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شركاؤنا:
مختبر ومضة لألبحاث هو برنامج األبحاث والدراسات 

الخاصة بريادة األعمال في ومضة ويسعى لتعزيز 
القيادة الفكرية في هذا المجال وفي منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا تحديدًا. ويسعى المختبر 
ايضًا إلعالم متخذي القرار والمستثمرين واألطراف 

المعنية األخرى بالتحديات التي يواجهها رواد األعمال 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبالحلول 

التي من الممكن أن تساهم في التغلب على هذه 
التحديات. للتغلب عليها.

إنديفور انسايت هي الجهة المسؤولة عن األبحاث 
والدراسات البحث في مؤسسة إنديفور العالمية، 

والتي تقوم بدراسة أكثر رواد األعمال تأثيًرا وما مدى 
إسهامهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق 

النمو االقتصادي.إنديفور انسايت هي أحد األعضاء 
 Global )GERN( Entrepreneurship المؤسسين ل

Research Network، إلى جانب كل من مؤسسة كوفمان 
والبنك الدولي. وتهدف األبحاث الصادرة عنها إلى توفير 

المعلومات لمتخذي القرار والمختصين لتساعدهم 
في تحفيز نجاح رواد األعمال وفي تطوير المنظومات 

البيئية الريادية حول العالم.

شكر وتقدير:
نتقدم بجزيل الشكر لكل من ريت موريس 

وماتيلد جيس ومايك جودوين من إنديفورانسايت 
لمساهماتهم الفعالة في وضع اإلطار والمنهجية 
الخاصة بهذا الدراسة، ولتوجيهاتهم التي كان لها 
قيمة كبيرة. وقد قامت اليانا مونتوك، الزميلة من 

فولبرايت، بدور أساسي في مختبر ومضة لألبحاث خالل 
إعداد الدراسة كما ساهمت خبراتها في البحث وتحرير 
المحتوى في تعزيز جودة الدراسة. نود أن نتقدم أيًضا 

بالشكر من األفراد التالية أسماءهم لمشاركتهم 
الخبرات ولتوفير النصح والتوجيه خالل مراحل تطوير 

وتطبيق وكتابة الدراسة:

وليد فزع – ومضة  •
ريم خوري – أرامكس  •
حبيب حداد – ومضة  •

نينا كيرلي – ومضة  •
أمل غندور – استشارية أبحاث واتصال  •

محمد ميناوي – ابسوس األردن  •
هشام قاسم – بلويثر داتا  •

لينا شحادة – أرامكس  •
عال دودين – أرامكس  •

هالة حنا – المنتدى االقتصادي العالمي  •
بول داير – سيالتك  •

منهجية الدراسة:
تركز هذه الدراسة على فئة معينة من رواد األعمال 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: الرواد 
الذين يملكون الطموح إلى تطوير وتحقيق التوسع 
في أعمالهم. ورغم عدم وجود رقم رسمي ُمتفق 

عليه حول عدد رواد األعمال الراغبين بتطوير وتنمية 
أعمالهم في المنطقة، إال أننا نفترض استناًدا إلى 

األرقام العالمية أنهم قلة نادرة.1
 

تقوم الدراسة التي قمنا بها على إستبيان شمل 937 
ريادي وخبير في ريادة األعمال )بالتحديد 786 ريادي 

و169 خبير( في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا.2
وبهدف تقييم العوائق التي يواجهها رواد األعمال عند 
محاولتهم تطوير وتنمية أعمالهم فقد ركزت أسئلة 

االستبيان الذي أُجِرَي على أربعة عوامل:

تحقيق اإليرادات  1
الحصول على االستثمارات  2

بناء فريق عمل خبير ومتكامل  3
التوسع الجغرافي إلى أسواق جديدة  4

وقد تم تحديد هذه العوامل األربعة كمؤشرات 
أساسية للنمو، من خالل المقابالت التي أجريناها مع 

الرياديين ومع الخبراء في ريادة األعمال، ومن خالل 
األبحاث التي تستعرض مؤشرات النمو لألعمال. وشمل 

االستبيان سؤاال لرواد األعمال حول أكبر تحديين في 
كل من الفئات األربع، ومن ثم ُطلب منهم تحديد 
العامل األكثر تحدًيا لهم. وقد تم طرح نفس هذه 

األسئلة على الخبراء وًطلب منهم تحديد أكثر العوامل 
تحدًيا لرواد األعمال.

لقد تم بناء عينة الدراسة من خالل مخطط 
للمؤسسات التي تدعم رواد األعمال في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا ومن خالل الجهة االعالمية 
في ومضة ومن خالل مواقع التواصل االجتماعي. 

وبما أن منهجية العينة تمثل بعض القيود لما نملك 
من معلومات، نحن ال ندعي أن نتائج الدراسة تعكس 

توجهات جميع رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا. إضافًة إلى أن المخطط الذي وضعناه 

يشمل بشكل أساسي مؤسسات ورواد أعمال من 
األردن، ومصر، واإلمارات العربية المتحدة ولبنان، ولذلك 
فإن ما يتجاوز نصف العينات التي شملها التقرير كانت 

من تلك الدول.

أجاب جميع المشاركين على االستبيان بشكل مستقل 
عبر اإلنترنت، حيث قاموا بتعبئة نموذج إلكتروني تم 
توزيعه في الفترة ما بين 24 فبراير2013 وحتى 30 مايو 

2013.كما أجرينا مقابالت هاتفية مع مجموعة أخرى 
تشمل 111 ريادي وخبير إلضافة معلومات وتفاصيل 

نوعية لنتائج اإلستبيان.
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 تمهيد

إن إيجاد فرص عمل جيدة تعد من أكبر التحديات التي 
تواجهها منطقة الشرق األوسط، وما لم نسعىبجد 

إليجاد حلول مبتكرة لمشكلة البطالة فإن هذه 
المشكلة ستواصل التأثير على مجتمعاتنا بشكل 

سلبي، وبالطبع على فئة الشباب بشكل خاص.

إن ريادة األعمال وسيلة فّعالة لخلق فرص اقتصادية، 
وإليجاد ثروات جديدة وللتوسع في أسواق جديدة 

ولتمكين المواطنين. إن المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة تساهم في إيجاد ما نسبته 60% إلى %70 

من الوظائف في الدول المتقدمة. إال أنها توفر فقط ما 
نسبته 30% فقط من فرص العمل في القطاع الخاص 

وبين 4 إلى 16% فقط من المجموع الكلي للتوظيف 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا رغم أنها 

تشكل الغالبية العظمى من الشركات.

إن منطقة الشرق األوسط تزخر برواد األعمال 
الطموحين، الذين يملكون القدرة ألن تقع على 

عاتقهم مسؤولية إيجاد فرص جديدة، إال أن هؤالء 
الرواد ما زالوا يواجهون العديد من العوائق التي تحد 
من تطوير وتنمية شركاتهم الناشئة. لذلك، إذا كنا 

سنسعى للتعامل مع مشكلة البطالة بحزم، يتوجب 
علينا أن نركز جهودنا لفهم طبيعة ومصدر هذه 

العوائق والعمل على تخطيها.

