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 ُملّخص:

ثير كبير على عملية التنمية االقتصادية. فهي مشاريع تأتي بماا تعتبر من أهم المشاريع التي لها تا الرياديةإن المشاريع 

في طبيعة المصارف والمؤسسات الماليه يتم إختيار هو جديد وتنقُل بذلك اإلقتصاد والمجتمع بأسرة الى مستوى أعلى. 

ت وحقااي  عان إحصااييات ومعلوماابالدرجة االولى علاى مامانات و راد تمويلها بعد دراسة معّمقة تعتمدالمشاريع المُ 

هاي المشااريع التاي تساتتيع تقاديم ماا  الريادياةفالمشاريع غيار . إن كان قايماً )مشروع توسعة( تاريخهعن المشروع و

تي بشي جديد وغير قابل للمقارنة االتي ت الرياديةهو متلوب من المؤسسات المالية والمصرفية وعلى عكس المشاريع 

لمؤسسااات الماليااة والمصاارفية. لااذلك تكااون هااذا المؤسسااات عاااجزة عاان تموياال والتققاايم تبعاااً للسياسااات المتبعااة ماان ا

مان خا ا القتااع التماويلي غيار  (. (Seed and Startupخاصاةّ فاي مراحال المشاروع االولاى  الريادياةالمشااريع 

 الوصوا الى آلياةتم  (Business Angels)( وبشكل خاص من خ ا م يكة االعماا (Informal Sectorالرسمي 

متزاياد االهمياة فاي تمويال  اً م يكاة االعمااا دورفاي الوقات الاذل تلعا  باه . الريادياةتمويال المشااريع يتم من خ لهاا 

نجااد أن هااذا النااوع ماان التموياال لاايس سو أهميااة ولاايس لااه دوراً كبيااًرا فااي فااي الاادوا الصااناعية  الرياديااةالمشاااريع 

هميااة م يكااة االعماااا ومحاولااة توساايع تواجاادهم بالاادوا أعلااى ريااد تسااليض ال ااو  . لااذلك نُ إقتصااديات الاادوا العربيااة

 العربية.

 

 فرضيات الدراسة:

يات فرماعلى الدراسة ال اقوم هذت, لذلك الرياديةنجاح المشاريع إيل في تتبي  وون هذا الدراسة تدور حوا دور التمإ

 التالية:

 الفرمية االولى:

H0 - بشكل عملي  الرياديةيع نجاح المشارإللتمويل دور رييسي في تتبي  و 

H1 - بشكل عملي الرياديةنجاح المشاريع إليس للتمويل دور رييسي في تتبي  و 

 

 الفرمية الثانية:

H0 -  هالرياديالمشاريع وتماشى تاالسواق المالية والمصرفية معايير التمويل في 

H1 -  هالرياديمعايير التمويل في االسواق المالية والمصرفية ال تتماشى والمشاريع 
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 همية الدراسة:أ

عتبار الاداعم الرييساي للنماو والتنمياة االقتصاادية وفاي منها تُ  الرياديةوالمتوستة وبشكل خاص  ةن المشاريع الصغيرإ

دور متزاياد االهمياة فاي العملياة التنموياة وماا يترتاا   الريادياةن دور المشااريع إخلا  فارص عمال جديادة ومساتدامة. 

 -بتكااار إخلاا  مثال هااذا المشااريع ) نأ الإ الريادياةهمياة هاذا المشاااريع أغم ماان ياة كثياارة. باالرُ جتماعإثااار آعليهاا مان 

Invention) ةفاي طاور النماو. فاالساواق المالياا وماييل نسابيً  –فاي الادوا العربياة  -ماا ااا  هاامويلوبشكل خاص ت 

ل ُحااج الحكوميااة الداعمااة للريااادة ان ت  والمصاارفية ال تسااتتيع تموياال مشاااريع رياديااة وكااذلك االماار ال تسااتتيع الباارام

الاى واقاع  الرياديةدور التمويل في تحويل االفكار برااإ فيتكمن دراسة ال اوعليه فان اهمية هذ شكلة التمويل القايمة.مُ 

ودور القتاااع المااالي غياار الرساامي  درة المؤسسااات الماليااة والمصاارفية علااى سلااكقُااتسااليض ال ااو  علااى عملااي و

(Informal Sector)  الرياديةفي تمويل المشاريع. 

 

 

 أهداف الدراسة:

في رسمي مثل "م يكة االعماا" الالهدف الرييسي من هذا الدراسة هو تسليض ال و  على دور القتاع التمويلي غير 

فاي دهاا ال اييل والمحادود واا فاي العملياة التنموياة ولوجمن دور فّعاتلك الم يكة لما ل الرياديةمجاا تمويل المشاريع 

فاي ف عارّ يجااد بارامج تُ كذلك االمر نحاوا من خا ا هاذا الدراساة تقاديم توصايات إلالدوا العربية وقلة الترويج لها و

 اوتفعياال دور م يكااة االعماااا فااي الاادو وفااي االماااكن المناساابة لااذلك انبالشااكل والترياا  الصااحيح م يكااة االعماااا

 .  مكانالعربية قدر اإل

 

 

 مجتمع وعينة الدراسة:

بالدراسااه المؤسسااات الماليااة  ق الااى قتاااع الماليااة والمصاارفية ودورا التمااويلي. لااذلك نخاا   هااذا الدراسااة نتتاارّ  فااي

 ا المشاريع الصغيرا والمتوستة. والمصرفية التي, ومن ممن سياساتها التمويلية, تموّ 

 

 

 

 

 مقدمة: -1

والمشااريع الصاغيرة والمتوساتة تعتبار  ريادياةال المشاريع نإفي ظل التحديات االقتصادية العاصفة في معظم الدوا ف

ل مان قلّامن الدعايم الرييسية لعملية التنمياة االقتصاادية وفاي خلا  فارص عمال جديادة التاي وبجانا  دورهاا التنماول تُ 

فاي  لمثّاتُ  معظام الادوا فاياالعمااا الصاغيرة والمتوساتة ن إ جتماعية وسياسية.إقتصادية وإالبتالة وما لها من توابع 

 4التاي توظا   ةل المشااريع الصاغيرمثّافاي االردن بشاكل خااص تُ  .تآنشاجماالي المُ إمن  %91يزيد عن ا سض مالمتو

. فهاذا المشااريع لهاا دور رييساي فاي التوظيا  (DOS 20061) من اجماالي المشااريع %99 ةاشخاص واقل ما قيمت

 بشاكل عاام. االقتصاادية واالجتماعياة التنمياه ةوكاذلك فاي عمليا ةوالناتج المحلي االجمالي وفي خل  فرص عمل جديد

هاي مشااريع  الرياديةفالمشاريع غير  .اً اي  عندما يكون المشروع ريادياً  بشكل كبير هذا الدور الرييسي والمهم يتزايد

الساالع  ق وينتجااوناسااوباال صاا ً أالمعااروف والمتااداوا ويعرمااون ساالع وخاادمات موجااودا الشاا  تكااون ماان ماامن 

سو وظااي  خاص شاعاادة مان ا تاأتيهاذا المشااريع فكارة . ومتداولاة م تكنولوجياا معروفاةساتخداإوالخدمات من خ ا 

