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 :المستخلص

مة وسیلة مه�ة تعد الر�ادة المصرفاذ ، العر��ة السعود�ة وسنغافورة لكهممتطل�ات الر�ادة المصرف�ة في المتحدید  الى هدف ال�حثی
اكتساب  في لذلك نالحظ سعي ادارة المصرف،  المصرف�ة  الى اكتساب الخبرة والمعرفة التي تتطلبها بیئة العمل تقود العاملین

و�ر تط ا منتكنولوج�ا جدیدة �شكل است�اقي وممیز لمنافسة االخر�ن من خالل ادخال التقن�ات الحدیثة التي تساعد االدارة العل�
ر�ادة مدى تطبیق متطل�ات الما  ، وتبرز مشكلة ال�حث جدیدة قابلة للتكیف مع التغییرات البیئ�ة المح�طة مصرف�ة  اسالیب

حث االول سیتم تناول ال�حث من خالل ثالثة م�احث ، یتضمن الم�و  المملكة العر��ة السعود�ة وجمهور�ة سنغافورةالمصرف�ة في 
ث ث الثالالجانب النظري لل�حث اما الم�حث الثاني یخص تحلیل تجارب المملكة العر��ة السعود�ة ، وجمهور�ة سنغافورة ،والم�ح

 في الر�ادة المصرف�ة .، وسنغافورة تحلیل ب�انات المملكة العر��ة السعود�ة 
 االبتكار  االبداع، المصرف�ة،الر�ادة  :المفتاح�ةالكلمات 

Abstract: 
The research aims to identify the requirements of banking Entrepreneurial in Saudi Arabia and 
Singapore, where banking Entrepreneurial is an important way to lead employees to acquire the 
experience and knowledge required by the banking environment, so we note the pursuit of the 
banking management to acquire new technology proactively and distinctively to compete with 
others through the introduction of modern technologies that help senior management to develop 
new banking methods adaptable to the surrounding environmental changes. The problem of 
research highlights the extent to which the requirements of banking Entrepreneurial are applied in 
Saudi Arabia and the Republic of Singapore and will be addressed through three investigations, the 
first research includes the theoretical aspect of the research, the second research is about 
analyzing the experiences of Saudi Arabia, the Republic of Singapore, and the third research 
analysis of data from Saudi Arabia, and Singapore in banking Entrepreneurial. 
Keywords: Banking Entrepreneurial, creativity, innovation 
 

 ودراسات سا�قة منهج�ة ال�حث: الم�حث االول
طل�ات مت دراسة للتوجه العالمي الذي تت�عه المنظمات والمصارف وات�اع وتطبیق ر�ادة االعمال البد من نظرا:  ال�حث اوال: مشكلة

 الر�ادة المصرف�ة ومن هذا المنطلق �مكن طرح مشكلة ال�حث في التساؤالت االت�ة: تحقیق
 سنغافورة؟الر�ادة المصرف�ة في المملكة العر��ة السعود�ة وجمهور�ة  متطل�ات ما مدى تطبیق .١
  المصرف�ة؟الر�ادة  الدول بتحقیق ما مدى اهتمام .٢

 : �اآلتيتتضح أهم�ة ال�حث :  ال�حث ثان�ا: اهم�ة
 المصرف�ة.ت�حث في الر�ادة تبرز اهم�ة ال�حث �شكل واضح لكونه من الدراسات القلیلة التي  .١
 القدرات االبداع�ة واالبتكار�ة.ة ب�ان دور الر�ادة المصرف�ة في تطو�ر القطاع المصرفي من خالل تنم� .٢

 االت�ة:�مكن ص�اغة اهداف ال�حث �النقاط : اهداف ال�حثثالثا: 
 وسنغافورة.تحدید متطل�ات الر�ادة المصرف�ة في الملكة العر��ة السعود�ة  .١
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 المصرف�ة.تحدید مستوى نجاح الدول عینة ال�حث ومدى تطب�قها للر�ادة  .٢
 من الفرض�ات التال�ة: ینطلق ال�حث:فرض�ة ال�حث  :را�عا

 المصرف�ة.الر�ادة ا�عاد ومتطل�ات في تطبیق  تتفاوت الدول ف�ما بینها .١
  المصرف�ة.تتفاوت الدول في تطبیق مؤشرات الر�ادة  .٢

 تم اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي في دراسة ال�حث : منهج ال�حثخامسا: 
العر��ة  المملكة( تجارب وتحلیل دول، اما عینة ال�حث فتمثلت بدول بدراسةتمثل مجتمع ال�حث :  مجتمع وعینة ال�حثسادسا: 
 سنغافورة).جمهور�ة  السعود�ة،

 دراسات السا�قة
 2017 عبد الرزاق و عبد القادر -١

 متطل�ات تحقیق الر�ادة  في القطاع  المصرفي عنوان الدراسة
 الفالحة و�نك التنم�ةالقطاع المصرفي الجزائري وتحدیدا بنك  مجتمع وعینة الدراسة

ات متطل� تحلیل خلف�ة نظر�ة عن الر�ادة �صفة عامة والر�ادة في القطاع المصرفي �صفة خاصة �األضافة الى هدف الدراسة
 تحقیق الر�ادة في القطاع المصرفي الجزائري 

هم و�قي من اع التساالبتكار واالبدا الى ان تطو�ر جودة الخدمة المصرف�ة واالرتقاء �العنصر ال�شري �األضافة الى اهم النتائج
تطورات بني المتطل�ات تحقیق الر�ادة في القطاع المصرفي كما تعتبر الحوكمة المصرف�ة وتفعیل نظم الرقا�ة وت

 التكنولوج�ا في المجال المصرفي من دعائم تحقیق الر�ادة المصرف�ة

 
 2018 الرجوب و عبد الصمد و �شار  -٢

 تطبیق ر�ادة االعمال المؤسس�ة في قطاع البنوك االسالم�ة في محافظة الخلیلواقع  عنوان الدراسة 
 دراسة البنوك االسالم�ة في محافظة الخلیل  مجتمع وعینة الدراسة 

 رف علىالتعرف على مدى توفر متطل�ات الر�ادة في قطاع البنوك االسالم�ة في محافظة الخلیل وكذلك التع هدف الدراسة 
 والعق�ات التي تواجه قطاع البنوك االسالم�ة .التحد�ات 

ین عند للموظف بنك ر�ادي  وكذلك ق�ام البنوك تقد�م حوافز ألنشاءضرورة توجه البنك نحو ثقافة مجتمع�ة داعمة  اهم النتائج 
لتي تعمل الموارد الى ق�ام البنوك �التضح�ة ب�عض ا �اإلضافةتقد�مهم افكار ر�اد�ة تطور من طر�قة اداء االعمال 

 على تحقیق االهداف .

