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ريادة األعمال في عصر االقتصاد المعرفي
يعلم اجلميع �أن عدد اخلريجني على م�ستوى اململكة
يف ازدياد كل عام ،والآمال معقودة عليهم ك�سواعد
خ�ضراء �ستقوم با�ستكمال ما ب��د�أه من �سبقوهم
وحتمل م�س�ؤولية التنمية والبناء .ولكننا ن��رى �أن
الن�سبة العظمى منهم طاحمون يف احل�صول على
وظيفة راقية براتب ثابت توفر لهم الأمان الوظيفي
دون خماطر لكي يتمكنوا من تكوين �أ�سرة .ولذا جند
�أن العبء امللقى على عاتق �أجهزة الدولة يف ازدياد
ملا يقع عليها من م�س�ؤولية ا�ستيعاب (توظيف) ه�ؤالء
اخلريجني وحتقيق ما لديهم من �آمال.
وحتى ميكننا اخلروج بحلول تتنا�سب وتوجهات دولة
تعمل قياداتها جاهدة على تثبيت �أركان التحول �إىل
جمتمع املعريف ،ال بد من تطوير ثقافة وبيئة �أعمال
مالئمة تتوفر فيها مقومات االقت�صاد الذي يعتمد
على املعرفة ويتيح فر�ص التوظيف الذاتي من خالل
تهيئة املناخ املنا�سب و�إف�ساح املجال لرواد الأعمال
و�أ��ص�ح��اب املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة والتي
تعتربها الكيانات االقت�صادية الكبرية يف العامل
املولد الأكرث فعالية للفر�ص الوظيفية اجلديدة.
وطبق ًا لإح��دى النظريات الرائجة ف�إن الن�شاطات
التي يقوم عليها االقت�صاد املعريف هي ن�شاطات
تعتمد يف م�ضمونها على االفكار اجلديدة والطرق
املبتكرة ملمار�سة تلك الن�شاطات وتنفيذها وهي
ال�صفات التي تتوفر ومتيز رائد الأعمال عن غريه
من �أ�صحاب الأعمال** ،وال نغفل ب�أن هناك جهود ًا
مبذولة من امل�ؤ�س�سات املختلفة لدعم رائد الأعمال
وحتفيز قيام املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ,وعلى
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�سبيل امل�ث��ال ال احل�صر “�شركة واعد” اململوكة
لأرام�ك��و ال�سعودية*** التي تتوىل دور ًا يف ت�أهيل
وت��دري��ب ومتويل رواد الأع �م��ال ،و�أي�ض ًا “مبادرة
كفالة” التي تقوم بالتن�سيق بني البنوك و�صندوق
التنمية ال�صناعية ك��أح��د ط��رق متويل امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ،وبرنامج “باب رزق جميل”
لدعم امل�شاريع ال�صغرية ،وحا�ضنة “�سرب” والتي
تتمثل يف �شبكة من امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص
من مدينة جدة ت�سعى �إىل دعم امل�شاريع ال�صغرية
والنا�شئة واملبتكرات واالخرتاعات امل�سجلة مبراحلها
املختلفة ومتويلها مببد�أ ال�شراكة ال الإقرا�ض بهدف
زيادة القيمة اال�ستثمارية والربحية ،بالإ�ضافة �إىل
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية وحا�ضنات
بادر.
وبالرغم من جميع الربامج والت�سهيالت املتاحة
م��ازال��ت ري���ادة الأع��م��ال ت�صطدم ب��ال�ع��دي��د من
العقبات والتحديات التي جعلت اململكة تت�أخر �إىل
املرتبة  52على م�ستوى العامل يف ريادة الأعمال كما
كان ترتيب اململكة بني الدول العربية الأخري �ضمن
قائمة  13دولة عربية منها اجلزائر ولبنان واملغرب
كدول تعنى وتهتم ب�أن�شطة رواد الأعمال *.
ويف اع�ت�ق��ادي ب� ��أن م��ن العقبات الرئي�سية التي
تعرقل تطور قطاع ريادة الأعمال يف اململكة و�إن�شاء
امل��ؤ��س���س��ات ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة ،مت�ك��ن فكرة
الوظيفة كثقافة �سائدة وخيار وحيد لل�شباب يبعد
به عن املخاطرة واحتماالت الف�شل .ومن هنا تربز
احلاجة �إىل تعزيز (زي ��ادة) توطني ثقافة ري��ادة

