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 دور رأس املال الفكري يف تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية

 ملخص

من إمجايل الشركات ىف معظم اقتصاد�ت العامل كما أ�ا  %٩٠تشري بعض اإلحصائيات إىل أن املشروعات الصغرية واملتوسطة متثل حنو 
م بنسبة كبرية ىف الناتج احمللى للعديد من الدول ،فعلى سبيل املثال تساه من إمجاىل فرص العمل،وتساهم %٨٠ - %٤٠توفر ما بني 

من امجاىل الناتج احمللى ىف كل من اجنلرتا والوال�ت املتحدة األمريكية على  %٥١،  %٨٥املشروعات الصغرية واملتوسطة بنحو 
طوير وتقدم ذ إنه ميثل القوى الفكرية العلمية القادرة على تالرتتيب.وتنبع أمهية رأس املال الفكري من كونه أكثر األصول قيمة حالًيا إ

املشروعات. وأصبح أهم مكو�ت الثروة القومية وأغلى موجودات الشركات واملنظمات األخرى.ويهدف هذا البحث اىل القاء الضوء 
 .على دور رأس املال الفكري يف تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية

 

The Role of Intellectual Capital in Developing SME's in the Arab Countries 

Abstract 

This paper aims to study the role of intellectual capital in developing SME`S in the 

Arab countries. Intellectual capital is being viewed as the real representative 

concerning the ability of any company to compete or to make success especially after 

the gradual economic change to the economy based on knowledge. So Intellectual 

capital becomes the new basis and the most modern production’s factor which regard 

it as the essential resource to the erection of fortune even more important than the 

traditional factor of production such as : work, capital and raw materials. Intellectual 

capital plays important role to support sustained competitive advantage and developing 

SME`S in Arab countries. 
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 مقدمة

 –دمة والنامية كبرية لدى صناع القرار االقتصادي يف كافة الدول املتقإن قضية تنمية وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة حتتل أمهية  

ملا تلعبه هذه املشروعات من دور حموري يف التنمية االقتصادية واالجتماعية هبا. وتتجسد أمهية املشروعات –وخاصة الدول العربية 
ابلتايل املسامهة يف معاجلة الت كبرية وتكلفة رأمسالية قليلة، و الصغرية واملتوسطة بدرجة أساسية يف قدرهتا على توليد وتوطني الوظائف مبعد

نموية لأللفية املشروعات الصغرية واملتوسطة بدور مهم ىف حتقيق األهداف الت وتقوم .مشكلة البطالة اليت تعاين منها غالبية الدول العربية
نافسي ال يقوم ق منو اقتصادى عادل ومتوازن. فاالقتصاد التاجلديدة.حيث تساعد تلك املشاريع ىف التنمية الصناعية وتساعد على حتقي

على وجود الشركات العمالقة والكبرية وحدها فقط، بل وبوجود بيئة جذابة لألعمال الر�دية وتوفر شبكة واسعة ومتنوعة من املوردين 
طاعات األنشطة التكميلية يف أي من القمن املشاريع الصغرية الكفؤة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبرية وغريها من 

ابالضافة اىل ذلك تقوم املشروعات الصغرية واملتوسطة بدور رئيسي يف توفري السلع واخلدمات أبسعار يف متناول اليد لشرحية االقتصادية.
يري اهليكلي من أساسية للتغ ضخمة من ذوى الدخل احملدود، كما أ�ا قادرة على تدعيم التجديد واالبتكار وإجراء التجارب اليت تعترب

ويف ظل اقتصاد املعرفة أصبحت املعرفة من أهم األصول الرئيسية خالل ظهور جمموعة من رواد األعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط. 
م من أجل دألي منو اقتصادي أو اجتماعي، ومنه حتول العامل من البحث والتصادم من أجل مصادر املوارد النادرة إىل البحث والتصا

 السيطرة على أكرب قدر ممكن من مصادر املعرفة. وهذا يعين أن املعرفة يف هذا االقتصاد تشكل مكوً� أساسًيا يف العملية اإلنتاجية كما

تصاد. ومن قيف التسويق، وأن النمو يزداد بز�دة هذا املكون القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصال ابعتبارها املنصة األساسية هلذا اال
هنا تنبع أمهية رأس املال الفكري من كونه أكثر األصول قيمة حالًيا إذ إنه ميثل القوى الفكرية العلمية القادرة على تطوير وتقدم 

ويهدف هذا البحث اىل القاء الضوء .املشروعات. وأصبح أهم مكو�ت الثروة القومية وأغلى موجودات الشركات واملنظمات األخرى
 أس املال الفكري يف تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربيةعلى دور ر 

 الدول العربيةاملشروعات الصغرية واملتوسطة ىف  واقع وأمهيةأوال: 

يشري كثري من االقتصاديني والباحثني من خالل دراساهتم إىل أن دعم وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة وتشجيع إقامتها وضمان 
ت ادميومتها من أهم دعائم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول النامية واملتقدمة على حد سواء، وذلك ملا تلعبه هذه املشروع

من دور هام يف دفع عجلة النمو االقتصادي بشكل عام واحلد من تفاقم مشكليت الفقر والبطالة بشكل خاص، حيث ال ميكن جتاهل 
  .بني هذه املشروعات من جهة، والتوظيف الذايت من جهة اثنية، واحلد من مشكليت الفقر والبطالة من جهة اثلثة العالقة الوثيقة
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ولقد أدركت الدول النامية أمهية هذه املشروعات متأخرًا، وأصبحت تعمل على تقدمي الدعم املايل والفين هلا، وكذلك على توفري البنية 
عد أن وفًقا لقدراهتا املالية والفنية املتوفرة واملتواضعة، كما هو معروف. لقد بدأ االهتمام هبذه املشروعات ب التحتية املناسبة، ألن ذلك يتم

 –و�يت هذا االهتمام املتزايد  .أثبتت قدرهتا وكفاءهتا وجناحها يف معاجلة بعض املشكالت الرئيسية اليت تواجه االقتصاد�ت املختلفة

، ابإلضافة ابملشروعات الصغرية واملتوسطة، أل�ا تعترب آلية مناسبة وفاعلة لتطبيق سياسة التوظيف الذايت –ي على الصعيدين الكلي واجلزئ
 يتإىل قدرهتا االستيعابية الكبرية لأليدي العاملة ، واخنفاض حجم االستثمار وتكلفة خلق فرصة العمل فيها مقارنة ابملشروعات الكبرية ال

ح امية. كما أن هذه املشروعات تشكل ميداً� لتطوير املهارات اإلدارية والفنية واإلنتاجية والتسويقية، وتفتتنخفض نسبتها يف الدول الن
 دجماًال واسًعا أمام املبادرات واملبادرين إلنشاء هذه املشاريع، مما خيفف الضغط على القطاع العام يف توفري فرص العمل للداخلني اجلد

 -بب عدم فعالية السياسات احلكومية املالية والنقدية والتجارية وأدواهتا املختلفة يف مواجهة مشكلة البطالةإىل سوق العمل. ومؤخرًا، وبس

اعلة لسياسة أصبحت هذه املشروعات آلية ف -وذلك بسبب ما تعانيه بعض االقتصاد�ت من مشاكل واختالل يف هيكل اقتصاد�هتا 
 ١.احها ال سيما يف الدول الفقرية واألكثر فقرًاأو اسرتاتيجية التوظيف الذايت اليت تثبت جن

