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  مقدمة:
  

قة تدني مس ة علینا أن نقر حق شة في عدد من المجتمعاتبدا د إلى تراجع یؤ ، األمر الذ تو المع
شتهم في  ات مع ان ومستو ة على الس ة سلب ة فیها، وما یترتب علیها من آثار اجتماع معدالت التنم

  .یها االجتماعي واالقتصادقش
ة، نجدها تتلخص فى النقطتین  وٕاذا تأملنا في ات التنم اب ضعف النمو االقتصاد وتراجع مستو أس

  التالیتین: 
ود اإلقتصاد -1   إنتشار الفساد والر
ة  األوضاع -2 ةاالجتماع عض الدول  ترد :المترد ة  فى   ر وجهلمن فقعض األوضاع االجتماع

ات نظراً ومرض  ات ومنها البنوك فى التصد لهذه السلب    .لضعف مساهمة المؤسسات والشر
  

ة  ة للبنوكوهنا تأتي المعالجة، وذلك من خالل أدوات المسئول والمؤسسات في هذه الدول  االجتماع
ات  ماوزادة مساهمتها فى عالج مثل هذه السلب ة و ة  االجتماع ع التال سنر من خالل تناول المواض

  خالل: من
ة  -1 ة:المسئول م عامة االجتماع   .مفاه
ة في منظمات األعمال -2 ة االجتماع   .نشأة مفهوم المسئول
ة -3 ة االجتماع المسئول  .مراحل تطور اهتمام البنوك 

  
ة سوف نتناول: ة االجتماع المسئول   واستكماًال لدور واهتمام البنوك 

 مفهوم رادة األعمال -1
 صفات رائد األعمال  -2
المجتمع دور رادة  -3 ة   األعمال في دعم التنم
 ممیزات رادة األعمال  -4
ة). -5 ة في مجال رادة األعمال (التجرة األمر م ة وٕاقل  تجارب دول
ل في دعم رادة األعمال -6  دور البنوك وجهات التمو
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ة -1 ة اإلجتماع م عامة  :المسئول  مفاه
   ماهیتها:* 

ة -  ه للمسئول ة  الیوجد تعرف محدد متف عل مستو العالم فقد تعددت التعرفات  علىاإلجتماع
عاد والمقاصد  عا لأل م،وتنوعت ت ضًا  التعرفات،التي تستهدفها تلك  والمفاه ما إختلفت أ

ما في  ین اإللتزام األدبي والتطوعي  ار و ات القطاع الخاص بین اإللزام واإلج التعرفات في شر
   .ذلك المجاالت واإلتجاهات

  
ة لرجال األعمال  البنك الدوليف عر  -  ة اإلجتماع " التزام اصحاب المؤسسات  أنها: علىالمسئول

ة  المساهمة في التنم ات  وذلك من خالل العمل مع موظفیهم والمجتمع المحلي  المستدامة،والشر
شة،وذلك بهدف تحسین مستو  ل،والمجتمع  ة في آن  المع   .»واحدٌاسلوب یخدم التجارة والتنم

  
ةعرفت  -  ة الدول ة  الغرفة التجار ة اإلجتماع " إلتزام مؤسسات األعمال الطوعي  أنها: علىالمسئول

   .نحو مسئول " علىبإدارة أنشطتها 
  
ات  أنها: علىم ١٩٥٤عام  بیتر دراكروعرفها  -  ة من المنظمات والشر ات المطلو " اإللتزام والواج

   .واألفراد تجاه المجتمع "
  

ة ام من غالر  -  ة،ختالف تعرفات المسئول ة بین تلك التعرفات اإلجتماع  ،إال أن هناك قواسم مشتر
ة هي قدرة المنشأة سواء التي تعمل في القطاع العام أو القطاع  ة اإلجتماع وهي أن المسئول

ط بها والمحافظة  علىالخاص  ین المجتمع المح ما بینها و ما  تلك العالقة علىخل عالقة جیدة ف
أفضل الممارسات في مجاالت  حق تطور المجتمع وٕازدهاره وأمنه وأمانه، وذلك من خالل اإللتزام 

فل الموازنة بین مصالحها ومصالح المجتمع ل الذ  الش    .عمل المنشأة المختلفة و
  
 :أهمیتها  

ة ودفعها قدما إلي األمام من خالل المساهمة الف -١ ة اإلقتصاد اعلة في معالجة عدد دعم عجلة التنم
ة التي تعی تقدم اإلقتصاد الوطني وتحد من وتیرة نموه وٕاستقراره ا والمشاكل اإلقتصاد    .من القضا

  
اب من الجنسین -٢ طالة بین الش افحة إنتشار ال ة وتدربها  ،م من خالل إستقطاب الكوادر الوطن

م للعمل في قطاعات اإلقتصاد القوم    .يوتأهیلها التأهیل السل
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ة بإشراف إدارات  -٣ ة اإلجتماع ات بتنفیذ برامج متعددة في مجاالت عمل المسئول ام البنوك والشر ق
ع إدارا أعلي سلطة لدیها ة مخصصة للصرف  ،متخصصة تت ات مال تلك  علىولدیها میزان

ة م ة لوا  والمشروعات الصغیرة والمتوسطة  ،والقطاع الصحي  ،البرامج لدعم القطاع التعل متناه
ة لذلك ،واألسر المنتجة ،الصغر ه القدرة المال س لد ا لمن یرغب ول  ،وٕاستكمال الدراسات العل

   .وقطاع البیئة
  
ة فى منظمات األعمال:  -2 ة اإلجتماع   نشأة مفهوم المسئول
  
 :ة في هذا المجال ة اإلجتماع ة للمسئول  )1( دور المنظمة العر

ة للمس     ة في أنشئت المنظمة العر ة اإلجتماع زها بیروت ٢٠١١یولیو  ١٨ئول    .ومر
  
   أهداف المنظمة: *

ة  ة اإلجتماع لها إلي مستو  علىأ) رفع مستو التعاطي مع مفهوم المسئول المستو المحلي وتحو
م  مة وتعم ة من خالل اإلدارة الح ومات العر ات والح المفهوم اإلستراتیجي في عمل المحل

   .افة الوسائل المتاحةثقافتها عبر 
ة  ة علىب) تحفیز المجتمعات المدن ات اإلجتماع ادئ  علىوالعمل  ،اإلنخرا في المسئول وضع الم

ة  ة ودعم برامجها في تحقی التنم ة اإلجتماع ر عمل المسئول التي تؤد إلي تحسین وتطو
   .المستدامة

ة في مجال ال ومات العر ة الح ة ج) السعي إلي إظهار رؤ ش ة ورطها  ة اإلجتماع مسئول
ة واحدة لدعم  ما  تطلعاتها،إلكترون    بینها.وتسهیل التواصل ف

ة الحائزة  وم ة والح ة  علىء) تكرم المؤسسات الرسم في مجال  ISOشهادات الجودة العالم
ة  ة.المسئول    اإلجتماع

ادات من مختلف القطاعات الذین قدموا إنجازات وم ة ه) تكرم الق ادرات فیى مجال المسئول
ة    .اإلجتماع

ة ة والدول ة والعر م ة واإلقل ذلك المؤسسات  ،و) التعاون وٕابرام اإلتفاقات مع المنظمات الوطن و
ر األهداف ذات الصلة ة لدعم وتطو    .الخاصة والرسم

  

                                                 
(1) Http://www.arabsocialresponsibility.org/ar/main.php 
 



 5

ا ة العالقات وتت ة تهدف إلي تنم ات سنو م ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومنتد دل المعلومات ز) تنظ
افة القطاعات  ام فرص أكبر للتعاون والتنسی بین  سهل ق ة مما  ة اإلجتماع في مجال المسئول