علميااة وعمليااة ليساات بالعاليااة. لااذلك يكااون لهااذا  وكفايااات اشااخاص سو مقاادراتماان عاااطلين عاان العماال او بساايتة او

. فاي (Audretsch/Thurik 2000, Seyfart 2004)ا فاي دفاع عملياة التنمياة االقتصاادية ا ليس كبيرً المشاريع دورً 

 .ومشاكلها وطرق حل تلك المشاكل الرياديةسوف نركز على المشاريع  الدراسةهذا 

 

لاذلك  مان جهاة اخارى الرياديةالمشاريع من جهة وبين في هذا السياق يمكن الخلض بين المشاريع الصغيرة والمتوستة 

ان  لال ارورمان لايس اناه  حياث لريادياةاق باين مفهاوم المشااريع الصاغيرة والمشااريع هناا ان نفارّ  لال رورومن 

. ولكن حتاى اصغيرً  اً ن كل مشروع ريادل يكون باالصل مشروعأال إيكون المشروع الصغير ريادل في نفس الوقت, 

                                                           
1 Jordan -atistics Department of St 
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 نسابة .يج  ان تتوفر فياه صافات االبتكاار واالباداع وروح المباادرة اً ريادي اً مشروع يكون المشروع الصغير هو اي اً 

 هو المشروع الذل ياتي بش  جديد مثل: الريادلفالمشروع  (Schumpeter) للعالِم القتصادل

 

 (new Good or Serviceتقديم سلعة او خدمة جديدة  ) -6

 (New Production Method) تقديم عملية تصنيعية جديدة  -2

  (Development of new Markets) تتوير أسواق جديدة -9

   (Get a new Source of Raw Materials)للمواد الخام  ةمصادر جديد ل الىالتوص   -4

 (  Implementation of a Reorganizationدارية جديدة )إرق ستخدام طُ إ -5

(Schumpeter, 1964, P. 100-101). 

 

او (Opportunity Entrepreneurial activity)  التقادم بمشااروع جديااد يكااون بشااكل عاام نتيجااة وجااود فرصااة 

 2110فاي عاام   .)epreneurial activity)ecessity EntrN( GEM, 2007, P. 19)2 لاذلك ةوجود حاجابسب  

فت نّ التاي ُصاو )MIT, 2008, P. 14)3 مشاروع 26.011لت في االردن حاوالي جّ كان عدد المشاريع الجديدة التي سُ 

 Opportunity Entrepreneurial)  بساب  وجاود فرصاةانشايت مشااريع  هاامعظم على ان  GEMمن تقرير اا 

activity) في االردن موجود وبنسبة مرتفعة الريادلعنى ان العامل بم  . (GEM, 2007, P. 29)  باالرغم مان سلاك

 . الرياديةفهناك عواي  مااالت تق  بتري  المشاريع 

 

والتاي ناذكر  الريادياةهم العواي  التي تواجة المشاريع أظهر في دراساتة وتقريرة أ 2111المنتدى االقتصادل العالمي 

 :منها ما يلي

 

 (٪14.9)البيروقراطية العالية في الدواير الحكومية  1- 

  (13.1%) الوصوا الي االسواق المالية 2- 

 10.4%))والكفايات  العماا المؤهلين النق  في 3- 

 (8.9%)العمل ظع  في العملية التنظيمية في مجاا  4- 

 (8.2%) ومبادئ العمل ظع  في أخ قيات 5- 

  (7.7%) معدا ال ريبةارتفاع  6- 

  (7.1%) ال ريبية القوانين تعود الى اسباب -0

 (.WEF, 2006, P. 134)   )%(6.9البنية التحتية الم يمة  عدم وجود - 8

 

حال بقارار سياساي ه عااي  يمكان ان يُ شكل العاي  االوا والذل يمكن تصنيفه على انّابجان  عاي  البيروقراطية الذل يُ 

عتبر العاي  االهم ا العاي  التمويلي )الرقم الثاني( فهو يُ مّ أل صاح  المشروع. ب  ن من قِ مافيّ إهد وامن ذا جُ واحد او بب  

وهو العاي  الذل سوف نحاوا من خ ا هذا الورقاة العلمياة  الرياديةوالرييسي النه العاي  الحقيقي في وجة المشاريع 

 البحث فيه ومحاولة ايجاد حلوا ومقترحات وتوصيات لذلك. 

 

ركااااز منااااذ اكثاااار ماااان ميااااة عااااام علااااى دور  (Joseph A. Schumpeter)قتصااااادل النمساااااول ألعااااالم اال

 (Economic Development)باناه دور رييساي فاي العملياة التنموياة االقتصاادية    (Entrepreneurs)ينالرياادي

حااالت ين يواجهاون فاي معظام الالريااديا على ان ز اي ً وركّ  (New Jobs Creation)وفي خل  فرص عمل جديدة 

االستثمارية مشاكل تمويلية بسب  وجود جميع العناصر االنتاجية المتاحة للرياديين فاي وماع التوظيا  الكامال. لاذلك 

ون مشاكلة فاي تمويال هاذا المشااريع الرياادية جديدة او مشروع استثمارل جديد فساوف يواجاه رياديوعند وجود فكرة 

قتاارال لتموياال مشاااريعهم ون الااى اإلالريااادييلجاا  ذلك ولاا ةالمتاحاا بسااب  التوظياا  الكاماال لعناصاارهم االنتاجيااة

(Schumpeter 1993). 
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من هنا نأتي لتسليض ال او  علاى دور التمويال فاي العملياة التنموياة ودور المؤسساات المالياة المصارفية الرييساي فاي 

 الريادياةويال المشااريع ق بشاكل أساساي  إلاى مشااكل تمتفعيل ودعم ديناميكية االقتصااد. فاي  ورقاة العمال هاذا نتتارّ 

ة فبالرغم من اهميّا لحل تلك المشاكل ودفع عملية التنمية االقتصادية بقوة إلى أالمام . الريادلودور" م يكة االعماا" 

ماا االات تعااني مان   -كماا هاو الحااا فاي معظام الادوا  -بشاكل خااص اال انهاا فاي الادوا العربياة  الريادياةالمشاريع 

 .(Seed and Startup) تمويل وبشكل خاص تمويل المراحل االولى من المشروعمشاكل كثيرة اهمها ال

 

فاي  ة, من وجهة نظار الوساتا  المااليين, مرتبتاالرياديةنرى أن مشاكل تمويل المشاريع  في البداية وكما هو معروف

مان نسابة قليلاة  علاىر خآبشاكل او با تحتولتي لة والومشاريع توسعيّ قايمه اتمويل شركات  كثيرة بالمقارنة مع مخاطر

والتوايع الغير متكااف  فاي  إسا ما أمعنا النظر في هذا المشكلة نجد أن أساس المشكلة هو )نق ( المعلومات المخاطر.