الأعمال ك�أحد �أدوات التحول �إىل جمتمع املعرفة.
�أم��ا العقبة الثانية فهي غياب املحور الرئي�سي يف
ت�شكيل االقت�صاد امل�ع��ريف �أال وه��و التن�سيق بني
امل�ؤ�س�سات وامل�ب��ادرات التي تقدم خدماتها لرواد
الأعمال ،حيث هناك العديد من املبادرات ولكن ال
توجد حلقة و�صل جتمع ما بني هذه اجلهود يف الوقت
ال��ذي ن��رى فيه �أن واق��ع ري��ادة الأع�م��ال يف اململكة
ي�شهد حتو ًال كبري ًا وبحاجة �أكرب للتنظيم عما هو
عليه الآن.

فهد �أ�سعد �أبو الن�صر

الرئي�س التنفيذي لمجموعة الأغر
*

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/
Con20110531423326.htm
** Entrepreneurship & Unemployment in the Knowledge
Economy -Erasmus University Rotterdam, the Netherlands.
David B. Audretsch and A. Roy Thurik
*** http://www.waed.net

لماذا نحتاج إلى مجتمع معرفي؟
حت��دث��ت ك �ث�ير ًا يف ال�ن���ش��رات ال�سابقة ع��ن ري��ادة
الأع��م��ال وب��رن��ام��ج “من االب �ت �ك��ار �إىل ال�سوق”
اللذين تعمل عليهما جمموعة الأغ��ر بالتعاون مع
موهبة  -فتناولت مفهومهما و�أهميتهما وت�أثريهما
على االقت�صاد و�شراكاتنا مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
ال��داع�م��ة ل �ه ��ؤالء ال ��رواد  -وي�ب��دو �أن�ن��ي �س�أ�ستمر
يف الكتابة ع��ن نف�س امل��و��ض��وع ب�سبب ا�ستمرار
انطالق املبادرات والربامج التي تقدم العديد من
اخلدمات لدعم رواد الأعمال واملبتكرين .و�ستظل
جمموعة الأغر حري�صة على بناء �شراكاتها مع تلك
امل�ؤ�س�سات ومواكبة ما يدور يف هذا املجال لتتمكن
من دعم مثل تلك املبادرات الهامة والتعرف على
اخل��دم��ات املقدمة وال�ت��ي ت�ساهم يف نه�ضة هذا
القطاع وتقدمي حلول للتحديات التي يواجهها رائد
االعمال �أواملبتكر الذي يرغب يف االنتقال بابتكاره
من مرحلة النظريات العلمية �إىل مرحلة ري��ادة
الأعمال.
ولكن :هل يعلم املبتكرون ورواد الأعمال عن كل هذه
املبادرات والربامج التي �صممت خ�صي�ص ًا لهم؟
هل يعلمون �إىل �أي م�ؤ�س�سة �أو منظمة يتوجهون
لطلب الدعم باختالف �أنواعه �سواء كان ا�ست�شاري ًا
�أو قانوني ًا �أو مالياً..؟ وه��ل تعلم تلك امل�ؤ�س�سات
عن حقيقة التحديات التي يواجهها رائد الأعمال
واملبتكر على �أر�ض الواقع؟
�إن الأ�صل يف جمتمع املعرفة �أن تعمل امل�ؤ�س�سات
�ضمن منظومة متكاملة تت�ضافر فيها اجلهود لتكمل
بع�ضها بع�ض ًا و�أن تكون هناك قنوات ات�صال تربط
بني كافة القطاعات والهيئات ي�ستفاد منها �إما

