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 ..األعمال" ريادية"
انه تعبير غير مألوف، ويبدو بالنسبة للكثيرين ـ حتـى مـن             
االقتصاديين ورجال األعمال والمتخصصين ـ أشبه بجزيـرة        
نائية، مجهولة وغامضة، على الرغم من أن ريادية األعمال ـ          
كما تكشف مجموعة من األرقام والدراسات ـ من العنـاصـر           
األساسية فى عمليات التنمية االقتصادية، وعالج مشـكـالت          

وكان ضرورًيا أن   . البطالة، وزيادة الصادرات، وتعظيم العائدات    
ندخل تلك الجزيرة ونتعرف على تفاصيلها ومالمحها وحقائقها،        

 .والتى بدت غريبة ومثيرة، وأيًضا شديدة األهمية والجدية
 ليسوا أثرياء

، رئيس مجلس إدارة المنتدى، إن   " عمرو العبد" وفى البداية قال    
تـعـبـيـر فـرنسـى         "   ريـاديـة األعـمـال      " تعبير   

 "ENTREPRENEURSHIP "     وال يوجد له مقابل أو ترجمة ،
فى اللغة اإلنجليزية، ولذلك يستخدم كما هو بالفرنسية، والبنـك          

ونحن نميـل   " .   رائدى األعمال " و"   الريادية" الدولى يستخدم تعبير  
إلى االعتماد على مفهومين، األول هو خلق منظمة أعـمـال            
جديدة، تقوم على الريادية، أو تقديم مبادرات وأفكار جـديـدة،           
بهدف النمو وتحقيق الربح تحت ظروف المخاطرة، ألنه بـدون          
المخاطرة ال يمكن تحقيق النجاح واألرباح، أما التعبير الثانـى          
فهو الذى تستخدمه جامعة هارفرد، وهو سهل وبسيط، ويقـول          

هى السعى وراء الفرصة، بدون امتالك أو توافـر         "   الريادية" إن  
 .الموارد

وأوضح أن األمثلة كثيرة على نجاح رائدى األعمال فى العالـم           
وفى مصر، فهناك بيل جيتس ومايكل ديل وطلعـت حـرب            
وعثمان احمد عثمان، فقد أقاموا مشروعات اعتمدت على أفكار         
وابتكارات جديدة، وبمبالغ بسيطة، ولم يكن أى منـهـم مـن             

 .األثرياء أو القادرين
 !شركات فى ثوان

نحن نسعـى   :   وعن أهداف المنتدى، استطرد عمرو العبد قائال      
لتغيير النظرة إلى ريادية األعمال، فبدالً من أن يبحث الشـاب           
عن وظيفة، فانه يخلق وظائف، من خالل إقامة مشروع جديد،          

كـيـف   . .   كيف يخطط لمشروعـه   . .   ونقدم له المساعدة والدعم  
ونهتم بإعداده إدارًيـا،    . .   ما هى الخبرات التى يحتاجها    . .   ينفذه

لكى يستمر المشروع، فهناك شركات كثيرة تنشأ فى مصـر،           
وقصص النجاح عديدة، ولكن قصص الفشل كثيرة أيضا، وعلينا         

 .المساندة حتى ال تفشل المشروعات الجديدة
وأضاف أن المطلوب أيًضا تغيير نظرة الحكومة للمشروعـات         
الريادية، وان تعطيها اهتماًما اكبر، فهولندا، مثالً لديها وزارة          

 

  منارة اإلسكندرية

للمشروعات الصغيرة والريادية، وأيًضا الهند وماليزيا، كـمـا         
يساهم اإلعالم فى الخارج بدور كبير فى نشر قصص النجـاح،           
إلشعال حماس الشباب وتحفيزهم على عمل مشـروعـاتـهـم           

