
نظرة على المشاريع الناشئة في سوريا

الكاتب : أحمد سفيان بيرم

التمهيد بواسطة براد فيلد
شريك مؤسس لكل من مجموعه فاوندري وتك ستارز

 
كانون الثاني 2017



إخالء مسؤوليةريادة األعمال في مناطق النزاع

02

المسؤولية

يسّلط هذا البحث الضوء على تجارب واحتياجات رّواد األعمال السوريين في بالدهم، وهو جزء من دراسة أوسع 
تبحث في تأثيرات النزاع على رّواد األعمال داخل وخارج البالد. يلي هذا البحث بحث آخر في ‘ريادة األعمال في 

المهجر’، وهو نظرة في الوضع الحالي لرّواد األعمال السوريين الالجئين والمهاجرين في الشرق األوسط وأوروبا. 
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ولجميع المهتمين من أفراد المجتمع, وغير ذلك من المؤسسات المعنية باألعمال الحرة. هدفنا في نهاية 
المطاف مساعدة الشباب في الحصول على فرص لريادة األعمال.

التحليل والنتائج والتوصيات في هذا التقرير تمّثل آراء الكاتب وال تعكس بالضرورة مواقف الذين قاموا بمراجعته.
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 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 لمشاهدة نسخة من هذه الرخصة يرجى زيارة
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كلمة شكر
أنا ممتن لرّواد األعمال الذين زّودوه بمعلومات عن 

تحّدياتهم وتطّلعاتهم. أوّد توجيه الشكر لعدنان 
طرابيشي ودانيا اسماعيل وهاني طرابيشي وكريم 

سماقية ولؤي عتبة وماسة بعلي وقصي مقلد ورفيق 
تقي الدين وسامي إسماعيل وسامي السيوري وطارق 

شيخ الشباب ويمان أبو جيب ويمان الطارح.

أنا ممتّن أيضًا للرؤية التي زّودني بها خبراء ريادة األعمال 
واألكاديميون وصناع القرار، والذين قّدموا لي نظرة 
معّمقة على الموضوع. لوال دعمهم لما وصل هذا 

التقرير إلى صيغته النهائية. لذلك أنا أشكر المساهمات 
البّناءة التي قّدمها كل من شارك في اجتماع فريق 

النقاش في دمشق: حاضنة أفكار، بدايتي، حاضنة تقانة 

 ،(Intellect) المعلومات واالتصاالت، عطائي، إنتلكت
الغرفة الفتية العالمية العالمية – سورية، جسور 

 (Momentum) سورية، خبرات سورية، مبادرون، مومنتوم
سورية، فريق الكريات الحمراء، فريق سند للتنمية، 

 (Startup Weekend) مهارات سورية، ستارت اب ويكند
دمشق، مجتمع الحاسوب السوري، تيد (TED) جامعة 

اليرموك، كليات العالم المتحدة – سورية، فينتشر 
 ،(Wikilogia) العالمية - سورية، ويكيلوجيا (Venture)

نتعلم، باإلضافة إلى السادة عبد السالم هيكل وبيبرس 
أوغورلي وهاني طرابيشي وحازم هيكل والدكتور كنان 

بهنسي ونواف زيدان وفادي مجاهد. 

أيضًا أتوجه بالشكر إلى خبيَري ريادة األعمال اللذين 
انضّما للمقابالت الفردية عزيز الحالج وأنس درويش. 

باإلضافة لكل هؤالء، شكر خاص لكل من هاني جسري 
وفرانك نويريجات لمساعدتهما.

وأخيرًا أتوّجه بالعرفان العميق لألفراد ال٢٦٨Ô الذين تم 
استطالع آرائهم وعّبروا عن اهتماماتهم وآمالهم 

المستقبلية.

كلمة شكرريادة األعمال في مناطق النزاع
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محدوديات وتحّديات
 البحث

محدوديات وتحّديات البحثريادة األعمال في مناطق النزاع

تم استكمال جمع البيانات من أجل االستبيان الذي 
جرى عبر اإلنترنت على امتداد معظم المناطق السورية، 
باستثناء الرقة والحسكة ودير الزور وإدلب وريف كل من 

حلب و حماة و دمشق حيث حالت دون ذلك المخاوف 
أمنية وقيود السفر، رغم جدارة هذه المناطق بتركيز 
أوفى ورغم اإلدراك بأن لدى رّواد األعمال هناك تحّديات 

إضافية تتمثل ببؤس البنية التحتّية وغياب االستقرار، 
مما يمنعهم من تأسيس مشاريعهم.