( وتكلفااة Asymmetric Information)والمؤسسااة التمويليااة  الريااادلتبااادا المعلومااات بااين صاااح  المشااروع 

تكمن في أن المؤسساات  الرياديةرة تمويل المشاريع و(. بمعنى أن ختTransactions costsالمعام ت )المرتفعة( )

وكاذلك  الريادياةصاعوبة فاي جماع المعلوماات ال اماة وال ارورية لتقيايم ودراساة المشااريع  تجاد المالية والمصرفية

 .وعدم المقدرة على الحصوا على ممانات اخرى االمر إرتفاع تكلفة الحصوا على تلك المعلومات

معن ى النظر في هذا المشاكلة مارا اخارى نجاد أن مشاكلة نقا  المعلوماات وإرتفااع تكلفاة تجميعهاا والحصاوا اا إسا م

 ساياقعليها ليس ساوى دليال وامال علاى ماع  فاي هيكال وسياساات المؤسساات المالياة والمصارفية خصوصاا فاي 

هااذا  . (Aßmann 2003) سااوى مشااكلة يمكاان التغلاا  عليهااا أو تخفيفهااا تليساا وهااي الرياديااةل المشاااريع يااتمو

يمكان أن تتجااوا مشاكلة نقا  وإرتفااع تكلفاة المعلوماات  الريادياةالتي تعنى في تشجيع وتمويل المشاريع المؤسسات 

لاذلك تبقاى  .في سياساتها وعملهاا بشاكل عاام وان تكون ريادية اي اً  من خ ا تخصصها في تمويل مثل تلك المشاريع

هاا وتغيار للمصارفية غيار قاادرة علاى تغيار هيكاايماه مادامات المؤسساات المالياة و ق الريادياةمشكلة تمويال المشااريع 

ة جمعهاا المرتفعاة وباذلك خفاش نسابة فاالمعلوماات وتكل نقا سياساتها التمويلة الش  الذل يسااهم فاي خفاش مشاكلة 

يكاون  انلاك المصااري  العاملين على ت من. هذا التغير يتتل  بالدرجة األولى الرياديةالمشاريع  المخاطرة في تمويل

هاذا  صابلاالخارى وباذلك ت الريادياةروح المباادرة والصافات بجانا  الخبارة فاي تمويال المشااريع ان يتحلاوا باعندهم 

 مؤسسات مالياة ريادياة تتحلاى بصافات سالوك ماالي خا  ققادرة على التغل  على مشاكل التمويل وتصبل  المؤسسات

 (a creative entrepreneurial finance behavior)وريادل 

 

 

  الرياديةفشل السوق في تمويل المشاريع  -2

ليتة لحل المشاكل التي يمكن ان توجد لسب  ما في السوق ولكن في حالة آمن البديهي ان يتفاعل السوق ويستخدم 

تيات يجاد حل يتناس  مع المعإتمويل المشاريع الريادة نجد ان السوق يق  عاجزا عن  التي تواجه وتعي العواي  

التي تؤدل لهذا المشكلة. هنا سوف نتحدث عن المشاكل الرييسية التي تشكل اكبر العواي  في تمويل المشاريع 

 .الريادية

 

 ندرة وجود رأس مال لتمويل فكرة ريادية  -2-1

نجاد أن التمويال  (Early Stage)وبشاكل خااص فاي مراحال المشاروع األولاى  الريادياةفي حالاة تمويال المشااريع 

حياث أن تمويال المشااريع  (Internal Capital ن بنسابة عالياة مان مادخرات صااح  المشاروع )تمويال ساتاييكاو

إلى يل الذاتي ونسبة التم صللدراسة في الواليات المتحدة االمريكية ت . تبعاً يتم من خ ا المدخرات الخاصة الريادية

 %5اي اااً  (Venture Capital) ارلاإلسااتثم الماااا رأسماان و %5ماان م يكااة األعماااا حااوالي بينمااا  09%

(.(Röpke 2000  ّد أن تمويال ِجامان خا ا رأس المااا اإلساتثمارل وُ  الريادياةتمويال المشااريع  ن فايبالنظر باتمع

بينماا ( %5) الماذكورا اعا ا مان تلاك النسابة %5ماا نسابته  فقاض يشاكل (Seed and Starups) المرحلاة األولاى

وباذلك نساتتيع القاوا باأن (Aßmann 2003)  %10ل ماا نسابته قايماة فيشاكّ تمويال المشااريع التوساعية لشاركات 

 (Seed –Capital/ first –Stage / early growth finance)فاي مراحلهاا األولاى  الريادياةويال المشااريع مت

 يعملهام الرييسا يعتبار الهاذا الناوع مان التمويال ليس مان إختصااص البناوك التقليدياة أو رأس المااا اإلساتثمارل و

(Core Business - Activity). 

 

 "م يكاة األعمااا"وبالدرجة الثانية من  - ويل الذاتيمبعد الت -تي أيفي مراحلها األولى  الرياديةويل المشاريع متن إ

ن يتعاملوا مع كل تلك المخاطر الماذكورة باسالوب ومعاايير أب هم من صفات ريادية وخبرة أعماا عالية تخولهمللما 
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لاذلك  .مان المؤسساات المالياة التقليدياة كبارأبشكل  الرياديةالمشاريع  مويلفي تجعلهم قادرين وراغبين مختلفة مما ي

ينقصهم التمويل بالدرجاة األولاى ألن  الرياديةن أصحاب المشاريع إ( (Schumpeter نسبة ل قتصادل النمساولو

عدم لذلك فإن  .مجاا لتمويل مشاريع إمافيةموظفة بالكامل وليس هناك  باالغل  تكونالمتاحة عناصرهم اإلنتاجية 

فاي تمويال وعجز المؤسسات المالية التفليدية من جهة  (Internal Finance) ساتياً  الريادلالمشروع  لتمويلالقدرة 

ن إ .الريادياةالمشااريع مشاكلة تمويال لا  يومال لناا ق (External Finance)اخارى  ةمان جها الريادياةالمشااريع 

مراحال متقدماة بالدرجاة الرييساية  يخا    س الماا اإلستثمارلأرالمؤسسات المالية والمصرفية ومن خ ا  تمويلال

  فاي التمويال الاذاتي قهاذا الان  .ولايس فاي المراحال اإلولاى سات الختاورة العالياة (Expansion) من المشروع 

شاكل عااي  ي( إلساتثمارلخا ا المؤسساات المالياة والمصارفية وراس المااا امن ( والتمويل الخارجي )شخصي)ال

عمليااة النمااو رل الواقااع وبالتااالي تكااون عاااي  فااي طرياا  أعملياااً علااى  الرياديااةمكانيااة ترجمااة االفكااار إكبياار فااي 

 .وفي خل  فرص عمل جديدة ومستدامةوالتنمية اإلقتصادية 

 

وتموياال المشاااريع  الرياديااةو الرياديااةن توجيااه الماادخرات الوطنيااه وراس الماااا االجنبااي نحااو تموياال المشاااريع إ

فااي نجاااح المشاااريع  ورييسااياً  مهماااً  الصااغيرة والمتوسااتة ماان خاا ا المصااارف والمؤسسااات الماليااة يعتباار عااام ً 

ن هاذا المؤسساات إوبالتالي في دعم العملية التنموياة بشاكل عاام. ولكان وكماا هاو الحااا فاي معظام الادوا العربياة فا

