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 لماذا هذا العدد الخاص؟
هذا عدد خاص عن فئة من النشطاء فى مـجـال            
الـبـيـزنـس اسـمـهـا بـالـفـرنسـيــة                

 واحتار العـرب    "Entrepreneurs"واإلنجليزية
ومثلما يفعل العرب عندما يعـجـزون       .   فى ترجمتها 

عن تقرير مصيرهم بأنفسهم فيلجأون إلى التمسـح        
ـ   ، قررت أسرة تحرير    " الشرعية الدولية " بما يسمى ب

تبنى الترجمة التى اعتمدتهـا     "   اإلصالح االقتصادي " 
األمم المتحدة والمنظمات الدولية لهذا المصطـلـح        

 ".رائدى األعمال"أو " رواد األعمال"المراوغ، وهى 
جديًدا من اختراعات   "   اختراًعا" ليسوا  "   الرواد" هؤالء  

وإنمـا  .   القرن الحادى والعشرين وثورة المعلومات    
هم موجودون فى كل المجتمعات منذ أن عـرفـت       

وكان هؤالء هم أصحاب    .   البشرية االقتصاد السلعى  
االبتكارات والمبادرات والجسارة واإلقدام عـلـى        

. المخاطرة لفتح آفاق جديدة فى عالم البـيـزنـس         
وألنهم مبتكرون فإن أفكارهم تكون غريبة ـ وحتى        
صادمة ـ للقواعد واألساليب واآلليات السائدة فـى        

ولهذا فإن األغلبية تنظر إلى أفـكـارهـم         .   السوق
، لـكـن هـذه       " شطحات" للوهلة األولى باعتبارها    

الشطحات هى التى خلقت إمبراطوريات وصروًحـا       
اقتصادية كبيرة فيما بعد، وتحول هؤالء الخارجيـن        
عن النص إلى رجال أعمال كبار مـلء السـمـع             

وأمـثـال   .   والبصر مثل فورد وروكفلر وبيل جيتس     
وإذا . هؤالء موجودون فى مصر أيًضا قديًما وحديثًـا     

كانت هذه الفئة الريادية موجودة دائًما من قبل فـإن   
الجديد هو أنها بعد أن كانت تعتمد على االجتهادات         
الفردية والتجربة والخطأ، قد أصبحت موضع تنظيم       
وتعليم وتدريب، كما أصبحت موضع اهـتـمـام،          

 .وأصبحت هناك أدبيات ليست قليلة متعلقة بها
ولذلك رأينا تخصيص هذا العدد لهؤالء المغامريـن        
المبتكرين المبادرين، أصحاب األحالم العـريضـة،       
الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة كى تتـحـول         

وبقدر ما سننجح فى ذلك بقدر      .   أحالمهم إلى حقيقة  
ما يعود من فائدة على االقتصاد الوطنى وضخ دماء         
فتية وشابة فى شرايينه التى يصيبها فقر اإلبـداع          

 .واالبتكار والمخاطرة بالتصلب وربما االنسداد

 فى هذا العدد
 

 
 

 الهوية الملتبسة.. الرياديون 
  21المستكشفون الجدد في القرن   

 2.........................................  سعد هجرس      
 ليس بالجرأة وحدها ينجح الرياديون  

   4..................  الكسندر شكولينكوف     -جون سوليفان
 نموذجا .. الجمعية المصرية لشباب األعمال 

 10......................................... أيمن صالح       
 أولى بالرعاية .. المعجم المصري  

 12......................................... عادل العزبي      
  

  منارة اإلسكندرية

  14......................... ...المنتدى المصري لرائدي األعمال    
 ". اإلصالح االقتصادي"علي مائدة حوار  

  ومشاكل دخول السوق والخروج منه.. الرياديون 
 مصر تحتاج قانونا لتنظيم نشاط الرياديين  

 20.........................................  سمير حمزة            

 دروس مستفادة من التجربة األمريكية 
   22........................................  ريتشارد كريمر          

 مبادئ مستفادة من أدبيات البنك الدولي 
 26.................................... جوردون جونسون           

 انتحار بطئ.. تصفية البيزنس: تقرير حالة مصرية 
 40.......................................... فؤاد ثابت              

 رخصة مؤقتة للمبتدئين: إقتراح للمناقشة 
 42..........................................  محسن جاد            
 

  وفجوة التمويل.. الرياديون 
 فقط لتمويل المبادرين % 1 
 44........................................ هاني توفيق             

 سوق للشركات الريادية بالبورصة: إقتراح للمناقشة 
 46......................................... هبه الصيرفي          

 صناديق االئتمان في خدمة الرياديين : دراسة حالة إيطالية 
 49........................................ حسن الخطيب           

 
  ثقافة الريادية

 في البدء كان التعليم 
 52....................................... حسام بدراوي     

 
  مبادرات ريادية لمواجهة الفقر

 فكرة ريادية استحقت جائزة نوبل.. بنك جرامين 
 56.......................................... فؤاد السعيد           

 !تخلق مبادرين كبار.. قروض صغيرة 
 60.......................... مقابلة مع مصرفي من إكوادور       

 
  كلمة ليست أخيرة

 صناعة عربية".. رواد" 
 63      ........................................ رنده الزغبي

 ..جميع اآلراء الواردة في المجلة واألرقام والرسوم البيانية على مسئولية الكاتب وال تعبر عن موقف مركز المشروعات الدولية الخاصة



א  א 18א

2 

تعودنا فى العمل الصحفى أن تفاجئنا األحداث بين حين وأخـر           
بكلمة جديدة، أو مصطلح حديث، لم نسمع به من قبل، وعلينا أن            
نستوعبه، ونفهم أبعاده وخلفياته، ثم نجد ترجمة أمينة له مـن           

 .حيث المعنى والمبنى
وألن العرب توقفوا منذ سنوات وعقود، إن لم يكـن قـرون             
طويلة، عن اإلسهام فى صنع الحضارة اإلنسانية، فإنهم أصبحوا         

 .لها، ومستقبلين لمنجزات اآلخرين" مستهلكين"
وعندما نستقبل هذه المنجزات، ونستهلكها، فان أول شئ يقابلنـا          

 "اسمها"عند تعاملنا معها هو 
فإننا نحاول البحـث    "   أعجمى" وألن االسم فى هذه الحاالت اسم       

 .عن ترجمة عربية له
 .وهنا نفاجأ بمشاكل عديدة

وأول هذه المشاكل أن قدرتنا على الترجمة قد ضعفت كثيـًرا،           
ومهارتنا فيها ـ كأمة ـ قد تراجعت إلى درجة كبيرة نـظـًرا             

ويكفى أن نالحـظ    .   لعوامل كثيرة ليس هذا مجال الحديث عنها      
عربًيا منذ أكثر من مائـتـى     "   قاموًسا" أن الثقافة العربية لم تنتج      

 .وهذا بالنسبة ألى لغة هو الموت والجمود. عام
ويكفى أن نالحظ كذلك انه ال يوجد مجمع عربى موحد للناطقين           

بل توجد مجامع متعددة، غير متعاونة، وبالتـالـى         .   بلغة الضاد 
 .تتبدد الطاقة ويتكرر الجهد

ويكفى أن نالحظ أيًضا أن تجارب هذه المجامع مع المصطلحات          
األجنبية الحديثة معظمها يبعث على السأم والضجر، إن لم يكن          

 .يبعث على السخرية
الحظ مثالً أن مجمع اللغة العربية، فى مصر، لم يجد ترجمـة            

سـوى  "   سندوتش" سوى الطزطزن، ولكلمة    "   الموتوسيكل" لكلمة  
 .وغير ذلك من كلمات عجيبة" شطر ومشطور وبينهما طازج"

المشكلة الثانية هى أن أى كلمة أو أى مصطلح ليس مـجـرد          
. مفردة لغوية، بل هى حلقة فى سلسلة، أو غيض من فـيـض            

حيث هذه المفردات تعبير عن سياق معرفى وتجربة إنسانـيـة           
وبالتالى فان الترجمة الصحيحة هى التى تستبطن هـذا          .   حية

 .السياق وتستشرف تلك التجربة وتربطهما باإلطار اللغوي
ومثل هذا المنهج يبدو غريًبا فى واقع عربى يفضل أن يحصـل            

دون أن يتبنى المنهج الذى مكن        –مثالً    –على ثمار التكنولوجيا    
 .الغرب من إنتاج هذه التكنولوجيا

الحمد هللا الـذى    :   " بل وصل الحال ببعض العرب إلى أن يقولوا       
فهو يصنع الطائرات والسيارات ونـحـن        . .   سخر لنا الغرب  

هذا المنهج غير العلمى ينعكس على طريقـة        "   ! ! . .   الخ. . نركبها
تعاملنا مع المنجزات الحديثة للحضارة، وبالتالى على إسـاءة          

 .فهمها، وبالضرورة إساءة ترجمتها
 .وبالنتيجة أصبحنا نواجه مشكلة الترجمة فى كافة المجاالت

أتذكر كم عانينا أبان توقيع مـعـاهـدة           –ففى السياسة ـ مثالً     
الصلح المصرية ـ اإلسرائيلية فى البحث عـن تـرجـمـة             

حتى هدى اهللا بعضنا إلـى صـك           "normalization"لكلمة
 ".التطبيع"مصطلح 

 التى ترجمها   "democratization"كما احترنا كثيًرا أمام كلمة      
ووضع البعض اآلخر حرف الدال أمـام       "   مقرطة" البعض بكلمة   

 ".دمقرطة"الكلمة األخيرة فأصبحت 
وفى مجال االقتصاد كانت حيرتنا أكبر وأكثر أمام مصطلحـات          

 التى ترجمناها فى مصـر  "privatization"كثيرة بدًء من الـ  
، وترجمها زمالؤنا المغاربـة بـكـلـمـة        "خصخصة"بكلمة  

، وترجمها زمالؤنا التونسـيـون بـكـلـمـة            " الخوصصة" 
وشاء البعض األخر أن يتركها على حالـهـا         "   . .   التخصيصية" 

وهـو مـا حـدث مـع           " . .   الـبـرفـتـة    " فأسماها بـ   
 .وغيرها.. وغيرها  "Governance"الحوكمة
 "Entrepreneur"نجد أنفسنا أمام كلمة جديدة هـى       . .   اليوم

 . "Entrepreneurship"و 
الكلمة أصلها فرنسي، ثم دخلت القاموس اإلنجليزى، وتحايلنـا         
على ترجمتها فى السابق عندما كان استخدامها محدوًدا بكلمات         

 

 سعد هجرس

 “العالم اليوم”مدير تحرير جريدة *
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وكانت المشكـلـة    " .   المقاولين" وأحيانًا  "   المنظمين" مراوغة مثل   
 .غير جسيمة ألن استخدام الكلمة كان نادًرا

فجأة، السيما بعد تجذر تيار الخصخصة، فى سياق تعـمـيـق            
االقتصاد، وتوسع آليات السـوق      "   تحرير" ليبرالية االقتصاد، و  

الحر، بدأت هذه الكلمة العجيبة تتغلغل فى األدبيات االقتصاديـة          
 .بصورة مكثفة

 ..وتضاربت الترجمات الحديثة لها
، والبعض األخـر    " أصحاب المشروعات " فالبعض ترجمها إلى    

، وفريق ثالث ترجمهـا     " أصحاب المبادرات الفردية  " ترجمها إلى 
، وفريق رابع فضل أن تربط الترجمة بين فـكـرة           " الرواد" إلى  

 "رياديو األعمال"الريادة وفكرة البيزنس فجعلها 
وألن المنظمات الدولية، وبالذات األمم المتحدة، استقرت فـى          

رائـدو  " أدبياتها على استخدام الترجمة األخيرة، فان مصطلح         
رغم ثقلـه وعـدم      "   المعتمدة" أصبح بمثابة الترجمة    "   األعمال
 .وضوحه

وألن الخطأ الشائع خير من الصواب المهجور فإننا سنسير مـع           
إذا "   النقاط المرجعية " هذه الترجمة األخيرة، لكن مع تحديد بعض        

 .جاز التعبير
 ـ أى    "entrepreneur"المعنى العام والعريض لكلمة     . .   أوالً

رائد األعمال ـ يشير إلى ذلك الشخص الذى يقوم بتنظيم عمل           
 .من أعمال البيزنس ويتحمل المخاطرة على ذلك

فان   "entrepreneurs"عندما يفكر معظم الناس فى كلمة.. ثانًيا
أسماء قليلة معروفة تقفز إلى الذهن، ألناس مثل هنرى فـورد،           

بينما تنطبق هذه الصفـة، أو       .   واندرو كارينجى، وبيل جيتس   
باألحرى الهوية، على ماليين األشخاص فى مجتمع واحد مثـل          
المجتمع األمريكى، حيث نجد من بين الستة عشر مليون شخص          

 مليون يديـرون    12يعلمون فى مجال البيزنس يوجد أكثر من        
" رائد األعمال " وإذا كانت صفة    .   أعماالً مملوكة ملكية فردية لهم    

ال تنطبق على هؤالء االثنى عشر مليون كلهم، فإنها بالتأكـيـد            
 .تنطبق على العديد منهم

إنه قبـل ذلـك      . .   رائد األعمال ليس فقط رجل أعمال     . .   ثالثًا
 .شخص صاحب مبادرة، وجسارة، وقدرة على المخاطرة

رواد األعمال أيًضا يتصفون بدرجة من درجات االبتكار مـن          
 .زاوية ما وفى مجال ما

" متفرجين" وليسوا  "   العبون" . . " مراقبون" ال  "   مشاركون" هم أيًضا   
وأن تكون واحًدا من رائدى األعمال معناه أن تكـون          .   أو هواه 

متفائالً، ومؤمنًا بأنك تستطيع أن تفعل أى شيء إذا توفر لك قدر            
 .مالئم من الوقت مع قدر مناسب من المال

تؤمن أوالً وقبل كـل      . .   نحن إذن نتحدث عن نوعية من البشر      

شئ بالمبادرة الفردية، وبالقدرة على المخاطرة والمـغـامـرة          
واإلصرار على تحويل الحـلـم   "   الحلم" المحسوبة، والقدرة على    

ومع أن الربح هدف موجود فى مرمى البصر فإنـه          .   إلى حقيقة 
وإنما ال يقل عنه أهـمـيـة         .   ليس الهدف الوحيد أو األساسى    

من أجـل    "   المقاوحه" الطموح كهدف فى حد ذاته والقدرة على        
 .تحقيق هذا الطموح

أفرادها مزيج من قناصـى     . .   نحن إزاء جماعة فريدة من البشر     
الفرص والمستكشفين الرواد الذين يذكروننا بالمستكـشـفـيـن       

فـى  "   المجاهل" الجغرافيين القدامى الذين خاطروا بالذهاب إلى       
هذا العالم المترامى األطراف، فلقى كثير منهم حتفه فى هـذه            
المغامرة المثيرة، وفاز بعضهم بالمكافأة الكبيرة، كتلك التى فاز         
بها كريسوتوفر كولومبس عندما اكتشف القارة األمريـكـيـة،          

 .وغيره.. وغيره
وبدالً من استكشاف مجاهل الجغرافيا وتحمل مخاطر األدغـال         

 ".مجاهل االقتصاد"والمستنقعات، يقوم هؤالء باستكشاف 
ـ بهذا النحو ـ أكبر مـن       "   االستكشافية" و"   الريادية" هذه الكتيبة   

 .أن تكون مجموعة من المغامرين الطائشين
ففيها رواد بمعنى الكلمة، ومن بين صفوفهم سيخرج كبار رجال          
أعمال الغد من أمثال بيل جيتس الذى لم يصبح أغنى رجل فـى    

ملـك  "   ابتكار" العالم نتيجة ثروة ورثها عن أهله، بل عن طريق          
عليه خياله وعقله، وخاطر من أجل تحويله من حلم إلى حقيقـة            
بمخاطرة هائلة، ترك من أجلها استكمال دراسته الجامـعـيـة،           
وبدوالرات محدودة بدأ رحلة المليارات التى أثرت على تاريـخ          

 .البشرية كلها من خالل أعظم ثورة تكنولوجية
هؤالء الرواد ـ أو سمهم كما شئت ـ يحتاجون إلى ما هو أكثر         

 .من اإلعجاب
" اإليـجـابـى، و     "   جنونهم" إنهم يحتاجون إلى بيئة مواتية لـ       

 .الرائعة" شطحاتهم
وهذه البيئة تقع مسئولية خلقها على الحكومة من جانب، وعلـى           
المجتمع ومؤسساته، وبخاصة المؤسسة التشريعية، والمؤسسـة       

 .التعليمية، ومؤسسة اإلعالم من جانب آخر
يكادون أن يكونوا المعادل الموضوعى فـى        . .   فهؤالء الرواد 

المجال االقتصادى للمخترعين والعلماء فى المجال األكاديمـى        
 .والبحث العلمي
أي أنه ـ    . .   ويظل محلك سر  . .   ال يتقدم العالم  . .   وبدون االثنين 

وهذا مصـيـر   .  في الحساب الختامي ـ يتأخر ويرجع القهقرى 
 .تعيس ال نملك ترف التفكير فى مجرد حدوثه
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 .مجال المبادرات الخاصة
قتصادى، بما  اال  القوى هو عصب نجاح النمو    الخاص  قطاع  إن ال 

خلق فـرص    و قدرة المشروع على توفير رأس المال،     يمثله من   
دور فعال فـى     المشاركة ب و،  العمل، ومضاعفة قيمة المشروع   

زال حتى اليـوم    الو.     الحد من مستويات الفقر   األسواق، و تدعيم  
اهتمام األجهزة الحكومية المعنية والمستثمرين الرئيسيين منصًبا       

، فى  والشركات متعددة الجنسيات  على الشركات الوطنية الكبرى     
ـ          مـشـكـالت    حين ال تولى تلك األطراف االهتمام الكافى ب

 أو المبادرات الجديدة التى تتسم باالبتكار،       المشروعات الصغيرة 
يجد المبادرون أنفسهم خارج نـطـاق   ، فى ظل هذه الظروف  و  

غـيـر   ممارسات   االقتصاد الرسمى، مما يدفعهم إلى اللجوء ل      
الرسمية التى تؤهلهـم    افتقارهم ألدوات المشاركة    ، نتيجة   قانونية

 .للتعبير عن أرائهم فى السياسات الحاكمة للسوق
ن الدول التى تدعم المبـادريـن ذوى         وقد أوضحت التجربة أ   

األفكار المبتكرة، والذين يتمتعون بجرأة وشجاعة فى تنـفـيـذ           
 نمت وازدهرت خالل العقود السابقة،    أفكارهم، هى الدول التى       

وازدهار   الدول التى وضعت العراقيل أمام نمو     اتسمت  فى حين   
 . هذا النوع من المبادرات بمستويات فقر مرتفعة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبادراتها الخالقة، تمـثـل        ف
غير أن هناك العديـد     .   للدول المتقدمة  االقتصادية     قوةالأساس  

من العوامل التى تؤدى الى عرقلة ازدهار ونـمـو تـلـك               
ندرة الموارد المتاحة أمام    . .   وأهم هذه العوامل هى   . .   المبادرات

وعدم ،  البنية التحتية ضعف  فى الدول النامية، و   هؤالء المبادرين   
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الجرأة والشجاعة سمة من السمات الالزمة عند اتخاذ الـقـرار           
بالبدء فى مشروع جديد، سواء كانت البيئة االقتصادية المحيطة         

تخصيـص      جرأة فى تحمل مخاطر   ال.   مالءمة أو غير مالءمة   
غـمـار   خوض    فى   جرأة، وال وترجمته إلى فكرة  رأس المال   

وإذا نظرنـا   .   مستقبل غير معلوم  التوجه نحو   جرأة    ، و المنافسة
إلى المبادرين على مستوى العالم، سنجدهم جميعهم يتحلون بتلك         
الجرأة وهذه الشجاعة، بداية من مرحلة ابتكار الفكرة، وصـوالً          

عماد قطاع األعمال الخـاص     إلى تنفيذها، فعملية االبتكار هى      
 .واالزدهار األوطان نحو النموبالراسخ، الذى يدفع 

ولكن توافر الفكرة الجيدة والجرأة والشجاعة ال تكفى وحـدهـا           
للبدء فى اتخاذ قرار بالمبادرة، وتخصيص المال لبدء مشـروع          

 الذى يعنى   من توافر المناخ المالئم،   فى كل األحوال    البد  جديد، ف 
مسـانـدة   باإلضافة إلى   ،  توافر التدريب الكافى، وبرامج التنمية    

ـ  رأس  بديلة مثل استخدام    عالوة على برامج      ،  الحكومة ال الـم
مسـتـقـر    توافر هيكل قانونى     واألهم من ذلك كله      المخاطر،

ويضمن تحقيق العدالـة،    ،  ويقدرهاة  المبادرل، يشجع على    وعاد
ويحمى ويدعم حقوق الملكية الخاصة، ويعمل على تشـجـيـع           

 .الكفاءة
 األعمال وازدهـارهـا،   هياكل السوق المالئمة تساعد على نمو ف

نتشار الفساد، واإلدارة   االضوابط غير الفعالة، و   حيث يالحظ أن    
. أمام المبادرة غالًبا ما تجعل الفرص محدودة      لالقتصاد،  الجزئية  

وللتدليل على ذلك سنعترض فى هذا المقال تجارب اتـحـادات           
 فـى   والمفكرين، والغرف التجارية،  وجمعيات رجال األعمال،    

  א
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 . الحاكمة لعملهافاعلية الضوابط واألنظمة
 جديد  البدء فى مشروع  ونالحظ انه فى األسواق المتقدمة، يكون       

للمبادرين للحصول عـلـى     عمالً سهالً نسبًيا، فالفرصة مهيأة        
وبنية  مهنية عالية،    رف متخصصة، وخبرات  اموارد مالية، ومع  

فى .   لنشاط المبادرون تحتية اجتماعية ومادية، وسياسات مشجعة      
إمكانية الحـصـول    ، تكون   حين أنه فى كثير من البلدان النامية      

نتيجة لـوجـود    غاية،  على تلك الموارد والمعلومات محدودة لل     
وانتشار الفساد فـى    ،  الضوابط المعرقلة، وعدم تطبيق القوانين    

الـقـطـاع    يضطر المبادر إلى اللجوء إلى      ، مما   أجهزة الدولة 
وهـؤالء  .   االقتصادى غير الرسمى، أو ما يسمى باقتصاد الظل       
ال تتـوافـر    المبادرون الذين يعملون خارج االقتصاد الرسمى،       

االستفادة من الخدمات العامة، والـمـؤسـسـات         لديهم إمكانية   
ـ تطبيق القانون من خالل     ة، و يوالحماية القانون ،  االئتمانية د  وعق

المعلومات الصحيحة الـتـى     سارية المفعول، وال تتوافر لديهم      
 .يمكن االعتماد عليها
لمبادرات على عاتق   المفروضة على ا  قيود  الوتقع مسئولية إزالة    

على خلق مناخ يسـمـح         فالحكومات هى القادرة  ،  الحكومات
 مـعـوقـات   الللمبادرين بعدم استنفاذ جهودهم فى التعامل مع        

قـدرة  والضوابط المعقدة، كما أن إزالة القيود يؤدى الى زيادة            
جـهـود     الحكومات على توجيه مشاركة القطاع الخاص نحـو       

أصحاب  يأخذ فيها الحوار الدائر بين       فى الدول التى  ف.   اإلصالح
 شكل االتجاه من أعلى إلى أسفل، حيـث         األعمال والحكومات، 

ذعـان   اإل  لحكومات بإصدار األوامر وعلى المشروعات    تقوم ا 
اإلدارة الجزئـيـة    تنتشر  الضوابط، و ، تتزايد فيها    لتلك األوامر 

، القطاع الخـاص    على نمو ، مما يؤثر سلًبا     لألنشطة االقتصادية 
تطبيق القـوانـيـن     أما عندما تضطلع الحكومة بمسئوليتها فى       

 .، تتوافر بيئة مالئمة النتعاش االقتصاد بشكل عامالعادلة
 دور   الدول بأهمية تفعيـل   وقد تزايد فى اآلونة األخيرة إدراك       

 ليلعب دوره كدافع ومحرك     التنمية،عملية  لقطاع الخاص لخدمة    
ومن منطلق هذا االدراك، تلـعـب       . .   رئيسى للنمو االقتصادى  

ا لمساعدة المبادرين، للمشاركة فـى      ا حاسمً دوًر اليوم   الحكومات
 ونشر برامج ،  آفاق الرخاء عن طريق تطبيق السياسات المالئمة      

بالنسبة للحكومات فى الدول الـتـى       فالمهمة الرئيسية   .   المساندة
ترسيخ وتوفـيـر     تتمثل فى    إصالح السوق،   خطاها نحو تتلمس  

المناخ الذى يحفز ويعترف بأنشطة المبادرة، من أجل توفـيـر           
ورغـم  .   والتـطـويـر     النمو  المقومات الصحيحة للمضى نحو   

اختالف مقومات هذا المناخ من دولة ألخرى، اال ان هناك ثالثة           
 .. مبادئ أساسية يجب أخذها بعين االعتبار

 تهيئة المناخ المالئم: أوالً
الحكومة عليها أن    . .   يمكن أن تعمل فى فراغ      الفالمشروعات  

لهذه  للسوق، والبد    تضع الضوابط التى تحكم األنشطة األساسية     
مبدأ أساسـى   العدالة   ف الضوابط أن تكون واحدة لجميع األفراد،     

ولكن فى أغلب األحيـان ال       .     من مبادئ السوق الحر الفعال    
 يبالغ واضعو السياسات    حيثيطبق هذا المبدأ بالصورة السليمة،      

المبالغة فى وفى حاالت .   الرقابة عليه  فى عملية إحكام السوق أو    
، تظهر السوق السوداء، ويستمر وجود المبادريـن        ضبط السوق 

من التكلفة  خارج اإلطار الرسمى لالقتصاد، فى محاولة للهروب        
. الكـثـيـرة   التنظيمية  الضوابط     االلتزام ب  الباهظة الناتجة عن  

الـذى  واقتصاد السوق السوداء يمثل بيئة خصبة لتوليد الفساد،         
ومحدودية الوصول  ،  يؤدى إلى ضياع الموارد، وخفض الكفاءة     

من قـدرة    إلى الحد    بدوره االئتمانية، مما يؤدى     إلى المؤسسات 
 .المبادرين على إدارة أعمالهم

 توفر التدريب على المبادرة :ثانًيا 
تتجاوز مجرد تـوفـر    يتطلب أشياء عديدة،   فالبدء فى المشروع  

فإذا ما كتب للمبادر أو      . .     الفكرة واالستعداد لمواجهة المخاطر   
مهارات المبادرة، مـثـل     أن يتوافر لهم      بد  ، ال النجاحالمبادرة  

 مـع    المعرفة بكيفية التعامل المالى، والقدرة على التواصـل       
على المبـادرة     ضرورة توفير التدريب الفعال     تزدادو.   اآلخرين

، وهو النظام التعليمى    فى الدول التى يتسم نظام تعليمها بالتقليدية      
فى ظل هذا   و.    فى أبسط صوره   التدريب حتى الذى ال يتوفر فيه     

 والتـعـريـف   ،  بثقافة المبادرة  االهتمام   ضرورة تزداد   المناخ
ليس فقط على المستوى الشعبى، ولكن أيًضا عـلـى           بمبادئها  

اقتصاد السوق    عند تحول الدول نحو    ف . مستوى مسئولى الحكومة  
المبادرة والتعليم المرتبط بها أمًرا حيـوًيـا        ثقافة    ، تكون     الحر

 .التنميةعلمية فى وفاعالً 
 توافر مساندة حكومية : ثالثًا
 فى ظـل     عادة ما يخاطر المبادر المتحمس بجميع مدخراته       ف

عادة ، و مساعدة الحكومات لتعزيز وتحفيز تلك المبادرات     انعدام  
ـ             . رما يفضل  الناس االبتعاد عن هذه الفرص كثيرة المـخـاط

فالحماس لتلك المشروعات الجديدة فى الفكر واالبتكار، يحوطه        
كثير من الشك فى احتماالت النجاح، وخوف مـن فـقـدان             

فإن مساعدة المبادرين المتحمسين عـلـى         لذاالمدخرات القليلة،   
الـحـكـومـات      من آليات    المخاطر البد أن يصبح   حجم  تقليل  

كثير من الدول الناميـة  وفى . المتحمسة لخلق قطاع خاص قوى 
برامج المساعدات المادية والمتخصصة لألفراد الـذيـن        تتوافر  

 .لديهم الرغبة فى إنشاء مشروعهم الخاص
 وال يكفى األخذ بإحداها دون       متالزمة،  إن هذه األسس الثالثة   

فى أغلب الدول يكون على المبادرين مهمة التعامـل         ف.   األخرى
قتل الرغبة فـى    مع القوانين والضوابط المعقدة، مما يؤدى إلى        

وقـد  .   مشروع قائم التوسع فى       أو جديد،   مشروعاإلقدام على   
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إلسراف فى  اكتشف معهد الديمقراطية والحرية فى بيرو مسألة ا       
، حيث كشف   لألنشطة االقتصادية ة  المقيدآثارها  و،  البيروقراطية

أحد عشر إجراًء مختلـفًـا،      عن أن إنشاء مشروع جديد يتطلب       
 .ا يوًم289يستغرق حوالى 

، 1980أوائـل      منذ هذا االكتشاف للمناخ القانونى فى بيرو،      و
ـ على مستوى العالم منظمات ـ   القامت كثير من      دراسـات  ـ ب
وجود تشابه فى المبالغة فيما يتعلق بالتنـظـيـم          أثبتت نتائجها   

 والضبط، الذى يعرقل تنمية وتطوير األعمال، ويعوق النـمـو         
الدراسة الصادرة عن البنك الدولى فـى       وتستخلص  .   االقتصادى

وبتقييم المعلومات الصادرة عن دول      .    هذه الحقيقة  2004عام  
 التى تقـل    أن الدول اتضح  والتنمية،   االقتصادى   منظمة التعاون 

فيها االجراءات هى الدول األغنى، قياًسا بنصيب الفرد مـن           
كما يوضـح   .   الناتج المحلى اإلجمالى، وهى الدول االقل فساًدا      

التقرير أن كثرة التعقيدات االدارية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع         
معدالت الفساد حتى بعد االنتهاء من اجراءات تأسيس وتسجيـل     

 .المشروع
 !ولكن بحرص.. فلنتقدم

 مفهوم إدارة النـمـو    انتهجت  التى  إذا نظرنا إلى تجارب الدول      
االقتصادى من خالل تدعيم دور القطاع الخاص، فإننا نـرى           
تجارب ناجحة مبشرة، مثل تجربة بولندا والدول حـديـثـة            

فقد أوضـحـت    . .   االستقالل، التى انفصلت عن الكتلة الشيوعية     
الدراسات أن المشروعات الصغيرة تزدهر كلما تخلصت مـن         

حيث استطاعت بولندا بعد حقبة من التخطيط       . .   العراقيل والقيود 
أن تضع سياسات أدت إلـى      المركزى، تبعها انهيار الشيوعية،     

، وبعد سنوات قليـلـة،      تشجيع التنمية وتطوير القطاع الخاص    
أقيمت الماليين من المشروعات الصغيرة الجديدة والناجحة، فى        
استجابة للسياسة البولندية التى تساند آليات السـوق الـحـر،            
وأصبحت بولندا محطة لالستثمار األجنبى على المـسـتـوى          

 . العالمى
وعلى النقيض من ذلك، تمسكت بعض الدول بسياسة التخطيـط          
المركزى، والمبالغة فى فرض القيود واإلجـراءات، مـثـل           
رومانيا، فلم تشهد تدفقات االستثمار االجنبى التى شهدتها بولندا،         
بل واجهت رومانيا مشاكل جمة تمثلت فى انخفاض مـعـدالت           

ضعف الـقـطـاع     النمو االقتصادى خالل التسعينيات، بسبب      
 .منافسةعلى ال الخاص وعدم قدرته

وعلى الرغم من وجود عالقة بين عدد االجراءات وفعاليتهـا،          
ومرونة القطاع الخاص أو تذبذبه، واستقرار النمو االقتصادى،        
فإن عملية االصالح االقتصادى البد أن تتم بحرص فى بدايـة           

فمع اختالف مستويات النمو واإلصالح فى الـدول،         . .   األمر
نالحظ أن ما يصلح لدولة ما، قد ال يصلح لدولة أخرى، نظـًرا             

الختالف الدور الحضارى والتاريخى لكل دولة، وهو ما يطلـق       
قيمة المعرفة  )   " الحائز على جائزة نوبل   "   ( دوجالس نورث " عليه  
تحدد فالمعرفة أو الوعى المحلى هى التى         " .     الوعى المحلى   أو

وخلق المؤسسات الالزمة   .   بشكل كبير نجاح مؤسسات اإلصالح    
لعمل سياسات السوق يرتبط بالمعرفة المحلية، ولذلـك فـإن           
مالحظات وآراء المبادرين على المستوى المحلى، هى الـتـى          

أما عن ميـل    .    االقتصادية فشل اإلصالحات   نجاح أو تحدد مدى   
متخذى القرار إلصدار األوامر أو السيطرة على الـنـشـاط            
التجارى والصناعى، وتحديد ما هو أفضل أو أصلح لـتـلـك            
المشروعات، فهو ميل يؤدى الى الفشل، والبد من تحويله الـى           

 .رغبة فى االستماع لمتطلبات ومشكالت القطاع الخاص
 الطريق إلى الرخاء

 عندما تبدأ الحكومات فى خلق مـنـاخ         الرخاء إلى   الطريقيبدأ  
 باالزدهار، ويتمثل هذا المناخ فى سياسات       للقطاع الخاص يسمح  

حقوق الملكية الخاصـة،    . .   وأنظمة تعمل على عدة محاور هى     
 ..والنظام القضائى، وإدارة حكومية فعالة، وبنية أساسية قوية

 الملكية الخاصة 
يشكل الحق فى الملكية الخاصة جزًء جوهرًيا فى بناء القطـاع           

حقوق الملكية الـخـاصـة       وفى حقيقة األمر، تمثل     .   الخاص
فالفـكـرة   .   جر األساس لنظرية اقتصاد السوق الحر     حوتطبيقها  

 حماية حقوق الملكية الـخـاصـة       أن انعدام    علىاألساسية تقوم   
 دو  هيرناندو" ويذكر  .   ل األسواق فى القيام بدورها    يؤدى إلى فش  

ألهمية االقتصادية لحقوق   ا" أن  "   السبيل الوحيد     " من خالل   " سوتو
ة ال تكمن فى توفير األصول التى تمكن حاملهـا مـن             الملكي

تمنح مالكها الحافز الكافى لمضاعفة قيمتها      االستفادة بها، ولكنها    
عن طريق االستثمار، والتجديد، وتسخير الملكية الـخـاصـة          

 ."لتصبح ملكية منتجة، ومؤدية إلى رخاء وتقدم المجتمع ككل
هذا هو معنى حقوق الملكية التى توجه اقتصاديات السوق، فحين          

يعملون على مضـاعـفـة      م،  المبادرون حقوق ملكياته  يكتسب  
 ذلـك،   باإلضافة إلى و.   قيمتها، واستخدامها كمورد لرأس المال    

سـوق  فكرة تنمية األسواق، مثـل       ة ببناء   الملكية الخاص تقوم  
 .التأمين وأسواق االستثمار الفرعية

 عند تأسيس مبدأ حقوق الملكية الخاصة نحتاج إلى التركـيـز          و
ا تدل على أن   فتجربة الدول الشيوعية سابقً  . .   على قضايا كثيرة  

التحول من مفهوم الملكية الجماعية، إلى مفهوم الملكية الخاصة،         
. يتولد معه ظهور الشفافية، وهى أحد عوامل النجاح الرئيسيـة         

 ويسمح  الشفافية يحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات،      فغياب  
بقيمـة  لصفوة المتعاملين فى السوق بالحصول على الممتلكات         

فكما نرى فى بعض البلـدان،      .   أقل من قيمتها السوقية الحقيقية    
أدى انعدام الشفافية فى تنفيذ برامج الخصخصة الى فشل تلـك           
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 .البرامج
وهناك مشكلة أكثر جوهرية تظهر فى كثير من البالد، وتتمثـل           

، حيث تغيب فـى     فى غياب حماية حقوق  ممتلكات المواطنين      
 أجراهاففى دراسة أخرى    .   بعض االحيان حقوق ملكية المساكن    

المصريين أصحـاب    من   90% ، اتضح أن    " سوتو  دو  هرناندو" 
ملكيات فعلية، ولكنها خارج النطاق الرسمى للسوق، بـل أن           

 بليـون   250األصول التى يمتلكونها بالفعل تقدر قيمتها بحوالى        
تدفق االستـثـمـارات      مرة حجم      55 تساوى   أى أنها ،  دوالر

 . األجنبية المباشرة
تنقصهـا  يمتلكون أصوالً    ليسوا فقراًء بالفعل، وإنما      الفقراءإذن  

، والحصول على تلك الصفة الرسمية أمر غايـة         الصفة الرسمية 
 يصل فى بعض األحيـان      إلى وقت طويل،  فى التكلفة، ويحتاج    

رهن ممتلكاتهم من    عاًما، ومن ثم يعجز المواطنون عن        17الى  
 .أجل الحصول على رأس المال للبدء فى مشروعات خاصة بهم

وال بد من التنويه هنا عن ضرورة االهتمام بعمليات تنـفـيـذ             
قوانين حماية الملكية، بحيث ال يقتصر األمر على سن القانـون           

مما يدفع المواطنين إلى االستمرار فـى       دون قدرة على تنفيذه،     
 وعدم التفكير فـى      التعامل من خالل االقتصاد غير الرسمى،     

التوسع فى مشروعاتهم، واللجوء إلى الرشوة لحل مشاكلـهـم          
 .بأسهل الطرق الممكنة

ومن هنا يتوجب على الحكومات المؤمنة بالفكر اإلصـالحـى،          
توخى الحذر عند التعامل مع القضايا الخاصة بحقوق الملكيـة،          
وتجنب التعدى على هذه الحقوق، بحيث يتم وضع قواعد تمنـع           
االستيالء على الملكية الخاصة، والملكية الفردية، أو تـأمـيـم           
 .  الشركات بطرق استبدادية، ودون صرف التعويضات المناسبة

 النظام القضائى  
تعد الهياكل القانونية الفاعلة عنصًرا أساسًيا فى اقتصـاديـات          
السوق الحر، حيث تعمل تلك الهياكل بما يحقـق مصـالـح             
المستهلكين، وتستخدم العقود لتكون وسيلة قانونية تفرض تنفيـذ         

ونؤكـد  .     الشروط الواردة فيها، وتعطى قوة لتنفيذ احكام العقود       
المدخل الرئيسـى   فى هذا الصدد أن النظام القضائى النزيه هو         

 .العقود أحكام لتنفيذ
فعلى سبيل المثال، إذا تخيلنا أن أحد الموردين لم ينفذ الشـروط            

الكـمـيـة    التى تعاقد عليها مع أحد المصانع، مثل عدم تسليم            
 من سلعة معينة، أو عدم االلتزام بالمواصفات المتفـق          المطلوبة

. . عليها عند تسليم البضائع، فما النتيجة المتوقعة فى هذه الحالة؟         
فى البالد المتقدمة يمكن لصاحب المصنع فض النـزاع عـن            

النزاعات القضائية باهظة التكالـيـف      ، وبما أن    طريق المحاكم 
صاحب المصنع والمورد سوف يفضـالن      ن  ومضيعة للوقت، فإ  

ماذا لو  .   التفاوض فيما بينهم للوصول الى حل يرضى الطرفين       

فى هذه الحالة يلجآن إلى المحكمة،      . .   لم يتوصال الى حل سلمى؟    
قضائى سيـتـيـح      مع علمهما المسبق وثقتهما فى أن النظام ال       

 ولذلك نقول   . إصدار الحكم   لكالهما فرصة اإلدالء بأقوالهما قبل    
النظام القضائى يمنح كال من صاحب الـمـصـنـع           أن نزاهة   

 .والمورد الثقة إلبرام العقد
ـ النظم القانونية فى كثير من البلدان المتقدمة        كما تعمل    لـى  ع

إذا قام صاحب المصنـع     فعلى سبيل المثال،    . .   حماية المستهلك 
 االتصال بالمنتج لحل تلـك      المستهلكسيحاول  ،  معيبةببيع سلعة   

المشكلة، التى عادة ما يتم حلها من خالل استبدال السلعة المعيبة           
بأخرى سليمة، ألن المنتج ال يرغب فى هروب المستهلك مـن           

كافية، يمنح المستهلك ضمانات    سلعته، فهو كغيره من المنتجين        
ليطمئن المستهلك أنه قادر على استبدال السلعة أو إعـادتـهـا            

هذه الضمـانـات    .       فى حالة عدم صالحيتها   واسترجاع ثمنها   
ففـى  وعلى الرغم من ذلك     ،  " شهادة ضمان المنتج    " تعرف باسم 

فـرصـة   ، يكون لديه    المستهلكعدم الرضا لدى    استمرار  حال  
 التى تديرها الحكومات أو      اللجوء إلى هيئات حماية المستهلك،    

وبدون توفر  .   رفع دعواه للقضاء  جمعيات المستهلكين، أو يمكنه     
 يؤدى الى   المستهلك عن شراء السلعة، مما    ، يمتنع   هذه الضوابط 

 .انخفاض مستوى البيع لدى المنتج
 هـى    والمستهلكين،إن االلتزام ببنود التعاقد من قبل المنتجين        
قام بها  دراسة  وهناك  .   العامل الرئيسى فى سبيل فعالية األسواق     

وضح العالقة  تحول المناخ العالمى للمشروعات،     البنك الدولى،   
اجمالى الـدخـل    المباشرة بين تنفيذ العقود، ونصيب الفرد من        

أن تنفيذ العقود من شأنـه أن        وتوضح نتائج الدراسة    .   المحلى
ى البلدان  ، ويبسط اإلجراءات ف   يخفض التكلفة، ويختصر الوقت   

ففى تلك المجموعة من الدول، تبلغ تكلفة       .   ذات الدخول المرتفعة  
 متوسط نصيب الفرد مـن الـدخـل          من % 6.6تنفيذ العقود   

 أما فـى     يوًما، 210يستغرق       إجراءً 18المحلى، ويحتاج إلى    
نصيب  من     % 30، فتبلغ تكلفة تنفيذ العقود      اتقدًمالدول األقل     
 .، تستغرق سنوات إجراًء30ويحتاج إلى دخل الفرد، 

ولذلك يكون على الدول التركيز على خلق نظام قضائى فعـال           
وكفء، يضمن تنفيذ العقود عند مستوى تكلفة منخفض، فـى           

ويشمل ذلك تسهيل اإلجراءات، واعتبار نـزاهـة        .   وقت قصير 
كما يـلـزم     .   النظام القضائى جزًء ال يتجزأ من كفاءة النظام       

تعليم المسئولين فى السلك القضائى، باإلضافة      االهتمام بمستوى   
 .لهذا النظامإلى مستويات التقدم التقنى 

ماذا يحدث عند إخفاق النظام القضائى وعدم تمكنه من تنفيـذ           ف
إيمانهم بوفاء العهـود،    فى هذه الحالة يفقد المبادرون        . . العقود؟

تسيطر العالقات الشخصية،   حيث  ويتعاملون فى الغرف المغلقة،     
 تراجع  وينتج عن ذلك  .   وتكون هى الفاصل فى إنهاء المنازعات     
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المبادر على التوسع فى مشروعاته، حيث يجد نفسه مرغًما        قدرة  
 .على التعامل من خالل أسواق مغلقة وشخصية

 اإلدارة الفعالة 
خلق البيئة المشجعة   فى  المؤسسات الحكومية دوًرا مركزًيا     تلعب  
المؤسسات الحكومية الفعالة تتسم بـاالنـفـتـاح،          ، ف لألعمال

