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ش��ت��ا م����ح����م����د  أش����������رف  امل�������ص�������ري�������ة(                         د.  )احل�������ال�������ة  ال����ت����ط����ب����ي����ق  و  ال����ن����ظ����ري����ة  ب������ن  األع�������م�������ال  ري������������ادة 

ك���ي���ف ن���خ���ل���ق ب���ي���ئ���ة ج�����اذب�����ة ل���������رواد األع�����م�����ال وال�����ش�����رك�����ات ال���ن���اش���ئ���ة ف�����ي م����������������ص����������������ر؟                   د. أمي������ن إس���م���اع���ي���ل

حتفيز ومتكن رائدات األعمال في مصر من اجل االبتكار والرخاء االقتصادي               د. شيمة  بركات

سلمي السايح ريادة األعمال االجتماعية: ما هي وملاذا؟     

ري���������������ادة األع���������م���������ال وال�������ت�������ح�������ول االق��������ت��������ص��������ادي ل��������ث��������ورة ي�������������������������������������ن�������������������������������������اي�������������������������������������ر                                        أح�������م�������د زه����������ران

حت��دي��ات ص��ن��اع��ة م��ش��اري��ع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��رق��م��ي��ة ف��ي م��ص��ر… جت��رب��ة عملية ودروس م���س���ت���ف���ادة      أح��م��د كمال 

متثل ريادة األعامل أمهية كبرية ملرص يف ظل حاجتها إىل أكثر من 700 ألف وظيفة سنويا وتعاين ريادة األعامل يف مرص من تعارض 
كبري بني فكرة ريادة األعامل كعلم وممارستها كتطبيق، وحلل هذه اإلشكالية جيب تقديم ربط بني املفهوم النظري والتطبيقي، وحل 
املشكالت التي تواجه رواد األعامل يف مرص وتقديم مقرتحات جتعل ريادة األعامل جزء من املنظومة االقتصادية والثقافية يف احلالة 

املرصية.  

أن تشجيع رواد األعامل والرشكات الناشئة يعترب من أفضل وأرسع الطرق لتنمية االقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، ويواجه 
إنشاء وتنمية هذه الرشكات ضعف القدرات اإلدارية واملالية للرشكة الناشئة، وصعوبة تطوير منتج أو خدمة جديدة أو الدخول 
التعليم والسياسات والقوانني االقتصادية  نواح عديدة يف جماالت  إىل تطوير  الناشئة حيتاج  الرشكات  لسوق جديدة، ودعم هذه 
بدء وإدارة  الذي يساعد عىل  التعليم والتدريب  نوفر  أن  فعلينا يف مرص  الكربى وكذلك األعالم والثقافة.  الرشكات  وممارسات 
أو  احلكومية  اجلهات  من  سواء  واملساندة  الدعم  إىل  باإلضافة  الناشئة  الرشكات  ملساندة  مبتكرة  متويل  آليات  وتوفري  األعامل، 

الرشكات الكربى أو األعالم وغريهم.

أدي ارتفاع معدالت البطالة لدى املرأة العربية وقلة تأهيلهن إىل ندرة األنشطة الريادية للمرأة يف الرشق األوسط، ذلك فضال عن 
تدنى قدرهتن عىل املنافسة يف األسواق، يف الوقت الذي زادت فيه أمهية دور رائدات األعامل يف العامل وتم االعرتاف به عىل أنه هدف 
اقتصادي، وحتى يمكننا حتفيز رائدات األعامل جيب علينا أوال أن نفهم تكوينهم الشخيص وتصوراهتن، واخلربات التي حصلوا 
عليها، وما هي التحديات التي تواجههن يف مراحل بدء األعامل ووضعها يف إطار اقتصادي واجتامعي، حتى يكون هلن تأثري يف 
زيادة معادالت التشغيل والتنمية االقتصادية، ومتتلك مرص إمكانات هائلة لتطوير األعامل التي تقودها رائدات األعامل من خالل 

تغري التصورات النمطية  والتعليم والتدريب واألشكال األخرى املقدمة لدعم تلك األعامل.

السبب  كانت  أهنا  حيث  االجتامعية،  األعامل  ريادة  مفهوم  مرص  مثل  دولة  تبني  لرضورة  األسايس  السبب  املالية  االستدامة  تعد 
الرئييس يف فشل جهود التنمية يف املايض، فالعديد من جهود التنمية تتوقف بمجرد تغري اهتاممات املانح أو أن اجلهود األخرى غري 
التكلفة. فالريادة االجتامعية يف األساس تدور حول خلق حلول، فهي ال تعتمد عىل مساعدات أو معونات أو حتى دعم  جمدية 
تقني من خرباء التنمية، ألهنا تقدم نموذًجا للنمو ذا هدف يلبي حاجة حقيقية ويضيف قيمة اجتامعية واقتصادية، هذا باإلضافة إىل 

التحديات واملعوقات العديدة التي تقابل تلك الريادة كاحلصول عىل رأس املال والتسجيل القانوين وغريها.

أن ازدهار ونمو “ريادة األعامل” يف مرص مل يكن نتيجة تغيريات أساسية وجوهرية يف سياسات الدولة جتاه الرشكات الناشئة ولكنه 
تقنية وقدرات عىل  الرواد أهنم قادرون عىل مواجهة مشكالت املجتمع وحلها بام يملكون من مهارات  نتيجة إدراك هؤالء  كان 
التنظيم والتعاون. فلم تنجح ثورة يناير يف تغري البنية التحتية ملنظومة الدولة يف مرص وبالتايل فان احلركة الناشئة احلالية لرواد األعامل 

هي انعكاس للتأثري اإلجيايب لثورة يناير عىل املجتمع املرصي وليست انعكاًسا ألي سياسة حكومية.

واملواقع  التطبيقات،  خدمات  صناعة  إلطالق  الشباب  أمام  الفرص  الرسيع  التكنولوجي  والتطور  املعلومايت  االنفجار  أتاح 
اإللكرتونية التي تساهم يف دعم االقتصاد، ويتزامن هذا مع وجود حتديات ليست سهلة تتمثل يف صعوبة التمويل واحلصول عىل 
مقر للمرشوع، وصعوبة التسويق وإدارة املبيعات باإلضافة إىل صعوبة إجياد املوارد البرشية املؤهلة هلذه املشاريع، وللتغلب عىل هذه 
الصعوبات جيب القيام بكثري من املجهود كي نستطيع أن نكون مؤهلني هلذه الفرص، لذا جيب عىل الدولة االهتامم بالبنية التحتية 

التكنولوجية، وتشجيع الرشكات الناشئة، وتأهيل املوارد البرشية.
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*  شارك ىف حترير هذا العدد األستاذ مصطفى كامل، واألستاذة نورة فخرى وهلام جزيل الشكر والتقدير.
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حتريت كثرًيا قبل أن أرشع يف كتابة هذا املقال، هل يكون 
خلفيتي  أم  احلالية  األكاديمية  خلفيتي  هو  الكتابة  منظور 
مخس  من  أكثر  مدى  عىل  األعامل  رواد  من  كرائد  العملية 
أنشأت  حيث  املنسوجات  جمال  يف  أمضيتها  سنة  وعرشين 
بالصناعة من خالل  املرتبط  العام  العمل  رشكة وسامهت يف 
مناخ  بتحسني  املرتبطة  واملنظامت  األعامل  رجال  مجعيات 
أنه  احلرية  هذه  يف  السبب  املنسوجات.  صناعة  يف  االستثامر 
ريادة  فكرة  بني  كبري  تعارض  يوجد  املرصية،  للحالة  طبًقا 
يف  النظرية  تسهم  ولكن  كتطبيق،  وممارستها  كعلم  األعامل 
وضع إطار للمشاكل واحللول التي من املمكن أن تساهم يف 

تعزيز فرص النجاح بالنسبة لرواد األعامل يف مرص.
األسئلة  بعض  بطرح  املقال  يبدأ  أن  اخرتت  النهاية  يف 
النظرية التي تساعد يف فهم ريادة األعامل بشكل علمي، مثل 
ما هي ريادة األعامل، ما هو النظام البيئي لريادة األعامل، ما 
هي مؤرشات ريادة األعامل يف احلالة املرصية، ييل ذلك طرح 
وكيفية  األعامل  رواد  تواجه  التي  العملية  املشكالت  ألهم 
االقرتاحات  بعض  مع  والتطبيق  النظري  املفهوم  بني  الربط 
املنظومة  من  جزًء  األعامل  ريادة  جعل  يف  تسهم  قد  التي 

االقتصادية والثقافية يف احلالة املرصية.
البداية هي التعريف بمفهوم ريادة األعامل كعلم وكظاهرة 
"ريادة األعامل  مستحدثة، طبًقا لتعريف شاملان وستيفنسون 
النظر  بغض  فرصة  وراء  السعي  تتضمن  لإلدارة  طريقة  هي 
عن املوارد املتاحة يف الوقت احلايل "حيث يسعى رواد األعامل 
وحصد  عمل  خطة  وتطبيق  املوارد  وجتميع  الفرص  لتحديد 

العائد يف الوقت املناسب.
حيث  من  رئيسية  أنواع  ثالثة  إىل  الريادة  أنواع  تنقسم 
وهي  للربح  اهلادفة  األعامل  ريادة  وهي:  املستهدفة  الفئات 
إنشاء  إىل  األعممامل  رواد  هيدف  حيث  العظمى  الغالبية 

الثاين  النوع  توفري دخل جيد،  مرشوعات خاصة هبم هبدف 
يف  األعامل  رواد  يعمل  حيث  للرشكات  األعامل  ريادة  هو 
رشكات ويسامهون من خالل أفكارهم يف جلب أرباح أكثر 
االجتامعية  األعامل  ريادة  هو  الثالث  النوع  وللرشكة،  هلم 
للربح  هادفة  غري  مؤسسات  أو  مجعيات  إنشاء  تتناول  وهي 

الشخيص وتسعى إىل حل مشكالت جمتمعية ملحة.
ختصصات  تواجد  بدأ  األعامل  ريادة  مفهوم  تطور  مع 
وكافة  واحليوية  والزراعية  التكنولوجية  األعامل  ريادة  مثل 
التخصصات العملية وذلك متاشًيا مع وجوب وجود قواعد 
حلامية امللكية الفكرية وكيفية إداراهتا ونتيجة اهتامم كافة املهن 
الفنية بعلم ريادة األعامل، ومع حتول ريادة األعامل إىل علم 
وليس فقط ممارسة زاد االهتامم األكاديمي هبا والذي بدأ منذ 
هناية اخلمسينات مما أدى إىل أنه يوجد اآلن حوايل أربعة آالف 
جامعة حول العامل تدرس مناهج ريادة األعامل وكذلك أكثر 

من مخسني ألف كتاب يتناول ريادة األعامل.
األعامل  ريادة  ملفهوم  الوحيد  هو  السابق  التعريف  يكن  مل 
ولكن البد من مناقشة ريادة األعامل من وجهة نظر أكاديميني 
كتابه  خالل  من  ربط  الذي  شومبيرت  جوزيف  مثل  آخرين 
"نظرية التنمية االقتصادية " بني ريادة األعامل واالبتكار حيث 
ا لفكرة الريادة وأوضح ذلك  إنه جعل االبتكار عنرًصا أساسيًّ
مؤسسات  حتل  حيث  اخلالق  التدمري  يف  أفكاره  خالل  من 
جديدة بأفكار ونامذج عمل خمتلفة حمل القديمة وذلك ملواكبة 
تصنيف  وجود  إىل  أدى  مما  والسوق،  املستهلكني  تطلعات 
املنقولة  األعامل  ريادة  وهو  األول  األعامل،  لريادة  خمتلف 
املرتبطة  األعامل  وريادة  التقليد،  عىل  املعتمدة   "Replica"
باالبتكار، مع األخذ يف االعتبار أن األوىل قد تسهم يف النمو 
االقتصادي فقط من خالل توفري فرص عمل ودخل معقول 

بينام الثانية تعظم النتائج لتشمل التنمية االقتصادية.

ري������ادة األع����م����ال ب���ن ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق )احل����ال����ة امل��ص��ري��ة(
د/ أشرف محمد شتا

األعمال  ري��ادة  في  زائ��ر  تدريس   هيئة  عضؤ 
واالبتكار باجلامعة األمريكية بالقاهرة

أوسطي  الشرق  املجلس  إدارة  مجلس  عضو 
لريادة األعمال واملشروعات الصغيرة
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ريادة األعامل والرشكات الناشئة ىف مرص
لقد لزم االستفاضة يف تعريف ماهية ريادة األعامل وأنواعها 
وذلك حلل مشكلة مزمنة وهي عدم استطاعة املؤرشات عىل 
املستوى املحيل والدويل التفرقة بني ريادة األعامل القائمة عىل 
االبتكار واإلبداع واملرشوعات الصغرية بشكل عام القائمة يف 
معظمها عىل فكرة التقليد وتوفري دخل يكاد يغطي املصاريف 
" ريادة األعامل  املطلوبة لنيل حياة كريمة وتقع حتت مسمى 

.  Necessity entrepreneurship " االضطرارية
ذلك  وسيتأتى  ملرص  بالنسبة  األعامل  ريادة  أمهية  إىل  نأيت 
من خالل بعض اإلحصائيات حيث إن نسبة السكان ما بني 
تبلغ  باملائة،  مخسني  حواىل  تبلغ  والستني  والعرشين  اخلامسة 
الثالث  الربع  تقديرات  حسب   % حوايل12.8  البطالة  نسبة 
العام احلايل حتتاج مرص إىل أكثر من 700.000 وظيفة  من 
ا وذلك أخًذا يف االعتبار أن االجتاه احلايل هو عدم تقديم  سنويًّ
وظائف يف اجلهاز اإلداري للدولة، كل هذه االعتبارات جتعل 

االهتامم املحيل بريادة األعامل أمًرا ال مفر منه.
إضافة إىل ذلك التحوالت الفكرية يف االقتصاد من فكرة 
االقتصاد املدار Managed Economy  الذي يعتمد عىل 
فكرة ستاتيكية خللق حالة من التوزان من خالل االعتامد عىل 
عوامل اإلنتاج التقليدية األرايض، القوى العاملة، رأس املال، 
 Entrepreneurial الريادي  االقتصاد  فكرة  مقابل  يف 
اإلنتاج  يقوي  آخر  عامال  أضافت  التي    Economics
وهو عامل املعرفة Knowledge  خللق حالة من الالتوازن 

الديناميكي الناتج من االبتكار واإلبداع. 
ا لوضع مرص يف حالة استعداد  كل ذلك يعترب عاماًل أساسيًّ
متاحة  عوامل  وجود  عىل  املبني  االقتصاد  من  لالنتقال 
Factor Driven  مثل السياحة واملوارد الطبيعية وخالفه 
  Innovation Drivenاالبتكار عىل  مبني  اقتصاد  إىل 

حيث تكون املعرفة هي املحدد الرئييس للتنمية االقتصادية. 
األعامل  لريادة  بالنسبة  القياس  وسائل  إىل  ذلك  بعد  نأيت 
سواًء عىل املستوى العاملي أو املحيل، نجد أن هناك تقريرين 
سنويني يعتربان املرجعية الرئيسية ملتابعة حالة ريادة األعامل. 
العاملي لريادة  "املرصد  التقرير األول وهو األكثر تداواًل هو 
األعامل" وهو مرشوع مشرتك بني كلية لندن لألعامل وجامعة 
بابون وهو يرصد حال ريادة األعامل يف ثالث وسبعني دولة 
يف سنة 2014، التقرير الثاين هو "مؤرش ريادة األعامل" وهو 
بكس  جامعة  ماسون،  جورج  جامعة  بني  مشرتك  مرشوع 
والكلية امللكية بلندن، وهو يغطي مائة واثنني وثالثني دولة. 