ة ة في المنطقة العر   .الحیو
ة  ومات في المنطقة العر ات إدارتها للوصول إلي معاییر الجودة  علىح) تحفیز الح ر إستراتیج تطو
ة اإلجتماع ة في مجال المسئول    .ةالعالم

  
ة ة االجتماع ار المسئول   :* مع

ة حول العالم نظراً  ة االجتماع المسئول ة هذا الموضوع المتعل  ة ، أالهم طلقت منظمة المعاییر الدول
اصدار شهادة ایزو  ٢٠١٠عام  دآت  ة و ة االجتماع ار للمسئول ة ٢٦٠٠٠مع ة االجتماع  .للمسئول

انات ف افة انواع الك ا الدارة ي القطاعین العام والخاص لتحقی أتهدف الي مساعدة  فضل المزا
مراعاة  ةالتشغیل في بیئة تتسم  ة المسئول ما أنه أاالجتماع ن تطبی مواصفة .  ح من المم ص

ة  ٢٦٠٠٠االیزو  ة االجتماع انات علىللمسئول انت  ،الك ومي او  علىان  المستو الح
افة ق الصناعي الخاص، ا حقوق االنسان في العدید من النقااو الخدمي لمعالجة      .ضا

  
ة  المسئول ة:* دور االعالم في ترسیخ الوعي    االجتماع

مایتمثل دور اإل   :یلي عالم ف
ة واهمیتهاأ ة االجتماع مفهوم المسئول ة    .) التوع

ات والبنوك  ام ب علىب) حث االفراد والشر ةالق ة االجتماع   .دورها تجاه المسئول
ح ا   .و بیئيأدعم اجتماعي او اقتصاد  لقطاعات المختلفة في المجتمع التي تحتاج اليج) توض

م د) ابراز نتائج مساندة المجتمع ودعمه مما ل سل ش   .ساهم في تطوره ونموه 
ة االجتما المجتمع لتكون قدوة لآلخرنه) ابراز االمثلة الناجحة في مجال المسئول ة    .ع

  
ةمراحل تطور إهتمام البنوك  -3 ة اإلجتماع   :المسئول

ة  عض الدول تنوعت مجاالت المسئول ة في البنوك ب    :وتعددت مابیناإلجتماع
  .الفقراء والمحتاجین في المجتمع هتماماالأ) 
ات ومستوصفات خیرة ب)   .إنشاء مستشف
ةدعم االج)    .بتكارات العلم
  .ثقل المواهب المتمیزة ء)
  .ة التلوثتنقیتها ومحار مشروعات للبیئة و  ه)
ة دعم الطالب و) م افة المراحل التعل   .في 



 6

ان أحدث هذه التطورات  ةو ة تجرة البنوك اإلسالم ة اإلجتماع وسوف  ،فى إرساء مفهوم المسئول
مایلى    :نعرض لها ف

ة تلعب البنوك  ة )2(اإلسالم ة اإلجتماع بیرا في مجال المسئول م  ناحیث شدد دین ،دورا  هذه  ىعلالعظ
ة وعلا مان  ىلمسئول اآلخرن  ة  أنفسنا،ضرورة العنا ة  نعتنى  بیر في المسئول ة لها دور  والبنوك اإلسالم

ة أو من خالل إتخاذ  ة من خالل اإلستثمار في المؤسسات التي تعمل وف الشرعة اإلسالم اإلجتماع
ل ة في هذا المجال وذلك لفائدة المجتمع     .خطوات جد

ادئ األ ة في اإلسالم هو السلوك اإلجتماعيومن الم ة األساس أخالق  ،خالق ن من خاللها اإلرتقاء  م التي 
ة له ولمجتمعه ا ،اإلنسان وتحقی الرفاه حترم إجتماع ل إنسان له الح في أن     .لذا فإن 

  
ة - ة في البنوك اإلسالم ة اإلجتماع    :توجهات المسئول

ة والمراجعة للمؤسس اإلشتراك مع دار اإلستثمار و أجرت هیئة المحاس ة  ة اإلسالم  Dinarات المال
Standard  ة للمعاییر التي وضعتها هیئة ة تهدف لمعرفة مد تطبی البنوك اإلسالم دراسة مسح

ة ة اإلسالم ة والمراجعة للمؤسسات المال ة ١٣والتي تغطي  ،المحاس ة اإلجتماع ومن  ،عنصرا للمسئول
ر منها مایليأهم الخطو العرضة ال ة لمعاییر الهیئة المشار إلیها نذ النس    :تي خرجت بها الدراسة 

  
    :األعمال الخیرة -١

ة حیث أكد  ات البنوك اإلسالم ة في  ٪٧٦التزال هذه األنشطة في مقدمة أولو من المؤسسات المشار
اسات لألنشطة الخیرة مقابل  ما وجد أن  ،اساتال توجد لدیها تلك الس ٪١٧الدراسة أن لدیها س

ة إال أن أغلبیتها التهتم بإستخدام  ات البنوك اإلسالم هذه األنشطة التزال تعد في مقدمة أولو
اتها لزادة اإلعتمادات المخصصة لألعمال الخیرة والظروف الطارئة حیث لم یتوافر هذا إال  ان إم

   .فقط ٪٣٤في 
  

  :ستثمارات المسئولةاال -٢
ح تخصص حصص من من المؤسس ٪٥٥أكدت   اسات تت ة أنها تهتم بوضع س ات المشار

ة والبیئة    .التهتم ٪٣٨وذلك مقابل  ،اإلستثمار لمجاالت التنم
  

اة -٣   :إدارة الوقف والز
ة عن العمالء ٪٣٨هناك  ا الن اة  ة حسب الدراسة تدیر أموال الز    .من البنوك اإلسالم

                                                 
الجزائر، " دور البنوك اإلسالمیة فى إرساء المسئولیة اإلجتماعیة فى الدول  –جامعة عنابة  –، كلیة اإلقتصاد ، خدیجة لدرعقاسمد. ماضى بل )2(

 2011أكتوبر  –اإلسالمیة " 
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ة  المسئول ة التي تشارك فیها المؤسسات التي تضمنتها الدراسةوهناك عدد من البرامج الخاصة   ،اإلجتماع
ام الشرعة ومنها قة ألح ة الصغر المطا رنامج اإلدخار التكافلي الخیر وهو  ،برامج المشروعات متناه و

عد إجتماعي    .برنامج إستثمار ذو 
  
ة - ة اإلجتماع ة في مجال المسئول    :أوجه قصور البنوك اإلسالم

الدور اإلجتماعي المنو بهاقامت البن ة     :ولكن هناك عدة فجوات في التطبی منها ،وك اإلسالم
ة المؤسسات التي تستهدف شرائح مؤسسات معینة  هناك ضعف فى :قصور في األنشطة الخیرة -١ نس

ة المتوافرة  ونجد ،تحتاج المساعدة ة التحت ة تن علىللعمل  لدیها  أن تلك المؤسسات ال تستغل البن م
ة ة اإلجتماع    .الموارد التى تخصص لتحمل المسئول

  
ة -٢ ة للبیئة ولكن هناك  :قصور في األنشطة البیئ ة أهم فقط من البنوك تقوم  ٪٣٨تولي البنوك اإلسالم

رامج خاصة ا بإستهداف التأثیر في البیئة وذلك من خالل حصص و ادرات  ،فعل اب الم وهذا مرجعه غ
ة وتعمل التي تطلقها البنوك     .دعم البیئة علىاإلسالم

