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 يف السعودية مشاريع ريادة األعمالرأي اخلرباء يف واقع متويل 
 

 أ.د. أحمد بن عبدالرحمن الشمیمري

 
 ملخص

یتزاید اهتمام الدول نحو دعم المشروعات الصغیرة ورعایتها واالهتمام بها، 

واالهتمام برواد األعمال وتأهیلهم وتنمیة مهاراتهم، نظرًا للدور األساس الذي 

فالمنشآت الصغیرة تمثل األغلبیة العظمى یقومون به في دعم اقتصادیات الدول. 

في أغلب اقتصادیات دول العالم. كما تساهم هذه المنشآت مساهمة فاعلة في 

دخول الدول. فوفق تقدیرات البنك الدولي فإن المنشآت الصغیرة تساهم بحوالي 

% من إجمالي الدخل العالمي. والمنشآت الصغیرة هي البنى األساسیة التي 65

قتصاد في أي دولة. وهي المنبع الوفیر لإلبداع یحدث التراكم الرأسي لالن خاللها م

 والتجدید وضخ االبتكارات الجدیدة للسوق.  

 أن دوره ال یزال محدودًا في وبالرغم من حرص الدول على مساهمة هذا القطاع إال

جه قتصاد السعودي مقارنة بما تلعبه هذه المنشآت في البلدان المتقدمة. كما یوااال

هذا القطاع العدید من العوائق والمحددات التي تضعف من مساهمته الفاعلة في 

هم تلك العوائق التي تواجه یلیة من ضمن أاالقتصاد المحلي وتبرز العوائق التمو 

 في السعودیة. الرواد والمنشآت الصغیرة

على إنشاء ونمو  الدعم والتمویل وأثرههذه الورقة سوف تركز على محور 

عات الصغیرة. وتستعرض الخیارات الواجب توفرها في المجتمع السعودي، المشرو 

كما تستعرض آراء الخبراء والمتخصصین حول العناصر التمویلیة المؤثرة على 

تمویل ودعم المشروعات الصغیرة. وتبین الدراسة أبرز العوائق أمام رائد األعمال 

واألدوار المناطة . للحصول على تمویل في مجال تمویل المشروعات الناشئة
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بالقطاع العام والقطاع الخاص، ومدى اقتناع الخبراء حول دور البنوك في دعم 

المشروعات الصغیرة وما هي المقترحات لسد هذه الفجوة والتغلب على القصور. 

وكذلك رأي الخبراء حول إنشاء صندوق وطني للدعم، وٕایجاد جهة مركزیة تعنى 

وأخیرًا تقدم الدراسة حزمة من التوصیات الحاضنات. بالمشروعات الصغیرة، وٕانشاء 

الهادفة إلى المساهمة في معالجة عوائق التمویل، واقتراح عدد من اآللیات الرامیة 

 إلى تسهیل وتشجیع األعمال الریادیة بالمملكة العربیة السعودیة.  
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 مقدمة 

من الموضوعات التي حظیت باهتمام كبیر المشروعات الصغیرة موضوع إن 

 هذه المنشآتمتواصل من كافة المستویات واألطراف, ولم ینقطع تناول قضایا 

. ورغم هذا االهتمام منذ وقت طویل على المستوى الفردي والمؤسسي والمجتمعي

الفعلیة والممارسة  االهتمام من جانب هذا بین الفجوة كبیرةالمتنامي، ال تزال 

ظاهرة مستمرة ومتزایدة وذات  هذه الفجوة تمثلق العملي من جانب آخر و والتطبی

في  وعلى مساهمتهاهذه المنشآت واضحة على أداء وٕانجازات  تأثیرات سلبیة

 .عملیة التنمیة

، مع النمو المتزاید في النهضة االقتصادیة واالجتماعیة على مستوى المملكةو 

، للمنشات الصغیرة ومتناهیة الصغر مزید من الرعایة والدعمالتوجه إلى  ومع

وتعمقت رسالتها في تحقیق التنمیة  هذه المنشآتمسؤولیات  مساهمات و تزایدت

أحد أهم مؤسسات المجتمع التي المنشآت االقتصادیة واالجتماعیة. وأصبحت هذه 

توفیر فرص عمل للمواطنین وتعالج مشكلة البطالة وتحقق واضح في  تساهم بشكل

 ومسؤولیات المنشآت الصغیرة و متناهیة الصغرنمو أدوار كما أن  ة.أهداف التنمی

، مما أدى إلى هاالمستفیدین من والطموحات توقعات تزایدأدت إلى  وتنوع أنشطتها

  .غیر مسبوقة بصورة منتجاتها وخدماتهاوتنوع  هاتزاید حجم أعمال

على مستوى  ومسؤولیات هذه المنشآتومع استمراریة اتساع وتنوع أدوار      

 وارتباط ذلك بعالقات تشابكیه معقدة، ظهرت الحاجة القویة لمراجعة ،المملكة

بها و تحلیل عالقاتها مع  أنظمتها وقواعد العمل أوضاعها وتقییم حالتها و دراسة

هدافها وخططتها لضمان توفر مقومات جودة أ األطراف األخرى, و ذلك

 وهیاكل مالیة ووظیفیة وبشریة  إداریةتنظیمات  وجود والتأكد مناإلستراتیجیة، 

 من تحقیق رسالتها وأهدافها. المنشآتمالئمة متكاملة تسهم في تمكین هذه 

 4 



 

هذه الورقة سوف تركز على محور واحد من المحاور اإلداریة والتنظیمیة 

المتعلقة بالمشروعات الصغیرة وهو محور الدعم والتمویل وأثره االیجابي والسلبي 

نمو المشروعات الصغیرة. وتستعرض بعض الخیارات الواجب توفرها على إنشاء و 

في المجتمع السعودي، كما تستعرض عبر الدراسة االستكشافیة آراء الخبراء 

والمتخصصین حول العناصر التمویلیة المؤثرة على تمویل ودعم المشروعات 

تمویل في  الصغیرة. وتبین الدراسة أبرز العوائق أمام رائد األعمال للحصول على

مجال تمویل المشروعات الناشئة. وأخیرًا تقدم الدراسة حزمة من التوصیات الهادفة 

إلى المساهمة في معالجة عوائق التمویل، واقتراح عدد من اآللیات الرامیة إلى 

 تسهیل وتشجیع األعمال الریادیة بالمملكة العربیة السعودیة.