لقد أطلق مختبر ومضة لألبحاث الحوار في هذا 
الموضوع الهام من خالل الدراسة األولى التي أجراها، 

حيث تسلط الدراسة الضوء على الصعوبات التي 
يواجهها رواد األعمال والتي تعتبر مهمة لعملية 
تطوير األعمال وتتمثل في تحقيق اإليرادات، جمع 
رأس المال، واستقطاب المواهب وبناءفريق عمل 

خبير ومتكامل، والتوسع ألسواق جديدة. وال يمكن 
ألي مؤسسة أو قطاع أن يتعامل مع هذه التحديات 

بشكل فردي، بل يتطلب ذلك تضافر جهود 
جميع األطراف المعنية من حكومات ومستثمرين 

ومؤسسات ريادة األعمال والجامعات والمجتمع 
المدني والشركات الكبرى باإلضافة إلى رواد األعمال 

من أجل إيجاد حلول عملية وفعالة.

إن منطقة الشرق األوسط تستعد التخاذ خطوات ثابتة 
نحو االبتكار والتجديد، ويجب على رواد األعمال في 
المنطقة قيادة التغيير والقيام بدور هام نحو في 

تخطي العقبات وتحويلها الى فرص، إذا تم إستغالل 
ما نملك من معرفة وموارد واالستفادة منها في 

وضع وتطبيق اإلستراتيجيات التنموية في المنطقة.

فادي غندور
رئيس مجلس ادارة ومضة



ص. 5

ملخص تنفيذي

ساهمت السياسات التنموية غير الفعالة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، في 
إرتفاع مستويات البطالة ، مؤدية بذلك إلى نوع من الركود في المنطقة، األمر الذي أدى إلى 

توجه األنظار إلى القطاع الخاص إليجاد وظائف جديدة، في ظل عجز الحكومات عن استيعاب 
الطلب على فرص العمل. وتقع المسؤولية على رواد األعمال ليقوموا بدور رئيسي في 

إيجاد فرص العمل، كما يجب على الرياديين الذين يعملون على تطوير وتوسيع أعمالهم أن 
يساهموا بفعالية للتغلب على مشكلة البطالة.

وإلدراك وفهم العقبات التي تحد من تطوير وتنمية األعمال، قام مختبر ومضة لألبحاث، 
بالشراكة مع مؤسسة إنديفور، بإجراء استبيان شمل أكثر من 900 ريادي وخبير في ريادة 

األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا.

أهم نتائج الدراسة:
مؤشرات النمو: يسعى جميع الرواد الذين شملتهم العّينة إلى تحقيق النمو ألعمالهم، وقد بدأ 

عدد كبير منهم باتخاذ خطوات فعلية في تطويرها وتحقيق التوسع. 

يخطط معظم رواد األعمال )72%( لفتح مكاتب جديدة خالل عام إلى عامين من اآلن، معظمها 
في دول الخليج العربي. 3 

حوالي ما نسبته 70% من الشركات التي شملها االستبيان، بمعدل نمو سنوي مركب على مدى 
ثالث سنوات، أضافت وظائف جديدة.

50% من شركات رواد األعمال شهدت زيادة في عدد الموظفين بنسبة 20% وهي ما نشير لها 
هنا أنها "شركات نامية".

العقبات التي تحد من النمو: 
يمكن لهذه الشركات أن تحفز إيجادفرص عمل جديدة على نطاق واسع، إال أن 60% من خبراء 
ريادة األعمال الذين شملهم االستبيان الذي أجراه مختبر ومضة لألبحاث، أشاروا الى التطوير 

والتوسع كأحد أكبر التحديات التي يواجهها رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. ويتم مناقشة تطوير وتنمية األعمال ضمن المجاالت األربعة التالية:

تحقيق اإليرادات : إن النقص في المهارات التسويقية، وتبني المنتج وتحصيل الدفعات    -1
يحد من تحقيق اإليرادات.    

يشكل تسويق المنتج أو الخدمة أكبر التحديات التي يواجهها رواد األعمال )نسبة %41(     •
عند السعي لتحقيق اإليرادات، يليه استقطاب العمالء المناسبين )28%( ثم تحصيل     

الدفعات على البضائع أو الخدمات التي تم بيعها )%27(.  

اتفقت آراء الخبراء ورواد األعمال على هذه العوامل الثالثة. 4  •

الحصول على االستثمارات: توفر الحد األدنى من التمويل ووجود فجوة في التواصل     -2
مع المستثمرين يحد من فرص رواد األعمال في تأمين التمويل الالزم.  

الرواد )35%( والخبراء )43%( صّرحوا أن نقص التمويل المبادر في دولهم يشكل عائًقا     •
أمام حصولهم على االستثمارات.  



ص. 6 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

كما يشير الخبراء الى أن عدم قدرة رواد األعمال على عرض أفكارهم بطريقة فّعالة    •
وجذابة )30%(، وافتقارهم إلىالفهم العميق لما يبحث عنه المستثمرون )%30(    

من العقبات التي تحد من الحصول على االستثمار. هي أيًضا   

بناء فريق عمل خبير ومتكامل – إن عملية إيجاد وإستقطاب واالحتفاظ بالمواهب     -3
يحد من قدرة رواد األعمال على تنمية وتطوير فريق العمل.  

أظهرت النتائج أن 63% من رواد األعمال و60% من الخبراء أجمعوا أن استقطاب المواهب      •
يشكل عائًقا أمام بناء فرق العمل. وأشارت المجموعتان إلى أن هناك تحديات      

يواجهها رواد األعمال عند االحتفاظ بالمواهب وعند دفع الرواتب.  

التوسع الى أسواق في دول أخرى: إن صعوبة إيجاد الشركاء المناسبين باإلضافة الى     -4
التحديات القانونية تحد من دخول أسواق جديدة. وأشارت النتائج أن 47% من الرواد     
و50% من الخبراء قالوا أن أكثر التحديات التي تحول دون التوسع هو ايجاد      
الشركاء المناسبين لتسهيل عملية التوسع، كما أشار رواد األعمال أن تكاليف تأسيس    

الشركة )39%( واإلجراءات القانونية )28%( تشكل أهم التحديات.  

الخالصة

أشار رواد األعمال الذين شملتهم العينة، عبر معدالت النمو جميعها، إلى التحديات نفسها 
التي تحد من توسع نطاق أعمالهم.

إضافة إلى أنه لوحظ أن رواد األعمال والخبراء أجمعوا الرأي مرارًا حول مصدر التحديات الرئيسة. 
وأخيًرا، من المهم اإلشارة إلى أنه بينما الشركات العالمية تعد الوصول إلى رؤوس األموال 

كأحد التحديات الشائعة التي تعيق النمو، إال أن العقبات التي تم اإلشارة إليها في هذا التقرير 
ليست مالية بحتة، وإنما هي في الحقيقة خليط من العقبات المالية والتشغيلية والقانونية.

وفيما يلي أربعة أولويات تأتي في المقدمة لتطوير األعمال وتحقيق النمو:

زيادة اإليرادات: تحسين المواهب التسويقية وعمل مبادرات تهدف إلى تسهيل عملية    -1
الدخول إلى األسواق، كما تركز على تعزيز مستويات الثقافة والوعي لكل من رواد     

األعمال والمستهلكين.  