 .الخاصة
وذكر انه الحظ خالل دراسته بأمريكا أن هناك شركة تنشأ كـل        

 ألف شركة تفتتح سنوًيا،     800 ألف إلى    600ثانية، ونحو   "   11" 
وعلينا مساعدة أصحاب المبادرات والمشروعات الـريـاديـة،         
خاصة أن األرضية متوافرة، فلو سألت أى طالب بالجامعة عن          
مستقبله، سيقول انه يتمنى أن ينشئ مشروًعا خاًصا، ولكن هناك          
حاجز أو سد يمنع تنفيذ أفكار الشباب وتحويلها إلى واقع، وقال           
أن المنتدى يعمل على تشجيع األفكار الجديدة، والمساعدة علـى          
تنفيذها، بتوفير اإلمكانيات التى قد يحتاجها رائد األعـمـال،           
فالموارد ليست أمواالً فقط، وإنما قد تكون الخبرة أو العلـم أو      

 .اإلمكانيات البشرية، والهدف هو أن تتحول األفكار إلى واقع
 !مجتمع صغار السن

، بالرجوع إلى اإلحصائيات الرسمية، نجد أن       " عمرو العبد " وقال  
 ألف خريج جامعى يدخلون سوق العمل سنوًيا، وفى         800هناك  

فان السوق، سواء بالحكومـة، أو       %   6ظل معدل نمو سنوى     
القطاع العام، أو القطاع الخاص، يستطيع ـ حسب البيـانـات           

 ألف خريج عـلـى      400 و 300الحكومية ـ استيعاب ما بين      
األكثر سنوًيا، والبطالة فى مصر ـ طبقًا لألرقام الرسمية ـ فى           

 مليون شخص، من سوق العمـل       2.2أى حوالى   %   10حدود  
 . مليونًا22الذى تضم 

ورأى أن تلك األرقام ستتزايد مستقبالً نصف مليون تقريًبا كـل           
سنة، وهذا حسب البيانات الحكومية، بسبب التركيبة السكانيـة،         

من السكان دون سن الرابعة عشـر، وهـؤالء        %   33فحوالى  
 السكان دون سن الثالثين،     2/3 مليونًا، كما أن نحو      23عددهم  

 . مليونًا، أى أننا مجتمع صغار السن40أى أكثر من 
واعتبر أن الزيادة المستمرة فى إعداد الداخلين لسوق العـمـل           
سنوًيا تدفع إلى تبنى المشروعات االبتكارية، أو توسيع دائـرة          
االعتماد على ريادية األعمال، ولكن بالشكل الصحيح، حيث إن         
هناك سوء فهم لمعنى الريادية، مثلما هو الحال فى العالم كلـه،            
الن التعبير ال يزال حديثًا وغير دارج، ولم يصبح علًما يـدرس          

 . عاًما فقط13إال منذ نحو 
 !إعدام الشباب

وأشار رئيس المنتدى المصرى لرائدى األعمـال إلـى أن            
المسئولين فى مصر ينظرون للمشروعات العادية على أنـهـا          
جديدة أو ريادية، رغم أنها تفتقر إلى االبتكار وضعيفة النمـو،           
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والنموذج البارز هنا هو أن الدولة تمنح لخريج كلية الزراعـة           
انه لن يستطيع استخـدام     . .   فما الذى يفعله بها؟   . .   خمسة فدادين 

الميكنة بالطبع، ولن يتمكن من تطوير وتوسيع مشـروعـه،           
وبالتالى فالدولة تحكم عليه بالفشل، بل وباإلعدام، إلى جـانـب           

أيًضا هناك من يرى أن المـشـروعـات         .   إهدار موارد الدولة  
الجديدة هى الصناعات الصغيرة، مثل السباكة والنجارة، رغـم         

 . أنها ال تساهم فى القضاء على البطالة بين خريجى الجامعة
وأضاف أنه إلى جانب هذا فان المسئولين يرون أن المشروعات          
الريادية هى البديل للوظيفة، فمن لم يجد عمالً يحصل عـلـى            
قروض ليبدأ مشروًعا، أى أن األولوية هى للوظيفة، والبـديـل           