 لشكل المتلوب في تقديم التمويل ال ام.والمصارف المالية ال تقوم بدورها الفعاا با

 الريادياةلم يستتيع إقتصااد دولاة ماا باإغ ق هاذا الفجاوة التمويلياة والانق  الحاصال فاي تمويال المشااريع  في حاا

فسااوف يبقااى هااذا اإلقتصاااد يعاااني ماان مشاااكل كبياارة فااي النمااو والتنميااة وفااي خلاا  فاارص عماال جدياادة ونقاا  

 التتور اإلقتصادل.بالديناميكية ال امة للنمو و

 

 الرياديةفي تمويل المشاريع المؤسسات المالية والمصرفية دور  -2-2

. هذا أصدقا ( –عايلة  –من خ ا التمويل الذاتي )مدخرات  بالدرجة االولى الرياديةتمويل المشاريع بشكل عام يتم 

ألن المؤسساااات المالياااة , ادياااةالريدور المؤسساااات المالياااه ال اااعي  فاااي عملياااة تمويااال المشااااريع الواقاااع يعكاااس 

والمصرفية يحاولون من خ ا سياسيتهم التمويلية المتبعة تفادل أل نوع من أناواع المخااطرة وينقصاهم بشاكل عاام 

 وما يترت  عليها من مخاطر. الرياديةلتقييم المشاريع  وروح المبادرة وصفات ريادية اخرى الخبرة والمعرفة

 

 تمانيااةيال ينجحااون بإمتحااان الجاادارة اإل الرياديااةين وأصااحاب المشاااريع الريااادية لماااسا تكااون القاعاادة بااأن أغلبياا

(Credit Worthiness)علااى معلومااات  لمشاااريعاتموياال سياسااة المصااارف والمؤسسااات الماليااه تعتمااد فااي   ؟

, ن اخارىوحقاي  ومعايير ثابتة ووامحة مثل مقارنة المشروع المراد تمويلاه بمشااريع مشاابهة فاي امااكن او ااماا

في األغل  ال يمكانهم إح اار ال امانات المتلوباة و لايس لهام معلوماات )تقاارير  الرياديةألن أصحاب المشاريع و

 تمويااليعتباار  يمكاان أن يقاادموها للمساااعدة بتقياايم المشااروع,  الرياديااةساانوية او ساالع فااي السااوق( عاان مشااروعاتهم 

للمؤسساات التمويلياة الن الانق   كبياراً  تحادياً  (Historical Data)التي تفتقار لمعلوماات ساابقة  الرياديةالمشاريع 

مكانياة تقيايم هاذا المشااريع ودراساتها بشاكل كااف إل بشاكل كبيار مان يقلّا الريادياةفي المعلومات عن تلك المشاريع 

غل  في اال الرياديةى اصحاب المشاريع كل ما لد .يؤهل المؤسسات التمويلية العتا  قرار التمويل او عدم التمويل

 .  (Business Plan) وخته عمل (Invention) هو فكرا رياديه

  

 الريادياةالمشااريع  فاي تمويال (Venture Capital) دور مؤسساات رأس المااا اإلساتثمارلكر فما هاو نسبة لما سُ 

ع حال األولاى تكاون عالياة فاي المشااريانسبة الختاورة فاي المر ألن؟  (Seed and Startup) حلها األولى افي مر

وألن أصحاب القرار في هذا الشركات ملتزمون بسياساات وتعليماات معيناة و يأخاذون القارارت نياباة عان  الريادية

بااذلك  ة, فيكونااواهااذا االمااواا االسااتثماري ويتحملااون بااذلك مسااؤولية مصااير أصااحاب رسوس األمااواا الحقيقيااون

مان هاذا المنتلا  نكارر الانق   وظيفاتهم. وال يريدون المخااطرة فاي هاذا األماواا وفاي تلك االمواا مسؤولون عن

الحاصاال فااي رأس الماااا الااذاتي وعاادم م يمااة المصااارف الماليااة والمصاارفية ومؤسسااات رأس الماااا اإلسااتثمارل 

(venture capital)  في مراحلها األولى لتفادل المخاطر المرتبتة بذلك. الرياديةفي عملية تمويل المشاريع 

  

 

 

 



 6 

 الرياديةلمشاريع كل تمويل اامش -3      

و نقصها أتوايع المعلومات  ؤ  بعدم تكافتتعلّ التي في هذا النقتة نسلّض ال و  على المشاكل التي سكرناها و

 اصحاب المشاريع والتزامهم بالعقد وسداد التمويل.باالغل  وعدم ممان سلوك 

 

 مشكلة النق  في المعلومات وإرتفاع تكلفة الحصوا عليها -9-6

 صااااح  المشاااروع والمؤسساااة التمويلياااة نوتوايعهاااا غيااار المتكااااف  باااي ي المعلومااااتإن مشاااكلة الااانق  فااا

(Asymmetric Information)  ُالاة تاؤدل الاى تمويال المشااريع إيجاد آلية فعّ  في  فشل السوق بشكل عام سبّ ت

فاي مراحال  ز على تمويل المشاريع في مراحل متقدمة, بمعنى تمويالالمصرفية تركّ والمؤسسات المالية  .الريادية

أو معدومة ألن السوق في هذا المراحل قاد تقبال المشاروع . هاذا التمويال يكاون باألغلا   سات ختورة قليلة نسبياً 

  فااي المعلومااات وعاادم التصااريل بكاال قاان -لهااذا السااب   عبااارة عاان توسااعة المشااروع القااايم الناااجل أصاا .

يكاون مان الصاعوبة   (Asymmetric Information Allocation)المعلومات مان طارف صااح  المشاروع 

 Agent-Principle Problemالوصوا إلى إتفاق تمويل المشروع 

 ((Spreemann 1990  ومؤسساات  الرياادلع قاة باين صااح  المشاروع مشاكلة فاي الأوا . هذا الحاا يعكس

ناسا  ماع سياسااتها هي ع قة إختيار المشروع المناس  لتلك المؤسسات الاذل يت . هذا الع قةالمالية والمصرفية

ن في عملية إختيار المشروع المناس  للمؤسساة التمويلاة الاذل ي امن أقال المشكلة تكمُ Stiglitz 92). )التمويلة 

 Hidden)هذا المشكلة تسامى أي ااً مشاكلة المعلوماات المخبياة  .ختورة وي من السداد في الوقت المتف  عليه

Information). 

 

 مويل وسداد التمويلبين التمشكلة الفارق الزمني  -9-2

ن. لهاذا الساب  يخ اع المشاروع لدراساات كثيارة لتقيماه ومعرفاة في العادة يكون تسديد التمويل بفارق امني معيّ 

ر ال يكاون هنااك تصاو   الريادياة. ولكن في المشاريع ام ال على تسديد التمويل مستقب ً  فيما إسا كان المشروع قادراً 

ف مان الشاخ  صااح  المشاروع ية تسديد التمويل وكذالك األمار هنااك تخاوّ كاٍف عن مستقبل المشروع  وإمكان

هاذا الحااا  .او المماطلاة فياه سداد أو اإلحتفاظ بمعلومات ممكان أن تاؤدل إلاى عادم الساداد أو تأجيلاهالته على ونيّ 

الادافع مشاكلة  واللتاي تسامى اي ااً  ع قاة صااح  المشاروع ماع المؤسساات التمويلياةيعكس المشاكلة الثانياة فاي 

(moral hazard) (Stiglitz 92)متكاااف  بااين صاااح  الغياار مشااكلة تنااتج عاان توايااع المعلومااات . هااذا ال

المشروع والمؤسسة التمويلية ولكن في مرحلة ما بعد توقيع عقاد التمويال. حياث يمكان لصااح  المشاروع العمال 

 لتحقي  و دعم أهدافه الشخصية وليس أهداف المؤسسة التمويلية.