تحفيز االستثمار: زيادة حجم التمويل المتوفر وتشجيع تبادل المعرفة بين رواد األعمال    -2
والمستثمرين.  

استقطاب المواهب: دعم وتقوية األنظمة التعليمية في المنطقة لتحسين المواهب    -3
المحلية، وتحسين معدالت االحتفاظ بالموظفين ووضع برامج مكافآت في الشركات     

الناشئة.  

تسهيل التوسع: تقليل التحديات القانونية والتكاليف، ومساعدة رواد األعمال في     -4
إيجاد الشركاء االستراتيجيين المناسبين لتسهيل التوسع.  

يتحتم على البيئة الداعمة لريادة األعمال في المنطقة الحد من العقبات والتحديات أمام تطوير 
وتوسيع األعمال،للمساهمة بشكل كبير في إيجاد فرص العمل. كما يتوجب على جميع األطراف 

المعنية التحلي بروح الفريق الواحد لمواجهة هذه التحديات وإليجاد حلول فعالة.
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المقدمة 

إن الحاجة الى إيجاد فرص عمل هي من أصعب 
التحديات التي تواجهها منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، حيث استقرت مستويات البطالة في 
المنطقة عند حوالي 10% وهي نسبة يعتقد البعض 

أنها متحفظة، وال تعكس نسبة البطالة المقنعة أو 
العمالة في القطاع االقتصادي غير الرسمي.5 وتنتشر 

البطالة بشكل أوسع بين الشباب الذين تتراوح 
أعمارهم بين )15 إلى 29 عاًما(، حيث أن واحد من بين 
أربعة من الشباب عاطلين عن العمل.6 وقد اعتمدت 

ا على القطاع العام للتوظيف، إال  المنطقة تاريخّيً
أن الحكومات ال يمكنها استيعاب الطلب الكبير 

على الوظائف مما خلق حاجة ملحة للقطاع الخاص 
ليقود الجهود نحو خلق فرص العمل.7

يشكل رواد األعمال أحد أهم محفزات النمو في 

القطاع الخاص ويستطيعوا القيام بدور رئيسي في 
مكافحة البطالة في المنطقة. تشكل الشركات 

الصغيرة والمتوسطة 80% إلى 90% من القطاع الخاص 
في المنطقة، لما قد توفره من حلول وفرص 

لتغيير التوجهات التي تزيد مستويات البطالة.8 
وفي نفس الوقت فقد حققت “المنظومة البيئية 

لريادة األعمال” – والتي تشمل شبكة من مؤسسات 
اإلستثمار وحاضنات ومطوري األعمال وبرامج التدريب 

وموارد أخرى - تقدمًا ُيمِكنها من دعم رواد األعمال 
في المنطقة.9

9. تشمل المصادر اإلضافية الدخول إلى أسواق جديدة ووجود الشركاء، والحصول على االستشارة القانونية والخبراء المتخصصين
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الشكل )1( :
زيادة في عدد المؤسسات الداعمة لريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )من العام 

1984 وحتىاآلن(10

الشكل )2(

أين يسعى رواد األعمال لفتح مكاتب جديدة خالل عام إلى عامين من اآلن؟

شهدت منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا زيادة 

حادة في عدد المؤسسات 
التي تدعم رواد األعمال منذ 

العام 2008. ويتجاوز عددها 
حاليا 140 مؤسسة تقوم بدوٍر 

فعال مع رواد األعمال في 
المنطقة .

أشارت العينة التي شملها االستبيان أن هناك عالمات 
واضحة تشير إلى نمو الشركات. حيث أن جميع 

رواد األعمال الذين شملتهم العّينة يسعون إلى 
تطوير وتنمية شركاتهم. كما تشهد نسبة 67% من 

الشركات التي شملها االستبيان معدالت نمو إيجابية 
في التوظيف، إضافة إلى أن 20% من الشركات هي 

"شركات نامية" أشرنا لها سابقًا على أنها الشركات 
التي يتجاوز معدل النمو السنوي المركب للتوظيف 

20% على مدى ثالث سنوات.11 باإلضافة الى ذلك فإنما 
يتجاوز 70% من الشركات تخطط لفتح مكاتب جديدة 

في دول جديدة أو لتعزيز تواجدها في الدول التي 
ا خالل عام إلى عامين، خاصة في  تعمل فيها حالّيً
منطقة الخليج العربي – 39% في االمارات العربية 

المتحدة و38% في المملكة العربية السعودية.

10 البيانات نتيجة استبيان إقليمي للمؤسسات التي تدعم رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وال يشمل االستبيان مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة.

11 ألغراض العمل على هذا التقرير، تم تعريف الشركة التي ترغب بالتوسع على أنها الشركة التي تجاوز تأسيسها ثالث سنوات بمعدل توظيف تعادل أو تتجاوز 20% خالل السنوات اثالث األخيرة
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إن الطموح لتحقيق التوسع، باإلضافة إلى ما يشير إليه السجل الحافل 
لمعدالت النمو التي حققتها العديد من الشركات الناشئة التي شملتها 

العينة، تعد عوامل أساسية ومهمة إليجاد فرص عمل في منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا. وقد أشارت الدراسات أن الشركات التي تتوسع 

تساهم بشكل كبير في إيجاد الوظائف في معظم الدول، كما لها دور 
أساسي في تحقيق النمو االقتصادي.12

إال أن الحقيقة هي أن التوسع والتطوير في األعمال في المنطقة أمر 
صعب: فما نسبته 60% من خبراء ريادة األعمال الذين شملهم االستبيان 

قالوا أن التوسع يشكل أكثر المراحل تحدًيا بالنسبة لرواد األعمال في 
المنطقة – يتجاوز تحديات مراحل التأسيس وتحويلها إلى مؤسسة 

وإطالقها لحين بيع الشركة. إن الوعي والفهم العميق لعقبات التوسع 
عامل أساسي لتعزيز قدرات رواد األعمال ليصبحوا المصدر الرئيسي لخلق 

فرص العمل في المنطقة.

12 للمعلومات حول تأثر الشركات التي تسعى للتوسع، يرجى االطالع على: وايركو اوتيو، المراقب العالمي لريادة األعمال، التقرير العالمي عن ريادة األعمال المتنامية بشكل كبير، 2007؛ فوستر 

وغيرهم، ريادة األعمال حول العالم سياسات النمو الناجحة للشركات الناشئة، المنتدى االقتصادي العالمي، 2011، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، األعمال المتنامية بشك كبير، الفصل 8، 
يوروستات – كتيب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول اإلحصاءات المرتبطة بتركيبة األعمال 2007
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3

أسس معظم رواد األعمال شركاتهم وهم في أواخر العشرينات أو في أوائل 
الثالثينات. وقد بلغ معدل عمر رواد األعمال الذين شملهم االستبيان 23.5 عاًما، 

كما بلغ عمر معظم الشركات التي شملتها العينة )73%( أربع سنوات أو أقل.