ناحية اإلطار  التقريرين من  ال توجد اختالفات تذكر بني 
 Ecosystem البيئي  النظام  مؤرشات  بقياس  يعنون  حيث 
مع  الدراسة  حتت  الممدول  يف  األعممامل  ريممادة  يغطي  الذي 

العنارص  نطرح  سوف  ولكننا  املسميات،  يف  بسيط  اختالف 
األكثر شيوًعا  األعامل وهو  ريادة  تقرير مرصد  املأخوذة من 

كمرجعية يف مرص.
أساًسا  يوفران  أهنام  هو  التقريرين  يف  الرئيسية  املشكلة 
أسباب  عن  للبحث  اساس  توافر  عدم  مع  فقط  للرصد 
وقد  للحل،  سبل  توفري  وبالتايل  مفصل  بشكل  للمشكالت 
وجود  يستلزم  مما  اإلحصائية  لطبيعتهم  نظًرا  ذلك  نتفهم 
من  اخلروج  وسبل  أسباب  عن  تبحث  أخرى  عمل  أوراق 

املشاكل التي تواجه رواد األعامل يف مرص.
صنف التقرير النظام البيئي للريادة إىل ثالثة أقسام رئيسية 
األعامل  ريادة  عىل  املساعدة  العوامل  األول  القسم  يتناول 
حتتية،  بنية  مؤسسات،  أساسية:  عوامل  إىل  مقسمة  وهي 
ذلك  ييل  األويل  والتعليم  الصحة  الكيل،  االقتصاد  استقرار 
سوق  فاعلية  العايل،  والتعليم  التدريب  الفاعلية:  معززات 
اجلاهزية  املالية،  السوق  تطور  العمل،  سوق  فاعلية  السلع، 
للتكنولوجيا، حجم السوق وتقاس تلك العوامل عن طريق 
مصادر متاحة، كذلك يتم قياس ريادة األعامل واالبتكار عن 
التمويل  التايل:  إىل  وينقسم  املجال  يف  حمليني  خرباء  طريق 
الريادي،  التعليم  احلكومية،  والسياسات  الربامج  الريادي، 
والقانونية،  التجارية  التحتية  البنية  والتطوير،  األبحاث  نقل 

انفتاح السوق، املعايري الثقافية واالجتامعية.
خالل  من  األعامل  ريادة  مالمح  فيتناول  الثاين  القسم  أما 
املتصورة  والقدرات  الفرص  عنرصا  عنها  ويعرب  املواقف 
وكذلك  األعامل،  ريادة  حالة  وكذلك  الفشل  من  واخلوف 
خالل  من  والتطلعات  الفرص  اغتنام  خالل  من  النشاط 
النمو، االبتكار واستحداث فنية اجتامعية، كل هذه العنارص 
النموذج  ينتهي  الراشدين.  للسكان  استبيان  خالل  من  تتم 
االقتصادية االجتامعية ويعرب عنها من خالل  للتنمية  بقياس 

الوظائف واالبتكار والتنمية االجتامعية.
وسوف نربز اآلن أهم النتائج التي توصل هلا التقرير بالنسبة 
املتاحة  التقارير  أحدث  وهو   2012 سنة  يف  املرصية  للحالة 
التقرير  القادمة، وجد  السنة  تقرير 2015 يف  وسوف يصدر 
  Nascent Entrepreneur أن نسبة رواد األعامل الناشئة
إلنشاء  شيئا  وفعلوا  سنة   64-18 بني  يرتاوح  سن  يف  وهم 
مليون مرصي، و4.8 %  بعدد 1.4  مرشوع جديد %3.1 
يديرون أعاماًل عمرها بني أربعة أشهر واثنني وأربعني شهًرا 

بعدد 2.2 مليون مرصي. 
ووفقوا  مرشوًعا  امتلكوا  الذين  األعامل  رواد  نسبة  تبلغ 
وتم  العاملية  بالنسب  مقارنة  مرتفعة  نسبة  وهي   %5.285
تصنيف أسباب اخلروج إىل عدم حتقيق أرباح 39%، أسباب 
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شخصية 29%، مشاكل يف احلصول عىل متويل 17% وأسباب 
أخرى مثل إجياد عمل آخر 5% أو فرصة للبيع4%، تقاعد %3 
، كذلك نجد أن نسبة ريادة األعامل بداعي احلاجة للمعيشة 
 ،  2010 رصد  عن   %20 حوايل  تقل  بنسبة   %33.6 بلغت 
 ،%22.9 بلغت  للتحسن  الفرص  بداعي  النسبة  كذلك 
النساء  الرجال نحو 86% من رواد األعامل و تشكل  يشكل 
ا مع  نحو 14% كذلك وجد أن معظم املرشوعات تتجه حمليًّ
اجتاه متدٍن نحو التصدير كام أهنا غري معنية بقطاعات التقنية 
غري  معظمها  وكذلك  األدنى  باحلد  إال  املتوسطة   / املتطورة 

مسجل لدى السلطات. 
بيئة  توفري  املساعدة عىل  العوامل  من  الثالث  للجزء  ننتقل 
مناسبة لرواد األعامل وذلك من خالل مسح تم بالتعاون مع 
اخلرباء الوطنيني حيث جاءت مرص يف املرتبة 69 وهي مرتبة 
متدنية للغاية يف بعض املؤرشات مثل التعليم والتدريب  وهو 
املركز األخري يف سنة 2016، كذلك احلال يف نقل األبحاث 
 ،66 واملهنية  التجارية  اخلدمية  التحتية  البنية   ،68 والتطوير 
مؤرش  وهو  املايل  الدعم   ،56 احلكومية  الريادية  الربامج 
أحسن حااًل بعض اليشء 38 عبء األسواق الداخلية 51. 

تفعيل  كبرية يف  هناك مشكلة  أن  توضح  املؤرشات  معظم 
دور ريادة األعامل لصالح االقتصاد القومي أو االنتفاع به إىل 
أقىص حد عىل املستوى الشخيص مما ينقلنا فيام بعد إىل جزئية 
العاملي  املرصد  إليها  التى وصل  النتائج  تتناول  تفصياًل  أكثر 
بشكل عميل من وجهة نظر ممارس واجه تلك الصعوبات عىل 

مدى زمني طويل. 
أواًل:  جيب االتفاق عىل أن ريادة األعامل يف مرص تتناول 
املشاريع  تلك  عدد  ويبلغ  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات 
القوى  إمجايل  أكثر من 75% من  توظف  مليون  حوايل 2.5 
معينة:  بخصائص  املرشوعات  تلك  تتميز  املرصية  العاملة 
 ،Family Business عائلية  أعامل  يعترب  منها  كبري  جزء 
معظم تلك املشاريع حتى الصناعي منها ال يعترب اخلربة الفنية 
ا إلنشاء املرشوع، معظم رواد األعامل  واإلدارية  جزًءا أساسيًّ
األساسية  املهارات  يغطي  لكي  تعلياًم  أو  تدريًبا  يتلقوا  مل 

الالزمة إلدارة وإنشاء مرشوع صغري.
العنارص  أن  وجد  املقال  لكاتب  العملية  اخلربة  نتاج  من 
ترتيبها  يتم  أن  جيب  الوطنيني  اخلرباء  لرأي  املكونة  التسعة 
ال  وذلك  أواًل،  بالرعاية  األوىل  املسائل  معاجلة  يتم  بحيث 
كذلك  متواٍز،  بشكل  العنارص  باقي  عىل  العمل  عدم  يعني 
عن  منفصاًل  األعامل  لريادة  البيئي  النظام  يعترب  ال  أن  جيب 
والثقايف  واالجتامعي  واالقتصادي  املؤسيس  النظام  باقي 
للدولة حيث إن أي فصل بني االثنني سوف يأخذنا إىل فكرة 
وجود  من  بداًل  الفشل  إىل  معظمها  يف  تؤول  التي  املبادرات 

توجه مشرتك ورؤية واحدة للدولة املرصية فيام خيص كيفية 
النهوض االقتصادي.

النمو نجد أن عامل املعرفة قد  طبًقا ألفكار بول رومر يف 
أصبح هو العامل الرابع و األهم من عوامل اإلنتاج ولذلك 
جيب أن يوضع التعليم والتدريب يف املرتبة األوىل من ناحية 
األولويات وهنا  ال يقصد فقط أن يتم وضع برامج للتدريب 
حول  وعي  خللق  التناول  يمتد  أن  ولكن  دراسية  مناهج  أو 
كافة  مع  التعامل  كيفية  وكذلك  املتاحة  الربامج  هية  ما 
السوء حيث  غاية  احلايل يف  الوضع  الدولة، لألسف  جهات 
وذلك  التصنيف  حيث  من   69 األخري  املركز  يف  مرص  تأيت 
متكاملة،  مناهج  تقدم  التي  واملعاهد  اجلامعات  عدد  لقلة 
اخلربة  ونتيجة  العميل  للجانب  معظمها  افتقار  عن  ناهيك 
العملية يف املجال قد يوفر رائد األعامل فرتة ال تقل عن 10 
التعلم  من  بداًل  اجليد  والتدريب  التعليم  خالل  من  سنوات 
بالتجربة Learning by experience  كذلك ال تشجع 
املناهج التعليمية عىل االبتكار واملبادرة الشخصية مما يستلزم 

مراجعتها كلها وليس فقط إضافة مادة ختص ريادة األعامل.
ثانًيا: السياسات احلكومية وتأيت مرص يف املركز 54 من 69 
دولة ويتضمن ذلك العامل عدة نقاط أمهها رسعة الرتاخيص 
جتربة  عىل  وبناًء  احلكومية  اجلهات  مع  التعامل  وسهولة 
شخصية نستطيع أن نفرق بني املنشآت اخلدمية وهي األسهل 
من حيث الرتاخيص واالشرتاطات واملنشآت الصناعية وهي 
األصعب واألوىل بالرعاية كذلك جيب التفرقة بني املشكالت 
التي ختص املؤسسات اجلديدة وتلك التي ختص املؤسسات 
هي   اجلديدة  املؤسسات  مشكالت  أهم  إن  حيث  القائمة 
لبدء  املطلوبة   األوراق  واستكامل  الرتاخيص  استصدار 
العمل مع األخذ يف االعتبار بعض املشكالت األخرى مثل 
وجود رأسامل لبداية املرشوع والذي يأيت يف أغلب األحيان 
من موارد ذاتية أو عائلية والثانية )املؤسسات القائمة( وهي 
األصعب وتواجه مشكالت شبه يومية مع اجلهات احلكومية. 
ولنذكر عىل سبيل املثال ال احلرص أنه ال توجد فرص ملنح 
مناطق مرص وذلك  ملنشآت صناعية يف معظم  دائمة  رخصة 
وافقت  قد  االقتصادية  الوزارية  اللجنة  أن  من  الرغم  عىل 
إجراءات  تيسري  بشأن  قانون  مرشوع  عىل  املبدأ  حيث  من 
تراخيص املنشآت الصناعية وييل ذلك بالطبع عرض املرشوع 
حتى  سنة  حوايل  املوافقة  تأخذ  سوف  و  النواب  جملس  عىل 
املوافقة  املرشوع  ويتضمن  املحليات  يف  التنفيذ  حيذ  تدخل 

باإلخطار للمصانع التي ال متثل خطورة.
 من الناحية العملية يتعرض رائد األعامل ملشكالت تتناول 
وجوب إصدار أوراق من جهات خمتلفة ومن أماكن متباعدة 
 Red مفرطة  بريوقراطية  من  ذلك  يصاحب  ما  مع  ا  جغرافيًّ
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ريادة األعامل والرشكات الناشئة ىف مرص
Tape أو فساد وعدم وضوح لإلجراءات وقد متت حماوالت 
بعض  ضمنها  ومن  األعامل  مناخ  إصالح  سبيل  يف  عديدة 
اإلصالحات الترشيعية التي تبنتها مبادرات مثل مبادرة إرادة 
يزال  ما  حيث  ملموس  غري  يزال  ما  األثر  ولكن   Errada
الصناعية  القانون رقم 453 لسنة 1954 يف شأن املجاالت 
الرتاخيص،  مسألة  يف  احلاكم  هو  وتعديالته  والتجارية 
وحدات  تتضمن  للرتاخيص  املانحة  اجلهات  أن  نجد  حيث 
اإلدارة املحلية ) أحياء – مراكز – مدن( التابعة لدواوين عام 
التشغيل  أمر  إصدار  عن  مسئولة  اجلهات  وهذه  املحافظات 

بغض النظر عن تراخيص الوزارات املعنية.
العاملة،  القوى  كذلك توجد جهات رقابية تتضمن وزارة 
جهاز  املبيعات،  عىل  الرضائب  مصلحة  الرضائب،  مصلحة 
شئون البيئة، األمن الصناعي، األمن الصحي، الدفاع املدين، 
املحافظات، وزارة الداخلية. التعامل مع كل هذه اجلهات ومن 
حمتوى  ويف  تدريبيًّا  وال  ا  علميًّ مؤهلني  غري  أشخاص  خالل 
حيجمون  األعامل  رواد  جيعل  للفساد  حمفزة  عنارص  يتضمن 
من  التهرب  عىل  ويشجعهم  رسمية  منظومة  يف  الدخول  عن 

ا من جمال العمل احلر. التزاماهتم جتاه الدولة أو اخلروج هنائيًّ
مهاًم  عنرًصا  احلكومية  السياسات  عنرص  يتضمن  كذلك 
أنه يف كثري من  املشاهدات وجد  وهو الرضائب ومن خالل 
االحتفاظ  األعامل  رواد  من  كبرية  نسبة  تستطيع  ال  احلاالت 
الرضيبية  املنظومة  يف  خلل  نتيجة  منتظمة  رضيبية  بسجالت 
عىل املستوى القومي مما يستلزم أن تلجأ مصلحة الرضائب إىل 
تقدير جزايف قد يأيت بالسلب عىل املمول وهذا قد يدفعه إىل 

حماولة اخلروج إىل املنظومة االقتصادية غري الرسمية.
يف  مرص  تأيت  حيث  احلكومية  الريادية  الربامج  ذلك  ييل 
املركز 64 عامليًّا حيث ال يتوفر العدد الكايف من اجلهات التي 
تساعد الرواد عىل حتويل أفكارهم إىل مرشوعات من خالل 
لتقديم  موحدة  جهة  توجد  وال  ريادة  مراكز  أو  حاضنات 
اخلدمات عىل املستوى املحيل، كام أن معظم موظفي احلكومة 
يف  تبذل  جهود  هناك  أن  ولو  الكافية  اخلربة  لدهيم  توجد  ال 
العمل  ومنظمة  االجتامعي  الصندوق  خالل  من  املجال  هذا 

الدولية واملعونة الكندية.
الدخول،  أنظمة  املايل،  الدعم  مثل  املتبقية  العنارص  مجيع   
من  واخلدمية،  التجارية  التحتية  البنية  املادية،  التحتية  البنية 
املمكن التعامل معهم بشكل مواٍز حيث إهنم مرتبطون بعوامل 

خارجية تستلزم وجود توجه قومي وسياسات وطنية أشمل. 
الثقافية  املعايري  وهو  األخممري  العنرص  خيص  فيام  أما 
املدى  عىل  إال  التغري  يتم  ال  أن  فالتوقعات  واالجتامعية 
الطويل، كام أهنا سوف تدخل مرحلة التطور من خالل مدى 

نجاح التعامل مع العنارص السابقة. 

التى  التوصيات  ببعض  الوطنيني  تقرير اخلرباء  وقد أوىص 
تصل  مل  لألسف  ولكن  للسياسات  العريضة  اخلطوط  متثل 
حيث  املصلحة  أصحاب  عند  التنفيذ  مرحلة  إىل  التوصيات 
تتضمن  عمل  وخطة  تنفيذية  خطوات  إىل  ترمجتها  يستلزم 
تفاصيل وأدوار وزمن حمدد، من ضمن التوصيات إنشاء وزارة 
ريادة أعامل وتطوير املشاريع الصغرية وبالرغم من جاذبية هذا 
املقرتح إال أنه قد يكون غري جمدي نتيجة وجود عدد كبري من 
واملرشوعات  الريادة  جمال  يف  املتداخلة  واهليئات  الوزارات 
أو سلطات  ينتج عنه وزارة بال اختصاصات  قد  الصغرية مما 

واضحة وزيادة يف الرتهل والبريوقراطية احلكومية.
هناك بعض املالحظات التى البد أن تؤخذ يف احلسبان: 

هناك فجوة كبرية بني النظرية والتطبيق يف احلالة املرصية.
البد من التمييز بني ريادة األعامل واملرشوعات الصغرية.

لتحريك قاطرة  العنرصان األساسيان  التعليم والتدريب مها 
ريادة األعامل يف مرص.

السياسات احلكومية حتتاج إىل ثورة ترشيعية وإجرائية شاملة 
فيام خيص ريادة األعامل.

وليست  العام  االقتصادي  النظام  من  جزء  األعامل  ريادة 
جمموعة من املبادرات.

أخريا هناك بعض التوصيات العملية قد تكون مقدمة لربنامج 
عمل مفصل عىل املدى القصري: 

إنشاء هيئة مستقلة للتخطيط والدراسة ووضع التوصيات 
تابعة لوزارة ومكونة  لتفعيل دور ريادة األعامل وتكون غري 
اجلمهورية  رئيس  وتتبع  املصلحة  أصحاب  من  عدد  من 

مبارشة.
لكل   Process Map عمليات  خريطة  وضممع 
هندستها  إعادة  مع  مرشوع  إلنشاء  املصاحبة  العمليات 

Reengineering لتقصري زمن اخلطوات املطلوبة.

من  الرتاخيص  منح  جهات  كافة  بني  اإللكرتوين  التنسيق 
هيئات وحمليات ووزارات.

أن يكون التعامل من خالل شباك واحد ملنح الرتاخيص.
العمل عىل فصل مقدم اخلدمة عن طالب اخلدمة لتجنب 

الفساد واملحسوبية.
والصحة  التأمينية  االشرتاكات  لتلقي  واحد  شباك  إنشاء 
وجتديد السجل التجاري وكافة املسامهات املالية املطلوبة من 
صاحب العمل مع الوضع يف االعتبار امليكنة الكاملة ومراعاة 

مبدأ الفصل بني املمول ومقدم اخلدمة.
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 Orientation Session اشرتاط تلقي جلسة توجيهات
لكل صاحب مرشوع جديد أو قائم للتعرف عىل كل حقوقه 
وواجباته والعمليات املصاحبة إلنشاء مرشوع جديد أو قائم 
مع األخذ يف االعتبار أن ال تقدم هذه اخلدمة جهة حكومية. 