بت�أمني احتياجات نق�ص املعلومات �أو لتقدمي خدمات
�أف�ضل ملتلقي اخلدمة .وعند تناولنا مو�ضوع خدمة
وتن�شيط قطاع ري��ادة االع�م��ال واملبتكرين ،ف�إننا
بحاجة �إىل وج��ود «بوابة للمعرفة» Knowledge
 Gatewayتكون مبثابة قناة ات�صال بني امل�ؤ�س�سات
بع�ضها ببع�ض من جهة وبينها وبني متلقي اخلدمة
من جهة �أخرى يف نف�س الوقت  ،لت�شكل بذلك �شبكة
معلومات حديثة ومتبادلة بني كافة الأطراف املعنية
ودلي ًال تفاعلي ًا يقدم التوجيه الالزم والإر�شاد لكافة
امل�ؤ�س�سات املوجودة ح�سب اخلدمات املقدمة حتت
مظلة واحدة.
وكخطوة �أوىل تعمل جمموعة الأغر على �إخراج دليل
�إجرائي للمبتكر اجلديد ال��ذي يرغب يف اخلروج
�إىل ال�سوق ،ي�ضم الدليل اخل�ط��وات واالج��راءات
املطلوبة لذلك مع قائمة ب�أغلبية امل�ؤ�س�سات والهيئات
امل��وج��ودة على م�ستوى اململكة التي تقوم بتقدمي
الدعم خلدمة هذا القطاع ،ويعد هذا الدليل �أحد
املخرجات الرئي�سية لربنامج “من االبتكار �إىل
ال�سوق  2012-2010م” والذي يتعاون فيه كل من
م�ؤ�س�سة موهبة ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية و�أرامكو وجمعية �شباب الأعمال وجمموعة
من رجال و�سيدات الأعمال.
�إن التكامل والتعاون يف تقدمي اخلدمات لتغطية
احتياجات متلقي اخلدمة ب�شكل وا�ضح ومنظم هو
حجر الأ�سا�س لنجاح كافة اجلهود املبذولة.
وكما اعتدنا من الن�شرات ال�سابقة بالتحدث عن
�شراكة جديدة من �شراكات جمموعة الأغر ،ف�إنني
�أخ�ص هذه الن�شرة باالعالن عن �شراكتنا مع الغرفة

كخطوة �أوىل
تعمل مجموعة األغ��ر على إخ��راج دليل إجرائي للمبتكر الجديد ال��ذي يرغب في
الخروج إلى السوق
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التجارية ال�صناعية بجدة ممثلة يف جلنة �شابات
الأعمال بالتعاون مع �شركة  TRACCSوالتي �ستلعب
دورا فعاال يف هذه ال�شراكة.
و�أب��رم��ت ه��ذه ال�شراكة ب�ه��دف ت�ق��دمي املجموعة
الدعم املطلوب للجنة �شابات الأع�م��ال لت�صميم
هيكل �شامل للربنامج التدريبي “مبادرو جدة”
والذي يعد الأول من نوعه يف اململكة ،بالإ�ضافة �إىل
اخلروج ب�أجندة متكاملة لـ “لقاء ريادة الأعمال”
) Jeddah Entrepreneurs Meet (JEMه� � � ��و
ملتقى يعقد لأول مرة ،و�سيكون منرب ًا لرواد الأعمال
النا�شئني ،ومكان ًا يلتقي فيه �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال
والهيئات التجارية� ،إ�ضافة �إىل رجال الأعمال وقادة
القطاع العام من �أجل التفاعل وامل�ساعدة يف حتفيز
قطاع ريادة الأعمال يف اململكة  ،و�سيكون م�صحوب ًا
بربنامج تدريبي تناف�سي حتت م�سمى «مبادرو جدة»
) Young Jeddah Entrepreneurs (YJEيهدف
�إىل تدريب املبادرين وتقدمي امل�شورة التجارية لهم
من خالل مدربني ذوي كفاءة وخربة عملية .و�سوف
يتمكن الفائزون من تقدمي �أعمالهم خالل «لقاء
ريادة الأعمال» ( )JEMحيث �سيمنح الفائزون ر�أ�س
امل��ال املطلوب خلو�ض التجربة التجارية اخلا�صة
بهم.
نلتقي و ق�صة �شراكة جديدة يف الن�شرة القادمة �إن
�شاء اهلل
مروة الهادي
مديرة ال�شراكات والعالقات