يغُلب رواد األعمال الذكور على العينة التي شملتها الدراسة. أن ما نسبته 77% من 
مؤسسي الشركات من الذكور مقابل ما نسبته 23% فقط من اإلناث.13 87% من الشركات 

تعاون في تأسيسها مؤسس ذكر واحد على األقل مقارنًة ب 38% من الشركات التي 
تعاون في تأسيسها مؤسس أنثى واحدة على األقل. ويقوم ما نسبته من 62% من 

الذكور فقط بإدارة الشركات بينما ما نسبته 13% هن من اإلناث فقط. 

إن األغلبية العظمى من رواد األعمال الذين شملتهم الدراسة 
التي أجراها مختبر ومضة لألبحاث متعلمين ، حيث أظهرت 
الدراسة أن ما نسبته 48% حاصلون على شهادة بكالوريوس 

وما نسبته 40% حاصلون على شهادات عليا، وما نسبته 74% من 
مؤسسين الشركات التي شملتهم الدراسة درسوا أو عملوا 

في الخارج.

39% من الشركات تعاون على تأسيسها شخصْين، وما نسبته 33% من الشركات أسسها 
شخٌص واحٌد، بينما ما نسبته 16% قام بتأسيسها ثالثة أشخاص ومانسبته 12% أربعة 

أشخاص أو أكثر.

رواد األعمال الذكور مقابل اإلناث )%(

14

13 هذه األرقام تمثل جميع المؤسسين المشاركين في االستبيان بما فيهم الذين أجابوا على األسئلة وشركائهم المؤسسين.
14 أساس هذا الرقم هو 1575 وهو يشمل مجموع رواد األعمال الذين تمثلهم كل الشركات التي شملها االستبيان وعددها 768 شركة لذا فإن هذا الرقم يشمل الشركاء المؤسسين

تشكل المدخرات الشخصية إضافة إلى الدعم المادي األسري ومن األصدقاء 
المصادر الرئيسية للدعم. وقد أظهرت النتائج أن ما نسبته )78%( ممن شملتهم 

العينة لجأوا الى مدخراتهم الشخصية أو لجزٍء منها لتمويل شركاتهم، كما 
أظهرت النتائج أن حوالي النصف )43%( تلقوا الدعم من أسرهم أو أصدقائهم 

بينما أشار 24% أنهم تلقوا الدعم من مستثمر ممّول.

الرعاية الصحية
والدوائية

عقارات

الشكل 8:

كلية 
مجتمع حاضنة األعمال

شركة رأس المال المبادر



أظهرت العديد من الشركات الناشئة التي شملتها العينة مؤشرات نمو قوية، 
كما يخطط معظمها لفتح مكاتب جديدة لتوسيع نطاق عملهافي السنوات 

القادمة. واألهم من ذلك، فان جميع الشركات الناشئة التي شملتها العينة 
لديها الطموح لتحقيق التوسع وهذا الهدف المشترك يجعل دور رواد األعمال 

أساسيا في الجهود الرامية لخلق فرص عمل في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. بالمقابل إال أن هذه الشركات تواجه تحديات مشتركة أثناء محاولتها 
للتوسع، على مستوى جميع القطاعات، والدول ومهما كانت معدالت النمو. 

العقبات 



ص. 12 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

اإليرادات



ص. 13 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

اإليرادات

التحديات الكبرى: وجهة نظر الرواد مقارنة بوجهة نظر الخبراء

29% من رواد األعمال اختاروا تحقيق اإليرادات كأول عائق أمام توسيع أعمالهم، يليه 
الحصول على االستثمار )24%(. وقد كانت إجابة الخبراء متوافقة حيث أشار %37 

منهم أن تحقيق اإليرادات يشكل العائق الرئيسي أمام رواد األعمال يليه الحصول 
على االستثمار )%28(.
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ص. 14 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

التحديات المتعلقة بتقنية االتصاالت والمعلومات مقارنة بالتحديات األخرى

يشكل تحقيق اإليرادات التحدي األكبرعلى مستوى قطاع تقنية االتصاالت 
والمعلومات، كما ذكر 30% من شركات القطاع مقابل 28% من الشركات األخرى 

خارج القطاع.

تقنية االتصاالت والمعلومات

غيرها
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ص. 15 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

التحديات الكبرى: البيانات المفصلة حسب الدولة

يشكل تحقيق اإليرادات التحدي األكبر أمام التوسع في األعمال في الدول األربع التي 
شملها االستبيان والتي ضمت عدًدا أكبر من المشاركين في االستبيان باستثناء 

األردن حيث كان التحدي األهم الحصول على االستثمار يليه تحقيق اإليرادات.
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التحديات الكبرى: الشركات النامية مقارنًة بغير النامية

بالنسبة للشركات النامية سجلت كل من أهمية بناء الفريق المتكامل والحصول 
على االستثمار والتوسع في أسواق جديدة نسبة 26% كتحديات للشركات التي تسعى 

للتوسع والتي شملتها العينة. بينما أشارت الشركات الغير نامية أن تحقيق اإليرادات 
هو التحدي الرئيسي لهم )32%( يليه التوسع في دول وأسواق أخرى )%24( 15

15 للمزيد من المعلومات حول الشركات التي تتوسع الرجاء االطالع على التقرير 8-45، لماذا تعد الشركات التي تتوسع ذات أهمية كبيرة في خلق الوظائف في كولومبيا، إنديفور انسايت، 2013.

الشركات النامية
الشركات غير النامية

األساس: الشركات النامية )165( مقابل الغير نامية )167(
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العقبات:



ص. 18 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

التحديات أمام تحقيق اإليرادات – وجهة نظر رواد األعمال مقارنة بوجهة نظر الخبراء

أشار 42% من رواد األعمال أن تسويق المنتجات أو الخدمات يشكل تحدًيا أمام تحقيق 
اإليرادات، يليه استقطابالعمالء )28%(. وقد اتفق الخبراء مع هذا الرأي بنسبة )%51( 

لتسويق المنتجات أو الخدمات و)39%( الستقطاب العمالء.

يعد التسويق أكبر التحديات أمام تحقيق اإليرادات
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ص. 19 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

التحديات أمام تحقيق اإليرادات – الشركات النامية مقارنًة بغير النامية

إن 40% من الشركات النامية أشارت إلى أن تسويق المنتجات أو الخدمات يشكل أكبر 
التحديات التي تواجههم يليه تحصيل الدفعات )31%(. أما الشركات الغير نامية، فقد 
وافقت أن تسويق المنتجات أو الخدمات يشكل أكبر التحديات )43%(، كما أشارت إلى 

استقطاب العمالء )29%( وتحصيل الدفعات على البضائع والخدمات المباعة )27%( من 
التحديات األخرى.

إن التحدي األكبر الذي تواجهه الشركات النامية لتحقيق اإليرادات هو تسويق منتجاتها أو خدماتها

الشركات النامية

الغير نامية

األساس: الشركات النامية )165( مقابل الغير نامية )167(
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يمكن لهذه التحديات أن تأخذ أشكال عدة وهو ما ناقشناه بتفصيل 
أكبر مع مجموعة فرعية من رواد وخبراء األعمال ضمن العّينة 

األصلية التي شملها التقرير. خالل مقابالت الحقة معهم، أكد كل 
من رواد األعمال والخبراء على أن رواد األعمال يواجهون صعوبات في 
فهم استراتيجيات التسويق في أسواق الدول التي يسعون الدخول 

إليها باإلضافة الى تحديات مثل استقطاب المواهب التسويقية 
لتنفيذ استراتيجياتهم. وهذا األمر بالغ األهمية عند البحث في 

أسواق المنطقة الصغيرة والمشتتة التي تزخر بها منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا.