من إمجايل الشركات ىف معظم اقتصاد�ت العامل كما  %٩٠تشري بعض اإلحصائيات إىل أن املشروعات الصغرية واملتوسطة متثل حنو و 
بيل املثال لدول ،فعلى سمن إمجاىل فرص العمل،وتساهم بنسبة كبرية ىف الناتج احمللى للعديد من ا %٨٠ - %٤٠أ�ا توفر ما بني 

من امجاىل الناتج احمللى ىف كل من اجنلرتا والوال�ت املتحدة األمريكية على  %٥١،  %٨٥تساهم املشروعات الصغرية واملتوسطة بنحو 
القتصادية ا. وخيتلف تعريف ومفهوم املشروعات الصغرية واملتوسطة من دولة ألخرى وفقا ألختالف امكانياهتا وظروفها ٢الرتتيب

واالجتماعية مثل درجة درجة التصنيع وطبيعة مكو�ت وعوامل اإلنتاج الصناعي ونوعية الصناعات احلرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة 
صادية تاحلديثة ، والكثافة السكانية ،ومدى توفر القوى العاملة ودرجة اتهيلها ، واملستوى العام لالجور والدخل وغريها من اجلوانب االق

واالجتماعية اليت حتدد مالمح وطبيعة الصناعات القائمة فيها . كما وخيتلف التعريف وفقا للهدف منه ، وهل هو لالغراض اإلحصائية 
  ٣أم لالغراض التمويلية أو الية أغراض أخرى

 .متاح يف:١٧٤،جملة التدريب والتنمية،السعودية،العدد أمحد مشعل املشروعات الصغرية: عقبات الدعم وحمدودية التمويل١ 

http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=1028&issueNo=34 

،النشــــرة االقتصــــادية،العدد الرابع  ٢٠٠٤لســــنة  ١٤١البنك األهلى املصــــرى،املنشــــآت الصــــغرية واملتناهية الصــــغر ىف ظل القانون رقم  ٢
 ٧٤،اجمللد السابع واخلمسون، القاهرة ،ص 

يري واملقاييس املعتمدة اما زال حتديد تعريف موحد ومعتمد لتصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يثري نقاشاً من �حية اختالف املع ٣
يف القطاعات االقتصــادية واختالف مراحل النمو الصــناعي والتقدم التكنولوجي، فاملتوســط أو الكبري يف دولة �مية يعترب صــغرياً يف دولة 

بلداً  ٢٥لفاً يف تعريفاً خمت ٢٥وتشري دراسة قامت هبا منظمة العمل الدولية عن املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوجود أكثر من  متقدمة.
املؤســـــــســـــــات الصـــــــغرية  وتتنوع معايري تعريفتباين يف التعريف بني املنظمات الدولية واإلقليمية. أجريت عليها الدراســـــــة، ابإلضـــــــافة إىل 
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بلداً أجريت  ٢٥تعريفاً خمتلفاً يف  ٢٥وتشري دراسة قامت هبا منظمة العمل الدولية عن املشروعات الصغرية واملتوسطة بوجود أكثر من 
. فالبنك الدوىل يعتمد تعريفا للمشروعات الصغرية اب�ا ١عليها الدراسة، ابإلضافة إىل تباين يف التعريف بني املنظمات الدولية واإلقليمية

عريف املشروعات الصغرية بني .وال يوجد اتفاق حول تمليون دوالر  ٣عامل وامجاىل األصول واملبيعات حىت  ٥٠الىت يعمل هبا حىت 
 ٣عامل وامجاىل األصول واملبيعات حىت  ٥٠املنظات الدولية،فالبنك الدوىل يعتمد تعريفا للمشروعات الصغرية اب�ا الىت يعمل هبا حىت 

 ١٠األصول حىت  ألف دوالر،وامجاىل ١٠٠عمال واملبيعات االمجالية السنوية حىت  ١٠مليون دوالر ،واملشروعات املتناهية الصغر حىت 

. بينما ووفقا ملصادر مؤمتر ٢مليون دوالر ١٠عامل وامجاىل األصول واملبيعات حىت  ٣٠٠آالف دوالر،بينما املشروعات املتوسطة حىت 
 فرد،واملتوسطة تلك الىت يعمل ١٠٠-٢٠األمم املتحدة للتنمية والتجارة ،يتم تعريف املشروعات الصغرية أب�ا تلك الىت يعمل هبا من 

عامل  ١٠٠فرد ،أيضا قسم تصنيف املشروعات الصغرية واملتوسطة اىل فئة الشركات الصغرية وهى الىت يعمل هبا  ٥٠٠اىل  ١٠١هبا من 
املشروعات  أما منظمة العمل الدولية فتعرف.  ٣عامل ١٠٠٠عامل وأقل من  ١٠٠فأقل ،وفئة الشركات املتوسطة الىت يعمل هبا من 

إلنتاج اواملتوسطة بني معيار العمالة، رأس املال، القيمة املضافة، أو وفقاً للخصائص الوظيفية مثل نوع اإلدارة أو التخصص أو أساليب 
أو اجتاهات الســــوق. ويتطلب التعريف الواضــــح توّفر عدة عوامل مثل املعلومات ودقتها، البناء اهليكلي للمشــــروعات حســــب األنشــــطة 

ة واملتوســطة وتســتند الدول العربية يف تعريفها املؤســســات الصــغري املختلفة، وخطة القطاع العام يف دعم ومســاندة املشــروعات االقتصــادية.
عمالة، وحجم رأس املال، وحجم املبيعات، ونوعية التكنولوجيا املستخدمة واخلصائص اليت تتميز هبا هذه الصناعات ، إال على حجم ال

د اأن معيار العمالة يعترب األكثر اســـــتخداماً لســـــهولة احلصـــــول على املعلومات والبيا�ت املتعلقة بعدد العمال.راجع، األمانة العامة االحت
والصــــــناعة والزراعة للبالد العربية ،متويل املؤســــــســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة واحتياجات بناء القدرات،حبث مقدم إىل  العام لغرف التجارة

أ�ر (مايو)  ٣-٢الدورة التاســـــعة والثالثني ملؤمتر غرف التجارة والصـــــناعة والزراعة للبالد العربية،أبو ظيب، دولة اإلمارات العربية املتحدة،
 ٤-٣ص ص  ،٢٠٠٧

انة العامة االحتاد العام لغرف التجارة والصـــــــناعة والزراعة للبالد العربية ،متويل املؤســـــــســـــــات الصـــــــغرية واملتوســـــــطة واحتياجات بناء األم ١
 .القدرات،مرجع سابق

٢ Kunt, "Small and Medium -Aygagari Meghana & Thorsten Beck and Asli Demirguc

Enterprises Across The Global: a New Database", World Bank Policy Research , 

Working Paper 3127 , August ,2003 pp 2-3 

 ٧٥،ص ٢٠٠٦،الكويت ،يونيو ٢٠٠٥املؤسسة العربية لضمان االستثمار،تقرير مناخ االستثمار ىف الدول العربية لعام  ٣
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عامل ، وما يزيد عن  ٩٩اىل  ١٠عمال واملشروعات املتوسطة اليت يعمل هبا مابني  ١٠ت اليت يعمل هبا أقل من الصغرية أب�ا املشروعا
 ١يعد املشروعات كبرية . ٩٩