بالتفتيش  منوطة  واحدة  جهة  يف  الرقابية  اجلهات  توحيد 
من خالل فرق عمل من كافة الوزارات واملحليات واهليئات 

وترفع تقرير سنوي إىل هيئة التخطيط.

درجة  إىل  اللجوء  عىل  القدرة  العمل  لصاحب  يكون  أن 
أعىل داخل اهليئة الرقابية خالل مدة زمنية قصرية.

إن ريادة األعامل هي مطلب رضوري ولكنها ليست احلل 
السحري للمشاكل االقتصادية املزمنة يف مرص، لذلك وجب 
التأكيد عىل مسألة النظر إىل املشاكل واحللول كنظام مؤسيس 

حيتاج إىل تطوير شامل.
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الرشكات  )أي  الناشئة  والرشكات  األعامل  رواد  تشجيع 
حديثة اإلنشاء والتي عادة ال يتعدى عمرها الثالث سنوات( 
االقتصاد وخلق فرص  لتنمية  الطرق  أفضل وأرسع  هو من 
ولكن  للدولة،  التنافسية  القدرة  زيادة  وكذلك  جديدة  عمل 
عادة ما تواجه هذه الرشكات العديد من التحديات يف مرحلة 
التي  النقاط  بعض  نوضح  املقال  هذا  يف  والنمو.  اإلنشاء 
يمكنها أن تساند رواد األعامل وتساهم يف خلق مناخ إجيايب 

للرشكات الناشئة واالبتكار. 
 إنشاء وتنمية الرشكات الناشئة عادة ما يكون طريق صعب 
بداية، تعاين  باملخاطر لرواد األعامل ألسباب عديدة.  وميلء 
أغلب الرشكات الناشئة من ضعف القدرات اإلدارية واملالية 
يف مرحلة البداية، وهو ما يبطئ نمو الرشكة. فبينام يتميز رواد 
وحتمل  احلركة  ورسعة  املبادرة  اختاذ  عىل  بالقدرة  األعامل 
والتنظيمية  اإلدارية  اخلربات  يفتقدون  ما  عادة  املخاطرة، 
باإلضافة  أعامهلا.  وحجم  بالرشكة  النمو  من  متكنهم  التي 
أي  تطوير  عند  مجة  حتديات  الناشئة  الرشكات  تقابل  لذلك، 
واملنافسة  جديدة  لسوق  الدخول  أو  جديدة  خدمة  أو  منتج 
هناك  هذا،  إىل  باإلضافة  والدولية.  الكربى  الرشكات  مع 
والتي  للرشكة،  الالزم  التمويل  توفري  يف  املعتادة  الصعوبات 
قديمة  الرشكات  متويل  من  بكثري  أصعب  تكون  ما  عادة 

التأسيس والتي هلا تاريخ ائتامين. 
بعض  املاضية ظهرت  السنوات العرش  مدى  وعىل 
ورشكاهتم  األعامل  رواد  تدعم  التي  والربامج  املؤسسات 
وبناء  والتمويل  واالحتضان  التدريب  خالل  من  الناشئة 
ملزيد  االحتياج  يبقى  هذا  مع  ولكن  املؤسسية.  القدرات 
الناشئة وكذلك خللق  املساندة والدعم هلذه الرشكات  من 
االحتياج  هذا  لكن  األعممامل.  لممرواد  مشجع  عام  مناخ 
ليشمل   - املعتادة  والربامج  التدريبات  عن  بعيًدا  يمتد 

والقوانني  والسياسات  التعليم  جماالت  يف  عديدة  نواح 
االقتصادية وممارسات الرشكات الكربى وكذلك اإلعالم 
والثقافة. ويف هذه املقالة نذكر بعض األمثلة للتغيري الذي 

نحتاجه خللق جمتمع ريادي يف مرص. 
وأصحاب  األعممامل  رواد  من  العظمى  الغالبية  أواًل: 
الرشكات مل يتلق أي تعليم يف إدارة األعامل يف أي مرحلة من 
مراحل التعليم يف مرص. فإذا كنا نتوسم املستقبل يف االقتصاد 
احلر املبني عىل ريادة األعامل والرشكات الناشئة والرشكات 
الصغرية واملتوسطة، فهل لنا أن نوفر التعليم والتدريب الذي 
بمشاكل  معرفة  عىل  كلنا  األعامل؟  وإدارة  بداية  عىل  يساعد 
ذلك،  يتم  أن  إىل  لكن  إصالحها،  وصعوبة  مرص  يف  التعليم 
جمال  يف  املبسطة  التعليمية  املناهج  بعض  إدخال  املهم  فمن 
ريادة وإدارة األعامل يف مقررات املدارس يف مراحل التعليم 
تشمل  الطلبة.  لكل  املعرفة  من  عامة  قاعدة  خللق  األسايس 
واملحاسبة  واملبيعات  والتسويق  اإلدارة  مبادئ  املناهج  هذه 
يف  والعمل  والعرض  التواصل  مهارات  وكذلك  والتمويل، 
فريق. هناك العديد من الربامج الناجحة التي يمكن تعميمها 
والذي  العرب  إنجاز  مؤسسة  برنامج  مثل  املراحل  هذه  يف 
هيدف لتدريب طلبة املدارس الثانوية واجلامعات عىل تأسيس 
ال  وفاعليتها  أمهيتها  مع  الربامج  هذه  ناشئة.  رشكة  وإدارة 
تصل إال إىل عدد حمدود من الشباب وهو ما يزيد من الفجوة 
بحاجة  نحن  املجتمع.  طبقات  بني  واالقتصادية  التعليمية 
فرص  لفتح  العام  التعليم  مستوى  عىل  الربامج  هذه  لتعميم 
أمام الشباب من كافة اخللفيات للمشاركة يف االقتصاد احلر 
بداًل من السعي وراء الوظائف احلكومية أو البطالة. تعاملت 
املاضية،  األعوام  يف  الشباب  األعامل  رواد  من  العديد  مع 
املخاطر،  وحتمل  الدؤوب  والعمل  املثابرة  فيهم  ووجدت 
األعامل  إدارة  ملبادئ  يفتقد  أغلبهم  أن  وجدت  أيضا  ولكني 

ك����������ي����������ف ن��������خ��������ل��������ق ب��������ي��������ئ��������ة ج���������������اذب���������������ة ل�����������������������������رواد األع������������م������������ال 
وال��������������������������ش��������������������������رك��������������������������ات ال������������������ن������������������اش������������������ئ������������������ة ف��������������������������ي م�������������ص�������������ر؟

د. أمين إسماعيل
إدارة  بكلية  األع��م��ال  ري���ادة  أس��ت��اذ 
بالقاهرة  األمريكية  باجلامعة  األعمال 
باجلامعة  األعمال  حاضنة  ومؤسس 

AUC Venture LAB األمريكية



11

امللف املرصى - العدد  25 - السنة الثالثة
من  حيد  ما  وهو  رشكاهتم،  وتنمية  إدارة  من  متكنهم  التي 

فرصهم يف النجاح. 
ثانًيا: هناك احتياج شديد آلليات مبتكرة لتمويل الرشكات 
الناشئة. حمدودية التمويل هي أحد األسباب الرئيسية لعدم 
قدرة الرشكات املرصية عامة عىل النمو واملنافسة يف األسواق 
لتمويل  آليات  البنوك إجياد  املحلية واإلقليمية. وبينام حتاول 
ميرسة،  قروض  خالل  من  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات 
ما  غالبا  ألنه  ملاذا؟  املعادلة.  خارج  الناشئة  الرشكات  تبقى 
أن تقدم  تتقدم لالقرتاض منها  البنوك من أي رشكة  تطلب 
ال  ما  وهو  أكثر،  أو  سابقة  سنني  لثالث  رابحة  مالية  قوائم 
يوجد لدى الرشكات الناشئة بحكم عمرها القصري. البنوك 
بقواعد  والتزامها  املودعني  أموال  عىل  حرصها  عىل  تالم  ال 
الدولية،  البنك املركزي واملؤسسات  التي حيددها  اإلقراض 
الرشكات  ملساندة  مبتكرة  متويل  آلليات  بحاجة  فنحن  ولذا 
الناشئة سواء من خالل البنوك أو مصادر التمويل األخرى. 
عىل  احلصول  يف  الناشئة  الرشكات  بعض  تنجح  قد  مثال: 
تعاقد أو مرشوع لبداية عملها، وحتتاج لتمويل هذا املرشوع 
التعاقد، وهو ما يعرف بتمويل رأس املال العامل. تعترب  أو 
آليات متويل رأس املال العامل عىل املدى القصري من اآلليات 
بعض  جتد  آخر:  مثال  ونموها.  الرشكات  النطالق  اهلامة 
الرشكات الصغرية أن أغلب السيولة املالية التي لدهيا مربوطة 
يف حسابات مستحقة لدى الغري ملبيعات آجلة الدفع، وهو ما 
إنتاجها. احلل  العمليات وزيادة  يقلل من قدرهتا عىل متويل 
هو يف توريق هذه املستحقات )Factoring( وهو ما يزيد 
من رسعة دوران رأس املال وقدرة هذه الرشكات عىل النمو. 
التمويل  أدوات  هناك  التمويلية،  األدوات  هلذا  باإلضافة 
رأس  صناديق  خالل  من  املال  رأس  يف  املشاركة  خالل  من 
الصناديق يف  بدأت هذه  األفراد.  املخاطر واملستثمرين  املال 
مرص منذ ما يزيد عن عرش سنوات، ولكن يعوق استثامراهتا 
قدرة  من  حتد  والتي  الرشكات  قوانني  يف  القيود  من  العديد 
أدوات  من  املستثمرين. العديد  حقوق  محاية  عىل  الرشكات 
التمويل هذه يتم استخدامه يف دول العامل املختلفة التي تساند 
لتأسيس  واخلربة  مرص القدرة  لدينا يف  الناشئة.  الرشكات 
التعديالت  بعض  ينقصنا  ولكن  التمويلية،  األدوات  هذه 

الترشيعية والبنكية. 
عىل  احلصول  أو  األول  للعميل  يشكل الوصول  ثالًثا: 
يشكل  حيث  ناشئة،  رشكة  ألي  كبرًيا  حتدًيا  األول  التعاقد 
يف  وجودها  إلثبات  حتتاجها  التي  اخلطوات  أهم  إحدى 
السوق. السبب الرئييس هلذا التحدي هو عدم وجود سابقة 
خدماهتا  أو  منتجاهتا  بيع  حماولة  عند  الناشئة  للرشكة  أعامل 
ألي من الرشكات الكربى أو احلكومية، والتي غالبا ما تطلب 
سابقة أعامل ممتدة عىل عدة سنوات قبل أن تقبل التعامل مع أي 

مورد جديد، وهو ما يستبعد الرشكات الناشئة من مناقصات 
احلكومية.  أو  الكربى  الرشكات  مقاوالت  أو  مشرتيات  أو 
هذه املشكلة غالبا ما تكون مضاعفة مع رواد األعامل الشباب 
يف  تساعدهم  املعارف  من  شبكات  لدهيم  يوجد  ال  الذين 
وهو  بسيط،  املشكلة  هلذه  احلل  يستهدفونه.  الذي  القطاع 
من  جزًء  احلكومية  واجلهات  الكربى  الرشكات  ختصص  أن 
ميزانية املشرتيات للرشكات الناشئة وأن تقوم بتعديل قواعد 
املشرتيات لتفتح الباب للرشكات الناشئة ألن تقدم عروضها 
يف  املواد  هذه  بعض  توجد  القديمة.  الرشكات  مع  وتتنافس 
قوانني املشرتيات احلكومية يف مرص إلعطاء حصة للرشكات 

الصغرية ولكن غالبا ال ُتَفّعل! 
صغار  لتشجيع  برامج  بدأت  الكربى  الرشكات  بعض 
للمشرتيات.  ومشجعة  مبسطة  قواعد  خالل  من  املوردين 
وتشجيع  املوردين  قاعدة  لتوسيع  الرشكات  هذه  هتدف 
والتكنولوجيا  االبتكار  عىل  تعتمد  التي  الناشئة  الرشكات 
املغذية  الصناعات  تطوير  عىل  تساعد  ربام  والتي  احلديثة، 
للرشكات الكربى. من املهم تشجيع هذه املبادرات والتعريف 

بأمهيتها لالقتصاد. 
اجلشع  األعممامل  لرجل  السلبية  الصورة  تطغى  رابًعا: 
اإلعالم،  يف  وكذلك  العامة  الثقافة  عىل  واملحتكر  والفاسد 
عىل  مبني  اقتصاد  هو  والعامل،  مرص،  اقتصاد  غالب  أن  مع 
الصغرية  الرشكات  خاصة  اخلاصة،  والرشكات  احلر  العمل 
واملتوسطة. جزء غري قليل من هذه الصورة السلبية هو نتيجة 
اقتالعه،  وجيب  األعامل  جمتمع  يف  وفاسدة  سلبية  ممارسات 
لكن التعميم ضار جًدا باالقتصاد. نتيجة تعميم هذه الصورة 
السلبية هو ازدراء املجتمع القتصاد السوق احلر وعدم وجود 
مساندة شعبية أو من مؤسسات الدولة املختلفة للجهود التي 
تنمي اقتصاد السوق احلر. ريادة األعامل تفتح باًبا لتغيري هذه 
الصورة من خالل تقديم صورة إجيابية لرواد األعامل الذين 
العمل  فرص  توفر  والتي  الناشئة  الرشكات  بإنشاء  يبادرون 
أسس  عىل  هبذا  يقومون  والذين  الوطني،  االقتصاد  وتنمي 
أخالقية وقانونية سليمة. ولذا فإنه من املهم إبراز هذه النامذج 
الرائدة ونرشها بني الشباب الذي ربام يفكر يف إنشاء رشكته 
اخلاصة، وكذلك يف املجتمع وصناع السياسات االقتصادية. 
املسارات  أهم  من  هو  األعامل  لريادة  مؤاتيه  بيئة  خلق  إن 

الستمرار االقتصاد احلر وزيادة القدرة عىل املنافسة.  
أو  املخاطرة  عىل  حُتفز  ال  مرص  يف  العامة  الثقافة  خامًسا: 
أو تقبل  عىل املثابرة  تشجع  ال  وكذلك  جديدة  أشياء  جتربة 
الفشل والتعلم منه، وهي اخلصائص الثقافية التي تشجع عىل 
ريادة األعامل. وعادة ما تتكون هذه الثقافة وتنترش من خالل 
العائلة  خالل  من  وكذلك  اإلعالم  ووسائل  العام  التعليم 
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تنرش  ما  غالبا  اآلن  مرص  يف  املصادر  هذه  وكل  واألصدقاء، 
ثقافة حمافظة وتقليدية. ولكن من خالل تعاميل مع األجيال 
اجلديدة من الشباب أرى أن هذه الثقافة املحافظة والتقليدية 
تتعرض للتغيري وبرسعة، وهو ما نحتاج له بشدة. فمع وجود 
العديد  الشباب تقارب 40% ، قرر  معدالت بطالة خميفة بني 
منهم أن جيرب أساليب جديدة إلجياد فرص عمل ألنفسهم 
بعيًدا عن الوظائف احلكومية املرتهلة أو الوظائف النادرة يف 
وتشجيعه  مساندته  علينا  جيب  ما  وهو  اخلاصة،  الرشكات 
هلؤالء  وتروج  تساند  التي  واحلوافز  املسابقات  خالل  من 
الشباب.  تغيري الثقافة العامة يف بلد ما هو أمر شديد الصعوبة 
البدء من خالل نرش  وحيتاج لزمن طويل، ولكن جيب علينا 
وترويج قصص نجاح )وفشل( رواد األعامل، واالعتامد عىل 
هذا  يف  كقدوة  قصصهم  لنرش  االجتامعي  التواصل  وسائل 
لتغيري  التعليم واإلعالم  استهداف  البدء يف  املجال، وكذلك 

هذه الثقافة عىل املدى الطويل. 
سادسا: هناك العديد من املبادرات لتطوير قوانني االستثامر 
الرئييس  العائق  تزال  ما  والتي  األعامل يف مرص  بيئة  وحتسني 
أغلب  لكن  واألجنبية،  الوطنية  االستثامرات  اجتذاب  أمام 
الكربى،  الرشكات  عىل  جمملها  يف  تركز  املبادرات  هذه 
الناشئة  تتجاهل الرشكات  بينام  وخاصة الرشكات األجنبية، 
بعض  يف  خمتلفة  احتياجات  هلا  تكون  قد  والتي  املرصية، 
وتركز  االحتكارات  زيادة  هي  التجاهل  هذا  نتيجة  النقاط. 
واألشخاص.  الكربى  الرشكات  من  قلة  أيدي  يف  االقتصاد 
قيام  عىل  تساعد  التي  اآلليات  إحدى  هي  األعامل  ريادة 
للقاعدة  واالرتقاء  الربح  أبواب  وفتح  جديدة  رشكات 
الترشيعات  تطوير  املهم  فمن  ولذا  املجتمع،  من  العريضة 
قوانني  هي  األمثلة  أحد  لتشجيعها.  األعامل  وبيئة  القانونية 
الرشكات التي ال تتيح للمؤسسني واملستثمرين يف الرشكات 
تستخدم  ما  عادة  التي  اآلليات  من  العديد  استخدام  الناشئة 
طرف  كل  وواجبات  حقوق  حتدد  كي  املتطورة  األسواق  يف 
والتخارج من  اإلفالس  قوانني  ثان هو  مثال  بصورة حمددة. 
جريمة  أنه  عىل  اإلفالس  تعامل  احلالية  القوانني  رشكة.  أي 
إي  إفالس  بأن  تعرتف  وال  عقوبة،  تستوجب  بالرشف  خملة 
لالقتصاد  العامة  باحلالة  أكثر  متعلًقا  يكون  ما  غالبا  رشكة 