يف عام � 1970أ�س�ست حمافظة قوجارات “�إحدى
حمافظات جمهورية الهند” بقيادة م�ؤ�س�ساتها املالية
“برنامج تنمية املبادرات” (Entrepreneurship
 )Development Programmeوال ��ذي �أث�ب��ت يف
�سنوات قليلة �أنه �أحد �أهم برامج تنمية املبادرات
يف الهند .حيث يف عام  1983ر�أت الدولة �ضرورة
تعميم جت��رب��ة ق��وج��ارات يف ب��اق��ي املحافظات ملا
حققته من �إجن��ازات عملية تفوقت على الربامج
الأخ��رى .و�أ�صبح مو�ضوع متيز برنامج قوجارات
حمل اهتمام الكثري من الباحثني واملخت�صني الذين
و�ضعوا الربنامج حتت �ضوء الدرا�سة العلمية للتحقق
من �أثره التنموي ولإبراز �أهم معايري جناحه.
واملنهج املعتمد يف كثري من برامج تنمية املبادرات
يعتمد على �أن الفكرة اجل�ي��دة ميكن �أن ت�صبح
م�شروع ًا ناجح ًا �إذا ما توفر ل�صاحب الفكرة الدعم
التقني وامل��ادي .والآلية املتبعة غالب ًا ما تبد�أ ب�أن
يتقدم املبادِر بفكرة م�شروع ليتم درا�ستها من قبل
جلنة خمت�صة لتقييم مقومات جناح امل�شروع .وقد
ت�ضيف بع�ض الربامج مقارنة بني املهارات التقنية
املطلوبة لتنفيذ امل�شروع ومهارات �صاحب الفكرة.
وحني يت�ضح �أن فكرة امل�شروع لديها مقومات النجاح
يبد�أ الربنامج بدعم املبادِر مادي ًا وبتقدمي التدريب
التقني املنا�سب.
ويختلف برنامج ق��وج��ارات ع��ن غ�يره ب��أن��ه ينظر
�إىل املبادِر قبل �أن ينظر �إىل فكرة امل�ب��ادَرةُ .بنِيَ
ال�برن��ام��ج على �أ��س��ا���س �أن �أه��م عن�صر يف جناح
امل�ب��ادَرة هو امل�ب��ادِر :فاملبادر الناجح لديه �صفات
�شخ�صية متيزه عن غريه ،ومتكنه من النجاح ولو
كان جناحه بعد عدة مبادرات فا�شله ،ومتكنه من
�إيجاد وا�ستخدام جميع املوارد ال�ضرورية للنجاح.
و�إذا توفرت هذه ال�صفات يف �أي �شخ�ص ف�سي�ستطيع
�إي �ج��اد ال�ف��ر���ص االق�ت���ص��ادي��ة وتقييمها وات�خ��اذ
القرارات اجليدة لتحقيق الأهداف .وهذه ال�صفات
جتعل املبادر يف تدريب وتعلم م�ستمر حيث يتخذ
من جتارب الآخرين ومن جتاربه ال�شخ�صية �أف�ضل
مدر�سة عملية .وتتلخ�ص هذه ال�صفات يف حماور
رئي�سية هي :الثقة بالنف�س  ،حمبة التطوير والإبداع
 ،التحليل والتفكري امل�ستقل  ،حل امل�شكالت  ،حب
املخاطرة املوزونة  ،واملثابرة لتحقيق الأهداف .وقد
تُ�سمَّى هذه ال�صفات جمتمعة بـ“�صفات املبادِر”
واملجتمع ال��ذي تنت�شر فيه ه��ذه ال�صفات يتميز
بـ“ثقافة املبادرة” .وقد �أثبتت درا�سات عديدة �أن
هذه ال�صفات هي الأ�سا�س امل�شرتك لنجاح املبادرين
وهي عن�صر ال ميكن اال�ستغناء عنه يف املبادَرة� .أما
القدرة على �إيجاد الأفكار اجليدة ومتويلها وبناء
املهارات التقنية املنا�سبة فهي نتيجة طبيعية ملن
لديه هذه ال�صفات.
وقد اختلفت النظريات الرتبوية يف مدى �إمكانية
تعليم هذه ال�صفات للنا�س ،فقد ر�أى بع�ض النا�س
(بع�ض املخت�صني) �أن هذه ال�صفات مكت�سبة �أي