  
عة العمالء -٣ ة تضع  :قصور في متا ة أن البنوك اإلسالم عة  علىرصدت الدراسة المسح اتها متا رأس أولو

ة  ة  ،٪٩٧العمالء بنس ة نس ة الخدم  ،٪٧٦والتعامالت الموثوق بها مع العمالء نسب  ،٪٧٩ومن الناح
س عتبر مؤشرا جیدا إال أنه ل ة  وهذا  مسئولیتها اإلجتماع ة تقوم  أن البنوك اإلسالم م  ا للتسل  علىاف

  .الوجه األكمل
  
القو العاملة -٤ بیر :قصور في اإلهتمام  ة یتمتعون بإهتمام   ،الرغم من أن الموظفین في البنوك اإلسالم

اسات تحافظ  ة في من المؤسسات ا ٪٨٣فهناك  ،حقوقهم وتضمن رفاهیتهم علىنظرا لوجود س لمشار
اسات تضمن تكافؤ الفرص تعتمد  ٪٨٦و ،منها توفر رواتب وحوافز مجزة ٪٩٣و ،الدراسة تتبني س

اسات ضد التمییز ة التي توفرها تلك  ،س عدم وضوح الحما إال أن هناك قضیتین مهمتین األولي تتعل 
ضات او والتعو م الش ة تقد فاءة آل اسات خاصة في موضوع عدم  ة والث ،الس ة تتعل بنس ا  ٪٥٢ان تقر

ات غیر المرغوب فیها! المجموعات ذات الخلف اسات تتعل     لدیها س
  
اة -٥ اة :قصور في إدارة أموال الز حیث  ،من األمور التي تحتاج إلي إعادة دراسة هي إدارة الوقف وأموال الز

اسات إلدارة  ٪١٠ترصد الدراسة أن  ة تضع س ة عن فقط من المؤسسات المشار ا الن أمالك الوقف 
اة ٪٣٣العمالء مقابل  الغ الضخمة في  ،إلدارة أموال الز النظر إلي الم ة متواضعة جدًا  وتعتبر تلك النس
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ة للقرض الحسن فإن  .هذین القطاعین النس عد  ٪٥٩أما  اسات ذات  من المؤسسات أكدت أن لدیها س
  .إجتماعي

  
ة - ادرات للبنوك اإلسالم عض الم ة عرض ل ة اإلجتماع    :في مجال المسئول

ةا ة اإلجتماع ادرات في مجال المسئول ة عدید من الم عض البنوك اإلسالم ادرات  ،تخذت  وتنوعت تلك الم
التكامل ة المعاقین ،مابین مایهتم  عض ،وأخر ما یتعرض لرعا ز ال ا البیئة على ور ادرة  ،قضا وتم رصد م

اللحد من التمییز العنصر في جن    .وب أفرق
  

حرن -١ ال ة تآزر للتأمین التكافلي  عد من البرامج الرائدة التي طورتها المؤسسات  :برنامج " صدقة " لشر
ة ة اإلسالم ة  ،المال ة تأمین إسالمي تقدیرا لدورها في  علىحیث حصلت الشر جائزة أفضل شر

ات العاملة وفقا للشرعة اإلسال ة للشر ة اإلجتماع ةالمسئول    .م
ة في شهر رمضان عام  عتبر منتج صدقة " تآزر " أول منتج تأمیني خیر أصدرته الشر  ،٢٠٠٩و

ساعد برنامج صدقة المتبرعین  ة في صنادی خاصة وفقا  علىو إدخار تبرعات منتظمة تستثمرها الشر
ة لعدة سنوات ام الشرعة اإلسالم عد إنقضاء هذه المدة یتم نقل رأس المال  ،ألح المتراكم إلي الجهات و

   .الخیرة التي یختارها المتبرع
  

ه البنك وفرعه اإلسالمي من  :أمانة- HSBCالبرامج الخیرة لبنك  -٢ تعد من البرامج الهامة نظرا لما یتمتع 
انة في عالم اإلقتصاد ات في عدید من المؤسسات الخیرة التي تقدم  ،م سهم البنك متعدد الجنس و

ة اكستان  مشروعات تنمو ة األشد فقرا مثل  ام الشرعة في الدول اإلسالم قة ألح ة الصغر مطا متناه
ا ة في  ،وسرالن اإلشتراك مع المؤسسات الخیرة مشروع " جابیور " لألطراف الصناع وقد أنشأ البنك 

اد راتشي وٕاسالم أ م تلك وتم تصم ،شخصا حتي اآلن ٩٥٠وقد إستفاد من هذا المشروع نحو  ،مدینتي 
ة  ع ه األطراف الطب ة تش طرقة عاد طة من السیر بها  س ات  عد تدر ن الشخص  حیث یتم األطراف 

أحد بیر دون االستعانة     .إلي حد 
  

ة لبنك ا -٣ ات اإلستثمار في المشروعات البیئ اسات تهدف إلي  :أمانة -  HSBCستراتیج وضع البنك س
اه ة القمامةوتخف ،خفض إستهالك الكهراء والم م عاثات ثاني أكسید الكرون  ،ض  وفي عام  ،وٕان

اه ٪9,9و ،في إستهالك الطاقة ٪4,6وجد أن البنك حق خفضا قدر ب  ٢٠٠٨ في  ٪15,5و ،في الم
عاثات ثاني أكسید الكرون  ٪4,7و ،المخلفات    .في إن
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ا الب القضا ة إستثمارة فردة في مجال اإلهتمام  ضع البنك إستراتیج ة مثل اإلستفادة من القمامة و یئ
اه ،ومشروعات الطاقة المتجددة ل مشروعات الم ما یخص تمو تشیر توقعات البنك إلي أن العالم  ،وف

حتاج إلي  انة محطات  2025و  2006ترلیون دوالر بین عامي  3 - 1,8س إلنشاء وتشغیل وص
اه ون مؤث .الم ل فإن القطاع الخاص س بیر في هذا المجالونظرا لضخامة التمو ل  ش وقد إستعان  ،را 

ا وراء اإلستفادة من تلك الفرصة التي تعد إستثمارا ضخما ة  ،البنك بخبرة المؤسسة األم سع س من ناح ل
ة  ة تنق ات المستخدمة مثل أغش ة الفرص التي تقدمها من خالل التقن ل فحسب بل من ناح ضخامة التمو

اه اهوم ،وأنظمة منع التلوث ،الم    .وغیرها ....ضخات الم
  

ات ومن خالل  علىوقد شارك في خدمة المجتمع  1979تأسس عام  :البنك اإلسالمي األردني -٤ عدة مستو
ل الحرفیین ،التبرعات ،القرض الحسن:.عدد من المنتجات والوسائل منها مؤسسات الخدمات  ،برنامج تمو

ة ة البیئة ،تدرب الطالب ،اإلجتماع    .حما
  

م قروض حسنة للمواطنین لمساعدتهم في  :ض الحسنةالقرو  )أ ینفرد البنك اإلسالمي األردني بتقد
بیرة م والزواج من نفقات  العالج والتعل ة  عض الحاالت اإلجتماع ه  لغ العدد  ،مواجهة ماتتطل و

ة عام   ،األف 238حوالي  2009اإلجمالي للمستفیدین من القروض الحسنة التي قدمها البنك حتي نها
ة حوالي  متها اإلجمال لغت ق مها  ،ملیون دینار 109,4و ومن بینها القروض الحسنة التي یتم تقد

اب المقبلین  التنسی مع ج علىللش ة العفاف والتي بلغ إجمالیها الزواج  ملیون دینار  3,9حوالي مع
   .مستفید 7555 علىموزعة 