من  يزيد  التعارض  هذا  الرشكة.  فيه  تعمل  الذي  القطاع  أو 
الشخصية،  مسؤوليتهم  من  ويرفع  األعامل  رواد  خوف 
الناشئة.  الرشكات  تأسيس  من  بدوره  حيد  الذي  األمر  وهو 
التأسيس  حديثة  رشكة  أي  تواجه  التي  للعقبات  ثالث  مثال 
لنشاط  التشغيل  ورخص  الترصحيات  عىل  احلصول  يف  هو 
الرشكة، وعامة، أي تعامل مع املحليات والتي غالبا ما متتلئ 
بالفساد والبريوقراطية. باإلضافة هلذه العوائق املحددة، تعاين 
الرشكات  تواجه  التي  املشاكل  نفس  من  الناشئة  الرشكات 
الناشئة  الرشكات  ترض  ما  غالًبا  املشاكل  هذه  لكن  عامة، 

بصورة أعظم لصغر حجمها وحمدودية إمكاناهتا. 
ببداية  يبادرون  الذين  األعممامل  رواد  فإن  خالصًة: 
الصعبة  الظروف االقتصادية  رشكاهتم يف مرص اآلن يف هذه 
يستحقون منا غاية االحرتام والتقدير ملا يتحملونه من خماطر، 
وهم كذلك حيتاجون إىل املساندة، سواء من اجلهات احلكومية 
نجاح  كل  ألن  وغريهم،  اإلعالم  أو  الكربى  الرشكات  أو 
حيققونه يتمثل يف فرص عمل جديدة أو أرباح اقتصادية نحن 
أماًل  تعطينا  نجاح  لقصص  هلا، باإلضافة  االحتياج  أشد  يف 
الدولة  حتتاج  الترشيعية،  الناحية  إليهم. من  نحتاج  وتفاؤاًل 
االقتصادي،  املجال  حتكم  التي  القوانني  يف  النظر  إلعادة 
واملشرتيات،  التخارج  أو  واإلفالس  االستثامر  قوانني  مثل 
الرقابية األخرى.  املركزي واجلهات  البنك  قرارات  وكذلك 
وريادة  األعامل  إدارة  إلدماج  نحتاج  التعليمية،  الناحية  من 
التعليم العايل واجلامعي  األعامل يف صورة مبسطة يف مناهج 
ونرشها عىل املجتمع ككل. نحتاج كذلك لنرش ثقافة املبادرة 
والريادة يف املدارس واجلامعات عىل مستوى اجلمهورية. من 
الناحية اإلعالمية، نحتاج لنرش صورة واقعية عن االقتصاد، 
املسئولية من أمهية.  العمل واملخاطرة وحتمل  قيمة  وما متثله 
حكومية،  أو  كانت  خاصة  الكربى،  الرشكات  ناحية  ومن 
الناشئة  الرشكات  مساندة  نحو  جمتمعية  مسئولية  فعليها 
تكون  ربام  منها.  والرشاء  معها  التعامل  خالل  من  ودعمها 
هذه النقاط طويلة املدى وصعبة التنفيذ ملا حتتاجه من إجراء 
تغيريات جذرية يف هيكل اإلدارة العامة للحكومة، لكن جيب 
علينا البدء اآلن، وخاصة مع وجود تيار عاملي مساند لريادة 

األعامل، وبداية واضحة ومبرشة لريادة األعامل يف مرص.  
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منطقة  يف  احلالية  واالضطرابات  االستقرار  عدم  حالة  إن 
الرشق األوسط، أتاحت إمكانية إجياد فرص جديدة، وبالتايل 
يمكن اعتبار أن هذا هو الوقت املناسب من أجل استكشاف 
طرق خمتلفة ألداء األعامل والتواصل مع املجتمعات الدولية 

وتنمية أفكار جديدة.
باألسواق،  عام  ضعف  فيه  هناك  يكون  الذي  الوقت  يف 
خلق  يف  رئيسيًّا  دوًرا  تلعب  أن  يمكن  الريادية  األنشطة  فإن 
منتجات وخدمات جديدة بل وأسواق جديدة أيًضا. ولكن 
كثرًيا من  فإن  بشكل عام،  األوسط  الرشق  يف مرص ومنطقة 
األنشطة  تلك  ندرة  إىل  أدت  واملعقدة،  املختلفة  العوامل 
البطالة وهو األمر  الريادية ووجود مستويات عالية دائاًم من 
طبًقا  إنه  حيث  العربية،  املرأة  إىل  النظر  عند  ا  جليًّ الواضح 
البطالة  معدالت  فإن  الدولية،  األعامل  ريادة  مراقبة  ملنظمة 
وإن   ،)%30 )حوايل  العامل  يف  األعىل  هي  العربية  املرأة  لدى 
معدل تأهيلهن هو األدنى عىل مستوى العامل )أقل من ثلث ما 
يمكن حتقيقه بالنسبة للرجال(، هذا باإلضافة إىل أن قدرهتن 
عىل املنافسة يف األسواق هي واحدة من األدنى عىل مستوى 

العامل.
التي  الدالئل  من  كثرًيا  هناك  فإن  ذلك  من  الرغم  عىل 
تشري إىل أن حتفيز رائدات األعامل حيقق الكثري من األهداف 
االقتصادية  والتنمية  التشغيل  معادالت  زيادة  مثل  املرجوة 
أكثر  بشكل  املوارد  واستغالل  البطالة  معدالت  وخفض 
واألهم  األعامل  مسئولية  من  أعىل  مستويات  وحتقيق  كفاءة 
هو استغالل املعرفة واملهارات هلؤالء الذين يميلون لتحقيق 

مستويات علمية مرتفعة.
ولكن ما هي أهم العوائق لتعبئة مثل هذه اإلمكانيات؟ .. 
فإن النساء يتوجهن لبدء أنشطتهن اخلاصة كنتيجة ملجموعة 
اخلاصة  بتلك  مقارنة  ختتلف  التي  واملحفزات  العوامل  من 

منها  خاص،  نوع  من  حتديات  يواجهن  وبالتايل  بالرجال. 
عىل سبيل املثال ال احلرص التواصل مع املرشفني عىل األعامل 
والنامذج التي متثل قدوة هلن واحلصول عىل املعرفة واحلصول 

عىل الدعم والتمويل.
إن أمهية دور رائدات األعامل تم االعرتاف به عىل أنه هدف 
من  العديد  ونفذت  مولت  فقد   ثم  ومن  ونوعي  اقتصادي 
الربامج هبدف فهم ودعم رائدات األعامل، لكن عىل الرغم من 
ذلك فإنه يف الرشق األوسط وجنوب الصحراء اإلفريقية كان 
الرتكيز ينصب يف معظمه عىل املرشوعات متناهية الصغر، لذلك 
ا يف الوقت احلايل أن نرسم ونستخلص  فإنه من املستحيل نظريًّ
الناجحة  أي معلومات عن االحتياجات واخلربات واحلوافز 
لدعم رائدة األعامل املتعلمة وذات املهارات والتي متتلك توجه 
ابتكاري وتسعى لتحقيق نمو، بالرغم من أن هذا القطاع هو 
القادر عىل حتقيق التأثري االقتصادي واالجتامعي الذى حتتاجه 
الصحراء  وجنوب  األوسط  الرشق  منطقة   – املنطقة  هذه 
اإلفريقية-، وأنا أزعم يف هذا املقال أن هذا القطاع جيب دعمه 

بطريقة هادفة والنظر إليه بعناية أكثر.
يف  النجاح  يمكننا  حتى  نبدأ؟  أين  من  السؤال  يبقى  لذا 
أن  املحتمل  من  الاليت  األعامل  رائدات  دعم  إىل  الوصول 
الشخص  نفهم  أن  أوال  علينا  جيب  كبري،  تأثري  هلن  يكون 
وعىل  عليها.  حصل  التي  واخلربات  وتصوراته،  وكينونته، 
العوامل  فإننا نحتاج الستكشاف عدد من  وجه اخلصوص، 
التي  الفرص  مع  الشخصية  الظروف  تربط  التي  املختلفة 
واجتامعي عىل  اقتصادي  إطار  استغالهلا ووضعها يف  يمكن 

املستويني اإلقليمي واملحيل، فعىل سبيل املثال:
تنفيذ  يف  بالبدء  بالتفكري  النساء  تقوم  وملاذا  كيف   -1
يردن  التي  الفرص  واختيار  بتحديد  يقمن  وكيف  األعامل؟ 

احلصول عليها؟

حت��������ف��������ي��������ز ومت������������ك������������ن رائ���������������������������������دات األع�����������������م�����������������ال ف��������������ي م�����ص�����ر 
م����������������ن أج���������������������ل االب��������������ت��������������ك��������������ار وال���������������������رخ���������������������اء االق������������ت������������ص������������ادي

د. شيمة بركات
مركز  ومدير  األعمال  ريادة  برامج  مدير 
 EntrepriseWise and ETECH

لريادة األعمال بجامعة كامبريدج
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ريادة األعامل والرشكات الناشئة ىف مرص
النمو  يف  رغبة  أكثر  ليصبحوا  دوافعهن  هي  ما   -2
واالبتكار؟ والعكس أيًضا فام هي العوامل التي تعيقهم عن 

حتقيق ذلك؟
هبا  وينشطون  هيتمون  التي  القطاعات  أكثر  هي  ما   -3

وملاذا؟
تنفيذ  يف  البدء  عليه  ينطوي  ملا  تصوراهتن  هي  ما   -4
املوجودة  تلك  التصورات عن  األعامل؟ وكيف ختتلف هذه 

يف أوربا وأمريكا؟
عىل  األعممامل  رائممدات  وتفكري  عقلية  تأثري  هو  ما   -5
أعامهلن؟ وبالعكس ما مدى تأثري أعامهلن عىل طرق تفكريهن 

وعقليتهن؟
عام  بوجه  املرصيني  الممرواد  ورغبة  قدرة  مدى  ما   -6
الفرص  وتنفيذ  حتديد  يف  خاص  بوجه  األعامل  ورائممدات 

االبتكارية؟
الثقافة املرصية والتوقعات االجتامعية عىل  7- كيف تؤثر 
التصورات املنترشة بني رائدات األعامل عن قدراهتن؟ )حيث 
إن ذلك يشكل تصورهن عن الفرص املتاحة وقدراهتن عىل 

بدء األعامل(.
يف  األعامل  رائدات  تواجهها  التي  التحديات  هي  ما   -8
التي  التحديات  مرص يف مراحل بدء األعامل واألهم ما هي 
العديد  يفشل  وملاذا  األعامل؟  هذه  وتنمية  إدارة  يف  تواجهها 
املشاريع  يقدن  الاليت  أو  املشاريع  صاحبات  النساء  من 
التجارية يف منطقة الرشق األوسط بطريقة أرسع عام سواها؟

اهليكلية  التحديات  بخصوص  فعله  يمكن  الذي  ما   -9
والتدريب  والدعم  التمويل  عىل  للحصول  تواجههن  التي 
شاملة  رؤية  عىل  أيًضا  وحصوهلن  األسواق،  إىل  والوصول 

وقدرهتن عىل االنتقال والتنقل؟
عىل  فقط  ليس  تأثري   هلا  األسئلة  هذه  عىل  اإلجابات  إن 
والتدريب  التعليم  عىل  أيًضا  بل  واملامرسات  السياسات 
هذه  إن  األعامل،  تلك  لدعم  املقدمة  األخرى  واألشكال 
لرائدات  املوجه  احلايل  اخلطاب  إن  حيث  مهمه  اإلجابات 
املفاهيم  من  الكثري  عىل  وحيتوي  كبري  بشكل  نمطي  األعامل 
النمطية عن املرأة الريادية واملرأة العاملة بوجه عام، كمثال: 
األعامل  ويرتكن  عائلتهن  ويفضلن  الثقة،  إىل  يفتقدن  إهنن 
تفشل، وغري قادرات عىل املخاطرة بشكل كبري، وغري قادرات 
عىل  أيًضا  قادرات  وغري  الكايف،  التمويل  عىل  احلصول  عىل 
تنمية أعامهلن أو بمعنى آخر، إهنن غري طموحات بشكل كاٍف 
وأن لدهين معايري أخرى للنجاح وأهنن مرتبطات بشكل كبري 
بمجتمعاهتن وأهنن ذوات أخالق بشكل أكرب، )وهل يستطيع 

ا بشكل كبري أو أخالقيًّا جدا.!!(. املرء أن يكون أخالقيًّ
أن  فيجب  ما سبق صحيًحا،  الرغم من كون بعض  وعىل 

نتذكر أمرين مهمني: 
1- أن العديد من هذه املفاهيم نمطي بشكل كبري وأن كل 

النساء لسن كبضعهن البعض.
2- يف الواقع فإن الكثري مما سبق ال يعترب عيوًبا أو سلبيات 
بل إنه من املفيد النظر إليه عىل أنه طريقة جديدة وأفضل يف 
أداء األعامل، عىل سبيل املثال: التمتع باملسئولية، تنمية األعامل 
عن طريق املبيعات وليس عن طريق التمويل اخلارجي، حل 

املشكالت وتنمية نمط احلياة املحيل.
 وبالتايل ليس كل عمل جيب أن يكون متعدد اجلنسيات أو 

ا. متعدد املليارات أو ممواًل عن طريق االستدانة أو استغالليًّ
املرأة  تواجه  التي  املعوقات  من  العديد  فإن  آخر  بمعنى 
الريادية هي يف األساس متجذرة يف الطبيعة الثقافية والنظام 
األسئلة  هذه  عىل  اإلجابة  وإن  واالجتامعي،  االقتصادي 
النشاط  نطاق  تعيق  املعوقات  هذه  أن  كيف  لنا،  ستوضح 

الريادي للنساء داخل البيئة املحيطة هبن. 
املعوقات عن طريق تغيري  فإنه جيب مواجهة هذه  وبالتايل 
مستوى النقاش والتصورات العامة لدى اجلمهور واإلعالم 
مثل هذه  السبب يف وجود  إن  احلقيقة  األعامل. ويف  وجمتمع 
املفاهيم النمطية هو بالتأكيد أساسا بسبب انصياع العديد من 
هذه  ألن  مساوية  بدرجة  أيًضا  ولكن  املفاهيم،  هلذه  النساء 
املجتمع  تفكري  طريقة  يف  التاريخ  مدار  عىل  بقيت  املفاهيم 
عن دور املرأة يف العمل.  وبالرغم من أن العامل قد تقدم إىل 
من  نوع  أي  يف  النساء  من  خمتلفة  أنواع  وجود  ومع  األمام 
التغري  يف  بدأت  السائدة  التصورات  أن  إال  األعامل  أنواع 
واملمولني  الباحثني  فإن  املثال،  سبيل  فعىل  وجيزة.  فرتة  منذ 
وجدوا أن رائدات األعامل، واملرأة بوجه عام تقوي األعامل 
وحتسن األداء عن طريق زيادة األرباح )من 10% إىل %12(، 
أقل  استغالل   %30 )حوايل  أقل  بشكل  املوارد  واستغالل 
للموارد(، وعن طريق إدارة الوقت بشكل أكثر فاعلية والرد 

عىل العمالء بشكل أفضل.
مرص؟..  يف  العاملة  املرأة  لدعم  نفعله  أن  يمكننا  ماذا  لذا 
تنفيذها  يمكن  التي  العملية  املبادرات  من  العديد  هناك 
والنظام  الريادي  النشاط  يف  الفاعلني  من  العديد  طريق  عن 
وحتفيز  تقوية  أجل  من  وذلك  مرص  يف  لألعامل  االقتصادي 
دخول املرأة يف االقتصاد، وتوسيع عملية اجلمع بني اخلربات 
وبالتايل  الريادية،  لألعامل  كإمجال  النهاية  يف  واملهارات، 

مقاومة أو حتدي هذه الصورة النمطية.
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1- التنظيم واحلوكمة 

األعامل،  رائدات  لدعم  الطبيعية  املتطلبات  إىل  باإلضافة 
وذلك  األعامل  ألصحاب  حتفيزية  هياكل  إىل  نحتاج  فإننا 
)أي  مؤسساهتم  يف  النساء  ودعم  تنمية  عىل  لتشجيعهم 
كمجرد  رؤيتهم  من  بدال  قيمة  ذوات  كمسامهات  رؤيتهم 
العمل كام خيص كميته  عاملة رخيصة(.هذا فيام خيص جودة 
وأيًضا فيام خيص كفاءة العاملة كام خيص املساواة يف الفرص. 
ومن املواضيع املهمة أيضا، الدول التي متتلك قوانني للتنقل 
تعيق حركة النساء فهذا ال يمثل فقط عائًقا للنساء وإنام يرى 

الباحثون أن هذا يمثل تلًفا للمجتمع ككل.