 .هو الريادية.. األقل
وأوضح أنه حتى المؤمنين بالمشروعات الصغيرة يوجد بينهـم         
من يقولون إن تلك المشروعات ال تفيد االقتصاد الوطنى، بقدر          
ما تفيده المشروعات الكبيرة، وهى نظرة خاطئة بـالـطـبـع،         
فالمشروعات الريادية تقدم االبتكارات والخدمات الجديدة فـى         

وأصحاب "   مؤمن. .   " المجتمع، واألمثلة المصرية على ذلك كثيرة     
بيل " ، باإلضافة طبًعا إلى األمثلة العالمية مثل        " سيالنترو" مقاهى  
، وكل هؤالء بدأوا فى أعـمـار         " ريتشارد برانتون " و"   جيتس

صغيرة، ومبالغ مالية ضئيلة، فى حدود ألف دوالر، وكثير من          
بـدأت  "   بروكتور آند جامبـل   " الشركات العالمية الكبرى، مثل     

بنفس الطريقة، بل ويمكن القول إن معظم الشركات األوروبية،         
وكل الشركات األمريكية بدأت هكذا، وكثيًرا من الشركات فـى          

 .مصر جاءت بنفس األسلوب
وذكر أن الشركات الريادية هى المحرك الذى يولـد فـرص            

 .العمل، وليس الشركات الكبرى كما يقال فى أحيان متعددة
 !االبتكارات يصنعها الصغار

إن هناك ثالث مالحظات تتـعـلـق        "   عمرو العبد " ثم استطرد   
 :بالمشروعات الريادية يجب التوقف عندها، وهى كالتالي

المالحظة األولى أن البعض يتصور أن االبتكار يعنى االختراع         
فى المعامل، وأجراء االختبارات والتجارب، وهذا غير صحيح،        
فاالبتكار، ببساطة، هو التغيير أو التحسين لشئ أو مـنـتـج             
موجود، أو فى وسائل توزيعه وتوصيله بتكاليف قليلة، أو توفير          

 .خدمة جديدة، أو ابتكار منتج جديد
ومضى قائالً إن هناك من يعتقد أن االبتكارات تمولها الشركات          

مـن  %   67الكبرى، ولكن الواقع يقول عكس هذا، فحوالـى          
االبتكارات واالختراعات فى الواليات المتحدة، منذ الـحـرب         
العالمية الثانية وحتى اآلن، كانت من خالل الـمـشـروعـات            

 شركة فى أمريـكـا،      500الصغيرة والمتوسطة، كما أن أكبر      
منها برأسمال يقل عن عشرة     %   75وهى األكبر فى العالم، بدأ      

 .أالف دوالر
والمالحظة الثانية هى أن األفكار الجديدة والمبتكرة ينبغى أن          
تجد طريقها للتنفيذ، فال فائدة منها ما دامت بعيدة عن الواقـع،            
ولذلك يجب توفير وسائل التنفيذ، وتسهيل اإلجراءات بالنسـبـة       
للمشروعات الجديدة، وهذا يستدعى نشر البيانات الخاصة بإعداد        
الشركات التى يتم إنشاؤها، الن هذا يعد من بين المـؤشـرات            
المهمة لحالة االقتصاد الوطنى، يجب أن نعرف كم شـركـة            

أنشئت فى مصر العام الماضى، وكم شركة بالصعيـد، وكـم            
 .وهكذا.. شركة للتكنولوجيا

أما المالحظة الثالثة فهى أن الشركات الجديدة هى التى تـزيـد            
من %   75الطلب على الوظائف، وهو ما تؤكده األرقام، فحوالى         

الوظائف الجديدة فى أمريكا خلقتها الشركـات الصـغـيـرة            
من العامليـن   %   50والمتوسطة، كما أن تلك الشركات توظيف       

مـن  %   40بالقطاع الخاص هناك، فضالً عن أنها تـوظـف         
 .العاملين بالشركات التى تعمل فى مجاالت التكنولوجيا

  ألف جنيه ألفضل فكرة50
وكشف رئيس المنتدى المصرى لرائدى األعمال أن اإلحصاءات        

 يتراجعون عن تنفيذ مشروعاتهم، لنقـص       3 من كل    2بينت أن   
الدعم والفهم من جانب األهل والمجتمع، ومن هنا قرر المنتدى          