ثة أقسام هي القسم األول ) إلى ثال Working Paperوتنقسم هذه الورقة (

واالستعراض العام وشرح أهداف الدراسة ومنهجیتها الذي یتكون من المقدمة 

تحلیل الدراسة  والقسم الثاني یتضمنلبعض الدراسات المتعلقة بتمویل ودعم 

نتائجها، أما القسم الثالث فیستعرض التوصیات والمقترحات المیدانیة ومناقشة 

 .التي توصلت لها الدراسة

 

 

 

 

 أهداف الدراسة

المشروعات العوامل المؤثرة على دعم وتمویل  استعراض  تسعى هذه الدراسة إلى

 ویمكن إجمال أهدافها فیما یلي :الصغیرة 
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 مویل للمشروعات الصغیرة.التعرف على بعض عوائق الدعم والت  -1

موقع أنشطة رواد األعمال والمشروعات الریادیة مقارنة الكشف عن   -2

 بالدول العالمیة. 

تلمس األدوار المناطة بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي في دعم وتمویل   -3

 المشروعات الصغیرة

وضع حلوًال لدعم من شأنها والمقترحات التي توصیات بعض الاستخالص  -4

 .المشروعات الصغیر

 

 منهجیة الدراسة

 Descriptiveتنتهج هذه الدراسة المنهج الوصفي في البحث العلمي 

Research  وهي األبحاث التي تهدف إلى وصف ظاهرة معینة أو حقائق
معینة من خالل جمع البیانات والمعلومات والمالحظات ومن ثم تحلیلها 

وبالتالي فإن هذه الدراسة االستكشافیة تسعى  ص دالالتها،وتفسیرها واستخال
آراء الخبراء والمتخصصین بالمنشآت الصغیرة حول العوامل ى التعرف على إل

 . المطروحة بالورقة والمتعلقة بدعم وتمویل المشروعات الصغیرة

لدراسة المعلومات ام ستخدسوف تحیث أن هذه الدراسة هي ورقة عمل فو 
بعض للدراسة الحالیة في مرحلتها األولى بحیث تستعرض الثانویة كبدایة 

اإلحصاءات الدولیة حول نشاط إنشاء المشروعات الصغیرة مقارنة بالدول 
یعه األخرى ثم تستخدم الورقة المعلومات األولیة المجموعة عبر استبیان تم توز 

 وجمعه خالل فترة زمنیة قصیرة كأساس للدراسة وتحلیل نتائجها. 

المتاحة تحقیقا ألهداف البحث فقد تم استخدام بعض األسالیب اإلحصائیة و 
. ومن تلك األسالیب SPSSفي حزمة برنامج التحلیل اإلحصائي المعروف بـ 

تم استخدام التحلیل الوصفي وما یندرج تحته من تحلیل عبر النسب المئویة، 
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ن استخدام والتكرارات ومقاییس النزعة المركزیة مثل المتوسط الحسابي. وكا
  .لتحلیل بعض األسئلة الوصفیةهذه األسالیب 

 

  االقتصاد  المشروعات الصغیرة فيدور 

في  هاماً  تشیر الدراسات والبحوث إلى أن المشروعات الصغیرة، تلعب دوراً 
اآلثار ومن أهم اقتصادیات األمم وفي الحیاة االجتماعیة ألفراد المجتمع.  

 االقتصادیة واالجتماعیة, لألعمال الریادیة نذكر ما یلي:

لمبادرات الفردیة واألعمال الریادیة واستثمار استقطاب الشباب للعمل الحر وا •
أموالهم وطاقاتهم في مشروعات صغیرة, مما یخفف من حدة التهافت على 
الوظائف الحكومیة, والذي أضحى عائقا لبرامج اإلصالح االقتصادي واإلداري 

 التي تتبناها الدولة, ویحد من ظاهرة التضخم الوظیفي.

أو منشأة صغیرة تخطیطًا وتمویًال وٕادارة، االنخراط في تحمل أعباء مشروع  •
ویعتبر عمًال ریادیًا یصون الشباب من التعرض لمزالق اللهو واالنحراف وما قد 
یترتب علیها من تبدید للصحة وهدر لألموال ووأد للقیم العریقة التي تربى 

 علیها المجتمع العربي.

مًال من عوامل یعتبر االتجاه نحو االستثمار في المشروعات الریادیة عا •
االستقرار االقتصادي واالجتماعي وخاصة أثناء األزمات وفي فترات عدم 

 االستقرار والركود التي تشهدها المسیرة االقتصادیة من وقت آلخر.

تعدد األعمال الریادیة والمبادرات الفردیة بمختلف أنواها وأحجامها یمنع عرض  •
تي یمكن أن یتعرض لها من یركز المستثمرین والمبادرین لالنتكاسات الحادة ال

كل نشاطه واستثماراته في منشأة كبیرة, وتعتبر هذه المبادرات النواة الحقیقیة 
 لألعمال الكبیرة الراسخة.

تعتبر األعمال الریادة والمنشآت الصغیرة في المجتمعات التي تتمتع بوفرة  •
اإلمكانیات المادیة كالمجتمع السعودي وغیره من المجتمعات الخلیجیة بمثابة 
مرحلة تدریبیة وطور تعلیمي لصقل وٕاعداد رجال أعمال واعدین بإكسابهم 
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نماط التعامل مع مختلف المهارات والخبرات اإلداریة والتنظیمیة والتمرس على أ
 أطراف العملیات اإلنتاجیة والتسویقیة .

یلعب التوسع في إقامة هذه األعمال الریادیة والمنشآت الصغیرة دورًا هامًا في  •
توسیع رقعة الممارسات االقتصادیة وتدعیم دور القطاع الخاص وتحویل فكر 

أو الحكومة إلى  المواطن من حالة التبعیة االقتصادیة للعائل أو صاحب العمل
وضع أصحاب العمل المالكین لمنشآت تعمل لحسابهم ومن ثم ینعمون 

Fباالستقالل االقتصادي. 

1 

إن االتجاه العالمي اآلن لدى الدول هو التخفیف من على كاهل الدولة في  •
ممارسة األنشطة االقتصادیة والرعایة االجتماعیة، واالقتصار فقط على 

ویعني هذا ترك االقتصاد واألنشطة االجتماعیة   والدفاعیة.األنشطة السیادیة 
في القطاع الخاص والمنظمات المدنیة والتطوعیة . إن مفهوم الخصخصة لهو 
خیر دلیل على تخلي الدولة عن خلق وظائف جدیدة وتوظیفها العاملین 
بالحكومة. وهي تسعى إلى تقویة القطاع الخاص وتشجیع المشروعات الصغیرة 

 حیث تقوم هذه المنظمات بخلق الوظائف. كبدیل

 
  

 11حسین عبد المطلب األسرج, الریادة ودورھا في التنمیة العربیة في ظل اقتصاد المعرفة, القاھرة, صـ  1
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 المنشآت الصغیرة في المملكة مقارنة بدول العالمنشاط رواد األعمال في إنشاء 

 