 
 المفاه�مي لل�حث اإلطار: لثانيا الم�حث

 :المقدمة 
ا طب�عة جاءت به الموضوعات التيمن االهتمام من قبل ال�احثین ألنه من  �قدرا كبیر مهما یتمتعتعد الر�اد المصرف�ة موضوعا 

اس�ة الیوم وذات اولو�ه اسهدف من اهداف المصرف  اص�حتالر�ادة ان  ذا ،مصرفالمرحلة، �اعت�ارها عوامل فعالة لنجاح أي 
 �ة،التنافس فمن خالله �ستط�ع المصرف دعم مركزه التنافسي وقدرته على التكیف والتنافس وتحقیق المیزة واستراتیج�اته،في خططه 

دي ر�اشكل �على المصارف العمل  وذلك من خالل توظیف العمل�ات االبداع�ة واالبتكار�ة �ما �ضمن االرتقاء �أدائه وتمیزه. لذلك
نظمة جدیدة �مكن ان تنهض م الو  والم�ادرة،المخاطر فضال عن امتالكها صفات التفرد  واالبداع وتقبلقادرة على االبتكار  لتكون 

دل یال  طلحدون توجه ر�ادي �ضمن لها اث�ات وجود بین المنظمات العر�قة ذات التار�خ والخبرة و�هذا تكون الر�ادة المصرف�ة مص
 على النجاح فقط وانما یدل على استدامة النجاح.

ان المصارف مؤسسات تعمل �المجال المالي و�نطبق علیها كل ما ینطبق على اي منظمة او : تعر�ف الر�ادة المصرف�ة اوال: 
ٕان طموح أي منظمة او مصرف هو او صناع�ة و�ذلك فهي �مكن ان تخضع لضوا�ط الر�ادة في كل مفاصلها. و  مؤسسة ادار�ة

وحینما تصل الى مستوى الر�اد�ة وتتخطى المنافسین تكون بذلك قادرة على الوقوف امام  اعماله،الوصول الى الر�اد�ة في مجال 
وتعرف الر�ادة المصرف�ة �انها قدرة البنوك على استثمار الفرص في السوق الذي ینشط  والمصارف االخرى، تحد�ات المنظمات

فالبنك الذي �طمح �ان �كون رائدا  المصرفي.السبل للتوظیف واالستثمار  أفضلوال�حث عن  لنشاطه، الالزمةوتدبیر الموارد  ه،ف�
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حیث �سعى البنك  ).(Majala,2016:9تقد�م انواع معینه من الخدمات المصرف�ة  وفر�د في�انه بنك متمیز  عمالئهعل�ه ان �قنع 
 .الدوليمرة على مستوى السوق المحلي او  ألولرة تطرح الى تقد�م خدمات مصرف�ة مبتك

 عدق�قها �ساتسعى الر�ادة إلى تحقیق مجموعة من األهداف في بیئة العمل المصرف�ة وان تح :الر�ادة المصرف�ة  ثان�ا: اهداف 
یلي: جذب ز�ائن جدد وتتضمن هذه االهداف ما  له وكذلكعلى نجاح المصرف في تحقیق میزة تنافس�ة وار�اح 

 . )٢٠١٦:٩٩الحدراوي،(

حداث والسعي إلى إنشاء مشروعات جدیدة أو است المصرف،تعز�ز استعداد مناخ العمل العام من أجل تنفیذ الر�ادة في  .١
 المصرف. إدارّ�ة داخلوحدات 

 المصارف.تشج�ع ودعم الم�ادرات الخاصة �الموظفین والعاملین داخل  .٢

 .المصارفإعادة التفكیر �التوجهات والفرص المتاحة � تطبیق التجدید االستراتیجّي الذي �شمل .٣

 كفاءة وانتاج�ة. أكثرهیل وتدر�ب الموظفین مع متطل�ات الصناعة المصرف�ة العالم�ة الجدیدة �حیث �ص�حوا تأ .٤
 تي�اآلتمثل هناك متطل�ات ین�غي ان توفرها المصارف لتحقیق الر�ادة ت:متطل�ات تحقیق الر�ادة في القطاع المصرفي  ثالثا:

)Gomez et al,2005: 340 :(- 
 واهدافها.اعمالها  ألداءالفن�ة الالزمة  والمهارة والخبرةمن خالل امتالك المصرف المعرفة  الفن�ة:المهارة  .١
تر القدرة على تخط�ط التدفق النقدي وتحدید المكونات الدق�قة لتكالیف المصرف ومسك الدفا المال�ة: ايالمهارة  .٢

 مصرف.والسجالت المال�ة الالزم توفرها في اي 
من  أفضلمن خالل جمع الب�انات والمعلومات عن الخدمات المتشابهة والتخط�ط لتطو�ر الخدمات  الخدمة:تطور  .٣

 المنافسة.المصارف 
 �قدمه.عبر التعرف على ز�ائن المصرف واحت�اجاتهم ومعرفه منافسي المصرف ومستوى ما  والب�ع:ق مهارات التسو� .٤
 من خالل تحدید موردي المصرف الحالیین والمحتملین الحت�اجاتهم المختلفة.  الشراء:مهارات  .٥