 . تنظيم مسابقة بهدف دعم وتشجيع المبادرين
وأوضح انه جرى إعداد كتيب وموقع على شبكة االنتـرنـت،           
لشرح كيفية كتابة المشروع وعرضه، وسبل التقدم للمسابـقـة،          
وأهدافها، ومواعيد التقدم، وذلك بالتعاون مع المعونة الكنديـة،         
وتحت رعاية وزير المالية، باعتبار أن وزارته هى المختصـة          
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى الدعم المعنوى       
من محافظة اإلسكندرية، وتعاون جامعات اإلسـكـنـدريـة           
والمنصورة والمنيا التى سمحت لنا بتوزيع المطبوعات وتعليـق         
الملصقات وتنظيم لقاءات مع الطالب، لشرح المفاهيم الخاصـة         

 .بالريادية، وتوضيح المعلومات التى تتصل بالمسابقة
وأضاف أن المنتدى يتطلع إلى مشاركة الشركات الكبرى فـى          
تنظيم المسابقة ورعايتها ودعمها، حتى يمكن زيادة قيمة الجائزة         

 .وكذلك عدد الجوائز، ولكى تشمل قطاعات مختلفة
وذكر أن للمسابقة جائزة واحدة كبيرة قيمتها خمسون ألف جنيه،          
لتساعد الفائز على بدء مشروعه، ولو قسم المبلغ على أكثر من           
جائزة فسيكون ضئيالً، بحيث ال يساهم فى التنفيذ، أمـا مـن             
يحصل على الخمسين ألفًا فستكون فرصته كبيرة فى المجازفـة          

وانه تم جمع أحسن عشرين ممن تقدموا للجائـزة  . .     والمخاطرة
واشتركوا فى دورة تدريبية حول إدارة المشروعات، وعرضـه         
عليهم األساليب الحديثة لإلدارة، ووضعت تحت تصرفهم كـل         
إشكال المساعدات والدعم لتنفيذ مشروعاتهم، مع إمكانية توفيـر         

 .خبراء يقدمون لكل منهم المشورة والتوجيه
 !اطلب دوت كوم

إن هناك نماذج باهرة لنجاح المشـروعـات        "   عمرو العبد " وقال
أمازون دوت  " الريادية فى السنوات العشر الماضية، منها شركة        

التى نشأت بعد أن رأى صاحبها أن هناك من ال يعـرف            "   كوم
من أين يشترى الكتب التى يريدها، أو كيف يحصل عليها، كما           

فـقـرر   . .   أن هناك من يفكر فى شراء كتاب بعد منتصف الليل         
تخصيص موقع اليكترونى للكتب بكل أنواعها، ليختار الشخص        
ما يريده ثم تقوم الشركة بتوصيله إليه، وبالطبع حققت نجاًحـا           

 .هائالً
وأشار إلى أن هناك شركة تخصصت فى تنظيم المزادات عبـر           
االنترنت للسلع المستعملة، انطالقًا من حقيقة انك قد تـريـد            
االستغناء عن قلم من ماركة مشهورة، أو ساعة ثمينة، أو ربطة           

  منارة اإلسكندرية
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عنق، وال تعرف كيف تفعل ذلك، فتجد الموقع يوفر لك هـذه             
 .الخدمة

وأوضح أن مصر شهدت أيًضا نماذج مماثلة، ومنها شـركـة           
، فقد اضطرت زوجة شاب يعمل فى مجـال         " اطلب دوت كوم  " 

االليكترونيات واالنترنت إلى ترك عملها بعد أن أنجبت ابنتهـا          
األولى، وألنهما كانا يعتمدان على مرتبها من عملها، فقد تأثـر           
دخلهما بعد تركها العمل، وعندها فكرا فى إنشاء موقع يلـبـى            
احتياجات الناس من الطعام الجاهز، بحيث يطلب الشخص مـا          
يريده، ثم يقوم الموقع بطلب الطعام من المطعم المـخـتـص،            
ونجحت الفكرة، وبعد ستة اشهر اشترت شركة أجنبية الموقـع          