التي توضح نشاط رواد األعمال م 2010المنشورة عام أشارت الدراسات الحدیثة 
على دیة من بین دول االقتصاد العامل  حصلت المملكة العربیة السعو في العالم أن 

% من السكان البالغین شركاء في تأسیس 4,7األعمال ( اقل معدل إلجمالي  ریادة
أعمال جدیدة أو یمتلكون أعمال حدیثة تقل عن ثالث سنوات ونصف) بینما 

وكما یوضح  %).33,6حصلت أوغندا على أعلي معدل إلجمالي ریادة األعمال(
سیا اقل معدل إلجمالي من بین دول االقتصاد الفعال حققت رو ) ف1الشكل رقم (

%).ومن بین دول 22,4%) وكولومبیا المعدل األعلى (3,9ریادة األعمال (
%)،بینما 3,3االقتصاد المتجدد حققت الیابان  اقل معدل إلجمالي ریادة األعمال (

دول الشرق األوسط  -%) 13,3حققت اإلمارات العربیة المتحدة  أعلي معدل (
نف بین المعدل األقل في االقتصاد العامل أو بوجه عام تص -وشمال إفریقیا 

 المتوسط في االقتصاد الفعال.
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 دولة طبقًا لمرحلة التطور االقتصادي  55) نشاط مرحلة ریادة األعمال المبكرة لـ 1شكل(

 
 

م المنشور عام 2009المرصد العالمي لریادة األعمال إحصاءات كما أوضحت 

دولة،  13 ملیون رائداً  لألعمال في  26إجمالي ریادة األعمال لنشاط م. 2010

أعلى معدل  -كما كان متوقعا ً  –حیث حققت البلدان ذات الكثافة السكانیة العالیة 

ملیون وٕایران  5.9من إجمالي ریادة األعمال ألنشطة رواد األعمال : في مصر 

معدالت السكانیة العالیة حققت ) ، البلدان الصغرى ذات ال2ملیون (شكل رقم  4.7

 3.6أیضاً  عدد كبیر من إجمالي ریادة األعمال ألنشطة رواد األعمال  في الجزائر 

ویالحظ تدني عدد رواد  ملیون . 2.5ملیون وفي الیمن  2.9ملیون، في المغرب 
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ألف. وهو عدد ضئیل جدًا بما یمكن  723األعمال في السعودیة حیث لم یتجاوزا 

ألف تدفعهم الحاجة لهذه األعمال  85لدولة من فرص وٕاماكنات. وكان تصوره في ا

 ألف یدفعهم البحث عن فرصة.  600في حین أن حوالي 

ومن المالحظ أن عشرات اآلالف من النشطاء في إنشاء األعمال وعدد كبیر من 

 .دول الشرق األوسط وشمال إفریقیا األفراد إختاروا ریادة األعمال  كبدیل في كل
 

 من بلدان الشرق األوسط وشمال إفریقیا  13األعمال في  إحصائیات إجمالي رواد) : 2(شكل 

 
 
 

 )2010(رینالدز : المصدر 

 

المرحة المبكرة عدد من المشروعات  أنشأوا فيرواد أعمال أوضح المرصد أن و 

في ملیون مشروع  14أكثر من الحدیثة سواء بشكل فردي أو في شراكة مكونة 

سواء كانت تلل المشروعات رسمیة أو  دول الشرق األوسط وشمال إفریقیامن  13

  ).3التالي رقم (ویتضح ذلك في الشكل  غیر رسمیة.
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من دول الشرق ) 13(إبتكرھا رواد أعمال في التي الناشئة لمشروعات ا عدد) : 3(شكل رقم 

 األوسط وشمال أفریقیا 

 

 
 

وقد بین الشكل أن عدد المشروعات في المملكة العربیة السعودیة جاء في المرتبة 

أن مصر أتت في المرتبة األولى في حین دولة شرق أوسطیة  13التاسعة من بین 

تركیا ، ثم  الثالث والرابعالمركز ثم المغرب والجزائر في وإیران في المرتبة الثانیة 

 ً ً والیمن سادسا وجود فارق كبیر بین مصر  وإیران من جھة ویالحظ . خامسا

سعودیة لم یتجاوز فعدد المشروعات في ال. مقارنة بالسعودیة من جھة أخرى
 2,5ألف مشروع في بلغ عدد المشروعات الصغیرة الناشئة في إیران  318

وھذه اإلحصائیات تدق ناقوس ملیون في مصر.  2,6ملیون مشروع وحوالي 
ث العوائق التي تعیق إنشاء األعمال لرواد األعمال في الخطر وتدعو جدیاً إلى بح
 المملكة العربیة السعودیة. 

وقد طرحت العدید من الدراسات في المملكة منذ حوالي عقدین من الزمن حلوالً 
ال تزال حبیسة اإلدراج واألرفف. وھذه الدراسة فیما یلي ستستعرض  ومقترحات
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ً واحد من تلك األسباب التي ربما  مقلقة أدت إلى مثل ھذه النتائج الدولیة الجانبا

 وھو جانب التمویل. 

 

 القسم الثاني 

 الدراسة المیدانیة

بناًء على ما تقدم مـن نقـاش حـول بعـض االحصـاءات والدراسـات المتعلقـة بجوانـب 

نشاط رواد األعمال وبعض العوامل المتعلقة بالتمویل والدعم فـإن هـذه الدراسـة رأت 

وهـــم الخبـــراء والمتخصصـــین االستبصـــار بـــآراء فئـــة أخـــرى غیـــر فئـــة المســـتفیدین 

فكـــار مختلفـــة مـــن واقـــع التجربـــة باعتبارهـــا فئـــة مســـتقلة یمكـــن ان تقـــدم حلـــوًال وأ

وهـؤالء الخبــراء هـم مجموعـة مــن واالتصـاق بـرواد االعمـال والمشــروعات الصـغیرة. 

أعضـاء هیئــة التــدریس فــي جامعــة الملــك ســعود والبــاحثین واالستشــاریین العــاملین 

فــي حاضــنات األعمــال والتقنیــة وبــرامج ریــادة األعمــال وقــد كــان اختیــارهم بطریقــة 

اسـتبیان  60ًا لضیق الوقت وصغر هذا المجتمع. وقد تم توزیع ة نظر العینة المالئم

 استبیان كامل وقابل للتحلیل.  43خالل شهر واحد وتم استقبال 

 

أسئلة فقط أمًال في الحصول على  10لیتكون من ستبیان االوقد تم تصمیم 

وقد احتوت االستبانة على العدید من  استجابة وتعاون من المستقصى منهم.