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ميكن تعليمها ور�أى بع�ضهم الآخر �أنها موروثة فال
ميكن تعليمها .وبرنامج ق��وج��ارات  -مثل الكثري
من اخلرباء  -ي�ؤمن ب�صوابة الر�أي الأول .ولذلك
تبد�أ �أول مرحلة يف منهجية الربنامج بتقييم هذه
ال�صفات عند ال�شريحة امل�ستهدفة من املبادِرين
لتحديد نقاط القوة وال�ضعف يف كل مبادِر .ويتم
توجيه امل �ب��ادِر بعد ذل��ك �إىل ال�برام��ج التدريبية
وي�ستمر التدريب والتقييم �إىل �أن ي�صل املبادِر
�إىل احل��د املطلوب يف ه��ذه ال�صفات .وبعد ذلك
يذهب امل�ب��ادِر �إىل امل��راح��ل الأخ��رى  -التي ت�شبه
مراحل ال�برام��ج الأخ��رى  -ليبد�أ يف كتابة فكرة
امل�شروع ويتلقى التدريب التقني والإداري والدعم
املايل .وت�شري الدرا�سات �إىل �أن االهتمام ب�صفات
املبادرين ي ��ؤدي �إىل ن�سبة جناح �أعلى للمبادرات
املدعومة وي�ساعد على توجيه موارد الداعمني �إىل
�أكرث املبادرين قدر ًة على النجاح  -ولو كان جناحهم
بعد عدة جتارب ف�شل.
تعتمد الكثري من الربامج الأخرى على �صفات املبادِر
يف دعم املبادرات على الرغم من �أن منهجيتها قد
تختلف ع��ن منهجية برنامج ق��وج��ارات .ويرتكز
اهتمام بع�ض ه��ذه ال�برام��ج يف دع��م الأ�شخا�ص
“املبادرين بطبيعتهم”  -وه��م الأف ��راد الذين
يتمتعون بقوة �صفات املبادرين يف �شخ�صياتهم-
دون الرتكيز على تعليم هذه ال�صفات ملن ال يت�صفون
بها �أ�صالً .ويبد�أ هذا النوع من الربامج بتحديد
ال�شريحة االجتماعية التي -بناء ًا على الدرا�سات
والأخ�صائني -تت�سم ن�سبة كبرية منها بال�صفات
املطلوبة .ثم يقوم الربنامج بتقييم الأفراد املنتمني
لل�شريحة امل�ستهدفة لإيجاد ودعم الذين يتميزون
بقوة �صفات املبادِر .ومن هذه الربامج :برامج دعم
مبادرات املتفوقني من خريجي اجلامعات وبرامج
دع��م م�ب��ادرات امل�سجونني وبرامج دع��م مبادرات
ق��ادة املجتمع امل��دين .وما ترتبط به هذه الربامج
هو �إميانها ب�أن ال�شريحة امل�ستهدفة تتميز -لأ�سباب
اجتماعية �أو نف�سية �أو دميوغرافية �أو غريها -بن�سبة
عالية من الأ�شخا�ص الذين لديهم احل��د الأدن��ى
املطلوب من �صفات املبادرين :الثقة بالنف�س ،حمبة
التطوير والإب��داع ،التحليل والتفكري امل�ستقل ،حل
امل�شكالت ،حب املخاطرة املوزونة ،واملثابرة لتحقيق
الأهداف .ومن التجارب الناجحة التي حققت �أثر ًا
جيد ًا يف هذا املجال “برنامج (مبادرو ال�سجن)”
يف الواليات املتحدة الأمريكية حيث انطلق الربنامج
من الإمي��ان ب�أن امل�ساجني لديهم �صفات �شخ�صية
مميزة  -ولكنها ا�ستخدمت يف االجت��اه اخلاطئ-
متكنهم م��ن النجاح يف امل �ب��ادرات ل��و �أن�ه��م تلقوا
التوجيه والدعم املنا�سب .و�أفادت الدرا�سات �أن هذا
الربنامج  -مثل برامج كثرية م�شابهة  -قد حقق
�أثر ًا �إيجابي ًا ملحوظ ًا على امل�ستوى الفردي للمبادِر
وحميطه املبا�شر وعلى م�ستوى االقت�صاد الوطني.
وبالرغم من متيز الربامج التي تتخذ �صفات املبادر

