
 
 : ریادة األعمالالسعودیة لجمعیة الرئیس مجلس إدارة أحمد الشمیمري البروفیسور 

 رخصة ريادة األعمال حل للبطالة

العالم الیوم تحوًال كبیرًا نحو بناء اقتصادیات قائمة على المعرفة ومرتكزة علـى االبتكـار واإلبـداع یشهد 
وفــي ظــل هــذا التوجــه . علــى رواد األعمــال واألجیــال الشــابة القادمـة مبنیـةومعتمـدة علــى تنمیــة بشــریة 

تعنـى بریـادة  شـأت جمعیـةوأنجامعة الملـك سـعود أحد المبادرات الجدیدة التي بدأتها نلقي الضوء على 
. الرخصــة الدولیـة لریـادة األعمــالهـو  ورة أعمالهــا مشـروعًا كبیـراً لجمعیــة فـي بـاكاألعمـال وتبنـت هـذه ا

االسـتاذ نستضـیف فـي هـذا العـدد سـعادة هذه الرخصـة وعـن جمعیـة ریـادة األعمـال عن  وءوإللقاء الض
  .ریادة األعمالالسعودیة لجمعیة الرئیس الشمیمري الدكتور أحمد بن عبدالرحمن 

 اجلمعية ؟ هي فكرة إنشاء  ما -1

الجاد لإلسهام في بناء ثقافة المعرفة  انطالقًا من توجه جامعة الملك سعودفكرة إنشاء الجمعیة أتت 

والتنمیة المستدامة في المجتمع لبناء جیل متمیز من أبناء وبنات الجامعة في مجاالت اإلبداع و 

لتخدم كافة أفراد شرائح المجتمع في المملكة  ي اقتصادیات المعرفة وقد تم إنشاء الجمعیةاالبتكار ف

ر جمعیة ریادة األعمال أول جمعیة تعتبو .  هـ1429عام بموافقة من مجلس جامعة الملك سعود 

مهنیة علمیة على مستوى العالم العربي، وتسعى الجمعیة إلى تعزیز ثقافة الریادة في المجتمع ونشر 

الوعي العلمي المنظم حول أهمیة الریادة  في نمو المجتمعات المتقدمة. كما ستعمل الجمعیة إلى 

سط األكادیمي والمجتمع الكبیر. ومن خالل أنشطتها الدوریة من تعزیز التواصل بین الجامعات والو 

محكمة ونشرات ودوریات تثقیفیة ستساهم الجمعیة بشكل فاعل دوات ولقاءات علمیة ومجلة علمیة ن

وقد تم تكوین مجلس تأسیس للجمعیة لمدة عام ثم تم انتخاب أول مجلس  في التوجه نحو الریادة.

 هـ1431هایة شهر ذي القعدة هذا العام إدارة للجمعیة للجمعیة في ن

  



 

 بشكل عام؟اجلمعية قدمها ما هي اخلدمات التي ت -2

تستهدف الجمعیة استقطاب البـاحثین فـي مجـال تقدم الجمعیة عدة أنشطة أبرزها البحث العلمي حیث 

األعمــال ریــادة أبحــاث الریــادة، حیــث تتمیــز أبحــاث نحــو ث أعضــاء هیئــة التــدریس وحــاألعمــال ریــادة 

بالتداخل العلمي بین أكثر من تخصص وسیكون ذلك مجاًال خصبًا للبحث العملي الـذي سیسـاهم فـي 

نمــو وتطــور هــذا العلــم وتطبیقاتــه فــي المملكــة العربیــة الســعودیة. وستصــدر الجمعیــة بــإذن هللا مجلــة 

مشـاركة فـي الریادي فـي ال الجمعیة وٕایمانًا بدور. األعمالریادة علمیة محكمة تعنى بأبحاث ودراسات 

التدریبیــة المتخصصــة بتقــدیم البــرامج  الریــادة، فســوف ســتقوم الجمعیــةنشــر الــوعي المجتمعــي بمفهــوم 

مج بـرامج بإنشاء األعمال والموجهة لشـباب األعمـال وأصـحاب المنشـآت الصـغیرة. وسـیعقب هـذه البـرا