األسئلة التي یمكن أن نستخلص منها عدة مؤشرات للوقوف على أهمیة تلك 

, وكیفیة تمویلها, وأهم المشكالت التي قد تقف عائقا في المملكةالمشروعات في 

سبیل تمویلها لكي تقوم بالدور المطلوب منها في خدمة المجتمع سواء من 

ولكون المشاركین من الخبراء والمختصین فقد  .ة أو االقتصادیةالناحیة االجتماعی

 كانت أكثر األسئلة مفتوحة حتى یمكن إثراء األفكار والمقترحات.
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 األسئلة اليت مت توجيهها يف االستبانة على النحو التايل:وكانت 
 ما هو تقييمكم للوضع الراهن يف متويل املشروعات الصغرية يف اململكة؟ -1

  
   
  

يف دعم اآلتية  األطرافسؤولية األساسية لكل طرف من الدور الرئيسي أو املما هو  -2
 :ومتويل املشروعات الريادية

 مسؤولية احلكومة. -أ
     
    

 مسؤولية القطاع اخلاص . -ب 
    
    

 
يف العوامل تواجه املشروعات الصغرية ورواد األعمال عدة عقبات وعوائق أمجلناها  -3

 سب أثرها على املشروعات الصغرية: ميكن ترتيبها حبركم كيف ففي نظ ،تيةاآل
 قيود مالية.العوائق و ال
 جراءات.اإللوائح و النظمة و املتعلقة باألقيود العوائق و ال
 تشريعية.القانونية و القيود العوائق و ال 
 بشرية.املتعلقة باملوارد القيود العوائق و ال
 تعليمية.القيود العوائق و ال
 دارية .   اإلتنظيمية و القيود العوائق و ال

 
ن هي املسئول األول عن تتبىن يف تقديركم, ما هي اجلهة اليت من املناسب أن تكو  -4

 ؟ متويل املشروعات الريادية دعم و 
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 ؟ رواد األعمالأو االستثمار يف مشاريع تمويل التقوم بدور كبري يف هل ترى أن البنوك  -5

 ال    نعم
 

بتكارية لتشجع البنوك لتمويل املشاريع االما هو الدور املتوجب على احلكومة  -6
 الريادية؟

  
   
  

تقرتح العديد من الدراسات إنشاء شركات لرأس املال اجلريء وضمان القروض، ما  -7
 رأيك هبذا االقرتاح وأثره على مواجهة مشكالت املنشآت الصغرية؟

  
   
  

 
تقوم احلكومة بإنشاء جهة مركزية واحدة مسئولة عن تقرتح العديد من الدراسات أن  -8

املنشآت الصغرية، ما رأيك هبذا االقرتاح وأثره على مواجهة مشكالت املنشآت 
 ؟ الصغرية

  
   
  

تقرتح العديد من الدراسات التوسع يف حاضنات األعمال، ما رأيك هبذا االقرتاح وأثره  -9
 ؟ على مواجهة مشكالت املنشآت الصغرية

  
   
  

=
كم خبريًا باملشروعات الريادية الصغرية، ماهي املقرتحات اليت تقرتحو�ا لدعم بوصف -10

 ؟ ومتويل املنشآت الريادية الصغرية
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 تحلیل ونقاش النتائج

تقییم الخبراء للوضع الراهن في تمویل المشروعات الصغیرة في أوًال : أما عن 
فقد أشاروا إلى أن الوضع الحالي لالستثمار على الصعید الفردي  المملكة

والمؤسسي شبه مفقود أو ضعیف على أحسن األحوال, كما أن هناك غیاب لعدة 
ة، وال تزال آلیات وٕاجراءات وتشریعات قادرة على النهوض بالمشروعات الریادی

 المملكة متأخرة مقارنة بالتجارب الدولیة األخرى. 

النسبة للدور الرئیسي المتوجب على الحكومة أو القطاع الخاصة تأدیته, ثانیًا : ب
سواء في عملیة التمویل ذاتها, أو تحسین مناخ تمویل هذه المشروعات, كما یجب 
على القطاع الخاص أیضا أن یقوم بتمویل هذه المشروعات حتى تحقق الفوائد 

 المرجوة منها.

 مسؤولیة الحكومة: -أ 

األدوار التي اقترحها الخبراء والمختصون یرون أنه یجب على هناك العدید من 
الحكومة القیام بها لتحسین مناخ االستثمار في المشروعات الریادیة, ومن هذه 

 األدوار المقترحة:

  تخصیص صندوق جدید أو توجیه الصنادیق القائمة بدعم الشباب
, المبدع لتحویل أفكارهم الخالقة إلى مشروعات قابلة للتطبیق

 لیستفید منها المجتمع واالقتصاد الوطني.

  عمل منظومة متكاملة تنظم العالقة بین شباب
المبدعین,والمحتضنین أو الممولین سواء كانوا حاضنات أو حدائق 

 تقنیة أو شركات قطاع خاص.

  سن القوانین والتشریعات التي تساعد القطاع الخاص والمستثمرین
 ر.على اقتحام سوق رأس المال المخاط

  توفیر تمویل الدعم المباشر للمشروعات الریادیة, والتي یتمثل في
إنشاء الدولة لهذه المؤسسات, مباشر للمشروعات من قبل الدولة 
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االستثمار في  , وكذلكلصنادیق مشتركة أو عامة لرأسمال المخاطر 
 .مؤسسات رأسمال المخاطر التي تتولى تمویل المؤسسات الصغیرة 

  الدعم غیر المباشر لهذه المشروعات, مثل تقدیم بعض أنواع
الحوافز الضریبیة, التي تحفز المستثمرین للمشاركة في المشروعات 

 الریادیة.

  العمل على تسهیل كافة اإلجراءات القانونیة الخاصة باألعمال
الریادیة واالبتكاریة, كتسجیل الشركة, والمحافظة على حقوق 

 الملكیة.

 الدراسیة لكي تتناسب مع التقدم العلمي  إجراء تغییرات على المناهج
 والتكنولوجي. 

  إنشاء مؤسسات تتبنى المشروعات الریادیة مثل حاضنات األعمال
والتي تقوم بتقدیم االستشارات االقتصادیة والمتمثلة في إعداد 
دراسات الجدوى االقتصادیة للمشروعات الریادیة بأسعار رمزیة، 

المختصة للحصول على التمویل  ومن ثم مخاطبة الجهات التمویلیة
 الالزم لهذه المشروعات.

 .الدعم المالي وجواز االبتكار ألصحاب األفكار الریادیة 

 القطاع الخاص: ةمسؤولی -ب 

 .تبني أفكار الریادیین والمخترعین ودعمهم مادیًا ومعنویًا 

  عمل شراكة مع أصحاب المشروعات الریادیة, ودعمهم بالكفاءات
 ة واإلداریة.والخبرات االقتصادی

  القیام بالدور المنوط بهذا القطاع ناحیة المجتمع, وذلك عن طریق
تخصیص جزء من أرباح هذه المشروعات, وتوجیهها نحو 

 مشروعات تفید الشباب.