  
س  4,6لجهات والمحافظات بلغ إجمالي التبرعات الخیرة لمختلف ا :التبرعات )ب ملیون دینار منذ تأس

 .البنك
لغ إجمالي تبرعات البنك خالل عام  ات الخیرة  علىألف دینار وزعت  340ماقدمته  2008و الجمع

ة م مة التبرعات  2009عام أما  ،واألنشطة والبرامج التعل وقد بلغ إجمالي  ،ألف دینار 70فقد بلغت ق
سه وحت التبرعات التي قدمها البنك ة عام  ىمنذ تأس    .ملیون دینار 5,7حوالي  2009نها

  
ل الحرفیین والمهنیین )ت ة 1994عام بدأ البنك هذا البرنامج  :تمو هذا فضال عن  ،أسلوب المشار

حة أسلوب المرا الت التي تتم  ل  ،التمو  2009عام مشروعا في الرع األول من  692وقد تم تمو
مة    .ملیون دوالر 8,2ق
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ةم )ث مؤسسة  :ؤسسات الخدمات اإلجتماع ة  ة األمین اإلسالم ما أسس البنك اإلسالمي األردني شر
ة تقوم  ادئ التعاون والتكافل اإلجتماعي علىإجتماع ات  ،م سها العدید من الشر وشارك في تأس

ة داخل األردن وخارجه ة والعقارة والخدم ة والتجارة والصناع    .المال
  

ات الجامعات  :عاهد والجامعاتتدرب طالب الم )ج ا مئات من الطالب وطال ستقبل البنك سنو
المملكة للتدرب  ة علىوالمعاهد  وذلك إسهاما منه في زادة الوعي  ،أعمال المصارف اإلسالم

ال الصاعدة ة لألج    .المصرفي اإلسالمي وٕاثراء المعرفة العلم
  

ة البیئة )ح ة في حما اسا :المشار البیئة  علىت تهدف إلي الحد من التأثیرات الضارة وضع البنك عدة س
اسات عة للبنك :وتتضمن تلك الس اني التا ان من الم قن  علىالحرص  ،منع التدخین في أ م الت

ة مؤسسة  ل إلي أ ه التمو غ أو السجائر علىمن عدم توج ع أو التجارة في الت ذلك  ،صلة بتصن و
ة البرد اإل ل ال ،لكتروني للحد من إستخدام الورق التحول إلي إستخدام تقن مة ومنع تمو ارات القد س

البیئة نظرا لتأثیراتها  ة  الضارة  ل الموجه للمصانع یتف مع المعاییر البیئ والتأكد من أن التمو
عاثات الضارة ة إلي الحد من اإلن ة الداع وم    .والتوجهات الح

  
ة اإلجتماع سب للمؤسسة أخیرا نستنتج مما سب أن المسئول ة م مثا أنها تعد  ة تمتاز  ة للبنوك اإلسالم

ة ة التقلید ما هو الحال في المؤسسات المال ست تكلفة  رجع هذا إ ،ول ات العمل المصرفي لى و أن أخالق
عدا مختلفا علىالقائم  ة أعطت هذا المفهوم  یر في  ،الشرعة اإلسالم ة مهمة للتف ما أعطت طرقة إستراتیج

  .عمال الخیرةاأل
  

ة - ة اإلجتماع ة في إرساء مفهوم المسئول   :خالصة دور البنوك اإلسالم
ادئ المنهج اإلسالمي -١ ة بخصائص هي من سمات وم حیث تبین هذه الخصائص  ،تمتاز البنوك اإلسالم

ة واإل ة اإلقتصاد شیر إلي عم المنظور اإلسالمي للتنم قي للبنك اإلسالمي وت ةالدور الحق    .جتماع
  

م في المجتمع -٢ في مختلف المعامالت  ،عتبر البنك اإلسالمي نظام إجتماعي شامل یهدف إلي غرس الق
ة ة واإلجتماع ة واإلقتصاد    .اإلنسان

  
ا تجاه المجتمع -٣ ا وأخالق ًا دین عد واج اتها  ة مع مراعاة متطل مسئولیتها اإلجتماع ة  ام البنوك اإلسالم    .ق
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ة تساه -٤ ة الصح ل مشروعات الرعا ة في تمو ة اإلجتماع ة من خالل المسئول م البنوك اإلسالم
ة ة واألدوات  ،وزادة الوعي اإلدخار لد أفراد المجتمع ،واإلجتماع من خالل سهولة الوصول إلي األوع
ة علىوالمساهمة في التأهیل العلمي والقضاء  ،اإلدخارة   .ألبناء المجتمعوزادة الوعي المصرفي  ،األم

  
ة - ة اإلجتماع ة في إرساء مفهوم المسئول ة البنوك اإلسالم ادة دور وفاعل ات لز   :التوص
  

ة  -١ ة في إطار إستراتیج ة منظومة متنوعة وشاملة من البرامج اإلجتماع ضرورة تبني البنوك اإلسالم
ا وٕاحت ة تتواكب مع قضا ة اإلجتماع    .اجات المجتمع وأفرادهتؤسس وتعم ثقافة المسئول

  
ة في اإلقتصاد اإلسالمي -٢ ة اإلقتصاد ة للتنم ة اإلجتماع هو أساس  اإلنسانوأن  ،ضرورة مالزمة التنم

ة ة للبنوك  ،وهو المستهدف بها ،التنم ة اإلجتماع ومن هنا البد من تحدید اإلطار العملي للمسئول
ة ة بإست علىالعمل  ،اإلسالم ة حقوق الملك ز التنافسي المناسب للبنك  ،مرارتنم وتحقی المر
ر مجاالت إستثماره ،اإلسالمي    .وتطو

  
ة تجاه العاملین بها وذلك بتفعیل نظام  -٣ ة للبنوك اإلسالم ة إجتماع یجب أن تكون هناك مسئول

ة في األراح عض أسهم البنوك ،المشار ة إمتالكهم ل ان ة من حیث  ،وٕام وتوفیر بیئة عمل مناس
را    .لتدرب والتطو

  
ة بإرادة  علىیجب  -٤ ة واإلجتماع ات التي تفرضها التطورات اإلقتصاد ة أن تواجه التحد البنوك اإلسالم

ة ،وتجدید ووعي شامل ة واألخالق    .دون التخلي عن أصولها الفقه
  

ة  -٥ ل البنوك اإلسالم قتصر تمو ة علىال یجب أن  ة والتجزئة المصرف بل یجب أن  ،األنشطة الخدم
ة ذات النفع اإلجتماعي ل المشروعات اإلنتاج ة  ،تتجه لتمو م خدماتها المصرف وأن تهتم بتقد

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ل ر منتجات  ،والتمو ة بین تطو ذلك تكون هناك عالقة طرد و
ة ة ومسؤولیتها اإلجتماع   .البنوك اإلسالم

  
ة أن تر  علىیجب  -٦ ة التي تقع البنوك اإلسالم ة اإلجتماع وال  ،عاتقها تجاه المجتمع علىاعي المسئول

ات علىقتصر عملها فقط  م التبرعات واله   .تقد
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ة سوف نتناول ما یلي: ة االجتماع المسئول   واستكماًال لدور واهتمام البنوك 
  
ادة األعمال: -1  مفهوم ر

ة إنشاء  التحدید إنشاء منظمةهي عمل ر منظمات قائمة، وهي  /(منظمات) جدیدة أو تطو
ة لفرص جدیدة عامه.عمل  /أعمال جدیدة أو االستجا