 .بمليونى جنيه
 يستخدمون التكنولوجيا
، األمين العام للمنـتـدى      " مروان السماك " واستعرض المهندس   

المصرى لرائدى األعمال، بعض جوانب تقرير شاركت فـيـه          
 LONDON BUSINESS( مدرسة األعمال بـلـنـدن         

SCHOOL (      وهو التقـريـر     2005، حول الريادية فى عام ،
 دولة، بينما تناول التقرير األول       35السابع من نوعه، وشمل     

، عشر دول فقط، وسيتناول التقريـر  1999الذى صدر فى عام   
 . دولة43، 2006الذى يصدر عن عام 

وقال أن الدراسة أظهرت أن هناك سببين رئيسيين لقيام األفراد          
بإنشاء مشروعاتهم الخاصة، األول هو االعتقاد بان هناك فرًصا         
متاحة إلقامة مشروعات جديدة، والثانى هو أن الرياديين وجدوا         
 .أن البدائل األخرى المتاحة أما غير متوافرة، وأما غير مرضية

ومضى قائالً إنه قد تبين كذلك أن أصحاب المشروعات الريادية          
يميلون أكثر من غيرهم إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهـو          
ما يؤدى إلى تحقيق نتيجتين فى غاية األهمية، أوالهما نـمـو            
االقتصاد الوطنى، بسبب االعتماد على التكنولوجيا الحديثة، كما        
أن نجاح تلك التكنولوجيا يقود إلى انتشارها فى باقى الشركات،          
وهذه هى النتيجة الثانية، وبذلك يحدث تطوير عملى لـألدوات          

 .االقتصادية، وتتحسن الحالة العامة لالقتصاد الوطنى
وهنا أوضح أن الشركات الكبرى تفتقر إلى القدرة على استخدام          
التكنولوجيا الحديثة، بحكم أن هذا يحتاج إلى دراسات من مجلس          

 .اإلدارة، مع مناقشة األوضاع قبل اتخاذ القرار
 الناجحون والمتعلمون

وذكر األمين العام للمنتدى المنتدى المصرى لرائدى األعمـال،         
انه بالنسبة للتوزيع القطاعى للمشروعات الريادية، اتضـح أن      
التركيز يكون على المشروعات االستهالكية والخدمية، أكثر من        

 .األنشطة اإلنتاجية واالستخراجية والتحويلية
وأشار إلى انه بالنسبة للتوزيع حسب العمر والنـوع، كشـف            

 سنة هى التى تشكـل      34 إلى   25التقرير أن الفئة العمرية من      
غالبية أصحاب المشروعات الريادية فى العالم، فهؤالء ليسـت         
لديهم، غالًبا، التزامات كبيرة، وهم األقدر على المـخـاطـرة           
والمغامرة بحكم السن، إلى جانب أنهم ال يخافون من الفـشـل،            
فعنصر السن يتيح لهم فرصة االستمرار والمواصلة وتـجـاوز          

 .الفشل، بدرجة اكبر كثيًرا من كبار السن
وأوضح انه ظهر أيًضا أن الرجال يمثلون النسبة األكبر لرائدى          

األعمال، ربما بحكم أنهم األكثر تفرغًا للعمل، وربـمـا الن            
األوضاع ال توفر التسهيالت المطلوبة للنساء، وهو ما يعنى أن          
علينا بذل جهد أكبر وأكثر جدية لتشجيع الفتيات والسيدات على          

 .دخول المشروعات الريادية
هل الذى يفشل فى الحصول عـلـى        "   مروان السماك " ثم تساءل   

. . وظيفة، هو الذى ينطلق فى مجال المشروعات الـريـاديـة؟          
بالطبع ال، فمن يعمل فعالً هو الذى يلمـس وجـود            :   وأجاب