  تمویل مراكز األبحاث, والحاضنات, وحدائق األعمال وكافة
 المؤسسات األخرى التي تعنى بالمشروعات الریادیة.
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  مباشر عن طریق استخدام منتجات المشروعات التشجیع الغیر
 الصغیرة األمر الذي یؤدي إلى نجاح هذه المشروعات.

 

ثالثًا : بالنسبة للسؤال المتعلق بالقیود والعوائق التي تواجه المشروعات الریادیة 
 حسب تواجدها بالفعل في الواقع، فقد جاء إجابات أفراد العینة على النحو التالي

 :ل رقم كما یوضح الجدو

  وفــي ، 4,2أتــى فــي المرتبــة الثالثــة العوائــق والقیــود المالیــة بمتوســط تكــرار
 .بحسب أهمیة العائق المرتبة الثالثة

  ـــرار هـــو ـــل متوســـط للتك ـــوائح  3.4أق ـــق أنظمـــة ول ـــى العوائ ـــان یشـــیر إل وك
وٕاجـــراءات، ویعنـــي هـــذا أن أكبـــر العوائـــق یعتبـــر فـــي األنظمـــة واإلجـــراءات 

 لمانحة للقرض.المتبعة لدى الجهات ا

 بمتوســط تكــرار  یــأتي فــي المرتبــة األولــى مكــرر العوائــق التنظیمیــة واإلداریــة
تواجــــه القیــــود والعقبــــات التــــي ه یعتبــــر علــــى قائمــــة وهــــذا یعنــــي أنــــ 3.4

 .المشروعات الریادیة

  وهــذا یــدل 6.4وفــي المرتبــة األخیــرة تــأتي العوائــق البشــریة بمتوســط تكــرار ،
ة قادرة على إنشـاء المشـروعات موارد بشریة جیدعلى أن المملكة یوجد بها 

 .الریادیة

 

 قد اختلفت حول هذا الشأن كالتالي:فأراء الخبراء والمختصین  بتحلیل 

فمنهم من یرى أن أهم هذه التحدیات تتمثل في التعلیم, حیث أن   -ج 
أسلوب التعلیم ال یشجع على االبتكار واالختراع أو حتى العمل الحر أو 

خاص, ولذلك نجد أن  نسبة كبیرة من الخریجین غیر في القطاع ال
مؤهلین التأهیل المناسب وغیر أكفاء للدخول في مثل هذه المشروعات 

 الریادیة سواء كانوا مبتكرین أو مدیرین لهذه المؤسسات. 
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وتمثل التشریعات القانونیة واألنظمة واللوائح من العوائق المهمة التي  -د 
االبتكاریة, وتعیق كذلك دخول رأس الصغیرة تعیق عمل المؤسسات 

المال المخاطر كممول لمثل هذه المشروعات. حیث ما یزال هناك قصورا 
تشریعیا في هذا المجال, فمثال ال توجد تشریعات تحمي رأس المال 
المخاطر من الخسائر التي قد یتعرضون لها جراء األزمات االقتصادیة 

یوجد تشریعات خاصة  كما یحدث في بعض الدول األوربیة, كما ال
التي تحتاج إلى معاملة خاصة بعیدة كل  الصغیرة بالمؤسسات االبتكاریة

 البعد عن الروتین والبیروقراطیة.

كما تمثل القیود البشریة أحد هذه القیود, والتي تتمثل في قلة وجود  -ه 
الكفاءات والخبرات التي تستطیع إدارة المشروعات المبتكرة , وكذلك 

 ضنة لهذه المشروعات.المؤسسات الحا

أشارت النتائج إلى تقلیل أهمیة القیود المالیة للمشروعات الصغیرة  -و 
واعتبرها المتخصصون في المرتبة الثالثة في الترتیب مما یعكس أهمیة 

 العوامل األخرى التي ال یكن للتمویل الكافي وحده أن یحلها.
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 الریادیة ) القیود والعوائق التي تواجه المشروعات1جدول رقم (

 

 

 

:  أشارت النتائج إلى أن الجهة التي یمكن أن تقوم برعایة وتمویل  ثالثاً 
المشروعات الریادیة هي أكثر من جهة ولیست جهة واحدة حیث بینت اإلجابات ما 

 یلي :

 بنك التسلیف، وزارة المالیة. -1

البنوك التجاریة, ولكن بعد إصالح نظام االقتراض الذي یعتمد باألساس  -2
 توفیر الضمانات القانونیة. على

 حاضنات األعمال. -3

 شركات االستثمار األجنبي. -4

 مؤسسات البحث العلمي. -5

 الجامعات. -6

 شركات البترول -7

 الترتیب متوسط التكرار العامل 
 

 الثالث 4.2 العوائق والقیود المالیة
 األول 3.4 عوائق األنظمة واللوائح واإلجراءات

 الرابع 4.4 العوائق القانونیة والتشریعیة
 السادس  6.4 العوائق البشریة

 الخامس 5.5 العوائق التعلیمیة
 األول 3.4 العوائق التنظیمیة واإلداریة
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رجال األعمال وأصحاب المنشآت الكبرى, حیث یمكن على سبیل المثال  -8
تخصیص نسبة من األرباح للعمل الخیري أو المشاركة في المسؤولیة 

 ألموال لتمویل المشروعات الصغیرة والریادیة.االجتماعیة, ووقف هذه ا
 

: یرى أفراد العینة جمیعًا وباإلجماع أن البنوك ال تقوم بالدور األمثل لالستثمار رابعاً 
 في المشروعات الصغیرة والمتوسطة الریادیة.

 

 
:  أما بالنسبة لألسباب التحفظ أو تراجع البنوك عن االستثمار في تلك  خامساً 

األفكار والمشاریع فقد رأى معظم أفراد العینة أن هذه الرغبة في االستثمار أو 
 التمویل ضعیفة ومنخفضة, وأرجعوا ذلك لألسباب التالیة:

 ع.عدم وجود مزایا من الحكومة لالستثمار في مثل هذا النوع من المشاری -1

 نقص الخبرة لدى أصحاب األفكار والمشاریع الصغیرة في كیفیة إدارتها. -2

التخوف من المخاطر والصعوبات التي قد تواجه هذه المشروعات ومن ثم  -3
 عدم القدرة على استرداد رأس المال.

بجدوى االستثمار في  بمفهوم ربحي بحتعدم قناعة البنوك التي تعمل  -4
 المشروعات الریادیة. 

ھل تقوم البنوك بدورھا لالستثمار في المشروعات 
 الصغیرة؟

 ال 

 نعم
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البحث عن األفكار المجربة والمضمونة بدال من المجازفة نوك إلى تلجأ الب -5
 والمخاطرة, حیث یوجد استثمارات أخرى ذات ربح جید وأقل مخاطرة.