البيانات المجموعة في هذه الدراسة قابلة للتغّير، 
بسبب التقّلبات االجتماعية-االقتصادية واحتمال 
حدوث تحّوالت في بيئات المناطق التي شملتها 

الدراسة. 

ونظرًا لهذه التحّفظات ال يّدعي هذا التقرير الشمول، 
وهو ال يمّثل رّواد األعمال في البالد ذات السياق 

السياسي أو االجتماعي المشابه. لذلك ال تقترح البيانات 
واآلراء هنا سوى فهم عام ومالمح لالتجاهات السائدة، 
وهي تشّكل أرضّية للمزيد من البحث وتطوير البرامج.

مالحظة: لم يكن لدي أثناء كتابة هذا التقرير أي علم 
بوجود برامج محددة مصّممة لتحديد –أو المساعدة 

على تجاوز– العوائق التي يواجهها رّواد األعمال 
السوريون في أوقات النزاع.
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 جرى في آذار 2015 مؤتمر من يوم واحد بعنوان ‘مجتمعات األعمال الناشئة: بناء بيئة حيوية لريادة األعمال’ تم عقده في مقّر ‘حاضنة تقانة المعلومات واالتصاالت’ في دمشق. سمع الحاضرون وشاركوا في 

جلسات رأسها خبراء سوريون معروفون – األفضل واألبرع ضمن مجاالتهم. وقد غّطت الندوات ‘تعريف البيئة الحيوية لرّواد األعمال’ حيث جرى الحديث عن ماهية هذه البيئة وإمكانيات خلق مجتمع ريادي قوي 

للسوريين الشباب؛ وبعد ذلك ‘بناء ودعم المحيط الريادي’ والذي ناقش السبل التي يمكن من خاللها دعم الشباب السوري في بناء بيئة حيوية ريادية متماسكة وكذلك ضم رّواد أعمال سوريين وعرب ناجحين 

في عملية دعم رّواد األعمال في سورية؛ بينما اشتغلت الجلسة األخيرة على ‘استدامة الدعم الريادي’ حيث جرى تحديد الطرق التي يمكن لرّواد األعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والمنظمات داخل وخارج 

سورية أن يساعدوا في استدامة وإنعاش البيئة الحيوية الريادية، كي يصبح نموذجًا مستدامًا وجاهزًا لدعم الجيل القادم من رّواد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

المنهجية

المنهجريادة األعمال في مناطق النزاع

يستند هذا البحث على استبياَنين أجريا عبر اإلنترنت 
وتّم إنجازهما بالعربية واإلنكليزية، وقد أجري االستبيان 

األول في كانون األول ٢٠١٤ وحصل على ١٣١ إجابة، وتم 
استكمال الثاني في كانون األول ٢٠١٥ حيث أرسل 

نموذج االستطالع نفسه إلى ١٣٧ شخص.

تم إرسال االستطالع على مدى ثالثة أسابيع في كل 
سنة لمشاركين سوريين داخل سورية، أعمارهم ١٦ 

سنة فما فوق، ومعظمهم كانوا طالب جامعة ذكورًا 
مقيمين في دمشق.

في كال االستبيانين تم استخدام استطالع نوعي عبر 
اإلنترنت سمح لي بجمع معلومات عن الخلفية 

التعليمية والعمر والتوزع الجغرافي والجنس لمجمل 
رّواد العمال، كما سمح لي بتصنيف أجوبتهم ضمن 

أسئلة مفتوحة عن أهمّية االبتكار وريادة األعمال أثناء 
النزاع في سورية. عالوة على ذلك، طلبت من 

المشاركين تقدير أهم العوائق التي يواجهونها عند 
تأسيس وتسيير الشركات الناشئة ضمن مقياس ٠-٥، 

حيث ٠ تعني تحّديًا بسيطًا و٥ تحّديًا أقصى.

في القائمة التي تقّدمها الدراسة، تم إيجاز ١٠ تحدّيات 
من الدرجة القصوى، وذلك بعد إجراء مقابالت مع رّواد 

أعمال وخبراء من سورية والمنطقة، باإلضافة لجلسات 
فرق نقاش وأخيرًا بحث عن العوامل المؤسسة 

والفاعلة، والذي شمل، على سبيل المثال ال الحصر، 
تصنيف ‘المناطق المتأثرة بالنزاع’ حسب منّظمة 
التمويل العالمية ووكالة ضمان االستثمار متعدد 

األطراف والبنك الدولي وتقرير ‘تعزيز العمل في 
سياقات النزاع والهشاشة والعنف’ الذي أجرته 

الجمعية األلمانية للتعاون الدولي.