إضافة إلى ما سبق فإن العديد من رواد االعمال الذين شملتهم 
العينة ممن يعملون في قطاع تقنية االتصاالت والمعلومات التي 

ما زالت في مراحل مبكرة في منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا أشاروا أن هناك بعض التحديات في تبني المنتجات.

ورغم ذلك فقد أشارالخبراء أن السوق ليس العامل الوحيد 
المسؤول عن التحديات المتعلقة بتحقيق اإليرادات، وناقشوا بشكل 
خاص ضرورة قيام رواد االعمال بدراسة وتحديد مدى مالئمة السوق 

لمنتجاتهم وخدماتهم، وهو واجب يقع على عاتق الشركة بدال من 
السوق.

نقاش )1(:

“يجب وضع استراتيجية تسويق تالئم كل دولة 
على حدة،وهذا األمر يتطلب معرفة وخبرة 
عميقة في السوق المحلية في كل دولة”

- ظافر يونس )The Online Project– األردن(

“إن مسؤولية تعزيز الوعي الثقافي تقع على 
عاتق رواد األعمال خاصة في ظل عدم جاهزية 
أسواق المنطقة. وهذا أحد التحديات خاصة 
أن الكثير من رواد األعمال لم يحصلوا على 
التدريب المطلوب لتسويق األفكار بشكل 
فًعال”

- سامر الصحن )Tahrir 2 – مصر(

قضية للدراسة)1( – شوبجو ShopGo تقوم بتعديالت على 
استراتيجية التسويق لتتمكن من تحقيق التوسع

أثناء مساعيها األولى لتسويق خدماتها للتجار بشكل 
مباشر، قامت شركة شوبجو )ShopGo(، بإجراء بحث 

مكثَّف على اإلنترنت عن الشركات التي قد تهتم في بيع 
منتجاتها وخدماتها عبر الشبكة. إال أن البحث أظهر أن 

العمالء لم يكونوا متأكدين من مزايا التجارة اإللكترونية، 
أو ربما لم يكونوا مطمئنين لفكرة بيع منتجاتهم على 

اإلنترنت. سرعان ما أدرك مهند غاشم، المؤسس والرئيس 
التنفيذي أن العوائق التي تحد شركة التسويق في 

شوبجو )ShopGo( يمكن حلها من خالل طمأنة التجار أنه 
سيتم الحفاظ على بضاعتهم آمنة وأن العملية تتسم 
بالشفافية. ومن أجل حل ذلك، فقد لجأ مهند لتطبيق 

استراتيجية جديدة حيث عقد شراكات مع شركات رائدة 
 ،)PayPal( في مجال التجارة االلكترونية – مثل بي بال

أرامكس وجوجل –وعملوا مًعا للتواصل مع التجار بشكل 
جماعي وشرح عملية التجارة اإللكترونية، وطمأنتهم. 

وقد ساهم هذا المنهج في تعزيز جسور الثقة مع التجار 
وتوفير إجابات موثوقة على أي استفسار يتقدمون به. 

ومن خالل تحسين الخبرات، تمكن غاشم من تبسيط 
استراتيجية التسويق لشركته وصقل خبرتها في تطوير 

مخازن بيع على اإلنترنت. يقول غاشم أن استعداده 
الختبار منتجه ساعد الشركة على تحديد احتياجات 

التجار بكل دقة ومكنها من خدمة سوق التجارة 
اإللكترونية في المنطقة على نحو أكثر فاعلية.



ص. 21 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

العقبات:



ص. 22 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

التحديات المرتبطة في الحصول على االستثمارات – وجهة نظر رواداألعمال مقارنة بوجهة نظر الخبراء

إن محدودية االستثمارات تعد من أكبر التحديات التي تحول دون الحصول على االستثمارات،  خاصة في ظل تزايد 
الفجوات في التواصل بين رواد األعمال والمستثمرين 

أشار رواد األعمال أن هناك نقص في تمويل رأس المال المبادر في 
دولهم )36%(. وأشاروا أن أحد التحديات الهامة التي تلي محدودية 

االستثمار هو التحدي هو عدم تقديم المستثمرين أي قيمة 
إضافية للمشروع باستثناء الدعم النقدي )24%(، كما أشاروا إلى 

اعتقاد المستثمرين أن نموذج األعمال يتسم بالمخاطرة )18%( هو 
أيًضا أحد التحديات الهامة.

وقد وافق الخبراء مع رواد األعمال أن تمويل رأس المال المبادر 
يعد من أكبر التحديات )43%(، لكنهم في نفس الوقت أشاروا 

إلى تحديات أخرى منها عدم الفهم العميق من رواد األعمال لما 
يبحث عنه المستثمرون )31%(، وعدم قدرتهم على عرض أفكارهم 

بطريقة فعالة )30%(. إال أن هذه التحديات كانت األقل اختياًرا من 
قبل رواد األعمال )6% و8% على التوالي( 
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ص. 23 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

التحديات المرتبطة بالحصول على االستثمارات - الشركات النامية مقارنًة بغير النامية

اتفقت 32% من الشركات الناميةو34% من الشركات الغير نامية على 
أن محدودية موارد تمويل المشاريع برأس المال المبادريشكل أهم 

التحديات أمام جذب االستثمار. وأشارت الشركات النامية أن التحدي 
اآلخر هو عدم استعداد المستثمرين تقديم أي قيمة إضافية للمشروع 

باستثناء الدعم النقدي )31%(، يليه اعتقاد المستثمرين أن نموذج األعمال 
يتسم بالمخاطرة )%17(

رغم قيام بعض الشركات بالتوسع والتطوير وحصول معظمها على التمويل اال أن العديد من الشركات تعتقد 
أن هناك حاجة كبيرة الى تمويل أكبر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الشكل 18:

الشركات النامية

الغير نامية

األساس: الشركات النامية )165( مقابل الغير نامية )167(
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أجريت متابعات مع رواد األعمال والخبراء حيث اتفق الطرفان على 
أنه بينما تستدعي الحاجة لمزيد من التمويل، إال أن تأمين ما ال 

يقل عن 500,000 دوالر أمريكي أو أكثر يقع في أول سلم األولويات. إال 
أن العينة التي شملها االستبيان من رواد األعمال، أظهرت أن قلة 

منهم قدحصل على تمويل يوازي هذا الحجم أو أكثر.

في نفس الوقت ، تستدعي الحاجة تطوير وتحسين مستويات 
التواصل بين رواد األعمال والمستثمرين . فبينما يشير الخبراء أن رواد 

األعمال يواجهون تحديات في تواصلهم مع المستثمرين، يقول 
العديد منهم أن المستثمرين ال يقدمون قيمة إضافية كافية 

للمشروع باستثناء الدعم النقدي.