 
فز التي یجب أن تقدم الخبراء والمختصین عن الحوا سادسًا : أوضحت الدراسة رأي

صغیرة ال ةاالستثمار في المشروعات الریادیوالمستثمرین لتشجیعهم على  للبنوك
للبنوك هم یرون أن هناك مجموعة من العوامل التي إن تم تقدیمها المتوسطة, فو 

 على االستثمار في هذا المجال, ومن أهم هذه العوامل:سوف تحفزها 

بقوة في تمویل المشروعات  ت حكومیة لدخول البنوكتسهیالتقدیم  -ز 
 الریادیة.

رباح لالستثمار في تقدیم حوافز ضریبیة عند احتجاز جزء معین من األ  -ح 
 .المنشآت الصغیرة

اإلعفاءات الجمركیة عند استیراد آالت ومعدات خاصة بالمشروعات  -ط 
 الریادیة التي یتم االستثمار فیها.

تقدیم التعویض المناسب لهم في حال فشل المشروع لظروف خارجة  -ي 
 عن إرادته, مثال في وقت األزمات االقتصادیة.

الناجحة من مختلف البالد المتقدمة العمل على استقطاب المشروعات  -ك 
والتي لها تجارب في المشروعات الریادیة, وذلك لعمل شراكات مع 

 القطاع الخاص لكي یستفید من هذه الكفاءات والخبرات.

مساعدة القطاع الخاص في الحصول المعلومات التسویقیة والفنیة  -ل 
 الالزمة إلقامة هذه المشروعات من خالل إعداد دراسات الجدوى
االقتصادیة الخاصة بمشروعاتهم بأسعار منخفضة, ویمكن ذلك  من 
خالل تعاقد الجهات الرسمیة المختصة مع بعض المكاتب االستشاریة 

 االقتصادیة المتخصصة في مجال الدراسات.

% من حجم 50صندوق حكومي یضمن على األقل توفیر نسبة تأسیس  -م 
 رأس المال المخاطر.
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الحكومیة المتمثلة في الجامعات مع  هاتوجود آلیة للشراكة بین الج -ن 
 البنوك المحلیة مع القطاع الخاص.

 تقدیم مزایا وٕاعفاءات. -س 

 تقدیم شهادات تمیز للبنوك وشهادات الجودة. -ع 

خفض نسبة الفائدة أو إلغائها عند تقدیم البنوك التجاریة قروضا  -ف 
 ألصحاب المشروعات الریادیة , وتعویضها من قبل الحكومة.

 تنظیمیة لتیسیر عملیة القرض. إصدار قواعد -ص 

أن تكون فترة سداد القرض طویلة نسبیًا حتى یستطیع أصحاب  -ق 
 المشروعات إنجاح مشروعاتهم, وتسدید القروض.

 
 

سابعًا :  بخصوص مقترحات إنشاء صندوق لرأس المال الجريء فقد أید جمیع 
 وكان التأیید مسببًا بما یلي :المشاركین باإلجماع هذا المقترح 

 هولة توفیر الدعم المالي.س 

 .وضوح اإلجراءات 

 .التخصیص وتوجیه الجهة الرسمیة 

 .اإلشراف على المشاریع الصغیرة 

 .توحید الجهة المسؤولة 

 .تقدیم الدعم الفني 

 .تقدیم الدعم اإلداري من خالل تبادل الخبرات في مجال األعمال 

 تحفیز وتشجیع رائد األعمال. 

 والناشئة تبني الصناعات الصغیرة. 

 .تشجیع األفكار االبتكاریة 

  الحكومیة في دعم رأس المال الجريء.زیادة المسئولیة 
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 .النظر المستقبلیة البعیدة مع ربط المشاریع الریادیة التقنیة بخطط التنمیة 

 التي تواجه المشروعات الصغیرة سهولة التعامل مع المخاطر. 

 

قد اختلفوا حول ضرورة وجود جهة أوضحت نتائج الدراسة أن المشاركین ثامنًا: 
% تؤید وجود هذه الجهة 86مركزیة واحدة مسئولة عن المنشآت الصغیرة، بواقع 

جهة واحدة وتعزو الجهة المعارضة ذلك إلى أن دعم  % وجود14في حین تعارض 
المنشآت الصغیرة هو مهمة كل الجهات. أما المؤیدون فقد أوضحوا أهمیتها في 

 یلي :  تحقیق ما
 

 
 وضع وتنفیذ استراتیجیة عامة لدعم المنشآت الصغیرة. -1

 .واإلجراءات المتعلقة بالنشاطات الریادیة تسهیل وسرعة إصدار التراخیص  -2

فیما یتعلق بتمویل برامج دعم دولیة والحكومیة ال الجهاتالتنسیق بین  -3
 المنشآت الصغیرة.

ع اآللیات الالزمة لتحقیق التكامل بین الجهات المهتمة بالمشآت الصغیرة وض -4
 التكاملیة مع المنشآت الكبیرة.وكذلك العالقة 

 نعم 
86% 

 ال 
14% 

 ھل تؤید وجود جھة مركزیة واحدة للمنشآت الصغیرة
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 بالمنشآت الصغیرة. خاصةوالمعلومات البیانات ال قواعدتوفیر  -5

 إعداد وٕاجراء األبحاث والدراسات المرتبطة بقطاع المنشآت الصغیرة. -6

 للمنشآت الصغیرة ومراجعتها دوریًا. وضع برامج الدعم والحمایة -7

 .ة في المنشآت الصغیرةتدریب وتنمیة القدرات البشریوضع البرامج الخاصة ب -8

 

بخصوص التوسع في حاضنات األعمال، فقد أجمع الخبراء بتأیید هذ تاسعًا : 
 بحسب المبررات اآلتیة:الرأي 

المساعدة تطویر أفكار جدیدة لخلق وٕایجاد مشروعات إبداعیة جدیدة أو  -1
 في توسعة مشروعات قائمة.

 ها.سبیرشادیة والتسهیالت المتاحة لمنتتوفیر الدعم والتمویل والخدمات اإل  -2

تـــوفیر خـــدمات للجهـــات التمویلیـــة مـــن حیـــث األبحـــاث والمعرفـــة والتـــدریب  -3
 واإلشراف والمراقبة لزیادة وتعزیز النمو.

وازن وتستطیع توفیر الدعم والرعایة للمشروعات الصغیرة حتى تنمو وتت -4
 التشغیل الذاتي بما یقلل من فرص التعثر والخروج من السوق.

رفع قدرة المشروعات الصغیرة على استخدام التكنولوجیا المتطورة بما  -5
ینعكس على مستوى جودة منتجاتهم وقدرتهم على المنافسة في األسواق 

 الدولیة.