بمساعدة مسؤولين أساسيين في كبرى منّظمات 
ريادة األعمال السورّية، وكذلك بعد عدة اجتماعات 

لشركات ناشئة حضرتها، قمت باختيار مخبرين 
محوريين لهذه االستبيانات المعّدة لرّواد األعمال 

الذين أطلقوا شركاتهم وكذلك ألولئك الذين ما يزالون 
بصدد محاوالت إنشاء شركة.

باإلضافة لالجتماع مع رّواد األعمال، تم أيضًا تنظيم 
نقاش مفتوح الستضافة ٣٢ ممّثًال عن منّظمات ريادة 

األعمال وأعضاء المجتمع الريادي من داخل سورّيا 
وخارجها (عبر اجتماع جرى عبر اإلنترنت). ساعد هؤالء 

في تحديد نطاق الدراسة وفي شرح التحّديات الرئيسية 
التي يواجهها رّواد األعمال والخطوات التي يجب 

اتخاذها لتمكين الشركات المحلّية الناشئة.
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تمهيد

تمهيدريادة األعمال في مناطق النزاع

حرصت خالل كتابي ”مجتمعات الشركات الناشئة: بناء 
نظام بيئي ريادي في مدينتك“، في عام ٢٠١٢، أن أساعد 

على بناء مجتمع شركات ناشئة في أي مدينة في 
العالم. في الحقيقة شعرت أن كل مدينة في العالم 

بحاجة إلى مجتمع شركات ناشئة مفعم بالحيوية لكي 
تكون مدينة صحية و متنامية على المدى الطويل.

بما أني أعيش في مدينة بولدر- كولورادو التي تتمتع 
بأمان وراحة نسبيين فإن تجربتي مع المناطق التي 

تسودها النزاعات في العالم يقتصر على ما أرى وأقرأ في 
األخبار. لقد قابلت أحمد سفيان بيرم في حدث 

FounderCon الذي أقيم في مدينة سينسيناتي وقد 

أذهلني بقصته، فإن تجربته كمدير إقليمي 
لتيكستارس"Techstars" في كل من منطقة الشرق 

األوسط وإفريقيا كانت مذهلة, كما أن رؤيته في بناء 
مجتمعات الشركات الناشئة -خصوصا في مناطق 

األزمات من العالم- ساعدتني على تكوين نظرة جديدة 
حول هذا الموضوع.

كلما تابعت قراءتي تقرير ريادة األعمال في مناطق 
النزاع أدركت أن أطروحة بولدر تنطبق على بناء 

مجتمعات شركات ناشئة في مناطق النزاع بما فيها 
سورية. حيث يجب أن يكون قادة المجتمع الريادي 

أنفسهم رواد أعمال. عليك أن تأخذ نظرة على المدى 
الطويل. وعليك أن تكون شامًال لكل من يريد 

المشاركة على أي مستوى. كما يجب أن يكون لديك 
أنشطة وفعاليات تجذب الجميع.

أخذ أحمد هذا الموضوع إلى أبعد من ذلك من خالل 
تحديد التحديات العشرة التي تواجهها الشركات 

الناشئة السورية. كلما أتممت قراءتي لهذا التقرير 
أدركت مدى أهمية وجود مجتمعات شركات ناشئة في 

مناطق الصراع. يجب على رواد األعمال خارج مناطق 
الصراع أن يندمجوا وأن (يعطوا أوًال) من أجل تحقيق 

هذا الهدف وذلك من خالل المساهمة بالوقت والجهد 
والموارد مع رواد األعمال الموجودين في مناطق 

الصراع، دون أن يهتموا بما الذي سيحصلون عليه 
بالمقابل.

أشجع جميع رواد األعمال في أي منطقة نزاع على أن 
يدركوا أن العمل الذي يقومون به مهم للغاية على 

صحة مجتمعهم على المدى الطويل. هناك العديد من 
رواد األعمال خارج منطقتهم مستعدين لتقديم 

المساعدة، وأنا أيضًا مستعد للمساهمة بأي طريقة من 
خالل عملي في تيكستارس "Techstars" ونشاطات أخرى 

في مجتمع الشركات الناشئة. 

أحمد - اشكرك على الوقت الذي قضيته في إعداد هذا 
الكتاب الهام جدا. 

براد فيلد
كانون الثاني ٢٠١٧ 
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تمثل ‘ريادة األعمال في مناطق النزاع’ حسب علمي أول 
مساهمة جديدة شاملة تسّلط الضوء على تجارب 
وحاجات رّواد األعمال السوريين في بالدهم. تحّدد 

الدراسة مواصفات وإشكاالت ريادة األعمال في سورية 
وتحاول وضع قائمة بالحلول الممكنة.