االقتصادية  واملناطق  األعامل  ومراكز  اإلبداع  فمحاور 
اخلاصة يمكن أن تساعد يف هذا، ألن خلق مناخ جديد يتيح 
تغري  هو  يساعد  قد  مما  أيًضا  لألعامل.  جديدة  طرق  ممارسة 

القوانني واخلطط اخلاصة كام ييل: 

أ- التغري يف هياكل حوافز العاملني.

ب-  اخلدمات املهنية وخدمات األعامل للنساء.

ج-  العمل بدوام جزئي أو مرن.

اخلاصة  واإلجازات  األوالد  وتربية  الوضع  إجازات  د- 
برعاية العائلة.

هم- حلول العودة إىل األعامل.

و- تنفيذ قوانني صارمة للتحرش اجلنيس.

2- النامذج 

ناجحة  إبراز نامذج  إىل  النساء واملجتمع ككل يف حاجة  إن 
ولرياديات  العليا(  املناصب  )متضمنة  العامالت  للنساء 
ناجحات وذلك خللق الثقة وتغري طريقة التفكري، واألهم من 
هذا هو خلق أرضية للصورة الذهنية املتاحة للنساء يف املراحل 
األوىل حلياهتن املهنية قبل أن تتغلب عليهن الثقافة السائدة وحتد 
من طريقة تفكريهن يف ماذا أو جيب أن يفعلن، أيًضا فان إبراز 
جتارب النساء الناجحات يمكن أن يوضح بشكل قوي ما هي 
يتغلبن عليها  أن  الرائدات  التي جيب عىل  اخلاصة  التحديات 
لتحقيق النجاح ، وعىل الرغم من أن احلاالت الفردية ال يمكن 
إهلاًما  متثل  قد  أهنا  إال  للنجاح  تعطينا خطًطا واضحة  أن  أبًدا 

ونموذًجا ملجموعة من اإلجراءات التي يمكن اختاذها

نامذج ملهمة
- إرساء صالح وهي املؤسسة واملدير التنفيذي لرشكة بيوبيكال، 
وهي رشكة تكنولوجية تسوق فيها ألفكارها اخلاصة بتنقية املياه 
من  جمموعة  طريق  عن  الطحالب  باستخدام  الطاقة  وتوليد 
املبادرات املحلية واإلقليمية مثل جمموعة "جرس" اخلاصة بمرص 

.)Mercy crops Egypt( اخلري ومرييس كروبس بمرص
- نادية وهند واصف، اللتان أحدثتا ثورة يف نموذج جماالت بيع 

الكتب يف الرشق األوسط عن طريق ديوان.
- هند رياض ومريان حازم اللتان حولتا النفايات البالستيكية 
املهرة  للنساجني  عمل  فرص  وأتاحوا  راقية،  تصميامت  إىل 
والنساء من الطبقات املنخفضة، وأحيوا نامذج من فنون النسيج 

التقليدية.
- منال أمني وبدون أي مساعدة غريت وجه الربجميات عامليًّا عن 
طريق تقديم خدمات ذات حمتوى عريب مثل الرتمجة والتحويل 

الرقمي والنرش املكتبي.

عمل  تقييم  يتم  كيف  االعتبار  يف  نأخذ  أن  جيب  أيًضا 
واملؤسسات  املرصي  واملجتمع  عائلتهن  طريق  عن  املرأة 
االقتصادية والدولية مثل البنك األهيل والبنك الدويل، فنحن 
نحتاج مفاهيم أشمل للعمل بالنسبة للرجال والنساء والتي 
منهام سواء  لكل  العمل  بني  للتناوب  أكرب  بحرية  تسمح هلم 
بني املجاالت العامة أو اخلاصة، وحتدي هذه النمطية سيمكن 
النساء من احلصول عىل الدعم واخلدمات مثل التمويل والتي 
تم تعقيده بسبب الصورة املتغلغلة واملامرسات اإلدارية داخل 

املؤسسات املالية ورشكات التأمني.
3- اهلياكل الرسمية مقابل اهلياكل غري الرسمية

إن القطاع غري الرسمي هو قطاع من الصعب رسم خريطة 
له وقياسه وفهمه، وبالتايل يتم غض النظر عنه ومع ذلك فإن 
النساء يعملن يف هذا القطاع وهذا جيعلنا نتجاهل  كثرًيا من 
الكثري من أوجه مشاركة النساء، فبعض النساء يقمن بإنشاء 
النشاطات  حيدد  رسمي  شكل  بدون  ولكن  ريادية  أنشطة 
بالفعل  قائمة  مشاريع  هي  املشاريع  هذه  أن  كام  واملمموارد. 
سلطة  وتعطي  بل  األرسة  دخل   يف  وتساهم  أرباًحا  وحتقق 
أقوى للنساء، ويف الغالب هذه املشاريع، هي مشاريع وأنشطة 
األسايس  التدريب  املرأة  فيها  تفتقد  والتي  الصغر  متناهية 
للقيام باملهام األساسية لألعامل، ولكن فإهنن مع ذلك اكتسبن 
العديد من اخلربات التي من املمكن تعبئتها يف األماكن التي 

حتتاج للخدمات األساسية يف األحياء الفقرية  والريفية.
4- االستفادة القصوى من أقوى املواهب 

بجانب  البقاء  إىل  متيل  النامية  الدول  يف  املتعلمة  املرأة  إن 
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استنزافها  احتاملية  فإن  وبالتايل  النشأة-  مكان   - أو  املنزل 
بالتأكيد  جيعلهم  وهذا  ضعيفة،  احتاملية  هي  أخرى  دول  إىل 
يف  االستثامر  إن  حيث  االقتصادية  الناحية  من  جاذبني 
واألعامل  الرشكات  فإن  وبالتايل  هباًء،  يضيع  ال  تعليمهن 
يمكن أن تستفيد منهن كمصدر داخيل للمهارات ) ومع هذا 
جيب أن تضمن عدم استغالهلن(، وعىل الرغم من ذلك فإنه 
من األمهية أن نالحظ أن هناك مشكلة ثقة يف النفس معقدة 
الكبري  املوضوع  )وهو  واألعامل  بالنساء  األمر  يتعلق  عندما 
الذى ال يمكن تغطيته هنا( والذي جيب أن تركز عليه كل من 
الدراسات والرشكات عىل وجه السواء، حيث إن زيادة ثقة 

املرأة هو يف احلقيقة عامل رئييس.
5- التعليم والتدريب

ال  أن  إىل  بحاجه  والرشكات  التعليمية  املؤسسات  إن 
وذلك  للنساء  املتعمد  غري  اإلقصاء  عملية  يف  أكثر  تنجرف 
عن طريق توفري برامج حسنة النية للنساء فقط ، فإن حقيقة 
أن  ممكن  العمل  يف  إضايف  تدريب  عىل  حيصلن  النساء  أن 
أكثر لكي  تدريبات  إىل  أنه مؤرش أهنن حيتجن  إليه عىل  ينظر 
فإهنا  وبالتايل  األعامل  أداء  كفاءة  يف  للرجال  مساويات  يُكنَّ 
إليها من  الربنامج أن يصل  نتائج عكسية مل يقصد  تؤدي إىل 

األساس.
عوامل جيب أخذها يف االعتبار

هو  املرأة  ومتكني  توظيف  عملية  يف  واألرسة  الرجال  إدراج 
عامل رئييس حيث إن توجيه احلديث عن النساء للنساء مل حيدث 
كثرًيا من التغري لذا جيب عىل الرجال يف جمتمع األعامل أن يكونوا 

ملتزمني يف إرشاك املرأة بنفس درجة التزام النساء نفسهن.
جمال  يف  تركز  املرأة  تقودها  التي  املشاريع  من  كثرًيا  إن 
أن  من  وبالرغم  الرعايا  تقديم  وخدمات  األغذية  صناعة 

مع  لالحتاد  أسهل  أهنا  أساس  عىل  إليها  ينظر  املشاريع  هذه 
مطالب األرسة، فإن هناك نطاًقا كبرًيا لتغري الرتكيز من هذه 
القطاعات إىل قطاعات أوسع من الصناعات واملجاالت التي 
حتمل فرًصا أكرب للنساء، خاصة يف جمال العلوم والتكنولوجيا 
املبادرة  روح  لتعزيز  واسعة  جماالت  وهي  والطب  واهلندسة 

التي متتلكها النساء.
التأثري  لتحقيق  حمورية  عملية  هو  الربامج  تصميم  إن 
جامعة  يف  خربيت  عن  وبناًء  النساء،  عىل  خاصة  املرغوب 
وتدريب  بتحفيز  عميل  خالل  من  اكتسبتها  التي  كمربيدج 
شاملة  برامج  ا  حاليًّ يوجد  فإنه  العامل  أنحاء  كل  من  نساء 
الرشق  منطقة  يف  النساء  ودعم  وحتفيز  إلهلام  تصميمها  تم 
خلق  إىل  رياديات  كوهنم  يف  الرغبة  جمرد  من  بدًءا  األوسط 

فكرة استغالل الفرص وتنفيذها.
يف  األعامل  ريادة  منظومة  شهدت   املايض،  العقد  خالل 
والتدريب  الدعم  مقدمني  شبكة  شمل  رسيًعا   نمًوا  مرص 
 AUC Ventureو املحروسة  هنضة  ومنهم  والتوجيه 
Endeavour, Egypreneur, Flat 6،  وأيًضا جمموعة 
املنظامت  هذه  االستثامري.  املال  رأس  ورشكات  البنوك  من 
يف  للبدء  املطلوبة  التحتية  البنية  تكوين  يف  كثرًيا  ساعدت 
املرشوعات الريادية لكن مازلنا نحتاج كثرًيا من الدعم هلذه 
التي  للمشاكل  الدعم  خدمات  مقدمي  خاصة  الشبكات 

تواجه املرأة الريادية بشكل شبه يومي.
وأخرًيا، فإن إمكانات تطوير األعامل التي تقودها رائدات 
هذه  إلطالق  الرئييس  املفتاح  وأن  هائلة   مرص  يف  األعامل 
إىل  باإلضافة  النمطية  التصورات  وتغري  حتٍد  هو  اإلمكانات 
رائدات  دور  لزيادة  العميل  الدعم  أشكال  من  عدد  تقديم 
األعامل وبالتايل، متكينهن من إنتاج السلع واخلدمات وإنشاء 

املشاريع التي من املؤكد أهنا سوف تساهم يف تطوير مرص.
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يف  والكفاءة  املساواة  انعدام  مالحظة  عدم  الصعب  من 
وطاقات  التعليمي  نظامنا  جودة  تدهور  إىل  باإلضافة  مرص، 
املدين  املجتمع  حاول  وقد  املستغلة،  غري  والشباب  األطفال 
منذ فرتة طويلة مواجهة العديد من تلك التحديات وحاولت 
بسياسات  مستعينة   التحديات  تلك  مواجهة  أيضا  احلكومة 

التدخل املكلفة اخلاصة هبا.
التحديات  حجم  أن  يف  تكمن  األساسية  القضية  ولكن  
يفوق بمراحل قدرة جهود التنمية التقليدية، فنحن ال يمكننا 
يكتب  أن  يمكن  جتريبية  مشاريع  عىل  االعتامد  يف  االستمرار 
هلا النجاح أو ال بعد أن تتكلف مبالغ ضخمة من املال، فهذا 
ينجح.  ولن  مل  املنح  عىل  املعتمد  للتنمية  التقليدي  التوجه 
بالفعل  املستنزفة  ميزانيتها  تستنزف  كي  حكوماتنا  وانتظار 
لتتبنى نامذج تنموية عفا عليها الزمن أصبح غري مفهوم أيًضا، 
التكلفة،  املثال مرشوعات اإلسكان قليلة  فلنأخذ عىل سبيل 
جممعات  بناء  يف  األموال  من  ضخمة  مبالغ  نستثمر  نحن 
يف  العشوائيات  تستمر  بينام  املدينة  أطراف  عىل  عامة  سكنية 
أن  ا  وجليًّ واضًحا  ليصبح  الزراعية،  األرايض  عىل  الزحف 
حاًل  ليس  الصحراء  وسط  يف  قليلة  تكلفة  ذات  مساكن  بناء 

مستداًما لظاهرة العشوائيات يف مرص.
التي  الكبرية  للتحديات  حلول  يوجد  ال  أنه  يعني  ال  هذا 
تواجه مرص، فالشباب بدأ يعي أن كثرًيا من تلك التحديات 
»ريادة  مفهوم  حوله  يدور  ما  هو  وهذا  خفية  فرًصا  حتوي 

األعامل االجتامعية«.
ما هي ريادة األعامل االجتامعية؟

من  يتضح  كممام  االجممتممامعمميممة«  األعممممامل  »ريممممادة 
التي  األعمممامل  ريمممادة  أشممكممال  مممن  شكل  هممي  االسممم 
امللحة. االجممتممامعمميممة  املممشممكممالت  ملممواجممهممة   هتمممدف 

وإجياد  اجتامعية  مشكلة  تعريف  تتضمن  عملية  »هي 
هتدف  ال  أو  هتممدف  مهمة  خلق  خممالل  من  حمممدد  حل 
بعض  ويف  اقتصادية  اجتامعية،  قيمة  تضيف  للربح 
للريادة( ميلر  ب  أالن  )مركز  أيًضا«.  بيئية  قيمة   األحيان 
حلول  خلق  حول  االجتامعية  األعامل  ريادة  تدور  إمجااًل، 

مستدامة مالًيا للتحديات االجتامعية.
ملاذا نحتاج ريادة األعامل االجتامعية؟

لرضورة  األسايس  السبب  هي  املالية  االستدامة  أمهية  إن 
حيث  االجتامعية  األعامل  ريادة  ملفهوم  مرص  مثل  دولة  تبني 
جهود  فشل  يف  الرئييس  السبب  هي  كانت  املالية  االستدامة  إن 
التنمية يف املايض، فالعديد من جهود التنمية  تتوقف بمجرد تغري 

اهتاممات املانح أو أن اجلهود األخرى غري جمدية التكلفة.
حلول  خلق  حول  تدور  األساس  يف  االجتامعية  فالريادة 
ال تعتمد عىل مساعدات أو معونات أو حتي دعم تقني من 
هناك  بدهيية،  حلول  هي  االجتامعية  الريادة  التنمية.  خرباء 

حاجة إليها، وبالتايل فهي مكتفية ذاتيًّا.
عملياهتا  تستمر  سوف  الناجحة  االجتامعية  فالريادة 
السوق  احتياجات  تلبي  خدمة  أو  منتج  بتقديم  قامت  إن 
االجتامعية  الريادة  الثاين ألمهية  السبب  وأولوياته، وهذا هو 
اهلرمي  باألسلوب  تتسم  التقليدية  التنمية  جهود  إن  حيث 
واحتياجات،  خممربات،  االعتبار  يف  دائممامً  يأخذ  ال  الذي 
هو  ما  معرفة  تفرتض  التقليدية  فالتنمية  املستخدم،  وأدوات 
أفضل وتقوم بتصميم احللول وفًقا لذلك، وغالًبا تكون تلك 

احللول غري جذابة وال تتبناها الفئة أو املجتمع املستهدف.
االجتامعية حول  الريادة  فكرة  تدور  أكثر،  نظري  وبشكل 
تقدم  االجتامعية  فالريادة  االقتصادي،  النمو  نامذج  تصحيح 
نموذًجا للنمو حيتاج إليه العامل، نموذًجا للنمو ذا هدف يلبي 

ري����������������������ادة األع�������������م�������������ال االج���������ت���������م���������اع���������ي���������ة: م�����������ا ه�����������ي ومل�������������������اذا؟
سلمى السايح

Ahead of the Curve  مدير البحوث في شركة
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املقابل يضيف قيمة اجتامعية واقتصادية،  حاجة حقيقية ويف 

وبأسلوب آخر هو يضيف معنى حلياتنا.
لك أن تتخيل عامل يكون لدى كل موظف فيه هدف واضح 
املايل للمسامهني من أصحاب الصفوة،  املركز  بخالف تعزيز 
ختصيصها  يتم  والعامل  مرص  يف  عمل  ساعة  كل  أن  لو  ختيل 
هذا  وكفء.  عميل  بأسلوب  هام  اجتامعي  لتحدي  للتصدي 
هو بالضبط ما يفعله رواد األعامل االجتامعيون يف مرص ومجيع 
أنحاء املنطقة، فهم يأملون وجيتهدون يف حتقيق مستقبل أفضل.