الفرص فى سوق العمل واإلنتاج، وهو الذى كون قناعة بالقدرة          
على النجاح، فضالً عن انه نشيط وفاعل ومتفاعـل، ويـرى            
اآلليات المتوافرة، كما أن لديه دخالً، أى انه ال يبحث عن المال            
بأية طريقة، وإنما هو يبحث عن الفرصة األفضل، والمستـوى          

وقال أن األمر ينطبق أيًضا على التعليم، فالمتعلمـون         .   األحسن
هم النسبة األكبر، الن فرصتهم فى النجاح أكبر، وهم اقدر مـن     
الجاهل على فهم الموضوع وتحليله والدخول فيه، إضافة إلـى          
قدرته على وضع االحتماالت واالفتراضات الـعـلـمـيـة            

 .والموضوعية
 !"إمشى سنة"

إلى جانب آخر من التقرير الدولى حول       "   مروان السماك " وانتقل  
الريادية، وهو الذى يتناول آثار سياسة الدولة علـى تـلـك             
المشروعات، فقال إن مصر تدعم استخدام التكنولوجيا الحديثة،        
وتوقع اتفاقيات مع ميكروسوفت، وترصد الماليين لـتـدريـب          
العاملين على استخدام الكمبيوتر، وأطلقت مشروع حاسب آلـى         
لكل أسرة، وهى أمور جيدة فعالً، وان كانت تركـز عـلـى              

 .االستخدام، وتتجاهل الخلق واالبتكار فى هذا المجال
وهذه سياسة الدولة، والتى ينبغى تغييرها أو تعديلها، لتشـجـع           

 .إنشاء المشروعات المنتجة للتكنولوجيا
وأضاف أنه من ناحية أخرى هناك افتقار إلى ثقافة عامة تتفهـم         
الريادية، وتقبل التعامل معها، وتشجعها، بدالً من انتشار ثقافـة          

 .وهذه ـ أيًضا ـ سياسة الدولة" الميرى"الوظيفة والحكومة و
وذكر أن هذا يبرز أهمية االعتماد على التعليم فى هذا المجـال،    
لنشر أفكار ومبادئ ريادية األعمال، وال يعنى هذا أن نـعـلـم             
طالبنا فى االبتدائى واالعدادى الريادية، وإنما نشجعهم عـلـى          
االبتكار، ونعلمهم كيف يبتكرون، وكيف يبيعون ويشـتـرون،         
وكيف يتعاونون مع زمالئهم، ونعلمهم كيف يفكرون، وهو مـا          

 .يستدعى تغيير برامج التعليم لدينا بشكل جذرى
وأضاف أن المجتمع فى مصر له نظرة سلبية تجاه المشروعات         

 .الجديدة
ففى معظم األحيان تقف األسرة فى وجه االبن عندما يفكر فـى            
ترك الوظيفة، وعمل مشروعه الخاص، ويجرى تحذيره مـن          

أمشى سنة وال    " مخاطر أفكاره، وترديد أمثالنا البالية، وأبرزها       
وقد تمرض االم، ويغضب األب، ولهذا يجب أن         " . .   تخطى قنا 

تكون لنا نظرة ايجابية، ونشجع األبناء على دخول مجال إنشاء          
المشروعات الخاصة، وان نحتفل بالناجحين فى هذا المـجـال،          
أكثر من احتفالنا بالفنانين ونجوم الكرة، الن الرياديين يحققـون          
التقدم والتطوير القتصادنا، ويخلقون فرص العمل، ويوفـرون        

 .عائدات مادية

  منارة اإلسكندرية
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 حق الخلع
أن الموظف العام يعانى من غـيـاب         "   مروان السماك " ورأى  

الوعى بأهمية المشروعات الريادية، وهو يتعامل مع أصحـاب         
تلك المشروعات بنفس الطرق التقليدية، فهو ال يعرف وال يفهم          
ما هى الريادية، ولو جاءه احد رائدى األعمال فانه لن يستطيـع        
معرفة ما يريده، بل لن يفهم ما يقوله، ألنه لم يعتد على مـثـل               
هذه األفكار واألساليب، وال يعرف غير السلوك التقليدى والفكر         
العادى، وسياسة الدولة هى الكفيلة بتغير أفكار الموظف العـام،          
وتحويله إلى أداة تفهم رائد األعمال وتشجعه وتساعده، ونتمنـى          
أن تدرك الجهات المختصة أن رائد األعمال يحتاج إلى شخصية          