ومــــن  ع. لمجتمــــدة األعمــــال موجهــــة لأخــــرى وورش عمــــل ودورات تدریبیــــة قصــــیرة فــــي مجــــاالت ریــــا

المساهمة في نقل المعرفة بمجاالت الریادة من خالل الترجمة للكتـب العالمیـة األنشطة أیضًا للجمعیة 

المشهورة في هذا المجال في الجانبین العلمي والتطبیقي. كما سیساهم الفریق العلمـي بـالمركز بتـألیف 

وفـــد كانـــت بـــاكورة هـــذه تعلـــیم. الكتـــب وتطـــویر المنـــاهج المناســـبة للمســـتویات العملیـــة المختلفـــة فـــي ال

" الــــذي نحســـــب أنــــه مـــــن أوائـــــل Entrepreneurshipاإلصــــدارات تـــــألیف كتــــاب ریـــــادة األعمـــــال"

في تحالفات عالمیة مع الجامعات العالمیـة  المؤلفات باللغة العربیة في هذا المجال. وستدخل الجمعیة

حلیـًا إلـى العالمیــة. وسـوف یعــزز لتبـادل األفكـار بــین رواد األعمـال بحیـث ینتقــل المشـروع مـن كونــه م

ـــدریب واللقـــاءات واالجتم اعـــات الهاتفیـــة المشـــتركة مـــع التواصـــل العـــالمي المشـــاركة فـــي التـــدریس والت

العالمیـــة المشـــابهة فـــي جامعـــات العـــالم. هـــذا باإلضـــافة إلـــى أن موقـــع المركـــز اإللكترونـــي  الجمعیـــات

لومات والنصائح والمشورة في بیئة علمیة منتجة سوف یكون بوابة لرواد األعمال اللتقاء األفكار والمع

 ومتطورة.

  



ــة  -3 ــطة التعريفي ــض األنش ــي بع ــا التأسيس ــالل عامه ــة خ ــدمت اجلمعي ــل ق ه

 باجلمعية؟

في الحقیقة أنه بالرغم من قصر عمر الجمعیة إال أن الزمالء المؤسسین لها قد بذلوا جهودًا كبیرة كي 

التعریف المستمر بالجمعیة داخل تبدأ الجمعیة قویة منذ عامها األول فمن ضمن تلك الفعالیات 

یة في للجمع ةتب مستقلاتجهیز مكل العام الدراسي الماضي والحالي. و خال وخارجهاالجامعة 

/  30المشاركة في ملتقى سیدات اإلعمال  في  الغرفة  التجاریة  یوم االثنین الموافق و  .امعةالج

إقامة المشاركة وكذلك  .هـ بتقدیم ورشة عمل  بعنوان " التحالف بین المشاریع "  1430/ 10

اللجنة مشاركة  . وكذلكهــ 1430/  11/  7 -6المؤتمر الدولي  األول  لریادة   األعمال  بتاریخ  

وذلك   بالمملكةلطالب وطالبات التعلیم العالي  األولفي اللقاء التحضیري للمؤتمر العلمي النسائیة 

مشروع واقعي ) في جامعة األمیرة نورة  بتاریخ  إلىفكرتي  أحولبتقدیم ورشة عمل بعنوان :(كیف 

 صة الدولیة لریادة األعمالخالل برنامج التأهیل للرخاألعمال   اتاستضافة  سید هـ.1431\2\6

المشاركة في المؤتمر العلمي األول لطالب وطالبات  التعلیم العالي و  هـ .1431-3-30بتاریخ 

إقامة  معرض ( سوقي  هـ.1431لشهر ربیع األول  18-15بالمملكة العربیة السعودیة بتاریخ 

بالتعاون مع عمادة شؤون  الطالبات  والشراكة الطالبیة  في القسم النسائي لمشروعك االستثماري ) 

كما أصدرت  . هـ1431ربیع ثاني  - 1ربیع أول لغایة    -29بتاریخ  بجامعة الملك سعود 

للتفكیر اإلبداع واالبتكار والمتطلبات العشر  على النحو التالي: مطویات 8الجمعیة 

المحاسبة في و  یق للمنشآت الصغیرة.التسو و  خطة العمل.و  االستراتیجي لرائد األعمال.