بني التقرير على بيانات جمعتها دراسة تفّحصت آراء 
وتجارب رّواد أعمال سوريين على امتداد 12 شهرًا من 

البحث، تم خاللها إجراء 268 مقابلة. تضّم الدراسة أيضًا 
نقاشًا مفتوحًا وسلسلة من المقابالت مع خبراء في 

ريادة األعمال، باإلضافة لنظرات معّمقة من داخل 
شركات محلية ناشئة.

كانت هناك خطوات قليلة قد تم اتخاذها قبل الحرب 
من أجل مساعدة ودعم بيئة ريادة األعمال في سورية، 

والتي كانت تتمّتع وقتها بفرص حقيقية للنمّو. لكن 
الشركات الناشئة واجهت بعد 2011 مجموعة من 

التحدّيات حّدت من تلك الفرص.
الحرب الطويلة في سورية عّقدت التحّديات التي تواجه 

رّواد األعمال العاملين على إنشاء شركاتهم، ومن أبرز 
هذه التحدّيات:

ملّخص تنفيذي

ملّخص تنفيذيريادة األعمال في مناطق النزاع

انعدام األمن واألستقرار السياسي

العمل في األراضي السورية التي يغصف بها
النزاه المسلح مسعى محفوفًا بالمخاطر 

محدودية الوصول إلى األسواق

شح الدعم المالي
ثمة القليل من المنافذ المتبقية لرّواد األعمال 

السوريين للحصول على تمويل داخل البالد. 

عدا تقييد النزاع لحركة السكان والبضائع في الداخل, 
تفرض العديد من الدول على السوريين إجراءات سفر 

معقدة.

البنية التحّتية اآلخذة باالنهيار
كان للدمار الواسع النطاق آثار مدّمرة على الشركات 

والعمليات االقتصادية.

العقوبات وتقييدات الدفع 
التقييدات التكنولوجية ضّيقت آفاق التواصل 

ومشاركة األفكار والخبرات.

األعباء االقتصادية المتزايدة 
كان للهبوط الحاد في قيمة الليرة السورية 
أثر هائل على الشركات وعلى المستهلكين.

تناقص المهارات البشرية 
يستمّر النزاه في بعثرة السكان وإجبار 

السوريين على مغادرة البالد بما في ذلك 
المواهب الريادية.

تضاؤل حجم السوق
تقلص السوق السوري أدى إلحباط أصحاب 

المشاريع والمستثمرين المحتملين وحّد من 
إمكانيات الشركات الناشئة.

البيئة التنظيمية النابذة
ضعف السياسات التشريعية في سوريا يصّعب 
إتمام أي مرحلة من مراحل إنشاء شركة جديدة.

خلل النظام التعليمي 
التعليم المنقرض في جميع المراحل الدراسية 

يؤدي لنقص حتمي في المعرفة وعدم إدراك 
أهمية إدارة األعمال.
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ملّخص تنفيذيريادة األعمال في مناطق النزاع

على الرغم من ذلك، تعكس البيانات التي جرى جمعها 
كيف ألهمت األزمة موجة جديدة من الشباب المبدع 

لخوض حقول غير مستكشفة، ما ترافق مع إنتاج أفكار 
جديدة واعتناق نماذج عمل جديدة. هذا التفاؤل واإلصرار 

على االبتكار تزايد بين 2014 و2015 – %17.6 منهم حاولوا 
العمل على أفكار ريادية في 2014؛ بينما قفزت النسبة 

إلى %31.2 في 2015 (الشكل 6).

طرأ تعاٍف بسيط بعد 2013 على مستوى دعم أفكار 
جديدة واألعمال المنطلقة من أفكار صغيرة واعدة، 

وقد قاد التعافي جيل جديد من أفراد المجتمع. حالّيًا 
هناك أكثر من 30 فعالية مجتمعية ريادية، والكثير من 

المنظمات التي تعمل بشكل فّعال على دعم رواد 
األعمال السوريين.  

تظهر الدراسة أيضًا تحسنًا ملحوظًا في مساهمة 
رائدات األعمال، والتي وصلت إلى %22.4 كنتيجة 

طبيعية للدور الجديد الذي تلعبه النساء ككاسبات رزق 
في عائالتهن، حيث اضطر الرجال إما للهرب أو لالنخراط 

في النزاع المسّلح.
عالوة على ذلك، يقّدم التقرير بدائل وحلوًال يمكن األخذ 
بها لتجاوز العوائق المتشّكلة نتيجة تطاول أمد النزاع، 

كما يوصي بأن يساهم الالعبون المتعّددون داخل 
وخارج البالد في تحسين موقع رواد األعمال، فلكل 

طرف دوره في هذه السيرورة.