أمثلة لرواد أعامل حمليني.
مرصية  رشكة  هي  الشمسية«:  للطاقة  سوالر  »كرم   -
التي   الشمسية  الطاقة  حلول  خللق   2011 عام  يف  تأسست 
العمل  مؤسسيها  عىل  فكان  هلا،  شديدة  حاجة  هناك  كان 
من  العديد  وخوض  واضحة  برؤية  وااللتزام  جدية  بكل 
املعارك ليصلوا إىل ما هم عليه اآلن، فمؤسسة »كرم سوالر« 
أصبحت اآلن أكرب مكمل طاقة شمسية ذايت، فهذا املرشوع 
يعني أن رشكات وجمتمعات كاملة تستطيع اآلن احلصول عىل 
طاقة نظيفة، فالقيمة التي تضيفها رشكة »كرم سوالر« متعددة 
املالية  االستمرارية  عىل  القدرة  هلا  نامذج  تبني  فهي  اجلوانب 
ملجموعات  االقتصادي  النمو  إمكانيات  تطلق  أيًضا  وهي 
بدائل  توفر  أهنا  أمهية  واألكثر  كاملة،  وجمتمعات  أعامل 
نظيفة للطاقة التي حتتاج إليها مرص بشدة يف ظل أزمة الطاقة 

وحتديات التدهور البيئي التي متر هبا مرص.
-»يدوية«: هي رشكة مرصية أخرى تقوم بالربط بني حرفيني 
مرصيني يف أبعد أقاليم مرص باملستهلكني حول العامل، فهي تربط 
بشكل مبارش املنتج باملشرتي وتضمن للحرفيني  نصيًبا عاداًل 
من الربح العائد من  البيع لألسواق املحلية واألجنبية، ويف نفس 
الوقت تقوم »يدوية« بتوثيق وعمل خرائط لألعامل وأصحاب 

احلرف اليدوية التقليدية املرصية اجلميلة.
أنحاء  مجيع  من  األعامل  رواد  من  ينتهي  ال  عدد  وهناك 
بزيارة  عنهم  املزيد  تعلم  ويمكنكم  الناشئة   األسممواق 

 )Acumenfund( املوقع اإللكرتوين هلا.
ما هي التحديات األساسية والصعوبات التي تواجه رواد 

األعامل االجتامعية؟
أن تكون رائد أعامل اجتامعي يف بلد مثل مرص ودول نامية 
البسيط، فطبًقا لدراسة قمنا  أو  السهل  باملسعى  أخرى ليست 
بالقاهرة  األمريكية  اجلامعة  مع  بالتعاون  دول  سبع  حول  هبا 
مجيع  من  األعامل  رواد  يواجه  ببريوت،  األمريكية  واجلامعة 
ويشري  التحديات،  من  كبرية  جمموعة  العربية  املنطقة  أنحاء 
رصدنا  لذلك القطاع أيًضا ملجموعة من املعوقات التي جيب 

معاجلتها.

التحديات:
1ـ احلصول عىل رأس املال

األعامل  رواد  يعاين  التقليديني،  األعممامل  رواد  مثل 
االجتامعيون من أجل احلصول عىل رأس املال ولكن التحدي 
املستثمرون يف  عادة  يرغب  تعقيًدا حيث  أكثر  يكون  أمامهم 
احلصول عىل عائد أعىل وبشكل أرسع من وراء استثامراهتم 
بمساعي  باالرتباط  اخلريية  األعامل  أصحاب  يرغب  ال  بينام 
ربحية وهذا صحيح بالرغم من ماليني الدوالرات التي يتم 
بشكل  املنطقة  أنحاء  مجيع  يف  اخلريية  األنشطة  يف  استثامراها 

سنوي.
املستثمرين  عدد  يف  زيادة  تشهد  املنطقة  أن  من  فبالرغم 
رواد  يستهدف  الذي  التقني  الدعم  وجهود  التأسيسيني 
االجتامعيون  األعممامل  رواد  يعاين  التقليديني،  األعممامل 
تدعم  ملنظامت  احتياج  فهناك  الفرص،  تلك  قلة  من 
دعم  آليات  توفر  منظامت  خاصة  االجتامعية،  املؤسسات 
املؤسسات  هبا  تقوم  التي  الفريدة  للمهام  خصيًصا  مصممة 
ومالية. اجتامعية  فائدة  خلق  يف  الرغبة  خاصة   االجتامعية 
رواد  من  خمتارة  جمموعة  منح  يتخطى  الذي  املايل  فالدعم 
ضامن  وألجل  هاًما،  أمًرا  يعد  صغرية  مالية  مبالغ  األعامل 
جوهر  يكونا  أن  جيب  اللذين  واملساءلة  الكفاءة  حتقيق 
اآلليات  تلك  يصاحب  أن  جيب  االجتامعية،  األعامل  ريادة 

االجتامعية عمليات تضمن النزاهة.
املنطقة  يف  اخلريي  العمل  قطاع  حيتاج  البعيد،  املدى  وعىل 
بأرسها إىل التحول نحو منهج أكثر اسرتاتيجية يف العطاء ولكي 
املؤسسات اخلريية يف  استثامر موارد  يتم  أن  يتحقق هذا جيب 
حلول قابلة للتطبيق يف مواجهة األسباب اجلذرية للتحديات 
امللحة التي تواجهنا بدال من إنفاق مبالغ ال هنائية من املال عىل 

معاجلة األعراض السطحية للتحديات التي تواجهنا.
2 - قياس الفاعلية 

واحلكومات  املممدين  املجتمع  منظامت  من  كل  تواجه 
فاعلية  قياس  أجل  من  صعوبات  االجتامعية  واالستثامرات 
األنشطة  التي تقوم هبا مما يتسبب يف ظهور العديد من املشاكل 
مثل فقدان املصداقية بينهم وبني جمتمعاهتم أو توجيه املوارد 
قياس  عملية  فإن  لدراستنا،  وطبًقا  فعالة،  غري  حلول  نحو 
الفاعلية تعد التحدي الرئييس أمام رواد األعامل االجتامعيني.
ويكمن حتدي قياس الفاعلية يف حقيقة أن الرواد االجتامعيني 
املوارد  وال  املهارات  يملكون  ال  الناشئة  الرشكات  أصحاب 
املالية أو الوقت املخصص ملراقبة نجاحهم من عدمه، فبدون 
أثر إجيايب واضح، تواجه املؤسسات االجتامعية صعوبات يف 

إقناع املستثمرين وتصبح عملية مجع راس املال أكثر تعقيًدا.
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امللف املرصى - العدد  25 - السنة الثالثة
انعدام قدرة املؤسسات االجتامعية عىل  واألكثر أمهية، أن 
قياس فاعلية أنشطتهم يمكن أن يؤدي يف النهاية لفقدان الثقة 
املساءلة  من  ضعيفة  مستويات  وإىل  املصالح  أصحاب  بني 
الداعمة  املنظامت  تبذل  أن  الرضوري  من  فإنه  لذا  أيًضا، 
إنه  الفاعلية حيث  قياس  لعملية  املزيد من االهتامم واملوارد  
العملية،  بتلك  للقيام  للغاية  قليلة  يتم ختصيص موارد  حاليا 
عالوة عىل ذلك فإنه من النادر أن يتوقع أي مستثمر أو منظمة 
داعمة أن تقوم املؤسسات االجتامعية التي يساندوهنا بعملية 
قياس فاعلية ألنشطتها وإعداد تقرير دقيق حوهلا، ويعد هذا 
ا نظًرا لقلة الوقت واملوارد التي تقوم بتخصيصها  أمًرا منطقيًّ

املؤسسات االجتامعية لتلك اجلهود.
للجامعات  فيمكن  األكاديمية،  املؤسسات  دور  يأيت  وهنا 
فاعلية  قياس  عملية  يف  االجتامعية  املؤسسات  قدرات  دعم  
بتلك  العليا  الدراسات  طلبة  احلاق  طريق  عن  أنشطتهم 
العلمي  البحث  ميزانية  من  جزء  وختصيص  املؤسسات 
االجتامعية  املؤسسات  فاعلية  نامذج  ولدعم  الستيعاب 

واالستعانة بمهاراهتم وأدواهتم.
3 - التسجيل القانوين واملنافسة

ا  يعد غياب إطار قانوين للرشكات غري اهلادفة للربح حتديًّ
أنحاء  ومجيع  مرص  يف  االجتامعيني  الرواد  أمام  ا  أساسيًّ آخر 
املنطقة، حيث يتوجب عىل رواد األعامل االجتامعيني إدراج 
دفع  عليهم  أن  يعني  وهذا  تقليدية  كرشكات  مؤسساهتم 
إلضافة  مساعيهم  عن  النظر  بغض  منتظم  بشكل  الرضائب 
منح رواد األعامل  يتم  وبالتايل ال  اقتصادية واجتامعية،  قيمة 
وأكثر  أكرب  لالعبني  منافستهم  تدعم  أي حوافز  االجتامعيني 
الداعمة  املؤسسات  خربة وشهرة، وبالرغم من دعوة بعض 
إلجياد وضع قانوين جديد حلل مشاكل الرشكات االجتامعية 

غري اهلادفة للربح إال أن تلك الدعوات مل تكن مثمرة.
كمؤسسات  مؤسساهتم  إدراج  يف  فيتمثل  الثاين  اخليار  أما 
األعممامل  رواد  قممدرة  مممن  حيممد  مممما  للربح  هممادفممة  غممري 
هتدف  أنشطة  أو  جتارية  بأنشطة  االرتباط  عىل  االجتامعيني 
ضوء  يف  آخر  نوع  من  ا  حتديًّ يعد  وهممذا  الدخل  لتوليد 
للربح. اهلادفة  غري  باملنظامت  اخلاصة  املقيدة   القوانني 

4 - معوقات اخرى:
باإلضافة للتحديات التي سبق ذكرها واملشار إليها من قبل 
رواد األعامل، فإن رصدنا لبيئة الريادة االجتامعية تشري أيًضا 
إىل عدة معوقات أخرى مثل حقيقة أن أغلب رواد األعامل 
هم عىل درجة عالية من التعليم ولدهيم مستويات كافية من 
اجتامعية،  مؤسسات  بدء  يف  لالستثامر  املطلوب  املايل  األمن 

أن  يمكن  الذين  الفقراء  املواطنني  من  كثري  أن  يعني  وهذا 
املجتمع  تواجه  التي  بالتحديات  أفضل  معرفة  لدهيم  يكون 

املحيل غري قادرين عىل تطوير حلوهلم.
األعامل  رواد  من  كثرًيا  أن  حقيقة  يف  يتمثل  آخر  عائق 
الوضع  تغيري  شأهنا   من  حلول  لتبني  يميلون  ال  التقليديني 
الريادة  بيئة  تواجه  أخرى  حتديات  عىل  يدل  وهذا  احلايل 
الشعبية  القواعد  تنبع من  احللول ال  أن  االجتامعية وهي 1( 
2( املوارد املوجهة لالستثامر يف جهود البحث والتنمية قليلة 
األعامل  ريادة  دعم  وآليات  االستثامرات  حجم  قلة   )3 جًدا 

املجتمعية.
كيف نشجع ريادة األعامل االجتامعية عىل امليض قدًما؟

األكثر  هم  ملساندتنا  حاجة  األكثر  األعممامل   رواد  إن 
وعىل  القاهرة  عشوائيات  يف  األعامل  رواد  ومنهم  هتميًشا 
البداية.  يف  مازلنا  فنحن  الريفية،  واملناطق  املدن  أطراف 
االبتكارية  الشباب  قدرات  كامل  عن  بعد  نكشف  مل  نحن 
أن نعمل عىل متكني  واإلبداعية ولننجح يف ذلك جيب علينا 
هؤالء الذين يعيشون يف ظل التحديات األكثر إحلاًحا ومنهم 
الفالحون الذين يعانون جشع الوسطاء، أو البنية التحتية غري 
الطعام،  من  األطنان  ماليني  فقدان  إىل  تؤدي  التي  املكتملة 
أو  الزمن  عليه  عفا  تعليمي  نظام  يف  املكدسة  التالميذ  أو 
املهمشة.  العشوائية  واملناطق  املؤهلة  غري  املناطق   سكان 
يبدءوا  أن  املعنية  األطراف  لكافة  الرضوري  من  فإنه  لذلك 
خارج  أعامل  رواد  لتنشئة  ودعمهم  استثامراهتم  توجيه  يف 
فقط  تبدأ  أن  يمكن  العملية  وهذه  القاهرة،  حمافظة  نطاق 
االجتامعية  األعامل  ريادة  تشجع  التي  الدعم  قنوات  بخلق 
مروًرا  الثانوية  املممدارس  طالب  من  بداية  صغري  سن  يف 
ذلك. عن  مبكرة  مراحل  يف  يكن  مل  إن  اجلامعات   بطلبة 

الريادة  لدعم   Ahead of the curve رشكة  وتكرس 
االجتامعية  األعامل  لريادة  بيئة  لتحقيق  جهودها  االجتامعية 
أكثر كفاءة ومتاسك يف مجيع أنحاء املنطقة وهلذا فإن جهودنا 
طلبة  باستهداف  تقوم   Impact Ventures رشكة  مع 
املرحلة الثانوية بربامج تعليمية وتدريبية حول ريادة األعامل 
يف  لالستثامر  صندوق  تأسيس  أيًضا  بدأنا  وقد  االجتامعية 
املشاريع ذات األثر االجتامعي التي حيتاج إليها رواد األعامل 
للمزيد من  الرغم من ذلك فهناك حاجة  بشكل كبري، وعىل 
تلك اجلهود يف هذا املجال وهلذا فنحن عىل استعداد للدخول 
يف رشاكات جادة بشان حتويل أكثر التحديات التي تواجهنا 

إىل فرص لتحقيق نمو شامل.
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ريادة األعامل والرشكات الناشئة ىف مرص

الناشئة يف  بتأسيس رشكتنا  حني بدأنا اإلجراءات اخلاصة 
توكيالت  اخلطوات هي حترير  إحدى  كانت  سبتمرب 2011 
من املسامهني للمحاسب القانوين املنوط به تأسيس الرشكة. 
الراقية  األندية  بأحد  العقاري  الشهر  ملكتب  ذهبنا  وبالتايل 
استصدار  أجل  من  ازدحامه  بقلة  واملعروف  القاهرة  بمدينة 
اسمه  اجلنسية  فرنيس  الرشكة  مؤسيس  أحد  التوكيالت. 
Xavier )وعىل اختالف النطق الشائع هلذا االسم "هافيري" 
أو "خافيري" فهو كان ينطق اسمه "إجزافيه" وحني سألناه عن 
السبب وراء النطق املختلف السمه أخربنا أن والديه يفضالن 
لفرنسا  املتامخة  الباسك  بمنطقة  باللهجة اخلاصة  نطق االسم 
من جهة اجلنوب بمحاذاة جبال الربانس( وبالتايل كان البد 
التوكيل  يف  والعربية  الفرنسية  باللغتني  اسمه  كتابة  من 
بمنطوقه  اسمه  بكتابة  عنه  بالنيابة  قمت  وعليه  الرسمي. 
الذي طلبه مني يف األوراق اخلاصة باستصدار التوكيل وهو 
بدأت  والتي  املختصة  للموظفة  بتقديمه  وقمت  "إجزافيه" 
مني  وطلبت  غاضبة  بنربة  استدعتني  ثم  األوراق  بمراجعة 
إيضاح السبب يف كتابة االسم الفرنيس بصورة خاطئة. أول 
ما تبادر لذهني أهنا يف الغالب ستقرتح "خافيري" أو "هافيري" 
ولكن  االسم  هلذا  كرتمجة  املرصيني  بني  متعارف  هو  كام 
بلهجة  املوظفة  قالت  مشكلتها.  هي  تلك  تكن  مل  ملفاجئتي 
حُيتم   "X"ال حلرف  به  املعرتف  الوحيد  النطق  إن  حاسمة 
عليها أن تعرتف برتمجة واحدة فقط السم Xavier وهو اسم 
"كسفري". لوهلة ظننت أهنا متازحني وأهنا بالتأكيد تدرك أن 
كالمها خيالف املنطق ولكني أدركت رسيًعا أنني أمام مشكلة 
بريوقراطية غري منطقية ولكنها معتادة وأهنا قد تتطور أكثر من 
ذلك وبدأت يف الرشح للموظفة أن اسم "كسفري" ال يوجد يف 
أي لغة وأن الشخص ذا الشأن وصاحب اللسان األعجمي 
ا نحن ال نملك إال أن  نفسه ينطق اسمه "إجزافيه" وأنه منطقيًّ
نكتبه بام يريد هو أو عىل األقل بالرتمجات األخرى املتعارف 

عليها هلذا االسم وهي "خافيري" أو "هافيري". رفضت املوظفة 
رفًضا قاطًعا وخريتني بني أمرين إما أن أقبل برتمجتها اخلاصة 
وأقبل بتسجيل رشيكي يف أوراق الرشكة باسم "كسفري" حتى 
ترمجة  هلا  ُأحرضرِ  أن  وإما  موجود  غري  االسم  هذا  كان  وإن 
اخلارجية  وزارة  ومن  الفرنسية  القنصلية  من  موثقة  رسمية 
املرصية السم Xavier. وأمام هذا التعنت والتهديد باملزيد 
التوكيل  حترير  وتم  املوظفة  أمام  رضخنا  البريوقراطية  من 
صاحبنا  اسم  أصبح  أن  عليه  ترتب  والذي  "كسفري"  باسم 
ا اسم ال وجود  يف كل سجالت الرشكة حتى اليوم هو رسميًّ
باجلهل  املمزوجة  املرصية  البريوقراطية  سجالت  يف  إال  له 
طريق  يف  األويل  التجربة  تلك  يف  لنا  درس  أهم  والالمنطق. 
طويل تعرفنا عليه الحًقا هو 'التهديد بالبريوقراطية' من قرِبل 
موظفي الدولة وكأهنم يدركون أهنا عقاب ناجح يستطيعون 
التلويح به لفرض آرائهم أوللمطالبة بالرشوة أو حتى ملجرد 
والسيطرة  اإلرادة  فرض  بمحاولة  التهميش  عن  التعويض 