ات ومراكز تحقیق الترابط والتكامل بین المشروعات الصغیرة والجامع -6
 البحوث والشركات الكبرى بالمملكة.

مساعدة أصحاب االبتكارات واالختراعات في تحویل أفكارهم إلـى منتجـات أو  -7
 نماذج أو عملیات قابلة للتسویق.

 
 :أهمهاالمقترحات عاشرًا :  أشار المشاركون إلى عدد من  )2
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ولها البحث عن الشركات الصغیرة والمتوسطة التي لدیها منتجات ممیزة  -أ 
 مستقبل واعد, ولكنها تحتاج إلى تمویل والقیام بكل ما یلزم لنجاحها.

إنشاء العدید من حاضنات األعمال وحدائق التقنیة , والتي لها دور  -ب 
 كبیر في تنمیة االقتصاد المعرفي.

تقدیم الدعم الكافي للمؤسسات البحثیة والجامعات للقیام بالدور المنوط  -ج 
 الریادیة, ومن ثم االقتصاد المعرفي.بها في دعم المشروعات 

 االستمرار في عملیة اإلصالح االقتصادي التي تمر بها البالد حالیا. -د 

توفیر بنیة تحتیة متمیزة لتشجیع أصحاب المشروعات الریادیة, وكذلك  -ه 
 أصحاب رأس المال الجريء.

 تحفیز البنوك للمساهمة في دعم المشروعات الریادیة التقنیة. -و 

 ات الدقیقة عن األسواق المحلیة والعالمیة.توفیر المعلوم -ز 

 العمل على تكوین العناصر الریادیة. -ح 

 العمل على تشجیع الشراكات مع مؤسسات ریادیة. -ط 
 

 الخاتمة والتوصیات

 خلصت هذه الورقة إلى عدة توصیات ومقترحات نجملها فیما یلي:

أن تقوم إن من أهم العوامل التي تساعد على دعم وتمویل المشروعات الصغیرة 
الحهات الرسمیة بالمزید من الجهود الرامیة إلى إزالة العقبات الكلیة, وبناء البیئة 
المتكاملة حیث یتأثر تدفق االستثمار بشكل رئیس بمجمل األوضاع االقتصادیة 
واالجتماعیة والسیاسیة التي تسود في البلد المستقبل لالستثمار, حیث تمثل هذه 

 ستثمار. هذه البیئة تسوجب عدة متطلبات منها األوضاع ما یسمى بمناخ اال

تبسیط اإلجراءات اإلداریة في جمیع المؤسسات المرتبطة بالنشاط  )1
 االستثماري.
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تكثیف الجانب الرقابي لتعزیز الثقة في البیئة االستثماریة, وضرورة محاربة  )2
 الفساد وسوء اإلدارة.

المدن الصناعیة بما یتناسب االهتمام بشكل كبیر في تنفیذ إستراتیجیة تطویر  )3
مین األراضي الصناعیة أومتطلبات الصناعة الحدیثة و تسهیل إجراءات ت

 .ووضع األولویة للمشروعات الریادیة وقربها من األسواق

سرعة تفعیل وتشغیل المدن االقتصادیة والعمل على تحسین اإلجراءات  )4
یكسبها میزه مما بتشجیع المشروعات الصغیرة فیها واألنظمة المتعلقة 
األجنبیة والمحلیة للمساهمة كات اخلق الشر استقطاب و تنافسیة قادرة على 

 .في تطویر ونمو االستثمارات

في مجال تقنیة  تسهیل اإلجراءات الحكومیة في دراسة وٕاصدار التراخیص )5
بما یساهم في رفع معدالت التعاون الریادیة وتفعیل المشاریع المعلومات 

 مار األجنبي المباشر واالستثمار المحلي.المشترك بین االستث

إقامة تنظیم تشریعي یسایر االتجاهات التشریعیة العالمیة ویهتم بوضع  )1
أطر وتعریفات قانونیة محددة لرأس المال المخاطر, وذلك إلزالة اللبس 
الذي یقع فیه العاملون وأصحاب رأس المال المخاطر, إذ أن كل 

لمال المخاطر من زاویة أو تعتنق مجموعة من بینهم تنظر إلى رأس ا
تعریفًا مختلفا له, فمنهم من یرى في رأس المال المخاطر بأنه رأس 
المال الذي یتم استثماره في مرحلة التمویل األولى أو عند بدایة 
المشروع, ومنهم من یرى فیه طوق النجاة للمشروعات المتعثرة الخاسرة 

ن فیه سوى وسیلة لتمویل وذلك بهدف إعادة هیكلتها, وآخرون ال یرو
ة لوضعها أفكار مشاریع بحثیة جدیدة ال تتوافر ألصحابها األموال الالزم

 موضع التنفیذ.

المستثمرین في البنوك و إقامة آلیات قانونیة تجنب وتعمل على تعویض  )2
مجال رأس المال المخاطر ضد المخاطر المرتفعة التي تواجههم (إنشاء 

 صندوق ضمان القروض).
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 المالیة الداعمة للمشروعات الریادیة الصغیرةلمؤسسات ل التدعیم المباشر -6
ال یجب أن یقتصر تدعیم الدولة لمؤسسات رأسمال المخاطر على التدعیم ف

, حیث یتعداه إلى الدعم المباشر واالشتراك في نشاطاتها غیر المباشر بل
المخاطر تبین أن النجاح الذي تحقق في بعض الدول في مجال رأس المال 

كان مرجعه الدعم الحكومي القوي لمساندة رأس المال المخاطر, ومن 
أمثلة ذلك الوالیات المتحدة التي أنشأت فیها الحكومة وكاالت فیدرالیة 
مختلفة لرأس المال المخاطر وخاصة في مجال المشروعات الصغیرة 
والمتوسطة, كما شاركت الحكومة التایالندیة والحكومیة الهندیة في 
تأسیس صندوق استثمار لرأس المال المخاطر بالمشاركة مع شركات من 

 32القطاع الخاص, كما دعمت الحكومة المكسیكیة تأسیس ما یقرب من 
صندوق استثمار لرأس المال المخاطر, هذا كله فضًال عن المنظمات 
الحكومیة وغیر الحكومیة المنتشرة في أنحاء دول االتحاد األوربي والتي 

ى دعم ومساندة رأس المال المخاطر وخاصة في مجال تمویل تسعى إل
 عدة أشكال أهمها :المباشر و یتخذ التدعیم المشروعات الصغیرة, 

o  توفیر تمویل مباشر للمشروعات من قبل الدولة للمؤسسات الصغیرة
رؤوس أموال مشاریع  مساهمة الدولة األلمانیة فيكوالمتوسطة، 