اسي ، وتوفیر تعرف  في االقتصاد الس ة تحدید والبدء في مشروع تجار رادة األعمال بإنها عمل
طة المشروع ال من المخاطر والعوائد المرت م الموارد الالزمة واتخاذ  ان. المصادر وتنظ   )3(في الحس

 اإلقتصادیینوعض  Joseph Schumpeterیرجع مفهوم رادة األعمال لإلقتصاد المعروف 
ین   . von Hayekو  Ludwig von Misesمثل  النمساو

ه اإلراد Schumpeter (1950عرف ( أنه هو ذلك الشخص الذ لد ل رائد األعمال  ة والقدرة لتحو
رة جدیدة أو  التالي فوجود قو رّواد األعمال في األسواق  ابتكارجدید إلى  اختراعف ناجح. و

ساهمون في  ونماذج عملوالصناعات المختلفة تنشئ منتجات  التالي فإن رّواد األعمال  جدیدة. و
ل.  ة التطور الصناعي والنمو االقتصاد على المد الطو   عمل

عتبران رادة األعمال تتمحور 1970( Peter Drucker) و Frank H. Knight )1967أما  ) ف
ه المخاطرةساس حول األ س نوع القدرة التي لد ع لوضع مهنته وموقفه . سلوك رائد األعمال هو ما 

رته ووضعها محل التنفیذ وذلك عن طر اعطائها  المالي في الواقع والمخاطرة عن طر تطبی ف
 في مخاطرة غیر مضمونة. ورأس المالالمزد من الوقت والجهد 

  
 : صفات رائد األعمال -2

عدد من الصفات ومنها:   یتسم الرائد 
 .ة   هدف طموح، وهي القوة التي تدفعه لبناء الشر
 ار الق العدید من األف ة مدعومة  ة المحددة الفردة أ جدیدة في رؤ   .السوق و
  المرونة وقابلة ة تحقی هذا الهدف حتى وٕان لم تكتمل التفاصیل فیّتسم  ف ة شاملة واضحة لك رؤ

ر.   للتطو
  ة النفس ودعمها   بیر نحو تحقی الهدف. أملتقو

                                                 

(3) Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth, Haidar, J.I  "
Journal of the Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 26(3), pages 285–
307, September 2012 
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  ةوضع ل حلمه إلى واقع ملموس وتنفی استراتیج م.لتحو اإلصرار والتصم   ذها 
 .رته ادرة للوصول لنجاح ف   الم
 ة  المخاطرة ة من حیث الوصول إلى  التكالیفمحسو ف ة  السوق والك ة تلب ف أو إنشائه، و

اجات    .العمالءاحت
 .ه ومساعدته   إقناع اآلخرىن لالنضمام إل
 .ة وصناعة القرار  إیجاب

  
المجتمع دور رواد األعمال في -3 ة   : دعم التنم

ما یلى: المجتمع ف ة   * یتمثل دور رواد األعمال في دعم التنم
، السوق هو مجموعة من األفراد الذین لدیهم إنشاء أسواق جدیدة، وفقا للمفهوم الحدیث للتسو - 

الطلب الفعال، فرواد األعمال هم أناس  ا  سمى اقتصاد اجاتهم. وهذا ما  اع احت ة والقدرة إلش الرغ
ائعین وهذا ما یجعلهم مختلفي عن رجال  مبدعون ومنشئون للموارد والفرص فهم یخلقون عمالء و

م وتحدید المهام. األعمال التقلیدین الذین یؤدون الوظائف ط والتنظ ة مثل التخط   اإلدارة التقلید
ة أو المتاحة  -  المصادر التقلید اكتشاف مصادر جدیدة للمواد. فرواد األعمال ال یرضون أبدا 

حسنوا من  عملون على اكتشاف مصادر جدیدة للمواد ل عتهم االبتكارة، فإنهم  للمواد. لذلك ولطب
اتهم. في مجال ا ة من إنتاج شر میزة تنافس ر مصادر جدیدة للمواد تتم  عون تطو ستط ألعمال، فهم 

  حیث النقل والتكلفة والجودة.
ة. فرواد األعمال هم المنظمون والمحددون لمعظم عناصر اإلنتاج، مثل  -  ون الموارد الرأسمال حر

ضائ مزجون عناصر اإلنتاج هذه لخل  شرة ورأس المال.  و ع وخدمات جدیدة. األرض والموارد ال
ة، في علم  مان، تعني المال. ومع ذلك فإن الموارد المال ة من وجهة نظر ل إن الموارد الرأسما
ة األخر المستخدمة في اإلنتاج. فرواد األعمال لدیهم  اني والموارد الماد األقتصاد، تمثل اآلالت والم

ع وتحرك رؤ  نهم من تجم وس األموال إلنشاء أعمال جدیدة أو األبتكار والثقة في النفس التي تم
ع أعمال قائمة.   توس

ونهم مبتكرن وأخذهم  -  عیدة عن  ا جدیدة، صناعات جدیدة ومنتجات جدیدة.  م تكنولوج تقد
لها إلى  حسنون استغالل الفرص إلنشاء أعمال جدیدة وتحو ة، فرواد األعمال  مسئول للمخاطرة 

اء جدیدة  قدمون أش اسب. لذلك فهم  قوة في م ة تساهم  عض الشئ. مثل هذه الروح الراد ومختلفة 
ا  ل هذه المنتجات والتكنولوج ا جدیدة.  ل عام نر منتجات وتكنولوج تحدیث اإلقتصاد. وفي 

ة وجمیلة. طرقة مناس شرة  اجات ال اع اإلحت   تهدف إلش
ص فإن مالیین خل فرص عمل جدیدة، حیث أن أكبر مصدر لفرص العمل هو القطاع الخا - 

ة وعض األعمال الصغیرة  ات الزراع فرص العمل تقدمها المصانع وصناعة الخدمات والشر



 14

المثل  والمتوسطة. فعلى سبیل المثال فإن المتاجر الكبر وآخرن یوظفون االالف من العاملین. و
ثیرة. خل فرص عمل ضخمة مثل هذه لها مضاعفات  بر یخلقون فرص عمل  ات  فإن شر

عني المزد من الدخل وهذا یزد الطلب و  ل. فمزد من الوظائف  تأثیرات تسرع من نمو االقتصاد 
التالي یزد الطلب على الوظائف مرة أخر  التالي یزد اإلنتاج. و ضائع والخدمات و على ال

ذا...   وه
 

ادة األعمال  -4  : ممیزات ر
س فقط لنفس عض الممیزات ل ضیف  ل. فالممیزات ل رائد أعمال ناجح  ه ولكن لمنطقته ولبلده 

  4الناتجة عن نشاطات رواد األعمال تتمثل في:
حسن وضعه المالي الحالي. -  ة:  ة المال   الناح
  التوظیف الذاتي: یوفر المزد من فرص العمل التي ترضي وتناسب القو العاملة. - 
ا ما تكون أفضل لهم. -    توظیف اآلخرن في وظائف غال
ر ا -  التطورات تطو ة والمناط التي لم تستفد  لمزد من الصناعات، خاصة في المناط الرف

سبب تأثیر العولمة. ة    اإلقتصاد
ة سواء لإلستهالك المحلي أو للتصدیر. -  ة في صورة منتجات نهائ ع المواد المحل ع على تصن   التشج
  زادة الدخل وزادة النمو اإلقتصاد . - 
  تشجع على خل منتجات بجودة أعلى.المنافسة الشرفة  - 
                                  المزد من الخدمات والمنتجات. - 
  خل أسواق جدیدة. -  
ة. -  ا الحدیثة على مستو الصناعات الصغیرة لزادة اإلنتاج ع على استخدام التكنولوج   التشج
ر المعدات -  حاث والدراسات وتطو ع على المزد من األ   الحدیثة للسوق المحلي. تشج
م صفات ومواقف لرادة األعمال بین رواد األعمال الجدد لتحقی المزد من التغیرت  -  ر مفاه تطو