تتباين و ىف الدول العربية يتم استخدام أكثر من معيار ىف التعريف الواحد للمشروعات الصغرية واملتوسطة، إىل أنه جتدر اإلشارةو 
 ):١املشروعات الصغرى والصغرية واملتوسطة وميكن التعرض إىل التعاريف املعتمدة ىف بعض البلدان العربية ىف اجلدول رقم (تعاريف 

 )  بعض التعاریف المعتمدة فى البلدان العربیة ۱الجدول رقم (

 معاییر أخرى عدد العمالة الدولة

 الیمن:
 مشروعات صغیرة .-
 مشروعات متوسطة-
 كبیرةمشروعات -

 وھذا التعریف ینطبق على قطاع الصناعة

 
 عمال ٤أقل من -
 عامل ۱۰أقل من -
 عامل ۱۰أكثر من -

 

 األردن:
 مشروعات صغیرة .-
 مشروعات متوسطة-
 مشروعات كبیرة-
 

 
 ) عمال۱۰ – ۲ما بین ( -
 ) عامال۲٥ – ۱۰ما بین ( -
 عامال ۲٥أكثر من -

 

 السودان 

 المشروعات الصغیرة 

 

 
ع�م����ال. (ت�ع�ری�ف وزارة  ۱۰ أق����ل م�ن-

 الصناعة)

 

 سلطنة عمان:
 مشروعات صغیرة-
 
 مشروعات متوسطة-

 
 عمال  ۱۰أقل من  -
 
 عامل  ۱۰۰ – ۱۰ما بین  -
 
 

 
ألف ٥۰رأس الم��ال المس�������تثمر أق��ل من 

 لایر. 
) ألف ۱۰۰ – ٥۰رأس الم���ال م���ا بین (

 لایر.

 : مصر

 المشروعات الصغیرة :

 

 
 
 عامال. ٥۰أقل من  -

 
ألف جنیة  ٥۰یتراوح رأس مالھا ما بین 

 إلى ملیون جنیھ

 الجزائر:
 مشروعات متناھیة الصغر.-
 مشروعات صغیرة-
 مشروعات متوسطة-

 
 عمال ۱۰أقل من -
 عامل ٥۰أقل من -
 عامل ۲٥۰إلى  ٥۰من -

 

 السعودیة:
 مشروعات صغیرة-
 مشروعات متوسطة-

 
 ) عامال ۲۰ – ۱ما بین ( -
 ) عامال۱۰۰ – ۲۱ما بین ( -
 

 
 ۲۰وال یزید رأس المال المس�������تثمر على 

ملیون لایر وھذا التعریف ص��������الح لقطاع 
 الصناعة 

 الكویت :
 
 

ألف  ۲۰۰على أن ال یتجاوز رأس مالھا 
 دینار كویتي

نوزاد عبد الرمحن اهلييت،الصناعات الصغرية واملتوسطة يف دول جملس التعاون اخلليجي: الوضع القائم والتحد�ت املستقبلية،جملة علوم  ١
  ٢٠٠٦: ايلول (سبتمرب) ٣٠السنة الرابعة: العدد www.ulum.nl انسانية 
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 مشروعات صغیرة-
  مشروعات متوسطة-

 عمال  ۱۰أقل من 
 ) عامال٥۰ – ۱۰ما بین (

 البحرین :

 مشروعات صغیرة-
  مشروعات متوسطة-

 
 

 ) عامال ۱۹ – ٥ما بین (
 ) عامال ۱۰۰ – ۲۰ما بین (

 

 العراق:
 مشروعات صغیرة-
 مشروعات متوسطة -

 
 ) عمال۹ – ۱ما بین ( -

 ) عامال۲۹ – ۱۰ما بین ( -

 

رأس الم��ال المس�������تثمر للمش�������روع��ات -
 ألف دینار ۱۰۰الصغیرة فى حدود 

 

 دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
تص����نیف منظمة الخلیج لالس����تش����ارات  :(

 الصناعیة)

 مشروعات صغیرة- 
 

 مشروعات متوسطة-

 

 
 
 
 
 عامال ۳۰یعمل فیھا أقل من -
 
 عامال ٦۰یعمل فیھا أقل من -

 

 

ملیون ۲ال یتجاوز رأس المال المس������تثمر 
 دوالر 

) ٦ -۲رأس الم��ال المس�������تثمر م��ا بین (
 ملیون دوالر.

القدرات تص����نیف المش����روع العربي لدعم 
فى إنش��اء وتطویر المش��روعات الص��غیرة 

 والمتوسطة (الریادى)

 المشروع الصغیر جداً : -

 المشروع الصغیر : -

 المشروع المتوسط : -

 

 
 
 
 
 ) عمال٤ – ۱ما بین (-
 ) عامال ۱۹ – ٥ما بین (- 
 ) عامال۹۹ – ۲۰ما بین (-

 

 ،كخیار للحد من البطالة وتشغیل الشباب فى الدول العربیة المشروعات الصغیرة والمتوسطةالمصدر:منظمة العمل العربى ،
مارس /  ۱ -فبرایر/ ش��باط    ۲۳،ش��رم الش��یخ / جمھوریة مص��ر العربیة، والثالثون الخامس��ةالدورة مؤتمر العمل العربى،

 ۱٥-۱۳ص ص  ۲۰۰۸آذار 

 

 %٩٩شكل حوايل يف الدول العربية، فهذه املشروعات توتعترب املشروعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة النمط الغالب للمشروعات 

من إمجايل القيمة املضافة اليت ينتجها القطاع  %٨٠من مجلة املؤسسات االقتصادية اخلاصة غري الزراعية يف مصر، وتساهم حبوايل 
لكويت فيشكل طاع الزراعي، أما يف ااخلاص، ويعمل هبا حوايل ثلثي القوة العاملة وثالثة أرابع العاملني يف الوظائف اخلاصة خارج الق

من قوة العمل، وعمالة وطنية  %٤٥من املؤسسات اخلاصة العاملة، ويضم عمالة وافدة تقدر بنحو  %٩٠هذا القطاع ما يقرب من 
من الوظائف.  %٩٠من إمجايل املؤسسات، وتساهم بنحو  %٩٥، ويف لبنان تشكل هذه املؤسسات أكثر من %١بنسبة تقل عن 

من القوة  %٦٢من املشاريع االقتصادية يف الدولة، وتوظف حنو  %٩٤٫٣لة اإلمارات شكلت املشاريع الصغرية واملتوسطة حنو ويف دو 
 ١.من الناتج اإلمجايل للدولة %٧٥العاملة، وتساهم حبوايل 

 .٧٨، ص ٢٠٠٦، الكويت، يونيو ٢٠٠٥ار، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لعام املؤسسة العربية لضمان االستثم١ 
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ادية واالجتماعية، ونسب االقتص وتكتسب املشروعات الصغرية أمهيتها يف الدول العربية من جمموعة اعتبارات تتعّلق خبصائص هياكلها
 :لييتوفر عوامل اإلنتاج، والتوزيع املكاين للسكان والنشاط. وميكن إجياز أهم الظواهر اإلجيابية اليت تقرتن بقطاع األعمال الصغرية فيما 

بية اليت تعاين من وفرة ر تستخدم هذه املشروعات فنوً� إنتاجية بسيطة نسبًيا تتمّيز ابرتفاع كثافة العمل، مما يساعد الدول الع .١
 .العمل وندرة رأس املال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكّبد تكاليف رأمسالية عالية