الجهات الداعمة و  أخالقیات رائد األعمال.و  فشل المشروعات الصغیرة.و  المشروعات الصغیرة.

 لرواد األعمال.

وقامت ، 1429العلمیة بجامعة الملك سعود  في ملتقى الجمعیاتكما شاركت الجمعیة 
)، قدمها الخبیر الدولي Toward Entrepreneurship(بعنوان تنفیذ ورشة عمل قصیرة ب
)Kenneth P. Morse.(  ومن أبرز أنشطة الجمعیة خالل عامها األول إعداد مشروع

 مقدم الى وزارة التعلیم العالي.ال تطویر الجمعیات العلمیة السعودیة



د كما شاركت الجمعیة أیضًا في معرض الملتقى الثاني للجمعیات العلمیة لجامعة الملك سعو 
هـ. وكان لها مشاركة في منتدى جامعة الملك سعود العالمي لریادة األعمال 1432للعام 

هـ. وقدمت الجمعیة بالتعاون مع لجنة شباب األعمال في غرفة 1432المنعقد في شهر صفر 
المهنیة طریق الثراء. وتعمل  -الریاض محاضرة توعویة عن الرخصة الدولیة لریادة األعمال 

 ى أكثر من مشروع مع الغرفة التجاریة بالریاض هي تحت التجهیز واإلعداد.الجمعیة مع عل
وأنا هنا أسجل شكري وتقدیري للجنة التأسیسیة خالل فترة عملها السابقة وأخص بالشكر الدكتور 
یوسف الشمیمري والدكتور حسین السلمان والدكتور مصطفى أبو بكر والدكتورة وفاء المبیریك 

 یان على ما قدموه من وقت وجهد تطوعي للنجاح أنشطة الجمعیة.واألستاذ صالح الطو 

   
 ؟ ملاذا الرتكيز على ريادة األعمال -4

األعمال هي بشكل دقیق  ریادة األعمال لیست مجرد فكرة أكادیمیة ذات بعد علمي نظري، ریادة
إنشاء عمل حر یتمیز باإلبداع ویتصف بالمخاطرة وقد اتجهت الدول المتقدمة لهذا النمط شعورًا منها 
أن عوامل التنافسیة العالمیة لم تعد تتمحور حول مكنات اإلنتاج واألرض والموارد الطبیعیة، بل 

تحولت إلى سلعة ذات قیمة رأس مالیة أدركت أن التنافسیة المستدیمة تتمحور حول المعرفة التي 
ففي ثریة تتجاوز قیمتها الحقیقیة عبر الزمن واالستدامة كافة قیم عوامل ومقومات االقتصاد الوطني. 

في المائة من  47تحقق مشاریع رواد األعمال الصغیرة ما یزید على  على سبیل المثالأمریكا 
ون مشروع صغیر غیر زراعي كما تقوم بتوظیف ملی 22إجمالي المبیعات الكلیة ویزید عددها على 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  50في المائة من القوى العاملة. وتسهم بما نسبته  53نحو 
في المائة في تایوان  56في المائة في كوریا الجنوبیة و 43األمریكي وتصل هذه المساهمة إلى 

في  28هونج كونج في حین ال تتجاوز مساهمتها في المائة في  70في المائة في الصین و 60و
 .المائة في السعودیة

وتعد تلك المشاریع أساسا لتطور الدولة ونمو اقتصادها وتنافسیة موقعها الدولي. وقد أوضحت 
م أن إجمالي اإلنفاق على ریادة األعمال في الوالیات المتحدة 2006اإلحصاءات المنشورة في عام 

ثم تجاوز  م2007ملیار) دوالر عام  2.3ر ثم قفز هذا اإلنفاق لیصل إلى (ملیار) دوال 1.7تجاوز (
كما قامت منظمات وجمعیات وهیئات ضخمة وواسعة النطاق  م. 2009ملیار دوالر عام  3.1

واالنتشار تخدم رواد األعمال وتتبنى أفكارهم وتمول مشاریعهم وتحتضن أعمالهم وتدعم تطورهم 