ء تعددت اراو واختلفت  المصرف�ة،هي مجموعة من الركائز التي على اساسها یتم تطبیق الر�ادة :ا�عاد الر�ادة المصرف�ة  را�عا:
تطل�ات مامها مع تتناول اال�عاد التي تم االتفاق علیها من اراء أغلب الكتاب والنسج المصرف�ة، وسیتمال�احثین حول ا�عاد الر�ادة 

 ).(Piechowski, 2010: 11ال�حث الحالي و�مكن تفصیلها كما �أتي
 أو یج�ةاستراتاو خدمة او عمل�ة او، تقن�ة أو  المنظمة كمنتوج�عرف على أنه تقد�م شيء ما جدید للمصرف او  االبداع: .١

لمصرف احتى في الممارسات اإلدار�ة وهو القدرة على تطو�ر االفكار الجدیدة التي تعكس الحاجات المدركة وتستجیب للفرص في 
 (Wach,2015:14) .ق�مة متمیزة وتضیفاألفكار الخالقة قد تؤدي إلى تقد�م خدمات مصرف�ة حدیثة  وان تطبیق

دیدة رة الجاالبتكار: هو الوصول الى فكرة جدیدة ترت�ط �التكنولوج�ا وتؤثر في قرارات المصرف وهو الجزء المرت�ط �الفك .٢
ي �كون االبتكار ف الحدیثة وقد خالل التكنولوج�ان من كما �عني تطو�ر منتجات موجودة اصال بهدف اش�اع حاجات الز�ائ
 ).Wheeln&Hunger,2008:305المنتجات المصرف�ة من خالل تقد�م خدمات مصرف�ة حدیثة ومتطورة (

وجد اخذا �عین االعت�ار ما ی �األسواقالمصرف بتقبل المخاطرة في طرح منتجات وخدمات جدیدة  وهي ق�ام المخاطرة: .٣
اضح ان سلوك الر�ادة المصرف�ة �مكن تمییزه �شكل و  االخرى،في السوق من مخاطر الغموض وعدم التأكد والمخاطر المصرف�ة 

لصبر على اخالل  والنمو منالر�ح  إثر �الجدید لتت�عمن خالل تبني المخاطرةِ  اذ ُ�عد تبني المخاطر كتوجه تنظ�مي نحو البدء 
 .(Aktan&Bulut,2008:72المحسو�ة (لمخاطرة ا

 التكنولوج�ا الجدیدة خالل ادخالو�قصد �ه ان �كون المصرف في وضع فر�د من نوعه ومتمیز في شكله من  التفرد: .٤
ه توقدر خرى وان التفرد �أتي من خالل تمیزه عن المصارف األ ومبتكرة،وابتكار طرق واسالیب جدیدة لتقد�م منتجات وخدمات جدیدة 

 . (Johnson and scholes ،2002: 155والمستخدمین والمساهمین (ان �كون االخت�ار األفضل للز�ائن  في
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ید هي جهود المصرف في استثمار الفرص الجدیدة اذ یراقب المصرف االتجاه في سوق العمل و�سعى الى تحد الم�ادرة: .٥
رص لتشكل ف فجأةالتغیرات في طل�اتهم كما ونوعا فضال عن المشاكل التي تظهر  و�توقع حصولالحاجات المستقبل�ة للز�ائن 

 واستثمارها. تنافس�ة لمواجهتهاجدیدة في ظل بیئة 
٦.  

 الجانب التطب�قي لل�حث:الثالثالم�حث 
 تحلیل تجارب دول مختارة

ات حدیثة ال تقن�من خالل تطو�ر النظم وادخ  اتجهت السعود�ة نحو تعز�ز روح الر�ادة المصرف�ة:العر��ة السعود�ة  اوال: المملكة
ن ، من لمتفوقیافي مصارفها الحكوم�ة والخاصة ، ومواك�ة العالم الخارجي كذلك ترو�ج االنتاج واالبتكار واالبداع  لرواد االعمال 

مجال  رامج فيتكاملة من البخالل اشراكهم في المحافل الدول�ة لر�ادة االعمال و�التالي فإننا نجد مصارف سعود�ة، تملك منظومة م
قامة إونجد شركات تملك منظومة من البرامج في التنم�ة ال�شر�ة وتحسین قدرة الش�اب على  ،دعم ر�ادة األعمال في المملكة

لتعل�م كما اتجهت المملكة العر��ة السعود�ة نحو تدر�س مقررات الر�ادة في مراحل ا ،مشروعاتهم الصغیرة والمتوسطة الخاصة
 . المختلفة للتعل�م العالي ، في المعاهد والجامعات بهدف غرس مفاه�م الر�ادة في نفوس الطالب ونشر ثقافة الر�ادة

 ٢٠١٦ ومؤسسات التنم�ة في عام نشطة االعمالاعالم�ا في مؤشر ممارسة  )٩٦المرت�ة (وحصلت المملكة العر��ة السعود�ة على 
القرن  طورات ضخمة خالل ر�عت السعود�ة،القطاع المصرفي في المملكة العر��ة  ). وشهد٢٠١٦ممارسة انشطة االعمال  (تقر�ر، 

 الحاسب �رامجمنها االتصاالت وتقن�ة المعلومات و  عدة،الماضي. وقد تحقق ذلك نتیجة للتقدم والتغیرات المتسارعة في مجاالت 
ق على األسوا اآللي، والتنافس الهائل في تقد�م وتنو�ع الخدمات المصرف�ة والمال�ة، وسرعة وضخامة انتقال رؤوس األموال وانفتاح

قطاع المصرفي وقد تفاعل ال ).٢٠١٦:٧٧(تقر�ر مؤسسة النقد العر�ي السعودي،  والشفاف�ة،�عضها، وتبني المعاییر الدول�ة للرقا�ة 
خاص قطاع الالسعودي مع تلك المتغیرات �شكل إیجابي، كما استفاد من استكمال البن�ة التحت�ة لالقتصاد السعودي، وتفعیل دور ال

ت. االمؤسسو في التنم�ة، ونمو وتنظ�م السوق المال�ة لألسهم واألوراق المال�ة الحكوم�ة، وانتشار الوعي المصرفي لدى األفراد 
  )٦:٢٠٠٤(الخم�سي واخرون ، عال�ة من خالل تقد�م أحدث وأشمل الخدمات و�خدم القطاع المصرفي االقتصاد المحلي �فاعل�ة