تتمّيز هذه املشروعات ابالنتشار اجلغرايف مما يساعد على تقليل التفاواتت اإلقليمية، وحتقيق التنمية املكانية املتوازنة، وخدمة  .٢
 .املنشآت الكبرية ابلتوّطن ابلقرب منها أو ابلتعامل معهااألسواق احملدودة اليت ال تغري 

توفر هذه املشروعات سلًعا وخدمات لفئات اجملتمع ذات الدخل احملدود واليت تسعى للحصول عليها أبسعار رخيصة نسبًيا  .٣
 .)تتفق مع قدراهتا الشرائية (وإن كان األمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات اجلودة

املشروعات فرًصا عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة اإل�ث والشباب والنازحني من املناطق الريفية غري  توفر هذه .٤
نظّم بصفة عامة

ُ
 .املؤّهلني بعد لالنضمام إىل املشروعات الكبرية والقطاع امل

ضيالت املستهلكني أبذواق وتفتقوم هذه املشروعات بتلبية احتياجات األسواق من السلع واخلدمات املتخّصصة اليت ترتبط  .٥
بدرجة أكرب من املنشآت الكبرية، نظرًا لالتصال الشخصي املباشر بني أصحاهبا والعمالء. كماُتسِهم يف تنشيط الصادرات  

 .كثيفة العمل

صدرًا م تعد هذه املشروعات أكثر كفاءة يف تعبئة وتوظيف املدخرات احمللية وتنمية املهارات البشرية، وبذلك ميكن اعتبارها .٦
 .هاًما للتكوين الرأمسايل وللمهارات التنظيمية وخمتربًا لنشاطات وصناعات جديدة

تلعب هذه املشروعات دورًا هاًما يف دعم املنشآت الكبرية من خالل توزيع منتجاهتا وإمدادها مبستلزمات اإلنتاج، ومن خالل  .٧
كبري. وبذلك غري اجملزي اقتصادً� تنفيذها بواسطة املشروع التصنيع بعض مكو�هتا وإجراء العمليات اإلنتاجية اليت يكون من 

 .ُتسِهم املنشآت الصغرية يف تدعيم عالقات التشابك القطاعي يف االقتصاد الوطين

ُتسِهم هذه املشروعات يف تنويع اهليكل االقتصادي من خالل نشاطاهتا املتعّددة واملتباينة، كما تساعد على تغيري اهليكل  .٨
خالل ختفيف ِحّدة الرتّكز وز�دة درجة املنافسة بني الوحدات اإلنتاجية واخلدمية، فضًال عن تنمية املدن الثانوية السوقي من 

 .مما يساعد على التخفيف من ِحّدة التمركز العمراين والتحّضر الزائد لعواصم الدول ومد�ا الرئيسية

ة حمدودة ة مل تتمكن حىت اآلن من توفري فرص عمل كافية وأ�ا ذات فاعلياملشروعات الصغرية واملتوسطوابلرغم من هذه األمهية فان  
على احتواء البطالة .، أو حتسني ظروف العمل، أو ز�دة اإلنتاجية، أو حتقيق مستوى دخل مرتفع للعاملني هبا يف العديد من الدول 

 :١العربية، ألسباب عديدة، أمهها

 ٢٠٩-٢٠٧،ص ص  ٢٠٠٨،أبوظىب ،٢٠٠٧صندوق النقد العرىب وآخرون ،التقرير االقتصادى العرىب املوحد لعام ١ 
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لعمل على املبادرة وإنشاء املشروعات:يفتقر معظم الشباب العاطلني عن العمل إىل ضعف قدرة ورغبة الشباب العاطلني عن ا -١
العديد من املهارات الضرورية لنجاح مشروعات األعمال من أمهها الفطنة يف األعمال واحلس االستثماري وروح املبادرة الفردية 

انب املهارات يصعب تعّلمها عرب األنشطة التدريبية . ومن ج واملهارات األساسية واحلياتية املوجهة حنو األسواق . والواقع أن هذه
آخر تعمل العديد من العوامل االجتماعية والثقافية على إضعاف روح املبادرة والرغبة يف التشغيل الذايت، من بينها التوجه التقليدي 

)رواتب وأمن وظيفي  يف القطاعات األخرىللعمل يف الوظائف احلكومية بسبب ما تتميز به من منافع وظيفية تفوق تلك املتوفرة 
أعلى وساعات عمل أقل مقارنة ابلقطاع اخلاص(، والتعاضد والتكافل االجتماعي الذي يشجع الشباب على االستمرار دون عمل 

، ”إرادة“مل بر�مج عيف انتظار الوظيفة املرغوبة . ومن الربامج املتخصصة واهلادفة إىل تغيري القيم اجملتمعية التقليدية السلبية حنو ال
 .وهو مبادرة من احلكومة األردنية هتدف إىل تغيري نظرة اجملتمع إىل العمل احلر واخلاص والتقين

 

بيئة أعمال غري مناسبة : ال توفر بيئة األعمال العربية الدعم الالزم للقطاع اخلاص، وأشار العديد من التقارير إىل وقت الشركات  -٢
اطية وطول اإلجراءات احلكومية وتكاليف التأسيس املرتفعة،واألعباء والتكاليف النامجة عن احلصول على الضائع بسبب البريوقر 

الرخص وختليص اجلمارك، ونظام الضرائب املعقد، والقطاع املصريف غري املتطور، والنفاذ غري املالئم للتمويل، وضعف البنية التحتية 
” مال سهولة ممارسة أنشطة األع“ن معظم الدول العربية مل تسجل أداءاً جيداً يف مؤشر الداعمة للشركات . وجتدر اإلشارة ، إىل أ

دولة، عدا السعودية  ١٧٥من أصل  165إىل  ٥٢وتراوح ترتيب الدول العربية اليت توفرت عنها بيا�ت ما بني ٢٠٠٦يف عام 
ة الداعمة لقطاع األعمال يف ديب وسهولة ممارسة أنشطة على التوايل . وجتدر اإلشارة إىل البيئ ٤٠و  ٣٥والكويت وكان ترتيبهما 

 .األعمال فيها، حيث سجلت ديب الرتتيب اخلامس يف العامل، وذلك بعد هونج كونج وسنغافورة وايسالند والوال�ت املتحدة

 

لداعمة لروح املبادرة التدريب االكلفة املرتفعة لربامج التدريب اخلاصة برفع روح املبادرة الفردية : من أهم مقومات جناح برامج  -٣
لفياهتم االجتماعية أي حسب نوع املتدربني، وخ –أن يتم تصميمها خصيصاً لتتناسب مع اإلحتياجات التدريبية للفئة املستهدفة 

ح املباد رة و والثقافية وطبيعة وبيئة أعماهلم . على سبيل املثال، ختتلف طبيعة الربامج (حمتو�ت وأساليب التدريب ) اهلادفة لرفع ر 
فاع تالفردية للشباب املتسربني من املدارس عن تلك املطلوبة للشباب املتعّلم أو للمرأة الفقرية املعيلًة. ومن اجلدير ذكره أنه نظراً الر 