ة. ر المناط الرف   الملحوظة في تطو
  التحرر واالستقالل من االعتماد على وظائف اآلخرن. - 
مة. -    القدرة على تحقی إنجازات عظ
  القطاع االقتصاد غیر الرسمي. الحد من اإلعتماد على  - 
ض هجرة المواهب بتوفیر مناخ محلي جدید لرادة األعمال. -   تخف
  

                                                 
(4)The Economist ,March 11, 2006, pp 67. 
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ادة األعمال:-5 ة في مجال ر    تجارب دول
ة:   * التجرة األمر

ة منذ مطلع الخمسینات من القرن الماضى تستهدف دعم  اسة قوم ة س ات المتحدة األمر انتهجت الوال
ع المشروع ع أصحاب المدخرات وتشج ة وتشج ة االقتصاد ات الصغیرة لتلعب دورا أكبر في التنم

طالة، والوصول إلى  الت ال ة، لمواجهة مش الصغیرة على استثمارها في مختلف األنشطة االقتصاد
  التشغیل الكامل لعناصر اإلنتاج.

 أوال: تعرف المشروعات الصغیرة:
ذه المشروعات حسب مجاالت النشا المختلفة على النحو عرف دلیل إدارة المشروعات الصغیرة، ه

  التالى
  التعرف  مجال النشاط
ة أقل من ملیوني دوالر.  تجارة التجزئة عات السنو  إیرادات المب

ة أقل من ملیوني دوالر. الخدمات عات السنو  إیرادات المب
ة أقل من  تجارة الجملة عات السنو   ملیون دوالر.8.5إیرادات المب
ة أقل من  اإلنشاءات قة).5اإلیرادات السنو ة السا   مالیین دوالر (متوسط الثالث سنوات المال
ع صل إلى 250صفة عامة عدد العمال أقل من التصن ن أن  م عض  1500عامال، ولكن  عامل في 

  الصناعات اعتمادا على مستو الصناعة.
  

عبر هذا التعرف عن مرحلة التقدم االقتصاد  عتبر عندها صغیرا هو و ا حیث أن ما  شها أمر التى تع
عض الدول. بیرًا في    القطع 

اسات دعم هذه المشروعات: ًا: س   ثان
ة تستهدف دعم  اسة قوم ة س ات المتحدة األمر عت الوال منذ مطلع الخمسینات من القرن الماضى ات

نها أن تلعب دورا أكبر م ع المشروعات الصغیرة حتى  ة والوصول إلى  وتشج ة االقتصاد في التنم
ة على عدة  اسة القوم ة هذه الس ات المتحدة األمر التشغیل الكامل لعناصر اإلنتاج، وقد انتهجت الوال

ما یلي:   محاور نوجز أهمها ف
ز عام  - ومى مر ون  1953إنشاء جهاز ح ة للمنشآت الصغیرة " ل اسم " اإلدارة االتحاد عرف 

ة ال ة المشروعات الصغیرة والمتوسطة مثا ة وحما ة إلقامة وتنم اسة القوم جهة المختصة عن تنفیذ الس
ع ومساعدة المشروعات الصغیرة إحد الوسائل الفعالة لزادة عدد الوحدات  عتبر تشج الحجم ، و

ا من حالة المنافسة الكاملة . التالي االقتراب تدرج ة المتنافسة، و   اإلنتاج
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ة ، فقد نص قانون الضرائب االتحاد الذ صدر منح الم - شروعات الصغیرة إعفاءات ضرب
صل إلى  1981عام ض ضرائب الدخل على اإلیرادات ل  في حالة المشروعات الصغیرة. % 2على تخف
م االستشارات الالزمة إلقامة  - ة للمشروعات الصغیرة بوضع برامج للتدرب وتقد ام اإلدارة اآلتحاد ق

ة  المشروعات الصغیرة. وتنم
ة: - عتمد على مجموعة العناصر التال لى لمساعدة المشروعات الصغیرة   وضع نظام تمو

ات متخصصة إلقراض المشروعات الصغیرة لشراء اآلالت والخدمات أو لزادة رأس  )أ إنشاء شر
مة القرض المقدم إلى أرعة أمثال حصة صاحب المشروع  جوز أن تصل ق المال العامل، و

  الجدید. 
متلكها القاصرون أو  )ب سرة ألصحاب المشروعات الصغیرة، أو تلك التى  إعطاء قروض م

ة.  السیدات أو المعوقون أو المحارون القدامى أو التي تواجه مشاكل في السوق المحل
ة الضمان  )ج ة المقدمة للمشروعات الصغیرة، وقد تصل نس الت االئتمان ضمان القروض والتسه

  من القروض الممنوحة للصناعات الصغیرة  %90هذه إلى نحو 
ات المتحدة  ر المشروعات الصغیرة في الوال ة دورا في مساعدة وتطو وم ما تلعب المنظمات الح
طة خدمات اإلدارین  ر هذه المشروعات ورا ة من خالل إدارة المشروعات الصغیرة ومراكز تطو األمر

  المتقاعدین.
 رة:إدارة المشروعات الصغی  -

  تلعب هذه اإلدارة دورا ملموسا في مساعدة المشروعات الصغیرة وتهدف إلى توفیر ما یلي:
. )أ ة األخر وم   تحقی االتصال بین المشروعات الصغیرة والجهات الح
ل المتاحة  )ب مصادر التمو ة قائمة  ل حیث تتوافر للفروع المحل المساعدة في الحصول على تمو

 للمشروعات الصغیرة.
ة.المساعد )ج وم  ة في تحقی التعاقدات الح

  ء) عقد سمنارات وورش عمل في الموضوعات التي تهم المشروعات الصغیرة.
ر المشروعات الصغیرة:  -  مراكز تطو
ات   بیرة الحجم في الوال ة في معظم المدن متوسطة و االت المحل ة من الو تكون هذه المراكز ش

ة، وعادة ما تعمل هذه  المراكز بواسطة المعاهد والجامعات، حیث تضم فرقا ممن لدیهم المتحدة األمر
ط  ل استشارات وسمنارات وتدرب وتخط ة، وتقدم هذه المراكز مساعداتها في ش م ة وتعل وم ة ح خلف

 وتوفیر معلومات وفرص.
طة خدمات اإلدارین المتقاعدین:  -  را

ل تام لكنها ت ش ة  وم الة ح طة و ل ال تعتبر هذه الرا ش قتین  ا إلى جنب مع الجهتین السا عمل جن
  تطوعي.
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حصل على مساعدة  ة إذا ما أراد المشروع الصغیر أن  ن االعتماد على الجهتین األولى والثان م و
عینها إال من خالل توفیر الفرص والمعلومات التى قد تساعد  حل مشاكل  قومان  ة، ولكنهما ال  وم ح

ان ذلك لة. في حل المشاكل وٕان    یتوقف على نوع المش
اره  اعت ات المتحدة  ة قطاع األعمال الصغیرة في الوال ات إلى إقامة الدلیل على أهم تجنح اإلحصائ
س عن وضع األعمال الصغیرة صادر في مایو  شف تقرر للرئ ، وقد  وسیلة اإلصالح االقتصاد

ة: 1985 عض الحقائ التال   عن 
ر  ارتفعت العمالة خالل الفترة -  ر  1982من أكتو طر علیها  1984إلى أكتو في الصناعات التي تس