 .مختلفة للموظف العام
وانتقل إلى نقطة مهمة، أشار إليها التقرير الـدولـى، وهـى             
ضرورة توفير المرونة فى اإلجراءات، فقد يحتاج رائد األعمال         
تعيين موظف لفترة قصيرة، أو يقرر االستغناء عن احد العاملين          
ألى سبب، ولكن اإلجراءات والقوانين ال تسمح، والبـد مـن            
توضيح أن حماية حقوق العاملين تحميها وتحافظ عليها الدولـة،       
ولكن ال ينبغى أن يبقى الموظف فى الشركة لألبد، ومن غيـر            
المعقول أن نعين موظفًا ثم ال نعرف كيف نستغنى عنه، خاصة           
أن المرأة حصلت على حق الخلع من زوجها، بينما لم يحصـل            

 .أصحاب األعمال على حق خلع موظفيهم
وأضاف أن البنية التحتية مهمة للغاية، فتمهيد طـريـق، أو             
توصيل الكهرباء إلى منطقة يمكن أن يحل مشكالت كثـيـرة،           

وتطوير البنية التحتية هو بمثابة     .   ويطور األداء، ويحسن اإلنتاج   
تمهيد األرض وتقليبها قبل وضع البذور، وبهذا يأتى اإلنـتـاج           

 .الجيد والعائد الكبير، ويستفيد االقتصاد الوطنى كله
  راس المال2/3

أنه فى دراسة لمشكـالت رائـدى        "   مروان السماك " وأوضح  
األعمال تبين أن أهم مشكلة هى المال، الذى يسعون للحصـول           
عليه لتنفيذ مشروعاتهم، وظهر أن ابرز مصادر التمويل هـى          
األسرة، أو المؤسس صاحب المشروع، أو األصدقاء، أو الممول         

 ".الممول المغامر"الراغب فى االستثمار، أو من يمكن تسميته 
واستبعد البنوك، فأول شرط يطرح للحصول على القرض هـو          
أن يكون قد مضى على المشروع ثالث سنوات على األقل، ثـم            
يشترط بعد ذلك، توفير الضمانات المطلوبة، وكل هذا يخالـف          

 .طبيعة المشروعات الصغيرة
وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة له مهمة مختلفة، كما يبدو          
من اسمه، فهو يخدم المشروعات القائمة فعالً بحيث يساهم فـى           
تطويرها وتحديثها، وبالتالى فانه ال يقدم قروًضا إال للمشروعات         

 .التى مر عامان على إنشائها
وأوضح انه بالنسبة للتمويل تنبغى اإلشارة إلى أن صـاحـب            
المشروع يجب أن يوفر ثلثى راس المال على األقل، فمن غير           
المعقول أن يذهب إلى أى جهة ويطلب منها أن تدفع له النسبـة            
الكبرى من راس المال، وكأنه يطلب منها أن تغامر بأموالهـا،           

 !.ويبقى هو جالًسا، هادًئا آمنًا

  منارة اإلسكندرية
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قام المنتدى المصرى لرائدى األعمال بإعداد استطالع رأى بين         
الشباب المشارك بالندوات التى نظمها المنتدى، للتعرف علـى         

وقد حضـر   . .   آرائهم  المتعلقة بروح الريادة وفكر العمل الحر       
. .  عامـا  38 و 17 شاب، تتراوح أعمارهم بين      3000الندوات  

 من  450 من الذكور و   733 شاًبا،   1183شارك فى االستطالع    
 ..  متزوج27 غير متزوج و1156اإلناث، 

 : وجاءت نتائج االستطالع على النحو التالى
 . شابا قاموا بتنفيذ مشروع صغير273 •

 . شابا لم يقدموا على المحاولة910
وحول دور جمعيات األعمال فى مساعدة الشباب على تنمـيـة           

