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ABSTRACT 

This research presents a statement of the importance of entrepreneurship in the United Arab 

Emirates, where interest has increased in entrepreneurship at the present time, due to 

technological progress and the competitive environment for local and global projects that have 

had a major impact in the business environment. Entrepreneurship is important in the growth of 

the country's economy at the macro level And on the growth and expansion of projects and their 

access to financial and financial resources, in order to gain customer satisfaction and increase 

profitability and market shar,، Small and medium enterprises can only flourish in a society where 

there is a spirit of Entrepreneurshi,، a passion for self-employment، a willingness to take risks، 

adopt new ideas and understand the mechanisms of competition in the global market.  
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 الملخص

األعماال فا  حياث ادداد اههتمااب برياادة  ماارات العربياة المتحادة فا  دللاة اإ األعماالبياا  أهمياة رياادة  إلىيهدف هذا البحث 

ثار الكبيار فا  لالعالمياة لالتا  كاا  لهاا األللياة بسبب التقدب التكنلوج  لالبيئة التنافسية للمشارلعات المحلياة لالد الوقت الحال  

ها مهمة ف  نمو اقتصاد البلد على المستوى الكل  لعلى نماو المشارلعات لتوساعها لحصاول األعماللتعد ريادة   األعمال بيئة 

عات له يمكان للمشاارل ن لدياادة الربحيااة لالحصاة الساوقية جا  كسااب رااا الزباا أعلاى الماوارد المادياة لالماليااة  لنلا  مان 

كاار فر لاهساتعداد للماااةرة لتبنا  األه فا  متتماي يتاوفر فياح رلر الرياادة لحاب العما  الحاإ  تزدهر أالصغيرة لالمتوسطة 

 التديدة لفهم اليات التنافس ف  السوق العالم  .

 

   اهبداع   المبادرة   اهبتكار   اهستباقيةاألعمالريادة  الكلمات المفتاحية:
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 مشكلة البحث 

ساهاما  فااع   فا  تطاوير الادلل إإن تسهم المشااريي الريادياة من الحقول الهامة لالواعدة ف  اقتصاديات الدلل  األعمالتعد ريادة 

سائلة األعماال الصاغيرة لالكبيارة  لمان هناا يمكان ةارر األلى ف  بناء منظماات لتصادية الشاملة لكونها النواة األف  التنمية اهق

 ية : التال

 العربية المتحدة ؟  ماراتق  دللة اإ األعمالما مستوى ريادة  .1

 ف  اقتصاد الدللة ؟  األعمالما مستوى تأثر ريادة  .2

 همية البحث أ

 هم المواايي المعاصرة لالت  تبحث على التطور لاهبداع لاهبتكار لكما يل  : أهميتح ف  كونح من أيستمد البحث 

حياث ترتاب  األعماال لالذي يعد من المواوعات المهمة فا  حيااة مشارلعات  األعماليتنالل البحث مواوع ريادة  .1

 الريادة ارتباةا  لثيقا  بمواوع المشاريي الصغيرة . 

 . مارات العربية المتحدةف  دللة اإ األعمالهمية ريادة أتشايص مستوى ل .2

عماال ناجحاة أقيااب بمشارلعات بما يوفره من معلومات يستفاد منهاا فا  ال فادة من البحث على الصعيد الشاص  اهست .3

 .لمنافسة

 هداف البحث أ

 العربية المتحدة لنل  من خ ل :  ماراتف  التقدب الحاص  ف  اإ األعماليهدف البحث على معرفة دلر ريادة 

 المتحدة .  العربية ماراتعلى المشاريي الصغيرة ف  دللة اإ األعمالثر ريادة أدراسة  .1

 ف  اهقتصاد لمدى تقدمح . األعمالتسليط الضوء على الدلر الذي تلعبح ريادة  .2

اك  بالشاك  الاذي لغرض لاي الحلول المناسبة لمعالتة هذه المشا األعمالبيا  المشاك  لالتحديات الت  تواجح ريادة  .3

 ج  النهوض بهذا النوع من المشاريي . أيحقق النتار من 
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 ل واألالمبحث 

 المفاهيمي للبحث اطاراإل

 المقدمة:

 هذا أهمية اددادت األعمال بيئة ف  التغيير معدهت تسارع لمي  المهم المواوعات من األعمال ريادة مواوع يعد        

 المنافسة متطلبات مي لالت ؤبلتكو  قادرة على التكيف لالتطور  المنظمة إليها تلتأ الت  الايارات أحد بوصفح المواوع

لسيلة حيوية للمنظمات القا مة ك  تستمر ف  اكتشاف لاستثمار األعمال لتعد ريادة   ةلتحقيق الدلر التوهري للمنظم لالتغيير

المنظمات لتكو  حالة جديدة من الوجود  له سيما بعد أ  اددادت حاجة  إلىالفرص من أج  تحرك المنظمات لاهشااص  

ف  لتؤدي الريادة دلرا  مهما    .أج  البقاء لتسريي النمو ف  بيئة عالمية شديدة التنافس لالتغير الحرك داعا من إبأكثر ابتكارا  ل

برد محركات النمو اهقتصادي  من خ ل إنشاء منظمات أعمال محلية فاعلة تسهم ف  التطور أاهقتصاديات العالمية لكونها 

تمث  الريادة النشاة الذي  إن.   دلرها ف  تحقيق النتار للمشرلع  لتفعيالمحل   عن ةريق توفير فرص العم  لديادة العوا د