فهى تـخـلـق        . إلى جانب االستقرار والنزاهة   الالمركزية،  و
المقومات التى تسمح للمواطنين بالمشاركة والمنافسة فى السوق        

الدخـول  باتخاذ قرار   التصرف    وتمنحهم حرية   بشكل متساوى، 
 .عدمه، دون إرهاقهم بالضوابط الكثيرة فى أنشطة اقتصادية من

يكون للقطاع الخاص الحرية فى التعبير عن       فمن الضرورة أن    
عـلـى   ستؤثـر    مشكالته، والمشاركة فى سن القوانين التى       

فى كثير من البلدان عن طريق مؤسسـات        ويتم ذلك   .   معامالته
عمل عـلـى     تأخذ شكل جمعيات رجال األعمال، وت     تطوعية،  

وصياغتها فى صورة سياسات    أعضائها،  مطالب  ضمان توضيح   
القواعد الحاكمة لقـطـاع     بمقتضاها تعديل   وبرامج وطنية، يتم    

  .األعمال
وحرصا من مركز المشروعات الدولية الخاصة على تسجيـل          
نجاح تجارب المشاركة فى عملية االصالح االقتصادى، فـقـد          
وفر عدد من األمثلة الناجحة لبعض الجمعيات والمنظمات على         

ا على السياسات العامة المؤثرة     ا كبيرً مستوى العالم، أثرت تأثيرً   
والمشاركة من قبل الجمعيات والمنظمات الوطنية      .   فى المبادرة 

تسمح للدول بتالفى عملية اإلصالح من أعلى       مسألة هامة، ألنها    
 أسفل، وهى السياسة التى أثبتت عدم المرونة، وعدم القدرة          إلى

كما أن مشـاركـة     .   التصدى للمشاكل االقتصادية الحقيقية   على  
تضفى شرعية على المؤسسـات     الجمعيات والمنظمات الوطنية    

السياسية، وبذلك تخلق أنظمة سياسية قادرة على المشـاركـة،          
وتجعل المواطن يشعر بأنه غير مستثنى من عملية اتخاذ القرار          

 . ووضع السياسات
 ساسيةالبنية األ 

ال نستطيع أن نغفل أهمية توافر بنية أساسية صحية ومالئـمـة            
الحصـول عـلـى       تسمح بإمكانية    الزدهار القطاع الخاص،  

وتطوير األنظمة المحاسبية لضمان دقـة        الالزمة،   معلوماتال
البنية التحتية، مثل الطرق والموانى     أما عن   .   المعلومات المالية 

وإذا نظرنـا   .   البد أن تكون حديثة وجيدة    ، ف ووسائل االتصاالت 
أسواق المال متطورة بالقدر    الى أسواق المال، فيتعين أن تكون       

الذى يمكن الشركات من الحصول على رأس المال عند الحاجة          
، وخـدمـات     توافر المساندة القانونية  هذا باإلضافة الى    .   إليه

المحاسبة، والمكاتب االستشارية التى يسمـح      التأمين، وخدمات   
 .التعامل طبقًا لمتطلبات السوقبلها 
يتطلب تركيب خط تليفونى شهورا بدال من أيام، وعندما         عندما  ف

 بقوانين الـعـمـل       الحصول على المعلومات الخاصة   يصعب  
، والتسجيل والتراخيص والضرائب فى الوقت المناسب خاصـة       

يتحول إلـى   سبشكل قانونى، و  لن يتمكن المبادر من االستمرار      
عندما ال يتاح للمـشـروع      و.   فريسة سهلة للمسئولين المنحرفين   

 تتأثر تعامالته نتيـجـة      ،الصغير التعامل مع أنظمة بنكية فعالة     
 .باألوراق النقديةلزيادة المخاطر عند تعامله 

 دور الحكومات
يجب أن يكون على رأس قائمة اهتمامات الحكومات، الـقـدرة           
على خلق أنظمة مشجعة ومحفزة لتحويل المشروعات الصغيرة        
العاملة خارج االطار الرسمى، إلى مشروعات داخل حـلـبـة           

فالسياسات الحكومية يمكنها أن تساعد علـى       .   االقتصاد الرسمى 
تكوين قطاع خاص ناجح وواعد، عن طريق االهتمام بثـالثـة           

سياسات تسمـح   ، و صائبةحكومية  سياسات  :    رئيسية هى  محاور
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سياسات تضمن للمشروعـات    ، و لألعمال بدخول أسواق جديدة   
 . المناسبالقدرة على البقاء على المدى الطويل مع تحقيق الربح

أمام المبادرين المقبلين على    ات  العراقيل التى تضعها الحكوم   إن  
 ـ  سياسات خاطئة نتيجة    إنشاء مشاريعهم ـ سواء عن قصد أو      

على سبيل  ف.   ذات أثر كبير على الحد من نمو النشاط االقتصادى        
 حين تفرض الحكومة الكثير من الضوابط على أسـواق          ،المثال

النشاط فى هذه األسـواق،     معينة، ترفع هذه الضوابط من تكلفة       
نظًرا لتكلفة اإلجراءات، وهذا من شأنه أن يؤثر على الـربـح            

 بتلـك   ويحد منه، ومن ثم تصبح الشركات غير مقبلة على القيام         
عند محـاولـة    الضوابط المقيدة   وعادة ما تظهر تلك     .   األنشطة

 أو عند التعامل مع الضرائـب، أو       الحصول على رأس المال،   
 أو محاولة الحصول    األجور ومراقبة األسعار،   أو   قوانين العمل، 

 .أو منافسة الشركات الكبرى القائمةالمعلومات، على 
على تحقيق الربح الكافـى     ا  فالقطاع الخاص ال بد أن يكون قادرً      
، وإال ما اتخذ ــ مـن         الستمرار النشاط على المدى الطويل    

بدء النـشـاط    تكاليف  و.   األساس ـ قرارا بالدخول إلى السوق     
تشكل عامالً مهًما فى ربحية المنشأة، ولـذا فـإن           واستمراره  

لى زيادة تكاليف النشاط تضـر      تؤدى إ السياسات الحكومية التى    
 بربحية المشروع، وتوقع األذى بالقطاع الخاص بشكل عـام،         

 الـمـعـدالت     . .  هى هناك ثالثة عوامل أساسية فى هذا الشأن      و
 .قوانين العمل، وبيروقراطية اإلجراءات، والضريبية

خفض تؤدى إلى   وبوضوح أكثر، المعدالت الضريبية المرتفعة      
قوانين العمل يمكن أيًضا     و . . الربح، وبالتالى إعاقة هذه األنشطة    

فى حال تحديد حد أدنى لألجـر       أن تؤدى إلى ارتفاع التكاليف،      
يكون عند مستويات مرتفعة، أو عند تحديد فوائد عـالـيـة              

وعند تشديد الضوابط يضيع وقت المبادرين فـى         . .   المعدالت
 من قضاء الوقت فـى       محاولة االستجابة لتلك الضوابط، بدالً    

نشاط انتاجى يعود بالقيمة المضافة على المشروع والمجتمـع،         
ا إلى بقاء تلك المشروعات فى ظل االقتصاد غير      مما يؤدى أيضً  

 .الرسمى
ا إلى دور الحكومات المحلية، أى البلديـات        وتجدر اإلشارة أيضً  

تتعامل مع وضـع     ومجالس المحافظات، فدور المحليات التى      
ا  يمثل دورً   وتنفيذ السياسات والضوابط على المستوى المحلى،     

على المستوى المحلـى،     ف . المناخ المالئم لألعمال  مهًما فى تهيئة    
يمكن للحكومات أن تزيل بعض الضوابط واألنظمة الضريبيـة         
المعوقة لنمو المنشآت التجارية والصناعية، اذا كان لـتـلـك            
الحكومات بعض السلطات فى اختيار القواعد الحاكمة للنشـاط         

كما يمكن للحكومات على مستوى     .   داخل منطقة جغرافية معينة   
اجـراءات  أنظمة جديدة من شأنها تسهيـل        المحليات اصدار   

تنفـيـذ   التقاضى، ففى حال ضعف قدرة القضاء على تطبيق و        

د والشاكى، ويبقى تنفيذ العق     إنصاف المظلوم أو  االحكام، يصعب   
 .هواء الشخصية مسألة خاضعة لألةالمبرم

 من صميم مصلحة هذه الحكومات المحلية االتجـاه نـحـو           ف
التحول إلى حكومات مشجعة لنمو القطاع الخـاص        اإلصالح، و 

والمبادرات الجديدة، فالحد من حجم اقتصاد الظـل ــ أو             
االقتصاد غير الرسمى ـ على المستوى المحلى، يعنى زيـادة          
الدخول، وزيادة قدرة المحليات على تقديم الخدمات العـامـة،          
باإلضافة إلى خفض معدالت البطالة، وارتفاع مستوى المعيشة،        

فى كثير من    ف . لمؤسسات السياسية ادعم واستقرار   مما يؤدى الى    
الحكومات المحلية أكثر نجاًحا مـن      كانت بعض   البلدان النامية،   

عن طريـق   على مستوى المحليات،    مثيالتها فى تحقيق الرخاء     
 التجارية، والبعد عن التمـيـيـز        خلق ضوابط محفزة لألنشطة   

والمحاباة، مما شجع بعض المشروعات على االنتقال من مدينة         
على الجانب اآلخر، عندما تحجـم      و.   الى مدينة أخرى مجاورة   

التحول إلى حكومة رشيدة تتبع     عن المبادرة ب  المحلية  الحكومات  
عـن  ،    القطاع الخـاص  قبلمنسياسات صائبة، تأتى الحلول   

تقوم بتمـثـيـل     التمثيل والغرف التجارية، التى     مكاتب  طريق  
المبادرين ومطالبة الحكومات بالشفافية، ومحاسبة الهـيـئـات         

وهنا يكـون   .   الحكومية على السياسات والقرارات التى اتخذتها     
دور القطاع الخاص فعاالً فى مساعدة الهيئات الحكـومـيـة،           
وإرشادها لتطبيق سياسات ومعايير الحوكمة الجيدة، شريطة أن        

 .تبدى هذه الهيئات تعاونًا

 الهوية الملتبسة.. الرياديون 

 

تشكيل  .. لمبادرين أمام اإزالة المعوقات
 تتمتع بالكفاءةحكومات 

جعل الهيئات الحكومية أكثر شفافية، : الشفافية والمحاسبة
 .والتمكن من محاسبتهم فى جميع أفعالهم اإليجابية والسلبية

حديثة، وتوفير التقنيات التعريفهم ب: القواعد المنظمة لألنشطة
التعليم لهم من أجل خفض الوقت المستغرق فى التنفيذ، والعمل        

االرتقاء بمستواهم المهنى، ودرجة المعرفة لديهم، على 
 . والقضاء على مظاهر المحسوبية والمحاباة

وضع القواعد الواضحة لتضارب المصالح، : المصالحتضارب 
وضمان التنفيذ السليم لهذه القواعد، بغية القضاء على االتفاقات 

 .الشخصية والداخلية المشبوهة
مسئولى الحكومة، مرتبات لعاملين، وازيادة أجور   : األجور

 .لجعلهم أكثر قدرة على المنافسة مع القطاع الخاص
اإلرشاد والتعريف بالمراقبة، لضمان التطبيق السليم : المراقبة

 .والعادل لإلجراءات والقواعد
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فى محاولة للوصول إلى تعريف لما لم نستطع االتفاق علـيـه            
حتى يومنا هذا، ابدأ بإلقاء الضوء على عامل مهم وهو عامـل            

، " الـريـادى  "  فنقول   "Entrepreneur"التعريف، فنحن نترجم    
، والمـبـادر    "Pioneer"بينما الرائد فى اللغة اإلنجليزية تعنى       

إذا قمنا بالتسليم بكلمة ريادى، سنـجـد        ف.    "Initiator"ترجمته
 .  عامل رئيسى تم إغفاله وهو عامل المخاطرة

وبالنسبة لنا فى الجمعية المصرية لشباب األعمال، نجد سيـدات          
ورجال أعمال قاموا بمواجهة المخاطر والصعاب والتحديـات،        
وأصبحوا من خيرة مجتمع األعمال، وهناك أيًضا من قـامـوا           
بالمضى فى الطريق الذى رسمه لهم األهل، ومن ثم قـامـوا             

 .بعملية التطوير والتوسع
ومن أهداف جمعيتنا المساهمة فى خلق مناخ أعمال ايجـابـى،           
حيث أن رؤيتنا هى أن نكون جمعية رائدة فى صياغة مستـوى            

وهذا  يـأتـى     عالمى لمناخ األعمال، من خالل التنمية الشاملة،        
 . على رأس أولوياتنا

هناك عدة عوامل تفرض نفسها عند تناول أسباب التعثر لريادة          
األعمال فى مصر، فالتجارب الدولية أكدت أن هناك مـحـاور           
عديدة لتشجيع العمل الحر، يجب تناولها حتى يتحول المجتمـع          
ويتبنى هذا االتجاه، الذى يمثل الحل الجذرى لمشكلة البطالة فى          

 . مصر
فبتكاتف قطاع مجتمع األعمال، والمجتمع المدنى، والجـهـات         
الحكومية، يمكننا أن نصل لرؤية واقعية للتنمية االقتصـاديـة،          
ومن هنا تأتى المحاور التى نرى أنه البد أن يتم العمل عليهـا،             
فلن نستطيع النجاح فى إرساء قاعدة العمل الحر والريـاديـة،           
بدون العمل على تعديل التشريعات المؤثرة فى مناخ األعمـال،          

وكذلك أسلوب التعليم المتبع حالًيا، وأيًضا أساليب التـمـويـل           
فالشركات الصغيرة والمتوسطة لديها إمكانية توفـيـر        .   المتاحة

فرص العمل، كما يتولد لديها إمكانية االستمرارية والتوسع ومن         
ثم القضاء على الفقر والبطالة، وكل هذا يتطلب توفير مـنـاخ            

 . مالئم لهؤالء
وكما نعلم فإن إلقاء الضوء على هذه المحاور، وأيًضا السعـى           
للخروج ببعض المقترحات، سيسمح لنا بالمضى قدما ومحاولـة         
اللحاق بمن سبقونا فى هذا الخصوص، خاصة أنه ال ينقصنا فى           
وطننا ال الكفاءات وال اإلمكانيات المطلوبة لكى نكـون فـى            
مصاف االقتصاديات المتقدمة، ونصبح بحق سوقًا تنافسًيا جاذًبا        
لالستثمارات العالمية، ولكننا نفتقد إلى البوصلة، ونفتقد أيًضـا         
إلى روح العمل الجماعى، الذى هو السبيل الوحيـد إلحـداث            

 .التغيير
فالعالم الذى نعيش فيه اليوم هو عالم التكتـالت، وخـاصـة             
االقتصادية، وهنا يأتى دورنا فى هذا المجتمع، فأوال يجب علينا          
معرفة ودراسة وضعنا الحالى، وإدراك المخاطر وتـحـديـد           
 .األهداف، ومن ثم العمل الجماعى نحو تحقيق التغيير المطلوب

وليس الهدف فقط هو إيجاد التدريب لرواد األعمال بقدر إحداث          
تغيير فى مناخ األعمال، وذلك يبدأ من المراحل التعليـمـيـة            

. األولى، مروًرا بالتشريعات وأيًضا بأساليب وجهات التمويـل       
إنها منظومة متكاملة تحتم على قوى المجتمع المختلفة التكاتـف          

 .والعمل سوًيا
لقد بدأت الجمعية المصرية لشباب األعمال مشروًعا لتكـويـن          
وحدة العمل الحر، التى تهدف إلى تناول مناخ األعمال الـذى            
يصطدم به صاحب المبادرة، وتحاول أن تحدث الجمعية هـذا           
التغيير للمساهمة فى عملية التنمية الشاملة، على أن تقوم هـذه           
الوحدة بتقديم التدريب أيًضا، ولكن هناك مؤسسات عديدة تقـوم          
بذلك، لذا فقد رأينا أن يكون دورنا هو تشجيع ثقافة الريادييـن            
من المدرسة وحتى الجامعة، وتكوين تكتالت مع الـجـهـات           
المختلفة للوصول إلى هذا الهدف، لكن األساس هو تمـهـيـد            

 .الطريق الذى يشجع رياديي األعمال
لقد بادرت الجمعية المصرية لشباب األعمال وقدمت للمجتمـع         
مفهوم أهمية التنافسية، ومن ثم تم إنشاء المجلس الـوطـنـى            
للتنافسية، ثم تبنت برنامج أجندة األعمال الوطنية ـ الذى ظهر          

 ـ التى تصدر سنوًيا، وتحـدد       CIPE بالتعاون مع    2004عام  
المشاكل التى تواجهها القطاعات المختلفة للسوق المـصـرى،         
وتقدم مقترحات بالحلول، ومنها المشاكل الخاصة بالرياديـيـن         

 :الريادى والرائد والمبادر

 نموذًجا.. الجمعية المصرية لشباب األعمال 

 الهوية الملتبسة.. الرياديون 

 

 أيمن صالح

  2006 نوفمبر 5كلمة ألقيت في مؤتمر الريادية 
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التى تعد عماد النمو االقتصادى، ومن هذا المنطلق تتـبـنـى            
، أى التنافس والتعاون     ”Co-optation“ الـ   الجمعية مصطلح 

فى ذات الوقت، لكى نصل إلى الهدف المنشود، وهو التنافسيـة           
 .على المستوى العالمى

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيًضا قامت بدور متواضع       
للتعريف بكيفية تحول الشركات العائلية عن طريق حـوكـمـة           
الشركات، وذلك بإصدار أول دليل مبسط فى مصر والشـرق           

 .األوسط للمساعدة فى عملية التحول
واليوم نرى أن هناك أمال في العمل الجماعي، لكي نصل إلـى            
مناخ أعمال إيجابي ومشجع للشركات الصغيرة والمتوسـطـة،         

 

 الهوية الملتبسة.. الرياديون 

 :أوزبكستان
א

قام مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعيات رجال األعمال فى وسط آسيا، بتنظيم سلسلة من النـدوات                  
النـدوات عـام     عقدت هذه   و.   التى تواجه المبادرات الفردية إلنشاء مشروعات جديدة      للتعرف على المعوقات اإلدارية     

 متعددة مـن      أكثر من مائة صاحب مشروع، من بين أولئك الذين يمكن تصنيفهم كمبادرين من دول              ، وحضرها 2002
 أظهرت المناقشات التى تمت خالل هذه الندوات أن نظام التراخيص والقواعد التنظيمية موروثة عـن                 وقد.   وسط آسيا 

بأى عمل، حـتـى     اشتمل على ضرورة الحصول على موافقات من السلطات للقيام          فنظام التراخيص   النظام السوفيتى،     
السـوق  سياسات  حكومات وسط آسيا تتسم بدعمها المعلن، وتشجيعها إلتباع         وعلى الرغم من أن     .   متناهى الصغر منه  

أدق الخطـوات   بما فيها   إال أنها ترغم رجال األعمال على الحصول على تراخيص وموافقات على جميع العمليات،              ،  الحر
نتيجة لذلك مناخ المبادرة بتكدس عدد اإلجراءات واألنظمة التى تقيد أنشطة األعمال، وتؤدى إلى خسارتها                فاتسم   منها،

المبادر إلصباغ صفة الشرعية على التسجيل، سريًعا ما يكتشف         تطلع  ندما ي فع.   االقتصاديةعلى مستوى جميع القطاعات     
يتمكن من المحافظة على    ومن يلجأ منهم إلى الرشاوى      .   أن الصعوبات التى تواجهه هى صعوبات على جميع المستويات        

 ويمكن تصـور     . المنافسين على ترك الساحة   األسعار عند مستوى منخفض فى بداية األمر، ومن ثم يتمكن من إجبار             
يضطر الكثيرون إلى   ، مما   الممارسات على الطبيعة التنافسية للنظام االقتصادى وتفاعل قوى السوق        اآلثار السلبية لتلك    

  .إطار االقتصاد غير الرسمىاللجوء للعمل فى 
تخضع بصورة مستمرة للمعوقات اإلدارية، نتيجة للمراقبة والتـفـتـيـش            بداية العمل الرسمى،    تسجيل الشركة و  فلدى  

  .غير الرسمىقتصاد دفعه إلى التحول إلى االاستنزاف صاحب العمل، و مما يؤدى إلى الدورى،
ضريبى اللنظام لالمشروعات المتوسطة والصغيرة على ترك الساحة نتيجة أما عن الوضع فى أوزباكستان فقد أرغمت 

، كما الهيكل الضريبى بالتذبذب والتغير المستمرالمعدالت الضريبية المرتفعة، اتسم جانب  فإلى متعسف،المتضارب وال
نتيجة لتعقد و. أو االستمرار فيهتشكل بيئة غير مشجعة على البدء فى النشاط يتم وضع األنظمة بصورة تحكمية، 

غير الرسمى، سواء عن االقتصاد اللجوء إلى  أرغم أصحاب النشاط االقتصادى على لنظام الضريبى،اوتضارب وتغير 
 . عن طريق إتمام المعامالت نقدًيا دون تسجيلها فى الملفات للتهرب من الضرائب طريق عدم التسجيل، أو

القـدرة  بالمبادر  حيث ال يتمتع    السليم فى أوزباكستان،    المصرفى  المبادرون عن افتقادهم للنظام      عبر   ومن ناحية أخرى،  
ـ             على سحب أرصدته من البنوك،     األجـور   ويقتصر السحب من الرصيد المصرفى على تغطية المصروفات الخاصـة ب

لهذا الوضـع، اضـطـر      نتيجة  و.   القيد بافتقارها لألرصدة النقدية   البنوك هذا    وقد بررت    والمرتبات ومصاريف السفر،  
السلع والمنتجات من   شراء  أصحاب المشروعات على التعامل مع الموردين الذين لديهم حسابات بنفس البنوك، من أجل              

وقد دفع هذا الوضع بأصحاب المشروعات إلى االنصراف عن التعامل مع الـبـنـوك،               .   خالل التحويالت المصرفية فقط   
واالحتفاظ بأرصدتهم البنكية فى أماكن بعيدة عنها، حتى ال يقعوا تحت طائلة المشاكل المترتبة عن نقص السـيـولـة                    

 .هذا وقد أكد مجتمع األعمال أن افتقاد الرغبة السياسية للتغيير هى أهم مشكلة تواجههم.البنكية

א
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 عقدت بمصر الـنـدوة       1997 سبتمبر من عام     17 و 16فى  
الدولية األولى لتنمية المشروعات الصغيرة، وتوسيع قـاعـدة        
رجال األعمال، وكان ذلك بالتعاون بين كلية التجارة جامـعـة           

وفى هذه النـدوة تـم       . .   عين شمس وجامعة فاكسجو السويدية    
 ".رجل أعمال" على انه "Entrepreneur"تعريف الـ 

  ..وهنا علينا أن نتساءل
 ؟"رجل أعمال"ما معنى 

كلنا نعلم أن عوامل اإلنتاج تتشكل من أربعة عناصر أساسيـة           
ثـم    –الـعـمـل        –رأس الـمـال         –المكـان    :   هى
، أو المنظم الذى يعد من أهم العوامل فى         "Entrepreneur"الـ

عملية اإلنتاج بالكامل، ألنه هو الذى يملك المنظومة االقتصادية،         
وهو القادر على تجميع عناصر اإلنتاج، وهو القادر على التقاط          
المشروع الجيد القابل للتنفيذ، وهو القادر على جمع الـقـوى            

 .وترتيبها وحشدها وتنظيمها حتى يمكن بناء المشروع
لقد كثر الحديث عن التعريف الفرنسى واإلنجليزى للمـبـادر،          

أشار إلى أنه المقاول، أو المتعهد، بيـنـمـا          "   الروس" فقاموس  
القاموس اإلنجليزى اعتمد نفس المعنى وأضاف إليه قائد الفرقة         
الموسيقية، أما القاموس الوحيد الذى تعرض لـتـعـريـف            

 بالمعنى الذهنى، فهو القاموس األمريكى،      "Entrepreneur"الـ

فعرفه على أنه فى الحقيقة مخاطر، إنشائى، مستثمر صغيـر،          
وفى نفس الوقت يدير المشروع ويتابع تنفيذه، وهو ما نسميه فى           

 .الذى يملك ويدير فى نفس الوقت" صاحب العمل"مصر 
وهنا يجب أن نشير إلى أنه يختلف عن مفهوم المشروع الصغير           
والمتوسط الذى نص عليه قانون تنمية المشروعات الصغيرة فى         

 .  مصر
 ومؤسسات الدولة.. المبادرون

عادة ما نرى أن الدول التى تمتلك رؤية صحيحة، تسعى إلـى            
لتحقيق التـطـويـر     وذلك  . .   احتضان أكبر عدد من المبادرين    

والتنمية الشاملة للمجتمع، من خالل زيادة اإلنتاج، وبالتـالـى          
زيادة مستوى دخل الفرد، وعدالة توزيع الدخول، وتـلـبـيـة            
احتياجات األفراد من السلع والخدمات، وزيادة االعتماد عـلـى          
الذات، بما يحقق فى النهاية زيادة اإلنتاج، وترشيد الـواردات،          

 .وزيادة الصادرات
ويكون سبيل هذه الدول إلى ذلك عبر عدد مـن الـنـظـم                

ولعل مـن   " . .   المبادرين" أو  "   المنظمين" والمؤسسات التى تساند    
أهم هذه النظم المساندة هو نظام التعليم، ولذا فعلينا أن نعـيـد             
النظر فيما يتعلق بمشروع محو األمية، والتعامل معه باعتبـاره          
مشروًعا اقتصادًيا وليس تعليمًيا، فمن غير المفهوم أن يـكـون           

وعالوة على  . .   مشروع محو األمية تابًعا لوزارة التربية والتعليم      
منـهـا   . .   التعليم هناك نظم ومؤسسات أخرى داعمة للمبادرين      

النظام الثقافى، والنظام المصرفى، والمجتمع المدنى، والمؤسسة       
 . التعليمية إجماالً

كما أن تكاتف جميع الشركاء فى المجتمع يعد عامالً حاسًما فى           
فيجب أن تتكاتف جهود الحكومة، والـقـطـاع          . .   هذا المجال 

الخاص، ومنظمات األعمال، ومنظمات المجتمع الـمـدنـى،          
 .   والمجتمع التعاونى

 مصطلح قديم  "Entrepreneur"الـ
ليس جديًدا علـى    "   المبادر" أو  "   المنظم" في مصر نجد أن وجود      

نائب رئيس لجنة السياسات االقتصادية و المالية باتحاد الصناعات 

 الهوية الملتبسة.. الرياديون 
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لم يظهروا بوضوح إال فى الفتـرة  "   المنظمين" مجتمعنا، غير أن  
األخيرة، عندما أسند إلى الرأسمالية الجديدة تنفيذ ما ال يقل عن           

وقـد  . .   من خطط التنمية داخل جمهورية مصر العربية      %   75
يكون عدم بروز المصطلح على السطح فى السابق ناتًجا عن أن           
مصر مرت بعدد كبير من التحوالت الجذرية منذ عهد محمـد           

 إلـى اآلن     1952على إلى اآلن، ويكفينا القول بأنه منذ عام         
مررنا بسبع تحوالت، بدًء بمرحلة التحول االشتراكـى، ثـم           
التمصير، ثم التأميم، ثم االنفتاح االقتصادى، مروًرا باإلصـالح         
االقتصادى، وصوالً إلى التحول القتصاد السوق، وأخيًرا ظهور        

 .الرأسمالية الجديدة
ورغم هذا التواجد للمنظمين فى مصر إال أن أثرهم فى المجتمع           

فمثالً نـجـد فـى       . .   ال يكاد يذكر، إذا ما قارناه بدول أخرى       
من الشعب يتبرع مـن      %   68الواليات المتحدة األمريكية أن     

دخله لألعمال الخيرية، و نجد أيضا أن لديهم صناديق خاصـة           
بالتعليم، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتمويل الجامعـات،         

فى المجتمع األمريكى، وهذا    "   المنظمين" وكل هذا نابع من نشاط      
 .يشير إلى قوة الحس المجتمعى لديهم

وتاريخًيا نجد أن من أهم تجارب للمبادرين أو المنظمين، تجربة          
الهجرة الثالثة لليهود إلى الواليات المتحدة األمريكية، من يهـود          

 واستمرت إلـى  1881روسيا والكتلة الشرقية، والتى بدأت عام  
، هذه التجربة التى تحكى قصة نمو صناعة المالبس         1921عام  

وكـان  . .   الجاهزة واالستهالك القوى لها فى الواليات المتحـدة       
أغلب هؤالء المهاجرون يعملون في صناعة المالبس الجاهزة،        
فقد كان الرجل وزوجته من هؤالء المهاجرين يقومان بإنشـاء          
ورشة يعمل بها بين خمسة وستة عمال، ينامون فى نفس المكان           
الذى يعملون به، وانتشرت هذه الورش بصورة كبيرة حتى بلغ          

 . ألف عامل300 نحو 1913عدد العمال بهذا المجال فى عام 
 !القاعدة التُساعية

فى أى مكان من العالم، وخصوًصا فى مصر، "   المنظم" إن نجاح   
وتتلخص " . .   القاعدة التساعية " يعتمد على ما يمكن أن نطلق عليه        

فى أن المنظم قبل أن يبدأ مشروعه يجب أن يسأل نفسه تسعـة             
 :أسئلة هى

 أو ما هو المشروع الذى أود القيام به؟.. ماذا؟ .1
 ما هو المكان المناسب لهذا المشروع؟.. أين؟ .2
 لمن أتوجه بهذا المشروع؟.. لمن؟ .3
 لماذا هذا المشروع باألخص؟.. لماذا؟ .4

 ما الوقت المناسب لتنفيذ المشروع؟.. متى؟ .5
 ما مقدار الكمية التى سينتجها المشروع؟.. كم؟ .6
 ما هى تكلفة إنشاء المشروع؟.. بكم؟ .7
 من أين نحصل على التمويل الالزم؟.. من أين؟ .8
 وكيف أحصل عليه؟.. وكيف؟ .9

إن إجابة هذه األسئلة التسعة تمثل دراسـة الـجـدوى ألى              
 ..مشروع

وإلى جانب ذلك يجب أن يتحلى رائد األعمال بعدد من القـيـم             
 :وتتلخص فى.. واألهداف، التى تضمن له النجاح واالستمرار

 .االلتزام 
 .تقديس العمل 
وفى هذا الجانب نجد أن بمجتمعنا مـا    ..  تقدير قيمة الوقت  

ويتمثل هذا  " . .   السلوك الركودى السلبى  " يمكن أن نطلق عليه     
السلوك فى البطء الشديد عند بداية أى مشروع، وبالتالى نفقد          
كل المزايا التى كان من الممكن الحصول عليها إذا بدأنا فى           

 .الوقت المناسب
وفى هذا الجانب نالحظ تـراجـع       . .   اإلنتاجية، اتقانًا وكفاية   

الحرص على اإلتقان فى مجتمعنا بدرجة كبيرة، سواء فـى          
ومن الضـرورى أن     .   الخ. . . التعليم أو الصناعة أو األداء      

تتكاتف كل الجهود فى المجتمع ـ وخاصة رجال األعمـال          
 .ـ من أجل تخطى هذه الظاهرة

 .عدم الخوف 
 .السعى إلى المساندة المجتمعية، وليس إلى التدليل 
 .ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية 

 الهموم العشرة لرجال األعمال
ο السوق والمنافسة. 
ο اإلدارة واإلنتاجية. 
ο االلتزامات المالية واالجتماعية. 
ο توقع المتغيرات والمستجدات وتأثيراتها. 
ο اختيار العاملين والمساعدين. 
ο التطوير والتحديث. 
ο مقاومة الضغوط وموضوعية رد الفعل على الضغوط. 
ο مواجهة األزمات. 
ο الحفاظ على االسم والتاريخ والسمعة. 
ο         ضريبة الشهرة والصورة الذهنية السلبية عن رجل األعمال

 .فى مصر

 الهوية الملتبسة.. الرياديون 
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  منارة اإلسكندرية

فى مدينة اإلسكندرية مجموعة من شباب      
األعمال، الذين تحمسوا لفكرة ومفـهـوم       

، وجعلوا منها شغلهم الشاغـل،      " الريادية" 
آملين أن تأخذ بيد االقتصاد المصرى إلى       

فهم يرون فيها طوق النجـاة      .   بر األمان 
لكثير من إشكاليات المجتمع المـصـرى،       
بداية بانتشاله من الغرق فى بحر البطالة،       

بتنمية وازدهار االقتصاد المصرى،    مرورا  
وصوال إلى تنشيط الصادرات، واالستحواذ     
على نصيب أكبر من كعكة الـتـجـارة          

 .العالمية
" المنتدى المصرى لرائدى األعمـال    " فأنشأوا  . .   تحمسوا للفكرة، ونزلوا إلى غمار الفعل والتفاعل مع مجتمعهم المحيط بال تردد           

 ". اإلسكندرية.. "بمدينتهم
 وفقا لقانون   1768، برقم   2005 فبراير من عام     2هذا المنتدى هو مؤسسة أعمال أهلية، غير هادفة للربح، تم  إشهارها فى              

يسعى لدعم رائدى األعمال فى مصر، وخلق مجتمع حـيـوى    وهو  . .    الخاص بالجمعيات والمؤسسات األهلية    2002 لسنة   84
والدعوة لنشر ثقافة العمل الحر فى مصر، وخلق بيئة صحية يمكـن            يتمكن فيه رائدى األعمال من لعب دور قيادى فى التنمية،           

 ..لفكر العمل الحر أن ينمو فيها
والمنتدى المصرى لرائدى األعمال يسعى إلى تحقيق كل السبل المتاحة لدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريـادة                 
األعمال، انطالقا من إيمان أعضائه بان الشباب يملك من اإلرادة والمقومات ما يؤهله لقيادة عجلة التنمية االقتصادية، من خالل                   
تأسيس مشاريع جديدة، تعتمد على اإلبداع واالبتكار، وهم يسعون ـ عبر منتداهم هذا ـ إلى تحويل طاقة وحماس الشباب إلى                    

 .قنوات إنتاجية، تقوم بتغيير الدولة، من دولة موظفين، إلى دولة رائدى أعمال
ـ  ، هى موضع هذا العدد، رأينا أن نضع بين يدى القارئ، تجـربـة حـيـة       " الريادية" ، أو  "Entrepreneurship"وألن ال

لمجموعة من شباب األعمال، الذين لم يكتفوا باالقتناع والحماس للفكرة، بل انتقلوا من منطقة الحلم، إلى منطقة الممـارسـة                    
 . والعمل، ليضربوا مثال عما يمكن أن يفعله رجال األعمال فى مصر، إذا توفرت لديهم إرادة الفعل

ـ إلى مدينة اإلسكندرية، التقينا بمجموعة الشباب، أعضاء المنتدى الـمـصـرى             "   اإلصالح االقتصادى " انتقلنا ـ أسرة تحرير     
 .    ، تغطية كاملة لهذا اللقاء"أسماء محمد"، و"مصطفى لبيب"لرائدى األعمال، وفى الصفحات التالية يقدم 
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 ..األعمال" ريادية"
انه تعبير غير مألوف، ويبدو بالنسبة للكثيرين ـ حتـى مـن             
االقتصاديين ورجال األعمال والمتخصصين ـ أشبه بجزيـرة        
نائية، مجهولة وغامضة، على الرغم من أن ريادية األعمال ـ          
كما تكشف مجموعة من األرقام والدراسات ـ من العنـاصـر           
األساسية فى عمليات التنمية االقتصادية، وعالج مشـكـالت          

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

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

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

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

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

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

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

 .األثرياء أو القادرين
 !شركات فى ثوان

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

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

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

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

 

  منارة اإلسكندرية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . عاًما فقط13إال منذ نحو 
 !إعدام الشباب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .خبراء يقدمون لكل منهم المشورة والتوجيه
 !اطلب دوت كوم

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

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

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

 .هائالً
وأشار إلى أن هناك شركة تخصصت فى تنظيم المزادات عبـر           
االنترنت للسلع المستعملة، انطالقًا من حقيقة انك قد تـريـد            
االستغناء عن قلم من ماركة مشهورة، أو ساعة ثمينة، أو ربطة           
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عنق، وال تعرف كيف تفعل ذلك، فتجد الموقع يوفر لك هـذه             
 .الخدمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .اإلدارة، مع مناقشة األوضاع قبل اتخاذ القرار
 الناجحون والمتعلمون

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .والموضوعية
 !"إمشى سنة"

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

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

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

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

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

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

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

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

 .عائدات مادية
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 حق الخلع
أن الموظف العام يعانى من غـيـاب         "   مروان السماك " ورأى  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !.ويبقى هو جالًسا، هادًئا آمنًا

  منارة اإلسكندرية

 .. الفائز بالجائزة األولي في المسابقة التى نظمها المنتدى ألفضل فكرة عمل خالد على عوض،/ الدكتور
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قام المنتدى المصرى لرائدى األعمال بإعداد استطالع رأى بين         
الشباب المشارك بالندوات التى نظمها المنتدى، للتعرف علـى         

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

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

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

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

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

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

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

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

تتوفر لديهم معلومات كافية عن ماهية الجمعيات أو ماهيـة          
 .نشاطها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 واإلبداع
تسهيل اإلجراءات الخاصة ببدء المشـروع، وإجـراءات          •

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

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

  منارة اإلسكندرية
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يتعين على المستثمرين قبل الدخول فى سوق ما أن يقوموا أوالً           
بدراسة قواعد الخروج منها، فليس هناك من شخص يرغب فى          

 . الدخول إلى سوق ما ثم يجد نفسه قد علق بها
وال يعترف القانون المصرى ـ أو ال ينظم ـ أنشطة أصحـاب           

 . المشروعات
وفى واقع األمر ليس هناك ترجمة وحيدة فى اللغة العربية للفظ           

روح إقـامـة    " أو  ”Entrepreneurs“  "   أصحاب المشروعات " 
فليس هناك من لـفـظ      .   ”Entrepreneurship“"   المشروعات

واحد فى اللغة العربية يحيط بكافة الجوانب التى تدل عليـهـا            
، ذلك ألن هذا اللفظ المتقدم ذكـره        " أصحاب المشروعات " عبارة  

باللغة اإلنجليزية يشير إلى الريادة فى مجال بعينه، واالستعـداد          
لتحمل المخاطر، واتخاذ المبادرة، وكذلك إلى المستثمرين فـى         

ومن ثم فإننا نجد أن  القواعد العامة التى تنطبق          .   تلك المجاالت 
على األنشطة التجارية التى ينظمها التقنين التجارى، أو قانـون          
الشركات وغير ذلك من القوانين ذات الصلة، تنطبق عـلـى            

 .أنشطة أصحاب المشروعات 
والقانون الوحيد الذى ينطبق على أصحاب المشروعات ـ مـن          

 بشأن تطوير   2004 لسنة   141قبيل القياس ـ هو القانون رقم       
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ذلك ألن هناك بعض        
أوجه الشبه بين المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتناهيـة        
الصغر من عدة جوانب، من حيث حجم المؤسسـة، والـدور            

. الرئيسى الذى يلعبه صاحب المشروع الفرد فى تحقيق نجاحها        
وهناك جوانب أخرى ال تجد محلها من التطبيق على أصحـاب           

وبالنظر .   المشروعات، بينما تنطبق على المشروعات الصغيرة     
، أو   141فنحن ال نرغب فى إلغاء القانون رقم        . .   إلى ما تقدم  

تعديله، ذلك القانون الذى ينبغى أن يستمر فى التطبيق عـلـى            
 ).المشروعات(المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر 

وكما أشرنا فليس هناك من قوانين خاصة تنطبق على أصحاب          

المشروعات، بل تنطبق القواعد العامة على الخروج من السوق         
وهذه القواعد نجدها فى قانون الشركات وفى التقنين        .   بشكل عام 

 :التجارى على النحو التالى
 الخروج الطوعي •

يجوز لصاحب المشروع ـ طبقًا لمسار الخروج الطـوعـى،          
وبمبادرته الخاصة ـ أن يقرر البيع وذلك لرغبته فـى عـدم             
االستمرار فى ذلك المجال من مجاالت األنشطة، أو أن يبـيـع            
مؤسسته أو مشروعه لصاحب مشروع جديد يرغب فى الدخول         

 . إلى السوق
كما يجوز ـ طبقًا لقواعد الخروج الطوعى ـ للمؤسسـة أو            
للمشروع الذى يتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو          
شركة المساهمة، التقدم بطلب إلى المحكمة، أو اتخاذ قرار فـى           

ما يـفـوق    ( اجتماع المساهمين بتصفية المشروع بسبب خسارة       
 ).نصف رأسماله

 الخروج اإلجباري •
تتخذ التصفية اإلجبارية طبقًا للقانون المصرى شكل اإلفـالس،         
حيث يطلب دائنو صاحب المشروع بموجب دعوى اإلفالس من         
المحكمة إشهار إفالسه، سواء أكان هذا المشروع يعمل كملكيـة          
فردية أو كشخص فرد أو كشركة، وذلك بسبب عدم وفـائـه             

وبمجرد صدور الحكم باإلفالس،    .   بديونه والتزاماته عند حلولها   
يخسر صاحب المشروع بعًضا من حقوقه المدنية الـتـى ال            

 . يستردها إال إذا رًد إليه اعتباره بموجب حكم من المحكمة
ونستعرض اآلن بمزيد من التفصيل المصاعب التى تكتنف كال         

 . السبيلين بالنسبة لصاحب المشروع كى يخرج من السوق
 مسار الخروج الطوعى 

هناك مشكالت مختلفة قد تواجه صاحب المشروع لكى يخـرج          
طوًعا من السوق، وهذه بعض األمثلة على حاالت التـأخـيـر            
والمشكالت التى قد تواجه صاحب المشروع فى مجال الخروج         

 .الطوعى من السوق
ربما يكون قد خصص لصاحب المشروع قطعة أرض ليقيم          •

عليها مشروعه أو ورشته، وربما يكون هذا التخصيص قـد          
منح له على أساس أسعار تفضيلية أو طبقًا لشروط معينـة          

 .تقترن بهذا التخصيص
إن نقل التخصيص من اسم صاحب المشروع إلى صاحـب           •

مشروع آخر عملية بيروقراطية معقدة، وعـلـى وجـه           
الخصوص إذا ما كان الغرض الذى من أجله خصـصـت           
األرض لصاحب المشروع األول يختلف عـن غـرض           

كأن تكون قطعة األرض قـد        . .   صاحب المشروع الثانى  
خصصت بغرض بناء ورشة لحام، بينما يريد صـاحـب           
المشروع الجديد ـ الذى يخلف صاحب المشروع األول ـ         
استخدامها كورشة إلصالح السيارات أو إلصالح أجـهـزة         

א א ..א
א

 سمير حمزة

 

  مشاكل دخول السوق والخروج منه

  .أمين عام الجمعية المصرية لألوراق المالية

 

  2006 نوفمبر 5ورقة قدمت في مؤتمر الريادية 
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 .تكييف الهواء مثالً
عقبة أخرى تعترض طريق الخروج من السوق بـيـسـر،            •

وتتمثل فى تسوية ضرائب الدخل، واألهم من كل ذلك تسوية          
أقساط التأمينات االجتماعية على الموظفين الذين كـانـوا          
يعملون لدى صاحب المشروع الذى يريد الخـروج مـن           

تسوية أقساط التأمـيـنـات      " ومن السهل تماًما قول     .   السوق
دون تحقق ذلك عـلـى   "   االجتماعية وضريبة الدخل الواجبة   

أرض الواقع، ذلك أن تلك التسوية تستغرق وقتًا طويالً جًدا،          
. وتتوقف عادة على دفع غرامات تأخير عند إغالق الملفات        

وهذا األمر يجعلنا نفكر فى طريقة أخرى لفرض أعـبـاء           
التأمينات االجتماعية على أصحاب المشروعات، ومن أمثلة       
ذلك النظام المتبع بالنسبة لشركات المقاوالت، أو أن يكـون          

 .هذا النظام قائًما على أساس الدخل السنوى
بناء على ما تقدم فإنه من األهمية بمكان صياغة آلية لتسهـيـل         
الخروج بيسر من السوق، فى حالة الرغبة فى الخروج مـنـه            

وذلك فيما يتعلق بنقل تـخـصـيـص األراضـى،            . .   طوًعا
والتراخيص، والتسوية السريعة لمستحقات الضرائب التأمينـات       

 .االجتماعية
 مسار الخروج اإلجباري

لن نخوض فى تفاصيل آلية شهر اإلفالس، بل نقصر تركيزنـا           
والمواد .   على آثار الحكم بشهر اإلفالس على صاحب المشروع       

 من التقنين التجارى تعالج تلك اآلثار، ونتعرض        604 إلى   586
 :فيما يلى إلى أكثر تلك اآلثار أهمية

وبموجبها يـكـون      –تقييد حركة الشخص المشهر إفالسه       •
للمحكمة الحق فى أن تأمر هذا الشخص بأال يغادر الـبـالد            

أو تحديـد   )   وهذه المدة قابلة للتجديد   ( لمده معينة من الزمن     
 . إقامته فى مسكنه

يجوز للشخص الذى حكم بشهر إفالسه أن يطعن على حكم           •
المحكمة، إال أن هذا الطعن قد ال ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم          

 .إال إذا حكم بصحة الطعن وعدم تأييد الحكم
ال يجوز للشخص المحكوم بشهر إفالسه أن يغير مـحـل             •

 .إقامته إال إذا حصل على إذن بذلك من القاضى
توقف بعض الحقوق المدنية والسياسية بالنسبة للشـخـص          •

 : المحكوم بشهر إفالسه ومن أمثلة تلك الحقوق ما يلى
ال يجوز له االنتخاب أو ترشيح نفسه لعضوية البرلمان،         

أو المجالس المحلية، أو الغرف التجارية، أو االتحـادات         
 .المهنية

ال يجوز انتخابه مديًرا أو عضًوا فى مجلس إدارة أى             
شركة، وال يجوز له االنخراط فى أى عمل من األعمال         
المصرفية، أو الوكالة التجارية، أو أعمال التصدير أو         
االستيراد أو السمسرة، أو شراء وبيع األوراق المالية، إال         

 .إذا رد إليه اعتباره بموجب حكم صادر عن المحكمة
ال يجوز له إدارة أموال الغير، ولكن يجوز له بإذن مـن            •

 .المحكمة أن يدير أموال أوالده القصر
بمجرد صدور الحكم بشهر اإلفالس تغل يـد الشـخـص             •

المحكوم بشهر إفالسه عن إدارة ممتلكاته وأمـوالـه أو            
 .التصرف فيها

ال يجوز للشخص بعد صدور الحكم بشهر إفالسه أن يسـدد            •

 .ديونه أو يقبض مستحقاته
هناك معامالت أخرى ال يجوز السماح له بها أو تمكيـنـه            •

منها، وال يجوز له االحتجاج بها فى مواجهة دائنيه اعتباًرا         
من تاريخ توقفه عن السداد وتاريخ صدور الحكم بشـهـر           

 :ومنها) فترة الريبة(اإلفالس 
ο             تقديم التبرعات وسداد الديون قبل حـلـول تـواريـخ

 .استحقاقها
ο             سداد الديون الحالية بطريق غير تلك المتفق عـلـيـهـا

 .للتسوية
ο إنشاء رهن أو ضمانة إضافية. 