عىل مساحة صغرية. 
لقد كان هذا املوقف والذي حدث يف أعقاب ثورة يناير احد 
املواقف التي بينت يل ما قد تأكد فيام بعد من أن ثورة يناير مل  
تنجح يف أن تغري من البنية التحتية للفساد الفكري واإلداري 
ًرا يف  واملايل ملنظومة الدولة يف مرص ولكنها نجحت نجاًحا باهرِ
تغيري نفسية املتعاملني مع تلك املنظومة من املواطنني وباألخص 
الشباب. دلييل عىل ما سبق هو أن ازدهار ونمو "ريادة األعامل" 
يف مرص مل يكن نتيجة تغيريات أساسية وجوهرية يف سياسات 
إدراك هؤالء  نتيجة  الناشئة ولكنه كان  الرشكات  الدولة جتاه 
الرواد أهنم قادرون عىل مواجهة مشكالت املجتمع وحلها بام 
يملكون من مهارات تقنية وقدرات عىل التنظيم والتعاون. لقد 
التغيري واملواجهة'  'القدرة عىل  إدراك  النفيس من  العامل  كان 
املجيدة  يناير  لثورة  األساسية  األطروحات  أحد  كان  والذي 

ري��������������ادة األع��������م��������ال وال�������ت�������ح�������ول االق�������ت�������ص�������ادي ل�������ث�������ورة ي����ن����اي����ر 
أحمد زهران 

مبادر مصري و مؤسس شركة كارم سوالر
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اآللة  مواجهة  يف  الشباب  الرواد  هلؤالء  األسايس  املحرك  هو 
القمعية لذراعها األمني. وبالتايل  للدولة واآللة  البريوقراطية 
احلركة الناشئة احلالية لرواد األعامل هي انعكاس للتأثري اإلجيايب 
لثورة يناير عىل املجتمع املرصي وليست انعكاًسا ألي سياسة 
حكومية حقيقية هتدف إىل االستفادة من تلك احلركة النشطة 
األكفاء  الدولة  موظفي  بعض  ذلك  من  أستثني  املجتمع.  يف 
عام  هدف  غياب  يف  حياولون  الذين  الفردية  املبادرات  ذوي 
أو رؤية عامة االستفادة من مواقعهم للمساعدة أو التخفيف 
عن البعض من الرشكات الناشئة. من املهم هنا أيًضا االبتعاد 
عن النهش يف بدن الدولة الضعيفة دون غريها وكأهنا قد أتت 
وترعرعت بعيًدا عن هذا املجتمع وقيمه ومشاكله ففي هناية 
األمر الدولة القائمة بريوقراطيتها العتيدة سواء جاءت قرًسا أو 
بالديمقراطية هي تعبري )بشكل ما( عن قيم هذا املجتمع وعن 
تفاعالته التي أدت إىل وجود جهاز تلك الدولة. وغريض هنا 
أنواع  هو إيضاح أن حركة ريادة األعامل احلالية هي نوع من 
املقاومة ألشكال القمع واجلهل والرجعية املوجودة يف املجتمع 
قبل أن تكون مقاومة لبريوقراطية وفساد الدولة والتي هي جمرد 

جهاز يستمد موظفيه وقيمه من املجتمع نفسه. 
للشباب  حقيقية  فرصة  إتاحة  هو  يناير  ثورة  فعلته  ما  إن 
تغيري  أقيم من أي  رأيي  التغيري وهو يف  'لإليامن' بالقدرة عىل 
فوقي قد يطرأ من طرف أجهزة الدولة نفسها. ذلك اإليامن هو 
البذرة لصورة من صور التغيري التحتي النابع من خبايا املجتمع 
والذي حياول أن يتعامل مع مشكالت املجتمع من خالل الواقع 
عىل األرض وما هو متاح من موارد وما هو ممكن من حلول. 
ا يف املجتمع مبني  أمهية التغيري التحتي أنه ينحت له مكاًنا حقيقيًّ
عىل مقدرة حقيقية عىل حل املشكالت عىل املدي الطويل حتى 
الدولة  إىل  املجتمع  خالل  من  العبور  من  النهاية  يف  يتمكن 
التي يف هناية األمر ما هي إال انعكاس للمجتمع بكل سلبياته 
وإجيابياته. إن األمهية األساسية لثورة يناير يف املجتمع املرصي 
مل تظهر بعد وستظهر فقط عند تبلور ذلك املد التحتي يف شكل 
رشكات ومؤسسات ذات دور فعال يف املجتمع سيسعى يوًما 
إىل متثيل مناسب يف الدولة املرصية وهو ما سيمثل بطبيعة األمر 
أول جمهود جمتمعي حقيقي مبني عىل املصلحة ملواجهة اجلهل 
العرشين  القرن  بدايات  منذ  والفساد بطريقة منظمة ومنطقية 
حركة  يبلوروا  أن  آخرين  مع  حرب  طلعت  استطاع  حني 
االستقالل الوطني املرصي يف شكل رشكات ومؤسسات تعرب 
عن هذا االستقالل وتدافع عن مصاحله يف مواجهة املستعمر 
األجنبي. كذلك اليوم فإن القضايا الوطنية املجتمعية الرئيسية 
املتمثلة يف احلرية والعدالة االجتامعية ومقاومة التطبيع لن تنال 
أي اهتامم حقيقي )وليس دعائي( من الدولة إال إذا كان هناك 
بنية حتتية حقيقية وقائمة عىل املصالح املشرتكة لفئات املجتمع 

تعرب عن تلك القيم وتدافع عنها. 

امُلسيطرة  االقتصادية  األوليجاركية  إىل  اليوم  نظرنا  إذا 
حقيقي  حتد  أي  تواجه  مل  أهنا  سنجد  املجتمع  يف  األمور  عىل 
وذلك  يناير  ثورة  قيام  بعد  حتى  وتوجهاهتا  الهتامماهتا 
لغياب املنافس احلقيقي هلا وترك املشهد هلا بالكامل لتحديد 
تلك  تكون  أن  دون  ككل  للمجتمع  االقتصادية  األولويات 
ا لرتكيبة املجتمع. ولكن الواقع املؤمل  األوليجاركية ممثاًل حقيقيًّ
هي أن تلك األوليجاركية هي تعبري حقيقي عن القيم السائدة 
يف هذا املجتمع ألن التعبري عن املجتمع دائاًم ما يتم حرصه يف 
إطار الديمقراطية والتصويت يف حني أن ذلك التعبري حيوي 
ما  وهو  األصوات  عدد  عنرص  من  أقوى  مهاًم  ا  قيميًّ عنرًصا 
قد  الصوت  املجتمع،  يف  السائدة  ومعتقدات  بأفكار  يتعلق 
يتم رشاؤه ولكن العقل احلر مستقل ال ُيباع وال ُيشرتى. إذن 
املسيطرة من رجال  تعرب األوليجاركية  قيم جمتمعية  فعن أي 
جمتمعية  حلالة  ودقيق  حقيقي  تعبري  هم  وأعواهنم؟  األعامل 
من الالمباالة واإلحساس بالعجز أمام الظروف االقتصادية 
عقود.  مدار  عىل  مرص  هبا  مرت  التي  الصعبة  واالجتامعية 
املرصيني  عند  رسخ  الذي  بالنفس  واالنشغال  العجز  ذلك 
ترك  وبرضورة  التغيري  باستحالة  اإلحساس  يناير  ثورة  حتى 
لسالمة  حفًظا  اخلربة(  أهل  من  )بداًل  الثقة  ألهل  األمور 
الوطن من خماطر الغيب. عند هذه النقطة بالذات أصبح من 
الطبيعي أن يعرب عن تلك القيم املجتمعية جمموعة من رجال 
األعامل حمدودي املخاطرة وذوي مصالح شخصية تتمحور 
حول تكديس الثروة بداًل من بناء اقتصاد وطني حقيقي قائم 
عىل اإلنتاج التكنولوجي واملعريف. وكان من الطبيعي أيًضا أن 
يكون اجلهاز احلكومي واألمني ُمعرًبا عن تلك الطموحات 

الشخصية وحامًيا هلا. 
كل  جمتمع  أي  يف  جديد  جيل  صعود  حتتم  التاريخ  طبيعة 
فرتة ولكنها بالتأكيد ال حُتترِم حدوث أي تغيري يف هذا املجتمع 
وال باإلجياب وال بالسلب فالتغيري حيدث فقط عند اختالف 
القيم واملبادئ بني اجليل الصاعد واجليل القائم والذي يؤدي 
الناظر  يناير.  ثورة  يف  بوادره  رأينا  ما  وهو  لالصطدام  حتاًم 
مرور  مع  خفتت  عنارصها  معظم  أن  سريى  الثورة  أمور  يف 
وجدت  التي  الوحيدة  ألهنا  األعامل  ريادة  عدى  فيام  الوقت 
حقيقية  اقتصادية  أزمة  عن  لتعبريها  ا  حقيقيًّ ا  شعبيًّ تقبال 
فيام  املسيطرة  واألوليجاركية  الدولة  أجهزة  حلها  يف  فشلت 
بدت بوادر مقدرة عىل احلل من تلك الرشكات الناشئة. فقد 
بدأت تلك الرشكات يف خلق فرص عمل حقيقية كام بدأت 
بعض من تلك الرشكات يف التصدير وإدخال العملة الصعبة 
ولو باستحياء وهو ما رآه البعض قد يتحول إىل مصدر مهم 
للدخل القومي. ال نستطيع أن نؤكد اليوم نجاح تلك التجربة 
الثورة املرصية اختذت  املجتمعية ولكننا نستطيع أن نؤكد أن 
شكال جديًدا أكثر تعبرًيا عن مشكالت املجتمع املرصي وأن 
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ريادة األعامل والرشكات الناشئة ىف مرص
لألوليجاركية  احلقيقي  التحدي  إن  طوياًل.  مازال  الطريق 
قادم من جهة  العجائز  املرصية احلالية وطبقة رجال األعامل 
املجتمع  يعرفهم  ال  مرص  يف  املستثمرين  من  جديدة  جمموعة 
املعروفة  الدوائر  وعن  اإلعالم  وسائل  عن  لبعدهم  باالسم 
من  ُجلهم  املستثمرون  هممؤالء  املرصية.  لألرستقراطية 
متكنوا  والذين  العاملية  بالرشكات  العاملني  املرصيني  املهنيني 
يف  الثورة  بعد  وبدأوا  االدخار  من  املايض  العقد  مدار  عىل 
مدخراهتم  تكن  مل  هؤالء  الصغرية.  الرشكات  يف  االستثامر 
العمل وحدهم وهم  يمكنهم من  الذي  الكايف  بالقدر  كبرية 
العمل مع اآلخرين بل  الوعي مكنهم من  عىل قدر عال من 
والبحث عن رشكاء وكانت النتيجة أن برز أمام رواد األعامل 
القديمة  اجليوب  عن  بعيًدا  للتمويل  جديد  مصدر  املرصيني 
كذلك  ولكن  بمدخراهتم  فقط  ليس  جاؤوا  مستثمرين  من 

بخرباهتم وشبكات عالقاهتم. 
عن  للتعبري  استخدامه  المشائع  األعامل"  "رواد  تعبري  إن 
مؤسيس الرشكات الناشئة يف املجتمع والتي تعمل يف جماالت 

هؤالء  عمل  طبيعة  عن  حقيقًيا  تعبرًيا  ليس  ومبتكرة  جديدة 
الشباب أو عن طبيعة دورهم يف املجتمع. إن هذا التعبري هو 
جمرد حماولة متواضعة لرتمجة كلمة Entrepreneur للعربية 
ولكنها مل تعرب حقيقة عن معنى الكلمة أو عن مدلوهلا الثقايف. 
الثقافة  يف  هلا  مساٍو  عن  البحث  باملرتجم  األجدر  كان  وقد 
تاريخ  من  مستمًدا  التعبري  يكون  أن  يضمن  حتى  العربية 
املجتمع العريب ومفاهيمه. لقد عرب عن "رواد األعامل" قدياًم 

يف الشعر العريب أمري الشعراء أمحد شوقي حني قال:
وما نيُل املطالِب بالتمني ... ولكن تؤخُذ الدنيا ِغالبًا

ريادة  عن  دقة  أكثر  تعبرًيا  تعرب  التي  'امُلغاَلَبة'  تلك  إهنا 
إىل  نظرنا  إذا  'امُلغالرِبون'  هم  األعامل  فرواد  وعليه  األعامل 
املرصي.  املجتمع  يف  اليوم  دور  من  به  يقومون  ما  توصيف 
قد يرى البعض أن اختالف الرتمجة أو التعبري كنقطة سطحية 
أو هامشية للموضوع األسايس ولكني أرى دقة التعبري جزًء 
املوارد  لطبيعة  وأفراده  جمتمع  أي  وإدراك  فهم  من  ا  أساسيًّ

وطبيعة الصعاب التي تواجهه. 
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السنوات  نمو مذهلة يف  متكنت مرص من حتقيق معدالت 
هذا  وأتى  يناير،  من  والعرشين  اخلامس  ثورة  سبقت  التي 
النمو بالتزامن مع انفجار معلومايت وتطور تكنولوجي شديد 
الرسعة متثل يف وسائل التواصل االجتامعي، والتي خرجت 
تعمل  كي  الشابة  لألجيال  الباب  فتحت  كاملة  صناعة  منها 
جعل  يف  تساهم  إلكرتونية  ومواقع  تطبيقات  تطوير  عىل 
الفضاء اإللكرتوين جزًءا من حياة املرصيني كام هو يف اخلارج، 
وعىل الرغم من التباطؤ الذي أصاب االقتصاد كنتيجة طبيعية 
للظروف التي مر هبا السوق، فإن التكنولوجيا اجلديدة التي 
حيمل لواءها جيل الشباب يمكن أن تكون فرصًة هائلة لدعم 
ببناء  نامذج مهتمة  الضوء عىل  إلقاء  االقتصاد، وهو ما جيعل 
مكانة مميزة ملرص عىل أسواق اإلنرتنت أمًرا غاية يف األمهية، 
للشباب  هلا  حرص  ال  فرًصا  حيمل  املستقبل  وأن  وبخاصة 

أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة يف هذا املجال. 
اخلاصة  برشكة  التجربة  نافذة إلرشاك  بمثابة  املقال  وهذا 
Ingenuity Studio والتي عملت عىل إنشائها، باعتباري 
السوقي  الواقع  مع  يشتبك  الذي  اجليل  هذا  أبناء  أحد 
من  واحدة  وهي  يومي،  بشكل  والتكنولوجي  والتجاري 
مئات أو آالف جتارب بناء منصات تكنولوجية واستكشاف 
أن  التأكيد  هنا  جيب  ولكن  فرص،  من  اإلنرتنت  حيمله  ما 
التحديات ليست سهلة، وأن العامل بكل ما يتيحه من فرص 
يقابل بكثري من اجلهود حتى يمكن االستفادة من  البد وأن 
هذه الفرص، وهلذا أعتقد أن ما ييل من سطور قد يشكل جتربة 
وأن  املبادرة،  ألخذ  يتحمس  من  لكل  ملهمًة  تكون  أن  آمل 

تساعد عىل نقل جتربة عملية بتحدياهتا وفوائدها. 