ينشأ ليدير منظمة جديدة من أج  استثمار فرصة مبتكرة لمتفردة  لهذا ما يطلق عليح بالريادة الاارجية  كما تكو  الريادة 

إعادة التتديد اهستراتيت  فيها لهذا ما  ألتمث  عندها مغامرة جديدة من خ ل إيتاد أعمال جديدة  إنامن المنظمة القا مة 

ريادة الشركة. لقد أصبحت ريادة الشركة لسيلة حيوية للمنظمات القا مة ك  تستمر ف  اكتشاف  أليدعى بالريادة الداخلية 

ات حالة جديدة من الوجود  له سيما بعد أ  اددادت حاجة المنظم إلى ص من أج  تحرك المنظمات لاهشااصلاستثمار الفر

 .لتكو  أكثر ابتكارا  من أج  البقاء لتسريي النمو ف  بيئة عالمية شديدة التنافس

  األعمالالً : تعريف ريادة أو

أ  أص  كلمة ريادة ف    نكليزية  نبين المفهوب اللغوي للريادة باللغة العربية لاإأقب  الدخول ف  تعريف ريادة األعمال يتب 

رادَ يَرُلد  لهو را د  لالمفعول َمْرلد( راد الش ء : أرادهُ  تلمسحُ لةلبحُ " راد العلم  راد  معتم اللغة العربية المعاصرة )

الطعاب ألهلح  راد القوب: قادهم لتقدمهم " لالريادة " قيادة لر اسة " لالريادي اسم منسوب للريادة لالرا د  كشاف  لهو ألل 

معتم األعلم تعن  راد الش ء: ةلبح لراد األرض: دار األرض لتفقد ما من يشق ةريق التقدب  ليمهد السبي  لآلخرين(. لف  

 . [2]حولها من المراع  لالمياه ليبين ه  ه  صالحة للنزلل

( ليقصد )بين( Entre) إلى( لالت  بطبيعتها تنقسم  Entrepreneur  مصطلح الريادة مشتق من الكلمة الفرنسية )إ

تعن  ) النق ( لالت  تعن  باللغة الفرنسية )المتعهد. كما يقصد بها نل  الشاص الذي يتولى نشاةا  مهما  ( لPrendreل )

 . [24]ليستادب لوصف الشاص  المااةر الذي يحقق التقدب اهقتصادي من خ ل إيتاد ةرا ق جديدة أفض  لعم  األشياء 
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 To underليأخذ على عاتقح ) أل( تعن  ليتعهد Entrepreneurshipأما ف  قاموس اللغة اهنكليزية فإ  كلمة الريادة )

take( أما ف  قاموس . )Webster[28] األعمال  المصطلح ينطبق على الذي يمكنحُ تنظيم لإدارة لتحم  مااةر إ( ف . 

 األعمالثانياً : مفهوم ريادة 

 لنذكر مها ما يأت  : األعمالهناك عدة تعاريف لريادة   

ية دينامية لتامين فه  عمل تحم  المااةر لتلق  العوا د الناتتة ل لح  الماله  انشاء ش ء نل قيمة  لتساير الوقت لالتهد ل 

يلتزمو  بالتطبيق لك  يضيفوا القيمة الت  قد تكو  ل  األشااص الذين يُااةرل  بأموالهملهذه تُقدب عن ةريق  تراكم الثرلات 

 . [18] ةفريد أله تكو  جديدة  أل

ستثمار بشك  متميز لملب  لرغبة الزبا ن كتشافها لتشايصها لتهيئح الموارد ال دمة ل احث عن الفرص لعملية الب ه  

 توقعاتهم ل

ا تطلب إنالقدرة على التنبؤ بالفرص النادرة لاستثمارها بشك  أفض  لاعتماد المااةرة المحسوبة  الريادة بأنها كما تعرف

 . [17] نتا ج أفض  من المنافسين بشك  يفاجئ الزبا ن ليثير اهتمامهم ليلب  احتياجاتهم المتتددةاألمر لتحقيق 

لإدارة الموارد  النشاة الذي يتضمن اكتشاف الفرص لتقديم سلي لخدمات غير تقليدية عن ةريق تنظيمكما يمكن تعريفها 

 تعتمد ف  نل  . [23]لالتهود الت  

  من خ ل اهستفادة من المهارات لاإمكانات اإبداعية للعاملين لتفعيلها جديدة ف  المنظمات القا مةأفكار عملية تقديم لتنفيذ 

 . [20] عم  إلى

  األعمالهمية ريادة أثالثاً : 

توظيف إسهاماتها  هذا يفترض عليهاات الع قة لالمستتدات ن ادة يعن  بلوغ المنظمات لذاتها لمن ثم متابعة  تحقيق الريإ

: اآلت تابية تتمث  بإيثار آحداث إدلرها المتمث  ف   إةارلمن ثم التحري عن مردلداتها ف   هميتهاأبغية الكشف عن 

[25]  

  المنظمات الريادية تعم  كدالة إداع من الصفات المميّزة للريادية  خاصة ليُعد اإب إن  حداث التغيير لالتحولأ .1

 ممارسات النشاةات الريادية .للتغيير من خ ل 

ُ إي .2  .عد مهمة لتطوير اهقتصاد لتنميتحتاد العديد من المشرلعات الت  ت

 ج  تحقيق النمو اهقتصادي .أعم  المهمة على المدى الطوي  من يتاد فرص الإ .3

 ال .فعز المنظمة ل ستتابة بشك  كفوء ل  دخول منافسين جدد يحفأي أ  ديادة الكفاءة بزيادة التنافسية .4

 التقنيات الحديثة .ديادة تبن  اهبتكار التنظيم  ل لعم  من خ لاحداث التغيير ف  هيك  السوق لإ .5



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 444 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

نشاء المنظمات إ  اهقتصاد بشك  كام  نتيتة البدء ب ايتابيا   ف  أثرااحتمالية ادخال ابتكارات جذرية يترك  .6

 التديدة .