المخاطرة التمويلة تتحملها المؤسسة وبما أن هدف صاح  المشروع هو تعظيم الربل فمن الممكن أن بما أن 

يبالغ صاح  المشروع في المخاطرة من أجل تحقي  ربل أكبر وي ع المشروع في ختر يمكن أن يفشله 

 .هذا المخاطر والخساير الممكن ان تنتج عنهاوبالتالي تتحمل المؤسسة التمويلة 

 

 الُمنتج وتصرفات صاح  المشروعمشكلة  -9-9

لة نأتي هناا إلاى مشاكلة الُمناتج مان ناحياة أي اً و بنا اً على نق  المعلومات بين صاح  المشروع والجهة المموّ 

رغم من الدراسات المكثفة عن إمكانياة نجااح من ناحية الُمنتج وبال وتصرفات صاح  المشروع من ناحية أُخرى.

مان ناحياة اخارى فاإن تصارفات صااح   معقولة إال أن ختر فشل هذا الُمنتج تبقى قايماة. وتسوي  الُمنتج بربحية

 معلومات عن كيفية سير األُمور ونوعية عمله وإحتماالت الفشل والنجاح الحقيقية تشكل أي ااً  يهالمشروع وإعتا

يمكاان أي اااً أن   .يااةلاادى المؤسسااات التمويل ماان المخاااطرة الغياار محسااوبة اً ماان حاااالت عاادم اليقااين ونوعاا اً نوعاا

سارعة ومامان تساديد )يتصرف صاح  العمل بتريقة تخدم أهدافة الشخصية بعيدأ عان رغباة الجهاة المومولاة 

فاي الحصاوا المشاروع  صاح  سرعه وحصريةلذلك فإن عدم التواان في الحصوا على المعلومات و (التمويل

ا تع شااكل خاااص فااي حاااالت بتباار مشااكلة تااؤدل وعلااى المعلومااات عاان المشااروع وإمكانيااة إخفايهااا عاان الُممااو 

هذا الحاا يعكس المشاكلة الثالثاة فاي ع قاة صااح   إلى عدم التواف  وبذالك إلى عدم التمويل. الرياديةالمشاريع 

 (hold up)المماطلاة وعادم الوفاا  باالمتف  علياه المشروع مع المؤسساات التمويلياة واللتاي تسامى اي ااً مشاكلة 

(Stiglitz 92) .ف مان أن يقاوم صااح  المشاروع, و باالرغم مان نجااح المشاروع  في هاذا الع قاة يكاون التخاوم

وقدرة المشروع على تسديد التمويال, علاى المماطلاة بالتساديد أو عادم التساديد. هاذا المشاكلة تسامى أي ااً مشاكلة 

(hidden intention ) .(Stiglitz 92)  
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أن صااح  المشاروع ال يساتتيع تلبياة فاي ن ويلاه تكُماالمناول تم الرياادلإن مشكلة تقييم ودراسة المشاروع 

إحتياجااات المؤسسااة التمويليااة ماان ناحيااة المعلومااات وال اامانات المتلوبااة. فااي العااادة ال يملااك صاااح  

أل رأس مااا أو أل مامانات يمكان تقاديمها التاي ت امن للمؤسساة التمويلياة أن صااح   الريادلالمشروع 

 مشاروعناحية االخارى ال يمكان للمؤسساة التمويلاة تقايم قادرة صااح  الالمشروع سوف يلتزم بالسداد. من ال

ال يمتلااك علااى ساابيل المثاااا تقااارير ساانوية, ألن صاااح  المشااروع  (Credit Worthiness)تمانيااة ياإل

(Annual Reports) يولةأو تقااارير ساا (Cash Flow–Statement)  ُفيااد فااي تقاايم أو أل معلومااة قااد ت

   (Historical Data).ريادل و ليس له تاريخ مدون يمكن اإلستفادة منه المشروع ألن المشروع هو 

 

  الرياديةفشل الدولة في تمويل المشاريع  -4            

حياال دون أن العواياا  التااي تُ  (Bruederl / Preisendoerfer/ Ziegler (1996))ياارى اإلقتصاااديون 

ة خلاا  فاارص عماال جدياادة ودفااع النمااو والتنميااة عواياا  فااي ديناميكياا هااي اي اااً  الرياديااةتموياال المشاااريع 

خ ا سياسة إقتصاادية داعماة للرياادة. من كل احل هذا المشلذلك وألهمية الموموع يمكن أن تُ   اإلقتصادية.

االردنااي للريااادة  مركاازالفااي االردن هناااك مبااادرات كثياارة تاادعم الريااادة مثاال مركااز الملكااة رانيااا للريااادة و

وتتبيقهاا بشاكل مشااريع علاى ارل  الريادياةنجااح االفكاار إفاي  تاي لهاا دور اي ااً وشبكة االردن للريادة ال

 الواقع )انظر الجدوا(:

 

  اعضاء شبكة الريادة في االردن 

Jordan Forum for Business & Professional Women 

El Hassan Industrial Estate JIC  

iPARK – Jordan's Technology Incubator (The Higher Council on 

Science & Technology) 

JIC for Engineering and Industrial Enterprises – RSS 

Agro-Business Incubator / University of Jordan 

Jordan Innovation Centre / Philadelphia University 

Jordan Innovation Centre 

Reference: JIC5, 2009b.    

 

مشاريع ريادية باشكاا مختلفة ونجل في عملية  9ستتاع المركز االردني للريادة ان يدعم إ 2110لغاية عام 

. الى جان  سلك تم تسجيل برايتين اختراع والفوا مشاريع التتبي  العملي لث ثة افكار ريادية من هذا التسعة

 (.  (JIC 2009ت تجارية وتسجيل ع ما بمسابقات ريادية كثيرة

 

ولكاان وبااالرغم ماان هااذة سااتراتيجيات ومبااادرات كثياارة لاادعم الريااادة إفهناااك فااي االردن االرادة السياسااة و

 - Seed) وخصوصاا فاي المراحال األولاى  الريادياةاالرادة والمبادرات ف  تازاا عوايا  تمويال المشااريع 

Early Stage) .قايمة 

 

الناجمة عن النق   الرياديةيمكن من خ لها حل مشكلة التمويل لدى المشاريع بسب  فشل السوق بإيجاد آلية 

في المعلومات وإرتفاع مشكلة تجميع تلك المعلومات وكذلك األمر بسب  نق  في خبرة موظفين المؤسسات 

وس المالية والمصرفية في تقييم المشاريع وعدم حري ة أخذ القرار من دون تحمل المسؤلية إتجاا أصحاب رس