وكما أشرنا من قبل فإن أثر شهر اإلفالس يستمر إلى أن يـرد             
 712وتغطى المواد    .   للشخص المحكوم بشهر إفالسه اعتباره    

 . مسألة رد االعتبار724إلى 
ويعد رد االعتبار مسألة فى غاية األهمية بالنسبة للشخص الذى          
حكم بشهر إفالسه، ذلك أنه يستعيد به مكانته االجتماعية وتزول          

ويجوز .   التى لحقت به فى مجال العمل التجارى      "   الوصمة" عنه  
إما بحـكـم    . .   تحقيق رد االعتبار عن طريق واحد من سبيلين       

 .القانون، أو بأمر المحكمة
ويقع رد االعتبار بحكم القانون، بعد انقضاء ثالث سنوات مـن           

 .تاريخ قفل التفليسة
 :أما رد االعتبار بموجب حكم المحكمة فيقع

ο            إذا دخل الشخص الذى حكم بشهر إفالسه فى تسوية مـع
 .. كل دائنيه وينفذ كل شروط  التسوية

ο           ،أو إذا ما أثبت الشخص الذى حكم بشهر إفالسه للمحكمة
أن دائنيه قد أحلوه من كل ديونه، وأنهم جميعاً موافقـون           

 .على رد اعتباره إليه
وتجدر اإلشارة إلى أن رد االعتبار ال يجوز فى حالة ما إذا كان             

 .اإلفالس تدليًسا
 فاإلفالس بالتدليس

وهذا الشخص لن يرد    .   جريمة توقع على مرتكبها عقوبة السجن     
إليه اعتباره إال بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قضـائـه            

 .عقوبة السجن المحكوم بها عليه
وكما ذكرنا آنفًا فإن الشخص المحكوم بشهر إفالسه، سواء أكان          

من وجهة نظر الحالـة     "   ميتًا" صاحب مشروع من عدمه، يعتبر      
. ، كما يعتبر ميتًا اجتماعًيا واقتصادًيا     ) وليس ميتًا جسدًيا  ( المدنية  

يتضح من هذا العرض الموجز األثر السلبى على صـاحـب            
 . المشروع الذى يخضع إلجراءات شهر اإلفالس فى مصر

ومن أسف أنه من الصعوبة بمكان صياغة آليات لرفـع هـذا             
والبديـل  .   الوضع ألن األمر يتطلب تعديالً فى التقنين التجارى       

الوحيد المتاح ربما يكون إصدار قانون خاص يحكم أصحـاب          
المشروعات فى مصر وينطبق عليهم، ذلك القانون الذى يتضمن         
القواعد الخاصة بالخروج من السوق عن طريق التصـفـيـة           
اإلجبارية، وذلك بتبسيط قواعد التصفية اإلجبارية، والحد مـن         

ومن ثم صياغـة    .   شدة اآلثار السلبية الناجمة عن شهر اإلفالس      
القواعد التى تنطبق على أصحاب المشروعات من األحـكـام         

 . العامة للتقنين التجارى بشأن اإلفالس
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 .من المبادرات الفردية فى مجال ريادة األعمال
إن إعادة تأهيل المشروعات التجارية ذات الجدوى، هو أحـد           
األهداف التى يسعى قانون اإلفالس إلى تحقيقها، فإعادة التأهيل         
تفهم على أنها إعادة تنظيم المشروع الخاص بالمدين المعِسـر،          
حتى يتمكن من االستمرار فى التشغيل وتحقيق الربح دون أن           

وبذلك تعظم القيمة ويخدم    .   يقعده عن تحقيق ذلك ثقل وطأة الدين      
الصالح العام، حيث أن تواصل االهتمام يؤدى إلـى خـلـق             
الوظائف، والى إدرار أرباح تؤدى فى نهاية األمر الى زيـادة           
حصيلة الضرائب العامة، وإلى توافر الخدمات والسلـع ذات          
الجودة فى األسواق، وهذا كله يؤثر ذلك على األداء االقتصادى          

 . لبلد ما
ولكى نضمن تحقيق هذه النتيجة بأفضل صورة ممكنة، مـن           
الضرورى أن يكون هناك قانون فعال يحكم إعادة التنظيم، بغية          
التشجيع على إيجاد عملية تتسم باإلنصاف والشفافية، حـيـث          
يكون بإمكان األطراف المهتمة، المشاركة فى إطار ديمقراطـى         
يعزز المصالح المتبادلة القائمة على الشفافية، وإيجاد نـقـاط           

ومن شأن مثل هذا القانـون أن        .   تقارب بين المصالح المتباينة   
يدعم ثقافة الريادية فى األعمال والمبادرة الفردية، عن طريـق          
دفع أولئك الذين يتمتعون بالقدرة على القيادة والطموح، وذوى          
العقول المبتكرة، وتشجيعهم على المثابرة والتحمل فى مواجهـة         
حاالت الفشل التى تكتنف البدايات، وهو أمر شائع فى الكثيـر           

 .من المبادرات الفردية فى مجال ريادة األعمال
وفى حال قيامنا بتقييم قانون من قوانين اإلفالس، يتعين علينـا           

 : تقييم قدرة القانون على تناول مسائل رئيسية مثل
هل ما يهدف إليـه     . .   ما الذى يهدف قانون اإلفالس إلى تحقيقه؟      

هو إيقاع العقاب بالمشروع المعسر، أو إيـجـاد حـلـول              
وما هى المصالـح    . .   وما هى نتائج هذا االختيار؟    . .   الستمراره؟

وكيف يتعين علينا أن نرتب تلك      . .   التى تتأثر بنتائج هذا القرار؟    
 .اآلثار من حيث األولوية؟

إن استجابة المشرعين والمحاكم لتلك المخاوف، له أثر هـائـل          
ومباشر على مدى اتساع الحريات االقتصادية، والرفاهية فى بلد         

إن إعادة تأهيل المشروعات التجارية ذات الجدوى، هو أحـد           
األهداف التى يسعى قانون اإلفالس إلى تحقيقها، فإعادة التأهيل         
تفهم على أنها إعادة تنظيم المشروع الخاص بالمدين المعِسـر،          
حتى يتمكن من االستمرار فى التشغيل وتحقيق الربح دون أن           

وبذلك تعظم القيمة ويخدم    .   يقعده عن تحقيق ذلك ثقل وطأة الدين      
الصالح العام، حيث أن تواصل االهتمام يؤدى إلـى خـلـق             
الوظائف، والى إدرار أرباح تؤدى فى نهاية األمر الى زيـادة           
حصيلة الضرائب العامة، وإلى توافر الخدمات والسلـع ذات          
الجودة فى األسواق، وهذا كله يؤثر على األداء االقتصادى لبلد          

ولكى نضمن تحقيق هذه النتيجة بأفضل صورة ممكنة، من         .   ما
الضرورى أن يكون هناك قانون فعال يحكم إعادة التنظيم، بغية          
التشجيع على إيجاد عملية تتسم باإلنصاف والشفافية، حـيـث          
يكون بإمكان األطراف المهتمة، المشاركة فى إطار ديمقراطـى         
يعزز المصالح المتبادلة القائمة على الشفافية، وإيجاد نـقـاط           

ومن شأن مثل هذا القانـون أن        .   تقارب بين المصالح المتباينة   
يدعم ثقافة الريادية فى األعمال والمبادرة الفردية، عن طريـق          
دفع أولئك الذين يتمتعون بالقدرة على القيادة والطموح، وذوى          
العقول المبتكرة، وتشجيعهم على المثابرة والتحمل فى مواجهـة         
حاالت الفشل التى تكتنف البدايات، وهو أمر شائع فى الكثيـر           
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من البلدان، حيث أن هذا القانون يفرض احتمالية نجاح عمليـة           
فعلى سبيل المثال، إذا اتجه قانون ما نحو ترجـيـح           . .   التأهيل

مصالح الدائنين، مقابل الضرر البالغ بالمدين المفلس، فإن ذلـك          
الميل يمثل عقوبة للدائن نتيجة إقدامه على تحمل المـخـاطـر            
واالبتكار، كما يرهب أصحاب المشروعات بحيث ينتهى بهـم         
المطاف إلى االبتعاد عن السوق، على الرغم من أن هذا الدائـن        
قد يحاول محاولة جديدة فى مخاطرة ناجحة قد تأتى بثمار جمة،           
ليس فقط لصاحب المشروع ودائنيه، وإنما أيًضا للعاملين الذين         

 .يستخدمهم، وللمستهلكين الذين يستفيدون من مشروعه
ومن ناحية أخرى فقد يؤدى صياغة قانون لإلفالس شـديـد            
التسامح مع المدين المفلس، إلى تكريس الحرص المفرط لـدى          
الدائنين، وما ينجم عنه من عدم إقدامهم على اإلقراض، مـمـا            
يؤدى الى منع حصول صاحب المشروع على قـروض أو            
رؤوس أموال من قبل الدائنين، ويمكن القول أيًضا إن مثل ذاك           
القانون قد يوهن من دور الدولة بوصفها حامية للملكية الخاصة،          

 . أى تلك الملكية التى تعود للدائنين
وعلى ذلك فإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقـوق الـدائـن             
والمدين، يتعين علينا النظر فى أى السبل التى من شأنها تغليب           
احتمال تحقيق أقصى فائدة ممكنة من استخدام رأس الـمـال،        

الذى يسـيء  " ، والمدين " األمين" والتى تسمح بالتمييز بين المدين  
، وتضمن التصفية أو إعادة التأهيل التى تتسـم         " استخدام الوضع 

بالسرعة والعدالة والمشاركة، وتحمى مصالح الغير من عاملين        
 .وعمالء، وكذا الهيئات القائمة على تحصيل الضرائب

لقد أدرك كل من الكونجرس والمحاكم األمريكية مدى ثـقـل            
اإلجابات المتنوعة على هذه األسئلة منذ صدور الدستور، فلـم          

، الذى عدل   1889يصدر الكونجرس قانون اإلفالس إال فى عام        
، لكى ينص على أول إجـراء        1978تعديالً جوهرًيا فى عام     

 من السنوات،   110حديث بشأن إعادة التنظيم، وذلك على مدى        
حيث جاء ذلك نتيجة مباشرة لتحول أمريكا من اقتصاد زراعى          

ولقد أعلن الكونجرس وهو بصدد ذلك أن       .   إلى اقتصاد صناعى  
بموجب الفصل الـحـادى     ( الغرض من إعادة تنظيم شركة ما       " 

هو إعادة هيكلة مالية الشركة، حتى يكون باستطاعتـهـا   )   عشر
االستمرار فى العمل، وتوفير فرص العمل لموظفيها، وسـداد          

 ومفاد ذلك كله أن تكون      " . ديونها لدائنيها، وتوليد عائد لمساهميها    
إجراءات اإلفالس أكثر يسًرا للمدين، مع تحقيـق الـتـوازن            

 .المنصف للمصالح
وفى األسطر التالية سنقدم عرًضا موجًزا لمحاوالت قـانـون           
اإلفالس األمريكى تحقيق هذا الغرض المعلن، عن طريق العمل         
على تحقيق ذلك التوازن بين مصالح كل من الدائن والمـديـن            
والغير، وحمايتهم فى منظومة إطار قانونى، وبذلك يمكن تحقيق         
الرؤية التى ترمى إلى إعادة تنظيم الشركة على أسـاس مـن             

 .الفائدة المتبادلة

 حماية المدين وتمكينه
يتوقف احتمال نجاح عملية إعادة التأهيل؛ على نـوع وقـدر            
السلطة التى تتوافر للدائن وإلدارته فى تصويب العمل التجارى         

ومن ثم ـ ودون فرض قيـود       .   الذى يتوجه نحو طريق الفشل    
معينة على قدرة الدائنين على استرداد ممتلكاتهم التى خضعـت          
للرهن أو غيره من أشكال التكليف ـ فغالًبا ما يجد المدين نفسه            
وقد حرم سريًعا من أى أمل فى التغلب على تلك الظروف التى            
لم يكن بالمستطاع التنبؤ بها، تلك الظروف التى قد أعاقت مـا            

 .كان ممكنًا من نجاح؛ لو لم تحدث ظروف معاكسة
فى أواخر القرن التاسع عشر كان عدد كبير من الشركات التى           
استثمرت فى المشاريع المتنامية لشبكة السكك الـحـديـديـة           
األمريكية، إما قد أشهر إفالسه أو كان على الطريق إلى شهـر            
اإلفالس، نظًرا لآلثار المعقدة والمخاطر التى تكتنف تصفـيـة          
األصول من جانب الدائنين، وما ينجم عن ذلك من خطر علـى            
البنية األساسية األمريكية واالقتصاد األمريكى، بسبب انتـفـاء         

 . تنظيم التصفية من جانب الدائنين
آنئذ ظهر مفهومان لإلفالس، وهذان المفهومان ال يزاال محـور          

المفهوم األول يتعلق بالحفاظ عـلـى       . .   نظام اإلفالس األمريكى  
قيمة العمل التجارى بالنسبة ألصحاب المصالح االقتصـاديـة،         
وذلك عن طريق السماح للمدين باالستمرار فى عمله التجارى،         
والمفهوم الثانى يتعلق باالحتفاظ بالمشاركة الفعالة من جـانـب          
المدين فى إدارة أعماله، ووضع خطة عمل تجارى لمسـانـدة           

 .إعادة التنظيم
ويبين الفصل الحادى عشر من قانون اإلفالس األمريكى هذيـن          
المفهومين، ذلك ألنه قد صيغ بغية توفير أداة فعالة وحكيـمـة            
وناجزة يمكن بموجبها للشركات أن تعيد هيكلة ديونها طبـقًـا           

وإذا ما كان لقانون إفالس ما؛ أن       .   لقدرتها وبما يرضى المدينين   
يحبط قيام المشروعات التجارية واألعمال، فإن من المهم جـًدا          
االهتمام بمدى تيسير األمر على المدين المعسر ليتمكن مـن           

ولكن يظل هدف قانون    .   تحقيق التنافسية التى لم يصل إليها بعد      
اإلفالس فى إنقاذ الشركات ذات الجدوى أمًرا خداًعا إذا كانـت           
إمكانية استمرار الشركة وإعطائها فرصة أخرى أمًرا محـدود         

 .اإلمكانية
بناء على ما تقدم، وطبقًا لقانون اإلفالس األمريكى، فإن موقف          

،  حيث تمنحه    " البداية من جديد  " المدين األمين يزداد قوة بمفهوم      
البداية الجديدة إبراًء من ديونه، وهى بمثابة أمر زجرى ضد بدء         
أو مواصلة إجراء ما، أو محاولة أخرى لتحصيل أو استرداد أو           

 .إجراء مقاصة على دين قد وفى
طبقًا للقانون فإن اإلجراء يحرر المدين من مسؤوليته الشخصية         
عن أنواع بعينها من الديون التى لم يعد من الواجب على المدين            
سدادها، بيد أن اإلجراء ال يعفى المدين من ديون مضمـونـة            
ورهون واجبة النفاذ، كما ال يعفيه من ديون لم تسدد يتعين ـ             
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بالنظر إلى أسباب تتعلق بالسياسة العامة ـ إنفاذها عندما يكون          
 .المشروع التجارى قد أقيل من عثرة اإلفالس

 أبرزت المحكمة العليا هذه المسألة كواحدة من        1934وفى عام   
إن :   السياسات األساسية لقانون اإلفالس األمريكى حيث قالـت       

إعفاء المدين األميـن  "أحد األغراض األولى لقانون اإلفالس هو  
من وطأة المديونية الجاثمة، والسماح له بأن يبدأ من جـديـد،           
متحرًرا من االلتزامات والمسؤوليات التى نجمت عما واجهـه         

 ولقد درجت المحاكم مرات تلو مرات على تأكيد     " عمله من عثار  
هذا الغرض باعتباره مصلحة عامة وخاصة فى ذات اآلن،           

فرصة جديـدة   " وذلك ألنه يعطى المدين األمين ـ وإن تعثر ـ          
فى الحياة، ومجاالً مفتوًحا خالًيا من أى عوائق، ليبذل جهده فى           

 ."المستقبل دون أن تثقله وتوهنه وطأة دين سابق
يعتنق القانون فكرة أن معرفة المدين بعمله التجارى وخبـرتـه           
ودرايته به أمر له قيمة فى حد ذاته فى كثير من حاالت إعـادة             
الهيكلة للشركات المتعثرة، ونتيجة ذلك أن يكون المدين حائـًزا          

وبمجرد تأييد خطـة    .   للعمل التجارى الذى تجرى إعادة تنظيمه     
إعادة التنظيم يؤتمن المدين الحائز على ممتلكاته، وبذلك يكـون          
المدين الحائز قد أعطى كافة الحقوق والواجبات الجـوهـريـة           
الخاصة باإلدارة التى تماثل تلك التى تمنح ألمين التفليسة الـذى           
تعينه المحكمة، أى إدارة العمل طبقًا للخطة إلى أن يحين الوقت           

 .الذى ال يكون استمراره فيها أمًرا مرغوًبا
إضافة إلى ما تقدم ذكره، فإن القانون يحمى المدين ويضع بيده           
صالحيات، بأن يوفر له وسائل أخرى للسير على طريق إعادة         

نقطة الـال    " تنظيم العمل المتعثر، قبل أن تصل المخاوف إلى         
، التى تعنى أن تصفية أصوله هو الحل الوحيد الواقعـى           " عودة

ينص الفصل الحادى عشر عـلـى       .   للوفاء بديونه غير المسددة   
وقف تلقائى للدعاوى التى ترفع على المدين، وعلى أمـالكـه،           
وعلى األمالك التى كانت بحوزته عند بداية القضيـة، وهـذا            
تعريف أوسع لذمة المدين المفلس، وينص أيًضا على الحق فـى           
إعادة الممتلكات التى أخرجت من ذمة المدين المفلس قبل البدء،          
وينص أيًضا على الحق الكامل للمدين فى أن يقدم خطة مقترحة           

وإضافة إلى ما تقدم ينص الفصل الحادى عشر        .   إلعادة التنظيم 
 وفى  " تأييد خطة إعادة التنظيم وإن اعترض عليها الدائنون       " على  

هذه الحالة تؤيد محكمة اإلفالس خطة إعادة التنظيم التى تقـدم           
بها المدين، عندما تكون فئة متضررة من الدائنين أو حـمـلـة             

إن .   ضمانات رأس المال قد صوتت بالرفض على هذه الخطـة         
وسائل التأمين هذه مجتمعة تمنح المدين فرصة ثانية للنجاح، مع          

 .وضع المطالبات الصحيحة للدائنين فى االعتبار
 الحفاظ على حقوق ومصالح الدائن

يطلب الدائنون ـ لكى يقرضوا أموالهم بثقة نسبية وبتـكـرار           
نسبى أيًضا ـ ضمانات كى تحظى مديونياتهم المضـمـونـة           

وفـى  .   بأولوية وإمكانية التنفيذ فى إطار ترتيب ثابت للمطالبات       

حالة إعادة التأهيل يتعين أن يعطى الدائنون حقوق المشـاركـة           
الواجبة والجوهرية، واإلشراف على إقرار وتنفيذ خطة إعـادة         

وبانتفاء تلك الضمانات يصبح الدائنون أقل إقباالً علـى         .   التنظيم
اإلقراض، بل قد يعطلون األولويات داخل عمليـة اإلفـالس           
وخارجها بالعمل إما على المساندة، التى ال تأتى فى وقـتـهـا             
الصحيح للمؤسسة، أو بمنع األخيرة من أن تتقدم بطلب شـهـر        

 .اإلفالس
حقق الكونجرس فى تعديله لقانون اإلفالس األمريكى توازنًا مع         
إجراءات حماية المدين المذكورة، بأن ألزم بتوفير الحـمـايـة           

فالقانون المعدل يعطى الدائنين الحق فى إقـامـة         .   الكافية للدائن 
دعوى جبرية بموجب الفصل الحادى عشر، فى حالة ثبوت عدم          
رغبة المدين فى شهر اإلفالس، بينما ال يزال العمل التجـارى           

وهنا من المفيد الوصول إلى خطة عقالنية إلعادة        .   ممكن اإلنقاذ 
التنظيم، يقبلها قدر معين يمثل أغلبية مختلف أنواع الدائنـيـن           

 . وحملة الضمانات
، " أفضل مصلحة للدائنين  " وعلى هذا النحو صيغت قاعدة اختبار       

والتى بموجبها يعتمد تأييد خطة إعادة التنظيم على مدى قدرتها          
على إظهار أن المؤسسة التى يعاد تأهيلها ستسفر على األقـل            

ويمنع القانـون أيًضـا      .   عن نفس القدر الذى تأتى به التصفية      
محكمة اإلفالس من أن تؤيد خطة ما إلعادة التنظيم، إال إذا             
قبلتها كل فئة من الدائنين وأصحاب المصلحة، أو يراعى علـى           

ولقد وضع معـيـار     .   األقل أنهم لن يضاروا بسبب هذه الخطة      
الجدوى الذى يتعين بموجبه على المدين أن يثبت قدرته عـلـى        
سداد كل المدفوعات، طبقًا لخطة إعادة التنظيم المقـتـرحـة،           

 .والتزامه بتلك الخطة
إن الحصول على قبول أو رفض خطة مقترحة ال يتحقق إال بأن            
تعتمد محكمة اإلفالس بيان اإلفصاح، ويتوقف ذلك على مـدى          
كفاية المعلومات الواردة فى هذا البيان، بما يمكن الدائنين وحملة          
الضمانات من الحصول على المعرفة الالزمة لهم كى يصوتـوا          

 .وهم على بصيرة من أمرهم
يعتمد مدى ما توفره تلك األدوات المختلفة من حماية لحـقـوق            

 : ملكية الدائنين على عنصرين
ο اإلطار الذى يعملون بموجبه يقوم على المشاركة . 
ο الحفاظ على المطالبات ذات األولوية . 

نجد أن الدائنين الذين يشتركون فى      . .   بالنظر إلى العنصر األول   
عملية التخطيط، يكون باستطاعتهم استخدام أوجه الحـمـايـة          

كأداة تدعو الحاجة إليها من أجل السيطرة علـى         " المتنوعة تلك،   
المدين، والتأكد من أن المدين لم يكن يستخدم الضمان النقدى فى           
سداد مستحقات دائنين آخرين ال يوفرون قيمة جديدة، وتحديـد          
الوقت الذى يجب على هذا المدين أن يبدأ فى بيع أصولـه أو              

ويتحقق هـذا   .   " تصفيتها والتوقف عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل      
عن طريق لجنة جماعة الدائنين، التى تنشأ بحكم القانون مـن            

  مشاكل دخول السوق والخروج منه
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فبمجرد رفـع   .   أجل المشاركة واإلسهام فى إعادة تأهيل المدين      
الدعوى، تقوم اللجان المشكلة من الدائنين ذوى الديون غـيـر           
المضمونة، وحسب األحوال، من الدائنيـن ذوى الـديـون            
المضمونة وحملة ضمانات رأس المال الذين هم على استعـداد          
للمساعدة، وأصحاب أكبر سبع مطالبات من كل نوع من أنواع          

 :تلك اللجان، وتقوم هذه اللجان بما يلي
 .التشاور مع المدين الحائز بشأن مسائل إدارة الدعوى 
التقصى عن أعمال المدين وسلوكه وأصوله والتـزامـاتـه           

ووضعه المالى، وكذلك تشغيل عمله التجارى ومدى الرغبة        
 .فى استمراره

المشاركة فى وضع خطة إعادة التنظيم، وحسب األحـوال،          
 .إثبات قبولهم أو رفضهم لها

طلب تعيين أمين للتفليسة ليتولى إدارة عملية التـنـظـيـم             
وضمان القيام بالمهام التى أنشئت من أجلها، السيما الغـش          
من جانب المدين الحائز، أو خيانته لألمانة، أو عدم قدرتـه،     

 .أو إلدارة الدعوى بكاملها
أداء الخدمات األخرى التى تكون فى صالح من تمثـلـهـم             

 .اللجنة
وكما أسلفنا القول، فإن القانون يضع بأيدى الدائنين وحـمـلـة            
الضمانات وسائل متعددة لإلشراف على عملية إعادة التنظـيـم          

 .والتدخل فيها
بشأن المطالبات ذات األولويـة،     . .   وبالنظر إلى العنصر الثانى   

تعتمد المحاكم األمريكية مبدأ المساواة فى التوزيع، باعتـبـاره          
النقطة المحورية فى قانون اإلفالس الذى بموجبه يـحـصـل           
الدائنون ذوو درجات األولوية المتساوية على حصص متساوية        

 . من أموال المدين
إن هذا المبدأ تدعمه قاعدة األولوية المطلقة التى ال يـجـوز             
بموجبها أن يحصل دائن ذا مرتبة أدنى على توزيع إال بعد أن             

وهذه .   يكون الدائنون ذوو األولوية قد استوفوا مستحقاتهم كاملة       
القاعدة على الرغم من عنوانها فإنها قاعدة مرنة، تسمح بوضع          

 . خطة منطقية إلعادة التنظيم، وتتيح بعض االنحراف عنها
وعلى الرغم مما تقدم فإن مواد عديدة من القانون تحتوى علـى            
ضمانات تتعلق بالتخطيط، وتتضمن األمثلة على ذلك الشـرط          
الذى يقضى بأن تصنف الخطة مجموعات المطـالـبـات أو            
المصالح ذات السمات المشتركة لتكون فى نفس الفئة، وأن على          

 .الخطة توفير نفس المعاملة لكل من تلك الفئات
إن هذه التدابير الحمائية مقترنة، بالتزام نحو الشفافية والمساواة،         
تساعد على الجمع بين مفهومى المشاركة وتحديد األولويـات،         
لكى يشكال األساس لهيكل يحافظ على أن يكون تـرتـيـب             
المطالبات مسألة مستقرة، ويمكن إلى حد بعيد التنبؤ بها، إلـى           
الحد الذى يجعل الدائنين يقبلون على اإلقراض الـمـقـتـرن            

 . بضمانات، ويقدموا أموالهم لإلقراض بشكل متزايد
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 :اإلكوادور
 تبسيط القوانين

 
 اإلكوادور ـ وهى مؤسسة     فىقامت المؤسسة المحلية للمبادرين     

تطوعية خاصة ـ باالستفادة من أفكار وبرامج معهد الـحـريـة            
وهذه الجمعية تتبنى اتجاه خفض األعبـاء  .   والديمقراطية فى بيرو  

على النشاط االقتصادى فى الدولة، فقامت بتركيز نشاطها باتجـاه          
القضاء على الفساد، انطالقًا من أن فرص انتشاره تظهر فى ظـل            

وفى سبيل مواجهة مشـكـالت       .   نظام غير فعال، هزيل وضعيف    
الفساد واإلصالح القانونى فى اإلكوادور، اقترحت الجمعية تقليص        
حقيقى لفرص الفساد عن طريق تخفيف وإزالة القوانين التجارية         

وللحد من منابع الفساد، قامت الجمعـيـة        .   المتكررة والمتضاربة 
بمراجعة القوانين التجارية للدولة، التى تشمل قوانين اإلنـتـاج،          
والتجارة الخارجية، وتحديد األسعار الرسمية فى القطاع الخاص،        

وقد أظهرت دراسات الجمعية أنه منذ إعالن       .   والتحول التكنولوجى 
 عاًما، تم سن ما يـزيـد        150النظام الجمهورى فى إكوادور منذ      

 ألف قاعدة حـيـز       52 ألف قاعدة قانونية، دخلت منها       92عن  
التنفيذ، وأدى كثرة هذه القوانين إلى التداخل الشديدة والتعقـيـد           
والتضارب، مما ساعد على خلق مناخ من الفوضى القانونـيـة،           
 . وأدى إلى خضوع عملية التطبيق للمزاج الشخصى للبيروقراطيين

 والصـنـاعـيـة       عملت الجمعية على دعم الغرف التجارية     كما  
الوزارات والهيئات غير الحكومية،    والزراعية، واتحادات العمال، و   

بالرغـم مـن      و . واقترحت القيام باإلصالحات القانونية للحكومة    
االضطراب السياسى الذى يعوق العالقة ما بين القطاع الـخـاص           

تلغى ما يزيـد  الجمعية أن قد استطاعت والحكومة فى اإلكوادور، ف  
خاص بالتعامالت التجـاريـة      قانون قديم ومتضارب،     1300عن  
واألهم من ذلك كله اإلعالن عن تبسيط القوانين التى تكفل            . للدولة

ضرورة خلق حماية قضائية، واحترام أولوية الدستور كـأسـاس          
لهـيـئـات    كما اتفقت ا  .    المنبثقة عنه  لشرعية وسريان القوانين  

، وتم االتفاق على    التنفيذية على إتباع منهج واحد التخاذ القرارات      
استمرت الجمعية فـى    و.   الشفافية ومحاسبة متخذى القرار   توفير  

العمل مع الغرفة التجارية للضغط على الحكومة لتبنى تشريعـات          
  .من شأنها إزالة القوانين الحالية المتضاربة

تـوضـح   األخرى،  الجمعية والمفكرين والجمعيات    هذه  إن تجربة   
عادة ما تميل   فأنهم لعبوا دوًرا جوهرًيا فى عملية تبسيط القوانين،         

الحكومات إلى وضع القوانين، وتنفيذ اإلصالح من أعلى إلى أسفل          
 فى حين أن آراء المتعاملين فى القطاع الـخـاص           ،كحل للمشكلة 

.  المحور األساسى للقيام باإلصالح القانونى والتنظـيـمـى        تعتبر  
عدم توحيد  له دراية باآلثار السلبية الناجمة عن       القطاع الخاص  و

يهدد ويعرقـل الـنـشـاط        وما يمكن أن    القوانين واإلجراءات،   
ـ  .   ونموه، ويؤدى إلى انتشار مناخ الفساد     االقتصادى   هـذا  ولذا ف
الجذور، ويعتبـر   اتجاًها يبدأ من    اإلصالح يعد   عمليات  االتجاه فى   

  .أكثر فاعلية على إنجاح عملية اإلصالح
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والعناصر الرئيسية إلنشاء حقوق التأمين العينى والتـوثـيـق          
والتنفيذ الجبرى على كافة أنواع األصول أو األموال المنقولـة          
والعقارية ـ المادية منها والمعنوية ـ بما فى ذلك مجموعـات           
األموال، والمستحقات لدى الغير، واإليـرادات واألمـوال          

كل ما كان من هذه الحقوق سواء كـان   :   المستقبلية، وفى الجملة  
والواجب أن يشمل القانون أى أو كـل        .   محالً للحيازة أو لم يكن    

التزامات المدين للدائن، سواء كانت آنية أو مستقبلية، وأًيا كـان           
والواجب أيًضا أن ينص القانون     .   نوع الشخص الدائن أو المدين    

على قواعد التوثيق والتسجيل الفعالة وبما يالئم كافـة أنـواع            
األموال، وكذلك أن يشتمل على قواعد واضحة تبين الحق ذى           

إن .   األولوية من بين المطالبات المتنافسة على التنفيذ الجبـرى        
كفاءة إعالم الغير أو شهر وتسجيل التأمين العينى يعتمد علـى           
إعالم الجمهور بها بتكلفة معقولة لتكون فى متناول أصـحـاب           

إن وجود نظام عام للتسجيل أمر أسـاسـى         .   المصلحة بسهولة 
لتشجيع اإلقراض لتمويل األصول، فإذا وجدت سجالت متعـددة         
فالواجب أن يتم توحيد نظامها إلى أقصى درجة ممكنة بحيـث           
تكون كل البيانات المسجلة عن المعاملة المضمونة ضمانًا عينًيا         

 .ممكنة االستدعاء
 نظام التنفيذ الجبري

تتطلب االقتصاديات الحديثة القائمة على االئتمان وجود آليـات         
ناجعة، بخالف إجراءات اإلعسار، تعمل بطريقة تتميز بالشفافية        
واالنتظام، وتكون فى متناول الجمهور، وتسمح بالتنفيذ الجبرى        
للديون المضمونة بضمان عينى أو غير المضمونة، كما تتطلب         

ويجب أن تكون هذه النظم مصممة      .   أيًضا وجود نظام لإلعسار   
 .لتعمل جميًعا فى توافق

إن التجارة ما هى إال نظام لعالقات تجارية تعتمد على اتفاقـات            
تعاقدية صريحة أو ضمنية بين مشروع ومجموعة واسعة مـن          

ولقد أصبحت المعامالت التجارية    .   الدائنين وجمهور المتعاملين  
أكثر تعقيًدا بدخول التقنيات الدقيقة فى عمليات التسعير وإدارة          

ومع ذلك فقد ظلت الحقوق األساسية الحاكمة لعالقات        .   المخاطر
. التعامل وإجراءات التنفيذ الجبرى لهذه الحقوق دون تغيير كبير        

وتمكن هذه الحقوق أطراف عالقاتها من االعتماد على االتفاقات         
التجارية، وهو ما يؤدى إلى تعزيز الثقة التى تشجع االستثمـار           

وعلى النقيض من ذلك، يؤدى الشك فـى        .   واإلقراض والتجارة 
قابلية الحقوق التعاقدية للتنفيذ بها جبًرا إلى زيادة تكلفة اإلقراض          

وقد يؤدى ذلك فى الحاالت     .   لتعويض زيادة مخاطر عدم السداد    
 .الشديدة إلى الحد من اإلقراض ذاته

  مشاكل دخول السوق والخروج منه

إذا كان كثير من االئتمان الممنوح غير مضمون بضمـانـات           
عينية ويحتاج إلى نظام كفء للتنفيذ الجبرى فإن نـظـاًمـا             

 .للضمانات العينية يكون الزًما بصفة خاصة فى البالد النامية
وتؤدى الديون المضمونة بضمان عينى دوًرا مهًما فى الـبـالد           
الصناعية مهما اتسعت فيها مصادر وأنواع التمويل المتوفرة من         

فقد توفر أسواق رأس الـمـال       .   خالل أسواق األسهم والسندات   
تمويالً أرخص وأكثر جاذبية فى بعض األحوال، إال أن هـذا            
السوق يوفر فرصاً أقل فى الدول النامية؛ إذ تكون سوق األسهم           

لذلك يكون التمويل فيها فى     .   عادة أقل تطوًرا من سوق السندات     
وفى هذه األسواق التى تقل فيها فرص االختيـار         .   شكل قروض 

وتزداد فيها المخاطر يحتاج الدائنون عادة إلى ضمانات تحد من          
 . مخاطر انقطاع العائد واإلعسار

 نظم تضمين الديون
إن إتاحة حرية التملك وحرية التصرف فى عناصر حق الملكية،          
وكذلك إعطاء من يمنح االئتمان حق الرهن على هذه األعيـان           
المملوكة أو الحقوق، هى أحد أعمدة االئتمان فى االقـتـصـاد            
الحديث، وذلك كوسيلة للتوصل إلى الحصول على ائـتـمـان           

وهكذا تقوم المعامالت المضمونة بدور     .   بشروط وأسعار أفضل  
وتخفف القوانيـن   .   عظيم األهمية فى اقتصاد سوق جيد التنظيم      

المنظمة لضمانات االئتمان أثر مخاطر عدم السـداد عـلـى            
الدائنين، وتوفر بذلك مزيًدا من رؤوس األموال، وتتيح التمويل         

إن االختالف وعدم التيقن فى اإلطار القانونى       .   منخفض التكلفة 
المنظم للتأمينات العينية هو السبب الرئيسى فى زيادة تكلـفـة           

 .االئتمان وعدم توفره خصوًصا فى الدول النامية
يتناول اإلطار القانونى لإلقراض بضمان عينى الـمـالمـح           

א :א
א א ..א

 جوردون جونسون
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 إدارة المخاطر ونظم التحصيل غير الرسمية
تحتاج اقتصاديات االئتمان الحديثة إلى     :   نظم استعالمات االئتمان  

اإلطالع على المعلومات الكاملة والدقيقة والمؤكدة المتعـلـقـة          
والواجب أن تتيـح    .   بالمدينين وتاريخ انتظامهم فى سداد ديونهم     

عملية االستعالم مناخًا قانونًيا يوفر اإلطار الذى يسمح بإنشـاء          
وتشغيل مراكز استعالمات االئتمان، كما يجب الحد من استخدام         
معلومات نظم مراكز استعالمات االئتمان خصوًصا بالنسـبـة         

وتستخدم السيطرة القانونية على نـوع      .   للمعلومات عن األفراد  
المعلومات التى تم الحصول عليها وتوزيعها بواسطة مـراكـز          
استعالمات االئتمان لغرض تشجيع السياسات العامة بمـوجـب         

كما تتطلب حماية الخصوصية اإلعالن عن      .   قوانين منع التمييز  
وجود نظم أو مراكز االستعالمات هذه، وكذلك اإلعالن عـن           
استخدام المعلومات المستمدة منها التخاذ قرار ضد مصلـحـة          

وكذلك إتاحة حق اإلطالع لذى الشأن على معلومات        .   شخص ما 
االئتمان المخزونة مع إمكان االعتراض عليها وتصحيح غيـر         

ويتطلب قيام آلية للتنفيذ الجـبـرى       .   الدقيق أو غير الكامل منها    
والرقابة، وجود وسائل غير مكلفة وتتمتع بالشفافية والكـفـاءة          
وقابلة للتنبؤ بها، لحل المنازعات المتعلقة بعمليـات نـظـم            
استعالمات االئتمان مع توفير الجزاءات المناسبة التى تشـجـع          
على االلتزام بشرط أال تؤدى صرامتها ال تؤدى إلى إعاقة عمل           

 .هذه النظم
تتطلـب طـرق     :   طرق تحصيل غير رسمية لديون الشركات     

تحصيل ديون الشركات توافر مناخ يشجع المشاركين عـلـى         
فمفـاوضـات   .   العمل من أجل استعادة المشروع لعافيته المالية      

عمليات التحصيل غير الرسمية هذه تتم فى ظالل القانون، لذلك          
يلزم أن يتضمن المناخ المؤهل لها قوانين واضحة وإجـراءات          
تلزم باإلفصاح عن البيانات المالية الدقيقة والحديثة للمشروعات        
المعسرة، وتمكن من اإلطالع عليها وتشجع على اإلقـراض          
واالستثمار إلعادة رسملة المشروعات المعسرة ذات القابلـيـة         

وتعتمد هذه القوانين واإلجراءات على مجموعة واسعة       .   لإلحياء
من عمليات إعادة الهيكلة مثل شطب الديون، وإعادة جدولتهـا،          
وإعادة الجدولة مع تحويل الديون إلى أسهم، وكذلك تـوفـيـر            

وعلى القطاع  .   معاملة تفضيلية أو محايدة لعمليات إعادة الهيكلة      
أن يشـجـع   )   بدعم من البنك المركزى أو وزارة المالية    ( المالى  

التعامل بشكل غير رسمى وبعيًدا عن المحاكم فى حاالت العسر          
المالى للشركات التى تكون البنوك وغيرها من مـؤسـسـات           
التمويل دائنة لها بمبالغ كبيرة، خصوًصا حـيـن تـكـون              

إن تـوافـر    .   المشروعات فى سوق مصابة بعسر مالى هيكلى      
معالجات ناجعة لدى الدائنين وقوانين إعسار مالئمة سوف يجعل         

 .اإلجراءات غير الرسمية أبقى أثًرا بكثير
 نظم اإلعسار القانونية 

رغم تباين طرق تناول اإلعسار فإن نـظـم         :   اإلعسار التجاري 
فهذه النظم يجـب  .   اإلعسار األكفأ تشترك فى الغايات واألهداف     

 :أن تطمح إلى

أن تكون مندمجة مع النظم القانونية والتجارية العامة فـى            •
 .الدولة

أن تعظم من قيمة أصول المنشأة وفرص تحصيل الدائنيـن           •
 .لديونهم

أن تنص على إمكانية تصفية المنشآت غير القابلة للبـقـاء،            •
وتلك التى يكون لناتج تصفيتها عائًدا أكبر للدائنين، كـمـا           
ينص على إمكانية إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم المنشأة القابلة          

 .للبقاء
أن يحقق التوازن بين التصفية وإعادة الهيكلة بما يسـمـح            •

 .بالتحول باإلجراءات من أحدها إلى اآلخر
أن ينص على معاملة الدائنين ذوى المراكز المتماثلة معاملة          •