معدل  في حین لم ترتفع العمالة في الصناعات التي تسودها المنشآت  % 11.4المنشآت الصغیرة 
  فقط. % 5.3الكبیرة إال 

معدل  -  ات التضامن  ة وشر ة الفرد ل الملك  % 33.7ارتفع دخل المنشآت الصغیرة التى تأخذ ش
لغ معدل زادة الرح في هذه المنشآت في عام 1984الل الستة أشهر األولى من عام خ ، 1983. و

 .% 11.3حوالي 
ات  -   حانب األجر أقل مما تدفعه الشر ة  ة ونقد ا عین تقدم المنشآت الصغیرة إلى العاملین فیها مزا

  الكبیرة 
ة برنامج ات المتحدة األمر الوال تبنى قسم التجارة  ة لزادة أعداد و ا لالستفادة من التجارة اإللكترون

المشروعات الصغیرة المصدرة ، حیث یتوافر لهذه المشروعات نفس المعلومات المتاحة للمشروعات 
ة لدخول األسواق ،  س المطلو ة والطلب المتوقع بها والمنافسة والقواعد والمقای الكبیرة حول األسواق المحل

ة  وفر هذا القسم ش ة ، و ة لمساعدة هذه  105أعمال عالم ات المتحدة األمر مراكز في الوال
ة المصدرة من   69.3المشروعات على تحقی أهدافها التصدیرة ، ولقد تزاید عدد المشروعات األمر

صل إلى  1987ألف مشروع عام    . 1997ألف مشروع عام  202.2ل
ة التى تقدمها المشروعات الصغیرة في االقتصاد وفي ظل توافر هذا المناخ تعددت المساهمات اإل یجاب

طالة، فقد أثبتت  ع دول العالم وهى ال ة في جم ة تواجه التنم ي وخاصة في مواجهة أهم عق األمر
ات المتحدة  ات أن المشروعات الصغیرة هى المولد األول للوظائف في الوال الدراسات واالحصائ

طء ا ة وحتى في أوقات ال فرص عمل من  9وفرت المشروعات الصغیرة  1990القتصاد عام األمر
ل  ة مساهمة المشروعات الصغیرة في نمو العمالة إلى  10بین  توقع أن تصل نس  % 68فرص، و

ة عام    فقط. % 32بینما توفر الصناعات الكبر  2005حتى نها
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ه المشروع الصغیر في تحقی النمو اال ثالثًا: قوم  ات المتحدة الدور الذ  قتصاد المستمر للوال
ة:   األمر

ة وذلك  ات المتحدة األمر قوم بدور هام في تحقی النمو االقتصاد المستمر للوال المشروع الصغیرة 
  سبب قدرته على تحقی اآلتي:

ة: - االبتكارات الفن  اإلمداد 
ات ا ه الوال ، تعتبر االختراعات واالبتكارات األساس الذ بنت عل انها االقتصاد ة بن لمتحدة األمر

مجهود وتكلفة  حث المستمر عن طرق جدیدة ألداء العمل.  ة في هذه الدولة إلى ال وترجع زادة اإلنتاج
أقل، وتدل الدراسات على أن الكثیر من االختراعات قد بدأت في المشروعات الصغیرة بواسطة العاملین 

ة اال المشروعات فیها فعلى سبیل المثال تبلغ نس المقارنة  بتكارات في المنشآت الصغیرة مرتین ونصف 
ة  اإلضافة إلى ذلك فإن أكثر من نصف االبتكارات الفن ار ،  الكبیرة مع أخذ عدد العاملین في االعت
مخترعون أفراد ومشروعات صغیرة ، ومن أمثلة ذلك االبتكارات  ة التى قدمت في هذا القرن بدأت  س الرئ

ر األوراق وغیرها ، وهذه المتعلقة  تر واألنسولین والبنسلین وجهاز تصو و أجهزة التكییف وطائرة الهلیو
ة . س ة الرئ ه العدید من الصناعات األمر انت األساس الذ بنیت عل   االبتكارات 

مشروعات ص الكثیر من األمثلة ألصحاب األعمال الناجحین الذین بدأوا  ى  متلئ التارخ األمر غیرة و
  ونجحوا في تحقی االزدهار ألنفسهم ولبلدهم وعلى سبیل المثال:

ارات بدأت برجل واحد وطرقة جدیدة لإلنتاج الصناعى. -  ة فورد لصناعة الس   شر
ورك . Macy،sأضخم متجر تجزئة في العالم  -  ائع متجول في شوارع نیو ه   بدأ صاح
تى  -  مشرو   Xerox and Polaroidل من شر  ع صغیر وطرقة أفضل ألداء العمل .بدأ 
ة  -  ه لرجل األعمال ذو النظرة   Tom Wastonبواسطة  IBMشر حتذ  والذ قدم نموذجا 

ة الشاملة الذ نجح في تصور المستقبل ونفذه في الحاضر .  المستقبل
ة  -  ح من أغنى أغن Bill Gatesالعمالقة ومؤسسها  Microsoftشر اء والذ بدأ من الصفر وأص

 العالم.
ة  -  فرد واحد هو الذ   McDonald'sشر ع أنحاء العالم بدأت  ة التى تنتشر فروعها في جم العالم

نموذج فرد لمنشأة األعمال الناجحة .   نجح في تحقی معجزة تدرس 
  

العمالة: -  اإلمداد 
طالة، ودراسة التارخ  لة ال تثبت أن دور تسهم المشروعات الصغیرة مساهمة فعالة في حل مش

وضح أن المشروعات الصغیرة  المشروعات الصغیرة في خل الوظائف الجدیدة هو دور فعال ومستمر و
 هى التى تخل أكثر فرص العمل.

- : اع حاجات المجتمع واألعمال األخر   إش
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اس لذلك فإن الكثیر من هذه  ات الق ات في المشروعات الكبیرة استخدام اقتصاد عة العمل تحتم طب
مثل هؤالء المستهلكون  اجات المجموعات الصغیرة من المستهلكین و ة احت المشروعات ال یرغب في تلب
اجات الخاصة لهذا السوق  م منتجاتها لتالئم االحت نها تصم م أسواق مماثلة للمشروعات الصغیرة حیث 

العدید من السلع والخدمات فعلى سبیل المثال: ات الكبیرة    وتمد الشر
i.  ة قرب من  Searsشر ة تشتر منتجاتها من ما  ات األمر وهي من أكبر متاجر األقسام في الوال

  مورد معظمهم مشروعات صغیرة. 12000
ii.  ة ارات في العالم تعتمد على أكثر من  General Motorsشر ات صناعة الس وهي من أكبر شر

ة صغیرة لشراء تورداتها وأكثر من  32000 اراتهاموزع صغیر مست 11000شر ع س  .قل لب
  
ادة األعمال :  -6 ل في دعم ر   دور البنوك وجهات التمو

ة في المجتمعات التى تنجح بها ، ولكنها تحتاج إلى الدعم ألن الذین  تمثل رادة األعمال نقلة نوع
فتقرون إلى المال الذ یدعم و  ار جدیدة ومبتكرات مستحدثة ولكنهم  نفذ ینتمون إلى الرادة تكون لهم أف

عض التجارب في هذا المجال :  خرجها إلى النور . لذا سوف نحاول عرض  ار و   األف
ادة األعمال : ودورها في دعم ل *  حاضنات األعما  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ور