وال بد من توفير مصادر تمويل جديدة أكبر، يصحبها زيادة في 
مستويات التوعية حول االستثمار لتحسين فرص رواد األعمال في 

الحصول على االستثمارات.

نقاش )2(:

“أعتقد أن العديد من رواد األعمال ال يعرفون 
ما يحتاجه المستثمرون تمامًا. ونحن حًقا 
بحاجة إلى زيادة مستويات الوعي والثقافة 
بين المستثمرين ورواد األعمال”

- داني فرحة )بيكو كابيتال، االمارات العربية 
المتحدة(

قضية للدراسة )2( – ديوانيDiwanee تستعرض خيارات 
التمويل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إن تجربة إيرفيكوفيليه في تأسيس وتطوير شركة اإلعالم 
الرقمي ديواني في لبنان، تعطي تفاصيل واضحة حول 

كيفية تواصل الشركة الناشئة مع المستثمرين الستقطاب 
التمويل.

أسس كوفيليه شركة ديواني في العام 2009 بالشراكة مع 
ثالثة مؤسسين آخرين. ويبلغ اليوم عدد العاملين فيها 140 

موظًفا وتمارس عملها في لبنان واإلمارات العربية المتحدة 
وبلغراد ولديها خطط للتوسع قريبا الى المملكة العربية 

السعودية ومصر. تعد ديواني من المنصات اإللكترونية 
الرائدة التي تقدم محتوى مخصص للنساء في المنطقة، 

وتجمع بين المحتوى المكتوب والتجارة اإللكترونية. 
وقد حصلت الشركة على التمويل األساسي لرأس المال 

من مجموعة من المستثمرين الذين ساهموا بزيادة 
ا على مدى عامين. استثماراتهم تدريجّيً

من أجل تأمين التمويل للمرحلة األولى، لجأت ديواني إلى 
ميدسيكيورتيز MedSecurities،وهي الجهة االستثمارية 

التابعة لبنك البحر المتوسط في لبنان، للحصول على 3.2 
مليون دوالر أمريكي. ويؤكد كوفيليه أن على رواد األعمال 

السعي الستقطاب االستثمار بشكل متواصل من خالل 
توطيد العالقات مع المستثمرين، وليس من خالل سلسلة 

من المراحل على فترات زمنية منفصلة.
وقد نجحت ديواني في تجنب معضلة جمع التمويل 
مع اقتراب موعد حاجة الشركة لذلك. فعملية جمع 

االستثمار في وقت متأخر قد تؤدي إلى حالة من اليأس 
أو إلى إضطرارهم التواصل مع مستثمرين يختلف 

أسلوبهم في األعمال بشكل كبير عن ذلك اإلسلوب الذي 
تتبعه الشركة. ويؤكد كوفيليه أن عملية الحصول على 

االستثمار عندما ال تحتاج الشركة له، يعزز موقف رواد 
األعمال ويدعمهم في أي عملية تفاوض بشكل فعال.

%21

500 ألف +

1-499 ألف
%79



العقبات:



ص. 26 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

التحديات أمام بناء فريق عمل خبير ومتكامل - وجهة نظر رواد األعمال مقارنة بوجهة نظر الخبراء

صّرح غالبية رواد األعمال الذين شملتهم العينة )63%( أن استقطاب 
المواهب يشكل أكبر تحدي أمام بناء فريق العمل، يليه في األهمية 

دفع الرواتب )35%( ويأتي بعد ذلك االحتفاظ بالمواهب )22%(. وقد 
أشار الخبراء إلى نفس التحديات التي حددها رواد األعمال، فوجدوا أن 

استقطاب المواهب هو من أهم القضايا )62%( يليه االحتفاظ بالمواهب 
)36%(، يليه بعد ذلك دفع الرواتب )%34(.

إن أكبر تحدي يواجه الشركة أثناء عملية بناء الفريق هو استقطاب المواهب من الموظفين

الشكل 20:

تعزيز اإلنسجام 
بين أعضاء الفريق 

إدارة الفريق
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ص. 27 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

التحديات أمام تحقيق اإليرادات: وجهة نظر رواد األعمال مقارنة بوجهة نظر الخبراء

أشارت 71% من الشركات النامية و63% من الشركات الغير نامية أن 
استقطاب المواهب يعد من أهم التحديات التي تواجهها، كما أشار %28 
ا آخر وأشار  من الشركات النامية أن االحتفاظ بالمواهب يشكل تحدّيًا هاّمً

23% الى دفع الرواتب كتحدي آخر هام. وقد لوحظ أن 37% من الشركات 
الغير نامية اختارت دفع الرواتب كتحدي يواجهها.

إن ما يقارب 4/3 من الشركات الناشئة النامية صّرحت أن أهم وأكبر التحديات التي تواجهها هو استقطاب 
ا في فريق العمل المواهب، رغم أن هذه الشركات تشهد نمّوً

الشكل 21:

تعزيز اإلنسجام 
بين أعضاء الفريق 

إدارة الفريق

الشركات النامية

الغير نامية

األساس: الشركات النامية )165( مقابل الغير نامية )167(
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إن بناء فرق عمل جيدة يرتكز على جودة أنظمة التعليم ومستوى 
المواهب التي تدخل سوق العمل. إال أن المقابالت الالحقة التي 

أجريت مع رواد األعمال والخبراء أكدت أنه رغم الحاجة إلى تحسين 
أنظمة التعليم لتعزيز مستويات المواهب، فإنه من الضروري تحفيز 

المواهب للعمل لدى الشركات الناشئة.

أشار كل من رواد وخبراء األعمال الى دفع الرواتب واالحتفاظ 
بالموظفين كتحديات أخرى تواجههم عند بناء فريق العمل. ومع 

أن منح أسهم في الشركة قد يساهم في االحتفاظ بالموظفين، إال 
أن كل من المستثمرين ورواد األعمال وافقوا أن الفكرة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا ما تزال جديدة.

وصّرح رواد األعمال أنه حتى في حال وجود المواهب فإن معظم 
الباحثين عن عمل يفضلون العمل مع مؤسسات مرموقة وأكثر 

أمانًا وظيفيًا من الشركات الناشئة. إن تحسين جودة التعليم في 
المنطقة قد يساهم في بناء فرق عمل أقوى، ولكن يجب أن يتوافق 

ذلك مع إيجاد محفزات أقوى للعمل مع الشركات الناشئة.

نقاش )3(:

“يعد بناء فريق إداري قوي، أحد أهم التحديات 
التي تواجهها الشركات الناشئة. كماأن فكرة 
منح الموظفين أسهم في الشركة الستقطاب 
الموظفين ما زالت فكرة جديدة في أسواقنا”

- زياد مختار )شركةIdeavelopers، مصر(

“إن العمل لدى شركة ناشئة ما زال يعد في 
نظر العديدين أنه محطة مؤقتة – فهم 
يقبلون العمل لدى الشركات الناشئة لحين 
العثور على وظيفة أفضل وأكثر أهمية”

 Arabrooms.com( حطان أحمد -
المملكة العربية السعودية(

قضية للدراسة )3(: كينجن )Kngine( تتغلب على فجوة 
المواهب في مصر

عندما باشر هيثم الفضيل الرئيس التنفيذي لشركة 
كنجن )Kngine( بتعيين الموظفين في شركته أصيب 

بخيبة أمل ألن معظم الذين انضموا إلى الشركة 
يفتقرون الى المهارات األساسية التي تحتاجها الشركة. 