لمعرفتهاا بادور  الريادياةتجد الحكومة نفسها في ومع يتتل  منها التدخل ومحاولاة دعام المشااريع  ,األمواا

 .في عملية التنمية اإلقتصادية وخل  فرص عمل في المجتمعالمشاريع تلك 

 

تبقاى عااجزة إال أن تلك البارامج  الرياديةبالرغم من المبادرات والبرامج الحكومية الداعمة لتمويل المشاريع 

 (Röpke, 2000).هو الحاا في المانيا على سبيل المثاا  الك المشاكل كمتعن حل 

                                                           
5 Jordan Innovation Centre 

http://www.jic.jo/
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ا المؤسساات المالياة بالقياام هاو أن الحكوماة تخاوً تلك العواي  والمشااكل  حل سب  فشل تلك الحكومة فيان 

لاديها فاي أخاذ القارار  بتقييم المشاريع وأخذ قارار التمويال إال أن تلاك المؤسساات تتباع نفاس األسالوب المتباع

لادى المؤسساات  الرياادلوهنا نقع فاي نفاس المشاكلة أه وهاي نقا  المعلوماات ونقا  الخبارة واإلحسااس 

 .او المؤسسات الحكومية القايمة على سلك المالية

 

بشكل عام يمكن القوا بأن المشكلة الرييسية هي عدم وجود مؤسسات تمويلياة ريادياة تحتاول علاى ماوظفين 

لاذين يساتتيعون تقليال الانق  فاي المعلوماات وفاي لخبرة في التمويال والمشااريع اصفات ريادية وو أكفًا  س

 الريادياةإن فشل السوق وفشال الحكوماة فاي حال مشاكلة تمويال المشااريع   تكلفة األعماا المرتبتة في سلك.

ومان ريااديين أي ااً الاذين نفساه  الرياادلال يمكان أن تحال إال مان النظاام  الريادياةظهر لنا أن تلك المشاكل يُ 

   التمويل .لدرجة يمكن تقبلها من منتى بإستتاعتهم جعل مشكلة المعلومات والمخاطرة تنخفش إل

 

 الرياديةمالئكة األعمال كمخرج من مشكلة تمويل المشاريع  -5

مانياات . مناذ بداياة الث(Informal Sector) إن "م يكة األعماا " هم جز  من قتاع التمويل الغيار رسامي

رسامي الاذل اليلي غيار وقات للقتااع التمامن القرن المنصرم بدأت في الواليات المتحدة دراسات علمية تترّ 

لماا لهاذا باساتمرار  ادزدياحيث أن عدد هذا الدراسات   (Risk Capital).الرياديةمن شأنه تمويل المشاريع 

 القتاع من أهمية متزايدة للنمو اإلقتصادل في الدوا المختلفة.

 

رساامي الان ديناميكيااة اإلقتصاااد األمريكااي والقتاااع المااالي غياار يقااوا  (Aßmann)االلماااني  لاإلقتصاااد

رساميين المرتبتين ببع هم البعش بشكل كبير, حيث أن في الواليات المتحدة يوجد م ياين المماوليين غيار 

ا الحااا موجاود كاذلك هذ  (Wetzel/Freear 96)مع رأس ماا يفوق العشرون مليار دوالر أمريكي سنويا 

  (Aßmann 2003 ).ة صناعياً مفي دوا صناعية اخرى مثل بريتانيا والمانيا وغيرها من الدوا المتقد

 

 من هم وماهي دوافعهم وكيف يعملون ؟ :مالئكة األعمال -5-1

ولاى " يركازون بالدرجاة اال بالمقارنة بين "م يكاة االعمااا" والمصاارف المالياة نجاد ان "م يكاة االعمااا

علااى الصاافات الشخصااية لصاااح  المشااروع )ريااادة, ابتكااار, علاام عااام, رسيااة, اجتهاااد ...(, بينمااا تركااز 

 اتالمصااارف الماليااة علااى حقاااي  وارقااام واحصاااييات قابلااة للقياااس والتحلياال والمقارنااة وتلتاازم بسياساا

 مشروع.قراراتها بخصوص تمويل ال المعلومات لكتبنى على وتعليمات معينة ومحددة حيث يُ 

 

عمليااة خبارات  ام ساابقين لهامسامادرا  شاركات او مادرا  اق باألغلا يكوناون م يكاة األعمااا هام أشاخاص 

اا والمتزاياد فاي عملياة مان خا ا دورهام الفّعا .(Röpke 2000)ين الريااديويعملون ويحساون مثال  طويلة

يؤخااذ بعااين اإلعتبااار و كبيااراً  اً أكاديمياا وياال لااه إهتماماااً مأصاابل هااذا الشااكل ماان الت الرياديااةتموياال المشاااريع 

 (Aßmann 2003).بالبرامج الحكومية التنموية 

 

 طريقة عمل وتفكير مالئكة االعمال -5-2

لقاي ال او  علاى طريقاة أعمااا بالرجوع إلى المشاكل الرييسية التي تواجه المؤسسات المالية والمصارفية نُ 

 .تعاملهم مع تلك المشاكل م يكة اإلعماا وكيفية

 

 حلة األولى : مرحلة اإلختيار المر -1

عاًدة دراسااات  ؟الرياديااةكيا  تسااتتيع م يكاة األعماااا الوصاوا إلااى إتفااق تمااويلي ماع أصااحاب المشااريع 

بالصاافات الشخصااية لصاااح   اي اااً  يهتمااونربحيااة المشاروع أظهارت أن م يكااة األعماااا يهتمااون بجاناا  

  ليقتاااع التمااوياليؤكااد علااى أن  (Röpke 2000)كااذلك األماار  .(Coveney/moore 1998)المشااروع 

 .الريادلروع رسمي يهتم بدرجة عالية في خبرة وطبيعة وشخصية صاح  المشالغير 
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 قبل المضي قُدماً بالتمويل: ئكة االعمالمالهتم بها تمن أهم الصفات الشخصية التي  تالية تُعدالنقاط ال

 

لتعاليم ومعارف  هل هذا الشخ  يعمل طبقاً طبيعة صاح  المشروع في التعامل مع العلم والمعرفة.  -6

 .ويتناس  مع المتغيرات ويبحث دايماً عن الجديد وطريقة عمله ثابتة أم أنه يجدد علمه

ماهي طاقات وطبيعة صاح   ؟هل صاح  المشروع يمتلك معلومات وخبرات خارج نتاق عمله -2

 ةي ح  التعلم واألرادف همع اهخرين وطبيعت (Communication)المشروع من ناحية اإلتصاا 

 والمثابرة.للعمل والدافع 

 ؟متبادا بين الترفينالل أساساً لع قة يكون فيها اإلحترام والصدق شكّ هل يمكن للثقة أن توجد وتُ  -9

 ا.هل طبيعة صاح  العمل م يمة لبنا  صداقة مع المموّ  -4

 

ج والتقنيااة نات  عمااا تمويلاه ألن المُ منتقياة كعوامال إختياار المشااروع الاذل يرياد م يكاة األ تعتبارهاذا النقااط 

وسياساات الشاركة وغيرهاا مان المعلوماات هاي عباارا عان آثاار ونتاايج االرقام واالحصااييات المستخدمة و