 بداعيا  ل اقتصاديا .إكارا   جديدة  أفديدة تقدب   المشاريي التأإن  التنوع النوع  لالكم  الكبير  .7

  األعمالرابعاً : خصائص ريادة 

 : اآلت لأهمها يتمث  ب  لواجب مراعاتها عند تبن  الريادةاالاصا ص المعتمدة ل هناك متموعة من 

إلى المناسب للهذا يتب اتاان السرعة ف  تكييف الثقافة  ص غير متاحة دا ما   ب  ه  نادرة فالفر يادية ناتتة عن الفرص الر

 خذ التوجهات اهجتماعية ل السياسية باهعتبار .أالمستهل  ف  تحديد الايارات مي  اعتمادمنها ل

 إلىالتفوق عليهم من خ ل التوجح الفرص لسبق المنافسين لي تكو  بفترات قريبة مي اغتناب أ  الريادية المستحدثة -1

 بقبول قدر معقول من المااةرة رغم محدلدية القرارات .  الفرص المستحدثة دل  تردد

ل يكو  التركيز هنا على   مركز لك  مرحلة من مراحلهاذ المهاب الريادية بمراح  متعددة  مي تفحص دقيق لتنفي -2

ات لارلرة م  مة المتطلب ة الموارد لنقص السيطرة على البيئنقص المقدرات على التنبؤ باهحتياجات للمنظمة من 

 اهستتابة بقدرة لتل  المتطلبات .اهجتماعية للموارد المستثمرة  لمن ثم التنافس الاارج  ل

لموادنة   ربط الموارد المطلوبة مي محددات استعمالها من خ ل ديادة الموارد المستادمة من خ ل تافيضها -3

 مااةر اهتزا  بتشايص الفرص .إلى مااةر التقادب لتباه اهنلموارد مي الحاجات الفعلية لها لاستعماه 

لف  مث  هذه الحاهت هبد من   باعتمادها هياك  مفلطحح مي تعدد الشبكات غير الرسميةالمنظمات الريادية تتميز  -4

 تنسيق الموارد الر يسة فض    عن رغبة العاملين باهستق لية .

  األعمالبعاد ريادة إخامساً : 

ها تُساعد أنبعاد  بيُعبر عن تل  األ ف  المنظمة ل ساسها يتم تطبيق الريادةأأل المقومات الت  على ه  متموعة من العناصر 

 له  تتمث  بما يأت  : الربحية على األمد البعيدل كذل  ه  مفتار لتحقيق القيمة لعلى تحقيق الرؤية للمنظمات 

 بداع اإ .1

سهم ف  تفسيرها الكثير من متاهت أعوام  متعددة للها جوانب ماتلفة بداع ظاهرة معقدة تتفاع  فيها يعد اإ 

دارة لغيرها دبية لاهجتماعية  كعلم النفس لاهجتماع لاإالعديد من المفردات الفلسفية لاألالمعرفة للردت  ب

تحقيقح من خ ل الريادة لمن ثم غالبا ما يكو   إلىبداع هدفا تسعى المنظمات ليعد اإ( 44: 2115 )ص ر الدين 

نح " ألهت لتعريف اهبداع  فقد عرف على االمصدر الر يس  ف  تحقيق النتار التنافس  للقد جرت العديد من المح

   اهبداع هوإل. [6]"تقديم حلول للمشاك   ألقدرة المنظمة لدعم اهفكار التديدة لالحداثة لالارلج عن التكنولوجيا 
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داع ف  بدارية. لاإأل حتى ف  الممارسات اإاستراتيتية  ألتكنولوجيا  تقديم ش ء ما جديد للمنظمة كمنتج  عملية 

 . [27]لتضيف قيمة للمنظمة   ةتقديم خدمات جديد إلىدي ؤطبيق اهفكار الا قة لالت  قد تالمنظمات هو ت

 تقبل المخااطرة .5

  يتحم  ك  من أاألعمال لالمشاريي من دل  بة للريادة فمن غير الممكن البدء يعد تقب  المااةرة من العناصر التوهري         

المااةرة ه  رغبة المنظمة ف   إ  [5]ااف أل . [12]الريادي لالمنظمة قدرا معينا من الاطر لتأثيراتح الحالية لالمستقبلية 

نظمات نات لالعم  بصورة جريئة من دل  معرفة النتا ج فالم غم من عدب التأكد الذي يحيط بها رالحصول على الفرص على ال

  المااةرة ه  اهستراتيتية الت  تعكس رغبة إب . [6]شارأعن بدا   تتسم بالمااةرة. فيما    تبحثأالتوجح الريادي ينبغ  

  تقب  المااةرة يمث  نزعة المنظمة لتحم  إهدافها.  لأحقيق األعمال الت  تتسم بالمااةرة لتمتال  إلىالمنظمة ف  الدخول 

نما بشك  علم  إار الفرص للكن ليس بشك  عشوا   لالمااةر المتمثلة ف  تاصيص الموارد ال دمة الت  تمكنها من استثم

 مدرلس. 