 .متساوية سواء أكانوا دائنين أجانب أم وطنيين
أن ينص على وجوب صدور قرارات جماعة دائنى اإلعسار          •

 .فى الوقت المالئم، وأن تكون هذه القرارات محايدة وفعاله
 .أن تمنع إساءة استخدام نظام اإلعسار •
أن تمنع تمزيق أموال المدين قبل األوان بواسطـة أفـراد             •

 .الدائنين الساعين للحصول على أحكام مستعجلة
أن توفر إجراءات علنية تتضمن وتطبق بانتظام قـواعـد            •

واضحة لجمع المعلومات وتداولها، تراعى مواقع المسئولية       
 .وحوافز اإلفصاح عن المعلومات

أن تراعى حقوق الدائنين وتحترم أولويات المطالبات ذات          •
 .األولويات المستقرة والنتائج المؤكدة

أن توفر إطاًرا مرجعًيا لإلعسار عبر الحدود الدولية مـع            •
 .االعتراف باإلجراءات األجنبية

وإذا كانت المنشأة غير قابلة للبقاء فيجب أن يكون تدخل القانون           
وقـد  .   سريًعا وحاسًما بالتصفية لتعظيم نتائجها إفادة للدائنـيـن        

تتضمن التصفيات اإلبقاء على المنشأة وبيعها منفصلـة عـن           
الشخص القانونى، ومن ناحية أخرى فإذا كان المشروع قابـالً          
للبقاء ـ أى إعادة التأهيل ـ فإن أصوله تكون عاده أكبر قيمـة             

إن .   لو بقيت فى منشأة أعيد تأهيلها منها لو بيعت فى التصفيـة           
إنقاذ المنشأة يحافظ على العاملين فيها، ويوفر للدائنين عـوائـد           
أكبر تعتمد على منشأة مستمرة النشاط، ذات قيمة أكبـر مـن             
شأنها أن توفر عوائد للمالك، وتحقق للدولة ثمار المـشـروع           

إن تشجيع إنقاذ المشروعات واجب بـواسـطـة    .  المؤهل للبقاء 
وتؤدى إعادة التأهيل إلـى     .   اإلجراءات الرسمية وغير الرسمية   

التمكن بسرعة من اتخاذ اإلجراءات وحماية كل ذوى الشـأن           
وتسمح بالتفاوض على الخطة التجارية، وتتيح لغالبية الدائنيـن         
المؤيدين للخطة أو الموافقين على توجيه النشاط وجهة أخـرى          
أن يلزموا باقى الدائنين بقرارهم، بشرط توافر الضـمـانـات           
المالئمة، وتوفر اإلشراف الذى يضمن عدم إساءة اسـتـخـدام           

وتواجه إجراءات اإلنقاذ الحديثة عامه مجمـوعـة        .   اإلجراءات
واسعة من الوقائع المحتملة الحدوث فى سوق تجارية سريعـة          

وألن قوانين اإلعسار ال تحتمل أن تصاغ فى قوالـب          .   الحركة
ثابتة فإن النظم الحديثة تعتمد عموًما على الخطوط العـريضـة           

 .التى تؤدى إلى تحقيق الغايات المبينة أعاله

  مشاكل دخول السوق والخروج منه

  2006 نوفمبر 5ورقة قدمت في مؤتمر الريادية 



א  א 18א

28 

 اإلطار المؤسسى والتنظيمي: التطبيقات
يعتمد قيام نظام فعال لإلعسار اعتماًدا كلًيا على وجود مؤسسات          

ويتكون اإلطار المؤسسى من ثالث عناصـر       .   وتنظيمات قوية 
ونظم . .   المؤسسات المسئولة عن إجراءات اإلعسار    :   رئيسية هي 

ومـا يـلـزم      . .   العمليات الذى يتم من خاللها إصدار األحكام      
للمحافظة على نزاهة هذه المؤسسات باعتبار أن االطمئنان إلى         

 .نزاهة نظام اإلعسار هو حجر الزاوية لنجاحه
 االعتبارات التى تظلل بيئة صحية لالستثمار 

يجب توافر حد أدنـى     :   الشفافية والمساءلة وحوكمة الشركات   
من مستويات الشفافية وحوكمة الشركات لتنمية تبادل المعلومات        

إن اإلفصاح عن البيانات األساسية، بما فـى ذلـك           .   والتعاون
الميزانيات وإحصائيات العمليات وقائمة التدفقات الـنـقـديـة          

ويلزم إتباع قواعد   .   التفصيلية، مطلوب للتقدير الصحيح للمخاطر    
المحاسبة والمراجعة المطبقة فى العالم، وذلك حتى يتـمـكـن           
الدائنون من تقدير مخاطر االئتمان ومراقبة مركز المدين المالى         

ويحتاج تنفيذ اإلصالح وتوكيد المعاملة العادلـة       .   وقابليته للبقاء 
لكل األطراف ومنع الممارسات غير المقبولة توافر إطار قانونى         

كما يجب أن يكـون فـى        .   ونظام قضائى مستقر ويعتمد عليه    
كـمـا   .   قانون الشركات والئحته إرشادات لمساهمى المقترض     

يجب أن يكون مجلس إدارة الشركة مسئوالً وخاضًعا للمحاسبـة        
. ومستقالً عن اإلدارة وملتزًما بالقواعد المثلى لحوكمه الشركات       

إن تطبيق القانون واجب باطراد وبغير تحيز، كما أن حـقـوق            
الدائنين ونظم اإلعسار تتبادل التأثير والتأثر مع هذه الـنـظـم            
اإلضافية، وتكون أقوى أثًرا حين تشيع الممارسات الحميدة فـى          
أجزاء النظام القانونى األخرى المرتبطة بها خصوًصا القانـون         

 .التجارى
إن الشفافية وحوكمة الشركات هما حجر الزاوية لنظام إقراض          

وتتوافر الشفافية حين يتم جمع المعلومات      .   وقطاع مؤسسى قوى  
وإعدادها لكى تكون فى متناول الغير، وحين يصاحـب ذلـك            
السلوك المستقيم للشركات لتكون مجتمًعا تتوافر فيه المعلومـات        

 .ويتم تبادلها ليتحقق للجميع تعاون أكبر
وللشفافية وحوكمة الشركات أهمية خاصة فى أسواق الـمـال          

وبـغـيـر    .   الناشئة، ذلك أنها أكثر تأثًرا بالمؤشرات الخارجية      
الشفافية يكون االحتمال األغلب أال يعكس سعر الفائدة عـلـى           
القروض مخاطرها الكامنة، األمر الذى يؤدى إلى زيادة أسعار         

إن الشفافية والحوكـمـة     .   الفائدة وزيادة أعباء القرض األخرى    
الجيدة للشركات ضرورية للمعامالت المحلية والدولية، وفى كل        

فى البداية عند إنشاء القرض، وأثناء مدتـه        . .   مراحل االستثمار 
وإدارة مخاطره، وعلى األخص حين يتعرض الـمـقـتـرض           

. لصعوبات مالية واضحة يسعى عندها الدائن إلى إنهاء القرض        
ويحتاج المقرضون إلى الوثوق فى استثماراتهم، وال يمكن توفير         
هذه الثقة إال من خالل المتابعة المستمرة سواء قبل أو أثـنـاء             

 .عملية إعادة الجدولة أو بعد تنفيذ خطة إعادة تنظيم المشروع
فمن وجهة نظر المدين ينعكس التطور المستمر فى أسـواق           •

المال على تغير أسعار األدوات المالية للمشاركين وتركيبـه         
بمـا  ( إن مقرض اليوم .   الشركات المكونة لبيئة هذه األسواق    

قد يكون جهة أخرى غير البنوك      )   فى ذلك المقرض األجنبى   
فقد يكون المقرض شركة تأجير تمويلى،      . .   التجارية التقليدية 

أو بنك استثمار، أو صندوق تأمين مخاطر، أو مـؤسـسـه           
، أو   ) كشركة تأمين أو صندوق تأمينات اجتماعية     ( استثمار  

مستثمر فى دين معسر، أو مقدم خدمات خزانه أو منتجـات           
سوق المال ـ وباإلضافة إلى ذلك فقد صـارت األدوات           
المالية المعقدة مثل المشتقات االئتمانية لسعر الـفـائـدة           
والعمالت أكثر شيوعاً ـ ومع أن هذه األدوات قد قصد بها           
أصالً تقليل المخاطر فى أوقات تذبذب األسواق فإنها قد تزيد          
من مستوى مخاطر المقترض؛ ألنها تضيف عـنـاصـر           

إن .   مختلطة من تصفية ومتابعة تسربات المخاطر المختلفـة       
تعقد الهياكل المالية وتقنيات التمويل قد تمكن المقترض من         
تحمل عبء االقتراض فى مراحله األولى، إال أن الحساسية         
للعوامل الخارجية مثل الظروف المحيطة فى االقتصاديـات        
النامية قد تتفاقم بمضاعفات تؤدى إلى زيادة المخاطر الكلية         

 .بشكل كبير
أما من وجهة نظر المقرض فالغرض األول عنده حين يتبين           •

أن منشأة المقترض تعانى من صعوبات مالية، وأنها علـى          
وشك اإلعسار، هو أن يحاول تعظيم قيمة أصول المـديـن           

ويعتمد دعـم    .   حتى يتمكن من استرداد أكبر قدر من دينه       
الدائن لخطة الخروج سواء عن طريق إعادة التنظيم وإعادة         
التأهيل وعن طريق التصفية على كفاءة المـعـلـومـات           

فلكى يعاد هيكله ميزانية شركة ما، يجب أن يكون      .   المتوافرة
المقرض فى موقف يسمح له بأن يقرر جدوى مد أجل سداد          
الدين، أو جدولة السداد على مدة أطول، أو تأجيل سـداد            
الفوائد، أو إعطاء تمويل جديد، أو تحويل الـديـن إلـى             
مساهمة، وذلك بالتبادل أو مصحوًبا بالتشجيع على بـيـع           

ويـجـب   . األصول الرئيسية وإغالق األنشطة غير المربحة 
تحديد القيمة اإلرشادية للمنشأة حتى يمكن تقدير الـفـائـدة           
العملية من بيعها أو التخلى عنها أو بيع الحصة المسيطـرة           
من أسهمها، ويجب أن يكون هذا التقييم مبنًيا على أسـاس            
أنها منشأة مستمرة النشاط مرة، وعلى أساس أنها مستحقـة          
التصفية مرة أخرى، وذلك ليتضح المسعى الذى يؤدى إلـى          

وتحتاج خطة التصرف فـى      .   إمكان استعادة االستثمارات  
األصول، سواء بهدف استعادة السيولة أو بهدف تخفـيـض          
المديونية، إلى التأكد من تقييم األصول المحملة بأعباء عينية         
واألصول غير المحملة بهذه األعباء، على أن يؤخذ فـى           
االعتبار مكان وجود األصل وسهولة الوصول إليه وتكلفـة         

 .وتعتمد كل هذه الجهود على توافر الشفافية. ذلك
فالشفافية تزيد الثقة فى اتخاذ القرارات، ومن ثم تشجع عـلـى            

والواقـع  .   اللجوء إلى االتفاق على إعادة الهيكلة خارج المحكمة       
أن هذه الخيارات مفضلة ألنها عادة ما تؤدى إلـى حصـول             
المقرضين على عائد أكبر مما يحصلون عليه من التصـفـيـة            
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كما أن هذا اإلجـراء     .   المباشرة عن طريق اإلجراءات القانونية    
يتفادى تحمل التكاليف والتعقيدات وعدم التأكد من نـتـائـج            

ومن الصعب فى العديد من البلدان النامية       .   اإلجراءات القانونية 
الحصول على بيانات موثوق بها حتى يمكن تقدير المخـاطـر           

أما فى البلدان الصناعية فإن الحصـول عـلـى        .   بشكل كامل 
. معلومات من النوعية وبالكمية المطلوبة يكون عالى التكلـفـة         

 .ومع ذلك البد من بذل الجهود لزيادة الشفافية
يعتبر نقص القواعد المحددة والواضحة للقدرة      :   القدرة عل التنبؤ  

على التنبؤ بالمخاطر من أكثر األسباب التى تنأى باالستثمار عن     
األسواق الناشئة، باإلضافة إلى التضارب فى تطبيق القوانـيـن          

ومع ذلك ففى حاالت األزمات المستمرة عـادة مـا           .   المكتوبة
يطلب المستثمرون فرق سعر مقابل مخاطر ناتجة عن عـدم           

وقد يتفـادى   .   األمر الذى ال يسمح لألسواق باالستقرار     . .   التيقن
بعض المستثمرين األسواق الناشئة كلية، رغم أن العائد المتوقع         

وذلك أن المقرضين الراشديـن     .   يفوق المخاطر المعروفة بكثير   
فى األسواق الناشئة يتطلبون فرق سعر مقابل مخاطر، لتعويض         
عدم التقين المستمر فى مجال البدء فى االستثمـار وإدارتـه            

وأغلب الظن أنه سيكون على الدائنين االعتماد على        .   وتحصيله
زيادة مخصصات المخاطر كعنصر أساسى لدعـم تـدهـور           
االستثمار، ذلك أن قواعد تخصيص مبالغ لتغطية المخاطر تحدد         

. المعايير األدنى التى يمكن تطبيقها لتحديد عدم التيقن المستمـر         
إال أن ذلك عادة ما ال يعزز العائد فى األسواق التى ال تعانـى              

) خاصة للمستثمرين فى مشروعات بدخل ثـابـت       ( من أزمات   
ويميل المقرضون أثناء األزمات المستمرة الفعلية أو المتوقعـة         
إلى التركيز على خفض المخاطر، وهكذا ترتفع فروق األسعار         

وفى مثل هذه األوقات فإن عـدم        .   مقابل المخاطر بشكل كبير   
القدرة على التنبؤ بمخاطر االنخفاض يمكن أن تشل األسـواق،          
وقد يؤثر ذلك على مخاطر أخرى فى البالد مما ينتج عنه نفور            
 .المقرضين حتى من المقترضين الذين ال يعانون من أى مشاكل

 ويطلب المقرضون فى األسواق الناشئة تعويًضا عن عدد مـن          
 .. اإلجراءات غير الثابتة

 المعلومات عن القواعد المحلية والتنفيذ الجبرى، كثيًرا ما         : أوالً
وهناك مفهوم عام يسود بين المقرضـيـن        .   تكون غير متناسقة  

مؤداه أن أصحاب المصلحة المحليين يمكن أن يتالعبوا فـى           
اإلجراءات لصالحهم، وأنهم كثيًرا ما يستفيدون من التدلـيـس          

 . والمحسوبية
 غياب اإلدارة الرشيدة للشركات، أو تصور أنها تـدار        : ثانًيـا 

بشكل غير رشيد، يثير القلق فيما يتعلق بتحويل رأس الـمـال،            
 . ويدمر حقوق الضمانات العينية ومن ثم اإلهدار

 مدى اعتراف القوانين بالحقوق التعاقدية أمر ال يمـكـن           : ثالثًا
التنبؤ به، مما يضع الدائنين األجانب فى حالة مؤسفة ألنهم لـم            

 . يحصلوا على ما كانوا يعتقدون أنهم قد اشتروه
 التنفيذ الجبرى استيفاء لحقوق الدائنين قد يستنفذ الوقـت          : رابًعا

وببساطة فإن العديد من الدائنيـن      .   والمال بشكل ال يتناسب معها    
ليحاولوا تحسـيـن    )   وليس لديهم الصالحية  ( ليسوا على استعداد    

 . العائد؛ إذا كان ال يمكن التنبؤ بنتائج عملية التنفيذ الجبرى
وباإلضافة إلى ذلك فإن األسواق الناشئة تبدو سريعة التـأثـر           

فسحـب  .   بالتغيرات السريعة فى اتجاه وحجم تدفق رأس المال       
األموال قد يغطى على العوامل األساسية التى تعزز التقييم، وقد          
يتسابق الدائنون لبيع األصول لالحتفاظ بالقيمة وتـخـفـيـض           

ومع اختفاء السيولة من األسواق الثانوية ينـخـفـض          .   الضغط
. الضغط وينخفض التقييم بدرجة أكبر فى اندفاع حلزونى ذاتـى         

وفى البالد الصناعية عادة ما يكون هناك فئة من الدائـنـيـن             
مستعدة لالستثمار بالمضاربة فى األصول التى تعانـى مـن           
اإلعسار، ومن ثم يوفروا قاعدة للتقييم، ومن الناحية النظـريـة           

إال .   فمثل هؤالء الدائنون موجودون أيًضا فى األسواق الناشئـة        
أننا نجد فى الواقع أن المتعاملين الجادين فى مجال اإلعسـار            
قليلون، وعادة ماال يكون لديهم ال األموال وال الرغبة فـى أن           

أمـا  .   يحلوا محل رأس المال الذى سحبه الدائنون العـاديـون         
الدائنين غير الجادين فإنهم غالًبا ما يفشلون فى إعادة توجـيـه            
رأس المال ويعوضون عجز االستثمار جزئًيا ألن منحنى التعليم         
فى األسواق الناشئة شديدة االنحدار وأيًضا بسبب عدم استقـرار          

ألنـه  .   والنتيجة، انهيار األسـواق    .   قواعد تخصيص المخاطر  
ببساطة ال يوجد مشترون باألسعار التى يتمسك بها البائـعـون           
الذين ليسوا مضطرين للتصفية وهم مستعدون لالنتظار عـلـى          

فلو أن قواعد مخصصات المخاطر كانت أكثر استقـراًرا         .   أمل
ألحس الدائنون فى األسواق الناشئة سواء الجادون منهم أو غير          
 .الجادين باالرتياح نتيجة لحقن رأس مال جديد فى أوقات العسر

وباإلضافة إلى ذلك فإن البائعين سيحسون باالرتياح بشكل أكبر         
 . ألنهم ببيعهم لم يخسروا فرًصا متاحة

وبالمقارنة بالدول الصناعية فإن وسائل الحماية القـانـونـيـة           
والمؤسسية والتنظيمية فى الدول النامية عادة ما تكون أضعـف          

ثقة فى إمكانيـة    )   الوطنيين واألجانب ( من أن تعطى المقرضين     
رصد االستثمار، أو تحصيل حقوق الضمانات العينية للدائنيـن         

وبشكل عام  .   بالتنفيذ الجبرى، وخاصة فى مجال تحصيل الديون      
فإن أنشطة المقترض التشغيلية والمالية واالستثمارية ال تتمتـع         

إن عدم التيقن الـمـؤكـد       .   بالشفافية، وليست واضحة للدائنين   
موجود فى نظرية وتطبيق قانون العقود وقانون اإلعسار وقواعد         

ويعتقد الدائنون أنهم يفتقـرون إلـى        .   الحكم الرشيد للشركات  
معلومات كافية، أو إلى السيطرة على اإلجراءات المطبقة للتنفيذ         
الجبرى لاللتزامات ولتحصيل الديون، ذلك أن عدم الشفافـيـة          
وعدم التيقن يؤدى إلى تآكل الثقة بين الدائنين األجانب ويثبـط           

 .استعدادهم لتقديم االئتمان
وفى حالة غياب القوانين واإلجراءات الكافية والتى يمكن التنبؤ         
بها يميل الدائنون إلى توفير األموال فقط لرفع األسعار مقابـل           

وفى أوقات األزمات فإنهـم قـد        .   المخاطر بشكل ليس له داع   
يسحبون الدعم المالى كليه، ومن ثم فإن أى بلد قد تستفيد كثيًرا            
إذا ما تم توضيح حقوق الدائنين ونظم اإلعسار وطبقت بشكـل           

 .متالئم وواضح ومعلن تماًما
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وذلك فيما يتعلق بكل أنواع الحقوق الـخـاصـة           .   للقانون

 .باألصول المنقولة

حقوق ضمان تتعلق بأى من التزامات المدين للدائن أو بهـا            •

 .كلها سواء كانت حالية أو آجله وبين كل األشخاص

قواعد ملكية وأولويات واضحة تضبط قـدر اإلمـكـان            •

المطالبات أو الحقوق المتنافسة الخاصة بنفس األصول مـع         

 .استبعاد األولويات الخاصة بحقوق الضمان أو تقليلها

وسائل إبالغ ـ بما فى ذلك نظم التسجيل ـ معلنة بشكـل             •

كاف عن وجود حقوق ملكية للدائنين والمشترين والجمهور        

 .بشكل عام وذلك بأقل تكلفة ممكنة

 )الممتلكات المنقولة(الضمانات 

يجب أن يعزز االقتصاد الحديث المبنى على االئتمـان كـل            

األشكال الحديثة لإلقراض ولعمليات االئتمان وهياكـلـهـا         

تعزيًزا واسع النطاق فيما يتعلق باستخدام األصول المنقولـة         

ذلك أن  .   كوسيلة لمنح حماية لالئتمان بهدف تخفيض تكلفته        

نظم العمليات المالية المشجعة والمضمونة تمكن األطـراف        

من منح حقوق ضمان الممتلكات المنقولة على أن تتضمـن          

 :العناصر األساسية التالية

قواعد وإجراءات محددة بوضوح إلنشاء حقوق ضـمـان           

واالعتراف بها وتنفيذها جبرًيا على األصول المنقولة الناشئة        

 .عن االتفاق أو طبقًا للقانون

السماح بتطبيق حقوق الضمان على كل أنـواع األصـول           

المعـدات ــ أو       ( المنقولة سواء كانت مادية أو معنوية       

الموجودات بالمخازن ـ أو الحسابات المصـرفـيـة أو           

الضمانات ـ أو حسابات المستحقات أو السلع العابـرة أو           

بما ) .   الملكية الفكرية وعائداتها وما ينتج عنها أو يحل محلها        

فى ذلك األصول الحالية والتى يتم الحصول عليها فيما بعـد           

بما فى ذلك السلع التى سيتم تصنيعها       ( أو األصول المستقبلية    

أًيا كان موقعها وعلى أساس عالـمـى        )   أو الحصول عليها  

 العناصر األساسية

يجب أن يتيح االقتصاد الحديث المبنى على االئتمان فـرًصـا           

كبيرة للحصول على االئتمان بأسعار معقولة، وذلك عن طريق         

وسائل ائتمان عقارية أو منقولة، مستوحاة من نظم قانـونـيـة            

 :تجارية كاملة ومتكاملة ومتوافقة صممت لتعزيز ما يلي

ο         وسائل معقولة التكلفة ويمكن االعتماد عليها لحماية االئتمان

 .وتقليل مخاطر االئتمان غير المغلة

ο           إجراءات يمكن االعتماد عليها وتمكن مقدمى االئـتـمـان

والمستثمرين مـن تقييم وإدارة مـخاطر عـدم الســداد        

بشكل أكثر فعالية واالستجابة الفوريـة ألى حجز عـلـى          

 .أموال المشروع المقترض

ο           آليات معقولة التكلفة تتمتع بالشفافية ويمكن التنبؤ بها وذلـك

للتنفيذ الجبرى بالديون المستحقة سواء تلك المضـمـونـة          

مثل ( بضمان عينى أو غير المضمونة، وذلك بوسائل فردية         

مـثـل   ( ، أو بوسائل وإجراءات جماعيـة        ) التنفيذ الجبرى 

 ).اإلعسار

ο           رؤية موحدة لسياسة ائتمانية تحكم منح االئتمان وحمايـتـه

كما تحكم حاالت اإلعسـار،      .   وإدارة مخاطره واسترداده  

وذلك عن طريق قوانين ولوائح متوافقة من الـنـاحـيـة            

 .اإلجرائية والواقعية

 )األمالك المنقولة(الضمانات 

أحد أسس االقتصاد الحديث المبنى على االئتمان هو القدرة على          

امتالك األراضى بحرية، ونقل حقوق ملكيتـهـا وحـقـوق            

لمانحى )   مثل الرهن أو االمتياز   ( استخدامها، ومنح ضمان عليها     

االئتمان، فيما يتعلق بهذه الحقوق، كوسيلة للحصول على ائتمان         

ويجب أن تشتمل نظم الرهن الحديثة النموذجيـة        .   بتكلفة معقولة 

 :على العناصر التالية

الرهن ( قواعد وإجراءات محددة بوضوح لمنح حقوق ضمان         •

سواء كان ذلك باالتفاق أو تـنـفـيـذًا     )   الخ...  أو االمتياز  

א א
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وعلى كل من الحقوق المرتبطة بالحيازة وغير المرتبـطـة           

 .بالحيازة

حقوق عينية تابعة ألى من التزامات المدين للدائن أو لـهـا             

كلها سواء الحالى منها أو المستقبلى وبين كل األشخاص أًيا          

 .كان نوعهم

وسائل إبالغ ـ بما فى ذلك نظم التسجيل ـ معلنة بشكـل             

كاف عن وجود حقوق ملكية للدائنين والمشترين والجمهور        

 .بشكل عام وذلك بأقل تكلفة ممكنة

قواعد ملكية وأولويات واضحة قدر اإلمكان تضبط المطالبة         

المتنافسة أو الحقوق الخاصة بنفس األصول مع استبـعـاد          

 .األولويات أو تقليلها والخاصة بحقوق الضمان

 نظم التسجيل

البد من وجود نظم تسجيل فعاله وتتمتع بالشفافية والـكـفـاءة            

االقتصادية، فيما يتعلق بحقوق الملكية وحقوق الضمـان فـى           

ويجب وجود وسائل فعالة تتمتـع      .   األصول المنقولة للمقترض  

بالشفافية والكفاءة االقتصادية لإلبالغ عن احتمال وجود حقـوق         

على أن يـكـون      .   ضمان تتعلق باألصول المنقولة للمقترض      

التسجيل فى معظم الحاالت وباستثناءات قليلة هو الوسـيـلـة           

 . األساسية واألكثر تفضيالً

ويجب أن يكون نظام التسجيل متكامالً بشكل معقول وسـهـل           

االستخدام وغير مكلف فيما يتعلق بتسجيل متطلبات وبـحـوث          

 . التسجيل وأن يكون آمنًا

 سجالت األراضى والرهن 

) وحقوق استخدامـهـا   ( يتم إنشاء السجالت الخاصة باألراضى      

والرهن بشكل عام لهدف واحد هو تسجيل الحقوق مـن هـذا             

النوع كما أن المبانى الدائمة والمرتفقات الخاصة باألرض يمكن         

. أن تعامل عند التسجيل بدالً من العقارات التى تنشأ علـيـهـا            

وعادة ما يتم إنشاء سجالت األراضى والرهن حسب جـهـة            

االختصاص أو المنطقة أو الموقع الذى توجد فيه الممتلـكـات           

ومن األفضل أن تحتوى على نقاط متكاملة تسهل البحث عنهـا           

 .باستخدام الحاسب اآللى

 سجالت حقوق االمتياز 

يجب إنشاء سجالت متكاملة خاصة باألصول الـمـنـقـولـة             

للمشروعات على المستوى القومى وأن يتم إدخال المعلومات بها         

واألفضل فى هذا المجال    .   على أساس اسم المشروع أو المنشأة     

أن يكون التسجيل بطريقة مركزية ويعتمد على الحاسب اآللـى          

حسب جهة االختصاص أو الموقع الذى تم تسجيل المشروع أو          

 . المنشأة فيه، أو الذى يوجد به مقره الرئيسى المسجل

 السجالت المتخصصة  

 : تفيد السجالت المتخصصة فى حالة بعض أنواع األصول مثل

الطائرات والسفن والسيارات وبعض أنواع  معينه من الملكيـة          

 ).الخ...مثل العالمات التجارية وحقوق التأليف (الفكرية 

 نظم التنفيذ الجبرى التجارية 

 التنفيذ الجبرى لسداد الديون غير المضمونة 

يجب تعزيز نظام االئتمان العملى بآليات وإجراءات توفر وسائل         

فعالة تتمتع بالشفافية ويمكن االعتماد عليها الستيفاء حـقـوق           

الدائنين عن طريق اإلجراءات القضائية أو إجـراءات فـض           

ويجـب أن    .   المنازعات عن غير طريق القضاء قدر اإلمكان      

يوفر النظام القضائى فى البلد المعنى اإلجراءات التنفيذيـة أو           

 .المختصرة لتحصيل الديون

 التنفيذ الجبرى لسداد الدين غير المضمون 

يجب أن توفر نظم التنفيذ الجبرى وسائل فعالة وتتمتع بالشفافية          

ويمكن االعتماد عليها بما فـى ذلـك          .   والكفاءة االقتصادية 

وذلك للتنفيذ الجبرى وفاء لحقوق الضمـان عـلـى           .   الوسائل

والبد من أن توفر إجراءات التنفيذ الجبرى التنفـيـذ          .   األصول

الفورى للحقوق التى تم الحصول عليها باألصول المضمـونـة          

والتى صممت لكى تضمن أكبر قر ممكن من االسترداد طبقـاً           

 .للقيمة السوقية لألصول

1 

وحين تنطبق إجراءات التنفيذ الجبرى علـى       .   يرمى التنفيذ الجبرى أساساً إلى المعامالت المتعلقة باإلجراءات الخاصة باسترداد ديون الشركات           
اء األفراد أو األشخاص فقد يتطلب األمر أيجاد إعفاءات معقولة تسمح لألشخاص أو األفراد االحتفاظ بهذه األصول التى ال يمكن للمدين االستغن                    

 .والبد من تحديد هذه اإلعفاءات بوضوح وتضييق نطاق تطبيقها. عنها والالزمة الستمرار حياته وحياة أسرته
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 نظم استعالمات االئتمان
تتطلب نظم االقتصاد الحديث المبنى على االئتمان القدرة على         
الحصول على معلومات كاملة ودقيقة ويمكن االعتماد عليهـا         

. بالنسبة لتاريخ المقترض فى سداد القروض الممنوحة لـه         
ويجب أن تتضمن العناصر األساسية لنظام استـعـالمـات          

 :االئتمان ما يلي
 اإلطار القانونى  •

يجب أال يعرقل المناخ القانونى تشغيل نظم استعالمات ائتمان         
ذلك أن قوانين القـذف ومـا     .   فعالة بل واألفضل أن ينشئها 

شابهها يمكن أن تعرقل اإلبالغ حسن النية عن طريق نظـم           
فرغم أن المعلومات التى يتم اإلبـالغ        .   استعالمات االئتمان 

عنها ذات قيمة إال أنه يجب أن توفر لنظم اسـتـعـالمـات              
االئتمان الحماية القانونية الكافية مما يشجع على قيـامـهـا           
بأنشطتها وذلك دون استبعاد الحوافز للحفاظ على مسـتـوى          

 . الدقة المرتفع
 العمليات •

يجب أن يتم بوضوح التضييق على االستخدام المصرح بـه          
للمعلومات المستقاة من نظم استعالمات االئتمان، وخـاصـة         

ويجب تطبيق إجـراءات    .   فيما يتعلق بالمعلومات عن األفراد    
للحفاظ على المعلومات المتضمنة فى نظم اسـتـعـالمـات           

. ويجب وجود حوافز لضمان نزاهة قاعدة البيانـات .   االئتمان
كما يجب أن ينشئ النظام القانونى حوافز لخدمات استعالمات         
االئتمان وذلك للحصول على مجموعة كبيرة من المعلومـات         

 .عن مجموعة كبيرة من الجمهور
 السياسة العامة  •

يمكن استخدام وسائل تحكم قانونية على نوع المعلومات التى         
سيتم الحصول عليها وتوزيعها عن طريق نظم استعالمـات         

ويمكـن فـرض     .   االئتمان، وذلك لتحديث السياسات العامة    
استخدام وسائل التحكم القانونية هذه على نوع المعلومات التى         
سيتم الحصول عليها وتوزيعها لمكافحة أنواع معينـة مـن           

مثل التميز المبنى على الجنس، أو النوع       . .   التمييز االجتماعى 

االجتماعى، أو األصل القومى، أو الحالة االجتماعيـة، أو          
فقد تكون هنـاك    .   االنتماء السياسى، أو العضوية فى النقابات     

أسباب تتعلق بالسياسة العامة للحد من إصدار مراكز خدمات         
خمس . .   استعالمات االئتمان لتقارير سلبية بعد فترة زمنية ما       

 .أو سبع سنوات مثالً
 الخصوصية  •

البد من أن ينبه المستعلم عنهم بواسطة نظم استـعـالمـات            
االئتمان بوجود مثل هذه النظم، ويجب إخطارهم على وجـه          
الخصوص إذا ما تم استخدام معلومات هذه النظم التـخـاذ           

ويجب أن يتمكن المستعلم عنهم فى نظم       .   إجراءات تضر بهم  
. استعالمات االئتمان هذه من معرفة المعلومات الخاصة بهـم        

كما يجب أن يمكن المستعلم عنهم، فى هذه النـظـم، مـن              
. االعتراض على المعلومات غير الدقيقة أو غير الكاملة عنهم        

كما يجب أن تتوافر آليات للتحقق من هذه المعلومات محـل           
 .الخالف وتصحيح ما بها من أخطاء

 اإلشراف / الجبرى التنفيذ  •
لعل أحد مزايا إنشاء نظام استعالمات االئتمان هو السـمـاح           
للجهات الرقابية بتقييم مدى تعرض مؤسسه ما للمخـاطـر،          
وإتاحة األدوات والحوافز لهذه المؤسسة حتى تتمكن من أن          

ويجب أن توفر نظم التنفيذ الجبـرى       .   تقوم بهذا التقييم بنفسها   
وسائل فعالة وغير مكلفة، وتتمتع بالشفافية، ويمكن التنبؤ بها،         

. لفض المنازعات المتعلقة بتشغيل نظم استعالمات االئتمـان       
. ويجب التفكير فى وسائل قضائية وغير قضائية لتحقيق ذلك        

ويجب أن تكون جزاءات مخالفة القوانين المنظمة لـنـظـم           
استعالمات االئتمان صارمة بدرجة كافية، األمر الذى يشجع        
على االلتزام، ولكنها فى نفس الوقت ليست صارمة بحـيـث           

 .تعرقل عمل هذه النظم

 مسئولية المدير والموظف
يجب أن تعزز القوانين الحاكمة لمسئوليات المدير والموظفين        
السلوك المؤسسى المسئول عن القرارات التى يتخذونها والتى        
تلحق الضرر بالمدينين الذين يعانون من أزمة مالـيـة أو            

 

א א

א: א א א

  مشاكل دخول السوق والخروج منه



33 

 

 

א א 18א

. إعسار، وفى نفس الوقت تشجع على تحمل معقول للمخاطر         
ويجب على األقل أن تكون هناك معايير لمدى مسئـولـيـة            
اإلدارة العليا عن الضرر الذى يلحق بالمدينين نتيجة للسلوك         

 .العمدى الضار بهم أو اإلهمال الجسيم لهم

 اإلطار التشريعى 
يجب أن تعزز طرق الشركات فى التحصيل وإعادة الهيكلـة          
مناخًا يشجع المشاركين على الدخول فى تدابير يتفق عليهـا          

ويجـب  .   ويتم تصميمها بحيث تمكن المشروع من االستمرار      
أن تشتمل البيئة المواتية التى تمكن من إعادة هيكلة الـديـن            

 : والمشروع على القوانين واإلجراءات التى
تتطلب اإلفصاح عن المشروع الذى يعانى من أزمة مالية          

وتضمن الحصول على معلومات مالية يعتمد عليها وفـى         
 .الوقت المناسب

تشجع اإلقراض لالستثمار فى المشروعات الـقـابـلـة           
لالستمرار ـ والتى تعانى حالًيا من أزمة مـالـيـة ـ             

 .واستعواض رأس المال بها
يستوعب بمرونة مجموعة واسعة من عمليـات إعـادة           

الهيكلة بما فى ذلك بيع األصول، وبيع الديون بالخصـم،          
وشطب الديون، وإعادة جدولة الديون، وإعادة هيـكـلـة          

 ).تبادل الدين باسهم(الديون والمشروع، وعمليات المبادلة 
توفير معاملة ضريبية متميزة أو محايدة فيما يتـعـلـق            

بالخسائر والشطب الضروريان لتحقيق إعادة هيكلة الدين       
بناء على القيمة السوقية الحقيقية لألصول موضوع العملية        

 .المالية
تناول المعوقات التنظيمية التى قد تؤثر على إعادة تنظيـم          

 .المشروع
إعطاء الدائنين الحق فى الرجوع على المدينين بإجراءات         

و إجـراءات    / التنفيذ الجبرى، أو إجراءات التصفية،  أو      
 .إعادة

 طرق التحصيل غير الرسمية للشركات
قد تؤدى طرق التحصيل غير الرسمية للشركات إلى نتائج          •

أفضل إذا ما مكنت كل من الدائنين والمدينين من استخدام          
التفاوض الطوعى أو الوساطة    :   الطرق غير الرسمية مثل   

. أو الوسائل غير الرسمية األخرى لفض المـنـازعـات         

وصحيح أن إيجاد نظام موثوق به لفض المنازعات فيمـا          
بين الدائنين أنفسهم فى وقت مناسب أمر ضرورى إال أنه          
على المشرف المالى أن يقوم بدور لتيسير هذه العملـيـة           
بشكل يتالءم مع واجباته التنظيمية، ال أن يشارك بشكـل          

 .فعال فى حل المنازعات فيما بين الدائنين
لما كان األجر غير الرسمى يعتمد على إعادة تنـظـيـم             •

رسمية فيجب أن تتمكن اإلجراءات الرسمية من اإلسراع        
بإبرام االتفاق غير الرسمى الذى سبق التفاوض عليه قبل         

 .اإلجراءات الرسمية
فى حالة وجود أزمة هيكلية أو إذا ما وصـل إعسـار              •

الشركة إلى أعلى مستوى فقد يلزم إضافة أطر إجـراءات     
تعزيز مؤقتة للقواعد واإلجراءات الرسمية لمـواجـهـة         
االحتياجات والظروف الخاصة، وذلك بهدف تشجيع إعادة       

ومثل هذه اإلجراءات تكون بطبيعتها مـؤقـتـة         .   الهيكلة
وتصمم لتستخدم فى فترة األزمة وفترة حلها دون اإلخالل         

 .باإلجراءات والنظم التقليدية

نظم الشركات فى التحصيل وممارساتها فـى إدارة         

 المخاطر
مع احتمال حصوله علـى     ( على القطاع المالى فى الدولة       

تأييد من القطاع غير الرسمى ومساعدة من الـبـنـك            
أن يعـزز   )   المركزى ووزارة المالية أو اتحاد المصرفين     

مدونة سلوك على أساس إجراءات طوعيه متفق عليـهـا          
لمواجهة حاالت التعثر المالى للشركات التى اقتـرضـت         
مبالغ ضخمة من البنوك والمؤسسات المالية وخاصة فـى         

 .األسواق التى شاع فيها إعسار الشركات بشكل منتظم
وباإلضافة إلى ذلك يجب تشجيع المشرفـيـن عـلـى             

المؤسسات المالية لتطبيق ممارسات جيدة فـى إدارة          
المخاطر وأن يدعم ذلك معايير تسـهـل اإلجـراءات           
والممارسات الداخلية التى يكون من شأنهـا اإلصـالح          
الفورى والفعال وحل مشاكل القروض غير الـمـغـلـة           

 . واألصول المعسرة
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 األهداف األساسية والسياسات 
رغم اختالف األساليب فى كل بلد إال أن نظم اإلعسار الفعالة           

 : يجب أن تهدف إلى
 .التكامل مع النظم القانونية والتجارية األوسع للبلد  •
زيادة قيمة أصول المؤسسة بأكبر قدر ممكن واسـتـرداد           •

 .الدائنين لها
االستعداد لمواجهة كل من حالة التصفية الكفء لألعمـال          •

التى ال تستطيع االستمرار، وتلك التى قد تؤدى تصفيتهـا          
إلى عائد أكبر للدائنين من ناحية، وإعادة تنظيم المؤسسات         

 .القابلة لالستمرار من ناحية أخرى
تحقيق توازن حذر بين التصفية وإعادة التنظيم، والسمـاح          •

 .بالتحول فى اإلجراءات من إجراء آلخر بسهولة ويسر
تحقيق معاملة منصفة للمدينين فى نفس الظروف سـواء           •

 .كانوا مدينين وطنيين أو أجانب
 .إيجاد حلول سريعة وفعالة ومحايدة لحاالت اإلعسار •
 .منع االستخدام غير الالئق لنظام اإلعسار •
منع الدائنين األفراد الذين يسعون إلى حلول سريعة مـن            •

 . التصرف فى أصول المدين قبل الموعد المحدد لذلك
إيجاد إجراء يتمتع بالشفافية ويتضمن قواعد وحـوافـز           •

واضحة ومتفقة مع قواعد التطبيق لتجميع المعـلـومـات          
 .وتقديمها

االعتراف بالحقوق الموجودة للدائنين واحترام أولـويـات         •
 .المطالبات وذلك بوسيلة مستقرة ويمكن التنبؤ بها 

إعداد إطار لحاالت اإلعسار عبر الحدود مع االعـتـراف          •
 .باإلجراءات األجنبية

 المحاكم العادلة ـ اإلبالغ والمعلومات
تتطلب حماية حقوق ومصالح األطراف عند تنفيذ اإلجـراءات         
أن يكون من حقهم إبداء الرأى، وأن يتم إبالغهم باألمور التى           

وأن تتاح لهم الفرصة للحصول علـى       .   تؤثر على هذه الحقوق   
المعلومات التى تمكنهم من حماية حقوقهم أو مصالحهم وحـل          

ولتحقيق هذه األهداف يجب أن يشتمل      .   منازعاتهم بشكل فعال  
 : نظام اإلعسار على ما يلى

نظام إبالغ سريع ومناسب لألطراف المعـنـيـة فـى             •
اإلجراءات التى تتعلق بأمور تؤثر على مصالحها، ويجب        
أن تتضمن إجراءات اإلعسار إجراءات استئناف، مـمـا         

. يعزز حل المنازعات بسرعة وبشكل جيد و غير منحـاز         
وكقاعدة عامه يجب أال يوقف االستئناف إجراءات اإلعسار        

 .رغم أن ذلك من سلطة المحكمة فى حاالت معينة
النص على إلزام المدين باإلفصاح عن المعلومـات ذات           •

الصلة بأعماله وشئونه المالية بشكل تفصيلى يكفى لتمكين        
المحكمة والدائنين واألطراف التى تتأثر بذلك من أن يقيموا         

كما يجب أن   .   بشكل معقول آفاق واحتماالت إعاده التنظيم     
يوفر نظام اإلعسار الفرصة للتعقيب المستقل على تحليـل         

ويجب أن يتضمن نظام اإلعسار احتمـال       .   هذه المعلومات 
فحص المديرين والموظفين وغيرهم ـ ممن لـديـهـم           
معلومات عن الوضع المالى ألعمال المدين ـ الذين قـد           
يرغموا على تقديم معلومات للمحكمة ولممثل اإلعسـار         

 .وللجنة الدائنين 
النص على توفير وسيلة تسمح بتعيين خبراء للتحرى عن          •

المعلومات األساسية التى تمكن من اتخاذ القرار وتقييمهـا         
أو الحصول عليها على أن يلتزم هـؤالء الـخـبـراء             

 .المتخصصين بالنزاهة والحياد واالستقاللية
 البدء فى اإلجراءات

 الصالحية •
يجب أن تطبق إجراءات اإلعسار على كل المشروعـات أو           
الشركات بما فى ذلك الشركات المملوكة للدولة وعلـى أن           
يكون االستثناء من هذه القاعدة محدود ومنصوص عـلـيـه           
بوضوح وأن يتم ذلك عن طريق قانون منفصل أو عن طريق           

 .نص خاص فى قانون اإلعسار
 القدرة على االستخدام بسهولة •

ο        يجب أن يكون استخدام النظام  كفء ومجـدى مـن
الناحية االقتصادية، وأن يكون من حق كل من المدينين         