يجب أن تتركز األولوية على مقاربة تنموية تشاركّية 
اجتماعيًا، وذلك من أجل مشاركة أفضل وأكثر شفافية 

في التنمية االقتصادية ومن أجل مساهمة حقيقية 

في وقف العنف ودعم السالم.

على منظمات ومجتمعات دعم رّواد األعمال خلق 
منّصة وعي ترّكز على المهارات الضرورية إلنشاء 

الشركات (المهارات التقنية والشخصية) كما تلقي 
الضوء على قصص النجاح ودراسات الحاالت وأخيرًا 

تشّجع التحّسن الفردي.

يمكن للمجتمعات الدولية خارج سورية لعب دور 
حيوي في تمكين الشركات السورية الناشئة، وذلك عن 

طريق ربط الرّواد بالمؤسسات العليا المعنية بتعليم 
الريادة وكذلك عن طريق بناء جسر بين رواد األعمال 

والشركاء والموّجهين والمستثمرين الدوليين.

في منطقة يعصف بها النزاع مثل سورية، يوّفر رواد 
األعمال آليات للنمو والتجّدد طويل األمد، فبإمكانهم 

ليس فقط دفع عجلة التعافي االقتصادي وخدمة 
مجتمعاتهم بشكل مباشر ومساعدة المحتاجين، بل 
بأيديهم أيضًا المحافظة على السالم بعد سنوات من 

العنف والحرب وسفك الدماء في بلد يتطّلع للتعلم 
من ماضيه وللمضي ُقُدمًا على طريق التعافي. 

الرسالة الرئيسية لهذه الدراسة هي أن على صانعي 
السياسات ومجتمعات األعمال الناشئة البدء بالتفكير 

بمساعدة رواد األعمال في مساعيهم لخلق أعمالهم 
الخاصة مع األخذ بعين االعتبار الصالح العام، من خالل 

الدعم المتاح للجميع والعادل ومن خالل السياسات 
الحكيمة التي تمّكن رواد األعمال في المساهمة من 

تحقيق منافع اقتصادّية واجتماعّية هاّمة.

11



مقّدمة

مقّدمةريادة األعمال في مناطق النزاع

كان ألكثر من خمسة سنوات على النزاع في سورية 
آثار مدّمرة على كافة صعد الحياة في البالد تقريبًا: 

نحو نصف مليون قتيل و1.9 مليون جريح، عدا عن 
12.6 مليون اضطروا لمغادرة منازلهم، أكثرهم 

نازحون في مدن ليست مدنهم1.

ال تقل التبعات االجتماعية-االقتصادية تدميرًا، فهناك 
ثقب مظلم في االقتصاد أخذ يتوّسع مع إغالق آالف 

األعمال وخسارة 2.1 مليون وظيفة، فعلية 
ومتوّقعة، بين 2010 و2015.

كان من شأن انهيار حاد من هذا النوع أن يؤدي الرتفاع 
حاّد في معدالت البطالة. نحو %52.9 من سكان 

سورية (2.91 مليون) هم اآلن عاطلون عن العمل، 
بينما وصل المعّدل عند الشباب إلى %78. لم يكن 

يمكن تخّيل أرقام كهذه عام 2011، حيث لم يتجاوز 
معّدل البطالة 4.15% 

ومع االرتفاع الرهيب ألسعار المواد األساسية وتقّلص 
القطاعين الزراعي والصناعي، تم دفع أكثر من 83% 

من السكان على امتداد المناطق السورية إلى ما دون 
خط الفقر.طالما قيل عن البطالة، تحديدًا بين 

الشباب، أنها الدافع األقوى للغليان االجتماعي 
والتمّرد المسّلح، حيث تدفع الضرورات االقتصادية 

الكثير من السوريين لالنضمام لمجموعات مسّلحة 
تعرض عليهم دخًال مستقّرًا.

من هنا يصبح الدفاع عن حق الجميع بما في ذلك 
الشباب في العمل الالئق، رغم احتدام الحرب، أمرًا في 

غاية األهمية لتعزيز االستقرار والنمو االقتصادي 

المستدام6.في بعض الحاالت، يعيق االضطراب عالي 
المستوى أي شكل من أشكال دعم التنمية 

االقتصادية، حيث ال بد أن تحظى سالمة األشخاص 
بأعلى درجات األولوية، وال بد من تالزم جهود تأمين 

الحاجات األساسية للمجتمع وجهود تحسين 
مستويات األمن. 