�أ�سا�س ًا ملنهجيتها يف دعم املبادرين ،ي�ضيف اخلرباء
�أن عملية ت�صميم مثل هذه الربامج تتطلب العديد
من امل��وارد واجلهود الأخ�صائية املحورية لتحقيق
الأثر املطلوب .تتطلب عملية ت�صميم �أدوات دقيقة
لتقييم ال�صفات ال�شخ�صية املطلوبة عند املبادرين
وت�ضافر ج�ه��ود املخت�صني ال�ترب��وي��ن والنف�سيني
واالجتماعيني وقد تتطلب و�ضع عدة مراحل تقييمية
 مثل تقييم الزمالء والتقييم الذاتي وتقييم الأداء�أثناء التمارين العملية والفكرية واجلماعية .و�إن
ا�ستخدم الربنامج �أدوات التقييم اخلا�صة بربنامج
�آخر فقد يتطلب ذلك تخ�صي�ص الأدوات  -ورمبا
ترجمتها  -علمي ًا حتى تتنا�سب مع املجتمع املحلي
وال�شريحة امل�ستهدفة .وبعد و�ضع و�سائل التقييم ف�إن
جودة نتائج التقييم تعتمد على جودة الإ�شراف على
التقييم وحتليل النتائج مما يتطلب وجود املخت�صني
ب�صورة كبرية �أثناء هذه املرحلة .وت�صميم املنهج
التدريبي الذي ينمي هذه ال�صفات عند املبادرين
يتطلب جمهود املخت�صني ال�ترب��وي�ين والنف�سيني
ليتمكنوا من حتويل نظريات بناء ال�شخ�صية �إىل
�أن�شطة ومتارين عملية .وع��ادة ما تكون ال��دورات
التدريبية لبناء ال�شخ�صية طويلة  -ت�صل �إىل �سنة
كاملة �أحيان ًا  -وتت�سم بالفردية  -فيم�ضي املدرب
وقت ًا كبري ًا مع كل متدرب وتقت�ضي احلاجة �أن يكون
عدد املتدربني يف الدورة �صغري.
ويتفق اخلرباء على �أن البيئة املهيئة لنجاح املبادرين
ت�ك�م��ن يف امل�ج�ت�م��ع ال���ذي ينت�شر ف�ي��ه االح�ت�رام
والتقدير ل�صفات املبادِر كقيم ومبادئ �أ�سا�سية.
ف��وج��ود ث�ق��اف��ة امل��ب��ادرة يف املجتمع ي �ع��زز جهود
برامج تنمية املبادَرات بحيث ت�صغر الفجوة بني ما
يتعلمه املبادِر يف الربنامج وما يواجهه من قيم يف
املجتمع .وميكن ن�شر وتوطيد هذه الثقافة بالو�سائل
التوعوية والتعليمية ومن خالل امل�ؤ�س�سات الإعالمية
والرتبوية واالجتماعية .فكلما تعمقت ثقافة املبادرة
ك�سلوك اجتماعي ازدادت �شريحة املبادرين املهيئني
للنجاح يف مبادراتهم  -دون �ضرورة تلقي الدعم
من برامج تنمية املبادَرات  -وكلما فا�ض االحرتام
والتقدير ل�صفات املبادِر �سيتلقى املبادر ت�شجيع ًا
ودع�م� ًا اجتماعي ًا و�شبه م�ستدام ًا و�شبه تلقائي.
وت�ؤكد الدرا�سات �أن املجتمعات التي تغر�س هذه
ال�صفات يف �أبنائها وتعطي هذه ال�صفات �أهمية
عالية  -مثل �أمريكا واليابان  -تتمتع بن�سب �أعلى
من املبادَرات الناجحة.
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تغيير حياة أصحاب األعمال الذي الذين يعملون على تغيير العالم
يحتاج العامل يف الوقت الراهن �إىل �أ�صحاب الأعمال
�أكرث من �أي وقت م�ضى .فهو ي�شهد يف خمتلف �أنحائه
التعرث االقت�صادي للدول وانت�شار الفقر والنزاعات
الإقليمية مما �أدى �إىل ن�شوء حالة عدم ا�ستقرار
مدمرة .ورغ��م ذلك ال ي��زال الأم��ل باقياً .وينطلق
هذا الأمل من �أ�صحاب الأعمال� .إنهم ميتلكون القوة
التي �ستمكنهم من الت�صدي لهذه الق�ضايا الهامة
من خالل خلق فر�ص العمل والتحفيز االقت�صادي
والتنمية الإقليمية .وكل ما يتطلبه الأمر هو جمموعة
من القادة الذين ميتلكون القدرة على ت�سلم زمام
املبادرة باالن�ضمام �إىل منظمة رواد الأعمال.
وب��اع�ت�ب��ار �أن �ه��ا الأك�ث�ر ت ��أث�ي�ر ًا م��ن ب�ين منظمات
جمتمعات الأع �م��ال ال�ع��امل�ي��ة ،ف� ��إن منظمة رواد
الأعمال تقوم بدور حمفز التغيري يف بيئة الأعمال
الدولية .فهي منظمة غري ربحية لديها  120فرع ًا
يف  40دول��ة  -فاملنظمة ت�ؤثر ت�أثري ًا قوي ًا يف حياة
�أك�ثر من  8000ع�ضو من�ضمني لها ،ويبلغ الدخل
ال�سنوي لأع�ضائها جمتمعني حوايل  139مليار دوالر
�أمريكي .ويف كثري من النواحي ،ف�إن �أع�ضاء املنظمة
يعملون كمروجني للتغيري وك�سر احلواجز التجارية
وخلق نهج جديد للقيادة وتغيري العامل بالأفكار
املتتالية .وعرب م�ساعدة �أع�ضائنا لتحقيق التميز من
خالل روح املبادرة ف�إننا ن�شجع النمو االقت�صادي
وبناء جمتمعات قوية من �أ�صحاب الأعمال مبدعي
امل�ستقبل.
�إن فر�ص العمل امل�ستقبلية واالب �ت �ك��ارات تنطلق
م��ن �أ��ص�ح��اب الأع �م��ال احل��ال�ي�ين ،وه��ذا �صحيح.
فمنظمة رواد الأعمال ت��ؤدي دوره��ا يف تعزيز روح
املبادرة وحتفيز النمو االقت�صادي العاملي من خالل