 .والدائنين التقدم بطلب اتخاذ إجراءات اإلعسار
ο           يجب أن تكون معايير البدء فى إجراءات اإلعسـار

محددة بوضوح فى القانون على أن االختبار المفضـل         
لبدء إجراءات اإلعسار هو عدم قدرة المدين على سداد         

رغم أن اإلعسار قد يحدث إذا ما       .   ديونه عند استحقاقها  
زادت خصوم المدين عن قيمة أصوله بشرط أن يتـم          

 .تقييم أصوله وخصومه على أساس قيمتها السوقية
ο            يجب أن يتمكن المدين من استخدام نظـام اإلعسـار

بسهوله وبمجرد تقديم الدليل على توفر المعـايـيـر          
 ).اإلعسار أو الصعوبات المالية(األساسية 

ο               إذا ما قام أحد الدائنين بالتقدم بطلب الـبـدء فـى
اإلجراءات فمن حق المدين أن يتم أخطاره بذلك الطلب         
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فورا كما يكون من حقه الدفاع ضد هذا األخطار وأن         
يصدر قراًرا فورًيا من المحكمة بـبـدء إجـراءات           

 .التقاضى أو برفض طلب  الدائن
 اإلجراءات المؤقتة وفعالية البدء فى اإلجراءات

إذا ما تم التقدم بطلب القيام بإجراءات اإلعسار ولم تكـن            •
المحكمة قد أصدرت قرارها بشأنه بعد فال بد من إعطـاء           
ضمان مؤقت أو القيام بإجراءات مؤقتة إذا كـان ذلـك            
ضرورًيا لحماية أصول المدين ومصالح المساهمين بشرط       

 .أن يتم إخطار األطراف ذات الصلة والتى ستتأثر بذلك
يجب أن يمنع البدء فى اتخاذ إجراءات اإلعسار، التصرف          •

غير المصرح به ألصول المدين، وأن تعلق كل اإلجراءات         
التى يقوم بها الدائنون للوفاء الجبرى بحقوقهم أو للحصول         

كما يـجـب أن     .   على تعويض من المدين أو من أصوله   
يطبق الوقف القانونى على أوسع نطاق ويشمل أكبر قـدر          
ممكن من المجاالت ليتضمن الحقوق فى األصول الـتـى          

 .يستخدمها المدين أو يشغلها أو الموجودة فى حيازته
يجب أن يفرض الدائنون الذين لديهم ضمانات عقارية وقفًا          •

إلجراءات التصفية حتى يتمكنوا من استرداد أكبر قـدر          
ممكن من األصول عن طريق بيع أعمال المدين كلها، أو           

كما يجب أن يوقفوا إجراءات إعـادة       .   بيع وحداتها المنتجة  
. التنظيم إذا ما كان األمر يتطلب ضمان إلعادة التنظـيـم          

ويجب أن يكون هذا الوقت محدوًدا ومحدد المدة وأن يحقق          
توازنًا جيًدا بين حماية المدين وأهداف إجراءات اإلعسار،        
وأن يتم اإلعفاء من الوقف بالتقدم بطلب للمحكمة مبـنـى           
على أسس واضحة إذا ما لم تحقق أهداف اإلعسار، أو تتم           
حماية مصالح الدائنين المضمونة بها، كما يجب تقـيـيـد           
االستثناءات من تطبيق القاعدة العامة لوقـف إجـراءات          
الفرض الجبرى وأن تكون هذه االستثناءات مـبـيـنـة           

 .بوضوح
 الحوكمة

 اإلدارة العليا
عند البدء فى إجراءات التصفية يجب استـبـدال اإلدارة            

بممثل لإلعسار يكون مفوًضا إلدارة الممتلكات لصـالـح         
ويجب أن تحال السيطرة على هذه الممتلـكـات         .   الدائنين

فوًرا لممثل اإلعسار فى حالة قيام الدائنين بتقديم طلب لبدء          
إجراءات اإلعسار، وإذا ما تطلبت الظروف ذلك فيـجـب          
تعيين مدير مؤقت للقيام بمهام وظيفية محددة هى متابعـة          

 .األعمال للتأكد من حماية مصالح الدائنين
وهناك ثالثة مناهج نمطية فى مجال إجـراءات إعـادة            

 :التنظيم

أن يتم ضبط اإلجراءات حصرًيا بواسطة ممثل إعسـار           .1
 .مستقل

 .أن تظل اإلدارة العليا مسئولة عن اإلدارة الرشيدة للشركة .2
أن يشرف ممثل اإلعسار أو مشرف محايد ومستقل علـى           .3

اإلدارة، ويجب فى الحالتين الثانية والثالثة إحالة سلطـات         
اإلدارة بالكامل لممثل اإلعسار إذا ما ثبتت أن اإلدارة العليا          
تنقصها الكفاءة أو إذا أهملت أو شاركت فى عملية تدليـس          

 .أو إساءة التصرف بأى شكل آخر
 الدائنون ولجنة الدائنين

ο           يجب تحديد دور وحقوق وسلطات وإدارة الدائنين أثـنـاء
كما يجب حماية مصالح الدائنين بـوسـائـل         .   اإلجراءات

مناسبة تمكنهم من أن يتابعوا إجراءات اإلعسار ويشاركوا        
ويعتبر تشكيل  .   فيها بفاعلية للتأكد من أنها منصفه ونزيهة      

لجنة دائنين آلية مفضلة وخاصة فى الحاالت التى يكـون          
 .عدد الدائنين فيها كبير

ο               إذا ما تم تشكيل هذه اللجنة فيجب أن يحدد الـقـانـون
واجباتها، ووظيفتها، وقواعد عضويتها، ونصاب اتـخـاذ        
القرار فيها، ونظام التصويت بها، وطـريـقـة إدارة            

ويجب استشارة هذه اللجنة فى األمور غـيـر         .   اجتماعاتها
ويجب أن يسمع رأيها فـى      .   االعتيادية المرتبطة بالقضية  

ويجب أن يكون   .   القرارات األساسية المرتبطة باإلجراءات   
من حق هذه اللجنة أن تطلب من المدين المـعـلـومـات             

كما يجب أن تعمل كقـنـاة       .   الضرورية المتصلة بالقضية  
للحصول على البيانات وتوزيعها على الدائنين اآلخريـن،        
وأن يكون لها دور فى تجميع الدائنين ليتمكنوا من اتخـاذ           

ويجب عند إعادة تنظـيـم      .   القرارات فى األمور الحيوية   
اإلجراءات أن يكون للدائنين الحق فى المشاركـة فـى           

 .إجراءات إعادة الهيكلة وفى اختيار ممثل اإلعسار
 التحصيل والتحفظ على األصول وإدارتها والتصرف فيها

تشمل ذمه المدين المعسر كل ما يملك بما فى ذلك األصول            •
المثقلة بالديون واألصول التى حصل عليها بعـد بـدء           

ويجب أن يكون استثناء بعض ممتلكات المـديـن   .  القضية
المعسر من ذلك فى أضيق الحدود ومنصوص عـلـيـه           

 .بوضوح فى القانون
بعد بدء إجراءات اإلعسار يجب أن يسمح للمحكمـة أو            •

لممثل اإلعسار اتخاذ الخطوات الفورية للتحفظ عـلـى          
الممتلكات الخاضعة إلجراءات اإلعسار وحماية منـشـأة        

كما يجب أن يكون نظام إدارة ممتلكات المعسـر         .   المدين
مرنًا ويتمتع بالشفافية بحيث يمكن من التصـرف فـى           

ويجب أن يسمـح    .   الممتلكات بكفاءة وبأقصى قيمة ممكنة    
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 .من طرف آخر 
وضع قواعد خاصة للتعامل مع عقود العمل وعقود العمل          .4

 . الجماعية
 المعامالت التى يجب تفاديها

بعد بدء إجراءات اإلعسار يحظر على المدين القيام بـأى           •
معامالت ال تدخل فى سياق أعماله المعتادة، أو أن يباشرها     
كجزء من عمل ما مأمور به من مصفى تركه فيما عـدا     
االستثناءات القليلة التى تحمى األطراف التى لم يبلغـهـا          

 .األمر
بعض المعامالت التى تمت قبل تاريخ      )   إلغاء( يجب تفادى    •

بدء إجراءات اإلعسار أو فى هذا التاريخ بما فى ذلـك            
التصرفات التى تنطوى على التدليس واألمور التفضيليـة        
التى تكون قد تمت عندما كان المشروع معسًرا أو الـتـى        

 .أدت إلى إعساره
يجب أن تكون فترة الريبة التى يفترض أن السداد الذى يتم            •

أثناءها هو سداد تفضيلى يجب تجنبه لفترة قصيرة إلى حد          
ما بالنسبة لعموم الدائنين، وذلك لتفادى اإلخالل بالعالقات        

إال أنه يجـوز أن      .   التجارية العادية أو عالقات االئتمان    
تكون أطول من ذلك فى حالة الهبات أو فى حالة ما إذا             
كان متلقى التحويل على عالقة وثيقة بالمدين أو بـمـالك           

 .الشركة المدينة
 المطالبات وإجراءات حلها

 كيفية التعامل مع حقوق الدائنين وأولياتهم 
يجب أن تراعى إجراءات اإلعسار حقوق الدائنين وأوليات         •

المطالبات التى تم اإلقرار بها قبل بدء هذه اإلجـراءات،           
وذلك طبقًا للقوانين التجارية أو القوانين السارية األخرى،        
من أجل الحفاظ على التطلعات المشروعة للدائنين ولتشجيع        

على أال  .   مزيد من القدرة على التنبؤ فى العالقات التجارية       
يتم التحول عن هذه القاعدة العامة إال إذا كـان ذلـك              
ضرورًيا لتعزيز سياسات ملزمة أخرى، مثل سياسات دعم        
إعادة تنظيم المنشأة، أو لتعظيم قيمة الممتلكات المعسـرة         

ويجب أن تمكن قواعد األولويـة      .   إلى أقصى درجة ممكنة   
الدائنين من أن يديروا االئتمان بجدارة تتواءم مع المبـادئ          

 :اإلضافية التالية
يجب احترام أولويات الدائنين المضمونين على األمـوال          •

الضامنة لهم وما لم تتم موافقة هؤالء الدائنين الممتازين فال        
يجوز تأخير أولوياتهم على األموال الضامنة لهـم عـن           

ويجب أن يتم   .   حقوق أولوية أخرى تقررت أثناء اإلعسار     
توزيع مستحقات الدائنين المضمونين فى أسـرع وقـت          

 .ممكن

النظام فى حاالت الضرورة ببيع األصول خالية مـن أى           
رهن أو امتياز أو أعباء  أخرى بشرط مراعاة أولـويـة            

 .السداد للمستحقات عن األصول التى يتم التصرف فيها
يجب حماية حقوق ومصالح الغير المالك لألصول إذا مـا           •

استخدمت هذه األصول أثناء إجراءات اإلعسار من قبـل         
 .والمدين/ممثل أو

 العمل على استقرار نشاط المنشأة
أمـا  .   يجب السماح للمنشأة بالعمل بالطريقة المـعـتـادة         •

المعامالت التى ال تشكل جزًء من األنشطة واألعـمـال           
 .المعتادة للمدين فيجب أن تخضع لمراجعة المحكمة

مع مراعاة االحتياط الواجب من المخاطر، يجب أن تتمكن          •
المنشأة من الحصول على وسائل تمويل تجارية سليمة ولو         
تضمنت شروطًا تضمن لها أولوية السداد فى ظـروف           
استثنائية معينة، وذلك حتى تمكن المدين من مـواجـهـة           

 .المتطلبات التجارية المشروعة
 كيفية التعامل مع االلتزامات التعاقدية 

لكى تتحقق أهداف إجراءات اإلعسار، يجب أن يسـمـح           •
النظام بالتدخل فى تنفيذ العقود فى الحاالت التى ال يكـون           

وقد يـعـنـى     .   الطرفان فيها قد أوفيا بالتزاماتهما بالكامل     
التدخل االستمرار فى هذه العقود أو رفضها أو التـنـازل           

 . عنها
ولكى تتم االستفادة من العقود ذات القيمة المرتفعة، يجـب           •

أن يتاح لممثل اإلعسار خيار االستمرار فى تنفيذ هـذه           
وإذا ما نص فـى     .   العقود وتحمل االلتزامات الناشئة عنها    

العقد على إنهائه بمجرد التقدم بطلب البدء فى إجـراءات          
اإلعسار أو البدء فيها فعالً فال يجوز الجبر على تنفيذ مثل           

 .  هذا الشرط إال فى حاالت استثنائية خاصة
فى الحاالت التى يشكل العقد فيها عبًئا خالًصـا عـلـى              •

ممتلكات المعسر يجب أن يخول ممثل اإلعسار الحق فـى          
رفض أو إلغاء العقد مع تحمل اآلثار التى قد تترتب علـى            

 . هذا الرفض
يجب أن تكون االستثناءات من القواعد العامة للعقد فـى            •

إجراءات اإلعسار محدودة ومبينة بوضوح وأال يسمح بها        
 : إال لضرورة تجارية أو مراعاة لمصالح المجتمع مثل

 . مراعاة حقوق المقاصة العامة وقواعد البطالن .1
مراعاة نصوص اإلنهاء التلقائى والتصفيـة واإلغـالق          .2

 .الواردة فى العقود المالية
منع االستمرار فى العقود ومنع التنازل عن عقود الخدمات          .3

غير القابلة لالستبدال أو ذات العنصر الشخصـى فـى           
الحاالت التى ال يتطلب فيها القانون قبول الوفاء بالخدمـة          
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بعد توزيع مستحقات األموال الضامنة على الـدائـنـيـن           • 
المضمونين وبعد الوفاء بالمطالبات المتعلقة بتـكـلـفـة          
ومصروفات اإلدارة، يجب توزيع باقى المتحصالت مـن        
البيع ـ مستحقة التوزيع ـ على ما تبقى من جـمـهـور             

إال إذا كانت هـنـاك         . الدائنين العاديين كل حسب نصيبه    
أسباب أخرى ملزمة تبرر إعطاء أولوية لفئة معينة مـن           

وكقاعدة عامة ال يجب إعطاء المستحـقـات        .   المستحقات
ويجب تقليل عدد   .   الحكومية أولوية على مستحقات األفراد    

 .الفئات التى لها أولوية إلى أقصى درجة ممكنة
العمال هم جزء هام من أى منشأة ومن ثم يجب تحقـيـق              •

 .توازن بين حقوق العاملين وحقوق الدائنين اآلخرين
ال يحق لحملة األسهم أو أصحاب المشروع فى حـالـة             •

التصفية الحصول على أى نصيب موزع من متحصـالت         
 .بيع األصول إال بعد الوفاء الكامل بمستحقات الدائنين

 المطالبات والفصل فيها 
يجب أن تكون إجراءات إبالغ الدائنين والسماح لهم بـرفـع           
المطالبات مجدية من الناحية االقتصادية وتتمتع بالـكـفـاءة          

ورغم ضرورة وجود نظام صارم لفحص المطالبات       .   والفورية
للتأكد من صحتها ولحل المنازعات إال أنه يجب أال يسـمـح            
للتأخير الذى يالزم حل المنازعات الناشئة عن المطالـبـات          

 . تأخير إجراءات اإلعسار
 إجراءات إعادة التنظيم 

يجب أن يعزز النظام سهولة الدخول فى اإلجـراءات، وأن           
يضمن إدارتها بسرعة وكفاءة، وأن يوفر حماية كافية لـكـل           
المعنيين بها، وأن يوفر هيكالً يشجع على التفاوض إلعـداد           
خطة تجارية، وأن يسهل إقرار هذه الخطة من قبل غالبـيـه            
مناسبة من الدائنين، ويجب أن تضمن إجراءات إعادة التنظيم         

 :ما يلى
 إعداد الخطة والنظر فيها 

هو منهج مرن إلعداد خطة تتواءم مع المتطلبات األساسـيـة           
 .وتصمم لتعزز العدل وتمنع االستغالل التجارى 

 التصويت على الخطة وإقرارها 
تحدد فئات الدائنين ألغراض التصويت حسب حقوق تصويت        
كل منها المحددة حسب مبلغ مطالبات كل دائن، ويجـب أن            
تخضع مطالبات وحقوق تصويت الموظفين لفحص خـاص،     

ويجب أن يعتمد إقرار الخطة     .   وأن تعامل بشكل يضمن العدالة    
على معايير واضحة ترمى إلى تحقيق العدالة بين الدائنـيـن           
الذين لهم نفس الوضع، وعلى تقدير األولويات النسبية، وعلى         

وفى نفس الوقت تمنح الدائنين المعارضين      .   قبول األغلبية لها  
أو الفئات المعارضة حصة فى األرباح الموزعة مساوية أو          

أكبر من حصتهم التى كانوا سيحصلون عليها فى حالة تنفيـذ           
وفى حالة ما إذا استلزم األمر تصديق من        .   إجراءات التصفية 

المحكمة فإنها عادة ما تحترم قرار الدائنين الذى حصل علـى           
أغلبية التصويت، وعادة ما يكون عدم إقرار الخطة فى الفترة          
المحدد لها أو فى الفترات التى يتم تمديدها إلقرارها سبًبا فـى            

 . بدء إجراءات تصفية أعمال المدين
 تنفيذ الخطة وتعديلها 

. يجب أن يتم اإلشراف على تنفيذ الخطة من قبل جهة مستقلة          
إذا )   تصويت الدائنـيـن   ( ويجب أن تكون الخطة قابلة للتعديل       

فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الخطة أو       .   كان ذلك فى صالح الدائنين    
لم يتمكن من ذلك يكون هذا مدعاة إلنهاء الخطة وتصـفـيـة         

 . الممتلكات المعسرة
 اإلبراء واآلثار الملزمة 

يجب أن ينص النظام على ضرورة أن تكون اآلثار الناتـجـة        
عن تطبيق الخطة ملزمة فيما يتعلق باإلعفاء من الديـن أو            

وتكون نتيجة إقرار الخطة بأغلبية األصوات      .   إلغائه أو تغييره  
 . ملزمة لكل الدائنين بما فى ذلك األقليات المخالفة فى الرأى

 إلغاء الخطة وإنهائها 
فى حالة ما إذا تم إقرار الخطة بالتدليس فيجب إعادة النظـر            

ويجب فور إنجازها واالنتهاء من إعدادهـا       .   فيها أو استبعادها  
النص على إنهاء اإلجراءات وتمكين المشروع من االستمرار        

 .  فى ممارسة نشاطه فى ظروف اعتيادية منتظمة
 االعتبارات الدولية

قد يكون إلجراءات اإلعسار جوانب دولية فيجب أن يضـع           
النظام القانونى للبلد قواعد واضحة فيما يتعلق بالتـقـاضـى،        
واالعتراف باألحكام األجنبية، والتعاون مع المحاكم فى البالد        

وعادة ما تتضمن   .   المختلفة، وفى اختيار القانون واجب التنفيذ     
 : العناصر األساسية للتناول الفعال لألمور خارج الحدود ما يلى

أن تكون إجراءات االعتراف بإجراءات اإلعسار األجنبية        •
 .واضحة وسريعة

 .أن يتم اإلبراء فور االعتراف بإجراءات اإلعسار األجنبية •
أن يكون لممثل اإلعسار األجنبى الحق فـى االتصـال            •

 .بالمحاكم والجهات األخرى المعنية
أن تتعاون المحاكم مع ممثل اإلعسار فـى إجـراءات             •

 .اإلعسار الدولية
 .أال يكون هناك تمييز بين المدينين المحليين واألجانب •
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 اختيار القضاة ومؤهالتهم وتدريبهم وأدائهم 

 . اختيار القضاة وتعيينهم •

يجب أن تخضع عملية اختيار القضاة وتعيينهم لمعـايـيـر           

 .موضوعية مالئمة

 تدريب القضاة  •

 .يجب توفير التعليم والتدريب للقضاة

 أداء القضاة  •

يجب اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان كفاءة وصالحـيـة         

وتستخدم هذه اإلجراءات   .   القضاة فى القيام بإجراءات المحاكم    

 . كأساس لتقييم أداء المحكمة لتحسين إدارة اإلجراءات

 تنظيم المحاكم

يجب تنظيم المحكمة بحيث يتم التعامل مع األطراف المعنيـة          

ـ بما فى ذلك المحامون، وممثل اإلعسـار، والـمـديـن             

والدائنون، والجمهور ووسائل اإلعالم ـ بأنصاف، وفى وقت        

مناسب، وبشكل موضوعى، وأن يكون ذلك جزء من نظـام          

ويجب أن يتضمن هذا الهيكل خطوطًـا       .   فعال يتمتع بالشفافية  

صارمة ومعترف بها وتفصل بين السلطات، وأن يتم تحديـد          

المهام والمسئوليات فى هذا النظام بوضوح، وأن تـتـم            

اإلجراءات فى قاعة المحكمة وفى إدارة القضية بشـكـل           

 . نظامى

 الشفافية والمساءلة 

يجب أن يعتمد نظام اإلعسار وحقوق الدائنين على الشفافيـة          

ويجب أن تتضمن القواعد الخاصة بذلك تيسيـر        .   والمساءلة

الحصول على سجالت المحكمة ذات الصلة بالـقـضـيـة،           

وحضور الجلسات، والحصول على المعلومات المتعـلـقـة         

بالمدين والبيانات المالية وغيرها من المعلومات التى يجب أن         

 الدور الذى تقوم به المحاكم

 االستقاللية والحياد والفعالية  •

كما يجب أن تكون    .   يجب أن يضمن النظام استقاللية القضاء     

 . وأن تعمل المحاكم بشكل كفء وفعال. أحكام القضاء محايدة

 الدور الذى تقوم به المحاكم فى إجراءات اإلعسار •

يجب أن تشرف محاكم مستقلة ومحددة عـلـى إجـراءات            

اإلعسار وعلى التصرف فيها بحيدة، وأن يكون القضاة ـ إذا          

أمكن ذلك، ـ من ذوى الخبرة والمتخصصين فى شـئـون           

على أن تلتزم المؤسسات غير القضائية التى تقـوم         .   اإلعسار

بدور القضاء فى إجراءات اإلعسار بنفس المبادئ والقواعـد         

 . والمعايير التى يطبقها القضاء

 اختصاص محاكم اإلعسار •

يجب أن يحدد بوضوح اختصاص المحكمة فيما يتـعـلـق           

 . بإجراءات اإلعسار واألمور الناشئة عن سير هذه اإلجراءات

 إصدار األحكام فيما يتعلق بإجراءات اإلعسار  •

يجب أن تتمتع المحاكم بسلطات إشرافية كافية حتى تتمكن من         

إصدار أحكامها فى اإلجراءات بشكل يتسق مع التشريعـات         

ودون أن تقوم بدور اإلشراف على أعمال المدينين أو إدارتها          

بشكل غير مناسب وهى األمور التى عادة ما يتم تفـويـض            

 . اإلدارة العليا أو ممثل اإلعسار بها

 الدور الذى تقوم به المحاكم فى إجراءات التنفيذ الجبرى  •

يجب أن يتضمن النظام العام للمحاكم ما يمكنه من التنفـيـذ            

الجبرى لحقوق الدائنين الممتازين والعاديين خارج نـطـاق         

ويجب أن يتضمن ذلك إذا أمكن موظفين       .   إجراءات اإلعسار 

وكحل يمكن إنشاء جهـات     .   متخصصين فى األمور التجارية   

 . إدارية متخصصة ذات خبرة فى هذا المجال
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 . تتاح للجمهور

 طريقة إصدار المحاكم لقراراتها والتنفيذ الجبرى لها

ο طريقة إصدار المحاكم لقراراتها 

 يجب أن تشجع طريقة إصدار المحاكم لقراراتها عـلـى           

. . التوصل إلى حل اتفاقى بين األطراف إذا كان ذلك ممكنًـا          

وإذا لم يكن، فيجب إصدار الحكم فى األمور ذات الصـلـة            

بهدف تعزيز القدرة على التنبؤ فى إطار هذا النظام وذلـك            

 . بالتطبيق الملتزم للقانون

ο  التنفيذ الجبرى ألحكام المحكمة 

يجب أن يكون للمحكمة سلطة واضحة ووسائل فعالة لتنفيـذ          

 . أحكامها

ο  إيجاد قاعدة بيانات لمجموعة أحكام المحاكم 

يجب إعداد وتطوير قاعدة بيانات لمجموعة أحكام المحاكـم،         

وذلك عن طريق النشر المستمر لألحكام الهامـة وغـيـر            

المسبوقة، وخاصة التى تصدرها المحاكم العليا، وأن يكـون         

أو اإللكترونـيـة إذا      ( هذا النشر باستخدام الوسائل التقليدية      

 ).أمكن

 نزاهة النظام

 نزاهة النظام  

يجب أن يضمن النظام استقرار القضاة فى مناصبهم وتوفيـر          

مع ضمان السالمة الشخصية للعامليـن      .   مكافآت مالئمة لهم  

ويجب أن تتم إجراءات    .   فى المجال القضائى ولمبانى المحاكم    

المحاكم وتصدر أحكامها بناء على قواعد ولوائح صـارمـة          

 . لتفادى الفساد واستغالل النفوذ

 تضارب المصالح واالنحياز  

يجب أن تنأى المحكمة بنفسها عن تضارب الـمـصـالـح            

واالنحياز واالنحراف عن المبادئ األخالقية للقضـاة، وان         

 .  تتوخى الموضوعية والحياد

 نزاهة األطراف المعنية  

يجب أن يخضع المعنيون فى اإلجراءات للقواعد وأوامـر          

المحكمة التى أعدت لمنع التدليس وأى أنشطة غير قانونيـة          

. أخرى أو أى استغالل لنظام اإلعسار وحقوق الدائـنـيـن          

وباإلضافة إلى ذلك يجب أن تخول للمحكمة سلطات مالئمـة          

وأن تفصل فى األمور غير الالئقـة  .   للتنفيذ الجبرى ألحكامها  

أو األنشطة غير القانونية التى يقوم بهـا األطـراف أو             

 . األشخاص الذين يمثلون أمامها أثناء إجراءات المحكمة

 دور األجهزة التنظيمية واإلشرافية

على األجهزة المسئولة عن تنظيم إجـراءات اإلعسـار           

 : واإلشراف على ممثلى اإلعسار االلتزام بما يلى

 . أن تكون مستقلة عن ممثلى اإلعسار 

أن تضع معايير العدل وعدم االنحياز والشفافية والمساءلة         

 .التى تفى بمتطلبات التشريع وتحقق تطلعات الجمهور

أن تكون لديها الصالحيات والمواد المالئمة التى تمكنهـا          

من أداء وظائفها والقيام بواجباتها وتحمل مسئوليـاتـهـا          

 . بفعالية

 كفاءة ونزاهة ممثلى اإلعسار

 :يجب أن يتأكد النظام من

أن المعايير الخاصة باختيار األشخاص الذين يـتـم           

تعيينهم كممثلى إعسار موضوعية وواضحة ومستقرة      

 . ومتاحة للجميع

أن يكون ممثلو اإلعسار أكفاء للقيام بالعمل الذى كلفوا          

 .به وأن يمارسوا السلطات الممنوحة لهم

أن يلتزم ممثلو اإلعسار فى حالة قيامهم بمهام اإلدارة          

بنفس معايير المساءلة التى يلتزم بها الـمـديـرون           

والموظفون، وأنه فى حالة عدم كفاءتهم أو إهمالهم أو         

تدليسهم أو ارتكابهم ألى سلوك آخر غير مشـروع          

 سيتم استبعادهم 
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 جمعية، تعمل فـى     102اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية يضم      
 18مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موجودة فى        

 من أصحاب المشروعات الصغـيـرة       32000محافظة، تضم   
والمتوسطة، التى تمثل أهمية كبرى لالقتصاد المصرى، ولذلك        

ن االهتمام بإزالة المعوقات، وتسهيل إجراءات دخـولـهـا           إف
وخروجها من وإلى األسواق واألعمال أمر هام وضـرورى،          
حيث أن المشروعات الكبرى لها القدرة على تحمل نـفـقـات            
خروجها من األسواق، أما المشروعات الصغيرة والمتوسـطـة         

مـن  %   97.7ومتناهية الصغر ـ والتى تمثل وفق آخر تعداد         
المنشآت الموجودة بمصر ـ هى التى يجب بحث أمرها، وتذليل          

 .معوقات انسحابها من األسواق
ونظًرا لمعاناة المشروعات الصغيرة بمصر من الكثيـر مـن           
المعوقات اإلجرائية، فلم يكن، فى الحقيقة، تقرير البنك الدولـى          
ومؤسسة التمويل الدولية ـ عن االلتزام الدولى باإلصالحـات         
التنظيمية المتعلقة بنشاط ممارسة األعمال ـ ظالًما لمصر بقدر         
ما هو أمر حقيقى يجسد الواقع، وال يوجد أى تبرير من أية جهة             
حكومية للتقليل من أهمية هذا التقرير، يل هو مؤشر يساعدنا فى           
تحقيق إصالحات واقعية ومتصلة لكى يتحسن مناخ األعمال فى         

 165مصر، وبالتالى فإذا كان ترتيبنا فى القائمة يحتل المركز           
، هو نفس ترتيبنا فى عام      2005 دولة فى عام     175من إجمالى   

، فإن هذا التقرير فى نهايته دعوة للحكومة المصرية إلى          2006
اإلسراع باإلصالحات التنظيمية والتشريعية لتحسين بـيـئـة          
األعمال، حيث أشار التقرير إلى أن اإلصالحات التى تتخذهـا          
الحكومة المصرية تتم بوتيرة بطيئة، والبد من اإلسراع نـحـو           
تحسين مناخ األعمال الذى يساعد على خفـض تـكـلـفـة              
المشروعات، وبالتالى يساعد فى جذب االستثمارات، وأيًضـا         

وعـلـى   .   يشجع القطاع غير الرسمى لالنتقال للقطاع الرسمى      
الرغم من أن حركة اإلصالح بمصر كانت واضـحـة عـام             

، مما أدى إلى إحـداث خـفـض      2006، ومطلع عام 2005
%40لتكاليف إنشاء الشركات الجديدة بنسبة كبيرة قد تصل إلى          

، وخفض الضرائب على أرباح الشركـات، إال أن هـذه              
اإلجراءات لم تؤثر فى تغيير ترتيب مصر فى هذا العام عـن             

 .العام السابق
وإذا لم تعد الحكومة المصرية آلية سريعة وغير مكلفة لتصفيـة           
المشروعات، وحل النزاعات، فسوف يستمر بقاء ترتيبها متأخرا        
عن كثير من الدول المجاورة، فالنزاعات بين الشركات بعضها         
البعض، وبين الشركات والجهات الحكومية، تأخذ وقتًا طويالً قد         
يمتد لسنوات، لذا فإننا نأمل أن يكون مشروع قانون المحـاكـم            
االقتصادية ـ الذى سوف يناقشه مجلس الشعب فى هذه الدورة          

وعلى الرغم مـن    .   ـ قانونًا متوازنًا، إلحداث التغيير المطلوب     
أهمية عوامل أخرى لم تأخذ فى االعتبار فى التقرير لتحسيـن           
بيئة األعمال، ومن أهمها االستقرار السياسى، ومحاربة الفساد،        

المنـظـومـة      وتوفير البنية التحتية، وثبات سعر العملة، إال أن       
 .التنظيمية التشريعية ضرورية وهامة

لقد قام اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية، بالتعاون مع منظمـة          
، بعمل مسح لبيئة األعمال بـمـنـاطـق          ILO)( العمل الدولية   

العاشر من رمضان،   ( صناعية فى سبع محافظات كمرحلة أولى       
والسادس من أكتوبر، وبورسعيد، وبرج العـرب، ودمـيـاط           

، وكانت من أهم مؤشرات هذا المـسـح أن           ) والدقهلية والمنيا 
من الشركات التى أبدت رأيها فى استمارة االستبـيـان   %  100

تعانى فى حالة تصفية المشروعات وارتفاع تكاليفها وطـول          

:
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الوقت الالزم لها، األمر الذى يؤدى إلى ترك مستندات الشركات          
والمؤسسات معلقة واالنتقال إلى مشروعات جديدة، وتبقى هـذه         
الكيانات رقم منشئات مسجلة فى السجل التجارى، وفى الغرف         

. التجارية، وفى هيئة االستثمار، وفى الهيئة العامة للتصنـيـع         
وترجع صعوبة الخروج اآلمن من السوق إلى تعدد الخطـوات،          
وطول اإلجراءات، وارتفاع تكاليفها، وبصـفـة خـاصـة            
للمشروعات الصغيرة، فيكون التفكير فى السير فى إجـراءات         

 يـهـتـم      التصفية أشبه باالنتحار، لذا فإن أى إصـالح ال         
بالمشروعات الصغيرة لن يكون له تأثير ملموس فى تحسين بيئة         

 .األعمال
هناك سلسلة من اإلجراءات العقيمة والمكلفة، التى تستـنـزف          
الوقت والمجهود، والتى ال تعطى نتائج قابلة للقياس، فلدى هيئة          
االستثمار اآلن مشروعات كثيرة مقيدة ومسجلة فى سجالتهـا،         

إن المشروعات فـى    .   وفى حاجة إلى تسهيل إجراءات تصفيتها     
القطاع غير الرسمى تنظر إلى تلك المشروعات الرسمية التـى          

% 60دخلت المصيدة وال تستطيع الخروج منها، إنها تنظر إلى          
من المصانع الموجودة فى مصر، والتى تعمل منذ أكثر مـن            
عشر سنوات، وال تحصل على رخصة تشغيل للمصنع، فكيـف          
نستطيع أن نجذب المستثمر الذى يعمل فى القطاع غير الرسمى          
إلى الدخول إلى القطاع الرسمى، وهو يرى القطاع الرسمى لـم           

إن فى مصـر    ! . .   يستطع الحصول حتى على رخصة التشغيل؟     
ظاهرة ال تحدث فى أى دولة أخرى، وهى الهجرة العكسية من           

لذلك البد من إيجـاد     .   القطاع الرسمى إلى القطاع غير الرسمى     
صيغة مقبولة قانونًيا لقانون اإلفالس لضمان خروج المستثمـر         

 . من السوق بشكل سريع وبأقل خسائر

 

 : رومانيا
 فى ظل السوق الحرة

بدأت بعض الدول التى عاشت فى ظل السياسات االقتصادية االشتراكية فى التحول نحو اقتصاد السوق الحر، وكان لنمو                  
، ومن هنـا    . القطاع الخاص بها خالل الحقبة االشتراكية آثار وثقافة امتدت لتؤثر فى مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق               

فعند التحول نحو اقتصاد السوق الحر، تتولد الرغـبـة لـدى             .   كان لتوفير برامج التدريب أهمية كبرى فى تلك الدول        
ولذا قامت بعـض    .   المواطنين باالستعداد إلقامة مشروعاتهم الخاصة، ولكنهم يفتقدون المعارف والمهارات الالزمة لذلك          

ة فى رومانيا، بتبنى بعض السياسات،      مركز الدولى لدراسات المبادر   المؤسسات المدنية غير الهادفة إلى الربح، ومنها ال       
بالرغم من سيادة ثقافة االعتماد على الدولة كجهة رئيسية فـى           لمساعدة الدولة على بناء القطاع الخاص،       فى محاولة   

 .  توفير الوظائف، وكمصدر رئيسى من مصادر األجور والمرتبات
ة، فالمبادر فى رومانيا يفتقد     الحاجة الملحة لتطوير مهارات المبادر    وأدرك المركز الدولى لدراسات المبادرة فى رومانيا        

. وضع خطة عمل، وخطة تسويق، وخطة للتدفقات المالية       عن كيفية إدارة الموارد المالية، وكيفية       إلى المعرفة األساسية    
بتنظيم دورة مكثفة لمدة أسبوع لتوفير التدريب على اقتصاديات السوق، وأساسيات التنظـيـم إلنـجـاح             المركز  قام  ف

كمعلميـن  عدادهم  تم تدريب ثمانية من الرومانيين المجيدين للغة اإلنجليزية فى الواليات المتحدة، تمهيدا إل            ، و المشروع
 الخاصة بإدارة النشاط االقـتـصـادى         تقديم المعرفة الحديثة والمهارات   تنفيذ برنامج التدريب و   عند   و . للدورة الرائدة 

اإلصالحات القانونية واالقتصادية والسياسية الالزمة لتنميـة       المتدربين الرغبة فى العمل على إجراء       تولد لدى   الخاص،  
 .المشروعات الصغيرة
تعرضت هـذه    ،  و " دورة للمبادرين :   المبادرة والشركات الخاصة فى ظل السوق الحر      " حول  للمركز  كانت الدورة األولى    

مبادرة والمنافسة والمـخـاطـر      ، واشتملت على شرح لمفاهيم ال     الدورة إلى التعريف بالشركات الخاصة والسوق الحر      
 مبادئ تأسيس مشروع خاص ناجحـ وكيفية تنمية المشروع، وأساليب مواجهة تحديات   حول، وجرت المناقشات    والعائد

 .العمل، والمنافسة داخليا وخارجيا
وهنا يجب أن نشيـر     .   لقطاع الخاص اتوفير المعرفة الالزمة لتطوير وتنمية      وكان لتلك البرامج التدريبية دورا مهما فى        

 ونشر التوعـيـة     الجمهور المستهدف من المبادرين،   إلى أن تنفيذ تلك البرامج يحتاج إلى استراتيجية لالنتشار وجذب           
 .بأهميتها، حيث أن التحول القتصاد السوق يحتاج إلى دعم جماهيرى لمساندة عملية التحول ذاتها
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يضم مجمع الصناعات الصغيرة فى العاشر من رمضـان          
 وحـدة  142 وحدة صناعية، عدد الوحدات العاملة فعال 300

متوقفة عـن   )    وحدة صناعية  158( فقط، بينما باقى الوحدات     
تنتظم فى  )    وحدة 142الـ  ( الوحدات العاملة   .   العمل أو مغلقة  

جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالعاشر من رمضان،       
وإذا رصدنا أسباب التوقف أو اإلغالق للوحدات الصناعيـة         
المتعثرة، سنجد أن هناك سببين رئيسيين وراء التردد فـى           

السبب األول يتعلـق    . .   الدخول إلى السوق، أو االنسحاب منه     
بقضية الخروج من السوق، أما السبب الثانى فيتعلق بقضيـة          

 .التسويق
 رخصة مؤقتة

إن الكثير من المستثمرين يحجمون عن الدخول إلى سـوق           
العمل، أو يترددون فى ذلك، نتيجة الخشية من الـفـشـل،             

وتأتى مسألة الخـروج مـن       .   والخوف من مخاطر التجربة   
السوق ـ وما يكتنفها من مشاكل عديدة ـ على رأس أسباب           

وفى هذا لمجال يمكن اتخاذ بـعـض         . .   الخوف من التعثر  
، ودفعهم إلى خوض    " المبادرين" التدابير التى من شأنها طمأنة      

 : التجربة دون خوف، ومن هذه التدابير على سبيل المثال
ـ الراغب فى إنشاء مشروع جـديـد ـ          "   المبادر" منح   •

مؤقتة لمدة سنة تحت االختبار، مع منحه الحق فى         رخصة  
. . االنسحاب خالل هذه السنة بدون أية عواقب أو تعقيدات        

فسهولة الخروج من السوق، سوف يشجع العديـد مـن           
المبادرين على الدخول إليه، ألن الكثير منهم يخـشـون           
الدخول إلى األسواق نظًرا للتعقيدات التى سوف تواجههم        

 .فى حالة الفشل أو تصفية مشروعاتهم
تكون مهمتها رعاية المتعثرين، أو من فـى        "   هيئة" إنشاء   •

وذلك ببحث أسباب التعثر ومحـاولـة       طريقهم لإلغالق،   
إيجاد حلول لها، عن طريق تعريف هؤالء المتعثـريـن          

وفى حالة  .   الخ. . .   بمجاالت التمويل، والتطوير، والتسويق   
الوصول مع المتعثر إلى طريق مسدود، يمكن أن يـبـاع           
المشروع لمستثمر آخر قادر على التشغيل، بدالً من أن          

قد تكـون   "   الهيئة" وهذه  . .   يغلق كيان اقتصادى قائم بالفعل    
للصنـاعـات الصـغـيـرة        "   سوق األسهم " بداية لفكرة   
 .والمتوسطة

 التسويق فى مناهج الدراسة
يأتى الفشل فى التسويق كأحد األسباب الرئيسية وراء التعثـر          

فالكثير من المبادرين عندما يبدأون مشروعاتهـم       .   واإلغالق
يتصورون أن إنشاء مصنع وإدارة العمل فيه بكفاءة هو نهاية          
المطاف، لكن كل صاحب مشروع عندما يبدأ اإلنتاج يفاجـأ          

ومـن  .   بأن مسألة التسويق تمثل عقبة فى طريق استمـراره        
المالحظ بشكل عام أن هناك افتقار شديد لثقافة التسـويـق،           
فنحن جميًعا لم نتعلم كيف نسوق منتجاتنا، أو نسوق أنفسنـا،           
ومن الضرورى والحال كذلك، أن يدرج موضوع التسويـق         

 . كأحد المناهج الدراسية التى يدرسها الطالب بالمدارس

  .رئيس إدارة جمعية العاشر من رمضان للصناعات الصغيرة والمتوسطة

א ..א

 محسن جاد
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 :بيرو

 محكمة تبسيط اإلدارة
أمام المكاتب الحكـومـيـة،      المواطنون  ، حيث تكدس    خالل أواخر الثمانينات    أكبر المشكالت التى واجهت بيرو    البيروقراطية تمثل   

 والمال الذى يشكل عبء إضافيا على تكلفة        اإلجراءات البيروقراطية، التى تكلف مواطنيها كثيرا من الوقت       وتكدست األوراق بسبب    

تعمل على تبسيـط    إستراتيجية لإلدارة،   قانون يصمم   مسودة ل  فى بيرو    معهد الحرية والديمقراطية  وقد أعد   .   القيام بنشاط اقتصادى  

على االستماع آلراء ومـنـاقشـات        تقوم  هذه المسودة التشريعية      . تسهيل عملية اإلصالح المؤسسى   واإلجراءات البيروقراطية،   

 الموافقة على المسودة باإلجماع فى البرلمان من قبل األحزاب      تتم،  1989فى يونيو  و . لبرلمانفى ا متخصصين قانونيين وأعضاء    

األساليب الالزمة لتقلـيـص     بيرو حاليا   لدى حكومة    وأصبح   ،" تبسيط اإلدارة " ووضع قانون   ،  ة بدون أية تعديالت جوهرية    يالسياس

على يرتكز القانون الجديد     و . الغير ضرورية، وجعل اإلدارة العامة أكثر فاعلية، وبالتالى خفض تكاليف التعامالت          اإلجراءات  وإزالة  

 : محورية هىأربعة أعمدة

 . أمام تأسيس المشروعاتتفادى خلق معوقات قانونيةتخفيف اإلجراءات المفروضة قبل بداية النشاط، ل •

االحتفاظ بتكلفة اإلجراءات القانونية الالزمة لبداية النشاط االقتصادى عند مستوى تكلفة منخفض لتفادى العمل فى ظـل                  •

 .اقتصاد الظل

 .اتخاذ القرارات الخاصة بالمشروعات التجارية والصناعيةالالمركزية فى إجراءات  •

 . المشاركة لمراقبة تطبيق جميع القراراتتشجيع  •

معهد الحرية والديمقراطية، لإلشراف على عمـلـيـة         خبراء  ، بعد إقرار القانون، باستدعاء      " أالن جارسيا بيريز  " وقد قام الرئيس    

، لتجميع االقتراحات من المواطنين وتقييمها إلعادة تنظيمها، والكشف         " محكمة تبسيط اإلدارة  " إنشاء آلية أطلق عليها     وقام ب   تنفيذه،