بعد سنة من البحث واالستبيانات، يقّدم هذا التقرير 
العوائق التي تعترض الشباب السوريين عندما 

يقدمون على الخطوة الشجاعة إلنشاء أعمالهم 
الخاصة.

حقائق مفتاحية حول عّينة من 
رّواد األعمال

توّضح المخططات التالية التوّزع الجغرافي للشركات 
الناشئة للعّينة التي تم العمل معها في كال 

االستبيانين (الشكل 1)، ومراحل العمل (الشكل 2) 
والتقّدم الذي وصلت إليها الشركات الناشئة في كل 
مجال، وكذلك الحقول االقتصادية التي اختارتها هذه 

الشركات للعمل (الشكل 3) وأخيرًا جنس رّواد األعمال 
المؤّسسين (الشكل 4).
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الشكل(5): عدد منظمات ومجتمعات دعم رواد األعمال  2000 - 2016

فهم السياق

فهم السياقريادة األعمال في مناطق النزاع

كانت هناك خطوات قليلة قد تم اتخاذها قبل بداية 
الحرب عام 2011 من أجل مساعدة ودعم بيئة حيوية 

ريادية محلية في سورية، كإنشاء الهيئة السورّية 
لالستثمار (2007) وإصدار قانون المنافسة ومنع 

االحتكار (2008) وإطالق البورصة السورية (2009). كذلك 
تأسست األمانة السورية للتنمية التي رّكزت على 

تطوير وتمكين المجتمع.

أعلن القّطاع الخاص أيضًا عن خطط لتنمية وتطوير 
تلك البيئة. تم تأسيس جمعية رّواد األعمال 

السوريين الشباب عام 2001 كإحدى أولى المنظمات 
غير الحكومية التي تعمل على تقوية الطاقة الريادية 

لدى شباب سورية وعلى دعمهم في إطالق 
لمشاريعهم.

خالل إحدى جلسات فرق النقاش، أفاد عبد السالم 
هيكل، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة 

هيكل ميديا والعضو المؤسس في جمعية رواد 
األعمال السوريين الشباب، إلى دراسة لمرصد ريادة 
األعمال العالمي، أظهرت أن عالمات الدعم أتت مع 

تشّجع الشباب السوري على ترك الميل التقليدي 
المتمحور حول ‘البحث عن عمل’، حيث بدأوا بالبحث 

عن خيارات أخرى لتحويل أفكارهم ألعمال ولتمرير 
معرفتهم ضمن قضايا مبتكرة. أتى ذلك في سياق 

رغبة لتوليد الدخل الالئق وكسب االستقالل المادي.

هذه االندفاعة في الشعور الريادي لم تلبث أن تراجعت. 
بين 2011 و2013، تدهور حجم نشاط العمل بشكل كبير 

بسبب غياب االستقرار وتدهور الرفاه واالنخراط في 
العمليات القتالية، باإلضافة آلثار الحرب السيئة على 
بيئات العمل وهجرة العديد من المنظمات الريادية 

ومديري الشركات ومنشئي الشركات الرائدة.

يوّضح المخطط التالي عدد منظمات دعم النشاط 
الريادي في سورية بين 2000 و2016، دون أخذ مؤسسات 

التمويل الجزئي بالحسبان.
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فهم السياقريادة األعمال في مناطق النزاع

طرأ تعاٍف بسيط خالل السنوات الثالثة الماضية على 
مستوى دعم أفكار جديدة، وقد شهدت البالد رّواد 

أعمال انطلقوا من أفكار صغيرة واعدة. قاد هذا 
التعافي جيل جديد من قادة المجتمع. لكن معظم 

هذه النشاطات كانت أحداثًا قصيرة األمد واستهدفت 
عددًا محدودًا من رّواد األعمال.

هناك تفسير ضعيف يمكن استخالصه من مجموعة 
الدراسات والمقابالت، يشير إلى أن سبب هذا التعافي 
قد يكون تطّور ونمّو دور المجتمع المدني في البالد. 

يأتي ذلك في سياق اتجاه إقليمي وازدياد ملحوظ في 
عدد المؤسسات الداعمة لرّواد األعمال في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا، حيث هناك حاليًا ما يفوق 140 
منّظمة فاعلة تعمل مع رّواد أعمال، باإلضافة آلالف 

الفعاليات المجتمعية واالجتماعات7.

يبقى أن غالبية هذه المنظمات والفعاليات 
المجتمعّية في سورية ذات شريحة محدودة حسب 

المكان التي تشتغل فيه، ما يشّكل بيئات حيوية 
فعًال إنما متشّظية ومعزولة، معظمها متأثر 
بالوضع على األرض وذو أثر محدود على البيئة 

االقتصادية.