 وحاضنة Venture Capital مثل رأس المال المخاطرونموهم حتى أضحت مصطلحات 
Incubator والمستثمر المالك  Angel Investor   مصطلحات دارجة و شائعة بحجم شیوع

 70تلك الرعایة واالهتمام برواد األعمال. وبحسب التقریر الصادر من منظمة كوفمن الشهیرة فإن 
رواد األعمال في أمریكا یأتي من الجمعیات والقطاع  في المائة من الدعم واإلنفاق الذي یحظى به

في المائة من اإلنفاق والدعم  30الخاص فحین أسهمت الحكومة الفیدرالیة والمحلیة بما ال یزید على 
 .لرواد األعمال

 

قرر كمقرر دراسي على طالب طاملا أن ريادة األعمال توجه عاملي جديد فهل سي -5

 ؟ ومىت سيتم ذلك؟اجلامعات

قد وافق على تدریس مادة ریادة األعمال في في جامعة الملك سعود لحقیقة فان مجلس الجامعة في ا

السنة التحضیریة وهي بذلك تكون أول جامعة في المملكة تدخل في مناهجها الدراسیة دراسة مقرر 

میع بهذه المادة قبل حوالي سنتین. وفي الواقع فإننا نستهدف جریادة األعمال وقد بدأت الدراسة 

یتمكن الطالب من االستفادة من كیفیة تحویل أفكارهم إلى جامعات المملكة لتقدیم هذا المقرر بحیث 

ونحن نخطط قة. مشاریع تطبیقیة حقیقیة مع االستفادة من البرامج الحاسوبیة التعلیمیة المشو 

لمرحلة الجامعیة رغبة في االنتقال من التأهیل الكفاءات المؤهلة لتدریس هذه المادة، للمساهمة في 

إلى المراحل التعلیمیة األولیة في التعلیم العام، أسوة بما هو قائم في الدول المتقدمة والرائدة في مجال 

 االقتصاد المعرفي. 

 

بدأت تنتشر يف الوطن فما هو دور اجلمعية املتوقع يف هذا حاضنات األعمال  -6

 ؟اال

بالمشروعات التجاریة منها حاضنة األعمال التي تهتم  الحاضنات أنواع عدیدة ومستویات مختلفة

الجاهزة التي یمكن تحویلها مباشرة إلى مشروع تجاري منتج وتسعى أن تكون الخیارات مفتوحة ألي 



مشروع إنتاجي صناعي أو خدمي أو تجاري یمكن أن یضیف إضافة ممیزة القتصادیات المعرفة، 

مشروع تقویم المكاني لفترة زمنیة معینة، كما یتم استضافة المشروع الوفي هذه الحاضنة یتم 

داء صاحب المشروع وتسهیل عملیة اإلنشاء والبحث له عن ممول وتخصیص مستشار له لمتابعة أ

وتقدیم النصائح الخاصة بالجانب اإلداري، والمالي، والقانوني، والتسویقي، والموارد البشریة، ووضع 

 ذن هللا.نشائه بإإ العمل منذ بدا فكرة المشروع حتىخطة 

  



 

 وماذا عن جتربتكم الشخصية مع حاضنات األعمال -7

تجربتي الشخصیة مع حاضنات األعمال بدأت قبل حوالي عشر سنوات، عندما كنا نتحدث عن 

حاضنات األعمال في الندوات والمؤتمرات دون أن یكون لها رصید في الواقع، وكانت البدایة 

حب السمو الملكي أمیر منطقة القصیم األمیر فیصل بن التي أفتخر بها هي بتكلیف من صا

بندر بن عبدالعزیز عندما كلفني وعدد من رجال األعمال والمتخصصین في الغرفة التجاریة 

الصناعیة بالقصیم لوضع خطة عمل مقترحة لعمل الحاضنات في منطقة القصیم، ومنذ ذلك 

 20التجاریة، وقد أشرفت على أكثر من  الحین وأنا ارشد األعمال والشباب في إنشاء المشاریع

ي الجامعة وخارجها. وبعضها ال أزال أتواصل مع مشروع حقیقي صغیر لرجال ونساء ف

وكانت بمثابة المحفز الكبیر الذي یدفعنا لالستمرار بحماسة نحو تبني أصحابها ومالكیها.  