ة المحلیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تكنولوجیة خطیرة، وبنك التنمی
 م.1996للحكومة الفرنسیة سنة  التابع

o  شكل من كة أو عامة لرأسمال المخاطر كإنشاء الدولة لصنادیق مشتر
هذه الصنادیق وجدت في  أشكال الدعم المباشر لهذا النشاط، مثل

الصنادیق و  م1957أنشأت عام  التيالوالیات المتحدة األمریكیة 
 م.1995 ة المنشأة عاماأللمانی

o  االستثمار في مؤسسات رأسمال المخاطر التي تتولى تمویل المؤسسات
 م.1994المنشأ في فنلندا عام  الصغیرة والمتوسطة مثل الصندوق

 28 



o  كما أن هناك بعض العوامل التي إذا تم تطبیقها سوف تساعد على
الوعي نجاح شركات رأس المال المخاطر في القیام بدورها, مثل:  نشر 

بین أصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة التي غالبًا ما ال ترضى 
أن یأتي صاحب رأس المال المخاطر لیسیطر على مشروعه, متجاهًال 
ما یمكن أن یحمله رأس المال المخاطر من مساعدة للمشروع وتحقیقه 
ألرباح هائلة ما كانوا یستطیعون إدراكها في غیاب رأس المال المخاطر 

عن أن هذه السیطرة إنما تتم لفترة زمنیة معینة لحین إتمام عملیة  فضال
 التخارج من الشركة.

  
  

إنشــاء هیئــة مســتقلة إلقامــة وتنمیــة المشــروعات الصــغیرة والمتوســطة  -7
ــــي للمشــــروعات الصــــغیرة  ــــدعم المــــالي والفن تكــــون مهمتهــــا تقــــدیم ال

هــذه والمتوســطة، أو ضــمان هــذه المشــروعات لــدى الجهــات التــي تقــدم 
المساعدات كما تقوم بتقدیم دراسات الجدوى االقتصـادیة المتعلقـة بهـذه 

 النوعیة من المشروعات.

تــوفیر كافــة اإلحصــاءات والبیانــات التــي  تســاعد أصــحاب المشــروعات  -8
الصغیرة وغیرهم على معرفة السـوق, وتسـاعدهم علـى التخطـیط السـلیم 

 لمشروعاتهم.

ــة -9 ــة تخصــیص نســبة معین  مــن المشــروعات الخاصــة بالجهــات الحكومی
 .لصغار رجال األعمال والمنشَات الصغیرة والناشئة

 تسهیل إجراءات التعامل مع األجهزة الحكومیة ذات الصلة. -10

 التوسع في إقامة مركز تدریبیة لتدریب عمال مهرة. -11

  تشجیع الصناعات الصغیرة والمتوسطة على االتجاه للتصدیر   -12

لیة مــــن قبــــل الدولــــة للمشــــروعات التــــي تقــــوم مــــنح مزایــــا تفضــــی  -13
 بالتصدیر، سواء من الناحیة التمویلیة أو التسویقیة.
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تشجیع المشروعات الصغیرة والمتوسطة على االشتراك في المعـارض  -14
 بالخارج.

إصدار خطابات ضمان لهذه المشروعات تكون صالحة لـدى مراسـلي  -15
 لخارجیین.في الخارج ولتقدیمها للمشترین ا السعودیةالبنوك 

والجهــات التمویلیــة الحكومیــة البنــوك  لــدىالضــمانات الالزمــة تیســیر  -16
ة مــن خــالل خفــض المعــاییر القانونیــة لمــنح التمویــل للمشــروع الصــغیر 

 ومراعاة التالي:

o .جدیة وفعالیة المؤسسة المقترضة 
o .أهمیة التدفقات المالیة المستقبلیة 
o المشروع. المكانة اإلستراتیجیة لنشاط 
o  العرض والطلب في محیط المؤسسة وغیرهاآلیات. 
ـــر أو  -17 ـــرات الشـــخص المبتك ـــي خب ـــة ف ـــة المؤسســـة التمویلی ـــز ثق تعزی

فـرض ل یـةمؤسسـات التمویلصاحب المشـروع، ممـا یعمـل علـى خفـض ال
 الوصایة على المشروع الصغیر.

لـدى البنـوك  القروضالحصول على الكلفة اإلداریة المرتبطة بخفض  -18
 .التجاریة

ضــمان مخـاطر القــروض الصـغیرة داخــل البنـوك ممــا إنشـاء صـنادیق  -19
 المشاریع الصغیرة والمتوسطة. یعمل على تشجیع البنوك في تمویل

ممــا ، لــدى أصــحاب المشــروعات الصــغیرةالثقــة  نشــر ثقافــة عنصــر -20
صاحب المشروع للجدارة االئتمانیة المقنعة للمؤسسـة ینجم عنه إكساب 

 التمویلیة.

ـــــدى أصـــــحاب المشـــــروعات الصـــــغیرة نشـــــر  -21 ـــــة المصـــــرفیة ل الثقاف
البنـــوك للحصـــول علـــى ممـــا یشـــجعهم علـــى التوجـــه إلـــى والمتوســـطة، 

 التمویل الالزم لمشروعاتهم.
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 المراجع 
أحمــد الشــمیمري واقــع التســویق ودوره فــي المنشــآت الصــغیرة، نــدوة واقــع ومشــكالت  .1

 م2001 المنشآت الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها
 م. 2010أحمد الشمیمري، د. وفاء المبیریك، ریادة األعمال، جامعة الملك سعود  .2

ـــل المشـــروعات  .3 ـــدیل لتموی ـــال المخـــاطر ب ـــوان "رأس الم ـــریبش الســـعید , دراســـة بعن ب
 , جامعة باجي مختار , الجزائر.لیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییرالصغیرة" , ك

ــب األســرج,  .4 ــد المطل ــي ظــل اقتصــاد حســین عب ــة ف ــة العربی ــي التنمی ــادة ودورهــا ف الری
 المعرفة, القاهرة.

ــال المخــاطر دراســة   .5 ــرأس الم ــل ب ــدي , رســالة ماجســتیر بعنــوان "التموی ــد هللا بلعی عب
مقارنــة مــع التمویــل بنظــام المشــاركة" , كلیــة العلــوم االجتماعیــة والعلــوم اإلســالمیة , 

 جامعة الحاج الخضر, الجزائر.
المنشـــآت الصـــغیرة محركـــات أساســـیة لنمـــو  جاریـــة الصـــناعیة بالریـــاض. الغرفـــة الت .6

 م.2003. منتدى الریاض االقتصادي اقتصادي منشود

لمـوارد المالیـة، ورأس المـال للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربـي آسـیا (اإلسـكوا) , اا .7
 م.2007, في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المخاطر، وریادة األعمال

8.              Global  Entrepreneurship Monitor, Global Report  2010    
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