ء ى العمالتقدمًا كبیرًا في هذا الصدد، ولكن یتوقع منها ممارسة جهود مكثفة خاصة مع ز�ادة الوعي المصرفي لد المصارف حققتو 
ت �شكل واستخدامهم للخدمات المصرف�ة الحدیثة المتقدمة عبر أجهزة الصرف اآللي والهاتف المصرفي وش�كات اإلنترنت.  وتقدم

ز�ادة بجهازا مقارنة  ١٨٬٦٨٥المئة لتبلغ  في ١,٩تفع عدد اجهزه الصراف االلي وار  المصرف�ة حیثایجابي في جم�ع عمل�اتها 
ول لعمالء الوصاالماكن العامة و�هذا �ستط�ع ا المال�ة فيوهذا �ساعد العمالء على اجراء المعامالت عن العام السابق  ٢,٥نسبتها 

و�مكن  ),2012:3Hamod( ر وشراء السلع والخدماتالى حسا�اتهم المصرف�ة واجراء عمل�ات السحب واالیداع ودفع الفواتی
 ).1توض�حه من خالل جدول (

 احصاءات اجهزة الصراف االلي)١جدول (

 
 )٧٦: ٢٠١٨ ،مؤسسة النقد السعودي تقر�ر( المصدر:
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�فضل  نجحت سنغافورة �عد انفصالها عن مالیز�ا بتحو�ل بلدها من دولة ضع�فة الى دولة قو�ة:جمهور�ة سنغافورة  ثان�ا:
و�ر القطاع وتط و�ة،التنمواقامة المشروعات والبرامج  التعل�م والتأهیل،الس�اسات الناجحة والمتوازنة التي اتخذتها. واالهتمام بجانب 

 ستثمارحركة اال االعمال، وتسهیلقت برنامج متكامال لتنم�ة مهارات ر�ادة واالهتمام �الس�احة واالستثمار. حیث حق المصرفي،
الم�ة االقتصادات الع أبرزاالجنب�ة والعدید من البرامج والس�اسات التي ط�قتها ال�الد في السنوات الماض�ة وجعلت منها 

)Jon,2006:8.(ما الحات في القطاع المصرفي وهو وان جذب االستثمارات وتوس�ع قاعدة الصادرات كان �ستلزم  اجراء اص
ع منح عل�ه سنغافورة ، من خالل اتخاذ العدید من الخطوات منها تنم�ة االسواق المال�ة من خالل انشاء سوق الیورو م عملت

تراخ�ص الموافقة للمصارف للعمل في المناطق، الحرة وتحفیز المنافسة من خالل تسر�ع عمل�ة تدو�ل القطاع المصرفي، ومنح ال
ت في صة بها اسهمت هذه الخطواحدید معدالت االیداع واالقراض الحالمقیدة للمصارف االجنب�ة ، ومنح المصارف الحر�ة في ت

لسماح بن�ة مال�ة مصرف�ة متطورة تمثلت في ق�ام العدید من المصارف االور��ة في انشاء فروع لها في سنغافورة ، وا تأس�س
ي لكبرى فللمصارف العالم�ة الكبرى �العمل �السوق المحل�ة والق�ام �العمل بتعین خبراء ومدراء تنفیذین اجانب في المصارف ا

را �ارزا في ) .وتعد حال�ا را�ع اهم مركز مالي في العالم ومن المدن المهمة التي تلعب دو ٣١٨: ٢٠٠٩ال�الد (عبدالرحمن واخرون،
ها من صنفت على ان ٢٠٠٦في العالم وفي عام  استقرار،البلدان  أكثر. كما تعتبر من )٣: ٢٠١٤، المرهون (العالمي االقتصاد 

تمام حث واالهك �عد ان احدثت ثقافة ر�ادة االعمال عن طر�ق ال�واستطاعت سنغافورة تحقیق ذل العالم،الدول االقل فسادا في  أكثر
كز ولمة وتر علتحو�ل مخترعاتهم الى سلع والق�ام بتصدر�ها والر�ح من ورائها وكما تسمى �المدن االكثر  والمبتكر�ن،�المخترعین 

 .)Compass ,2015التكنولوج�ا (على نوع�ة الصناعات من اجل الحصول على اعلى دخل مثل 
وج�ا التكنولوالعمل على  والقطاع المصرفيات الصغیرة والمتوسطة افورة بر�ادة االعمال في والمؤسسواهتمت الحكومة في سنغ

لمحلي ا�المئة من الناتج  ٤٠المؤسسات والمصارف بنس�ة  تساهم هذهواالعتماد على النظم المتطورة في المصارف حیث  الحدیثة
 ).(Anthony ,2015:4 �أتي: الى ما سنغافورة وعمدتفي 

 والنجاح.تر��ة االبناء منذ الطفولة على االبتكار  .١
 �أرائهم.تدر�ب الموظفین على المهارات الناعمة وك�ف�ة التواصل وخلق االیجاب�ة بداخلهم والمشاركة  .٢
 میزان�ة.تعل�م الش�اب ك�ف�ة دراسة حالة السوق وعمل  .٣
 المصرف. الخدمة فيوطر�قة تقد�م  تدر�ب الموظفین والعاملین على ك�ف�ة كسب الز�ون   .٤

 )٤: ٢٠٠٧(ص�اغ ، هي:واهم العوامل التي ادت الى النجاح والتمیز في الر�ادة المصرف�ة في جمهور�ة سنغافورة 
سنغافورة وزرائها السابق قائد التغییر الحدیث ل (LeeKuanyewرئ�س (�كمن نجاح تجر�ة سنغافورة لدور  مناس�ة:ادارة  .١