  اهقتراض ألاستعداد المنظمة على اتاان خطوات جريئة لنل  من خ ل المغامرة  إلى  تقب  المااةرة يشير إ  [19]كما بين 

استعمال الموارد ف  مشاريي موجودة ف  بيئة غير مستقرة. ليعد تقب  المااةرة جانبا من جوانب الموقف اهستراتيت   أل

ر يسيا من  اجزءالمااةرة تعد ير الموكدة. لللمنظمة لالذي يعكس قدرتها على تاصيص الموارد للمشاريي الت  تتسم بالنتا ج غ

دارة المااةرة إييم درجة المااةرة قاعدة لعملية الريادة لالذي يعكس بدلره الموقف اهستراتيت  للمنظمة. يشك  معرفة لتق

ا هم المااةر الت  تواجههأإلى للوصول  جات المااةرة لويات لها ف  سلم درألللاي   ف  المنظمات لتحدي المااةرة

 .المنظمة

 االستباقية .3

  تكو  المنظمة قادرة على أدارة العليا ف  المنظمات الريادة لتمث  رغبة اإ هم خصا صأتعد اهستباقية من  

جهود المنظمة ف  اكتشاف  إلىلتشير  . [31]اهستتابة هحتياجات المستفيدين لتحقيق رااهم لفق ما هو جديد

تمث  استراتيتية  له  . [12]الفرص التديدة حيث تراقب اهتتاهات لتحدد الحاجات المستقبلية للمستفيدين الحالين 

كد على النظر لألماب لالبحث عن الفرص التديدة بشك  مستمر مي استتابة سريعة هتتاهات البيئية ؤالمنظمة الت  ت

كما تتضمن التركيز على المستقب  لخلق اهفكار لالمحافظة على   ة الت  توثر ف  البيئةالمتغيرة لممارسة اهنشط

 اعتماد تكنولوجيا حديثة . أل  التكيف من خ ل تنفيذ عمليات ادارية جديدة

لنل  ألنح يمث  استعداد المنظمة ألخذ دماب     مصطلح اهستباقية يتمي بين جوانب اهبداع لالمااةرةإ [30] يرىفيما 

  إ  [11]شارأا لنل  هغتناب الفرص التديدة. لعادة توجيح نفسهإنماة القديمة لساليب لاألالمبادرة لاهبتعاد عن ممارسة األ
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  فه  قب  المنافسين  تكو  قادرا على العم  لالتقدب أيضا أك التغيرات لاهستعداد لها للكن راإداهستباقية ه تقتصر على 

 دارة العليا الت  تبحث عن فرص جديدة للنمو لالتطوير. استراتيتية اإ

 المبادرة  .4

تكو  المنظمة مستعدة إشباع حاجات لرغبات  إلى رغبة اإدارة العليا ف  أ  لتشير األعمال عاد ريادة أبمن أهم 

جات المستقبلية للزبا ن تراقب اهتتاهات لتحدد الحافالمنظمات الريادية  . [31]الزبا ن على لفق ما هو جديد 

فرص  إلى  فض   عن التحديات الت  قد تواجح المنظمة لالت  يمكن تحويلها الحاليين  لتتنبأ بالتغيرات ف  ةلباتهم

 . [11]جديدة 

نظرة المستقبلية لألعمال لالت    أي الحث عن الفرص التديدة لالمستقبليةاح بأ  المبادرة ه  عبارة عن البألأما )الطا  ( فقد 

لتعد المبادرة  . [3]خدمات جديدة للتنافس الفاع  لالتريء مي المنظمات األخرى الموجودة ف  السوق  ألتتضمن إدخال سلي 

(  (Alipour  بده  من مترد اهستتابة لتحركات المنافسين. بينما عرفها  منظمة على استكشاف الفرص الواعدةمؤشر على عزب ال

لل( على أنها تعكس استعداد لقدرة المنظمة على توقي التطورات التديدة ف  أقرب لقت ممكن لالذي يعد بمقاب )المحرك األ

   لبالتال  فإ  المنظمة ه تنتظر التغيرات التديدة لمن ثم التصدي لها لإنما تكو  مستعدة لها . لمواجهة المنافسين

  فالمنظمات الت  تتبنى ثقافة المبادرة تكو  قا دة ف  السوق لليست تابعةنظمة على أ  المبادرة على أنها قدرة الم [14]ليصف  

  كما أ  سلوك المبادرة ارلري ف  المنظمة ض إشباعها بطريقة تسبق المنافسينتعم  على توقي الحاجات المستقبلية للسوق لغر

إلى التعبير عن األعلى فالموظفو  بحاجة  إلىسف  حتى تتمكن اإدارة من الحصول على أفكار لاقتراحات الموظفين من األ

أ  المبادرة ه   إلى [10]. أشار ساليب ماتلفة لتحسين إنتاد العم   كما أنهم يتعاملو  مي اإجراءات اليومية للديهم أأفكارهم

 القدرة على تحم  المااةرة العالية أكثر من ظرلف البيئة المحيطة بالمنظمات له  تتضمن ث ثة عناصر ر يسة ه  : 

 عدب م حقة المنافسين باإبداع . ألإقرار م حقة  ●

 هت الحقيقية ف  النمو لاإبداع لالتطوير .لاالمفاالة بين المح ●

 المنافسين من أج  احتوا هم .محاللة التعال  مي  ●

 ودورها في نجاح المشاريع  األعمالسادساً : ريادة 

دارة الوقت  إلألنشطة المنظمة باهعتماد على  دارة التكام إيتاب  ف  نتار أي مشرلع من حيث إاألعمال دلر   لريادة إ 