مشاریع األعمال. وتوج هذا المشوار تبني جامعة الملك سعود وعلى رأسها معالي مدیر الجامعة 

لفكرة ریادة األعمال فكانت ترجمة فعلیة عملیة حقیقیة ألحالم كنا نعتقد أننا بعیدین كل البعد عن 

 وأصبحنا الیوم نخطو خطوات متسارعة للحاق بركب التقدم بهذا المجال. الدول األخرى، 

 هل لشخصكم مساهمات علمية وفكرية أو حبثية يف هذا اال؟  -8

تكون علمیًا في التسعینات المیالدیة، ولكنه بدأ علم ریادة األعمال هو في الواقع علم جدید 

رتباطه الكبیر بخلق فرص العمل، وهو ینتشر ویتجاوز كثیر من العلوم بسرعة فائقة نظرًا ال

مؤرق لكل الدول. ولذلك فقد تم خدمة هذا العلم في شتى المطلب والهاجس االقتصادي ال

الصور. وبوصفي أكادیمي فقد ساهمت وزمالئي مساهمات متواضعة منها تألیف أول كتاب 

بات توعویة لرواد منهجي باللغة العربیة لریادة األعمال عنوانه (ریادة األعمال)، ونشر كتی

األعمال، وكذلك نشر أبحاث عدیدة مع زمالء ومتخصصین عالمین ومحلیین في األوعیة 

والمجالت العلمیة العالمیة المحكمة. كما أقوم بتدریس مقرر ریادة األعمال بالجامعة لمرحلة 

وأنا أوًال  عمال. الماجستیر، والمشاركة في الندوات واللقاءات المحلیة والعالمیة المهتمة بریادة األ



دة األعمال رسالة لي في الحیاة العلمیة، ومجالي المفضل لخدمة المجتمع، وأخیرًا أعتبر ریا

 ودوري المتواضع في النهوض بشباب هذا الوطن للمساهمة الفاعلة في رفعته ورقیه. 

يف املؤمتر الدويل لريادة األعمال دولية لريادة األعمال الرخصة العن مت اإلعالن  -9

 ل ميكن أن حتدثنا عن هذه الرخصة ؟فهلعام املاضي ا

الرخصــة الدولیــة لریــادة األعمــال هــي رخصــة دولیــة تمــنح لمــن یكــون مــؤهًال إلنشــاء األعمــال. وهــي 

وتمـنح الرخصـة  تعكس إمكانیة أن یكون حامل هذه الرخصة قادرًا على إنشاء عمل تجاري صغیر.

المانحـــة للرخصـــة والـــذي یعقـــد فـــي مراكـــز معتمـــدة عبـــر لمـــن یجتـــاز االختبـــار  المعتمـــد مـــن الجهـــة 

ولالســتعداد للحصــول علــى الرخصــة تقــدم العدیــد مــن  العــالم، كمــا یعقــد أیضــًا مــن خــالل االنترنــت.

المركز المعتمدة الـدورات التدریبیـة المؤهلـة الجتیـاز الرخصـة. كمـا یتـوفر فـي المكتبـات ودور النشـر 

 ساعد على االستعداد لالختبار.الحقائب التدریبیة المعتمدة والتي ت

 

ا الفائدة املرجوة التي تسعى هذه الرخصة لتحقيقها يف ظل تزايد م 10

 معدالت البطالة والركود االقتصادي العاملي؟

 تهدف الرخصة إلى تحقیق عدد من األهداف أهمها: أوًال 

 المختلفة.بناء وتنمیة االتجاهات اإلیجابیة نحو تأسیس المشروعات الصغیرة في المجاالت  •

تقنین التأهیل المهني في مجال تأسیس وٕادارة المشروعات الصغیرة عبر مرجعیة مهنیـة عالمیـة  •

 معتمدة.

بنــــاء وتنمیــــة الــــوعي بأهمیــــة االعتمــــاد علــــى المهنیــــة اإلداریــــة فــــي تأســــیس وٕادارة المشــــروعات  •

 الصغیرة.