تأخر إلى خلف الموالذي ات�ع تجر�ه الدراسة في المملكة المتحدة في أیجاد رؤ�ة تنمو�ة إنسان�ة اقتصاد�ة تدفع ببلدة المت الحدیثة،
انع لقائد �صاكما و�عرف هذا  سنوات،طر�ق التنم�ة المستدامة. والذي قاد مسیرتها نحو االستقالل وترأس حكومتها ألكثر من ثالثة 

الث، إلى لعالم الثافي  بلد نامتحولت سنغافورة من  ق�ادته،وارتقائها وفي ظل  التجر�ة التنمو�ةره الكبیر في المعجزة في سنغافورة لدو 
 ناءوأنشط می المصرف�ة،وتطو�ر المؤسسات  واالستثمار،مصاف األمم المتحضرة في العالم األول اذ عمل على تطو�ر الس�احة 

 ).١٠: ٢٠١٥ترول، ومركز عالمي رئ�س للصناعات التحو�ل�ة (السالموني ، �حري في العالم، وثالث أكبر موقع لتكر�ر الب
 ن فالقانو  الح�اةالدول االولى التي تعتمد على سلطة القانون في تنظ�م  سنغافورة منتعد جمهور�ة القوانین واالنظمة:  .٢

ماد�ة  نا ل�ستهمكن السكوت عنه، والعقو�ة اساس تنظ�م مجاالت الح�اة في سنغافورة �عد تخر�ب الممتلكات العامة جرمًا كبیرًا ال �
 .)Alwatan, 2013:1(لهذه القوانین دور كبیر في نجاحها واستقرارها  والسجن وكانتان تصل العقو�ة إلى الجلد  بل �مكن

البلد من خالل التأكید على اإلنسان كق�مة أساس�ة في  ممیزًا لبناء سنغافورة التعل�م طر�قاً اتخذت  التعل�م:تطو�ر نظم  .٣
وٕاعادة روح اإل�مان �الذات في نفوس أبناء البلد، من  رؤ�ة تنمو�ة،المجتمع واستفادت من تجر�ة الدراسة �المملكة المتحدة في إیجاد 
 .تهم الدین�ة أو العرق�ة أو الشكل�ة�غض النظر عن انتماءا جم�عا،خالل حثهم نحو التعلم والعمل من أجل إیجاد وطن �عتزون �ه 

والتعل�م في سنغافورة ال یختلف كثیرًا عما موجود من نظم تعل�م معاصرة، إذ �مر الطالب بثالث مراحل، یبدأ �التعل�م االبتدائي 
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سنوات ومرحلة التوجه و�متد ألر�ع سنوات وهو إلزامي، ومن ثم �أتي �عده التعل�م الثانوي، والتي تتكون من دورة تأس�س�ة لمدة أر�ع 
لمدة عامین، و�ركز المنهج على تطو�ر اللغة اإلنجلیز�ة، واللغة األم، والر�اض�ات، �عدها التعل�م ما قبل المرحلة الجامع�ة، وتمتد 
لسنتین إلى ثالث سنوات في المدارس العل�ا تسمى في الغالب الكل�ات المتوسطة، تعقبها امتحانات وطن�ة موحدة في جم�ع 

ارس. وللحكومة السنغافور�ة برامج للتأهیل والتدر�ب لما �عد مراحل التعل�م إذ تم إنفاق م�الغ كبیرة على تدر�ب الك�ار على المد
 ).٥ :٢٠١٣مختلف المهارات اإلدار�ة والح�ات�ة والوظ�ف�ة، وعلى إعادة تدر�ب المتخصصین في مجال تخصصاتهم (الق�سي ،

 
 الدولتحلیل ب�انات :الم�حث الرا�ع

لیها وشهد التشج�ع عاتجهت المملكة العر��ة السعود�ة نحو االهتمام �الر�ادة في كافة المجاالت و :المملكة العر��ة السعود�ة  اوال:
وتعمل  القطاع المصرفي و النقدي تطورات كبیرة وضخمة وتفاعل معها �شكل ایجابي وذلك لدورها في تنم�ة االقتصاد السعودي ،

امت ة على دعم ر�ادة االعمال من خالل تقد�م تسه�الت ائتمان�ة ، وتقد�م خدمات مصرف�ة متطورة ، كما قالمصارف السعود�
ي مؤسسة النقد السعود�ة على ایجاد انظمة مدفوعات متطورة وشاملة وحدیثة ، حیث تساهم هذه االنظمة في االداء المصرف

ود�ة جدول ب�انات الر�ادة المصرف�ة في  المملكة العر��ة السعو�وضح ال. )٢٠١٧السعودي ( تقر�ر مؤسسة النقد السعود�ة ،
 .) ٢٠١٨، ٢٠١٧، ٢٠١٦للسنوات التال�ة ( 

 )ب�انات الر�ادة المصرف�ة في المملكة العر��ة السعود�ة2جدول (
 المؤشرات

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ السنة

 مؤشرات الر�ادة المصرف�ة
 ٠٬٦١١ ٠٬٥٤٩ ٠٬٦١١ ادراك الفرص المتاحة 

 ٠٬٩٣٣ ٠٬٥٦٥ ٠,٩٣٣ مهارات البدء �المشروع 
 ٠٬٤٣٦ ٠٬٤٨١ ٠٬٤٣٦ قبول المخاطرة 

 ١٠٠٠ ٠٬٧٨٤ ١٠٠٠ العالقات واالتصاالت 
 ٠٬٤٧٧ ٠٬٦٩١ ٠٬٤٧٧ الدعم الثقافي 

 ).٢٠١٨، ٢٠١٧، ٢٠١٦ ،اعداد ال�احث �االعتماد على التقار�ر الر�ادة المصرف�ة (من المصدر:

ل مجموعة من المؤشرات الفرع�ة وهي (ادراك الفرص ، مهارات البدء �المشروع ، قبو المصرف�ة و�ضم مؤشر ر�ادة االعمال 
نة الى الثقافي ) وهناك مؤشرات ترت�ط ولها دور في ت�این واختالف المؤشرات من س، العالقات واالتصاالت ، الدعم  المخاطر