كما كانوا يفتقرون أيضا إلى المهارات الشخصية مثل 
اإلبداع والحافز للعمل الجاد والقدرة على التعلم بسرعة. 

وألنه لم يكن يملك خياًرا آخر، قام الفضيل بتطوير 
برنامج تدريبي صارم في الشركة وألزم الموظفين 

الجدد على االلتحاق به ليحافظوا على وظيفتهم في 
الشركة. وأصبحت اآلن كنجن تشترط على المتقدمين 
للعمل لديها، االلتحاق بجامعة “كنجن” والتخرج منها 

بنجاح. ويدرس المعينون الجدد في مكاتب الشركة 

بشكل مكثف، حيث يجب أن يستكملوا بنجاح دراسة 
عدد من البرامج في الهندسة والبرمجيات والذكاء 

االصطناعي والقدرات الذهنية من خالل مناهج دراسية 
متوفرة على اإلنترنت وتابعة لجامعة ستانفورد، 

ومعهدماساسوستش للتقنية، يو سي بيركلي وغيرها. 
وبعد فترة أربعة إلى ستة أشهر من الدراسة يخضع 

المشاركون لإلمتحانات، وإذا نجحوا فيها يباشروا العمل 
في كنجن. ويقول فضيل: “أثبتت فكرة جامعة كنجن 

نجاحها كوسيلة توظيفناجحة تتفوق على وسائل 
التوظيف العادية”. وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، نجح 

ثمانية مرشحين من أصل تسعة ممن التحقوا بالتدريب 
من استكمال الدراسة والتخرج بنجاح.



العقبات: التوسع إلى أسواق جديدة
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الشكل 22:

التحديات أمام التوسع الى أسواق جديدة – وجهة نظر رواد األعمال مقارنة بوجهة نظر الخبراء

أكد 47% من رواد األعمال أن العثور على الشركاء المناسبين يعد أحد 
التحديات أمام التوسع الجغرافي، يليه التكلفة )40%( واإلجراءات 

القانونية المطلوبة لتأسيس الشركة )28%(. وأكد الخبراء بدورهم أن 
إيجاد الشركاء المناسبين يمثل التحدي األكبر )53%( يليه اإلجراءات 

القانونية المطلوبة لتأسيس الشركة )46%( ومن ثم إيجاد المواهب 
المحلية )%24(.

يتفق رواد األعمال والخبراء أن العثور على شركاء يمثل أكبر تحدي أمام التوسع الجغرافي لألعمال

47
53

40
24

1
2

28
46

4
4

24
28

6
4

17
27



ص. 31 مختبر ومضة لألبحاث - “الخطوةالتالية: تخطي العقبات أمام رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطوير وتوسيع أعمالهم”

الشكل 23:

التحديات أمام التوسع الى أسواق جديدة – الشركات النامية مقابل الغير نامية

ا من الشركات النامية وتلك الغير نامية، أشارت  إن كّلً
إلى أن العثور على الشركاء المناسبين لتسهيل 

التوسع يشكل تحدي رئيسي )46% و55% على التوالي(، 
يليه تكلفة تأسيس الشركة )35% و38% على التوالي(.

رغم أن معظم الشركات النامية حققت توسعًا إلى مناطق 
أخرى، إال أنها أكدت أن العثور على شركاء مناسبين هو أحد أهم 

التحديات التي تحد من التوسع

الشركات النامية

الغير نامية

األساس: الشركات النامية )165( مقابل الغير نامية )167(
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أشارت بيانات االستبيان والمقابالت الالحقة أن التحديات أمام 
التوسع اإلقيلمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

متعددة األوجه تشمل العوائق الناتجة عن التعامل مع القوانين 
والبحث عن الشركاء المناسبين. أشار كل من الخبراء ورواد األعمال 

الى أن العوائق القانونية والمالية تحد من دخول أسواق جديدة، 
وتشكل تحديات أمام التوسع الجغرافي. 

إالأن المجموعتين أشارتا ضمن المقابالت التي أُجريت معهم إلى 
عدة عوامل تحد من الجهود الرامية للعثور على شركاء مناسبين، 
منها تعزيز المصداقية والثقة في األسواق الجديدة، والتعرف على 

ا، األمر الذي يطرح فكرة أن  المنافسين في القطاع الخاص محلّيً
العوائق أمام دخول أسواق جديدة ليست بشكل بحت قانونية 

قانونية.

ولدعم رواد األعمال في التوسع في المنطقة، يجب معالجة 
التحديات القانونية والعوائق التي تحدمن تشكيل شراكات 

استراتيجية مناسبة.

نقاش )4(:

“إن اإلطار القانوني الذي تعمل من خالله الشركات 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
كان وال يزال يشكل أكبر عائق يحد من ممارسة 
األعمال. فتأسيس شركة جديدة، أو تحقيق 
التوسع لشركة ما إلى دولة جديدة أمر صعب 
ومكلف للغاية من الناحية القانونية”

- ربيع عطايا )بيت.كم Bayt.com، اإلمارات العربية 
المتحدة(

“من الصعب بناء الثقة في أسواق جديدة،ومن 
أجل تحقيق ذلك، فال بد من االعتماد على 
الشبكات المحلية بشكل كبير”

- فادي برغوثي )استوديوهات كيرلستون
Curlstone Studios، األردن(

شيفكو تتوسع من خالل تبني الثقافات المحلية

شيفكو هي شركة تونسية تقدم خدمات لمراقبة 
الطاقة للشركات. تأسست الشركة في العام 2008، 

وكانت خدماتها موجهة للمستهلك، لكنها الحًقا تبنت 
ا لمنطقة الشرق األوسط  خطة انتشار مصممة خصيّصً

وشمال أفريقيا حيث ال تزال فكرة مراقبة الطاقة حديثة 
وفي مراحلها األولى. ومع توسع الشركة، ظهرت الحاجة 

الى تطوير حلول فريدة للتعامل مع الثقافات المحلية 
في كل سوق من األسواق التي تستهدفها، واللجوء 

الى نماذج شراكة متنوعة للتواصل مع زبائن جدد. وكان 
على الفريق اتخاذ القرار إما باستخدام عالمة شركتهم 

التجارية، أو البيع من خالل العالمة التجارية لشركائهم، 
ا لالستخدامفي كل سوق  أو تطوير هوية مصممة خصيّصً

محلي.

وقد صرح أمين شعيب مؤسس الشركة أن الخيار الثالث 
كان الخيار األمثل عند التوجه من األسواق الغربية الى 

أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أو عند 
ا، تمكنت  استهداف دول أخرى في المنطقة. وتدريجّيً

ا  شيفكو من التوسع إلى ثالث قارات، ويعمل لديها حالّيً
30 موظف.