أعمااا صااح  أو ماادير المشاروع وداللااة علاى طريقااة األعمااا وديناميكيتهاا التااي ليسات سااوى داللاه علااى 

التاي تفتقار لميزانياة سانوية أو تقاارير  الريادياةشااريع شخصية وطبيعة الشخ  المساؤوا. لاذلك وبحالاة الم

الاذل بادورا  الرياادليبقى الشي  األهم وهو شخصية صااح  المشاروع  وماشابهسلعة في السوق أعماا أو 

لاذلك ال يبقاى لم يكااة  .يمكان أن يرفاع إحتمالياات النجااح كثياراً أو أن يخفاش إحتماليااات الفشال كثياراً أي ااً 

  لدراستها وأخذ المعلومات منها. الريادلة صاح  المشروع األعماا سوى شخصي

 

 امانات المتلوباة مان كباديل للفي هذا الحالة وحينما يساتخدم م يكاة األعمااا شخصاية صااح  المشاروع 

ولكان يبقاى  .نستتيع القوا بأن شخصية الفرد هي األهم في هذا الحااالتننا فإالمؤسسات المالية والمصرفية 

 Röpke) يسااتتيع م يكااة األعماااا أخااذ المعلومااات الواقعيااه منهااا.والشخصااية منفتحااة  السااؤاا إسا كاناات

2000)  

 

 اإلستشارات تقديمالمرحلة الثانية مرحلة المراقبة و -2

بعد تمويل المشروع ول مان نجاحه ال يعتمد م يكة األعماا علاى معلومااتهم التاي سااعدتهم فاي أخاذ قارار 

 Control and)إلااى عنصاار المراقبااة وتقااديم اإلستشااارات يلجيااون  التموياال فااي المرحلااة األولااى ولكاان

Consulting) .قبة من خ ا المؤسسات المالية والمصرفية )القتااع التماويلي الرسامي( ايعتبر عنصر المر

حياث يمكان للموماّوا ان يتادخل فاي سياساات وادارة المشاروع الشا  الاذل عنصر سلبي لصاح  المشروع 

يمكاان أن يهاادد المشااروع بشااكل عااام و عنااد صاااح  المشااروع الريااادلان الاادافع فقااد يمكاان ان يااؤدل الااى

(Aßmann 2003)   وباالعكس فاإن م يكاة األعمااا وبناا اً علاى تقيايمهم الشخصاي لصااح  المشاروع فا

يكون عندهم هذا المشااكل مثال مشاكلة إخفاا  المعلوماات أو المماطلاة فاي تساديد أو عادم التساديد بشاكل عاام 

(Harrison/mason 1991) .  كااذلك األماار تبقااى م يكااة األعماااا بإتصاااا دورل مااع صاااح  المشااروع

في منتقة جغرافية قريبة من المشروع  الموماًوا وينشاؤن باذلك ع قاة  في العادة ألنهم و بشكل عام يكونون

 Röpke).امة لصاح  المشاروع  ونة العقوية مع صاح  المشروع مبنية على الثقة وتقديم المشورة والم

2000)  
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 فوائد مالئكة االعمال -5-3

 تمويل نستتيع تلخي  فوايد م يكة األعماا بالمقارنة مع المؤسسات المالية والمصرفية في عملية ما سب م

 .من خ ا النقاط التالية الرياديةالمشاريع 

 

 م يكة األعماا يستتيعون تقييم المشروع بتريقة أف ل -6

 تيعون إستخدام واإلستفادة من خبراتهم العملية وع قاتهم اإلجتماعية الواسعة م يكة األعماا يست -2

مشكلة اإلختيار, مشكلة التصرف, مشكلة )م يكة األعماا يتعاملون مع المشاكل المذكورة  -9

والمصرفية ألنهم وفي  ةبشكل أف ل من المؤسسات المالي (المماطلة أو اإلمتناع عن التسديد

هم وبين صاح  األعماا نزون أي اً على تقارب الصفات الشخصية بيمراحل اإلختيار يرك

كل مركز وشخصي مع صاح  المشروع وكذلك يتعاملون بمرحلة ما بعد التمويل بش الريادية

 شارة وبنسبة قليلة من أجل المراقبةتبدواعي تقديم العون واإلس

اإلجتماعية التي تساعدهم م م يكة األعماا يستخدمون ويستفيدون من ع قاتهم وشبكة إتصاالته -4

 بشكل غير مباشر على مراقبة المشروع وتخفيش المخاطرة 

م يكة األعماا يستتيعون أخذ قرار التمويل بشكل تلقايي ومباشر وبدون أخذ الموافقة من شخ   -5

آخر ألنهم يتصرفون بأموالهم الشخصية وعلى عكس المؤسسات المالية والمصرفية التي تتصرف 

تثمرين وتتحمل مسؤولية الخسارة. لذلك تكون المؤسسات المالية والمصرفية أكثر بأمواا المس

 .مشاريع فيها ختورا عالية حذراً ومتحفظة عن تمويل

 

 مالئكة االعمال في الدول العربية -5-4

سااع اعماالهم ودورهام فاي الادوا الصاناعية حياث يصال عاددهم فاي تّ إبالرغم من اهميه "م يكة االعمااا" و  

ملياون  300( م ك ويمولون سنويا مشاريع بقيمة تصل الى 6)خمس االف 5.000نيا على سبيل المثاا الى الما

(, نجد في قليل من الدوا العربية القليال مان "م يكاة االعمااا". فماث  تحتاول "شابكة 21617يورو )احصايية 

 9مااراة اعماااا وإ 9اعماااا,  رجاال 60ماا ك ) 29م يكااة االعماااا العربيااة", التااي تعماال باااالردن اي ااا علااى 

 ( بمبالغ تصل الى المليون دوالر امريكي .(Seed-Capitalشركات( ويمولون مشاريع بالمرحلة االولى 

 

 Dubai من خ ا شركة  2115التي تأسست في عام ABAN هنا نتترق إلى شبكة م يكة األعماا العربية 

International Capital  ترصااد )عشاارة م ياان دوالر حيااث  " ك الرييساايالماا"التااي تعتباار كمااا يساامونها

)خمساة و  (Seed and Startup)  الريادياةمن المشااريع لمراحل األولى لكتمويل  .US$ 10 Mio امريكي(

دولاة عربياة  61فاي هاذا الشابكة هنااك  مان النساا .المقدماة  الريادية مشاريعاللتمويل   .US$ 5 Mio م ين(

شابكات "م يكاة  9تام توقياع ماذكرة تفااهم النشاا   2119 عاام . فاي بداياةكةباا في هذا الشامشاركة كع و فعّ 

 :شبكةهذا المشاريع من قبل  9تم تمويل أوا  2111في عام  األعماا " في السعودية و لبنان.