بحسب ‘تقرير إنشاء األعمال 2016’ الذي أعّده البنك 
الدولي، ال تحظى سورية بموقع جيد على مستوى 

إدارة األعمال. ما بين 0 و100، حيث 0 تعني األداء األسوأ و
100 األداء األفضل، حققت سورية 42.56 نقطة، وهو 

أدنى من تركيا (69.16) واألردن (57.84) ولبنان (56.28) 
ومن المعّدل اإلقليمي (56.28)8.

ورغم ذلك يرى أكثر من نصف رواد األعمال الذين تم 
استطالعهم أن ريادة األعمال مهمة للوضع السوري 
وتشّكل إحدى طرق التغلب على الصعوبات الحالية 

وتأمين حياة كريمة. نما هذا الوعي بنسبة %13.2 خالل 
2015، وجزء من هذا النمّو يعزى الزدياد معدالت البطالة، 

عدا عن اإلحباط الناشئ عن عجز القطاعين العام 
والخاص عن توفير فرص عمل، باإلضافة إلى تضاؤل 

احتمال مغادرة البالد كما ألمح عدد من خبراء ريادة 
األعمال.

في 2014، لم يحاول %47.8 من رواد األعمال السوريين 
المشمولين في االستبيان العمل على أية فكرة ريادية. 
وقد انخفض هذا الرقم في 2015 إلى %34.2 حيث سعى 

عدد أكبر من الناس نحو تأسيس شركة. (يمكننا 
عكس اللغة هنا لتوضيح الفكرة – %52.2 حاولوا 

العمل على مشاريع ناشئة؛ وصعد الرقم في 2015 إلى 
.(65.8%
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الشكل(6): أهمية االبتكار وريادة األعمال في سوريا (%) 

يعكس الشكل أعاله مدى اإللهام الذي ضّخته األزمة 
الحالية في موجة جديدة من الشباب المبدع، الذي خاض 

حقوًال اقتصادية غير مستكشفة من أجل إنتاج أفكار 
جديدة واعتناق نموذج اقتصادي ال يخلو من المغامرة. هذا 

التفاؤل والتركيز على االبتكار ارتفع بين 2014 و2015.

أوافق ال أوافقمحايد

أوافق ال أوافقمحايد

فهم السياقريادة األعمال في مناطق النزاع
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عشرة تحّديات
 للمشاريع الناشئة

في سوريا
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الشكل(7) مقارنة بين أهم التحّديات التي تواجه الشركات الناشئة بين عامين 2014 - 2015

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

ال بد من تحديد التحّديات الرئيسية التي تواجه 
األعمال الناشئة في سورية للحصول على نظرة أعمق 

فيما يخّص نقاط قوة وضعف البيئة الريادية 
االجتماعية واالقتصادية، كما إليجاد حلول وطرق 

للتغلب على العوائق، األمر الذي قد يؤدي في النهاية 
للمساعدة في إنعاش ريادة األعمال.

استنادًا إلى الدراسة، تم تحديد 10 تحدّيات رئيسية: 
انعدام األمن واالستقرار السياسي، شّح الدعم المالي، 

محدودّية الوصول إلى األسواق، البنية التحتية اآلخذة 
باالنهيار، العقوبات وتقييدات الدفع، األعباء االقتصادية 

المتزايدة، تناقص المهارات البشرية، تضاؤل حجم 
السوق، البيئة التنظيمية النابذة وأخيرًا اختالل النظام 

التعليمي.
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انعدام األمن واالستقرار
 السياسي

.01

نطاق المشكلة:
العمل في األراضي السورية التي يعصف بها النزاع المسّلح أصبح 

مسعى محفوفًا بالمخاطر. 

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

كان لطول أمد النزاع المسّلح في سورية تبعات 
قاسية على كافة مجاالت العمل تجاوزت ريادة 

األعمال، وهو اتجاه طارئ نسبيًا وطاله التهديد في 
مراحل تطّوره المبّكرة.

عيش رّواد األعمال في خضّم الحرب واالضطراب 
السياسي، وخسارة الكثيرين منهم لبعض أحبابهم 

و/أو عدم تمّكنهم من التواصل مع عوائلهم أو 
أصدقائهم لفترات متطاولة، كان له آثار اجتماعية 

ونفسية واضحة زادت من معدالت القلق واإلحباط 
لديهم. 

نتيجة لعنف الحرب، أصبح إنشاء شركة يرتكز على 
الويب والتطبيقات، حيث يعاني أصحاب المشاريع 

من محدودية الحركة وتضاؤل الخيارات. أصبح العمل 
في مناطق يعصف بها النزاع انشغاًال عبثيًا، فقد 

كشف العديد من رواد األعمال الذين قابلناهم عن 
اضطرارهم إليقاف مشاريعهم إثر االشتباكات 

المسّلحة التي تعّم البالد.