عملية المشاركة العامة تم وضع صناديق صفراء كبيرة فى المراكز الرئيسـيـة              ولتسهيل   . عن البيروقراطيات الناتجة عن القانون    

والتليفزيون، ومنافذ الصحف، حتى يتمكن الجميع من اإلدالء          معهد، وفى كثير من المكاتب الحكومية، إلى جانب محطات اإلذاعة         لل

أجهزة اإلعالم  عثور  وعند    . وأيضا تشجيع أجهزة اإلعالم لعرض مشاكل المواطنين وتظلماتهم       ،  بأصواتهم بأكثر الطرق مالئمة لهم    

 وكانت شاشات التلـفـزيـون       . لسياسيين تجاهله لضغطا شعبيا ال يمكن     لتشكيل  على حاالت صارخة، كانت تقوم بتغطيتها إعالميا        

بمعرفة المعهـد   وكان هذا البرنامج يدار     .   تعرض شكاوى المواطنين على الهواء مباشرة وبصورة علنية صباح أحد أيام األسبوع           

 .تحت اإلشراف الدقيق لرئيس الجمهوريةو

الهيكلى، فعلى سبيل المثال، تم وضع برنامج لتسجيل        إلصالح  لمعايير  باتخاذ  وباإلضافة إلى برنامج تبسيط اإلدارة، قامت الحكومة        

. غير الرسـمـى   قتصاد  يعملون فى ظل اال   ألصحاب األعمال، وبخاصة هؤالء الذين      الملكية، من أجل تعزيز حقوق الملكية الخاصة        

معيار تبسيط اإلدارة    ، كما ساعد    طق النائية االصفة الشرعية لمالك األراضى من الفالحين فى المن       وشمل هذا البرنامج أيضا منح      

 .  وطنى الرسمىعلى استعادة المبادرين من اقتصاد الظل للمشاركة فى االقتصاد ال

إزالة الدعم عـن    مما سمح آلليات السوق بفرصة تحديدها، باإلضافة إلى الرقابة على األسعار  هذا وقد قامت حكومة بيرو بإزالة       

الخاصة بأنشـطـة وأعـمـال        ، وتخفيض معدالت الضريبة، وتخفيض عدد الضرائب، وإزالة اإلعفاءات          الفوائد وأسعار الصرف  

أعلنت الدولة عن خطتها لخصخصة الشركات المملـوكـة          و اإلنفاق الحكومى، تخفيض  تم السيطرة على التضخم، و     كما   . المبادرين

 .للدولة، وإعادة العالقات مع المجتمع المالى العالمى

 تجارب وخبرات عالمية
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غالًبا ما يكون التمويل الكافى غير متوفر ألى مبادر كى يتمكن 
من وضع فكرته موضع التطبيق، لالنتقال بها من مرحلة 

 . التجارب إلى المرحلة التجارية
وعادة ما يجد المبادرون أو المخترعون فى كل بالد العالم من 
يمولهم لتنفيذ أفكارهم، ففى الواليات المتحدة على سبيل المثال، 

يذهب المبادرون أو المخترعون أو أصحاب األفكار الجديدة إلى 
، لكى يحصلوا على التمويل "صناديق رأس المال المخاطر"

وتشير اإلحصاءات إلى انه من بين كل . المالئم لمشاريعهم
 أفكار فقط هى التى 8 إلى 7 فكرة جديدة، هناك ما بين 100

تنجح فى التحول إلى المرحلة التجارية، لتصبح مشروعات 
 .مربحة
بمثابة المورد أو المصدر " صناديق االستثمار المباشر"وتعد 

، فهذه الصناديق (Entrepreneurs)الطبيعى لتمويل المبادرين 
هى التى تقوم بتمويل جميع المشروعات التى تعمل خارج 

 .البورصة، بما فيها المشروعات الجديدة
نظرة سريعة على بعض المؤشرات الخاصة بهذه الصناديـق،         
ستتيح لنا التعرف على طبيعة نشاط هذه الصناديق والمشكـالت          
التى تواجه عملها ، ومن ثم تفتح الطريق أمام وضـع رؤيـة              

 ..  للتعامل مع هذه المشاكل وأساليب حلها
 نظرة إلى الوطن العربى

يوضح أن حجم المشروعات لصـنـاديـق        )   1( الرسم البيانى   
االستثمار المباشر فى المنطقة العربية يتزايد صعوًدا، فحـجـم          

 مليار  3 كان يبلغ حوالى     2005المشروعات التى بدأت فى عام      
دوالر، والمتوقع أن يصل حجم المشروعات التى ستبدأ فى عام          

وأيًضا عدد العمليات التى تشـارك  .  مليار دوالر7  إلى 2006
 .فيها هذه الصناديق فى تزايد مستمر

يوضح أن إجمالى عدد العمليات التى قامـت        )   2( الرسم البيانى   
 عملية، بينما فـى    55، يبلغ  2005بها هذه الصناديق فى عام      

 عمليـة، وإذا     35، كان عددها    2006النصف األول من عام     
استمرت العمليات بنفس المعدل فقد تصل مع نهاية العام إلـى            

 .  عملية70
نستخلص من هذا أن حجم صناديق االستثمار المباشر ـ فـى       
الوطن العربى ـ فى تزايد مستمر، كما أن عدد العمليات فـى            

 .تزايد أيًضا
أما بالنسبة ألنواع االستثمارات التى تفضل هذه الصـنـاديـق           
تمويلها ـ من حيث مرحلة نمو المشروع ـ يوضح الشـكـل            

فقط من االستثمارات تذهب للمشروعـات      %   1أن  )   3( البيانى  
بينما تستأثر المشـروعـات     .   الجديدة، أو التى فى طور اإلنشاء     

من هذه  %   10من االستثمارات، وتذهب    %   89المستقرة بنسبة   
وهنـا  .   االستثمارات إلى المشروعات التى فى مراحلها األخيرة      

نضع أيدينا على أهم المشاكل فيما يتعلق بتمويل االستـثـمـار            
فـالـمـبـادرون     . .   الخاص المباشر فى الوطن الـعـربـى       

(Entrepreneurs)  ،ال يجدون من يذهبون إليهم طلًبا للتمويـل 
ألن أصحاب أو مديرى صناديق االستثمار المباشر شـديـدى          
التحفظ، ويفضلون التعامل مع المشروعات التى بلغت مرحلـة         

 .متقدمة من حيث النمو واالستقرار
 االستثمار المباشر فى مصر

من االقتصاد المصرى قـائـم        %   90 أو   80من المعروف أن    
على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، ومن هنا فمن        
الضرورى االهتمام بمشاكل تمويل االستثمار المباشر، والـذى        

 .يمس هذا القطاع بشكل خاص
لقد اهتمت قوانين سوق المال فى مصر، فى الفترة األخيرة ـ            
على خلفية ما نشأ من مشاكل متعلقة بشركات توظيف األمـوال           

عبـر شـركـات      ( ـ بتنظيم جمع النقود من األفراد وإدارتها        

 رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للملكية الخاصة ورئيس مجلس إدارة المستثمرين الدوليين

א :א
א א א א
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، لكن االستثمار المباشر لم     ) الخ. . .   السمسرة، وشركات المحافظ  
فحتى اآلن ال توجد قوانين منظمـة ـ         .   ينل االهتمام المناسب  

ضمن قوانين سوق المال ـ لالستثمار المباشر، كما أن الكثيـر           
من الحاصلين على تراخيص لصناديق االستثمار المباشر، ال         
يعملون فعلًيا، فى حين أن بعض من يعملون فى هذا المجال لـم     
يحصلوا على تراخيص لمزاولة هذا النشاط، هذا عالوة على أن          
رأس المال المخاطر، وصناديق االستثمار المباشر، لم يـتـم           

كل ذلك رغم أن التقديرات تشيـر  .  تعريفها قانونًيا بشكل واضح 
 مليار  7 و 5إلى أن حجم االستثمار فى هذا المجال يتراوح بين          

جنيه مصرى، هذا مع استبعاد شركات التأمين التى تمـتـلـك            
محافظ خرافية من الملكية الخاصة، يمكن أن تمثل مادة خصبـة       

 . لتطوير االستثمار المباشر فى مصر
 العقبات والتحديات

يواجه االستثمار المباشر فى مصر العديد من العقبات والتحديات         
ويمكن تقسيـم هـذه      . .   التى تقف حائالً دون انطالقه وتطوره     
  :  المعوقات والتحديات إلى أربعة محاور

 .متعلق بالحكومة.. المحور األول
. . االفتقار إلى مؤشرات قياسية صحيحة للعوامل االقتصادية       •

فـاألرقـام   . .   مثل البطالة، والتضخم، والسياسات النقـديـة      
الحقيقية فيما يتعلق بالبطالة تتجاوز األرقام المعلنة بحوالـى         

الحسابات الخاصة بالتضـخـم     . .   أربعة أو خمسة أضعاف   
كما أن السياسات النقدية يشوبها عدم      . .   مضللة إلى حد كبير   

 .وضوح الرؤية
وعلى سبيل المثـال،  . .   الفساد ومجموعات المصالح الخاصة    •

 الخ....مقاومة سن بعض القوانين، وإساءة استغالل الدعم
وعلى سـبـيـل     . .   سوء تخصيص الموارد المتعلقة بالدعم     •

المثال، ما يثار حول بعض شركات األسمدة، وقضـيـة           
تخصيص الغاز المدعم، حيث تبيع إنتاجها بالخارج رغم انه         

 

 .منتج بغاز مدعم
بطء إجراءات التقاضى، وتطبيـق     . .   صعوبة تطبيق القانون   •

 .األحكام
مما يؤثر بالسلب على اتـخـاذ        . .   بطء برامج الخصخصة   •

 .القرارات من جانب المستثمرين
متعلق بشئون صناعة االستثمار المـبـاشـر        . .   المحور الثانى 

 .وخاصة فى الجانب التشريعى.. ذاتها
 .الحاجة إلى اإلحصاءات المالئمة •
مثـل اإلجـراءات     . .   االفتقار إلى حوكمة فعالة للشركات     •

 .المحاسبية، والشفافية، والخضوع للمساءلة
الشراكة العامـة،   ( عدم التعريف الجيد فى قوانين االستثمار        •

 ).الخ...الشراكة المحدودة، األنشطة،
 .طول اإلجراءات الالزمة لبدء االستثمار •

 .متعلق بقطاع البنوك.. المحور الثالث
فالقطاع البنكى فى مصر مغيب بالكامل عن تمويل المشروعات         

فالبنوك غالًبا ما تسـعـى خـلـف           . .   الصغيرة والمتوسطة 
وترحب بها، )    مليون جنية300 أو 200( االستثمارات المرتفعة   

بينما من يريد أن يحصل على قرض بمليون أو مليونين مـن             
وفى المقابل نجد أن تونس،     . .   الجنيهات ال يجد من يتحدث معه     

 صندوق رأس مال مخاطر،     38 أو   35على سبيل المثال، لديها     
وكل صندوق مرتبط ببنك معين، ويتم تمويل االستثمارات مـن          
الحكومات، أو صناديق الدعم، أو المؤسسات الدولية، وليس من         

 .أموال المودعين
 . متعلق بالبورصة.. المحور الرابع

حيث تعوق بورصة األوراق المالية النشطة تمويل نشـاطـات          
االستثمار المباشر، ويقول البعض أن التبادل النشط لـألوراق          

 . المالية هو العدو رقم واحد لالستثمار المباشر

نمو االستثمارات فى صناديق االستثمار ) 1(
 المباشر بالوطن العربى

 Zawya PE Monitor: المصدر

عدد التعامالت لصناديق االستثمار ) 2(
 المباشر بالوطن العربى

 Zawya PE Monitor: المصدر

)3( 
توزيع استثمارات صناديق االستثمار المباشر فى 

 “حسب مرحلة نمو المشروع”الوطن العربى 
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وبالتالى يفقدون الكثير من المميزات التى يمكن أن يوفـره          
 . لهم هذا االندماج

فمن المالحظ أن هـنـاك      . .   معوقات تنظيمية وبيروقراطية   •
حاجًزا نفسًيا يحول دون انخراط هذه المشروعات فى القطاع         
الرسمى من االقتصاد، وذلك رغم تيسير اإلجراءات فـى          
الفترة األخيرة، وعلى سبيل المثال توحيد جهـة إصـدار           

 .  التراخيص لهذه المشروعات
 نظرة إلى الخبرة العالمية

إن العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لجأت إلى           
إنشاء سوق متخصصة لقيد وتداول الشركـات الصـغـيـرة            
والمتوسطة كمدخل لجذب االستثمارات المحلية واألجنـبـيـة         

 .الالزمة، وإحداث طفرة فى نمو قطاعات محددة
والمالحظ أن الدور الحكومى كان حاسًما فى جميع الدول التـى           
اهتمت بتنشيط هذا القطاع، فال يكفى فقط إنشاء سوق الـقـيـد             
والتداول، بل من الضرورى، أن تلعب الحكومة دوًرا فـى            

وعلى سبيل المثال، تحدد أى المـجـاالت        . .   تطوير هذا القطاع  
، وان تساعد فـى     ) الخ. . .   تكنولوجى، منسوجات ( أولى بالرعاية   

 .    تنمية هذه المجاالت، كأن تدعمها فى األسواق الخارجية مثالً
وإذا استعرضنا واقع أسواق المشروعات الصغيرة والمتوسطـة        

 سوقًـا   36على مستوى العالم، نجد أن رأس المال السوقى لـ          
فـى  %   50، بعائد استثمارى يتجاوز      تريليون دوالًرا  4يتجاوز  

) 1( ، يوضح الشكل    2005وبحسب أرقام عام    . .   بعض األسواق 
 3.6أن رأس المال السوقى بالواليات المتحدة األمريكية يتجاوز         

تريليون دوالًرا لتأتى فى المرتبة األولى، تليها انجلتـرا، ثـم            
وهنا علينا أن نتوقف قليالً عند تجربة كوريا فى هـذا           . .   كوريا

المجال، فمنذ خمس سنوات لم يكن هناك سوقًا لـلـشـركـات             
الصغيرة والمتوسطة بكوريا، وخالل هذه الفترة القـصـيـرة          
استطاعت أن تتخطى العديد من الدول، لتقفز إلى الـمـركـز            

ـ        مليـار دوالًرا،     70.1الثالث، محققة رأس ما سوقى يقدر ب
وكان للدعم والتدخل الحكومى فى هذا المجال الدور الحاسم فى          
تحقيق هذه الطفرة، التى لم تتبدى فقط فى مؤشر رأس الـمـال             
السوقى، بل إنها احتلت المركز الثالث أيًضا فيما يتعلق بـعـدد            

وبالرجوع إلـى    ) . .   2( الشركات المقيدة، كما يظهر فى شكل       

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوًرا محورًيا فى أداء         
االقتصاديات النامية والمتقدمة على حد سواء، وهو مـا دفـع            
العديد من الدول إلى االهتمام بتنمية ودعم قطاع المشروعـات          
الصغيرة والمتوسطة بهدف المساهمة فى تحقيق معدالت نمـو         
اقتصادى أقوى، وتوفير فرص عمل تستوعب الزيادات السكانية        

 .المتتالية
 واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصـر،      وإذا تناولنا   

 مليون مشروع   2.5فسنجد أن عدد هذه المشروعات يصل إلى        
من القيمة المضافة فـى      %   80صغير ومتوسط، تمثل حوالى     

ورغم هذا التواجـد الـمـؤثـر         .   النشاط االقتصادى بمصر  
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى االقتصاد المصرى، إال أن        
هذه المشروعات تواجه بالعديد من المعوقات، التى يـمـكـن           

 : استعراضها على النحو التالى
. . (Exit Strategy)معوقات تمويلية، وسياسات التخارج       •

فالبنوك تحجم عن تمويل هذه المشروعات، نتيجة افتقارهـا         
كما أن صعـوبـة     . .   للضمانات الكافية التى تحتاجها البنوك    

التخارج من هذه المشروعات، بالنسبة لـرأس الـمـال            
المخاطر، يمنع الكثير من المغامرة بالدخول فى المشروعات        
بغرض تمويلها، خشية عدم التمكن من التخارج عند الرغبة         

 .فى ذلك
فمعظم أصحاب المشروعات   . .   معوقات فن اإلدارة والتسويق    •

الصغيرة والمتوسطة، يفتقرون إلى الـخـبـرة اإلداريـة           
والتسويقية، التى تتيح لهم االندماج فى القطاع الرسـمـى،          

  .مديرة البحوث وتطوير األسواق في بورصتي القاهرة واإلسكندرية

א :א
א

 هبة الصيرفى
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، نجد أن كوريا تحتل المركز األول فيما يتعلق         ) 4( و)   3( شكلى  
 . بقيمة التداول والعائد االستثمارى

 … سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة
إن الهدف من إنشاء مثل هذه السوق هو توفير أدوات تمويليـة            
مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح بـرفـع         
قدراتها التنافسية، وتعظيم قيمتها المضافة لالقتصاد القـومـى،         
وبما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، والذى يعتبر أحد           
األركان الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة المصرية فى الـوقـت          

 . الراهن
وإنشاء مثل هذه السوق يحقق العديد من المزايا، لكـل مـن              
االقتصاد الوطنى، والشركات الصغيرة والمتوسطة على حـد         

 ..سواء
 :فمن جهة االقتصاد القومى تتمثل المزايا فى اآلتى

دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل بصـورة         •
 . غير رسمية فى منظومة االقتصاد الرسمى

توفير فرصة لدخول االستثمارات األجنبية إلـى قـطـاع            •
 . المشروعات الصغيرة والمتوسطة

دعم وتطوير القطاعات الواعدة التى تتمتع بمزايا نسبـيـة           •
وتحتاج لدعم فنى وتمويلى مثل قطاعات تكنـولـوجـيـا           

 .المعلومات، الغزل والنسيج
 . تفعيل آليات التمويل عن طريق رأس المال المخاطر •

وأما من جهة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتتمثل المزايـا         
 :فى اآلتى

إتاحة الفرصة لتوفير التمويل الالزم للتوسع فى النشاط بعيًدا          •
 .عن صعوبات التمويل المصرفى

يساعد قيد الشركة فى البورصة على تقوية وضـعـهـا             •
 .التفاوضى عند االقتراض

توفير فرصة لدخول مستثمرين استراتيجيين كشركاء، ممـا         •
 .يسمح بنقل وتحسين الخبرات الفنية والتكنولوجية واإلدارية

توفير إمكانية حدوث عمليات اندماج مع شركات أخـرى           •
بهدف خلق كيانات أكبر وأكثر تنافسية أو أن يتم االستحواذ          

 .عليها من قبل شركات أكبر
تحديد قيمة عادلة للشركة من خالل القيمة السوقية ألسـهـم            •

 الشركة فى البورصة 
االلتزامات التى تتحملها الشركة بسبب القيد فى البورصـة          •

 .ترفع من كفاءة اإلدارة المالية والتنظيمية للشركة
كما أن إنشاء سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة إنما يستهدف         
باألساس، الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة والتى لديهـا         
امكانيات عالية للنمو، عالوة على استهداف قطاعات معينة مثل         

 

 .تكنولوجيا المعلومات، أو الغزل والنسيج
غير أن هناك العديد من التحديات التى تواجه إنشاء مثل هـذه          

 :السوق أهمها
إحجام الشركات الصغيرة والمتوسطة عن الدخول إلى سوق         •

 .الشركات الصغيرة والمتوسطة
 ضعف خبرة الشركات الصغيرة والمتوسطة  •
 . بكيفية التعامل فى البورصة •
إحجام المستثمرين عن االستثمار فى سوق المشـروعـات          •

 . الصغيرة والمتوسطة
 اإلجراءات التنظيمية والتشريعية 

 الهيكل التنظيمى والقانونى 
سوق متخصصة تعمل داخل اإلطار التنظيمى لبورصتى القاهرة        

 .واإلسكندرية تتبع البورصة تنظيمًيا وقانونًيا ومالًيا
 قواعد القيد 

يجب أن تتميز قواعد القيد بأن تكون مخففة لتتناسب مع حجـم            
مثل استثناء الشركات الواعدة    . .   الشركات الصغيرة والمتوسطة  

وجود راع  ذات الوضع المبشر التى ال تتوافق مع قواعد القيد، و         
 )Sponsor   (        للشركة، وهو مؤسسة أو شركة تضمن حسن أداء

تخفيض تكلـفـة    ، باإلضافة إلى    الشركة والتزامها بقواعد القيد   

97.2

3604

70.1 59.3
23.4 8.6 6.0 3.5 0.3

الواليات
المتحدة 

انجلترا آوريا  اليابان إيطاليا هونج آونج  الصين سنغافورة  جنوب
أفريقيا

  2005 خالل أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة  

 )بالمليار دوالر.. رأس المال السوقى(

 )1(الشكل 

1399

2720

918

201 171 151 70 50 15

الواليات
المتحدة

انجلترا آوريا هونج آونج سنغافورة اليابان ايطاليا الصين جنوب
أفريقيا

 )2(الشكل 

  2005خالل  أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة

 )عدد الشركات المقيدة(
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 ورسوم القيد ألقصى حد ممكن 
 اإلجراءات التنظيمية والتشريعية 

تطبيق الخطوط العريضة لقواعد اإلفصاح المطبقة على الشركات المقيـدة وذلـك             
يتم التداول وفقًا لنفس نظام التداول الذى يطبـق         وأن  حفاظًا على حقوق المساهمين،     
قبل جلسة التداول الرئيسية،    وان تكون ساعات التداول     على أسهم الشركات المقيدة،     

 .مع إمكانية تداولها الحقًا فى نفس توقيت السوق الرئيسى
 : سياسات جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة

رفع درجة وعى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية القيد فى بورصة األوراق            ∗
 .المالية وتدريبها على قواعد القيد واإلفصاح بالبورصة

التركيز على وجود فرص للشركات الواعدة باالنتقال إلى السوق الرئـيـسـى              ∗
 .مستقبالً

 :سياسات جذب االستثمارات إلى السوق الجديد ∗
 .الترويج لفرص النمو التى تملكها تلك الشركات ∗
تخفيض تكلفة التداول والتسوية للمستثمرين فى سوق الشركات الصـغـيـرة              ∗

 .والمتوسطة
تصميم مؤشر خاص لمتابعة أداء سوق السوق الجديد لجذب انتباه المستثمريـن             ∗

 .لمدى الربحية التى يحققها السوق
خلق أسم المع للسوق الجديد والقيام بحمالت دعاية قوية له للفـت انـتـبـاه                 ∗

 .المستثمرين للسوق وفرص نموه

0.11.42.62.914.738.2

436.9

187.9

آوريا  اليابان انجلترا الصين هونج آونج  سنغافورة إيطاليا جنوب أفريقيا

  2005خالل  أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة
 )بالمليار دوالر.. قيمة التداول (

1.31.94.0

32.1

84.5

47.7

آوريا  اليابان إيطاليا انجلترا هونج آونج  سنغافورة

  2005خالل  أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة
 )نسبة مئوية.. العائد االستثمارى (

א
 :مونتنيجرو

 
 االرتقاء بالمستوى المعرفى للمبادرين

  
واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة فى     

خالل أواخر التسعينيات مـن     مونتنيجرو،  
كثير من المشاكل بسبـب     القرن الماضى، ال  

صعوبة المنافسة مع الشركات الكـبـرى،       
حيث حرمت من الحصول على نـفـس         
المعاملة التمييزية التى تتمتع بها هـذه        

إثقال كاهـلـهـا     الشركات ، باإلضافة إلى     
غير منطقـيـة،    مرتفعة بصورة   بضرائب  

عدم قدرتها على الدفاع عن قضايـاهـا        و
وفى ظل هذه الظـروف،     .   بصورة قانونية 

قام عدد من االقتصاديين البارزين ورواد       
 بتأسيس  1999األعمال فى منتنيجرو عام     

، لدعم المبـادرة    ومركز أعمال مونتينيجر  
، بهدف  واإلصالح االقتصادى والخصخصة  

المعرفى للمبادرين فـى    بالمستوى  االرتقاء  
وقد قام المركز بتنظيم دورة   .  مونتينيجرو

حول البدايات الالزمة للـمـشـروعـات        
 مبادر  1200الخاصة، شارك بها أكثر من      

من المبادرين الواعدين، واشتملت عـلـى       
كيفية إعداد دراسات تقييم السوق، ووضع      
خطة العمل، والتسويق، والتمويل، وتنويع     
المنتجات والخدمات، ووضع استراتيجيات    

 مـن    300وبعد أن قـام       .   التسويق
المشاركين فى تلك الدورات بـإقـامـة         
مشروعاتهم الخاصة، امتد نشاط المركـز      

بناء المناخ المناسب للـشـركـات       ليشمل  
الحديثة، لحفز القطاع الـخـاص      القائمة و 

 ضع السياسات العامة  على المشاركة فى و   
 .المناسبة لنموه

، قام المركـز بمـساعدة      2001وفى عام   
تسع جمعيات جديدة، تمثل القطاع الخاص،    
على العمل من أجل تبـسيط اإلجـراءات         
الخاصة بتسجيل المـشروعات الجديـدة،      
والبحث فى مشاكل عدم القدرة على اقتحام       
األسواق الخارجية، وتوفير التمويل الكافى     
للبدء فى مشروعات جديدة، أو التوسع فى       
المشروعات القائمة، باإلضافة إلى البحـث      
فى سبل حماية حقوق الملكية، وعدم نفاذ       

 . القوانين السارية
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تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاًعا هاًما بالـنـسـبـة           
القتصاديات الدول المختلفة، فهذا القطاع هو بمثابة الـعـمـود           
الفقرى ألى اقتصاد، وهو محدد رئيسى لنمو االقتصاد، وهـو           
القطاع المسئول عن استيعاب أكبر قدر من العمالة فـى أى             

وفى مصر ال يوجد رقم حقيقى عن تمثيل هذا القطاع          . .   مجتمع
% 90فى االقتصاد، ولكن المؤشرات تشير إلى انه يمثل حوالى          

مـن  %   92، فإن   2004وبحسب أرقام عام    .   من حجم اقتصادنا  
شـركـات   %   8هذه الشركات هى شركات صغرى، وأقل من        

وعلى مستوى التوظيف تستوعب الشركات الصغيرة      . .   متوسطة
من حجم العمالة فى مصر، والمشروعات المتوسـطـة         %   64
)  عامل فأكثر  200( ، بينما تستوعب المشروعات الكبرى      % 27
وتشير جميع الدراسات فـى هـذا        . فقط من حجم العمالة   %   9

المجال، إلى أن نقص التمويل يعد المشكلة األولى والرئيسـيـة           
التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عالوة عـلـى          

 : مشاكل أخرى نوجزها على النحو التالى
 قلة  االستفادة من التكنولوجيا •
 عدم توافر ما يلزم من كفاءات إدارية •
 صعوبة الوصول للمعلومات •
 الكلفة العالية لتحقيق عائد •
 األعباء القانونية •
 عدم التكافؤ فى السوق •
 ضعف الشبكات التى تربط بين الشركات •
 مشاكل الموارد البشرية •
افتقاد الشركات الصغيرة والمتوسطة للخبرة الالزمة عـنـد          •

 التعامل مع الميزانيات
 !!هل نعيد اختراع العجلة

فى العديد من الدول تلعب المنظمات غير الحكومية دوًرا بارًزا          

فى التصدى للتحديات التى تواجه المشروعات الصـغـيـرة           
ونحن فى جمعية شباب األعمال نحاول ان نحاكى        .   والمتوسطة

ونطبق تجربة أثبتت فاعليتها فى ايطاليا ـ ونعنى بها تجـربـة     
ـ وذلك لوجود عدد من أوجه الشبه بين التحديـات          "   كونفيدى" 

 .التى تواجه هذه المشروعات فى كل من مصر وايطاليا
نجاًحا ملحوظًا فى ايطاليا، فـمـا        "   كونفيدى" لقد حققت تجربة    

المانع من تطبيقها فى بلدنا، مستفيدين فى ذلك من تـجـربـة             
ومن ثم تعمل جمعـيـة   . .   اآلخرين، مادامت الظروف متشابهة؟   

شباب رجال األعمال المصرية على مشروع يتبنى مثل هـذا           
النموذج، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل الـحـكـومـة،      
والمنظمات غير الحكومية، والروابط الصناعية، ومؤسـسـات        
التمويل، والبنك المركزى المصرى، بهدف تقديم تجربة تالئـم         

 .ظروف ومعطيات واحتياجات الحالة المصرية
إن إسهام جمعية شباب رجال األعمال فى هذا المجال يـركـز            
على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من خالل         
مساهمته فى تطبيق شروط حوكمة هذه الشركات، كما أن لدينـا      
وحدة تسمى وحدة ريادة األعمال تركز على الترويج لـهـذه            
الثقافة، ثقافة الريادية، وبالنسبة لجدول أعمال االقتصاد القومى،        
فالحقيقة اننا تتناول المشاكل والحلول لهذا القطاع من وجـهـة           

إننا بوجه عام نحاول أن ننشر مسـتـوى          . .   نظر العاملين فيه  
 . الوعى واألمل الذى نفتقره فى هذا القطاع

كان علينا فى البداية أن نتفق على تعريف لهذه المشـروعـات            
المصطلح والتعريف الخاص بصنـدوق     . .   الصغيرة والمتوسطة 

 موظـفًـا،    50النقد الدولى، يعرفها بالشركات التى بها أقل من         
لكن هذا التعريف ال ينطبق تماًما على حالة مصر، فنحن نعنـى      

وهنا نـجـد أن      . .    موظفين 10بها الشركات التى بها أقل من       
المصطلح يعتمد على عدد الموظفين بالمشروع، وبالطبع فـان         
 .حجم رأس المال يدخل كأحد المعايير لقياس حجم هذه الشركات

وقد قامت اللجان التابعة لجمعية شباب رجال األعمال بتحديـد          
أهم المشاكل التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأينا        

 :  أن تخطى هذه التحديات يتطلب
 تسهيل وزيادة قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة عـلـى          •

 الحصول على التمويل
  إرساء مفهوم ريادة الشركات مجتمعيا •
 ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق العالمى  •
 تجربة إيطالية، تصلح بمصر" كونفيدى"

ويلعب دوًرا   "   كونفيدى" وهنا نتحدث عن أحد الكيانات ويسمى       
رئيسًيا فى تقديم الضمانات لهذا القطاع، لدينا بالطبع صناديـق          

وهذا المـثـال    . .   ضمان فى مصر لكنها تختلف عن هذا المثال       

:א
א א

 حسن الخطيب

 

 . األمين العام و عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب األعمال
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يتعلق بالمنظمات غير الحكومية ودورها البديل لذلك، وسنقارن        
أحد الكيانات العاملة بايطاليا    "   كونفيدى" و.   هذا بالحال فى مصر   

فى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلديهم هنـاك         
" كونـفـيـدى   " العديد من هذه الكيانات، لكننا سنركز هنا على         

كنموذج لما يمكن ان تلعبه المنظمات غير الحكومية فى تقديـم           
حيث ان هذه الكيانات غير الحكوميـة       . .   الضمانات لهذا القطاع  

 . تختلف عما نعرفه هنا فى مصر من صناديق الضمان
ـ  "   كونفيدى"   شركة فى روما، والزيو، وتمثل      1000تقدم الدعم ل

. من الشركات المتوسطة والصغيـرة    %   40هذه الشركات نسبة    
والبنوك محوًرا رئيسًيـا    "   كونفيدى" ويمثل التعاون والتنسيق بين     

فى نجاح هذه التجربة، فهناك اتفاق مع البنوك، على أسـاس            
معدالت فائدة تتغير مع تغير السوق، وتتراوح هذه المـعـدالت           

 للقروض متوسـطـة     4.5للقروض قصيرة األجل، و   %   6بين  
وطويلة األجل، وال تزيد نسبة حاالت التعثر فى سداد الـديـون    

 %.2إلى % 1.6عن 
وقد ولدت كونفيدى ككيان تابع لرابطة أصحاب األعمال، التـى          

 :تقوم فى ايطاليا بدورين رئيسيين
األول هو دعم مصالح رواد األعمال، لالحتفاظ بموقعهم فـى           

فـى  "   لـوبـى  " السوق وممارسة الضغوط، عن طريق تكوين        
والثانى يتمثل فى دعم نشـاط أصـحـاب           . .   مواجهة الدولة 

الشركات، بتقديم الخدمات اإلدارية والحسابية واالستـشـارات        
الدعم "   كونفيدى" كما تقدم   .   . والتدريب وخدمات االئتمان وغيرها   

 .للشركات فى مجال االئتمان والخدمات المالية
. . على النحو التالي  "   كونفيدى" ويمكن إيجاز المهام التى تقوم بها       

تـقـديـم    . .   ضمان القروض التى تخصصها البنوك للشركات     
. . خدمات االستشارات المالية للشركات األعضاء فى كونفيـدى       

جذب مساهمات عامة تساعد فى الحصول على رأس مال، عبر          
محاولة اجتذاب االستثمارات من المجتمع المحـيـط بـهـذه            

 .. المنظمة
 الشركة/ كونفيدى / البنك 

/ البنك   (   الحقيقة ان هذه العالقة بين البنك وكونفيدى والشركة         
اتفاق رأس  ” بعد صدور   ف. .   عالقة مهمة جًدا  )   الشركة/   كونفيدى  

هناك إجراءات كثيرة تتعلق بـاألوراق       أصبحت  “   المال الجديد 
 فالبنوك تجرى   المالية والضمانات، بما يشابه الوضع فى مصر،      

تقيمها للشركات عن طريق التصنيف على أساس البـيـانـات           
الموجودة فى كشوف الميزانية، عندما تتوافر هذه الوثائق وتكون         
صادقة وصحيحة، وفحص أصول الشركة من أوراق مالـيـة          
وأصول وضمانات حقيقية، ومن المعروف انه بالنسبة للشركات        
الصغيرة، والصغيرة جًدا، فإن تقديم وثائق ملكية أحد األصـول          

 .هو المعيار الوحيد
فـالشـركـات    . .   ا فى هذا األمرحاسًم"   كونفيدى" ولذا كان دور    

منها ضعف النفوذ الـذى     . .   تسعى لعضوية كونفيدى لعدة أسباب    
ومنها أنها تحتاج اسـتـشـارات      . .   تملكه الشركات على البنوك   

للتخطيط ألمور هامة مثل بدء النشاط واالستثمارات والتعامـل         
 .كما أنها قد تحتاج لضمانات إضافية.. مع ديون ضخمة

لتقوم بهذا الدور،   "   الشركة/   كونفيدى  /   البنك  " وهنا تأتى العالقة    
" كونفيدى" فمن جهة الشركة، تقدم     . .   محققة المنفعة لكال الطرفين   

االستشارات والمساعدة فى عالقة الشركات مع البنوك، عـالوة         
مـن الـقـرض      %   50على تقديم ضمانات تغطى عادة نحو       

تعد كونفيدى وسيلـة جـديـدة        ومن جهة البنوك    . .   المطلوب
تضمن كونفيدى  ، واألهم من ذلك     للحصول على عمالء التسويق   

عمالء ينطوى نشاطهم على مخاطر، ويتم تقليل المخاطرة بنسبة         
، كما تقدم كونفيدى مجموعة من المعلومات عن مـنـاخ           % 50

عالوة عمل الشركات، وهو أمر ال يوجد فى كشوف الميزانية،          
على أن هذه القائمة من العمالء تكون واقعة تحت المـراقـبـة             
الشديدة، من خالل مجتمع المنظمات غير الحكومية، الذى يساعد         

ولهـذا  . .   على مراقبة وانتقاء العمالء الناجحين فى هذا المجال       
أصبحت البنوك مهتمة بهذا التعاون، وتسعى إلى التوقيع علـى          

 ."كونفيدى"عقود واتفاقات مع 
هما الـقـواعـد     . .   ويشمل العقد مع أحد البنوك أمرين أساسيين      

 –المعـلـومـات        –العالقات الرسمية والتشغيلية    (   والمبادئ  
، واألوضـاع   ) التقارير ـ أشكال إعادة التمويل فى حالة التعثر       

كمـا  ) . .     المنتجات وسياسة األسعار وتصنيف الشركة    (   المالية  
حجم القـروض   . .   ينبغى أن يحدد االتفاق على أمرين أيًضا هما       

التأثير المتضاعف فـى     (   التى يغطيها صندوق إعادة التمويل      
والحد األقصى للقروض التى يتم ضمانهـا       . .   1:20ايطاليا هو   
 .لكل عضو

إن قدرة كونفيدى على القيام بهذه المهمة ترتبط بـعـدد مـن              
توافر الموارد البشرية القادرة على تـقـيـيـم          . .   العوامل هى 

الشركات وتقديم االستشارات لها، والبد من توافر الخـبـرات          
إلى جانب توافر مصادر    " . .   كونفيدى" المالية تحديًدا للعاملين مع     

التمويل من أجل تقديم الضمان، وإمكانية السداد لمستـحـقـات           
ويتشكل دخـل   .   البنوك فى حاالت حدوث تعثر ألحد األعضاء      

الحصة التى يدفعها األعضاء، حيث يدفع كـل         . .   كونفيدى من 
إلـى  . .   عضو حصة معينة سنوًيا تبًعا لحجم الضمان الذى يطلبه   

جانب عموالت لقاء تقديم االستشارات والضمانـات، وهـذه          
سنوًيا طوال فـتـرة     %   1و%   0.2العموالت تتراوح عادة بين     

كما يتم استثمار العائد المالى لكونفيـدى فـى          . .   سداد القرض 
عالوة على تمويالت عامة من الغرف التـجـاريـة          . .   سندات

أما بالنسبة لهيكل هذا الكيان، فقد      .   والحكومات المحلية واإلقليمية  
، كل عضـو    كونسرتيوم أو تعاونية  على شكل   "   كونفيدى" أسست  

رئيس واحد وحق تصويـت      (فيها يتمتع بنفس القدر من السلطة     
وهنا يجب اإلشارة إلى أن كلمة التعاونيات فى        ) . .   بصوت واحد 

إننا بحاجة إلى وضع هيكل لـهـا   .   مصر تحتاج إلى إعادة نظر  
وهذا ما نقوم به فى جمعية شباب األعمال فى محاولة لوضـع            

ا،  منتشر جـدً   فنظام التعاونيات فى ايطاليا مثالً    . .   هيكل بديل لها  
ففى مجال الزراعة هناك بنك تعاونى من أكبر البنوك هـنـاك،      

 مليار يورو، وهو شريك رئـيـسـى          4ورأس ماله أكثر من     
للمزارعين الذين يستفيدون منه، ونحن بحاجة إلى تناول هيكـل          

وهذا الهيكل فى ايطاليا يتشكل عـلـى        . .   التعاونيات فى مصر  
 :النحو التالى

 جمعية مكونة من حملة األسهم •
 مجلس مدراء •
 رئيس لمجلس المدراء •
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 هيئة للمحاسبين •
 :ويعمل الهيكل التشغيلى بطريقة مؤسسية كالتالي

 مدير أو رئيس •
 مسئول عن الجوانب اإلدارية والسكرتارية •
 مسئول عن التقييم األولى للشركات التى تحتاج ضمانات •

فـان هـذه     . . وبالنسبة للجزء الخاص باالستشارات المالـيـة      
االستشارات تقدم من خالل عملية يشارك فيها طالب القـرض          

مقابلة شخصية مع طالب القرض لمعرفة      . .   عبر ثالث خطوات  
ثم تحليل الوثائق، مثل كشوف الميزانية، وخـطـة         . .   احتياجاته

وفى النهاية تـوضـع     . .   النشاط، وما لدى الشركة من ضمانات     
وخالل عملية التقيـيـم     . .   خطة التمويل، واإلعالن عن الضمان    

عالقات مع العضو، ومع كل بنك يتعامل       "   كونفيدى" المبدئى تقيم   
معه العضو، وذلك لتقديم أفضل الحلول التى تناسب كل عضـو           

عن قبولها الضمان، قبل صـدور       "   كونفيدى" تعلن  ، و على حدة 
قرار البنك بتقديم القرض، وترسل للبنك وثائق تتضمن تقييمهـا          

 20للعميل، ويستغرق إتمام هذه العملية مدة زمنية تتراوح بين      
وكما رأينا من العرض السابق فكونفيدى تعمل كأداة        .    يوًما 60و

وتعتمد فى ذلك علـى     . .   لتحقيق التضامن بين أصحاب األعمال    
 :العوامل األساسية التالية

 .. الثقة بين األعضاء.. أوالً
التزام المصداقية التامة فى التعامل مـع الـبـنـوك،            . .   ثانًيا

فالمعلومات التى تقدم البد أن تكون صادقة، والتقييم األولى البد          
أن يكون صحيًحا، والبد من تحديد واضح فيما يتعلق بـإعـادة            

 التمويل فى حاالت التعثر
يمكن أن يتم االمتناع عن تقديم الضمان إذا كشفت عملية          . .   ثالثًا

 التقييم األولى صعوبة فى سداد القرض
القيام بسلوك غير سليم، لضمان صاحب مشروع ينطوى        . .   رابًعا

نشاطه على مخاطرة كبيرة، أمر مرفوض فهو بمثابة عقبة أمام          
 التضامن وتحقيق الفعالية

كل مخاطرة ينبغى أن تتناسب مع العائد الذى ينـتـج           . .   خامًسا
 .عنها

ومن هنا يتضح أن القواعد األخالقية هى القواعد الحاكمة لهـذه           
فهى أداة لمساعدة رواد األعمال، والعمل قائم على مبدأ         . .   اللعبة

والضمانات قائمة على مبدأ الثقة بـيـن         . .   التضامن، والنسبية 
األعضاء، الذين يجب عليهم االلتزام بتقديم المستندات الحقيقيـة         

ا لقواعد األمانة، وهذه مسألة شديدة األهمية الن هذا هـو            وفقً
 .أساس المصداقية، وهو المبدأ الرئيسى الذى تسعى إليه البنوك

ـ       جمعية تحفز  "   كونفيدى" وفى النهاية فان هذه التجربة الناجحة ل
شباب رجال األعمال المصرية على تبنى مشروع يحاكى هـذا          

إال أن هناك عدد من     .   النموذج بالتعاون مع الجهات  ذات الصلة      
التحديات الرئيسية التى تحتاج إلى تضافر الجهود مـن أجـل            
تخطيها، والتى تتمثل فى التحديات الرئيسية التى تواجه هـذا           

 :المشروع
 إرساء الوعى بالمشروعات المشتركة 
القانون المصرى المتعلق  بالمشروعات المشتركة وقدرتـه         

 .على تبنى مثل هذه األنشطة
 الدعم من البنوك والكيانات التشريعية 

 

 :أوكرانيا

 أجندة وطنية لألعمال
فى بعض المجتمعات، يسود اعتقاد غير صحيح بأن فوائد اقتصـاد           
السوق الحر ستتحقق فور خروج الحكومة من معادلة السوق، ولكن          

تضـع  الحقيقة أن للحكومة دوًرا هاًما فى اقتصاد السوق، ألنهـا            
. لعقود المبرمـة  االقواعد والضوابط التى تضمن عدالة ودقة تنفيذ        

تتطلب أن تقوم الحكومات بتوفـيـر       اقتصاد السوق   ولذا فإن هياكل    
ضع القواعد والضوابط   يمكن بمقتضاها و  واضحة ودقيقة،   معلومات  

يتم استبـعـاد    عندما  و.   طبقًا الحتياجات ومشكالت مجتمع األعمال    
 المشاركة فى اتخاذ القرار ووضع السيـاسـات،       من  األعمال  قطاع  

سياسات غير مـدروسـة      تقوم الحكومة فى أغلب األحوال بوضع       
اإلضرار بالـقـطـاع     يؤدى إلى   إلدارة أنشطة السوق، مما     جزئية  و