املبادرات املختلفة .على �سبيل املثال ،ت�شاركنا مع
كل من وزارة اخلارجية الأمريكية ومنظمة الأعمال
من �أج��ل احل��راك الدبلوما�سي يف برنامج «بداية
جديدة»  ،وهذا الربنامج يعطي الفر�صة لعدد 30
من �أ�صحاب امل�شاريع الرائدة يف  30بلد ًا خمتلف ًا
للم�شاركة يف التبادل الثقايف والإر�شاد مع امل�س�ؤولني
احلكوميني .كما �أن�ش�أنا �أي�ضا م�ؤ�شر منظم الأعمال
العاملي ،وه��و م�سح ن�صف �سنوي ميكن �أ�صحاب
الأع �م��ال م��ن التنب�ؤ ب��االجت��اه��ات االقت�صادية يف
جماالت مثل توفري فر�ص العمل والتنب�ؤ االقت�صادي.
�إن املعلومات التي مت ا�ستنباطها من هذا امل�سح قد
�ساعدت املنظمة على بداية م�شاريع جديدة هدفها
دع��م الأع �م��ال على امل�ستوى ال�ع��امل��ي .والطريقة
الأخ��رى التي تعمل بها منظمة رواد الأعمال على
تعزيز روح امل�ب��ادرة هي برامج الإر� �ش��اد املختلفة
مثل برنامج امل�سرع  Acceleratorوكذلك برنامج
اجل��ائ��زة لأف���ض��ل م �ب��ادرة �أع �م��ال ل�ل�ط�لاب على
م�ستوى العامل ( .)GSEAوقد �صمم برنامج امل�سرع
بهدف م�ساعدة �أ�صحاب الأع�م��ال املبتدئني على
�سرعة حتقيق �أهدافهم املالية حيث يزودهم هذا
الربنامج بالأدوات الالزمة لتوليد دخل �سنوي يفوق
املليون دوالر �أمريكي .ومن جهة �أخرى ف�إن برنامج
اجلائزة لأف�ضل مبادرة �أعمال للطالب على م�ستوى
العامل هو برنامج للطلبة اجلامعيني الذين ميتلكون
م�شاريع �أو يديرون �أعما ًال �أثناء درا�ستهم اجلامعية
وهذا الربنامج يعرتف بالعقول ال�شابة من �أ�صحاب
الأعمال وي�شجعها فيما يعمل على مكاف�أة ال�شباب
�أ�صحاب ال�شركات التي تتبني برامج امل�س�ؤولية
االجتماعية� .إن مثل هذه الربامج تهدف �إىل ت�سليح