لالمشتريات لغيرها من المتاهت الت  تساعد ف  دارة المااةر إالتكلفة  التودة  الموارد البشرية  اهتصاهت    النطاق

داء دارة المنظمة لاآلإلغالبا  تتم معالتة الع قة بين     النتار ف  مشاريعهاتقريب الع قة ريادة  المنظمة لمدى تحقيقها لعوام

صحاب العم  من فهم أمكانية إا ارتباةا  لثيقا  بنتار المنظمة  كما تعكس هذه الع قة التيد ف  تطور المشرلع لترتبط نتا ته
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شك  استباق  من خ ل بحثها عن عوام  نتار المشرلع لالت  ينتج عنها تطور لةرر منتتات لتقنيات جديدة ف  السوق لب

 . [19]سواق التديدة لاستثمار الفرص المحيطة لخلق ميزة تنافسية ه تتوفر لدى المنظمات المنافسة األ

ب متعلقااا  بااإدارة أسااواء  أكااا  يشام  مكونااات المشاارلع   التمياز لدرجااة المقارنااة بااين مفهاوب النتااار إلااىيشاير نتااار المشاارلع 

دلات النتار من خ ل حتم المشرلع لالتكلفاة لالموعاد النهاا   للتساليم لمادى أساس من نل  هو تطبيق المشرلع  فالهدف األ

ب من خا ل بنااء توجههاا الرياادي المشرلع لارتباةح مي المنظمة األداء العم  بألالفعالية الت  تعتمد على مستوى توفر الكفاءة 

جاراءات لقارارات إساساية لتطاوير لمتعلقاة بالسياساات لالممارساات األ  لاعمالهااأ  الموقف اهستراتيت  نحاو رياادة يمث يالذ

 . [21]ة العمليات الت  يستعملها صناع القرار لتعزيز غرض منظماتهم لدعم رؤيتهم لخلق مزايا تنافسي

 المبحث الثاني 

 العربية المتحدة ماراتتحليل تجربة دولة اإل

  يمثا  عمااد ألمشارلعات الصاغيرة لالمتوساطة يتاب لدعام تنمياة ا األعماال  ترساي  ثقافاة رياادة أماارات دركت حكوماة اإأ

شااارلعات الصاااغيرة   المألمعرفاااة ليتمتاااي بالقااادرة التنافساااية  باعتباااار   تصااابح اقتصاااادا  قا ماااا  علاااى اأاساااتراتيتياتها بهااادف 

ية نل  ف  حسبانها ماراتلقد لاعت الحكومة اإ بداع لفرص العم  لاهستثمار ي اقتصاد ناب  لمحركا  لإلألالمتوسطة ركيزة 

لتوجاح الحكوماة  رة لالمتوساطة يحة المشرلعات الصغيمي تركيزها القوي على شر  ف  خطط التنمية اهقتصادية لاهجتماعية

ليشاك   األعماال بداعات رلاد إعزد المشرلعات الصغيرة لالمتوسطة  لتنم  لتطور نحو تهيئة بنية تشريعية مناسبة تحفز لت

الااذين  الناشاائين األعمااالكمااا يشااك  رلاد  ماان السااكا  البااالغين فاا  الدللااة  % 4.1للمشاارلعات التدياادة حااوال   األعمااالرلاد 

مان الساكا  الباالغين هام اامن نشااة رياادة  %8ي تقريباا  أمان الساكا    % 3.4عماال نسابة أو تأسايس مشارلعات يسعو  نحا

  . [1]عمال ف  مرحلة مبكرةأبالغ ف  الدللة هم رلاد  111ك   أفراد من بين 8  من الممكن اعتبار أاألعمال  لهذا يعن  

باداع لاهبتكاار لتحقياق النماو األعمال لدياادة اإلترسي  ثقافة ريادة  2117لقد تم فتح صندلق خليفة لتطوير المشاريي ف  عاب 

حكومياة الرا ادة التا  حفازت تأسايس حادى الهيئاات الإبار الصاندلق ليعت ماراتية الصاغيرة لالمتوساطة المستداب للمشرلعات اإ

  . [7]  إماراتمليو  درهم  761موال تزيد عن أا  رؤلس مشرلعا  جديدا  مي  461 كثر منأ

حاادى مؤسسااات دا اارة التنميااة إت الصااغيرة لالمتوسااطة لالتاا  تمثاا    مؤسسااة متموعااة راشااد لتنميااة المشاارلعاإلكااذل  فاا

رلاد  حيث مدت هذه المؤسسة يد العو  لعدد مان طاع المشرلعات الصغيرة لالمتوسطة اهقتصادية ف  دب  لالمعنية بتطوير ق

لمؤسسااة الشااارقة لاادعم  مشاااريي الشااباب  مل  برناامج الشااي  سااعود باان صااقر لادعلكااذ ح مهاام أماااراتيين لتحقيااق اإ األعماال

  . [9]ج  تشتيي المشرلعات الصغيرة لالمتوسطة أمساعدة المالية لغير المالية من المشاريي الريادية بهدف تقديم العو  لال
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  كا  هدف الحكومة هو اهعتمااد أكثار علاى الماوارد مارات العربية المتحدةمستقبل  لدللة اإلكتزء من التاطيط اهقتصادي ال