 . الخاص
ومن هنا يكون تمثيل قطاع األعمال، من خالل جمعـيـات رجـال          
األعمال وغرف التجارة والصناعة، ألن لتلك الجمعيات قدرة فريـدة          

جمع المشاكل والتوصيات المتعلقـة بـاإلصـالح         مراجعة و على  
االقتصادى، وفى سبيل التعرف على أولويات مجتمـع األعـمـال            
والسياسات المفضلة لديهم، هناك عدة أساليب منهجية، من أهمهـا          
إعداد األجندة الوطنية لألعمال، التى يمكن للجمعيات من خاللـهـا           

ومن أجـل    .   الحكومة على خلق مناخ مشجع لألعمال     التعاون مع   
إعداد األجندة الوطنية لألعمال، يتم عقد لقاءات بين رجال األعمال،          
للتعرف على مطالبهم ومشاكلهم الدقيقة فى العمل، وتساعد األجندة         

النشـاط  على تحديد القوانين والضوابط التى تعوق       الوطنية لألعمال   
مقترحات جوهرية إلزالة تلك المعوقات لتحسين      االقتصادى، وتضع   

وأثناء بناء المواقف واالتفاق عليها من أجـل        .   وبيئة األعمال مناخ  
القـطـاع   اإلعالن عنها فى األجندة الوطنية لألعمال، يتعرف رجال         

ى إنتاجيتهم ومعـدالت    السياسات العامة التى تؤثر عل    على  الخاص  
أرباحهم، فيسعون إلى االتصال بالمؤسسات الحكومية صانعة القرار        
لتوصيل أرائهم، إيمانًا منهم بأن آراءهم ستؤخذ بعين االعتبار مـن           

  .أجل المصلحة الوطنية العامة
 2002  عاموقد قامت أوكرانيا بوضع أجندة وطنية لألعمال، ومنذ         

جمعيات رجال األعمال المنتشـرة     نجحت فى بناء تحالف قوى بين       
وقد استعرضت األجندة الوطنية لألعمال فـى        .   أوكرانيافى أنحاء   

أوكرانيا قطاًعا عريًضا من السياسات والقضايا والـقـوانـيـن             
والتشريعات، وتأثيرها على األداء االقتصادى لرجال األعـمـال،          

حكومية، الاألجهزة  لمحاسبة  واشتملت على بعض المقترحات لالزمة      
وتبسيط اإلجراءات، وتخفيف القيود على النشاط االقـتـصـادى،           

  .واقتراح بعض التحسينات التى من شأنها رفع معدالت التنمية

א
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يكون مخرج العملية التعليمية ليس فقـط       
أشخاص قادرون على العمل، ولكنهم ـ      
وهو األهم ـ قادرون على خلق فـرص        

 .عمل ألنفسهم
وعندما نفكر فى التحديات التى تنتج من       
تخفيض حجم العمالة فى الشـركـات        
الكبرى، والتخفيض الكبير فـى عـدد        
العاملين بالحكومة، فإن الشخص الحكيم     

أين ستكون فرص العمل فـى       :   يتساءل
وهناك عدة إجابات على هذا     . .   المستقبل؟
إال أن اإلجابة التى كثيًرا مـا       . .   السؤال

يتغاضى عنها المسئولون عن التعليم، هو      
خيار أن يخلق الشباب فرص عـمـل         
ألنفسهم، وأن يكونوا مسئولين عن دخلهم      

ومن المفهوم تماًما أنه مـن      .     الشخصى
الصعب جًدا على المدرس أن ينظر إلى       
شباب اليوم ويرى فيهم قادة العمل فـى        

بل إنه من الصعب عـلـى        .   المستقبل
الشباب تصور أنفسهم كرواد فى مجـال       
األعمال، وخاصة إذا لم يكن لديهم أيـة        

 . خبرة فى هذا المجال
 ثقافة الريادة 

هدفنا هو أن تصبح للريادة فى مـجـال         
األعمال الخاصة وللتفكير الخالق، أولوية     
قصوى لدى الذين يعلمون الطلبـة أن        
يكونوا مؤهلين أكفاء لعالم العمل فـى        

 . المستقبل
إن التعليم من أجل تحقيق الريادة فـى         
مجال األعمال هو الطريقة التى يتعلم بها       

. الطلبة أن يحبذوا التغيير ال أن يخشـوه       
كما أن على الشباب إدراك أن قـانـون         
العرض والطلب ليس سوى نظام يـؤدى       

يسعى هذا النوع من التعليم ـ أى التعليم        
من أجل تحقيق الريادة فى مجال األعمال       
الخاصة ـ إلى أعداد األشخـاص ـ        
وخاصة الشباب ـ لكى يصبحوا رواًدا       
مسئولين فى مجال األعمال، وأن يفكروا      
بطريقة رائدة، ويساهموا فى التنمـيـة       

وهـو  .   االقتصادية المستدامة لمجتمعاتهم  
ليس مبنًيا على أساس دورة تعتمد علـى        
الكتب التعليمية، بل أن الطلبة فى هـذا        
النظام ينغمسون فى واقع الـحـيـاة،         
ويكتسبون خبرة حقيقية، حيث تتاح لهـم       
فرص المخاطرة، وإدارة نتائجها، والتعلم     

 .منها 
إن التعليم من أجل تحقيق الريادة فـى         
مجال األعمال الخاصة هو أداة لتعلـيـم        
الطلبة كيفية البحث عن حاجة مـا، أو         
خلق مشكلة ما، ثم ابتكار طريقة للوفـاء        

 .وهو يعنى التغيير. بها أو حلها
ولذلك فالمدرس الحكيم هو الذى يساعـد       
الطلبة على تفهم الخيارات المتاحة لهـم       
فى ظل االقتصاد الحر، ويشجعهم علـى       

. أن يبحثوا بأنفسهم عن مشروعات رائدة     
وهذه هى مهمة التعليم من أجل تحقيـق        
الريادة فى مجال األعمال الخاصة، التى      
يجب أن يتم إعداد المناهج الدراسـيـة        

 .المهنية لتحقيقها
 ".اذهب وابحث لنفسك عن عمل"

فالمنافسة على المستوى المحلى والدولى     
كما أن تبـسـيـط      .   تشجع على التغيير  

تصميم المنتج وإنتاجه عجلت بعملـيـة       
التغيير، وأدت إلى تسارع العمل الـذى       
يجب أن ينجز، وإلى تغيير طبـيـعـة         

 .مسئوليات العمال 
فعلى عمال اليوم أن يتناسوا تماًما مبـدأ        
الوظيفة وليبحثوا عن العمل الذى يجـب       

وبعض البدائل لـلـوظـائـف       .   أن يتم 
فأنت تستطيع أن تبدأ مشروًعا،     .   واضحة

أو تصبح فنانًا، أو تعمل عمالً جيًدا، أو         
تصبح استشارًيا، أو تقوم بأعمال بنظـام       
القطعة فى بيتك، أو تعمل لبعض الوقت       

 .فقط
ما هو  " . .   اذهب وابحث لنفسك عن عمل    " 

ابحث لى عن   " . .   المقابل لذلك فى مصر؟   
أريد أن أعين موظفًا فـى         " أو،  " عمل

، أو ـ وهو األكثر سخرية ـ     " الحكومة
 ." ابحث لى عن وظيفة البنى أو ابنتي"

إن الهوة سحيقة فى مجتمعنا، بيـن أن         
يخلق الشباب لعمل ألنفسهم، وبـيـن        
االعتماد الكلى على اآلباء أو األصدقـاء       

وهو األمر الذى يجعل    .   إليجاد عمل لهم  
التحدى الذى نواجهه أكبر، ويفتح أعيننا      
على الحاجة إلى تغيير الثقافة، وإدخـال       
تغييرات أساسية فى نظام التعليم، بحيث      

א :א
א א
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إلى خلق فرص للتغيير فـى مـجـال          
األعمال، وهو المفهوم الذى قد ال يدركه       
كثير من الراشدين، ذلك أن الرواد فـى        

" المـخـاطـر   " مجال األعمال يرون فى     
فرصة لالستفادة من خبراتهم، وليسـت      

فعندما نعرف الشـبـاب     .   احتماالً للفشل 
بالفرص المحتملة للعمل، علينا أن نعلمهم      
فى نفس الوقت كيف يحللوا الـفـرص        

 .المتاحة لهم
 :وقد يتضمن ذلك ما يلي

طريقة أفضل إلنجاز المهام عـن        
طريق االختراعات أو الخدمات أو      

 .الوسائل الجديدة
دراسة مجموعة متنامية من السكـان       

قد تحتاج إلى شكل مختلف من منتج       
معين ليتواءم مع احتياجاتـهـا أو        

 .طريقة معيشتها اليومية
منتج أو خدمة أرخص من المـتـاح         

 .حالًيا
تكنولوجيا جديدة تمكن مشروع أو       

مؤسسة ما من حل مشاكل عمالئهـا       
 .بطريقة جديدة تماًما

موقع لألعمال يكون أكثر مـالءمـة        
 . للعمالء عن موقع منافسك

إن الرواد فى مجال األعمال ال يولدون       " 
ولكنهم يصبحون كذلك نتيجـة     . .   رواًدا  

 ".للخبرات الحياتية التى يكتسبونها
ويستطيع الشباب عن طريق التعليم مـن       
أجل تحقيق الريادة فى مجال األعـمـال        
الخاصة، أن يكتسبوا المهارات ويحصلوا     
على المعلومات التى يحتاجونها لـبـدء       
مشروع جديد، أو التوسع فى مشـروع       

إال أن الغرض من هذا النوع مـن        .   قائم
التعليم ليس فقط المساهمة فـى بـدء         
مشروعات وأعمال جديدة، فالمجتمعـات     
التى تتبنى فكرة التعليم من أجل تحقيـق        
الريادة فى مجال األعمال الـخـاصـة،        
تكتشف أيًضا أن الطلبة يحققون نتـائـج        
أفضل فى دراستهم، وأن األداء الـعـام        

 . للمدرسة يتحسن أيًضا

مجال العلوم والهندسة، ولكنهم فى نفـس    
الوقت يستطيعون التعاون مع الغير، وأن      

وبمعنـى  . .   يستفيدوا من الفرص الجديدة   
آخر، نحتاج إلى مبتكرين يستطيـعـون       
الجمع بين المهارة، وروح الريادة فـى       

 .مجال األعمال
فالعمال الموهوبون سيكونون هم العنصر     
الفاصل لتحقيق النجاح االقتصادى فـى      

فالموهبة تُعّرف  .   القرن الواحد والعشرين  
 ".القيمة االبتكارية لألمة"بأنها 

 جيل جديد من القادة
اتفق القادة فى مـجـال األعـمـال           
والمشروعات والتعليم والسياسة عـلـى      

إال أنهم  .   الحاجة إلى قوى عاملة موهوبة    
لسوء الحظ قد اتفقوا أيًضا على أن نظام        
تعليمنا الحالى ال يستطيع أن يوفر القاعدة       

. األساسية إليجاد قوى عاملة موهـوبـة      
فالكتب والتقارير والدراسات الكثيرة التى     
تئن بها األرفف، تؤكد أهمية إيجاد قوى       
عاملة موهوبة، إال أنه يقابلها عـلـى         
الجانب اآلخر كتًبا وتقارير ودراسـات       
وافرة تنعى عدم قدرتنا على إيجاد هـذه        

 .القوى العاملة
ـ صاحب  "   بيل جيتس " عندما طلب من    

شركة ميكروسفت ـ التعليق على حالـة       
المدارس الثانوية فى الواليات المتحـدة      
أجاب فى محاضرة ألقاها فى الـقـمـة         

 فبراير  26القومية للمدارس الثانوية فى     
 :  قائال2005ً

تدريب عمال الغد على أساس التعليم فى       " 
المدارس الثانوية اآلن، مثل محاولة تعليم      
األطفال على أجهزة الحاسـب اآللـى        

 50عمره   "   مين فريم " الحديثة باستخدام   
سنة، وهذه ليست األداة المناسبة لـهـذا        

فعندما أقارن مدارسنا الثانويـة     .   العصر
بما أراه عندما أسافر إلى خارج البـالد        
فإننى أحس بالذعر على قوانا العاملة فى       

 ".المستقبل
كل هذه اإلصالحات حسنة النية تتعرض      
ألجزاء أساسية من التحدى الذى نواجهه      

ولكى نحرز تقدًما فى هذا المجال علينـا        
 :القيام بما يلي

جعل التعليم من أجل تحقيق الريـادة        •
فى مجال األعمال الخاصة جـزء       
رسمًيا من المناهج التعليمية المصرية     
فى كل مدرسة بكل حى وكل مؤسسة       

 .تعليمية
للريادة فى مجـال    " تخصيص أسبوع    •

 فى كل أنـحـاء      ،" األعمال الخاصة 
البالد على المستوى الـقـومـى        
والمحلى، يتم التركيز فيه على الرواد      
والتعليم من أجل تحقيق الريادة فـى       

 .مجال األعمال الخاصة
تمويل صندوق لالبتكار والتعليم من      •

أجل تحقيق الريادة فى مجال األعمال      
 يقدم مبالغ مالية مـحـدودة     الخاصة،

كنواة لبدء مشروعات للمدرسـيـن      
المبدعين، وللبرامج التعلـيـمـيـة       

 .المبتكرة
تبادل المعلومات فى مجال التعليم من       •

أجل تحقيق الريادة فى مجال األعمال      
الخاصة، وفى مجال البرامج الخالقة     

. والمبتكرة التى تنشأ فى كل مكـان      
فنحن بحاجة إلى التـشـارك فـى         
الممارسات الفعالة والخبرات التـى     

 .أثبتت نجاحها
فإذا ما سألنا مجموعة من المـديـريـن         
التنفيذيين التنبؤ بالسبب الرئيسى الـذى      
سيكون وراء نجاح شركاتـهـم فـى         
المستقبل، فإن ردهم سيكون مجمـوعـة       
متناسقة من اإلجابات، وإن كان التعبيـر       

ذلك أن   .   عنها قد يكون بأساليب مختلفة    
أن تكون القـوى    :   " كل اإلجابات ستكون  

العاملة موهوبة وماهرة وقادرة عـلـى       
التنافس، وأن تكون خالقة ومبتـكـرة،       
 ".وتتمتع بروح الريادة فى مجال األعمال

 " ما معنى الموهبة"
ال يكفى مجرد أن يكون اإلنسان ذكًيـا،        
فبدالً من ذلك نحتاج إلى تنشئة جيل جديد        
من المبتكرين لديهم مهارات أساسية فى      
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البعض ببساطة لديه هـذه     .   فى أى مكان  
إال أن األشخاص الذين يتلقـون      "   الَملْكْة" 

تدريًبا فى مجال الريادة ـ أًيا كان سنهم        
ـ يكونون أكثر استعداًدا للبدء فى إنشاء       
مشروعات وشركات جديدة، بل واألهـم      
من ذلك االحتفاظ بأعمالهم وتطويـرهـا       

وهذه الشركات هى حـجـر       .   وتنميتها
الزاوية للنمو االقتصادى المستقبـلـى،      
ولخلق فرص عمل، ولتنشئة جيل يحقق      

 .الثراء فى المستقبل
إن بقية العالم يدرك قوة هؤالء الـرواد        
وأهمية التعليم من أجل تحقيق الريادة فى       

وتساعدنا فكرة التعليـم    .   مجال األعمال 
" َملْكْة" المستمر فى تصور عملية تطوير      

ومهارات الريادة فى مجال األعمال على      
ذلك أن هذا النـوع   .   كل مستويات التعليم  

من التعليم يمثل العديد من األشـيـاء         
للمعنيين بالتعليم، ابتداء من الـمـدارس       
االبتدائية وحتى المرحلة الجامعية، ومن     

.  التعليم الفنى وحتى التعليم الجامـعـى      
فالمتوقع أن يحقق كل مستـوى مـن         
مستويات التعليم نتائج مختلفة؟، فالطلبـة      
ينضجون فى كل مرحلة، ويكتسـبـون       

إال أن الـهـدف       .   معلومات متراكمة 
األساسى سيظل هو تطوير وتنـمـيـة        
خبرات هؤالء الطلبة كرواد لتحقـيـق       

 .النجاح والنمو األعمال فى المستقبل
تمر عملية التعليم المستمر عبر خمـس       
مراحل مختلفة من النمو على األقل، فهى       
تبنى على أساس وجوب إتاحة الفرصـة       

. . للجميع فى المراحل األولية للتـعـلـم       
ويمكن تدريس الطلبة فى كل مرحلة من       
هذه المراحل الخمس عن طريق أنشطـة       
تتداخل مع دراسة المواد األخـرى أو        

 .تدرس كمواد مستقلة
 األساسيات.. المرحلة األولى

تشمل هذه المرحلة الدراسة االبتدائـيـة       
واإلعدادية والثانوية، التى يـجـب أن        
يتعرض الطلبة فيها لعدة أوجه من تملك       

إذ أن الطـلـبـة      .   المشروعات وإدارتها 

فى مجال التعليم، إال أن معظمها يركـز        
فرغم إننا نحتاج إلى    .   على حل المشاكل  

اإلصالح، إال أننا يجب أن نفكر أيًضـا        
فى البحث عن وسائل جديدة إلشـراك        

ويمكن تحقيق  .   األطفال فى عملية التعليم   
ذلك اإلشراك بعدة طرق، إال أننا نعتقـد        
أن التعليم من أجل تحقيق الريادة فـى         
مجال األعمال الخاصة يجب أن يكـون       

 .جزًء من أى حل
إن مزايا التعليم من أجل تحقيق الريـادة        
 فى مجال األعمال الـخـاصـة هـى          
مزايا أساسية وجوهـريـة لـألفـراد         
وللمجتمعات، وتتضمن تلك المزايا لهـذا      

 :النوع من التعليم ما يلي
إلهام وتحفيز الطلبة على التميز فـى        •

دراستهم، وعلى استخدام معارفهم فى     
 .حياتهم المعيشية الحقيقية

تحسين أداء المدارس وتحقيق أهداف      •
عدم وجود أى طفل خـارج    " قانون  

، وأهداف مفـهـوم     " النظام التعليمي 
 ".معايير التقدم السنوى المالئمة"

بناء قناة لتنشئة مواطنين منتجـيـن        •
ومهتمين يساهمون فى تـعـزيـز        
التنافسية على المستوى المـحـلـى       

 . والقومى واإلقليمى
 تحسين أداء الطلبة 

التعليم من أجل تحقيق الريادة فى مجال        
األعمال الخاصة، هو أداة يمـكـن أن         
تساعد المعنيين بالتعليم على التواصل مع      
األطفال غير المكترثين بالدراسة علـى      
أساس النماذج والمناهج التعلـيـمـيـة        

والواقع أنه يمكن شحذ همم كل      .   التقليدية
الطلبة ـ سواء كانوا النافريـن مـن         
التعليم، أو موهوبين، أو نابغـيـن ـ         
ليحلموا أحالًما كبيرة، ويعملون عـلـى       

 .تحقيقها
كما أن التعليم من أجل تحقيق الريادة فى        
مجال األعمال الخاصة، يتيح الـفـرص       
لممارسة أنشطة تبنى عالقات، وتوثـق      
الصلة بالتعليم، وتعزز بذل مزيد مـن        

الجهد، لتحقيق مهارة وصالبة تمكن من      
فالمعروف أن الشباب يحققون    .   المنافسة

نتائج أفضل فى الدراسة إذا ما كـانـوا         
. مهتمون بالمواد األساسية التى يدرسونها    

والمعروف أيًضا أن الطلبة فى برامـج       
التعليم من أجل تحقيق الـريـادة فـى          
األعمال الخاصة، يحققون أداء أفضـل،      
ولديهم طموحات أكبر، يسعون لتحقيقهـا     
عندما يغادرون المدرسة إلى معـتـرك       

 . الحياة
 تحسين أداء المدارس

يؤدى تحسين أداء الطلبة فى نظام التعليم       
من أجل تحقيق الريادة فـى مـجـال          
األعمال، إلى تحسين نوعية التعليم بشكل      
عام فى المدارس المصرية، ذلـك أن        
تسرب الطلبة المسجلين وتغيبهم حتى فى      
أدنى مستويات من هذا النوع من البرامج       

 . التعليمية ينخفض بدرجة كبيرة
كما تساعد هذه البرامج أيًضا المـدارس       
على التوافق مع العديد من المتطلـبـات        
المبينة فى القانون الخاص بعدم وجـود       

، وذلـك   " طفل خارج النظام التعليمي   " أى  
بإشراك الطلبة إشراكًا فعلًيا فى العمليـة       

وقد وجد العاملون فى مجـال      .   التعليمية
التعليم أن هذا النوع من التدريب يشجـع        
الشباب على استخدام المفاهيم العلمـيـة       
والرياضية المعقدة فى حل مشاكل حقيقية      

كما أنه يزيد من اهتمام الطلبـة       .   واقعية
ويحسن أدائهم فى مجـال الـعـلـوم          

 .والرياضيات 
وقد بدأ كبار رجال األعمال والتعليم فى       
أمريكا يدركون أهمية التعليم من أجـل        
تحقيق الريادة فى مجال األعمال فـى        

 .تحسين أداء المدارس
 تعزيز التنافسية االقتصادية

إن الرواد فى مجال األعمال الخاصة هم       
المحرك لالقتصاد المصرى، ذلك أنهـم      
هم الذين يخلقون أكبر نسبة من فـرص        
العمل، ويطورون االبتكارات الجديـدة،     
وهم يستطيعون القيام بأعمالهم وينجحون     
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يتعلمون فى هذه المرحلة الـحـقـائـق         
األساسية عن اقتصادنا، وفرص العمـل      
المتاحة فيه، والحاجة إلـى إجـادة         
المهارات األساسية التى تمكن من تحقيق      

وأهم .   النجاح فى إطار اقتصاد سوق حر     
نتائج هذا النوع من التعليم فـى هـذه          
المرحلة هو تحفيز الطلبة على التعلـم،       
وعلى إدراك الفرص الشخصية المتاحـة      

 .لكل منهم
 إدراك أهمية الكفاءة .. المرحلة الثانية

يتعلم الطلبة فى هذه المرحلة التـحـدث        
بلغة إدارة األعمال، والنظر إلى المشاكل      
من وجهة نظر صاحب المشروع، وهذا      
أمر ضرورى على وجه الخصوص فى      

ويتم التركيز فى .   التعليم الحرفى والمهني  
هذه المرحلة على بدء تعزيز الكـفـاءة،        
وهو أمر إما أن يتم تعلمه كمادة مستقلـة   
خاصة بالريادة فى مجال األعمال، أو       

 .كجزء من مواد أخرى تتعلق بالريادة
 التطبيق الخالق.. المرحلة الثالثة

رغم أن العمل فى مجال المشـروعـات      
معقد ومتشعب، إال أن جهودنا فى مجال       
التعليم حالًيا ال تعكس هذا التعقيـد أو         
التشعب، ذلك إننا نعلم أطباء المستقبـل       
عن طريق مناهج تستغرق سنوات عديدة      
لدراستها، ومع ذلك نتوقع من صاحـب       
مشروع صغير أن يتعلم كل شيء بمجرد       

 .حضور عدة ندوات فى يوم األجازة
فى هذه المرحلة الثالثة يبحث الطلبة عن       
أفكار مبتكرة، ويخططون لمشروعـات     

ورغم أن ذلك يجرى باعتبـاره      .   جديدة
خبرة تعليمية فقط، إال أن الطلبة يكتسبون     
معلومات أوسع وأعمق مما كان األمـر       

وفى هـذه    .   عليه فى المراحل السابقة   
المرحلة يتم تشجيع الطلبة على ابتكـار       
أفكار لمشروعات فريدة، وعلى اتـخـاذ       
القرارات عن طريق إعداد خطة كاملـة       
لتيسير األعمال، كما أن أفضل البرامـج       
فى هذا المجال تمكن الطلبة أيًضا من أن        
يديروا أعمالهم بأنفسهم، ويكتسبوا خبرة     

فى مجال األعمال والـمـشـروعـات        
وتدرك مدارس الرواد هذه أن     .   الخاصة

أفضل خطة اقتصادية للتطـور، هـى        
مساعدة المشروعات المجتمعية الموجودة    

 . فعالً على النمو واالزدهار
ويقوم المعنيون بالتعليم فى كل مرحلـة       
من هذه المراحل، بإعداد المواد الـتـى        
سيقومون بتدريسها لتتوافق مع احتياجات     

إال أن أساس كـل      .   واهتمامات طالبهم 
ذلك واحد، أال وهو أن الرواد يزدهرون       
ويحققون النجاح بفضل التعليم المستمر،     
ومن ثم فالبد من إصالح نظامنا التعليمى       
لكى يدعم هذه االحتياجات ويفى بـهـا،        
ولذلك فيجب توفير نوع ما مـن هـذا          
التعليم الريادى لكل المصريين فى كـل       

 . مراحل النظام التعليمى
ويتطلب التمكين من الحصول على هـذا       
التعليم الريادى، وتحسين أداء الطلـبـة،       
وتطوير أداء المدارس وتـحـمـلـهـا         
لمسئولياتها، وتعزيز التنافسية عـلـى       
المستوى القومى واإلقليمى، أخذ زمـام      

 :المبادرة فى المجاالت التالية
على القادة فى مجال التعلـيـم أن          •

يجعلوا من هذا التعليم الرائد جـزًء       
أساسًيا من المناهج التعلـيـمـيـة        

 .المصرية
إقامة أسبوع للريادة فى مـجـال         •

 ودعمه بحيث يركز عـلـى       األعمال
الرواد وعلى التعليم الريادى فـى       
مجال األعمال على المستوى القومى     

 . وعلى المستويات المحلية أيًضا
تطوير وتمويل التعليم من أجل تحقيق       •

الريادة فى مجال األعمال، بـإنشـاء       
صندوق لتمويل االبتكار، وتمويل هذا     
النوع من التعليم، وإتاحة بعض المنح      
الدراسية لهذه البرامج التعليـمـيـة       

 .المبتكرة
رواد الغد    " وفى النهاية علينا أن ندرك أن     

فى مجال المشروعـات واألعـمـال        
 " ..موجودون فى مدارسنا اليوم

ويمكن أن تدرج هذه المرحلـة      .   فى ذلك 
فى المدارس العليا، أو فى الـمـدارس        
الفنية، أو المعاهد التى تكون الـدراسـة        
فيها لمدة سنتين، وفى بعض المعـاهـد        

فى هذه المرحلة يتعلم    .   العليا والجامعات 
الطلبة كيف يمكن أن يصبحوا رواًدا فى       
مجال األعمال الخاصة، وأن يمارسـوا      

 .المراحل المختلفة إلدارة المشروعات
بدء المشـروعـات    . .   المرحلة الرابعة 

 واألعمال 
يحتاج كثير من الطلبة بعد أن يكونوا قد        
اكتسبوا خبرات فى مجال األعمال، أو       
درسوا فى مراحل تعليميـة أعـلـى،         
لمساعدة خاصة فى بلورة فكرة المشروع      

وفى هـذا    . .   أو األعمال بشكل متكامل   
المجال فإن هناك حاجة ملحة لبـرامـج        
تعليمية مجتمعية فى إطار التعليم المهنى      
أو الحرفى، أو فى إطار برامج المساعدة       
المجتمعية أو المعاهد الخاصة، والـتـى       
يمكن أن تقدم الدعم والمعونة فى مرحلة       

 .بدء المشروعات أو األعمال
 النمو.. المرحلة الخامسة

تظل التحديات مستمرة رغم استكـمـال       
نضج المشروعات، وفى معظم الحاالت     
ال يطلب أصحـاب األعـمـال أو          
المشروعات المساعدة إال بعد فـوات       

ومن ثم فإن تنظيم عدة نـدوات       .   األوان
مستمرة، أو عقد مجموعات الـدعـم        
الجماعية، يمكن أن تساعد الرواد علـى       
التعرف على المشاكل المحتملة، وعلـى      

 .مواجهتها فى الوقت المناسب
ومن ثم فإن التوسع فى دراسات الريادة       
فى مجال األعمال والـمـشـروعـات        
الخاصة، فيما بعد الدراسة الثانوية كمادة      
أساسية أو فرعية، يتيح فرص أكـبـر        

وهناك تركيـز   .   لتطوير وتنمية الخبرات  
مستحدث فى برامج التعليم المستمر، أو      
فى البرامج التعليمية فى المدارس العليـا       
والمعاهد والجامعات، إلتاحة الفـرصـة      
لتطوير وتنمية الخبرات لمجموعة الرواد     
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دول العالم بما فى ذلك مشكلة الفقراء فى دول متقدمة مـثـل              
 )خاصة والية أركنساس(انجلترا والواليات المتحدة 

 بنك جرامين
بدأ محمد يونس تجربته فى قرية جوبرا البنجالديشيـة عـام            

 بعد حصوله على الدكتوراه فى االقتصاد من جامـعـة           1976
 تأسس البنك بشـكـل       1983فندربيلت األمريكية، وفى عام     

أغسـطـس   ( رسمى، ويشير آخر التقارير الصادرة عن البنك         
هم ممن % )   94( إلى أن النسبة األكبر من مالك األسهم )   2006

ومعظمهم من  _   وال يزالون   _   سبق لهم الحصول على القروض      
من مجموع المقترضين البالغ عددهم     %   97النساء الذين يمثلون    

 مليون مقترض يحصلون على قروض تتراوح بين مـا          6.61
ويقدم البنك قروضـه    .    دوالًرا 120 دوالرات حتى    10يوازى  

لـدى هـؤالء     )   مال أو ملكية  ( دون اشتراط وجود أى ضمان      
 71371 فرًعا فى     2226المعدومين  ويعمل حالًيا من خالل       

 . موظفًا18795قرية ويبلغ عدد الموظفين فيه 
 العمل االجتماعى والسياسة

إذن بنك الفقراء ليس مجرد بنك عادى ولكنه شبكة قوية مـن             
العالقات والمصالح االقتصادية واالجتماعية لقطاع ضخم ومنظم       
من الفقراء وأفقر الفقراء فى بنجالديش، وبالمعنى الـواسـع           

فان أى حركة اجتماعية بهذا الحجم السكانى وذلـك          "   للسياسة" 
االنتشار الجغرافى وتلك القوة فى طبيعية االرتباطات والمصالح        
واالنتماء كان البد وأن يتحول االهتمام بها إلى الـمـسـتـوى             

لماذا لـم    . .   وهنا تثير التجربة العديد من التساؤالت. .   السياسى
بـل إن    . .   تستشعر الدولة فى البنك نوًعا من الخطر السياسى؟       

الحكومة شاركت فى رأس مال لتدعيمه منذ البداية ثم خفضـت           
ـ    ( نسبة مشاركتها تدريجًيا فيما بعد       مـن  %   6تشارك اآلن بـ

وال تذكر أى مصادر أن الدولة كانت تمثل فى أى لحظة           )   أسهمه
 .معوقًا أمام عمل البنك ونموه وتوسعه

ويمكن تفسير األمر بطبيعة البنك ذاتها، كمؤسسة اقتصـاديـة          
بما يحقق أهدافها االجتماعية فى     "   االقتصادية" تعمل وفق القواعد    

دعم  أفقر الفقراء دون أى مأرب سياسى فورى مباشر، فتجربة           
البنك بدأت بمحمد يونس وعدد من طالبه فى قسم االقتـصـاد            

االجتماعى لخدمة الناس     –بالجامعة رأوا فى العمل االقتصادى      
هدفًا له قيمته فى حد ذاته وليس مجرد وسيلة لتجنيد الناس على           

 لم تنجح الجهود العالمية لمكافحة الفقر فـى          1997حتى عام   
 مليون أسرة فقط على مستوى العالـم،        7.6الوصول سوى إلى    

وهو األمر الذى دفع قمة القروض الصغيرة التى انعقدت فـى         
العام نفسه إلى تحديد أهدافها اإلنمائية لأللفية بالوصول إلـى           

 وتشير التقديرات المعلنـة     2005 مليون أسرة بحلول عام      100
إلى أن هذه الجهود العالمية قد نجحت بالفعل فى  الوصول إلى            

 26.8 منـهـم      2001 مليون أسرة فقيرة حتى نهاية عام        54
 لم تنجح الجهود 1997وحتى عام .   مليون أسرة من أفقر الفقراء 

 مليون أسرة   7.6العالمية لمكافحة الفقر فى الوصول سوى إلى        
فقط على مستوى العالم، وهو األمر الذى دفع قمة الـقـروض            
الصغيرة التى انعقدت فى العام نفسه إلى تحديد أهدافها اإلنمائية          

 2005 مليون أسرة بحلول عـام        100لأللفية بالوصول إلى    
وتشير التقديرات المعلنة إلى أن هذه الجهود العالمية قد نجحـت           

 مليون أسرة فقيرة حتى نهاية عام       54بالفعل فى  الوصول إلى      
 . مليون أسرة من أفقر الفقراء26.8 منهم 2001

وتعد بنجالديش نموذًجا لواحد من أفقر المجتمعات فى العـالـم           
وأكثرها كثافة سكانية، إضافة إلى تعرضها للكوارث الطبيعيـة         
المدمرة بشكل متكرر وعلى الرغم من ذلك فإنها قدمت واحـدة           
من أبرز التجارب العالمية لمواجهة مشكلة الفقر اعتماًدا علـى          

أو بنـك   "     بنك جرامين " القروض متناهية الصغر، وهى تجربة      
القرى المعروف عربًيا باسم بنك الفقراء، وهى التجربة الـتـى           
حصل مؤسسها الدكتور محمد يونس على جائزة نوبل للسـالم          
مؤخًرا ليس فقط لنجاحها المحلى، ولكن النتشارها فى العديد من          
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مشروع سياسى مسبق وهو األمر الذى كان يمكن أن يعـرض           
االجتماعى وخدماته للهزات المحتملـة       –المشروع االقتصادى   

للمشروع السياسى نتيجة حاالت المد والجذر فى العالقة مـع           
الدولة، ويبدو أن هذا المفهوم ال يزال غائًبا فى مجتمعاتنا، وفى           
كل األحوال فإن هذه اإلشكالية ينبغى أن تكون على قـائـمـة             
أولويات أى تفكير فى نقل التجربة إلى مجتمعاتنا خاصة وأن           
المعوقات البيروقراطية تكاد تقتل العمل االجتماعى بوجه عـام         

 .وتحد من انطالقه فى بالدنا
 كيف استمر البنك؟ 

تتعرض فلسفة القروض متناهية الصغر التى توجه ألفقر الفقراء         
أو المعدمين فى المجتمع النتقادات عديدة تشكك فى قدرتها على          

 أشار تقرير اقتصادى نشـرتـه        2002االستمرار، وفى عام    
إلى المتاعب والصعوبات التى    "   وول ستريت  جورنال   " صحيفة  

يواجهها البنك نتيجة للمنافسة القوية من البنوك األخرى الـتـى           
تراجعت فوائدها على القروض، وعلى الرغم من أن هـذا            
االنخفاض هو فى صالح المقترضين األقل قدرة عموًما، إال أن          

القروض الصغيرة لـن     " محمد يونس رد على ذلك آنذاك بأن        
تختفى ألن الناس يحتاجون إليها ومن الظلم حرمان نصف سكان          

 ".العالم من الخدمات المالية
يحرص على أن تكون فوائده     "   بنك جرامين " وعلى الرغم من أن     

على القروض الصغيرة ومتناهية الصغر أقل مما تتعامل بـه           
، % 11البنوك عموًما فى بنجالديش والتى حددتها الحكومة بـ         

إال أن استمرار التجربة ونموها المطرد ال يعود إلى ذلك المبرر           
أو التفسير االقتصادى الجزئى فقط، بل يعود إلى الفلسفة العامة          
التى يعمل بمقتضاها البنك وطبيعته الخاصة كمؤسسة للتنمـيـة          
االجتماعية تستهدف أساًسا تحسين نوعية الحياة للمعـدمـيـن          
وإخراجهم من دائرة الفقر عبر مساعدتهم على البدء بمشـروع          

 –منزلى بسيط يختارونهم بأنفسهم وإدماجهم فى كيان اقتصادى         
وهو ما يمكن أن يفسر ارتفاع نسبـة سـداد           . .   اجتماعى قوى 
بينما ال تزيد النسبة فى البنوك التقليدية       %   98.85القروض إلى   

، وذلك على الرغم من عدم اشتـراط        % 83فى بنجالديش عن    
بنك الفقراء توقيع المقترض على أى أوراق قانونية تـثـبـت            

من المقترضيـن  %   48واألهم من ذلك أن    .   التزاماته تجاه البنك  
لم يقوموا بسداد القروض فحسب بل نجحوا عبر مشروعاتهـم          
الصغيرة فى تجاوز مستوى الفقر خالل ثمانى سنوات وذلـك           
وفقًا لتقرير إسماعيل سراج الدين الذى قدر له متابعة أعـمـال           
البنك عن كثب خالل سنوات عمله كنائب لمدير البنك الدولـى           
وكواحد من أبرز الخبراء فى التعامل مع ظاهرة الفقر عـلـى            

 .مستوى العالم
 الثقافى –رأس المال االجتماعى 

فرانسيـس  " على الرغم من أن المفكر األمريكى اليابانى األصل         
 –رأس المال االجتماعى    " كان أول من صك مصطلح      "   فوكوياما

، فربما كان محمد يونس هو أول من التفت ألهميـتـه            " الثقافى
وإذا .   ووظفه بنجاح مذهل منذ منتصف سبعينات القرن الماضى       

قد طبق المفهوم للمقارنة بين بعض االقتصاديات       "   فوكوياما" كان  
الكبيرة، عندما لفت أنظار االقتصاديين إلى أن احد أسباب تميز          
االقتصاد اليابانى هو قوة مبدأ الثقة بين األفراد والمؤسسات بما          
يقلص من اإلجراءات القانونية الالزمة إلزالة الشكوك المتبادلة،        
وهو ذات المبدأ الذى نجده فى المجتمع األمريكى، وهو ما أنتج           
حركية عالية للمجتمع المدنى وقدرة كبيرة على تنظيم الـنـاس           
ألنفسهم فى منظمات وجمعيات كان لها دور بارز فى نـمـو             
االقتصاد األمريكى، وهو وضع معاكس لنطاق الثقة المـحـدود    
الذى ال يزال يكبل اقتصاد ضخم كاالقتصاد الصينى، حـيـث           
تقتصر حدود الثقة على العالقات التقليدية القديمة خاصة عالقات         

ويبدو أن محمد يونس قد التفت إلمكانية توظيف عامل         .   القرابة
كقيمة ثقافية راسخة فى المجتمع البنجالديشى حتى فـى         "   الثقة" 

 . أوساط المعدمين ممن يستهدفهم البنك
وتبدأ الثقة من البنك نفسه بمجرد نزول القائمون على إدارتـه،           
هم أنفسهم، إلى الفقراء والمشردين والمتسولين دون انتـظـار          
لمجيئهم للبنك، وتتأكد مع تقديم القرض دون ضمانات مادية أو          

ولكن البنك  )   ال مال، وال ملكية، وال توقيع على أوراق       ( قانونية  
يضع شروطًا تقوم أيًضا على الثقة، مثل طلب تزكية بـعـض            
أهالى المنطقة ممن سبق لهم االقتراض وااللتزام بالسداد، كما ال          
يتعامل البنك مع المقترضين كل بصفته الفردية بل يتعامل معهم          
ويوافق على طلباتهم للقروض باعتبارهم مجموعة متضامـنـة         
أدبًيا على كلمة شرف بالتعاون فى العمل والدعم المتبادل فـى           

 .الشدائد والمساندة اإلنسانية المتبادلة فى سداد القروض
كما يالحظ أن األهداف االجتماعية واإلنسانية هى التى تتـيـح           
قبول طلب الحصول على القرض كما تحدد قيمته ونسبة الفائدة          

ولكـنـهـا    %   20التى قد تصل فى بعض األحوال إلى حوالى         
أو )   األكـواخ ( فى حالة القرض لترميم السكن      %   8تنخفض إلى   

إذا كانت مخصصة لتعليم األبنـاء،      %   5لبناء سكن جديد، وإلى     
فى حالة القروض الموجهة المتسوليـن      %   بل وتصل إلى صفر     

ويبدو أن هذه الثقة التى يفترضـهـا        .   بهدف إدماجهم فى العمل   
البنك فى المقترضين، إضافة إلى رعايته االجتماعية لألسر وهو         

" رد الجميـل  " ما يتجاوز دور البنك التقليدى قد قوبلت بنوع من          
أو لنقل أن الثقة كانت فى محلها بدليل ظاهرة االلتزام الطوعى           
غير القانونى بسداد القروض، ففى مقابل مفهوم الفقر باعتبـاره          

فإن البنك يعتمد فى عمله علـى       "   أحد أشكال التجريد من القوة    " 
 ".إكساب القوة للمعدمين"مفهوم 

ويلفت النظر فى تجربة البنك أيًضا التركيز على جانب ثقافـى           
اجتماعى هام آخر يتمثل فى اعتماد بعض المعايير والشـروط          

فى اختيار األفراد الخمسة لمجموعة العمل      "   للحداثة" التى تنتسب   
لبعضهم البعض دون تسليم بالمعايير التى تقوم عليها العالقـات          

  مبادرات ريادية لمواجهة الفقر
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التقليدية فى المجتمع البنجالديشى، ومن ذلك أن يقوم االختيـار          
الطوعى الجماعى المتبادل بناء على معايير عقالنية وواقعـيـة          

الخ، بينمـا   . . . مثل التفاهم اإلنسانى والتقارب فى التعليم والعمر      
يشترط البنك، عدم وجود أقارب فى المجموعة، وهو ما يعنـى           
وجود موقف ثقافى قائم على الشك فى عالقات القرابة التقليديـة           

 .و تقدير آلثارها السلبية على إدارة مثل هذا العمل ونجاحه
المـالك  / وثمة جانب اجتماعى آخر يتمثل فى إدارة المقترضين         

أنفسهم للبنك واتخاذ القرارات الرئيسية فيه،على الرغـم مـن           
كونهم جهالء معدمين، فالمبادئ الستة عشر التى ينبغى عـلـى           

" ورشة العمل القومـيـة  " المقترضين االلتزام بها تم وضعها فى     
التى تشكلت من مائة سيدة كن أول رئيسات منتخبات للمراكـز           

يمثل كل مركز عدًدا من المجموعات فـى        ( على مستوى القرى    
وهو ما يشير إلى اعتقاد النخبة المثقفة التى طرحت         )   عدة قرى 

بعدم كفاية معرفتهم العلمية    )   محمد يونس وزمالئه  ( مبادرة البنك   
الحديثة فى مجال إدارة االقتصاد وإيمانهم بأهميـة اإلنصـات      
لحكمة الناس العاديين وإعطائهم الفرصة إلدارة شئونهم بـمـا          

االجتماعية التى ثبت دورهـا       -يتناسب مع خصوصيتهم الثقافية   
الحاسم فى نجاح تجربة البنك كمؤسسة اجتماعية تنمـويـة ال       

 .مجرد بنك تقليدى
" التوظيف الذاتـى  " ويتمثل هذا اإلنصات أيًضا فى ظهور مفهوم        

الذى يعنى إتاحة الفرصة للمقترض الختيار المشروع الصغيـر         
الذى يعرفه ويرى أنه يناسبه، ثم مساعدته على تطويره، وتجسد          
ذلك فى نمط المشروعات المنزلية البسيطة وتصنيع األقمـشـة          

السابقين ـ لبعـض السـلـع          –القطنية وحتى بيع المتسولين     
البسيطة أثناء تجولهم فى الشوارع أو انتقالهم من باب آلخر، مع           
عدم اشتراط تخليهم عن التسول إال بقرار ذاتى خاصـة فـى             
المراحل األولى للمشروع، وهو ما يعنى إتباع نهج الصبر على          
المعدمين الجهالء و التعاطف معهم لحين حدوث تحول قيمى فى          
اتجاهاتهم و سلوكهم االجتماعى وهو موقف مختلف تماًما عـن          
حال تعالى النخبة التى تظل منفصلة عن الناس فى تـجـارب            