 بناء وتدعیم مقومات الجودة في المشروعات الصغیرة. •

 والقدرات على خلق فرص عمل مالئمة من خالل المشروعات الصغیرة. تعزیز اإلمكانیات •



تمكـــین الفئـــات الشـــابة مـــن تعلـــم المهـــارات الالزمـــة لتأســـیس وٕادارة المشـــروعات الصـــغیرة بشـــكل  •

 احترافي.

 ستراتیجیة بین مؤسسات تأهیل وتمویل وحضانة المشروعات الصغیرة.  تعزیز قنوات الشراكة اإل •

یــــة تجمــــع المهتمــــین بریــــادة األعمــــال وتتــــیح التواصــــل والتعــــاون بــــین بنــــاء شــــبكة اتصــــال عالم •

 الشعوب.

ثانیـــُا : هـــذه الرخصـــة هـــي امتـــداد للتوجـــه العـــالمي نحـــو ریـــادة األعمـــال واالقتصـــاد المعرفـــي كحـــل 

فمشـــاریع رواد األعمـــال كمـــا  مســـتدیم لخلـــق فـــرص العمـــل والقضـــاء علـــى معـــدالت البطالـــة العالیـــة.

ذكــرت آنفــًا هــي أحــد أهــم الروافــد لالقتصــاد الــوطني، وهــي وعــاء هــام لخلــق فــرص العمــل الوظیفیــة 

بطریقة میسرة وعاجلة. فالمشروع الصغیر عندما ینشأ برأس مال صغیر یستوعب المشروع الصغیر 

العمالة الوطنیة (باألوضـاع  عندما ینشأ وبالرغم من أن رأس ماله صغیر إال أنه یستوعب عددًا من

الطبیعیة العالمیة) بتكلفة أقل بكثیر من توظیفهم، فضال عن إمكانیة نمو المشروع وتوظیـف أعـدادًا 

 أخرى. 

 من هي اجلهة التي متنح الرخصة ؟ 11

) بالتعاون مع جمعیة ریادة األعمال ILFEN Networkتشرف على الرخصة مؤسسة شبكة إلفین (

وتطرح وفق إشراف  السعودیة وجهات دولیة متخصصة بریادة األعمال.في المملكة العربیة 

وسیتم تحدید عدد من المركز في جمیع إنحاء ) INTENTACاألكادیمیة الدولیة لریادة األعمال (

العالم كمراكز معتمدة إلجراء اختبارات الرخصة. ولن یتم اعتماد الرخصة بغیر تلك المراكز المؤهلة 

لمتقدم من إجراء االختبار عن طریق الدولیة لریادة األعمال. ویمكن ل رخصةوالقادرة على منح ال

 اإلنترنت واستالم الرخصة من أحد المراكز المعتمدة في العالم.

متساویة في كل دولة من الدول. أما إجراء االختبار من خالل و محددة  ورسوم  دخول االختبار

قط وال یتم قبول أي اختبار عبر االنترنت إال االنترنت فسیجرى عن طریق موقع الرخصة الرسمي ف

موقع  من خالل هذا الموقع. وسیكون أیضًا برسوم موحدة ویمكن الدفع من خالل بطاقات االئتمان. 

   www.ILFEN.org:  الرخصة هو

http://www.ilfen.org/


األعمال فقد تم إعدادها من قبل متخصصین في  أما المادة العملیة التدریبیة للرخصة الدولیة لریادة

 15بلد دولي منهم حوالي  11خبیرًا ومتخصصًا من  40مجال ریادة األعمال زاد عددهم عن 

متخصص من أمریكا وأوربا.كما شارك في اإلعداد والترجمة والتعریب للنسخة العربیة فریق عربي 

ى مدى عامین تم خاللها تكوین ومراجعة متخصص بإشراف معهد األمیر سلمان لریادة األعمال عل

متدرب ومتدربة خالل العام  60وقد تم تخریج أكثر من المناهج والمواد التعلیمیة والحقیبة التدریبیة. 

متدرب في المملكة العربیة السعودیة خالل عام  500وتسهدف الرخصة تأهیل  2010المنصرم 

 م. 2011
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