ى لتكلفة الربامج اخلاصة وحمدودية املوارد املخصصة هلذا النوع من التدريب يغلب استخدام برامج تدريب عامة واليت ال تركز ع
 .االحتياجات الفردية للفئات املختلفة مما يؤدي إىل اخنفاض فعاليتها

 

عدم استمرارية الربامج يف توفري الدعم الفين املكثف املطلوب : حترص معظم الربامج على أن حيصل أصحاب املشاريع الشباب  -٤
اصل مع املتدربني الستمرارية حصوهلم على االستشارات بيد أن القليل منها يتو  . على املساعدات املالية والتدريبية يف بداية العمل

واملعلومات الالزمة من أجل دوام مشاريعهم و توسيع رقعة أعماهلم. ومبا أن هذه املشاريع مل تنشأ نتيجة تطور اقتصادي طبيعي يف 
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مال فشلها عندما دة التشغيل، يزيد احتالدولة املعنية، وإمنا أسست لالستفادة من احلوافز اليت يوفرها النظام االقتصادي من أجل ز�
 .ال يستمر توفري الدعم أو يتوقف قبل أوانه

 

نحازة عن غري قصد : يعاين العديد من برامج حفز التشغيل من ضعف التخطيط الذي يقلل من فرص وصوهلا ا -٥ 
ُ
لربامج امل

تعلمني والقادرين ات الصغرية للوصول إىل الشباب املبكفاءة إىل الفئات املستهدفة . وعلى سبيل املثال، تسعى برامج دعم املشروع
من الطبقة الفقرية، فضًال عن الشباب الذين ميلكون خربة يف العمل احلر أو رأمساًال ولو بسيطًا للبدء ابألعمال . ولكن غالبًا ما 

اً مشاكل حقيقية يف اب األكثر ضعفيستفيد من هذه الربامج الفئات األعلى تعليما واألكرب عمرا، يف الوقت الذي يواجه فيه الشب
الوصول إىل هذه الربامج . كما أن معظم برامج حفز التشغيل ترتكز يف املدن و هتمل املناطق الريفية الفقرية . وتنحاز برامج التشغيل 

ة املولدة لفرص ري أبشكال أخرى، فعلى سبيل املثال، أشار املسح امليداين اخلاص بتقييم كفاءة الربامج الداعمة للمشروعات الصغ
تشغيل ، والذي قامت به الشركة الكويتية لتنمية املشاريع الصغرية إىل أن معظم الفرص اليت تولدت من مشاريعها كانت من نصيب 

يف املائة من الفرص للمواطنني ) ويعزى ذلك لضعف التخطيط . ويعاين بر�مج تنمية الصحراء يف مصر من مشاكل  ٧الوافدين( 
وم الرب�مج على أساس مزارع صغرية كان من شأ�ا أن تزيد من فرص التشغيل، إال أ نه تبني أن املشروعات الصغرية مشاهبه، ويق

مكلفة وتشكل عبئاً على الدولة ، ولذ ا تنازل الرب�مج عن غرضه الرئيسي وحتول إىل دعم املشاريع الزراعية الكبرية أل�ا تشكل عبئاً 
عاين تيتحمل معظم التكاليف)، على الرغم من أ�ا تولد فرص عمل أقل لكو�ا كثيفة رأس املال . و   أقل (وذلك ألن القطاع اخلاص

العديد من آليات التشغيل العربية من مشاكل مشاهبة، ومثال ذلك بر�مج اإلعفاءات الضريبية اليت يقّدمها جملس االستثمار األردين 
.واملعروف أن نظام اإلعفاءات احلايل قد منح حوافز ضريبية مرتفعة للشركات يف سبيل جذب االستثمارات يف قطاع األعمال 

 .الكبرية أكثر منها للشركات الصغرية، على عكس ما كان متوقعاً وخالفا للهدف الرئيسي للرب�مج

 

األنشطة التجارية  كثري منوالواقع إن اجملاالت املتاحة أمام قطاع املشروعات الصغرية واملتوسطة ىف الدول العربية متتد لتشمل ال
واخلدمية، مثل اخلدمات املصرفية والفندقية والسياحية، وخدمات الصيانة والتشغيل، وخدمات النظافة، وخدمات لنقل والتحميل 
والتفريغ، وخدمات اإلعالن والنشر واحلاسب اآليل، ومطاعم الوجبات السريعة والوحدات العالجية اخلاصة، هذا ابإلضافة إىل 

ة احملاجر واملناجم والتشييد واملقاوالت. وال تقتصر على املزارع الصغرية واألنشطة احلرفية والبيئية واملصانع الصغرية، وتتسع أنشط
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أنشطة القطاع الصناعي لتقدم جماالت عديدة لنشاط املشروعات  الصغرية واملتوسطة ، عموما جند يف غالب املراجع و املؤلفات 
 :١ ثالث قطاعات هي يتم تصنيف املشروعات إىل

: و يتضمن املشروعات الزراعية اليت تتميز بدرجة تقدم تقنية متوسطة ، و أن عائد مردود رؤوس األموال املستثمرة القطاع األول
 فيها هي يف تناقص سريع يف عصر� احلايل مقارنة أبزمنة سابقة.

يف تزايد كبري جدا،  التقين املرتفع، وأن مردودية االستثمارات فيها : و يتضمن املشروعات الصناعية اليت تتميز بتقدمهاالقطاع الثاين
و على عكس األزمنة السابقة منذ ظهور الثورة الصناعية يف أورواب يف القرن الثامن عشر و إىل غاية منتصف القرن العشرين اليت  

العشرين و  ية و التقنية بعد منتصف القرنكانت تعتمد على توظيف يد عاملة هامة، فإن التطورات اليت أتت هبا الثورة العلم
 االستخدام املعمم لآلالت و اإلنسان اآليل أدى إىل تراجع كبري يف عدد مناصب الشغل.

: و يتضمن كل أنواع املشروعات اخلدمية و التوزيعية، و جتدر اإلشارة هنا أن تطور هذا القطاع مرتبط يف غالب القطاع الثالث
 ثاين و بتحسن مستو�ت املعيشة .األحيان بتطور القطاع ال

وميكن أن تلعب مشروعات التنمية الصناعية اإلنتاجية الصغرية واملتوسطة  دورها متميزا ىف تنمية الصناعة العربية،ويقصد مبشروعات 
مواد كاملة التصنيع  التنمية الصناعية اإلنتاجية حتويل املواد اخلام إىل مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو حتويل املواد نصف املصنعة إىل

 : ٢أو جتهيز املواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها ميكن توضيحها

أ) الصناعات اليت تكون مدخالهتا منتشرة يف أماكن متعددة، مثال صناعة األلبان واملطاحن، وتقطيع احلجارة واملنتجات احلجرية 
ا يف تكاليفها إىل حد كبري جدا نتيجة لقيام الصناعات الصغرية قريبوأعمال املقاوالت، وأية أنشطة تقل فيها عملية نقل املواد و 

مللتقى الوطين األول ا الصـــغرية   و املتوســـطة راجع: حممد الشـــريف منصـــور،االســـتثمارات األجنبية املباشـــرة و أتثرياهتا على املؤســـســـات ١
 ١٥٦،ص ٢٠٠٢افريل  ٩-٨حول "املؤسسات الصغرية و املتوسطة  ودورها يف التنمية"،اجلزائر 

 

 العابدين،منشـــــــــــآت األعمال الصـــــــــــغرية هل هي الســـــــــــبيل إىل تنمية اقتصـــــــــــادية شـــــــــــاملة يف ســـــــــــورية؟،متاح ىف أســـــــــــامة زين -راجع: ٢

http://www.mafhoum.com/press7/196E19.htm 
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أماكن وجود املواد اخلام، وابلتايل ميكن أن ينشأ أكثر من مصنع حبجم صغري يف أماكن خمتلفة إلنتاج السلعة ذاهتا، ويتوطن كل 
 مصنع ابلقرب من أماكن وجود املواد اخلام أو املدخالت اليت يعتمد عليها. 