 .وخبرات مجتمعات أخرى
عن النظرة التقليدية لحل مشكلة الفقر      "   التوظيف الذاتى " ويختلف  

والفقراء والتى تقوم على تأسيس الدولة أو رجال األعـمـال            
للمشروعات  ثم طرح الوظائف فيها على الناس، وهو الطريق          
الذى يكرس الفقر من وجهة نظر محمد يونس، إذ يظل الفـرد            
موظفًا فقيًرا دون أن يخوض تجربة التراكم االستثمارى بدايـة          
من مشروعه الصغير القريب إلى خبراته وإلى معارفه وإلـى           

 .ثقافته
أما المظهر الآلخر لمبدأ اإلنصات لحكمة البسطاء، فيـمـكـن           
مالحظته فى كثافة استخدام الرموز الثقافية التى تلعب دوًرا هاًما         
فى تقريب بعض المبادئ والمفاهيم إلى أذهان البسطاء، ومنهـا          

فى الثقافة المـوروثـة،     "   رمزية اليد " مثالً استخدام البنك لتعدد     

التى ترمز لليد الذليلة الـمـمـدودة        "   اليد السفلى " فهناك مفهوم   
التى يحبها اهللا ورسوله، وهى اليـد       "   اليد العليا " للتسول، ومفهوم   

" اليد السـوداء  " الكريمة التى تحصل على رزقها بالعمل، وهناك        
التى ترمز ليد الظلم و يجسدها المبدأ الثانى عشر من  المبـادئ             
الستة عشر التى وضعها المؤتمر القومى الذى ضم مائة سيـدة           

لن " منتخبة من المقترضات ـ المالكات والذى ينص على اآلتى          
 "نسبب أى ظلم ألى شخص، ولن نسمح ألحد بأن يفعل ذلك

كما يالحظ اعتماد الوسائط اإلعالمية على الرسوم المعبرة عـن      
الموقف وذلك وفق مبدأ االعتماد على اإلدراك البصرى الـذى          
يناسب المعدمين األميين وعدم االكتفاء باللوحات اإلرشـاديـة         
المكتوبة ويالحظ أن الرسوم تتسم بالبدائية والبساطة مما يجعلها         
أقرب ألذواق الريفيين وألوانهم، لدرجة أنها تبدو وكأن احدهم قد          
رسمها، فهى بعيدة كل البعد عن قواعد الملصقات المحترفة التى          
اعتاد المثقفون على إنتاجها واستخدامها فى البرامج التنمـويـة          

 .الموجهة للفالحين والبسطاء فى تجارب تنموية أخرى
 الطابع النسوى للبنك 

من حيث المبدأ يساوى نظام البنك بين الرجال والنساء فى حـق      
الذى يسـدد   ( طلب القروض المعتادة بما فيها القرض الموسمى        

 تكا، ولـكـن      10000 و   3000ويتراوح بين   )   وقت الحصاد 
المتابعة الدقيقة والتقييمات الميدانية التى يجريها البنك أكدت أن         
القروض التى تحصل عليها النساء تؤدى دورها االجتمـاعـى          

 -سداد الـقـرض      -التعليم  -السكن  –التغذية  ( لصالح األسرة   
بشكل أكبر مما هو الحال بالنـسـبـة         )   االستثمار فى المشروع  

لقروض الرجال، ولذلك فان النساء أصبحوا بشكل تلقائى يمثلون         
ونتيجة لذات النتائج   )   حالًيا%   97( النسبة األكبر من المقترضين     

الميدانية فان نظام البنك يقصر ما يعرف بالقرض الكبيـر أو            
 تكا عـلـى     30000قرض األسرة والذى يمكن أن يصل إلى  

النساء فى األسرة دون الرجال، ولكن ليس كل النساء بل يشترط           
أيًضا أن تكون السيدة قد سبق لها االقتراض ـ والسداد ـ مـن             

 .البنك أربع مرات من قبل
وبناء على ذلك سيكون على الرجال أن يثبتوا جدارتهم ميدانيـا           

وعلى .   على مدى زمنى كاف للحصول على الثقة الكاملة للبنك        
الرغم من تأكيد تجربة البنك حتى اآلن لمفهوم تدنى جـدارة            
الرجال مقارنة بالنساء فى مجال القروض المتناهية الصـغـر          

وهو ما قد يسمح بتفسير اشتراط البنك أن يكـون األعضـاء      ( 
الخمسة للمجموعة من جنس واحد بأنه الستبعاد الدور السلبـى          

، فان ما يلفت النظر هنا      ) للرجال الذى أثبتته المتابعات الميدانية    
قبول الرجال لنتائج هذا الواقع وعدم وجود مقاومة ذكورية لدور          
البنك أو عرقلة للدور االيجابى الذى تلعبه النساء لتنمية األسر،          
وهو ما يمكن تفسيره ثقافًيا بتجذر قبول الرجال العتالء المـرأة           
مركز القيادة فى المجتمع كما فى السياسة، وهو أمر يميز ثقافة           

) المسلـمـة  ( المنطقة الهندية بوجه عام، فقد عرفت بنجالديش        
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وعـرفـت   "   خالدة ضيـاء  " و"   حسنة واجد " زعامات نسائية مثل    
سونيا " و"   أنديرا غاندى " ، كما عرفت الهند     " بنظير بوتو " باكستان  
وابـنـتـهـا     "   بانـدرانـيـكـا    " ، وعرفت سيريالنكا    " غاندى

الخ وهو وضع ليس له مثيل فى المناطق الثقافية        " . . كوماراتونجا" 
األخرى على مستوى العالم خاصة فى منطقتنا الـعـربـيـة             

ويمكن استنتاج صعوبة قبول مثل هذا الوضع فـى          .   اإلسالمية
مجتمع كمجتمعنا المصرى ومجتمعاتنا العربية عموًما حـيـث         
تسود ثقافة ذكورية ال تزال ترفض قيادة المرأة اجتـمـاعـًيـا             

اجتماعى ينبغى تأمله بعمق عند       –وهو معوق ثقافى    )   وسياسًيا( 
التفكير فى التوسع فى دور القروض المتناهية الصغـر فـى            

 .مجتمعاتنا
 صور إعالمية زائفة

شاعت فى اإلعالم العربى صورتان زائفتان عن تجربة بـنـك           
الفقراء، أما الصورة األولى فاعتبرته أحد األنماط الممكنة لمـا          

الذى يركز على المـشـروعـات       "   باالقتصاد اإلسالمى " يعرف  
ولكن الواقع يقول أن نجاح التجربة      .   الصغيرة للفقراء والمعدمين  

يلقى حجًرا فى بركة الحوار حول تقييم البنوك الحديثـة مـن             
المنظور اإلسالمى الذى اعتاد على االكتفاء بطـرح السـؤال           

والذى يتم اختزاله فى صـورة      . .   ربوى أم ال ربوى؟   :   البسيط  
هل يحصل البنك على فائدة ثابتة نظير تقديمه        :   سؤال بسيط آخر  

 . للقروض؟
وتبدأ القصة فى أعقاب تعرض مناطق واسعة مـن الـبـالد             
للكوارث األعاصير المدمرة التى راح ضحيتها أكثر من مليون         

حينذاك انتهز العديد من األغنيـاء      .   1974ونصف شخص عام    
الفرصة وبدأوا  فى تقديم القروض للفالحين بفائدة أصلية فاحشة          

تتضاعف فى حالة عدم القدرة عـلـى         %   1300وصلت إلى   
السداد، وهو ما كان يعنى عملًيا أن حياة أسر بأكملها تـظـل              
مرهونة لذلك المرابى طوال العمر، فى هذه الظروف نشـأت           

) ولكن ثابتـة  ( فكرة بنك الفقراء الذى يحصل على فائدة بسيطة         
فى مجتمع من المسلمين المعدمين والمشردين والمتسولين فـى         
أحيان كثيرة، نظير تقديم القروض متناهية الصغر للفالحـيـن          
إضافة إلى معاونتهم فى اختيار مشروعاتهم ومتابعة تحـسـن          

وتمثل هذه الفائدة من وجهة نظر البنـك        .   نوعية الحياة ألسرهم  
الحد األدنى االقتصادى الالزم والضرورى الستمرار البنك فى         
القيام بدوره التنموى الحيوى والحيلولة دون انهياره و ترك من          
يحتاجون إليه فريسة لظلم و فحش المرابين، فهل يمكن رفـض           
مثل هذه التجربة على الرغم مما قدمته لمجرد كونها تحـصـل            
على فائدة ثابتة محددة مسبقًا، أم أن األمر يتطلب نـوع مـن              
التجديد فى الفكر االقتصادى اإلسالمى نحو فهم معاصر لمفهوم         

 .الربا على ضوء تعقد االقتصاد المعاصر؟
أما الصورة اإلعالمية األخرى فتتمثل فى احتفاء اليسار التقليدى         
فى بالدنا بالتجربة وطابعها االجتماعى لتنتهى إلى اعتبارها أحد         

التطبيقات الممكنة لبنك اجتماعى ذى نزعة تعاونية اشتراكيـة،         
وهو ما ينطوى على نوع من المبالغة إذ تتغافل هذه النظرة عن            
السياق االقتصادى العام الذى يتحرك فيه بنك الفـقـراء فـى             
بنجالديش، فهو ال يطرح باعتباره استراتيجية رئيسية لتيسيـر         

 –االقتصاد فى البالد، بل باعتباره أحد المشروعات االقتصادية         
االجتماعية الموجهة لحل مشكلة الفقر والفقراء فى البالد ضمن         

 .السياق العام لنظام قائم على االقتصاد الحر
 نحو رأسمالية إنسانية

يلتزم محمد يونس كافة قواعد علم االقتصاد الرأسمالى المتفـق          
عليها عالمًيا فى  تسيير شئون البنك، كما يؤمن تماًما بأهمـيـة             

ولكنه فـى هـذا      .   دور الحافز الفردى فى النشاط االقتصادى     
اإلطار يعتقد أنه حتى الرأسمالية يمكن أن تكون هناك أكثر من           
قراءة لها، وفى ذلك فإنه يتوافق مع االتجاهات النقدية الـتـى            
انتقدت المفهوم الضيق للرأسمالية الذى خلق مفهوم اإلنسـان          
أحادى البعد الذى يكون نموذجه هو العمل على تعظيم أرباحـه           
فقط، مع إلغاء كافة النزعات اإلنسانية والدينية واالجتماعـيـة          
حيث تمثل الرغبة فى مساعدة الفقراء أحد الدوافع األساسـيـة           

 .المحركة لإلنسان أيًضا
أما االنتقاد الرئيسى بالتالى فيتمثل فى خطأ االعتقاد بأن آلـيـة            
السوق الحر وحدها البد وأن تنتج نتائج إيجابية لكل فـئـات             
المجتمع، إذا أثبتت العديد من التجارب أن األمور ال تسير دائًما           
على هذا النحو خاصة فى المجتمعات التى تعانى من ظـاهـرة            

وأخيراً فإن االعتقاد بأن توفير المناخ المالئم لـرجـال          .   الفقر
األعمال من شأنه أن يشكل منهم القاطرة القادرة على سـحـب            
فئات المجتمع كله وراءها نحو المزيد من التنمية ال ينـبـغـى             
االعتماد عليه كاستراتيجية وحيدة، بل ينبغى أن يوازيها فـى           
نفس الوقت استراتيجية للتنمية من أسفل تمكن الفئات الدنيا مـن           
الخروج من دائرة الفقر عبر إدماجهم فى تنظيمات اقتصـاديـة           
واجتماعية من المشروعات الصغيرة ذات الطابع االستثمـارى،        

قد رفض الصورة النمـطـيـة       "   يونس" واألهم من ذلك كله أن      
الشائعة عن الفقراء  باعتبارهم معوقين للتنمية وعبء عـلـى           
المجتمع وعمل على تكريس نظرة متعاطفة معهم باعتبـارهـم          
ضحية لظروف اجتماعية اقتصادية على رأسها ظاهرة توريـث        
الفقر وانعدام فرص التمكين والحراك االجتماعى من طـبـقـة           
ألخرى، وأن األجدى هو تمكينهم من التحول إلى طاقة إضافية          
للتنمية، كما انطلق من موقف إنسانى محض يختلف عن المنطق          
السائد المتمثل فى االستجابة لضغوط الفئات االجتماعية القـادرة    
على الضغط، فالفقراء والمعدمين واألرامل والمتسولين الذيـن        
غير البنك حياتهم حصلوا على القروض دون أى ضمـانـات           
لمجرد كونهم بشًرا ولمجرد أن جماعة من المثقفين نظروا للحق          
فى الحصول على القروض باعتباره واحًدا من حقوق اإلنسـان          

 ".محمد يونس"األساسية كما قال 
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وفى هذه المقابلة يناقش سانتياجو ريبادنيرا إنجازات بنك سوليداريـو          
وهو مصرف ومؤسـسة تمويلية تخدم أصحاب الدخل المنخفض فـى   
اإلكوادور، تم تأسيسها قبل عشر سنوات، وأحدث هذا البنك ثورة فى           
مجال القروض الصغيرة حيث أثبت أن تمويل الفقراء يمكنه أن يكون           
أداة  فعالة لمحاصرة الفقر ومربحة فى ذات اآلن؛ حيـث تشـيـر               

 ألف شخص من الحصول على       550اإلحصائيات إلى تمكن أكثر من      
التمويل والتعاون فى اإلدارة المالية عبر هذا البنك، ومن ثم الحد مـن     
القروض الربوية، و زيادة تحول أصحاب المشروعات الصغيرة مـن          

 .القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى
وقد واجه بنك سوليداريو عقبات عديدة من المؤسسات الحكومـيـة،           

وهو يرى أن أصل المشكلة ليسـت       .   وسوف يفصلها السيد ريبادنيرا   
بالحكومة نفسها، لكنها تنتج عن عدم وجود مجموعة المعايير المالئمة          

 .لضبط مجال القروض الصغيرة
كما يناقش السيد ريبادنيرا مستقبل القروض الصغيرة أيًضا، الـتـى           
تطورت من مجرد  اإلقراض ألصحاب المشروعات الصـغـيـرة            

وقد بدأ  .   ومتناهية الصغر إلى تقديم قروض لكل من يفتقر إلى التمويل         
بنك سوليداريو تمويل المشاريع االجتماعية المختلفة ويضع البـنـك          

 كثيًرا من  اآلمال على ان القطاع ككل سيتبع ذات المنهج 
 

مجال التنمية خـالل      فى  ما هو المنهج الذى اتبعه  البنك        :   السؤال
 عشر سنوات من تأسيسه؟

 كان البنك أول مؤسسة مصرفية تدخل فى مـجـال           : السيد ريبادنيرا 
، حيث كان يختلف عن النسـقـيـن         ) 1995عام  ( القروض الصغيرة   

أولهما االعتقاد أن البنـوك ال    :   السائدين وقتها فى دخول هذا المجال   
تستطيع منح االئتمان إلى الفقراء ألنهم ال يعيدون سداد قروضـهـم،            
والثانى هو وجهة النظر المشّوهة التى خرجت بها مؤسسات القروض          

اخترقنـا هـذا     .   الصغيرة من تجربتها فى العمل فى أمريكا الالتينية      
القطاع بهدف إرضاء حاجات العمالء الفقراء، العمالء الـذيـن ال            

وعلى أساس هذا االختالف أحدثنا     .   يملكون شيًئا ويحتاجون كّل شيء    
ثورة فى هذا المجال، وفتحنا الطريق لهذه الفئة ـ من أصـحـاب              

مـن  %   70المشروعات الصغيرة وذوى المهن الحرة ـ والتى تمثل         
لقد ساعدنا هذا ليس فقط فى أن نكون        .   نسبة السكان الفاعلين اقتصادًيا   

المؤسسة األولى فى أمريكا الالتينية من ناحية األصول، إنما أيًضـا            
 .أصبح لدينا النصيب األكبر من االستثمارات األجنبية فى العالم كله

 
 ماذا تغّير خالل تلك الفترة؟: السؤال

 لدينا رؤية مركّزة على دولتنا، ونحن سعـداء ألن           : السيد ريبادنيرا 
. مزيًدا من المؤسسات المصرفية بدأت تنتهج نفس الطريق الذى نتبعه         

إن ذلك أمر مفيد لبالدنا، ألنه يولّد فلسفة مجتمع صحى بعيًدا عـن              
استغالل المرابين، وكلما زاد عدد المستفيدين من خدماتنا زادت آمالهم          

وفى الوقت الحاضر، هنـاك حـوالـى         .   وتحسن مستوى معيشتهم  
 مواطن باإلكوادور، كانوا يعيشون من قبل حياة فقـيـرة،           550000

 .أصبحوا اآلن منتجين قادرين على الحصول على التمويل
 

ما هى أصعب األوقات التى مرت بها مؤسستكم عبر رحلـة           :   سؤال
 تطورها؟ 

 إنها تمهييد الطريق وإزالة العوائق  للوصول إلـى           : السيد ريبادنيرا 
لكن الدعم الـدولـى     .   مجتمع يثق فى مصرف يوفر االئتمان للفقراء      

لمصرفنا ساعدنا فى إقناع الموّدعين للثقة بنا كى نصل إلى ما نحـن             
عليه اآلن، فنحن اآلن فى المركز الثامن بين المنظمات التى تتعامـل            

 . مع حافظات القروض الصغيرة
لبنوك إلنجاز وتطبيق مجموعة مالئمة مـن    إدارة اكما أن عملنا مع    

 .المعايير الحاكمة كانت مهمة صعبة بدرجة أكبر
والضوابط  المطبقة حالًيا  تمييزية جًدا ألنها تطلبت منا أن نـقـوم               
بالتدوين المحاسبى فى حاالت الديون المتعثرة  مثالً، ولكن عـنـد             
المقارنة مع نماذج مماثلة للبنوك التجارية، فإن هذه الـمـدخـالت             

أيًضـا الزال    .   المحاسبية تخفق فى أن تعكس بدقة الموقف الفعلـى        
العاملون فى تقدير نسب المخاطرة يفتقرون إلى الخبرة لتقييم هـذه            
الصناعة بشكل كاٍف، إذ أنها مختلفة على وجه العموم عن قـطـاع             

 .األعمال المصرفية التقليدية، وهذه تكلفة أن تكون رائًدا 
 

 وماذا عن الصعاب التى قابلتك من جانب الهيئات الحكومية؟ : سؤال
أولها هو الهيئات   . .   ا، هناك العديد من العناصر     حسنً : السيد ريبادنيرا 

فعلى سبيل المثال، إدارات البنوك تخصصـت  .   التى تحكم هذا المجال   
بخبرة فى تحليل البنوك التقليدية، لكن ليس لديها سوى خبرة ضئيلـة            

وعندما وجـدت    .   للغاية فى تطوير وتطبيق اآلليات المنظمة لمجالنا      
الحكومة أن عليها أن تتبنى النسق التنظيمى المصمم ليحكم البـنـوك            
التجارية التقليدية، لتطبقه على مجال آخر مختلف نوًعا ما، وهو إطار           

 . تنظيمى غير مالئم بالضرورة، فأصبح هذا إجراء مكلف
هنا بدت الحاجة لتغيير المنظور، أو منهج العمل، بلغة أخرى أصبـح            
هناك حاجة الكتساب معرفة جديدة، والتى لم تكن متوافرة فى حاالت           

وهو ما يعنى أن كل الخبـراء     .   كثيرة، وال يمكنك نقلها من مكان آخر      
بالطرق اإلشرافية التقليدية ليس بوسعهم تطبيق نموذجهم بنجاح، فهو         
غير مناسبة لطبيعة هذا النوع من األعمال، لذا كنا بالنسبة لهم  أمـًرا              

 . غريًبا غير معتاد
هذا المجال كان يمثـل     .   العامل اآلخر واجهناه على المستوى السياسى     

. حلقة وصل مهمة لألسواق التى يريد كثير من الساسة الوصول إليها          
ى يرغب فى تطبيق إجراءات لها تأثير عميق ـ مثل الحـد            سفأى سيا 

من الفقر ـ  لمصلحته السياسية الخاصة، لكن هذا المدخل السياسـى            
 .فى نفس الوقت يحّرف الحوافز ويفسد آليات السوق

..
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 هل تم التغلب على هذه الصعاب؟ وكيف تتعاملون معها؟: سؤال
فاإلدارة المصرفية الزالت تتعلم وتحاول     .    ال لم تحل   : السيد ريبادنيرا 

 Baselوفى رأيى أن المشكلة تنشأ عن معايير         .   أن تتأقلم مع مجالنا   
التى يجب أن يستجيب لها النظام المالى، وتلك المعايير مصـّمـمـة             
للبنوك التقليدية، وعلى هذا فإن المشاكل التى نواجهها هيكلية وليسـت   

 .متعلقة فقط باإلدارة
وربما يجب أن يكون هناك مجموعة جيدة من المعايير لـمـجـال              

وبالتأكيد هناك دور ستلعبه مؤسسات األعمال فى       .   القروض الصغيرة 
 .تطويرها

أما فى الميدان السياسى، فطالما هناك سياسيون وفرص وفقر، سيكون          
وبينما يريد  .   هناك دائًما جهود الستبدال آليات السوق بمقاييس سياسية       

القطاع العام كسب مزيد من العمالء فإننا نكافح من أجل التعاطى مع            
هذه المشكلة، والزلنا  نواصل العمل ومساعدة الناس على تطـويـر            

 .وتنمية مشاريعهم الخاصة
 

هل صحيح أن موضوع التكلفة و الرغبة فى تثبيت نسـب            :   سؤال
الفائدة وإلغاء العموالت أصبح أمًراً حساًساً وتحدًياً رئيسًيـاً آخـر            

 للمجال؟ 
 نعم وربما أكثر من ذلك فهو ضد طبيعـة أحـوال             : السيد ريبادنيرا 

نحن نعمل لجعل الناس تفهم أن كلفة خلق قرض صغـيـر            .   السياسة
 مليون دوالر لشركـة     2أعلى، إنها ليست نفس كلفة منح قرض بقيمة         

دولية، حيث الكلفة الوحيدة هنا هى قيمة مكالمة هاتفية من الشـركـة             
وفى مثل هذه الحالة، سعر الفائدة قد يكون ستّة أو سبعـة            .   للمصرف
 .بالمائة

إن عملية منح قرض إلى صاحب عمل صغير ـ لنفترض مثالً أنـه             
الخ ـ تولّد تكلفـة     . . نجار، أو صاحب دكان، أو بائع حلوى متجول،         

فمن ناحية ما، هناك سعر الفائدة، الذى يعكس كلفة المال وهى           .   أعلى
ومن ناحية أخرى، هناك بند المعونة      .   للقروض الصغيرة %   12حالًيا  

التقنية الذى يستهدف تعليم العميل كيف يتعامل مع الـبـيـانـات              
والمعلومات المالية، والميزانيات، والسيولة النقدية، والتقديرات، وتقديم       
التوجيه الذى يحتاجه العميل الستغالل موارده بشكل صحيح، وليسدد         

 .قرضه
هذه الخدمة ـ التى يقدمها مستشار يعمل بالقرب من العميل، طـوال            

من قيمة القرض عندمـا     %   12مدة القرض ـ يمكن أن تقدر بنحو          
يتعلق األمر برجل أعمال صغير ليس لديه شيء، لكنها تهبط فيما بعد            

لذا يجـب  .   عندما يهيئ أوضاعه لصبح فى وضع رسمى    %   إلى صفر 
التصديق على مسودة القانون الخاص باإلنعاش االقتصادى والتى هى         
اآلن قيد النظر، وإال لن يصبح ممكنًا بعد ذلك تقديم هذه الـخـدمـة،             

ـ   من أصحاب المشروعات الصغيرة عـلـى         550,000وسيجبر ال
إن مثل هذا األمر    .   العودة مرة أخرى للمرابين للحصول على قروض      

 . مليون دوالر فى سنة واحدة390سيؤدى لزيادة الفقر بـ 
 

إذن مم تتكون بالتحديد هذه الوظيفة االجتماعية التى تقومون         :   سؤال
 بها؟ 

 إن أى صاحب مشروع صغير كان يقترض ألـف           : السيد ريبادنيرا 
 دوالر على مدار عام، بـفـائـدة         1500دوالر مثالً يتحتم عليه دفع      

وعندما ننقذ نحن هذا الشخص بنظامنا فإنه يدفع بين         % .   150نسبتها  
 دوالر فقط كفائدة وعمولة، كما يتلقى دعًما تقنًيا لم يكن           300  -200

وهو بذلك يتبقـى    .   ليحصل عليه إذا اقترض المبلغ ذاته من المرابين       

 دوالر، وهو مبلغ لم يكن لديه من قبل، وبوسعه أن يسهم            1300لديه  
فى خدمة عائلته، طالما أعيد استثمار هذه النقود فى عمل، أو بيت، أو             

 مواطن مـن     550000تخّيل تأثير أن يستمتع بهذه المزايا       .   أطفال
اإلكوادور، وتخيل األثر الذى من الممكن أن يحدثه انضمام ملـيـون            

تذكر أن كل صاحب عمل صغير يـعـول         .   آخرين لهذا النظام قريًبا   
 . خمسة أفراد يعتمدون عليه فى حياتهم

 
 أى المنتجات ولدت أفضل النتائج خالل هذه الفترة؟: سؤال

 إننا ننظر للعمل من وجهة نظر إنسانية وذلك مقابـل        : السيد ريبادنيرا 
وبوضع أنفسنا مكان الفقراء فقد تعلمنا تحويل       .   النظرة المالية الصرفة  

لقد بدأنا بمـد أصـحـاب        .   المشاكل إلى أعمال تجارية مدرة للربح     
المشروعات الصغيرة باالئتمان لكننا فيما بعد وجدنا آخرين بحـاجـة         
إلى خدماتنا ومطالبهم تشكل طبيعة مختلفة جزئًيا عما نقدم، لذا قمنـا            

وعـاء  " بتقديم خدمات على شكل متجر رهن، وأطلقنا عليه اسـم             
، كما أننا عندما رأينا درجة الثروة التى حصل عليها أصحاب           " الذهب

المشروعات الصغيرة بعد أن تمكنوا بنجاح من إنهاء كل روابطهم مع           
المرابين، قررنا إعطاءهم أدوات لكى تنتقل إنجازاتهم إلى تحسـيـن           
مستوى معيشة عائلتهم، ولذلك نوفر البرنامج الـمـعـروف بـ             

Vivienda Propia )    الذى هو حلم كل شخص     ) تملك بيتك الخاص ، .
 . عائلة7000وهذا البرنامج يخدم اآلن 

 
يقول رئيس صندوق االستثمار متعدد األطراف ببنك التنمية        :    سؤال

أن برنامج بنك سوليداريو  لـلـعـمـال          )   FOMIN)(   األمريكى  
كـيـف   .   المهاجرين هو المشروع القيادى األول من نوعه بالعالـم        

 أنجزتم هذا؟
 إن أولئك الذين هاجروا للخارج قد اضطروا لذلـك          : السيد ريبادنيرا 

بسبب قلة الفرص فى بلدانهم األصلية لذا فهم فئة لزاًما على مصرفنا            
أن يقدم لها الخدمات، ووفقًا لذلك، قررنا مرافقة هؤالء األفراد فـى             

لقد الحظنا عند تقييمنا ألولئـك      .   حلمهم بخلق مستقبل أفضل ألطفالهم    
الذين اقترضوا خارج النظام المصرفى القانونى، أن كل جهدهم يذهب          

عندما يصلون لوجهاتهم يحرصون على أن      .   لسداد فوائد هذه القروض   
، مع كل  األخطار المرافقة لمثل هـذا          " البالطة" يبقوا أموالهم تحت    

والنظم المصرفية فى كل من أسبانيا وايطاليا لم تـكـن            .   التصرف
 . ببساطة ترحب بمثل هؤالء المهاجرين

عالوة على ذلك، فإنهم فى النهاية ال يستطيعون تحقيق حلمهم، وهـو            
العودة ألوطانهم، ألن  هؤالء المهاجرين يرسلون األموال ألفـراد           
عائلتهم، وهؤالء بدورهم  ينفقونها على السلع االستهالكية بدال من أن           

لقد نجحنا فى إقناع النظام التمويلى األسبانى بفتح أبوابـه          .   يستثمروها
لهؤالء المهاجرين بحيث يكون بوسعهم االدخار فى أى من البـنـوك            

 .لقد أقنعنا هذه البنوك بأن تنظر لألمر كفرصة. الرسمية هناك
 18وكنتيجة لشراكتنا مع شبكة البنوك االدخارية بإسبانيا فقد أسسنا           

 منفذ آخر فى إيطاليا،     1000منفذ بيع فى تلك البالد، باإلضافة لــ        
 .وسنقوم باألمر ذاته قريًبا فى الواليات المتّحدة

إننا نخلق المنتجات لكى يكون بوسع الفقراء أن يتخلصوا من عـبء            
 . الديون

وتضمن هذه المنتجات أيًضا لهم القدرة على إرسال األموال ألسرهـم           
بالوطن، مع اإلبقاء على سيطرتهم على الكيفية التى تنفق بها أموالهم،           
وهذا يضمن أن المال الذى جنوه سيتحول لبيت أو مشروع عمل عند            

 .عودتهم
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ونظام األمان  .   ربما الحاجة الثانية األكثر أهمية هى األمان االجتماعى       
االجتماعى ببالدنا يركز على الموظفين المعالين، لكن قطاع األعمـال          

عندما يريد أصحاب   .   من جملة السكان العاملين   %   70الصغيرة يمثّل   
األعمال الصغيرة رعاية صحية فإنهم يحصلون عليها فقط من جيوبهم          
الخاصة، على خالف األفراد األثرياء الذين لديهم تأمين خـاص أو            

نحن على وشـك إطـالق     .   الموظفون الذين لديهم  ضمان اجتماعى  
مشروع سيركز على إيجاد طريق لمساعدة هذه المجمـوعـة مـن             

 .أصحاب المشروعات الصغيرة
 

هل تعتقد أن عملك سيكون له تبعات على الحياة السياسيـة          :   سؤال
 باإلكوادور؟ 

 مواطن مـن     550000 بال شك فنحن نتحدث عن       : السيد ريبادنيرا 
اإلكوادور قاموا باالشتراك بالفعل فى خدماتنا، وبذلك تتزايد معرفتهم         
بالعمل، ويرتفع تقديرهم ونظرتهم ألنفسهم، ويتبنون موقفًا جديًدا نحو         

هؤالء األفراد وصلوا لقناعة أنه ال يمكـن        .   النظام المصرفى القانونى  
القضاء على الفقر بطريق الخطابات السياسية، ولكن بالعمل الحقيقى،         

نحن على اتصال دائم مع     .   بالعمل الذى يزود الناس بالمال فى جيوبهم      
هؤالء األفراد، وننوى بالفعل أن نمارس نفوذنا كامالً، بحيث يكـون           

اختياراتهم مـن   .   بوسعهم فى المرة القادمة اختيار أفضل نظام يحكمنا       
شأنها أن تعصم البالد من األخطاء المركبة التى حدثت نـتـيـجـة              

 .لديماجوجية نظام فاسد
 

 ما هو برأيك مستقبل القروض الصغيرة؟: سؤال
 أعتقد أنه من الضرورى أن نفهم بالتحديد ماذا يعنى          : السيد ريبادنيرا 

. مصطلح القروض الصغيرة، ألنه يمكن أن يرى من عدة جـوانـب           
يتضمن نظام القروض الصغيرة تقليدًيا تزويد أصحاب المـشـاريـع           
/ الصغيرة بمداخل لخيارات تمويلية وذلك هو أصل المـصـطـلـح           

وفى الحقيقـة   .   ولكننا، اخترنا أن ننظر له من وجهة مختلفة      .   المفهوم
لقد وّسعنا المفهوم بالقول إن مهّمة مؤسسات القروض الصغيرة هـو           

ومـن  .   أن تؤمن الوصول إلى أولئك الذين ليس لهم سبل للوصـول          
وجهة نظرنا، أولئك الذين ليس لهم مدخل إلى الفرص التمويلية علـى            

بل بالعـكـس،    .   اإلطالق، ليسوا فقط أصحاب المشروعات الصغيرة     
هناك قطاعات أخرى من السكان الذين يجدون أنفسهم فى نـفـس             

 .الموقف
وهم مثال آخر ألنـاس      .   لقد ناقشنا بالفعل قضية العمال المهاجرين     

استبعدوا من االقتصاد الرسمى، فهناك شخص ليس لديه إمكانية أو           
أهلية لشراء بيت خاص به، ويدفع إيجاًرا شهرًيا لمسكنه بما يـعـادل       

لسوء الحظ، ذلك الشخص ال يستطيع الـخـروج         .   دفعة رهن شهرية  
وشراء البيت بسبب عدد من الموانع، أحدها عدم أهليته للحصول على           

وما أراه هو أن أولئك الذين يعملون لـفـهـم            .   التمويل الضرورى 
احتياجات عمالئهم سيكونون هم بالنهاية العاملين مع هذا الـقـطـاع            

ستكون المهمة صعبة، ولذا أنظر للتمويل الـجـزئـى           .   االقتصادى
والقروض الصغيرة كمهمة لالختصاصيين، وليس كمهمة للـبـنـوك          

 .التقليدية
وسيتوجب على البنوك أن تطور مناهج جديدة، فهذه الصناعة ال يمكن           
أن تدار هكذا ببساطة دفعة واحدة كما يبدو األمر فى طـاحـونـة               

 .القروض التقليدية

 وماذا عن مشروع البنك اإلقليمى؟: سؤال
 لقد بدأنا بالفعل عملية االندماج اإلجرائى مع البنـوك     : السيد ريبادنيرا 

 البوليفـى،   Sol، وبنك   Accionالرئيسية األعضاء فى الشبكة، مثل      
 بالبيرو، وذلك بتحصيل البرامج المـشـتـركـة،          MiBancoوبنك  

باإلضافة إلى ذلك فقد دمجنا خدماتنا بحيث يتاح لنا خدمة العـمـال             
لقد أصبح الحصول علـى هـذه        .   المهاجرين، عبر نموذج طورناه   

الخدمات متاًحا بالفعل لمواطنى بيرو وبوليفيا واإلكوادور الـذيـن           
وسوف نصبح قريًبا البنك اإلقلـيـمـى        .   يعيشون فى أسبانيا وايطاليا   

 .األكبر الذى يعمل فى مجال القروض الصغيرة
 

هل تعتبر اإلكوادور وبنك سوليداريو  فى مصاف التجـارب          :   سؤال
 الناجحة عالمًيا ؟ 

 بالطبع، فنحن قادة العالم فى تزويد المنتجات ألولئك         : السيد ريبادنيرا 
الذين يفتقرون إلى الوصول  لها ألننا نتعاطف مع عمالئنا، فكل عالقة        
نؤسسها مع عميل تمثل فرصة إلعادة ورفع تقييمه لذاته وذلك بإظهار           

نريد أن نشبعه بفلسفة جديدة حول الحياة، فلسفـة         .   إيماننا به وبقدراته  
التضامن، وهو بدوره سوف ينقلها إلى اآلخرين فى بيئته ـ عائلـة،            
عمالء، أصدقاء ـ مما يساعد على أن تصبح اإلكوادور الدولة التـى            

 . نحلم بها جميًعا
 

 كيف تعرِّف النجاح؟: سؤال
 تعمل صناعتنا على تشجيع أصحاب المـشـاريـع          : السيد ريبادنيرا 

. الصغيرة لالنتقال من االقتصاد غير الرسمى إلى االقتصاد الرسمـى         
وهدفنا هو أن نعلم العميل كيف يدير نشاطه من الناحية المالية، وهذا            

وبناًء عـلـى    .   يؤكد على أن الثروة التى يحققها ستبقى تحت سيطرته        
ذلك فإننا إذا ما نجحنا فى تحقيق هدفنا هذا فسوف ينتقل العميل مـن              
االقتصاد غير الرسمى، حيث كان هدفا لإلقراض الربوى، ليصـبـح           

هذا هو ملخص هدفنا من العمل، وعلى هذا        .   عميالً محتمالً للمصارف  
 . يجب أن نبذل مزيًدا من الجهد ليبقى العميل على تواصل معنا
ا أقـل    و بالرغم من أن ذلك المنطق قد ينجح، نعرف كذلك أنّنا قطعً           

لذا يجب علينا القبول بأنه فى حـالـة          .   تنافسيةً من البنوك التقليدية   
انضمام أفراد لالقتصاد الرسمى، فإننا قد نفقدهم حيث يتـحـولـون            

على أية حال، نعتقد بأنه إذا أصبـح        .   للتعامل مع المصارف التقليدية   
رجل األعمال قادًرا على االنضمام إلى االقتصاد الرسمى، فهذا فـى           

باإلضافة إلى أن هناك عملية تعليمية، إذا صـح          .   حد ذاته نجاح لنا   
التعبير، فالعميل الذى ينضم إلى  االقتصاد الرسمى يكتشف أن  العمل            
لصالحه الخاص هو أمر جيد، بينما من قبل كان نفس الشخص يشعر            

أما اآلن فإنـه    .   أنه يعمل لصالح  طرف ثالث يكلفه نسب فائدة ربوية         
وبالتالى فإن التأثير االجتماعى والسياسـى      .   يدير عمله الخاص به هو    

لهذا العمل هائل ألن ذلك الشخص لن يعود للخروج للشوارع قـاذفًـا      
وبلغة األرقام فـإن    .   باألحجار مطالًبا بحقوقه، ألنه يدير عمله الخاص      

لدينا بيانات توضح أن نشاطنا ينقذ عمالءنا من الربا، كما يـؤثـر              
بصورة كبيرة على الحد من الفقر، إن تحليالتنا توضح أنه مقابل كـل     
دوالر ننفقه ونعطيه لعميلنا كائتمان، فإن هناك بالمثل دوالًرا آخـر            

 . ينخفض فى حجم الفقر
 

بالنسبة للخدمات المقدمة لألعمال الصغيرة، هل تتوسعون فى     :   سؤال
 تقديم خدمات أخرى أكثر من التمويل؟

 قطاع األعمال الصغيرة ليس لديه شيء، وعلى األقل         : السيد ريبادنيرا 
. من وجهة نظر مالية، يحتاج كل خدمة يمكن أن تقدمها أو تعرضهـا            
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ظاهرة أجنبية نحاول استيرادها بصعوبة شديدة، بدليل أننا " ريادية األعمال"توحى بأن .. الحيرة التى تعبر عنها افتتاحية هذا العدد
 .نجد صعوبة فى ترجمة أصلها الفرنسى أو اإلنجليزى

ورغم أن المصطلح المترجم جديد نسبًيا، وال يزال ملتبًسا ويكتنفه الغموض، فضالً عن انه محدود االنتشار، فان تأمل التاريخ             
 .االقتصادى العربى، يبين لنا أن الفئة التى يتحدث عنها هذا المصطلح موجودة منذ سنوات وعقود

فكثير من القالع االقتصادية التى نفخر بها تدين بوجودها ونشأتها وتطورها إلى أشخاص من أولئك الذين نسميهم اليوم 
"entrepreneurs" رائدى أعمال" أو." 

يكفى أن نتذكر احد أهم أقطاب االقتصاد المصرى الحديث، طلعت باشا حرب، والبصمات المهمة التى تركها فى مجاالت عديدة،           
هذا الرجل الفذ، والذى كان عقله بمثابة مصنع إلنتاج " ريادية"سواء فى الصناعة أو القطاع المصرفى أو السينما وخالفه، فنكتشف 

األفكار االبتكارية الجسورة، التى تنطوى على قدر كبير من المخاطرة، فى ظل مناخ غير مواتى، حيث االستعمار جاثم على صدر        
 .البالد من جانب، وعالقات ما قبل الرأسمالية شائعة ومتغلغلة من جانب أخر

 .ولم يكتف طلعت حرب بطرح هذه األفكار الرائدة، بل انه انتهج أساليب ال تقل ابتكاًرا لتحويل هذه األحالم إلى حقائق
 ".رائدو أعمال"ومن معطف طلعت حرب ومدرسته خرج جيل كامل من أولئك الذين نسميهم بلغة هذه األيام 

صحيح أن المبادرات الفردية، التى هى األساس فى وجود وازدهار هذه الفئة، قد تراجعت إلى الوراء وتقلصت كثيًرا بعد ثورة يوليه 
 .، وبخاصة فى ظل سياسة التأميم وقيادة القطاع العام لالقتصاد الوطنى لعدة سنوات، إال أنها لم تنعدم تماًما خالل تلك الفترة1952

 لسنة 43وصحيح أيًضا انه تم انتهاج سياسة االنفتاح االقتصادى منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى، وتحديًدا بعد صدور القانون 
رائدى "، على حد تعبير الكاتب الكبير الراحل احمد بهاء الدين، لم يكن مواتًيا بالمقابل النتعاش "السداح مداح"، إال أن مناخ 1974
 .، بقدر ما كان مواتًيا ألشكال شتى من األعمال الطفيلية واالنتهازية"األعمال

 ال تحتاج فقط إلى سوق مفتوحة، وإنما أيًضا إلى سوق منضبطة، (Entrepreneurship)" ريادية األعمال"وال عجب فى ذلك الن 
ويكفى . بما يعنيه ذلك من بيئة تشريعية وقانونية وقضائية ورقابية ومحاسبية محترمة، وهى شروط غاب الكثير منها سنوات طويلة

 .أن نتذكر أن قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات االحتكارية لم يصدر إال العام الماضى
ومع ذلك فان مسيرة اإلصالح االقتصادى التى تشهدها البالد منذ سنوات، قد جعلت من الممكن إعطاء قوة دافعة لهذه الطليعة                 

المنتدى "االقتصادية ـ إذا جاز التعبيرـ على نحو الذى نرى نموذًجا مشرفًا له فى ملف هذا العدد، الذى سلط األضواء على 
 .، الذى يضم كوكبة من الشبان الطموحين والمثقفين والشجعان"المصرى لرائدى األعمال

فإن هذا العدد مرشح للتزايد بالتوازى مع قطع خطوات جديدة على طريق اإلصالح .. وإذا كان عددهم حتى اآلن محدوًدا
 .االقتصادى

، وبخاصة فيما يتعلق بالتمويل "الرياديون"ونرجو أن يكون تسليط هذا العدد الخاص األضواء على المشاكل التى يعانى منها هؤالء 
وشروط دخول السوق والخروج منه، عامالً مساعًدا فى حث من يعنيهم األمر على حل هذه المشاكل، واالستفادة بصورة أكبر وأكثر                 

 .فعالية من الطاقة الهائلة واألفكار االبتكارية واإلبداعية لهؤالء الرواد
فهؤالء ثروة قومية يجب تعظيمها ال إهدارها، كما يجب أال يكون االهتمام بهم أقل من االهتمام بتشجيع كبار المستثمرين أو     

 .االستثمار األجنبى

 

"..א"
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مطبوعة يفخر بإصدارها .. اإلصالح االقتصادى
المرآز تابع . مرآز المشروعات الدولية الخاصة 

لغرفة التجارة األمريكية فى واشنطن تأسس عام 
 لدفع االستثمارات الخاصة   واالصالح 1983

يتم تمويل . االقتصادى والتوجه نحو السوق الحر
المرآز أساًسا من الصندوق الوطنى للديمقراطية 

 والوآالة األمريكية للتنمية الدولية

يمكن التعرف علي نشاط مرآز المشروعات الدولية  
 الخاصة من خالل شبكة المعلومات الدولية 

http://www.cipe.org 
 ولالطالع باللغة العربية

http://www.cipe-arabia.org 
 :مواقع أخرى لمساندة القطاع الخاص

www.hawkama.net 
www.efham.com 
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