 

 .للمتسوقين التسويقفي  إستشاراتو فريدةبتقديم حلوا  متخص   "I level" مشروع  -6

 خدمات الدفع مجموعة واسعة من وتشغيل نشرتتوير وفي متخص   ""PinPayمشروع  -2

 .ال سلكي

 . قطاع الرعاية الصحيةفي  التمويل للمستهلكين توفير في متخص ال "HAYATI "مشروع  -9

 

 سهمية م يكة االعماا في العملية التنموية وفاي خلا  فارص عمال جديادا ومساتدامة وبساب  نقا  راأبسب  

ال باد  عداد وراس ماا م يكاة االعمااا فاي الادوا العربياة نجاد اناهأ ونق  في الرياديةماا لتمويل المشاريع ال

تشاجيع الحكوماات والمجتمعاات العربياة ايجااد سياساات واساتراتيجيات فاي القتااعين الحكاومي والخااص لمن 

ف بهام وتشاجعهم علاى سلاك وتظهار عارّ عماا "م يكة االعماا" من خ ا قوانين وبرامج تُ أعداد وأعلى ايادة 

للدولاة ماان منظااور  الفواياادظهااار إااليجابيااة الصااحاب رسوس االماواا والصااحاب المشاااريع وكاذلك الجوانا  

 االقتصاد الكلي.

                                                           
 )سبع وعشرون ال ( وتمويل يقدر بالمليارات. 27.000بعش الهييات تخمن عدد "م يكه االعماا " الفعالين في المانيا باكثر من  6

7   angels.de-www.businessBusiness Angels Netzwerk Deutschland e.V.  ,  

http://www.business-angels.de/
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   6- نتائج البحث

 من خ ا الدراسة تبين لنا بعش النتايج التي نذكر منها ما يلي:

المشاريع الريادية لها اهمية كبرى في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية -6  

لمشاريع الريادية تشكل ختورة في المجاا التمويلي اكثر من المشاريع غير الرياديةا -2  

الرياديةيل له دوراً رييسياً في تتبي  وإنجاح المشاريع والتم -9  

شروعتمويل المشاريع الريادية يكون باالغل  من خ ا التمويل الذاتي )مدخرات/عايلة/اصدقا ( لصاح  الم -4  

املالريادية يفتقرون بشكل عام لراس الماا بسب  توظي  عناصرهم االنتاجية بالكاصحاب المشاريع  -5  

يةلما لتلك المشاريع من ختورة عال الرياديةعن تمويل المشاريع  المؤسسات المالية والمصرفية تعزفُ  -1  

في المراحل االولى من المشروع  خاصةً ه الرياديفي تمويل المشاريع هناك عواي   -0  

 االعماا كجز  من قتاع التمويل غير الرسمي لهم دور فّعاا في تمويل المشاريع الريادية م يكة -1

   

 7- التوصيات

 في مو  نتايج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

ماعيةاالقتصادية واالجت لما لها من أثر كبير على العملية التنموية الرياديةاإلهتمام في تمويل المشاريع  -6  

 يةالريادوسايل التعري  بم يكة االعماا وإظهار دورهم الفّعاا واإليجابي الصحاب االعماا  التركيز على -2

.ولإلقتصاد الوطني ولم يكة األعماا أنفسهم  

                                                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 المراجع -8

 

ABAN (2009): Arab Business Angels Network – Seed Capital Funds. Hauptwebsite: 

http://www.aban.ae/index.aspx?pageid=193, 2009. 

Assmann, J. (2003): Innovationslogik und regionales Wirtschaftswachstum – Theorie 

und Empirie autopoietischer Innovationsdynamik, Norderstedt und Marburg, 

2003. (German) 

Audretsch, David B. / Thurik, A. R. (2000): Capitalism and Democracy in the 21st 

Century: from the Managed to the Entrepreneurial Economy, Journal of 

Evolutionary Economics, 10-1, S. 17-34. 

BAG (2012): Business Angels Gate: http://www.businessangelsgate.com/ar/ 

BRÜDERL, J./ PREISENDÖRFER, P./ ZIEGLER, R. (1996): Der Erfolg 

neugegründeter Betriebe: Eine empirische Studie zu den Chancen und Risiken 

von Unternehmensgründungen, Berlin. (German) 

COVENEY, P./ MOORE, P. (1998): Business angels: Securing start up finance, 

Chichester. 

DOS (2006c): Ministry of Planning – Department of Statistics (DOS): No. of Active 

Establishment by Labor Category and economic Activity, 2006. 

http://www.dos.gov.jo/na/na_a/eco_est/rep6.pdf  

GEM (2007): Global Entrepreneurship Monitor – 2007 Executive Report. Niels Bosma, 

Kent Jones, Erkko Autio and Jonathan Levie. London Business School. 

http://www.gemconsortium.org/about.aspx?page=pub_gem_global_reports, 

London, UK.  

JIC (2009b): Jordan Innovation Network (JIC) – Mitglieder des Innovationssystems in 

Jordan. 

http://jic.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=36,  

JIC (2009c): Jordan Innovation Network (JIC) – Erbrachte Leistungen, 

http://jic.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=38,  

MIT (2008):  Annual Reoprt 2008, Ministry of Industry and Trade, Jordan. 

http://www.mit.gov.jo/Default.aspx?tabid=161 

RÖPKE, J. (2000a): Endogenes Geld: Innovationsfinanzierung in inputlosen Systemen, 

unter  http://www.wiwi.uni-marburg.de/Lehrstuehle/VWL/WITHEO3/main.html 

(German) 

http://www.aban.ae/index.aspx?pageid=193
http://www.dos.gov.jo/na/na_a/eco_est/rep6.pdf
http://www.gemconsortium.org/about.aspx?page=pub_gem_global_reports
http://jic.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=36
http://jic.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=38
http://www.mit.gov.jo/Default.aspx?tabid=161
http://www.wiwi.uni-marburg.de/Lehrstuehle/VWL/WITHEO3/main.html


 13 

Saida online (2008): 

http://www.saidaonline.com/news.php?go=fullnews&newsid=24685  

Schumpeter, J. A. (1964): Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung 

über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus, 6. 

Aufl., Duncker & Humblot, Berlin. (German)  

Schumpeter, J. A. (1993): Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung 

über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus, 8. 

Aufl. Duncker und Humblot, Berlin. (German) 

Seyfart, J. (2004): Innovation und Unternehmertum in der VR China, Mafex-

Publikationen, Marburg, Band 8. (German) 

SPREEMANN, K. (1990): Asymmetrische Information, in: Zeitschrift für 

Betriebswirtschaft, 60. Jg., S. 561-586. (German) 

STIGLITZ, J.E. (1992): Principal and agent, in: New Palgrave Dictionary of Money and 

Finance, S.185-190. 

WETZEL, W.E.JR./ FREEAR, J. (1996): Promoting informal venture capital in the 

United States: Reflections on the history of the Venture Capital Network, in: 

HARRISON, R./ MASON, C. (Hrsg.): Informal Venture Capital: Evaluating the 

impact of business introduction services, London/New York, S. 61-74. 

WEF (2006): World Economic Forum on the Middle East – The Promise of a New 

Generation, 

http://www.weforum.org/en/events/ArchivedEvents/middleeast/index.htm. 

 

 

 

 

 / جامعة الزيتونة االردنية الخاصة د. فراس الرفاعي

  

   

http://www.saidaonline.com/news.php?go=fullnews&newsid=24685
http://www.weforum.org/en/events/ArchivedEvents/middleeast/index.htm