ناعات اليت تنتج منتجات سريعة التلف (صناعات األلبان ومنتجاهتا وصناعات الثلج واخلبز واحللو�ت املخبوزة) ألن هذه ب) الص
املنشآت تعتمد على اإلنتاج يوما بيوم للسوق، وتكون فرتة التخزين ملنتجاهتا حمدودة أل�ا تنتج لتغطي احتياجات السوق يف املنطقة 

 وهذا يربر أن تكون هذه املنشآت قريبة من أسواق املستهلكني.  احمللية اليت تتوطن فيها.

 ج) الصناعات ذات املواصفات اخلاصة للمستهلكني (منتجات النجارة من أبواب ومنافذ وأاثث وأنواع الطوب وخياطة املالبس...). 

واخلزف  بس املطرزة وصناعات الفخارد) الصناعات اليت تعتمد على دقة العمل اليدوي أو احلريف (مشغوالت الذهب واملاس واملال
 والصيين وصناعات األواين الزجاجية واملنتجات النحاسية والسجار اليدوي). 

 -:١املستخدم كما يلى التقنية مستوى حسب املنتجات نصنيفويتم 

 .دون معاجلة تصديرها يتم اليت الغاابت ومنتجات الزراعية واملنتجات املعادن :األولية املنتجات •

 البرتول تكرير البسيطة ومنتجات األخشاب ومنتجات والتبغ املصنعة األغذية :الثروات على القائمة الصناعات •

 هذه تكون وقد .العضوية الثمينة والكيماو�ت واألحجار ،(اجللدية املنتجات وليس) اخلام واجللود واألصباغ

 .البرتول مثل عالية تتطلب مهارة ولكنها بسيطة أولية مكو�ت عن عبارة املنتجات

 اجللدية املنتجات وغريها من واألحذية وامللبوسات النسيج صناعة :البسيطة التكنولوجيا على القائمة الصناعات •

 تتميز الصناعات هذه وكل .الزجاجية واألاثث واألواين البسيطة واملعدنية البالستيكية واملنتجات األطفال ولعب

 من الكثري تتطلب ال اليت الرأمسالية يف املنتجات كبرية بدرجة اليت تتجسد النتشارا والواسعة املستقرة ابلتكنولوجيا

 من العناصر العمالة تكاليف تكون ما وعادة .احلجم وفورات اقتصاد�ت أو املهارية أواملتطلبات والتطوير البحث

 .عام بشكل قليلة املنتجات هذه دخول أمام العوائق وتكون للتكلفة الرئيسية

 واآلالت والكيماو�ت الصناعية السيارات مثل الثقيلة الصناعات :املتوسطة التكنولوجيا على القائمة الصناعات •

 سريعة ليست ولكن نسبيا، معقدة املنتجات تكنولوجيا هذه وتستخدم .النمطية واإللكرتونية الكهرابئية واملنتجات

 اهلندسة يف متقدمة مهارات وتستخدم والتطوير، البحوث متوسطة من مستو�ت الصناعات هذه وتستخدم التغري،

 ٨٧،ص ٢٠٠٤وزارة املالية،تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة ىف مصر،مجهورية مصر العربية، نوفمرب  ١
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 املتطلبات بسبب كبرية املنتجات هذه دخول أمام العوائق تكون وعادة .كبري على نطاق إنتاجا وتعطي والتصميم،

 .املنتجات ىف والتنوع والتصميم التشغيل �حية من قوية معرفة من املنتجات هذه حتتاجه الرأمسالية وما

 واآلالت الفضاء املعقدة ومنتجات واإللكرتونية الكهرابئية املنتجات :الفائقة التكنولوجيا على القائمة الصناعات •

 متقدمة تصنيع قدرات إىل حيتاج هذه املنتجات وأغلب الدوائية؛ واملستحضرات الدقيقة والكيماو�ت الدقيقة

 بني فيما وثيق تبادل ووجود متقدمة تكنولوجيا ذات حتتية بنية والتطوير وإقامة البحوث إلجراء كبرية واستثمارات

�ائية  جتميع مبراحل متر اإللكرتونيات، السيما األنشطة، من العديد أن إال .البحثية واجلامعات واملعاهد الشركات
 هاما تنافسيا عامال العمالة تكلفة اخنفاض يعترب حيث بسيطة، تكنولوجيا تستخدم

 

 الفكرى . مفهوم وأمهية رأس املالاثنيا:  

بدا االهتمام برأس املال الفكري يف املنظمات بداية من فرتة الثمانينات حيث أكد املديرون واألكادمييون واالستشاريون على مستوى    
ينات عالعامل أن األصول غري املادية يف املنظمة ـ أي رأس املال الفكري ـ تعترب حمددا أساسيا ملا حتققه املنظمة من أرابح، وىف بداية التس

هرت بعض الكتاابت اليت تناقش فكرة رأس املال الفكري للمنظمة وهو الذي حيقق النجاح والرحبية للمنظمة، حيث أشار الكثري من ظ
الباحثني إىل أن األصول الرئيسة للعديد من املنظمات يف ميدان إنتاج التكنولوجيا العالية ال تتمثل يف األصول املادية فقط ولكن يف 

 ١يف الرتاكم الفكري واملعريف الذي متتلكه هذه املنظمات. مهارات أفرادها و 

يف، ر ولرأس املال الفكري العديد من املصطلحات املرادفة اليت تشري إىل نفس املعىن كاألصول غري املادية، األصول املعنوية، رأس املال املع 
 ٢ : أس املال الفكري جنداألصول املعرفية، األصول الفكرية، واملوجودات املعرفية، ومن أهم تعاريف ر 

للتفاصيل حول نشأة رأس املال الفكري راجع: فـاطمة على الراببعة، مستو�ت رأس املال الفكري يف منظمات األعمال: منوذج مقرتح  ١
ر، يناير صللقياس والتطبيق،جملة النهضة،اجمللد الثالث عشر،العدد االول ، كليــة االقـتصـاد و الـعلـوم السـياسـيـة جامــعـة القاهـــرة ، مـ

،ص  http://www.feps.edu.eg/en/publications/nahda/vol13/issue1/fatma.pdf،متاح يف : ١٢٢٠
 ٩-٥ص 

اسرتاتيجيات :قى  سات الصغرية واملتوسطة،ملتسالم عبد الرزاق،بوسهوة نذير،دور رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤس ٢
 ،التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 ٤، ص ٢٠١٢أفريل  ١٩و ١٨
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  ) تعريف توماس ستيوارتT. Stewart  الذي يعرفه أبنه املادة املعرفية الفكرية ، املعلومات ، امللكية الفكرية ، اخلربة اليت ميكن (
 وضعها يف االستخدام لتنشئ الثروة .