ات الهامة والمتطورة  من ل غدت حاضنات األعما المساهمة الفعالة تستطیع عالم الیوم، والتى في اآلل
الت على ء القضافي  ل في المواجهة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة االقتصادیة واالجتماعیة المش
ة .خاصة في ل العالم دو   البلدان النام
ع مشروع في ل حیث تم إقامة أو، م1959ل إلى عام یرجع تاریخ حاضنات األعماو ز التصن في مر

ات المتحدة نیویورك  أتى عام األمریکیةالوال المشروعات الخاصة مت هیئة قاحیث  1984، ل
»SBA وبنهایة ، » حاضنة30«إلى وصلت الحاضنات التى » بوضع برنامج تنمیة وإقامة عدد من

ات المتحدة في الحاضنات عدد ل م وص1997العام   » حاضنة. 550«إلى حوالى األمریکیة الوال
  
 ل: تعریف حاضنة األعما -

 ة و ونجاح نملتسرع هي مؤسسة صممت خصیصاً ل "حاضنة األعما ات الراد ل من خالالشر
ل، التدرب، تتضمن: المصادر والخدمات الداعمة التى سلسلة من  المساحة الضرورة، التمو

  ل".وشبکات االتصاالخدمات العامة 
  ان الذ "هي س یقوم بتقدیم خدمات وخبرات وتجهیزات وتسهیالت الم منشآت للراغبین بتأس

  أصحاب خبرة واختصاص".ل بصغیرة تحت إشراف فني وإداري من ق
  ة وهذه ل، األعماالنمو لمنشآت ومرحلة بدء النشا "هي عملیة وسیطة بین مرحلة تحتوي العمل

الخبرات والمعلومات على تقدیم أو تزوید  ادرن    المشروع". الآلزمة لنجاحواألدوات الم
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 تزویدهال خالجدیدة من لمؤسسات عملیة تکوین ناجحة ل منهجى على "إنها تنظیم یشرف بشک 
  تضم:الخدمات، من ل ومتکامشمولى بنسق 

اتب والورش  - انى: الم  األجر. ومقبولة مرحلیة ، وفق أسس مرنةالموقع الم
 سکرتاریات وخدمات وتجهیزات مکتبیة و بریدیة. الخدمات المشتراة:  -
ة االستشارات اإلداریة  - ر، مع دعم متخصص والفن حث والتطو  مغامر. ل وتقدیم رأس مالل
ة: ألنشطة ا - طة. ومع ل الحاضنة داخالرادیین نقطة مرجعیة بین ل تعمالش  البیئة المح
ة والحاضنات، بین التمییز وهنا ینبغي  - انى للنزالء، فکالهما یقدم المناط الصناع المتسع الم

تدریب ، طباعة، فاکس، (هاتف تقدم خدمات مکتبیة وخدمات اتّصاالتلكن الحاضنات 
  .داریةّ)واستشارات فنیة وإ

 
  :الحاضناتفوائد  -

تحقیق نطاق واسع من األهداف خاصة في تطویر الحاضنات لمحاولة تعددت استخدامات لقد 
ز    في:الحاضنات أهم فوائد المشروعات الصغیرة وتتر

 .المشروعاتإلنجاح ل والدعم الالزم توفیر فرص عم - 1
ة التطویر أفکار مبتکرة خاصة في  - 2  .جدیدةالمجاالت التكنولوج
 .لمحلىباالقتصاد االنشا تنویع مجاالت  - 3
المشروعات الصغیرة قطاع حیوي من إنشاء على نطاق واسع عن طریق تولید النشا والثروة  -  4

 .تى تدعم رادة األعمالال
هي االبتکار وإمکانیة الحاضنات تستخدم ل التى تمیز مشاریع األعماالتى األساسیة المالمح أن والواقع 
ا المتقدمة، من ارتباطها أكثر أو مرونة اإلدارة لجودة النمو وا في المشروعات وقد تکون هذه التكنولوج
ا المتقدمة، ولكنها تستخدم أو تطور التى هي تلك الغالب  المشروعات التى أیضا تلك ل قد تشمالتكنولوج

  صناعات قائمة.ل تتضمن ابتکارات جدیدة داخ
  
ر من منظور أشمة الحاضنیمکن تلعبها التى األدوار  -  منها: ل، نذ
  ر الراد المغامر تشجیع ع.بدالً من فکر الف   الموظف التا
 .زیادة وتیرة قیام مؤسسات جدیدة على أسس متینة 
  الت تقدیم  العمل.مؤسسات تخلق فرص إلى بتحویلها المشروعات الواعدة ألصحاب التسه
  ة زیادة التالى واإلداریة القدرات العلم ة.ادة ازیللمؤسسات و  لقدرة التنافس
 ا نق حث والجامعات من ل التكنولوج  . يإلى الواقع الصناعى المحلمراكز ال
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  :أنواع الحاضنات -
  عدیدة منها: أنواعإلى الحاضنات تنقسم    

ة غیر المشروعات العامة حاضنات  -  زة التكنولوج ة جذب مشروعات األعما فيوالمتر ل الزراع
ة الخف ة المتمیزة،لمهارات أو ذات افة والصناعات الهندس ة وحاضنات  الحرف إلى تهدف تكنولوج

ة االستفادة من األبحاث  ة واالبتکارات العلم  ناجحة.مشروعات إلى  وتحویلهاالتكنولوج
ة والتى ترتكز حاضنات األعما -  ل بهدف تأهیالتعاون الدولى المالى والتكنولوجى على ل الدول

ة  ات القوم ة ل الشرمن خالالشر  .األجنبیةاألسواق إلى واالتجاه ات الدول
تطویر وتنمیة ل تقام من أجل الحاضنات التى » وتشمالجدران«دون الحاضنات المفتوحة  - 

الفعل  ز في المشروعات والصناعات القائمة  مر ة  ودعم ل لخدمة متکامالتجمعات الصناع
طة.      المشروعات والصناعات المح

 لمرأة. ل احاضنات متخصصة في أعما - 
ات والمؤسسات.من المتقاعدین حاضنات الستیعاب  -  ش والشر  الج
  ذات مجاالت متخصصة إبداعیة.حاضنات  - 

  
  :توصیات
ة ما تقدم وحتى تنجح ل من خال ة في سیاساتها الدول النام الحاضنات االعتماد على ل من خالالتنمو

ة ة التكنولوج  ـ: یجب علیها أن تقوم ب، وعبر مؤسساتها المال
ة لتخفیف رفع مستوى  -  ا، وذلك عجلة االستیراد النشاطات التكنولوج اشر للتكنولوج ل من خالالم

ة ورطها بین العالقة تطویر  ة.بفاعلیة مع الهیئات التكنولوج  المؤسسات الوطن
ة توجیه نشاطات هیئات  -  ا الوطن حث والتكنولوج ل بشکالقطاع الصناعى نحو احتیاجات تطویر ال

ةهذه االحتیاجات و مستوى التحدید مسح جراء ، وإ مباشر ل في مقابالمتوفرة  لقدرات التكنولوج
ط في المنافسین  لحاضنات ومن ثم ترجمة هذه االحتیاجات بمشاریع ال، اإلقلیمي على األقالمح

ة.   التكنولوج
حث  -  ات عن مصادر داخلیة وخارجیة جدیدة ال ى ل تكنولوجوإیجاد منظومة تموی، جدیدةلتكنولوج

ة قد یکون برنامج لمنظومات العامة، مستقلة عن ا  المنظومات.إحدى هذه الحاضنات التكنولوج
ات وضع  -  ة المطلوب محددة أولو ات وربطها ، تطویرهاللقطاعات الصناع حث أنشطة أولو ال

ا وذلك ونق ة.عبر ال التكنولوج   لحاضنات التكنولوج
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