حتديات اكتساب املهارات واملعرفة: 
أوىل التحديات كان التحدي التعليمي نظًرا لتدين  مستوى 
التعليم احلكومي، وهلذا فإن من مل يتح له احلظ أن يأخذ نصيًبا 
اجلامعات  أو  املدارس  من  أي  يف  املستوى  رفيع  التعليم  من 

األجنبية، فإنه البد وأن يدرك أن التطوير الذايت هو البديل. 
والدعاية  اجلرافيكس  دراسة  هو  األسايس  طموحي  كان 
)فنون  بكليتي  الداخيل  للتنسيق  نظًرا  ولكن  واإلعممالن، 
تطبيقية جامعة حلوان(، تم إدماجي بقسم إنشاءات حديدية 
ومعدنية، وهو ما كان أبعد ما يكون عام أريد. وبداًل من أن 
بمجهودي  اجلرافيكس  أدرس  أن  قررت  لإلحباط  أستسلم 

الذايت إىل جانب دراستي األساسية. 
العمل  بدأت  الترسع،  من  وبعض  اخلربة  نقص  وبسبب 
كمصمم جرافيكس حر Freelancer، وهي خربة كشفت 
عن أن  قوانني التعامل مع السوق خمتلفة متاًما عام هو موجود 
مع  التعامل  فن  وهو  الثاين   التحدي  كان  وهنا  الكتب.  يف 

العمالء، وإدارة املرشوعات. 
أن  جيب  كان  وإن  األعامل  أن  اتضح  املرحلة،  هذه  خالل 
الثقة وحدها ال تكفي، فهناك  الثقة، إال أن  تبنى عىل أساس 
أمور أخرى مهمة إلدارة العالقة مع العمالء بذكاء وبشكل 
الذايت  والتعليم  القراءة  كانت  وقد  للطرفني،  املصلحة  حيقق 
من خالل مذاكرة الكتب األجنبية واملحارضات املتوفرة عىل 
فيديوهات  أو  أو مسموعة،  كانت مكتوبة،  اإلنرتنت، سواء 
مرئية هي املنقذ. وتم الرتكيز عىل ثالثة أوجه: إدارة األعامل، 
القدرات  أن  املرحلة   هذه  ونتاج  واإلعممالن.  والتسويق، 
مفيدة  تكون  قد  “الفهلوة”  يسمى  أن  يمكن  ما  أو  الذاتية، 

حت���������دي���������ات ص������ن������اع������ة م�������ش�������اري�������ع ال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا ال�����رق�����م�����ي�����ة 
م������س������ت������ف������ادة ودروس  ع������م������ل������ي������ة  جت����������رب����������ة  م����������ص����������ر…  ف������������ي 

         أحمد كمال 
 Ingenuity Studio رائد أعمال ومؤسس شركة

“فكر باألمس، واحلم باملستقبل، ولكن عش احلارض”    ستيف جوبز
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أسس  عىل  املبني  والعمل  العلم  ولكن  القصري،  املدى  عىل 
حقيقًيا  رائًدا  الشخص  يكون  أن  يضمن  ما  هو  صحيحة 

 .Entrepreneur لألعامل
ولدت الدراسات املرتاكمة يف هذا املجال مزيًدا من الثقة، 
أخرى  مرة  العمل  لسوق  العودة  ملحاولة  حمفًزا  ذلك  وكان 
للعمل قبل انتهاء الدراسة اجلامعية. واتضح يف هذه املرحلة  
نقص خربة التعامل املبارش مع األطراف املختلفة: أصحاب 
العمل، املوظفني، املوردين، العمالء، وغريهم، وهو ما تعالج 
ا من خالل العمل كمدير إداري ومنسق يف مرشوعات  تدرجييًّ
مراكز  السيارات،  صيانة  كمراكز  خمتلفة،  جماالت  يف  صغرية 
طبية، وغريها، وعىل الرغم من أن هذه املجاالت بعيدة عن 
جماالت الدعاية واإلعالن، إال أهنا كانت فرصة مهمة لتعلم 
إدارة املرشوعات. وبالفعل كان هلذه الفرتة أبلغ األثر يف منحي 
اخلربة الكافية للتعامل مع األطراف السابق ذكرها، وخاصًة 
البرشية. ونظًرا لتعاميل مع أجانب كنت مسئواًل عن  املوارد 
تنسيق وجودهم وعملهم يف مرص، حدث أول احتكاك بيني 
مثل  األمهية  شديدة  قيم  منه  تعلمت  ما  وهو  اخلارج،  وبني 

احرتام الوقت ومواعيد التسليم والدقة يف العمل. 
املرحلة سبًبا يف اكتساب معرفة تفصيلية حول  كانت هذه 
الرشكات،  أنواع  بني  والفرق  الرشكات،  تأسيس  كيفية 
االستثامر  مستويات  ملختلف  القانونية  واملخارج  واملداخل 
يتم  وكيف  أوسع،  نطاق  عىل  أو  املتوسط  أو  الصغري  سواء 
تأسيس وإدارة رشكة؟، ما هي املستندات املطلوبة؟، ما هي 
السبل  أفضل  هي  وما  إدارة؟،  نوع  كل  بني  الفنية  الفروق 
إلدارة مرشوع داخلًيا أو خارجًيا؟. كانت هذه اخلربة العملية 

مكمل مهم للغاية ملا تم تعلمه من الكتب ومن اإلنرتنت. 
احلر  عميل  أواصل  كنت  املرحلة،  هذه  مع  التوازي  عىل 
وكندا  فرنسا  من  العامل،  أنحاء  خمتلف  من  لعمالء  كمصمم 
واإلمارات والكويت وتركيا، حيث كان اإلنرتنت هو وسيلة 
وموردين  مصممني  عن  يبحثون  عمالء  عىل  للتعرف  رائعة 
بالطبع  العاملة واملفكرة يف مرص  خارج بالدهم ألن األيدي 
مع  خمتلفة  مرشوعات  عىل  فعملت  غريها.  من  أرخص 
رشكات متعددة، وذلك باإلضافة إىل توسيع شبكة العالقات 

مع العمالء يف مرص. 
مرحلة رائد األعامل احلر:

 Ingenuity رشكة   مرشوع  إطالق  يف  التفكري  تزامن 
ميزانياهتا  بخفض  الرشكات  من  العديد  قيام  مع   Studio
للتسويق، وذلك متاشًيا مع سياسات خفض املرصوفات بسبب 
الظروف املحلية واألزمة  العاملية، وعىل الرغم من أن الكثري من 
العاملني يف جمال التصميم والدعاية قد يرون هذا أمًرا سلبًيا، إال 

أنه مثل حتدًيا مناسًبا يمكن أن يتحول لصالح إطالق مشاريع 
جديدة يف هذا املجال، فقد كان هذا يعني بحث هذه الرشكات 
عن خدمات بجودة متميزة ولكن بأسعار منخفضة، ونظًرا ألن 
تأسيس الرشكة مل يكتمل بعد، فإن العمل بشكل حر مل يكن 
التي  األسعار  عروض  كانت  وبالتايل  مادية،  أعباء  أي  يضع 
يتم تقديمها لرشكات كربى ذات العالمات التجارية املعروفة 
ذات ميزانيات حمدودة، تكفي تغطية تكاليف جهاز الالبتوب 
ووجود إنرتنت، واملجهود الذهني، ومكان العمل سواء كان 

املنزل أو  كافيهات أو املراكز التجارية.
كذلك يف هذه الفرتة، ونظًرا جلسور الثقة التي تم بناؤها مع 
العمالء يف هذه الفرتة، مل يقف دوري عند تسليمهم التصميامت 
الرشكات  لبعض  للتصميم  مستشاًرا  عملت  بل  املطلوبة، 
إىل  باإلضافة  اخلاصة،  التجارية  عالمتهم  بناء  عىل  ملعاونتهم 

إبداء الرأي يف نظم التكنولوجيا والتعامل مع العمالء. 
االنتقال ملرحلة الرشكة الصغرية:

رضورة،  التوسع  أصبح  حتى  لفرتة،  الوضع  هذا  استمر 
آخرين  وإرشاك  للتوسع،  مستعًدا  األعامل  رائد  يكن  مل  فإن 
إنجازه  يمكن  الذي  العمل  حجم  سيظل  به،  يقوم  فيام  معه 
قلياًل، وبالتايل يظل التطور يف حمله، ومن هنا كانت الرضورة 
يف أن أؤسس رشكة Ingenuity Studio ، وهو ما كان له 

بالطبع حتدياته اخلاصة. 
تدبري  يمكن  كيف  املادي،  التحدي  كان  التحديات  أوىل 
املثايل وجود  اخليار  كان  الرشكة؟  لتأسيس  الالزمة   األموال 
رشيك يوفر رأسامل الرشكة، وكان هناك العديد من الوعود، 
ولكنها مل تكن جادة، مما ولد حالة من اإلحباط، وكان العثور 
تدخل  دون  التمويل  بدور  يقوم  صامت”  “رشيك  عىل 
هذه  مواجهة  عىل  واملساعدة  اخلربة  توفري  مع  العمل   يف 
التحديات دون التدخل مبارشًة، وتم افتتاح الرشكة بعد تسع 

سنوات من اكتساب اخلربة والتعلم.
كان التحدي التايل لتدبري رأس املال الالزم هو البحث عن 
يوجد  ال  عامة  وبصفة  للرشكة،  مقًرا  ليكون  املناسب  املكان 
يف مرص مكان مؤهل الستضافة الرشكات املتوسطة باملفهوم 
االحرتايف السليم كام هو يف اخلارج ، فاألماكن املعدة خصيًصا 
لألعامل غالية جًدا، واألماكن املتاحة مادًيا غري مؤهلة باملرة، 
للعمالء،  تقدمها  التي  الصورة  أو  املوقع،  حيث  من  سواء 
جمهزة  غري  أهنا  كام  لألعامل،  مراكز  وليست  سكنية  إهنا  إذ 
بأساسيات مهمة كاإلنرتنت، واهلواتف، والتشطيب املكتبي، 

واألثاث، ونظم األمن والسالمة. 
حلني إجياد مكان مل يتم تعيني موظفني يف املكتب، ومن تم  
تعيينهم كانوا يعملون من منازهلم، وكانت مقابلة العمالء تتم 
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يف مكاتبهم أو يف أي مكان آخر، حتى تم العثور عىل مكان  

إىل حد ما مناسب وهو ما وفر بعًضا من االستقرار. 
ثم كانت صعوبة التجهيزات ، فال توجد رشكة حمرتفة توفر ما 
حيتاجه أي مكان كي يصبح مكتبا معًدا للعمل، مما تطلب تويل 
مسئولية البحث عن مقدمي خدمة اإلنرتنت بنفيس، وكذلك 
رشاء األجهزة اإللكرتونية، واألثاث، والتعامل مع العامل كي 
يتم االنتهاء من الديكور، ونتج عن ذلك تعطيل العمل ألشهر 

حتى يتم إمتام كل التفاصيل اخلاصة بتجهيز املكان . 
التحدي التايل كان إجياد املوظفني املناسبني. وهو يعد أكرب 
رأس  أن  فيه  شك  ال  مما  مرص.  يف  األعامل  رائد  يواجه  حتٍد 
املال البرشي هو العامل األخطر يف أي منظومة، وخاصًة أن 
جمال العمل هذا يعتمد عىل تقديم أفكار مبتكرة يف التصميم، 
املواقع  وبناء  التطبيقات،  وتطوير  اإللكرتوين،  والتسويق 
اإللكرتونية والعالمات التجارية للعمالء، وهي كلها خدمات 
تتطلب قدًرا كبرًيا من اإلبداع، واملهارة، والدقة، والقدرة عىل 

إدارة الوقت وحسن التعامل مع العمالء وتفهم احتياجاهتم. 
وكان التعامل مع هذا التحدي صادم ، حيث إن أكثر من 
كاٍف يف  تعليم  يعاين من عدم وجود  معهم  مقابلة  إجراء  تم 
جمال عملهم، ويعانون من اإلحباط وافتقاد الدافع، والرغبة 
يف الكسب الرسيع دون جمهود، وحتى هؤالء الذين يتمتعون 
باملهارات الفنية الالزمة، يفتقرون إىل أبسط مهارات التواصل 
 4 من  فريق  تكوين  تم   النهاية  الشخصية. ويف  واملهارات 
التحدي  ليبدأ  العمل،  وانطلق  جمهًزا،  املكان  وأصبح  أفراد، 
إدارة  وهو  اليوم  حتى  مستمر  هو  والذي  واألخطر  األهم 

 .Operations Management العمليات
هناك فرق شاسع ما بني إدارة املشاريع و إدارة األفراد وما بني 
إدارة رشكة خاصة، فالعاملون فيها غالًبا ال يدركون قياًم مثل 
العمل، وأخالقيات  والتفاين يف  التسليم،  االلتزام، ومواعيد 
بدأ  النزاهة، وغريها. حني  الفكرية،  امللكية  العمل، وحقوق 
كمدير  الرئييس  دوري  أن  مؤمًنا  كنت  الرشكة،  يف  العمل 
للمكان كان “أن أجلب مشاريع للرشكة، وأن أديرها، حتى 
أن  هو  حدث  ما  املطلوب”. ولكن  باملستوى  للعمالء  خترج 
العمل  بدأ  حيث  مشكلة،  خلق  البرشية  اإلمكانيات  ضعف 
بفضل  وذلك  قوية،  ومبيعات  للغاية  رسيعة  صعود  بمرحلة 
اخلربة السابقة لدى العمالء والتي تكونت خالل مرحلة رائد 
التعامل بشكل  القدرة عىل  األعامل احلر، ولكن بسبب عدم 
إجيايب مع فريق العمل، كانت النتيجة هبوًطا حاًدا يف العمالء، 
الرشكة 60% من دخلها يف شهور  إىل أن خرست  ووصلت 
قليلة، وهو ما كشف عن أمهية العاملة البرشية  والتي قد تكون 
هي أكرب خطر هيدد الرشكات الناشئة، والسوق بشكل عام، 

إذا مل يتم تأهيلها وتدريبها التأهيل الصحيح. 

والتدريب.  التأهيل  إعادة  السحرية:  الكلمة  ظهرت  وهنا 
من  يتمكن  كي  العمل  فريق  تأهيل  إىل  املدير  دور  حتول 
العمل بالشكل املناسب، وهو ما استهلك الكثري من الوقت 
واجلهد. وأصبح تأهيل الفريق يأيت قبل السعي وراء احلصول 
لتدريب  احلاجة  يعني  ذلك  وكان  جديدة،  تعاقدات  عىل 
اإلجراءات  من  بالعديد  والقيام  معنوًيا،  وحتفيزه  الفريق 
مقر  يف  املكاتب  ترتيب  تغيري  يف  البداية  اإلصالحية. وكانت 
الرشكة، ليصبح مثل بنشات متتالية حتى يمكن مشاهدة كل 
عضو يف فريق العمل ماذا يفعل، ويتم توجيهه لكيفية عمل 

املهمة بالطريقة الصحيحة حتى خيرج باملعايري املطلوبة.
مهاًم،   Delegation املهام  تفويض  كيفية  تعلم  وكان 

فاإلدارة ليست بإصدار األوامر فقط .. 
ثبات  مع  الدخل  نقص  يف  متثل  آخر  حتٍد  ذلك  صاحب 
التكلفة، ومن خالل إعادة بناء قدرات فريق العمل عىل مدى  
4 أشهر ، تكون نظاًما ثابًتا للعمل اتبعه اجلميع ، مما وفر مساحة 

لعودة املدير ملهامه الرئيسية داخل الرشكة بالشكل املناسب. 
الصعوبات  تواجه  الرشكة  بممدأت  املرحلة،  هذه  بعد 
اخلفض  وأبرزها  عموًما،  السوق  تواجه  التي  االقتصادية 
العنيف يف ميزانيات الدعاية واإلعالن بالرشكات، باإلضافة 
سمعتهم  رغم  العمالء  بعض  من  السداد  يف  التعثر  إىل 
العمل  خالل  من  عليه  التغلب  تم  التحدي  هذا  والتزامهم. 
مثل  أقل،  بتكلفة  عالية  جودة  ذات  خدمات  تقديم  عىل 
إىل  حتتاج  والتي  تكلفة،  األقل  اإللكرتونية  املواقع  تصميم 
املحرتف،  بالشكل  املنتج  خيرج  حتى  ومتامسك  حمدد  نظام 
فيام  آخر  حتٍد  وهو  مرص،  خارج  أسواق  فتح  إىل  باإلضافة 
املالية  السياسات  ظل  يف  اخلارج  من  األموال  حتويل  خيص 
األحيان  بعض  ففي  اإلنرتنت،  هو  الثاين  والتحدي  احلالية، 
عن  اخلدمة  تقديم  تأخري  يف  سبًبا  اإلنرتنت  خدمة  سوء  كان 
مواعيدها املحددة، وهو ما يعد  العائق األكرب أمام الكثريين 

الذين يعملون يف جماالت التطوير التكنولوجي. 
ويف النهاية، من املهم التأكيد عىل أن املستقبل للتكنولوجيا، 
فهناك طلب كبري عىل Digital media وخدمات التطبيقات، 
واملواقع اإللكرتونية، لذا جيب عىل الدولة االهتامم بالبنية التحتية 
املوارد  وتأهيل  الناشئة،  الرشكات  تشجيع  مع  التكنولوجية، 
والدليل  الرقمي،  العامل  إىل  تتجه  اليوم  األعامل  فكل  البرشية، 
عىل ذلك التزايد املضطرد ملستخدمي اإلنرتنت يف مرص والعامل. 
قد  الصغر  متناهية  العاملية لرشكات  األمثلة  من  العديد  وهناك 
أن صناعة  كام  الدول،  بعض  ميزانيات  السوقية  قيمتها  تتعدى 
اإلعالم الرقمي يمكن أن توفر عملة صعبة للدولة من خالل 
بيع هذه اخلدمات للخارج. ويف مرص، نمتلك إمكانية تصدير 
وتصديرها  إنتاجها  يف  تكلفًة  أقل  األفكار  ألن  اخلدمات  هذه 
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من املواد اخلام أو املنتجات، وبالتايل ال توجد تكلفة، إًذا فرأس 
الرقمي،  اليوم  عامل  يف  احلقيقي  املال  رأس  هو  البرشي  املال 
برشط توفر التأهيل والبنية التحتية التي تساعده عىل االنطالق.
صناعة  يف  ختصصت  حيث  حيتذى،  نموذًجا  اهلند  وتعد   
منافسة  دولة  صارت  أهنا  وكيف  وتصديرها،  التكنولوجيا 

بداًل من أن تكون دولة نامية، وذلك من خالل االهتامم برأس 
السليم.  الفني  والتعليم  التحتية  البنية  وتوفري  البرشي  املال 
وهو  املرصي،  السوق  يف  توافرت  إذا  كلها  العوامل  وهذه 
الدول  مصاف  يف  مرص  ستصبح  بسهولة،  حتقيقه  يمكن  ما 

املصدرة للتكنولوجيا الرقمية يف وقت قصري. 