من باين المحاالهت الرا ادة طاق لاسي( كأساس للنمو اهقتصادي  لغير النفطية لمشرلعات التنمية )على نطاق صغير لعلى ن

حقااق قطاااع ماارات  لفاا  اإ األعمااالالشااباب لتطاوير رلاد  األعمااالالتا  قاماات بهاا الحكومااة هاا  مؤسساة الشااي  راشااد لارلاد 

  لمان المتوقاي أ  تصابح مسااهمتح فا  النااتج ماارات العربياة المتحادةالشركات الصغيرة لالمتوسطة  نموا  ملحوظا  ف  دللاة اإ

لمتوساطة بادعم ملياو  لظيفاة بواساطة الشاركات الصاغيرة لا 2ل يمكان إنشااء   2131بحلول عاب  ٪ 41-31اإجمال  المحل  

 . [23]حكوم  أكثر نشاة ا 

ليااة مثاا  متموعااات العا لااة ل  أصاابح نااوع الاادعم الااذي يااتم تلقيااح ماان المؤسسااات األاألعماااللفاا  لقاات باادء مشاااريي ريااادة   

ا إيتابي اااأ   للالمتموعااات المرجعيااة الثانويااة مثاا  األصاادقاء ااارلريا  لعمليااات ناجحااة    هااذا الاادعم ماان شااأنح أ  يالااق تااأثير 

 مااراتف  دللة اإ األعماللتلقى معظم رلاد  ملية إنشاء مشرلع الريادة تأثير إيتاب  على ع إلى)الشعور لالمزاج( مما يؤدي 

مان خا ل التاطايط لاإعاداد  األعماالالعربية المتحدة الدعم لالتحفيز اإيتاب  من أصدقا هم لعا  تهم لنظرا هم. أيضا رجاال 

قلا  مان مقادار  لقاد لاة فشا  مشارلعهم لدخول ف  مشاريعهم يضمنو  عدب تاأثر عاا  تهم فا  حامن حيث لاعهم المال  قب  ا

لبالتاال   األعماالتاأثير إيتااب  علاى رجا   إلاىفإ  ك  من الدافي لتافيف التوتر كا  من شاأنح أ  ياؤدي  الضغط الذي لاجهوه 

 . [8]تسهي  عملية إنشاء المشرلع

ل  لمنافسااة لبدرجاة متفالتااة ماان الشاادة عناادما باادألا مشاااريعهم مصاادر ماتلفااة ماان ا اراتمافاا  اإ األعماااللقاد لاجااح رلاد    

العربيااة المتحاادة لالمشاارلعات األجنبيااة  ماااراتتتاارالر المصااادر ماان المشااك ت التاا  تسااببها المشاارلعات الصااغيرة فاا  اإ

الشااركات متعااددة التنساايات فاا  الشاادة حيااث تمثلاات  بياارة لالمشاارلعات متعااددة التنساايات الصااغيرة لالمشاارلعات المحليااة الك

لتتمتاي المشارلعات متعاددة   العربياة المتحادة علاى العاالم الااارج  مااراتالر يسية للمنافسة لكا  هذا متوقع ا نظرا  هعتماد اإ

 . [26]  لبالتال  تشك  تحدي ا تنافسي ا أكبر لكفاءة األساسية ف  متاهت عملهاالتنسيات با

لتاام تحلياا  ةبيعااة   الناجحااة األعمااالصاابح دلر التاادريب أداة أساسااية فاا  الحصااول علااى مااوارد المهااارات ال دمااة لريااادة أل 

ضا  كانات هيئاات أياألعمال لم يتلقوا أي تدريب رسم   ليين. لقد لجد أ  معظم رلاد ماراتاإ األعمالالتدريب الذي تلقاه رلاد 

 مااراتل هاذا يمكان أ  يعاوق تطاوير المشااريي الريادياة فا  دللاة اإ  اق محادلد محلي ااالتدريب لالموارد متوفرة فقاط علاى نطا

المعرفة لالمهارات الكافية المتعلقة بقاانو   إلى  فإنهم يفتقرل  مارات العربية المتحدةف  اإ األعمالالعربية المتحدة. لفق ا لرلاد 

 األعماالالتفاالض لإدارة التادفقات النقدياة لالشابكات. لفق اا لارلاد    لخدمة العم ء لع قاات العما ء لمهااراتماراتالعم  اإ

  . [8]فإ  هذا النقص ف  المعرفة منعهم من المنافسة بفعالية مي الشركات األخرى  ماراتييناإ
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  ريااادة أاألعماال  حياث يعتبار الساكا  العربياة المتحادة لاديها رؤياة ايتابياة عان رياادة  مااراتلبشاك  عااب يمكان القاول باأ  اإ

 : اآلت (  1ليواح نل  من خ ل التدلل )  األعمال اختيار مهن  جيد 

 2116ف  الدلل العربية  األعمالالقيم المتتمعية لريادة : (1جدلل )

كايار مهن   األعمالريادة  

 جيد %

مكانح عالية هصحاب 

 المشاريي الناجحة %

ع ب اهتماب لسا   اإ

 % األعماللريادة 

 62.1 87.1 83.4 مصر

 57.4 81.5 52.4 يرا إ

 74.7 82.3 73.5 رد األ

 61.7 58.7 74.3 المغرب

 66.7 81.4 71.2 قطر

 75.4 78.7 81.3 السعودية

 48.3 72.1 71.1 تونس

 83.3 82.3 75.1 ماراتاإ

متوسط ) دلل الشرق 

 سط (لاأل

73.4 77.8 66.3 

 