وتدرس الشركة اآلن التوسع الى إيطاليا واألردن 
والمملكة العربية السعودية. ويطمح شعيب وفريقه 

ليس فقط ألن يصبحوا قادة في قطاعهم، بل يسعون 
أيضًا على المدى الطويل إلى تعزيز مكانة منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا كمركز عالمي للحلول التقنية، 
ا. ا وعالمّيً من خالل توفيرهم خدمات مطلوبة إقليمّيً
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ص. 34

اتفق كل من رواد األعمال والخبراء حول ماهية التحديات 
التي تحد من تنمية الشركات. ومع أن الشركات تنمو 

بمعدالت متباينة، إال أنها تواجه التحديات نفسها 
سواء المتعلقة بثقافة الشركة على الصعيد الداخلي 

والخارجي عند بحثها عن الدعم من المنظومة البيئية 
المحيطة بها.

يقترح البحث الذي أجريناه أنه رغم أن الحصول على رأس 
المال وتحقيق اإليرادات هما من أكثر التحديات التي 

تشكل عائقًا رئيسيًا أمام الشركات الناشئة لتحقيق 
النمو المستدام، إال أن هناك تحديات أخرى تستدعي 

إنتباهنا وإهتمامنا.

وال يقتصر األمر على وجود تحديات، بل يتعدىذلك إلى 
ارتباط هذه التحديات بعوامل داخلية وخارجية. فعلى 

سبيل المثال، عندما وضح كّل من رواد األعمال والخبراء 
التحديات الخارجية المرتبطة بإستقطاب المواهب إال 

أن المجموعتين أشارتا أيًضا الى الصعوبات الداخلية 
المرتبطة بإيجاد الحوافز المناسبة لالحتفاظ بالمواهب. 

إن معالجة هذه التحديات المركبة تتطلب التنسيق 
بين صناديق التمويل، وحاضنات األعمال، والمنظمات 

غير الربحية، والموجهين والمرشدين، والمستثمرين في 
رؤوس األموال، والجامعات، والبرامج الحكومية ورواد 
األعمال وفرقهم حيث يجب جمع الخبرات من أجل 

التوصل إلى حلول متكاملة ومستدامة.

لحسن الحظ، فإن هناك العديد من المؤسسات في 
ا  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تساهم حالّيً

في إيجاد مثل هذه الحلول )أنظر الملحق 3 الذي يتضمن 

إن تحقيق االزدهار االقتصادي واالجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال يمكن أن يتم دون وضع 
نظام مستدام وشامل إليجاد فرص عمل جديدة. يعتبر دور رواد األعمال هام ورئيسي لمعالجة قضية العمالة 

وخلق فرص العمل وتحقيق االزدهار في المجتمعات، إال أن هذه الخطة ال يمكن أن تتحقق إال عند تعزيز قدرة 
رواد األعمال على تنمية أعمالهم وتطوير وتوسيع نطاق عمل شركاتهم.

إن دعم الشركات الناشئة التي تسعى لتنمية وتوسيع أعمالها سيساهم في إيجاد حلول فّعالة لمشكلة 
البطالة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتحقيق  نمو اقتصادي مستدام

قائمة تشمل أمثلة على المؤسسات التي تتعامل 
مع هذه التحديات بشكل فّعال(. وتعد داش فينتشر 
)Dash Ventures( وبيكو كابيتال )BECO Capital( أمثلة 

على شركات تدعم رواد األعمال، كما يعد برنامج 
أستروالبز )Astrolabs( أحد البرامج التي تدعم الشركات 
الناشئة التي ترغب بتحقيق التوسع من خالل تقديم 

النصح حول عوامل النمو.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن التغير في السياسات يساهم 
في تحسين بيئة األعمال. في العام 2000 رحبت منظمة 

التجارة العالمية بالخطوات التي اتخذتها األردن 
لتحرير قطاع الخدمات وتعزيز استقطاب المستثمرين 

ومزودي الخدمات األجانب.16

واتخذت المغرب خطوات محفزة في العام 2013، حين 
قامت بإلغاء الحد األدنى المطلوب لرأس المال من 

أجل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة. جاء 
هذا القرار بالتزامن مع تطبيق العديد من اإلصالحات 

البنكية خالل السنوات القليلة الماضية والتي جعلت 
المغرب واحدة من أفضل الدول في إقراض المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا.17

نوضح فيما يلي أربع أولويات عند معالجة هذه 
العقبات. وسنواصل في المستقبل تحليل هذه 

التحديات من أجل دعم المنظومة البيئيةلتقديم 
أفضل االستراتيجيات السليمة ومساعدة الشركات 

الناشئة على التوسع في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا.

16 وزارة الصناعة والتجارة، األردن

17 تقرير البنك الدولي حول القيام باألعمال، عام 2014 والبنك الدولي: حالة اإلقراض البنكي لألعمال الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مارس 2011.
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تعزيزاالستثمارات

استقطاب المواهب

تسهيل التوسع

المهارات التسويقيةزيادة اإليرادات
المعرفة بالسوق

عملية اإلتصال

استقطاب المواهب
االحتفاظ بالمواهب

العثور على شركاء مناسبين
الوصول الى األسواق األخرى

تحسين عدد المهارات التسويقية وفي 
نفس الوقت تعزيز القدرة على الدخول 

إلى األسواق، والتعليم سيساعد رواد 
األعمال والمستهليكن في نفس 

الوقت.

زيادة القدرة في الحصول على رأس 
المال هو أمر قطعي. في نفس الوقت، 

تحسين وتعزيز قنوات تبادل المعرفة 
بين الريادين والمستثمرين سيزيد من 

فرص التمويل.

تحديث أنظمة التعليم في المنطقة 
ستساهم بفعالية أكبر في تعزيز 

المواهب المحلية، ولكن ال بد لهذه 
الجهود أن تكون مصاِحبة لخطط 

للحوافز وبرامج تأمن للشركات الناشئة 
االحتفاظ بالمواهب.

إن الحد من التحديات القانونية والتكلفة 
المرتبطة بتأسيس الشركات أو التوسع 

سوف تساهم في توسع الشركات. 
كما تساهم المبادرات التي تدعم رواد 

األعمال في سعيهم للتعرف على 
شركاء استراتيجيين في تعزيز فرص 
الشركات الناشئة بتحقيق نجاح كبير.

العوامل المؤثرة: 

الخطوات التالية

االحتياجات:التحديات:

الناشئة،  الشركات  لتعزيز نمو  أفريقيا  الشرق األوسط وشمال  المبذولة في منطقة  الكبيرة  الجهود  بالرغم من 
ما زال هناك حاجة للدعم من جهات أخرى لتحقيق هذا النمو. إن مساعدة رواد األعمال على التوسع وتعزيز 

المنطقة من خالل خلق فرص عمل عملية تحتاج لوقت طويل وتتطلب  مساهمتهم في تنمية االقتصاد في 
الداعمة  البيئة  أظهرت  البيئية.وكما  المنظومة  في  المختلفة  والمدنية  والخاصة  العامة  القطاعات  مساهمة 

الناشئة،  الماضية قدرتها على دعم الشركات  للريادة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل السنوات 
التوسع والتطور. التالية في تحفيز هذه الشركات على  إتخاذ الخطوة  فإن عليها 

الشكل 24: األولويات
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