مكن ت ألنها الفرصة كبیرةاداراك الفرص فكلما ارتفع مؤشر الحر�ة االقتصاد�ة كلما كانت  اخرى حیث تؤثر الحر�ة االقتصاد�ة على
 المرت�ةالفرد من اخت�ار العمل الذي یرغب �ه وحصلت السعود�ة في مؤشر الحر�ة االقتصاد�ة  على المرت�ة السا�عة عر��ا و و 

ل عالم�ا وهذا �شیر �أنها حققت تقدم في المؤشر خال )٦٤حصلت على المرت�ة ( ٢٠١٧اما في عام  ٢٠١٦)عالم�ا لعام  ٧٨(
 .(Economicfreedomlandex,2016,2017,2018))عالم�ا  ٩٨على المرت�ة ( ٢٠١٨ العام وحصلت في عام

اما مهارات البدء �المشروع و�قصد بها مدى توفر المهارات والكفاءات الالزمة في الشخص الر�ادي للبدء �أعمالهم او طر�قة 
 السعود�ة فيوان هذا المؤشر له عالقة بجودة التعل�م وحصلت  الخاصة،تقد�مهم الخدمات في المصارف �االعتماد على تصوراتهم 

 ٢٠١٧اما في عام  عر��ا.وكانت من الدول المتقدمة  المرت�ة السادسة�ا اما عر��ا حلت عالم )٧٢(على المرت�ة ٢٠١٦عام 
) ٢٠١٦٬٢٠١٧العالمي لمؤشر جودة التعل�م ، التقر�ر(عر��ا ) في جودة التعل�م عالم�ا والر�عة ٤٣المرت�ة (حصلت السعود�ة على 

مختلفة للتعل�م العالي في المعاهد والجامعات بهدف غرس مفاه�م السعود�ة نحو تدر�س مقررات الر�ادة في مراحل التعل�م ال واتجهت
الر�ادة في نفوس الطالب ونشر ثقافة الر�ادة لتكون العماد لنجاح وتطو�ر الخدمات المصرف�ة وتشج�ع الموظفین على االبداع الن 

 ىما مدقبول المخاطرة و�قصد بها اما مؤشر التعاطي مع الفشل او  المصارف.امل في نجاح الر�ادة في العنصر ال�شري اهم ع
و یرت�ط     (globalentrepreneurshiplndex,2018). تحمل االفراد للمخاطرة وماهي المخاطر المتوقعة عند البدء �مشروع

حیث حصلت المملكة العر��ة السعود�ة على مؤشر ش�كات العالقات واالتصاالت �مؤشر البن�ة التحت�ة ومؤشر االداء اللوجستي 



 مال�ةو  محاسب�ةمجلة دراسات 

  JAFS                                               ( VOL.16,ISS.54, YEAR.2021)                                                        (٢٠٢١) سنة(٥٤) العدد(١٦المجلد(

 مختارة لدول نماذج:  المصرف�ة الر�ادة تحقیق متطل�ات
 

 
۱٦۹ 

اما مؤشر االداء اللوجستي فقد حصلت على المرت�ة (  ٢٠١٨) في عام ٣٤وحلت المرت�ة ( ٢٠١٧) عالم�ا في عام  ٣٦المرت�ة (
و�رت�ط مؤشر الدعم الثقافي �مؤشر الفساد في .,World) (Economicforum,2017,2018 ٢٠١٨)عالم�ا في عام  ٥٥

�م االجتماع�ة والثقاف�ة لها دور كبیر على هذا المؤشر  حیث حلت  الموظفین  وكیف �مكن ان یؤثر على المجتمع وان الق
(منظمة الشفاف�ة  ٢٠١٨) عر��ا في عام ٥٣) عالم�ا و (٥٨وعلى المرت�ة (  ٢٠١٧) عالم�ا في عام  ٥٧السعود�ة على المرت�ة (

ر�ادة األعمال في اقتصاد الدولة  وتهدف مجموعة مؤشرات الر�ادة المصرف�ة إلى ق�اس جودة وحجم عمل�ة ).٢٠١٧٬٢٠١٨الدول�ة 
وكلما ارتفعت النس�ة المئو�ة التي  الر�اد�ة، وأدراكو�وفر فهما عم�قا لر�ادة األعمال عبر تقی�م المواقف والقدرات والتطلعات العل�ا 

كس صح�ح، على ارتفاع مستوى ر�ادة األعمال فیها لتحصل على ترتیب مرتفع في المؤشر والع دل ذلك الدولة،حصلت علیها 
ذلك على انخفاض مستوى ر�ادة األعمال فیها؛ لتحصل الدولة على  الدولة دلفكلما انخفضت النس�ة المئو�ة التي تحصل علیها 

  المصرف�ة.ترتیب متدن في الر�ادة 
، سعود�ة�ة الومما تقدم �مكن القول �ان ین�غي توس�ع نطاق الجهود المبذولة لتطو�ر منظومه ر�ادة االعمال في المملكة العر�

 م بجانبوتوفیر الس�اسات واالجراءات الممكنة ، وتوفیر فرص عمل وتثقیف الفئات المختلفة في المنظومة الر�اد�ة ، واالهتما
ي فط الضعف ناهج  التعل�م  نحو تحفیز ر�ادة االعمال والتفكیر االیجابي وتطو�ر خدمات العمالء،  ومعالجة نقامالتعل�م تطو�ر 

ي تولید ر�ادي ف�ة وتمكین التواصل والتفاعل بین الفئات المختلفة الممثلة لمنظومة ر�ادة االعمال واشراك المجتمع الالبن�ة التحت
 وتنفیذ الم�ادرات لتطو�ر الر�ادة في المملكة العر��ة السعود�ة .