وطبيعة هذا الدور من وجهـة     . .   قدراتهم على العمل الخاص   
كانت النتائج كمـا    . .   نظر الشباب المشاركين فى االستطالع    

 :كالتالي" 2"تظهر بشكل 
من الشباب يرى أن هناك دور حقيقى لجمـعـيـات           %   91 •

األعمال، يتلخص فى رفع الوعى لدى الشباب بثقافة العمـل          
الحر، والدعم الفنى والمالى لتنمية قدرات الشباب لتنفـيـذ          

 .المشروع  
وأنهـم ال    . .   يرون أن الجمعيات ليس لها دور واضح     %   9 •

تتوفر لديهم معلومات كافية عن ماهية الجمعيات أو ماهيـة          
 .نشاطها

 : وحول مصادر التمويل جاءت النتائج كما تظهر
من المشاركين ال يفضلوا االعتماد على البـنـوك،           %   70 •

بسبب الفوائد البنكية المركبة، وصعوبة إجراءات السـداد،         
والقلق بشكل عام من القروض، وعدم توفر الضـمـانـات           

ويفضلون المؤسسات األهلية، والمجلس القـومـى       . .   الكافية
 .للمرأة، والصندوق االجتماعى للتنمية

يرون أنه ال يوجد مؤسسات أخرى لالعتماد عليهـا           %   30 •
فى الحصول على القروض سوى البنـوك والصـنـدوق           
 .االجتماعى، الذين يرون أن إجراءاتهما تتميز بالبيروقراطية

تنـوعـت   . .   وحول العوائق التى تعوق الشباب عند العمل الحر       
 : اآلراء وكانت فى األغلب األعم تدور حول

 قلة رأس المال، وعدم توفر الدعم والمساعدة عند البدء فـى            
التنفيذ، وعدم إتاحة الفرصة الكتساب الخبرة العلمية، وعـدم          
وجود تدريب عملى، وعدم وجود خبرة عن أحوال السـوق،           
واإلجراءات القانونية الروتينية التى تعرقل تنفيذ المشروعـات،        
باإلضافة إلى الضمانات المطلوبة التى تحول دون إقامة ، وعدم          
دعم الحكومة، وعدم كفاءة بعض المناهج الدراسية مـقـارنـة           

 .بجامعات الخارج
رأى الـمـشـاركـون      . .   وحول عناصر القلق من العمل الحر     

 :باالستطالع أنها تتركز فى
 .عدم إمكانية توافر رأس المال •
 ضغط المتطلبات واالحتياجات االجتماعية •

 عدم استقرار االقتصاد المصرى •
 عدم تشجيع ودعم األسرة •
 صعوبة تسويق المنتج النهائى •
 القلق من فشل المشروع وعدم االستمرارية •
 عدم القدرة على سداد القرض •
 الضرائب ونظامها •
 عدم توافر استقرار فى سعر العملة •
 عدم وجود ضمانات فى حالة الفشل •

وحول العناصر التى يؤدى توافرها إلى التشجيع على اتـخـاذ           
رأى المشاركون ان هذه العناصر     . .   قرار بممارسة عمل خاص   

 :  تتركز حول
 وجود أماكن للتدريب على المشروعات الصغيرة •
وجود منظومة أو آلية تساعد الشباب على خلق األفـكـار            •

 واإلبداع
تسهيل اإلجراءات الخاصة ببدء المشـروع، وإجـراءات          •

 التصدير
 التعريف بالقوانين الخاصة باألعمال •
معايشة الشباب لتجارب مشروعات ناجحة يقوم بها رجـال          •

 األعمال
 توافر الموارد البشرية ذات الكفاءة •
 فتح األسواق وتقليل الحواجز الجمركية •
 توافر جهات أخرى للتمويل بعيدا عن البنوك وفوائدها •
 .تشجيع الحكومة والدولة للشباب وتبنى أفكارهم المختلفة •

  منارة اإلسكندرية
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