 تعريف ادفينسون) Edvinsson ( عملية، التكنولوجيا التنظيمية، وعالقات رأس املال الفكري هو مضامني املعرفة، اخلربات ال
 الزابئن واملهارات املهنية املقدمة والضرورية للمنافسة يف السوق.

  هو عبارة عن جزء من رأس املال البشرى للمنظمة يتمثل فيما ميلكه األفراد من القدرات ” كما يعرف رأس املال الفكري أبنه
اذا إستطاع  –قدرات من إنتاج االفكار اجلديدة أو تطوير أفكار قدمية والىت متكن املنظمة املعرفية والتنظيمية وغريها ، متكنهم هذه ال

ال من توسيع حصتها السوقية وتعظيم نقاط قوهتا وجتعلها ىف موقع قادرة على اقتناص الفرصة املناسبة . و  –الوصول اىل هذه املعرفة 
 ١  ” . يرتكز رأس املال الفكرى ىف مستوى إدارى معني دون غريه

  وميكن تعريف رأس املال الفكري على أنه جمموعة من األشخاص الذين ميتلكون املعارف واخلربات واملنجزات اليت متكنهم من
٢ .اإلسهام يف أداء املنظمات اليت يعملون هبا؛ وابلتايل اإلسهام يف تطور جمتمعاهتم بل والعامل أبسره

F 

 ني الذين ميتلكون قدرات عقلية ومهارات حبيث يكونوا قادرين على اإلبداع وإنتاج أن رأس املال الفكري عبارة عن صفوة العامل
أفكار جديدة قادرة على أحملافظة على وضع الشركة التنافسي، وز�دة إنتاجيتها، وتقليل الكلف، وتعظيم نقاط القوه داخل املنظمة، 

رص يف مستوى أداري معني ساعني من خالل ذلك القتناص الفوال يُشرتط توفر شهادة أكادميية يف رأس املال الفكري وال تتحدد 
 ٣واحملافظة على العمالء.

بية للتنمية ، املنظمة العر ” ق قياسه وأساليب احملافظة عليه رأس املال الفكرى : طر ” عادل حرحوش املفرجى ، أ. أمحد على صاحل  ١
. مشار اليه عند شويح حممد ،دور الرأس املال الفكري يف تنمية املنظمات،متاح  ١٨، ص  ٢٠٠٣اإلدارية ، 

 http://www.chouihmohamed.com/?p=90يف:

 

 
 ه ، متاح يف : ١٤٢٧ول من الفئه العامة إىل الفئه املميزه ،عبد الرمحان بن امحد هيجان ، راس املال الفكري أسرتاتيجيه التح ٢

http://abufara.net/index.php/2012-10-21-10-56-42/2012-10-21-10-57-16/33-

2013-07-21-15-36-02/8-0000056 
مية يف حمافظة الناصرية املنظمات احلكو  صالح هادي احلسيين،القيادة اإلدارية وأثرها يف إدارة املوارد البشرية اسرتاتيجياً دراسة ميدانية يف ٣

 ري/العراق، رسالة مقدمة إىل جملس كلية اإلدارة واالقتصاد يف إالأكادميية العربية يف  الدمنارك وهي جزء من متطلبات نيل شهادة املاجست
 ٣٤،ص ٢٠٠٩يف إدارة األعمال،
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ومن خالل ما تقدم من تعاريف سابقة لرأس املال الفكري نالحظ التباين يف توصيفه فمنهم من ركز على امليزة التنافسية، واألخر ركز 
نتاج عمال يف أجواء املنافسة السائدة، ورابع أكد على قدرهتا على إعلى مستوى اإلبداع، واثلث ركز على كو�ا حتافظ على منظمات اإل

 ١أفكار جديدة تعاظم من نقاط القوه واقتناص الفرص وقد اشرتكت التعاريف مبجموعة مشرتكات منها:

 الرتكيز على النخب ذات املؤهالت والقدرات العلمية والعقلية. -١

 يزه تنافسيه يصعب إىل حد كبري إجياد بديل عنهم.أن رأس املال الفكري هم األشخاص الذين ميثلون م -٢

 يتكون من جمموعة من العاملني الذين ميتلكون قدرات معرفية وتنظيمية دون غريهم. -٣

 يرمي إىل إنتاج أفكار جديدة أو تطوير ألفكار قدمية ميكن إن تساهم يف أحملافظة على وضع الشركة التنافسية. -٤

 للمنظمة وتعظيم نقاط القوة.يسعى إىل توسيع احلصة السوقية  -٥

 يقود إىل خفض التكاليف وإمكانية البيع أبسعار تنافسية مع حتسني إنتاجية املنظمة. -٦

 يقود إىل ز�دة ألقدرة اإلبداعية وجذب العمالء وتعزيز والئهم وال يرتكز يف مستوى إداري معني دون غريه. -٧

 ل الفكري وال يتحدد يف مستوى وظيفي معني.ال يشرتط توافر شهادة أكادميية ملن يعترب ضمن رأس املا -٨

فرأس املال الفكري هو املعرفة لكن أية معرفة؟ فقد يكون ألحد العمال ميول ادبية حبيث قد يتقن الشعر أو الزجل أو كتابة القصة ، 
عرفة املفيدة للمشروع ل الفكري هو املولكن هذه املعرفة قد ال تفيد. فاملوهبة األدبية ألحد عمال املصنع ال تقدم حلوال للعمالء. فرأس املا

هارة م،فاذا كان هذا ما العامل ذو امليول الدبية يعمل يف دار نشر مثال فإن تلك املعرفة تعترب رأمساال بشر�. ابلطبع يف هذه احلالة تصبح 
  .العامل ذات قيمة عالية للمشروع

كن استخدامها رفة ال تصبح رأس مال إال إذا مت العثور عليها وتوظيفها حبيث مياذا فرأس املال الفكري هو املعرفة اليت ميكن توظيفها ،فاملع
لصاحل املشروع. فقد يكون لدى أحد عمال املصانع فكرة رائعة لتحسني اإلنتاج، لكن ال يصبح هلذه الفكرة فائدة إذا بقيت داخل ذهن 

يقه وضعها موضع التطبيق. فرأس املال الفكري الذي ال جيد طر العامل ومل خترج إىل حيز التطبيق فال طائل من وراء أية معرفة دون 
 للتوظيف واملمارسة هو مبثابة رأس مال مدفون ومهدر.