 الركن االول لمؤشرات ر�ادة االعمال في المملكة العر��ة السعود�ة )١شكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنغافورة  اوال:
 ،العالمي فإبداًعا وابتكاًرا  الدول األكثرتعد سنغافورة واحدة من الدول التي تحصل �شكل دائم على مرت�ة متقدمة كواحدة من 

في  كفاءة وأكثرالمصارف تقدما  أكثرواحرزت تقدما في كافة القطاعات ومنها القطاع المصرفي حیث تعد مصارف سنغافورة من 
  )٢٠١٨٬٢٠١٧٬٢٠١٦و�وضح الجدول ب�انات الر�ادة المصرف�ة في سنغافورة للسنوات ( العالم،

 ب�انات الر�ادة المصرف�ة في سنغافورة(3) جدول
 ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ المؤشرات

 مؤشرات الر�ادة المصرف�ة
 ٠٬٤٧ ٠٬٤٨ ٠٬٤٣ ادراك الفرص

 ٠٬٣٤ ٠٬٣٣ ٠٬٣٨ مشروعلمهارات البدء �ا
 ٠٬٨١ ٠٬٧٩ ٠٬٧٩ قبول المخاطرة

 ٠٬٤٤ ٠٬٣٩ ٠٬٣٨ العالقات واالتصاالت
 ٠٬٧١ ٠٬٧٢ ٠٬٧٦ دعم الثقافة

 ).٢٠١٨، ٢٠١٧، ٢٠١٦ المصرف�ة،من اعداد ال�احث �االعتماد على التقر�ر العالمي للر�ادة ( المصدر:

 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

ادراك 
الفرص 
المتاحة 

مھارات 
البدء 

بالمشروع 

قبول 
المخاطرة 

العالقات 
واالتصاالت

الدعم 
الثقافي 

مؤشر ریادة 
االعمال 

۲۰۱٦

۲۰۱۷

۲۰۱۸



 مال�ةو  محاسب�ةمجلة دراسات 

  JAFS                                               ( VOL.16,ISS.54, YEAR.2021)                                                        (٢٠٢١) سنة(٥٤) العدد(١٦المجلد(

 مختارة لدول نماذج:  المصرف�ة الر�ادة تحقیق متطل�ات
 

 
۱۷۰ 

ل مجموعة من المؤشرات الفرع�ة وهي (ادراك الفرص ، مهارات البدء �المشروع ، قبو  المصرف�ة و�ضم مؤشر ر�ادة االعمال
نة الى المخاطر ، العالقات واالتصاالت ، الدعم الثقافي ) وهناك مؤشرات ترت�ط ولها دور في ت�این واختالف المؤشرات من س

ن تمك نهاألالفرصة كبیرة حر�ة االقتصاد�ة كلما كانت اخرى حیث تؤثر الحر�ة االقتصاد�ة على ادراك الفرص فكلما ارتفع مؤشر ال
د�شن ) الفرد من اخت�ار العمل الذي یرغب �ه وحصلت سنغافورة  في مؤشر الحر�ة االقتصاد�ة  الصادر من مؤسسة (هیرتج  فاون

لى ع ٢٠١٨في عام حصلت على المرت�ة الثان�ة  عالم�ا وحصلت  ٢٠١٧اما في عام  ٢٠١٦على المرت�ة الثان�ة  عالم�ا لعام 
المرت�ة الثان�ة  عالم�ا وهذا �شیر �أنها حافظت على مكانتها وصدارتها بین الدول  خالل هذه السنوات  

(Economicfreedomlandex,2016,2017,2018) . 
ر�قة طعمالهم او ء �أاما مهارات البدء �المشروع و�قصد بها مدى توفر المهارات والكفاءات الالزمة في الشخص الر�ادي للبد

 افورة  تقد�مهم الخدمات في المصارف �االعتماد على تصوراتهم الخاصة ، وان هذا المؤشر له عالقة بجودة التعل�م وحصلت سنغ
لم�ا  في كذلك حلت المرت�ة  االولى عا  ٢٠١٧على المرت�ة  االولى عالم�ا وكانت من الدول المتقدمة اما في عام ٢٠١٦في عام 

التعل�م فقط، بل ات�عت  سنغافورة مبدأ هامًا لم �عتمد على االرتقاء �و  ٢٠١٨م ، وحافظت على المرت�ة االولى في عام  جودة التعل�
لعالم، ابلدان  منافسة أورو�ا ودول العالم ، وأن تتحول إلى بؤرة دول�ة في التعل�م، تذهب إلیها كبرى الجامعات الدول�ة في مختلف

لتعل�م  او�هدف  حت سنغافورة قمة  دول العالم في التعل�م، وذلك عندما جعلت التعل�م نقطة انطالق الح�اةوقد تحقق هذا المبدأ وأص�
على  �النفع إلى بناء شخص�ة قو�ة للطفل، وتنم�ة مهاراته االجتماع�ة، األمر الذي �سهم في تحقیق نتائج جیدة أكاد�م�ًا، و�عود

لى تخرج، ومع ذلك ال تقف طموحات حكومة سنغافورة عند سقف معین؛ بل تسعى إالوظائف المرموقة التي یلتحقون بها �عد ال
). اما ٢٠١٦٬٢٠١٧، ٢٠١٨العالمي لمؤشر جودة التعل�م  (التقر�ر .مز�د من التطو�ر للنظام التعل�مي ل�كون أكثر مرونة وجودة

لبدء اطرة وماهي المخاطر المتوقعة عند امدى تحمل االفراد للمخ مؤشر التعاطي مع الفشل او قبول المخاطرة و�قصد بها ما
   �مشروع  

مؤشر  حیث حصلت سنغافورة  فيو یرت�ط مؤشر ش�كات العالقات واالتصاالت �مؤشر البن�ة التحت�ة ومؤشر االداء اللوجستي    
مرت�ة  الثالثة في وحلت ال ٢٠١٦البن�ة التحت�ة الصادر من (المعهد الدولي للتنم�ة االدار�ة ) على المرت�ة الثان�ة  عالم�ا في عام 

شر االداء مؤ حصلت على المرت�ة الثان�ة وهي من اكثر الدول تقدما وتطورا في البن�ة التحت�ة  اما  ٢٠١٨اما في عام   ٢٠١٧عام 
ي عام فوالسا�عة  عالم�ا  ٢٠١٧اللوجستي الصادر من (مجموعة البنك الدولي  )  فقد حصلت على المرت�ة  الخامسة عالم�ا في 