  Global Entrepreneurship  Monitor  2016عداد الباحثين باهعتماد على تقرير إالمصدر : من 

مان  %82.3يضاا  أ  لااألعماال خياارا  مهنياا  جياد  رياادة أماارتيين يعتبارل  مان الساكا  اإ %75.1  أحيث يوااح التادلل با

فاا   % 83.3بنساابة  ماااراتعاا ب فاا  اإنااح عاليااة عنااد نتااار مشاااريي الااصااة  لتهااتم لسااا   اإالسااكا  يعتباارل  ألنفسااهم مكا

 نتاحح . إلىالمشاريي الريادية مما يؤدي 

  إياادة فا  المشااريي فاالر إلاىما بالنسبة للاوف الذين يتغلغ  ف  داخلهم من عدب نتار المشاريي الااصاة بهام لعادب لصاولهم أ

 ( يواح نل .  2التدلل ) 

 الاوف من الفش  : (2جدلل )

 نثى / نكرأ معدل الاوف من الفش    

 1.64 17.12 لبنا   1

 1.4 31.2 مصر  2

 1.51 32.45 التزا ر  3

 1.44 33.15 ليبيا  4

 1.83 34.35 السعودية  5

 1.21 4.14 فلسطين  6

 1.36 41.25 تونس  7

 1.44 41.86 قطر  8

 1.26 44.34 رد  األ 4

 1.37 52.4 المغرب  11

 1.84 61.18  ماراتاإ 11

  Global Entrepreneurship  Monitor  2016عداد الباحثين باهعتماد على تقرير إالمصدر : من 
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دركو  فرصاا    لهام ياعاما   64ل  18ترالر أعمارهم بين يواح التدلل أع ه ف  العمود األلل "النسبة المئوية للسكا  الذين ت

أعلى نسبة مان الساكا  الاذين سيمنعهم من إقامة مشرلع تتاري. لأ  الاوف من الفش   إلىحيث يشير  جيدة لبدء عم  تتاري 

اا لالاذين يعتبارل  الفشا  بمثاباة عاا ق أمااب بادء أعماالهم التتارياة الااصاة هاو  64-18تترالر أعماارهم باين  فا   ٪61.18عام 

  إه أ  الااوف مان ماارات العربياة المتحادة  اإالتتارياة فا األعماالالعربية المتحدة. على الرغم من ساهولة ممارساة  ماراتاإ

  فاإ  األعماال  لعلاى العكاس مان نلا التا  شااركت فا  اساتط ع المراقاب العماال  لرياادة  11الفش  هو األعلى ف  الادلل الا  

اا لالاذين يتصاورل   64-18فقط من السكا  الذين يبلغو  من العمار  ٪17.12الاوف من الفش  ف  لبنا  هو األق  ليمث   فرص 

   الاوف من معدل الفش  منافض تاريايا ف  لبنا . إلى البيانات التاريايةجيدة لبدء أعمالهم للكنهم ياشو  الفش . النظر 

حياث يوااح هاذا الشاك   (  2األعمال  لالموااح فا  الشاك  ) للفق التقرير السنوي للمراقب العامل  لريادة  2118لف  عاب 

األعماال  ع مياة لرياادة األعماال  لالتصاورات اإدراك ريادة إذل  لمعدهت لك كايار لظيف  األعمال ريادة  إلىنظرة الدلل 

 (. 1  لكما مواح ف  الشك  التال   ) لالمنافسة

 

 العربية حول المؤشرات حول إدراك القيم المتتمعية المتعلقة برلر المبادرة ماراتمكانة اإ(:1شك  )

   Global Entrepreneurship monitoring 2018عداد الباحثين باهعتماد على تقرير إ: من  المصدر

 إلاىمان حياث النظار   العربياة المتحادة أكثار اساتتابة مان معظام الادلل المقارناة ماراتف  دللة اإ األعماليواح الشك  ريادة 

(  %51.7  لساانغافورة )(%65.5ا )( ماان كنااد%75.1علااى أعلااى ) مااارات  حصاالت اإاألعمااال كايااار لظيفاا  جياادريااادة 

( لهولندا %81.3المملكة العربية السعودية ) GEM (62.5% )( لمتوسط %57.6لالبلدا  الت  تحركها اهبتكار بشك  عاب )
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العربيااة المتحاادة بااأعلى معاادهت إدراك ريااادة  ماااراتليتمتااي األشااااص فاا  دللااة اإ  ( لااديهما تصااورات أعلااى قلااي   77.4%)

  لها  أعلاى (%73.5( لكنادا )%78.7  تليها المملكة العربية الساعودية عان كثاب )(%82.3كمهنة عالية المستوى ) األعمال

العربياة المتحادة  ماراتل تتمتي دللة اإ  المتوسطات  GEM (%68.5)( ( ل %64.4بكثير من الدللة الت  تحركها اهبتكار )

ا بأعلى تصور )   المملكاة العربياة الساعودية (%74.1  تليهاا سانغافورة )اإيتابياة للنتاارغطياة اإع مياة ( من الت%83.8أيض 

  GEM (%61.3)( ل % 62.2  لكلهاااا أعلاااى بكثيااار مااان اهبتكاااار. المتوساااطات القطرياااة )(%72.6( لكنااادا )75.4%)

  ة بالبلادا  األخارى( مقارنا% 85.6العربية المتحدة بأعلى مساتوى مان المنافساة ) ماراتالمتوسطات  لمي نل   تتمتي دللة اإ