 ٣٤املرجع السابق ،ص  ١
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و جتدر اإلشارة إىل أن هناك تسميات عديدة لرأس املال الفكري تتداوهلا أدبيات املوضوع كرأس املال الفكري ورأس املال الالملموس    
يقابلها مفهوم رأس املال املادي أي أن األصول الفكرية تقابلها األصول املادية وميكننا التفريق بني االثنني ... اخل . وكل هذه التسميات 

 من خالل اجلدول التايل:

 املقارنة بني رأس املال املادي ورأس املال الفكري 

 رأس املال الفكري رأس املال املادي البيان

 غري ملموس -أثريي  -غري مادي  مادي ملموس امليزة األساسية 

 يف عقول األفراد العاملني يف الشركة ضمن البيئة الداخلية للشركة موقع التواجد

 األفراد ذوي املعارف واخلربات  اآللة ، املعدة ، املباين  التمثيل النموذجي

 متزايدة ابإلبتكار متناقصة ابإلنداثر القيمة 

 واإلنتباه واخليال الواسع ابلرتكيز ابإلستخدام املادي منط خلق الثروة

 العمل املعريف  العمل العضلي املستخدمون له

 يتوقد عند حدوث املشاكل يتوقف عند حدوث املشاكل الواقع التشغيلي

 ليس له عمر مع تزايد يف القدرات اإلبداعية له عمر إنتاجي وتناقص ابلطاقة الزمن 

املصدر:عبد الستار حسني يوسف، دراسة وتقييم رأس املال الفكري يف شركات األعمال ،قسم إدارة األعمال ،كلية اإلقتصاد والعلوم 
  ٥.ص ٢٠٠٥اإلدارية ،جامعة الزيتونة األردنية ،عمان ،األردن،

) والذي  T. Stewart،ولعل النموذج الذي قدمه توماس ستيوارت (   ١ولقد قدمت مناذج عديدة ملكو�ت رأس املال الفكري
حيدد مكو�ت رأس املال الفكري يف ثالث فئات هي رأس املال اهليكلي ، رأس املال البشري ، ورأس املال الزبوين، هو األكثر شيوعا 

 هذه املكو�ت الثالث.واستخداما ألنه يتضمن املكو�ت األساسية لرأس املال الفكري ،والشكل التايل يبني 

 للتفاصيل راجع: ١
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 ١وعلى ذلك فرأس املال الفكرى ىف املنظمات يتمثل يف :       

 العاملون ىف املنظمة والذين لديهم أفكار أو إقرتاحات أو معلومات تقدم حلول فعالة ومبتكرة للعمالء .  -١

نذير،دور رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،ملتقى  سالم عبد الرزاق،بوسهوة  -
:اسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،كلية العلوم االقتصادية 

 ٨-٥، ص ص ٢٠١٢أفريل  ١٩و ١٨والتجارية وعلوم التسيري، 
الستار حسني يوسف، دراسة وتقييم رأس املال الفكري يف شركات األعمال ،قسم إدارة األعمال ،كلية اإلقتصاد والعلوم  عبد -

 ٩- ٥.ص ص ٢٠٠٥اإلدارية ،جامعة الزيتونة األردنية ،عمان ،األردن،
 

 d.com/?p=90http://www.chouihmohameشويح حممد ،دور الرأس املال الفكري يف تنمية املنظمات،متاح يف: ١

 

 الق�مة السوق�ة للمنظمة

 رأس المال الفكري  رأس المال المالي

 رأس المال الز�وني رأس المال اله�كلي رأس المال ال�شري 

 العقود

 الوالء

 

 األنظمة

 البراءات

  

 األفراد 

 الفرق 

 

 ومكوناتهه�كل رأس المال 
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نظام العمل الفعال والذى يتيح إمكانية ترمجة املعرفة اىل ممارسات واقعية ومفيدة للمنظمات فاملعرفة بدون تطبيق ليس هلا أى   -٢
 جدوى .

 العمالء الذين لديهم القدرة على تقدمي معلومات وأفكار للمنظمة تضعها ىف القمة.-٣

هم وتسهل إستثمار فمن املفرتض أن تشجع عامليها وحتفزهم على تقدمي أفكار  لذا فحىت تستثمر املنظمة رأس ماهلا الفكرى أفضل        
عملية تبادل املعلومات فما بينهم من جهة وبينهم وبني اإلدارة من جهة أخرى وأن توفر هلؤالء العاملني املناخ الذى ميكنهم تقدمي 

 معلوماهتم وأفكارهم حبرية كاملة .

 املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربيةدور رأس املال الفكري يف تنمية  -٣

تتجلى إًذا  أمهية رأس املال الفكري يف كونه أصبح دعامة تطور املشروعات الصغرية واملتوسطة ومنائها، فكلما ازدادت معدالت املعرفة 
موس لقيمة التكنولوجيا ق العنصر غري املللدى املوظفني زادت قدراهتم العقلية واإلبداعية، وهو ما يشكل ميزة تنافسية، بعد ما تبني تفو 

اتيجية  رت املتقدمة على القيم احلقيقية ملوجوداهتا احلسية كاألبنية واملعدات، من هذا املنطلق جاء الرتكيز على  رأس املال الفكري ابعتباره اس
 .للتحول من صناعة صغرية إىل صناعة أكثر تطورًا

 :ويكون ذلك من خالل

ة ابملشروعات الصغرية وختصيص معاهد متخصصة لرفع مستوى الوعي املهين للمسؤولني وبرامج التدريب إعداد برامج تدريبي •
 .الفين لرفع مستوى مهارة العاملني

حتفيز عمليات البحث العلمي والتطبيقي ال سيما املرتبطة ابملشروعات الصناعية الصغرية وحتديث التعليم املهين، وإنشاء نظام  •
يقوم به  االختصاصيون بتقدمي اخلدمات اإلرشادية، ودراسة اجلدوى للمشروعات الصغرية للتغلب على خاص ابلدعم الفين 

 .العقبات

عدم اعتبار املشروعات الصغرية  كيا�ت منفصلة، بل هي جزء من جمموعة مرتابطة ذات عالقات متداخلة من التعاون والتنسيق  •
 .فيما بينها

وى قيام مشروعات تقوم يف األساس على استغالل رأس املال الفكري ابعتباره أهم أصول قيام ومنو وهلذا إذا أرد� التقدم فال سبيل س
 -: املشروعات.هلذا فانين أوصي مبا يلي
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ضرورة تفعيل مفاهيم رأس املال الفكري ضمن اهليكل التنظيمي للوزارات واملؤسسات كوحدات تنظيمية مستقلة، وكذلك  .١
 ملفاهيم ووظائف إدارة املوارد البشرية كفلسفة وليس كإجراءات، ما يساعد على تشجيع األفراد على تطوير اهلياكل احلالية وفًقا

 .االبتكار واإلبداع عن طريق إفساح اجملال أمامهم لتقدمي أفكار ابتكارية هتدف إىل التميز والتفوق

رص على م وأهداف رأس املال الفكري واحلتطوير وإعداد اخلطط االسرتاتيجية للوزارات واملؤسسات كي تستوعب مفاهيم وقي  .٢
 .مشاركة املديرين يف كافة املستو�ت يف صياغتها

تبين نشر مفاهيم وثقافة إدارة املعرفة وقيم رأس املال الفكري من خالل ورش عمل وحلقات نقاشية على أن يتم اإلسراع يف  .٣
 .تنفيذ ذلك من أجل االرتقاء ابألداء

املختلفة لنشر ثقافة إدارة املعرفة ورِأس املال الفكري من خالل تشجيع املؤسسات واألفراد على التواصل مع وسائل اإلعالم  .٤
 .ضرورة استيعاب مفاهيمه ومكو�ته وطرق قياسه

استقطاب املواهب والكفاءات املتفوقة مع رعاية هذه الكفاءات عن طريق وضع برامج لالحتفاظ هبم واحملافظة عليهم وذلك  .٥
 .رية تدعم القدرات التنافسيةخللق بيئة ابتكا

وضع اإلطار العلمي والعملي لتطوير وإدارة املواهب وصياغة النظم الكفيلة لتحقيق التميز املؤسسي لتنمية وتطوير املواهب  .٦
 على كافة املستو�ت ما يساهم يف تعظيم رأس املال الفكري.
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 ٢٠٠٣ ، اإلدارية للتنمية العربية
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٢٠١١ 
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