٢٠١٨ Economicforum,2017,2018) World,. ( و�رت�ط مؤشر الدعم الثقافي �مؤشر الفساد في الموظفین ، وكیف �مكن
. حیث  لدول�ة)االجتماع�ة والثقاف�ة لها دور كبیر على هذا المؤشر الصادر من (منظمة الشفاف�ة ا ان یؤثر على المجتمع وان الق�م

ي عام ف والمرت�ة الثالثةعالم�ا  ٢٠١٧وعلى المرت�ة السادسة في  ٢٠١٦في عام  السا�عة عالم�اعلى المرت�ة  حصلت سنغافورة
ادة مؤشرات الر�ادة المصرف�ة  إلى ق�اس جودة  وحجم عمل�ة ر� وتهدف مجموع). ٢٠١٧٬٢٠١٨الشفاف�ة الدول�ة  (منظمة ٢٠١٨

 �اد�ةالر راك التطلعات العل�ا واداألعمال في اقتصاد الدولة و�وفر فهما  عم�قا لر�ادة األعمال عبر تقی�م المواقف والقدرات  و 
ترتیب  �ادة األعمال فیها لتحصل علىوكلما ارتفعت النس�ة المئو�ة التي حصلت علیها الدولة ، دل  ذلك على ارتفاع مستوى ر 

 مرتفع  في المؤشر والعكس صح�ح، فكلما انخفضت النس�ة المئو�ة التي تحصل علیها الدولة  دل  ذلك على انخفاض مستوى 
ا مممصرف�ة وهذه النسب تعكس على مؤشرات الر�ادة ال، في الر�ادة المصرف�ةر�ادة األعمال فیها؛ لتحصل الدولة على ترتیب متدن 

غلب هذه ومما تقدم �مكن القول ان دوله سنغافورة متقدمة وحاصلة على المراتب  االولى في ا  یؤدي الى ارتفاعها وانخفاضها .
 دم اكثرالمؤشرات ومنها، مؤشر الحر�ة االقتصاد�ة حیث حصلت على المرت�ة الثان�ة لذلك یجب  الحفاظ على هذه المرت�ة والتق

التطور و التقدم ى اما جودة التعل�م فقد كانت �المرت�ة االولى والعمل على  للمحافظة على هذه الصدارة و للحصول على المرت�ة االول
انها في  ساد رغموذلك الن العالم في تقدم مستمر ومنافسة بین الدول كذلك مؤشرات البن�ة التحت�ة واالداء اللوجستي والف  �استمرار

افسة الم ومنها التقدم اكثر للحصول على المرت�ة االولى ومواك�ة التطور الحاصل في العالمراتب المتقدمة في هذه المؤشرات وعلی
 .الدول على هذه المراتب المتقدمة 
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 )٢شكل (
 الركن االول لمؤشرات ر�ادة االعمال في سنغافورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات والتوص�ات:  الم�حث الخامس
 االستنتاجات اوال: 

ا ام ف�ة،الر�ادة المصر من خالل دراسة التقار�ر العالم�ة للر�ادة المصرف�ة تبین ان السعود�ة من الدول المتوسطة في  .١
 المصرف�ة.ت المستوى المتمیز في الر�ادة ذاسنغافورة كانت من الدول 

ك ر�ادي ات سلو راتیج�ات ر�اد�ة ذتعد الر�ادة المصرف�ة سمة هامة للنمو والمیزة التنافس�ة، الن االدارة تت�ع اسالیب واست .٢
 واالبتكار.و�شجع على االبداع 

ادة رها وز�على المصارف فقط وانما على االقتصاد والمجتمع ككل فهو �سهم �استقرا االیجابي ل�سللر�ادة المصرف�ة االثر  .٣
 وانما على المستوى الدولي ا�ضا. المحلي فقط، وتحقق نجاحها ل�س على المستوى ور�حیتهانموها 

 
 التوص�ات ثان�ا: 

 لممكنة.الس�اسات واالجراءات ا المملكة وتوفیرین�غي توس�ع نطاق الجهود المبذولة لتطو�ر منظومه ر�ادة االعمال في  .١
ة اد�مزدهر وواقع مصرفي قوي ومتطور ین�غي تدع�م وتطو�ر التقن�ات الحدیثة بهدف خلق ق�مة اقتص �اقتصادللنهوض  .٢

 الحدیثة.�ات االلكترون�ة واالنظمة وتطو�ر المصارف �التقن أكبر
  المبتكر�ن.الم�ادرات الهادفة إلى تشج�ع ثقافة العمل الحر ودعم ورعا�ة التركیز على  .٣

 المصادر
 :مصادر العر��ة

فى �غداد دراسة میدان�ة في مستش الفكري:، الر�ادة كمدخل المنظمات المعاصرة في ظل تبني مفهوم رأس المال  ٢٠١٤حامد كر�م ،  الحدراوي، .١
 .٢٧العدد  ٩المجلد  الكوفة،جامعة  واالقتصاد،مجلة الغري الصادرة من كل�ة االدارة  التعل�مي،

التر��ة  لتر��ة،اكل�ة  سعود،جامعة الملك  السعود�ة،لتر��ة والتنم�ة في المملكة العر��ة ) ا٢٠٠٤عدنان احمد ( الورتان، سالمة، الخم�سي، السید .٢
 السعود�ة.المملكة العر��ة  والتنم�ة،

مركز  ساس�ة،األكل�ة االقتصاد والعلوم  القاهرة، سنغافورة، جامعةج�ار دور الدولة في التنم�ة االقتصاد�ة في  عوض، العال،عبد  الرحمن،عبد  .٣
 .٢٠٠٩الدراسات 

 .٢٥٧٦الص�اح الجدیدة العدد  جر�دة التكنولوج�ا،) سنغافورة من جز�رة االسد الى صناع ٢٠١٣عامر ( الق�سي، .٤
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 .١٦٩٧٩العدد  الر�اض،جر�دة  نجاحها،) سنغافورة وقصة ٢٠١٤عبد الجلیل ز�د ( المرهون، .٥
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