 GEM  معظم البلدا  األخرى أكثر تنافسية لقريبة من متوسط إ  ل( قابلة للمقارنة% 74.8مي المملكة العربية السعودية فقط )

 (.% 63.1البلدا  الت  تحركها اهبتكار )لمتوسط   (%61.3)

ثار أكراء آالتصانيف علاى اساتط ع  لاعتماد  لى عربيا  للاأل األعمال عالميا  ف  متال ريادة  21ف  المركز  ماراتلقد حلت اإ

ات الفرعياة التا  لمان باين التصانيف مقياساا   75بلادا  لفقاا  ل  81تااه ربعاة منااةق لتقيايم التصاورات تألاف ماواةن مان أ 21من 

ة معاايير مان بينهاا ليعتماد التصانيف علاى عاد األعماال تصنيف الدلل لفقا  لمدى تشاتيعها لرعايتهاا لرياادة  جاءت ف  التقرير 

مستوى تعلام الماواةنين لاهبتكاار لمادى شافافية الممارساات التتارياة لساهولة الحصاول علاى رأس الماال لتاوافر قاوى عاملاة 

 قانون  متطور . إةارماهرة لخبرات تكنلوجية لبنية تحتية ل

سويسرا  السويد  كنادا  سانغافورا   المملكة المتحدة عشرة دلل ف  العالم ه  ) المانيا  اليابا   الوهيات المتحدة  فض  ألكانت 

 (3ل لفق التصنيف لكما يواحح التدلل )لالمركز األ ماراتما عربيا فقد احتلت اإأهولندا  النرليج (  

 2118 األعمالترتيب الدلل العربية ف  ريادة : (3)جدلل

الترتيب 

 العالم 

عدد السكا   الدللة

 بالمليو  نسمة

جمال  بالمليار اإ الناتج المحل 

 دلهر

نصيب الفرد من الناتج 

 المحل  اهجمال 

 الف دلهر

 68.14 348.7 4.3 ماراتاإ 23

 125.16 152.5 2.6 قطر 31

 55.33 646.4 32.3 السعودية 31

 51.71 31.4 1.4 البحرين 46

 12.55 336.3 45.7 مصر 56

 46.16 66.3 4.4 عما  57

 14.15 47.5 6.1 لبنا  61

 8.16 111.4 35.3 المغرب 63

 12.26 38.7 4.5 رد األ 65

 11.63 42.1 11.4 تونس 64

 14.45 156.1 41.6 التزا ر 74

Source : https://amwal-mag.com/ 

https://amwal-mag.com/
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ل عربيااا لفاق تصاانيفات الادلل لماادى تشاتيعها لرعايتهااا لحصاالت علاى المركاز األ ماارات  اإأعا ه بااألكماا يوااح التاادلل 

مستوى تعلم المواةنين لاهبتكار لمدى شفافية الممارسات التتارية لسهولة الحصول على رأس المال لتاوافر األعمال للريادة 

 4الميا ف  المركاز ع 65رد  ف  المركز إةار قانون  متطور  بينما حلت األقوى عاملة ماهرة لخبرات تكنلوجية لبنية تحتية ل

 عربيا   . 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 

لنلا  مان خا ل التصانيفات التا  حصالت  األعماال العربية المتحدة مان الادلل المتقدماة فا  رياادة  ماراتتعد دللة اإ .1

 . 2118   2117   2116عليها ف  سنين 

 إلاىااافة إوفره من فرص للعما   تماعية لاهقتصادية بما تتشك  المشرلعات الريادية عام   ل ستقرار لالتنمية اهج .2

 كثر للمتتمي .أمر الذي يحقق رغبات ة لاستغ لها ف  الشك  الصحيح األتوجيح المدخرات نحو الفرص المربح

رص اهسااتثمارية التدياادة يرتكااز نمااو اهقتصاااد علااى القاادرة علااى اهبتكااار لانشاااء المشاارلعات الرياديااة لتقااديم الفاا .3

 مما يعزد القدرة التنافسية لتحقيق الهدف بإقامة مشرلعات ريادية. مرار باست

 التوصيات 

 المعاهد (. التامعات   تراع على ك  المستويات ) المدارسنشطة اهبتكار لاهخأب بنشر التثقيف لالتوعية بأهمية القيا .1

لالماؤتمرات العلمياة لدراساات التقيايم  تقديم برامج الدعم اهداري لالفن  لاهستشاري عن ةرياق الادلرات لالنادلات .5

 للفرص اهستثمارية لجدلى المشرلعات الريادية .

 يكو  اهبتكار جزءا  من ثقافة المتتمي . أ ج  أمحلية لتبن  براءات اهختراع من دعم الصناعات ال .3

فاارص التاا  تتناسااب مااي مااد لاسااتبدالح بالمشاارلعات الرياديااة المسااتندة علااى اغتناااب الاهبتعاااد عاان التاطاايط ةوياا  األ .4

 المتغيرات البيئية المتسارعة.

 قائمة االختصارات

1. GEM  :Global Entrepreneurship monitoring  العالمية . األعمالمراقب ريادة 

2. GEDI : Global Entrepreneurship Development Index  العالم  . األعمالمؤشر تطور ريادة 

3. GDP  : Gross Domestic Product  .  الناتج المحل  اهجمال 

4. SMEs : Small and Medium Enterprises  . المشاريي الصغيرة لالمتوسطة 
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