�أ�صحاب الأع �م��ال ال�صاعدين باملعرفة واخل�برة
الالزمة لكي ي�صبحوا عمالقة يف جمتمعات الأعمال
واملجتمع ككل.
هذه الربامج واملبادرات بعيدة املدى هي جزء قليل
جد ًا من الكثري من الطرق التي تتبناها منظمة رواد
الأعمال لتغيري حياة من يعملون على تغيري العامل.
وخالل  25عام ًا عملت منظمة رواد الأعمال على
م�ساعدة �أ�صحاب الأعمال لكي ي�صبحوا �أف�ضل يف
�أعمالهم وجمتمعاتهم وعائالتهم وليغدوا يف نف�س
الوقت قادة للفكر يف بيئة الأعمال العاملية� .إن هدفنا
هو حتفيز االقت�صاديات العاملية وخلق وتعزيز فر�ص
العمل وبناء جمتمعات الأع�م��ال ،وتنمية املهارات
القيادية  ...ع�ضو يف كل مرة ثم الذي يليه� .إن هذا
االلتزام بالتميز يف روح املبادرة هو الذي �سيمكننا
من بناء م�ستقبل �أف�ضل انطالق ًا من اليوم.
�سامر كردي،
الرئي�س املنتخب ملنظمة رواد الأعمال العاملية

بشائر المجتمع المعرفي
أرامكو تؤسس شركة “واعد” لدعم مشاريع الشباب
�أعلنت �أرامكو ال�سعودية عن ت�أ�سي�س مركز �شركة
�أرامكو ال�سعودية لريادة الأعمال املحدودة “واعد”
للم�ساهمة يف تنمية ومتويل قطاع الأعمال ال�صغرية

مناسبات قادمة:
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واملتو�سطة يف اململكة .و�ستكون ال�شركة �أحد م�صادر
التمويل الهامة يف قطاعات الأعمال املختلفة ومركز ًا
لريادة الأعمال يف اململكة لدعم ال�شباب ال�سعوديني

وامل�ساهمة يف ن�شر ثقافة العمل احل��ر ب�ين رواد
الأعمال من خالل منظومة اقت�صادية مت التخطيط
لها لعدة �سنوات قادمة.
http://saudiprojects.org

• ورشة عمل تكافل  16-15فبراير 2012م لوضع استراتيجية متكاملة لمؤسسة تكافل
الخيرية التي تعنى بتقديم الدعم لطالب وطالبات التعليم العام المعوزين وهي
تستهدف  33000مدرسة على مستوى المملكة.