بناء على ذلك، اضطرت الفعاليات االقتصادية في 
مناطق االشتباكات لتغيير مواقعها وأحيانًا لإلغالق 

النهائي. الطرق المقطوعة والمنشآت الحيوية 
المدّمرة شّلت طرق المواصالت، ما أثر بشكل مباشر 

على الحركة بين المناطق وجعل من الصعب جدًا 
تأمين أي خطة بديلة.

كما أن سنوات الحرب الخمس مّزقت رأس المال 
االجتماعي وسمحت لألطراف المسّلحة بفرض 

قوانينها على الناس سواًء فيما يخص عالقاتهم 
االجتماعية أو نشاطاتهم االقتصادية.

وكان لطبيعة الطرف المسّلح أثر على قرارات رّواد 
األعمال وعلى قولبة نشاطهم االقتصادي، سواًء 

بشكل مباشر أو غير مباشر، كتبّني مقاربات إقصائية أو 
قصر السلع والخدمات على مناطق محددة أو تفادي 

إنشاء شراكات مع أولئك الذين يراهم البعض داعمين 
للطرف ‘اآلخر’.

.
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دراسة حالة 1: 
نوبل الكيميائي: الصعود من الرماد

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

مشروع نوبل الكيميائي، الذي أسسه لؤي عتبة، هو 
ابتكار يسعى لتأمين مياه الشرب لجميع من 

يحتاجونها حول العالم. فكرة المشروع مبنية على 
معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام مواد قابلة 

للتفكك العضوي وبتكنولوجيا صديقة للبيئة، حيث 
يتم إنتاج كبسوالت تعقيم خالية من الكلورين. يوّفر 

مشروع نوبل الكيميائي حًال عمليًا حقًا، حيث تكفي 
كبسولة واحدة لتعقيم 20,000 لتر ماء وبتكلفة 1$ 

فقط. 

غير أن عتبة اضطر لتغيير موقع مشروعه بسبب 
الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة الصناعية في حلب، 

وهي المقر األصلي للمشروع األصلي، كما اضطر 
للتخطيط لمغادرة البالد. كان هذا هو الخيار الوحيد 

المتبّقي لديهم إلنقاذ فكرتهم ومشروعهم.

في نهاية المطاف أغلق الفريق عمله في حلب وقّرر 
الهجرة. ولم تكن تلك مهمة سهلة بحال من األحوال، 
فقد استغرقت إحدى الرحالت، من حلب إلى بيروت، 26 

ساعة، وذلك كي يشارك عتبة في مسابقة ريادية، بينما 
لم تكن الرحلة ذاتها لتستغرق أكثر من خمس ساعات 

قبل الحرب. يحاول فريق نوبل الكيميائي حاليًا 
التنسيق مع أطراف أخرى لتنفيذ المشروع واستكمال 

تسجيل براءة اختراع في الواليات المتحدة.
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02.شّح الدعم المالي

نطاق المشكلة:
ثمة القليل من المنافذ المتبقية لرّواد األعمال السوريين 

للحصول على تمويل داخل البالد.

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

معظم التمويل الذي يحصل عليه رواد األعمال يأتي 
من التمويل الذاتي في المقام األول، ثم من مسابقات 

األعمال الناشئة ومن األصدقاء والعائلة – خصوصًا 
مع غياب شركات االستثمار المخاطر التي تهتم 

بالمشاريع الناشئة بالمراحل األولية.

بسبب عمليات سحب الودائع الواسعة النطاق، 
وبسبب محدودية اإلمكانات االقتصادية محلّيًا، 

تقّلصت الميزانيات العمومية والعائدات الصافية 
للبنوك، ما جعل من الصعب بل من المستحيل 

الحصول على قرض بنكي9 . 

يرى كريم سماقية وهو رائد أعمال ومستشار شركات 
ناشئة وسابقًا مدير استثمارات في ‘أوسيس 500’، أن 

رواد األعمال يستطيعون البحث عن فرص التقّشف 
والتمويل الذاتي حتى يتمكنوا من اختيار 

مستثميرهم، خصوصًا مع التحديات الملحوظة التي 
تواجه األعمال الصغير والمتوّسطة.

ونظرًا للظروف االقتصادية الصعبة، تكافح العديد من 
العائالت السورية لتأمين دخلها، ما يترك رّواد األعمال 

مع خيار واحد هو التمويل الذاتي في أعمالهم الناشئة 
والعمل لوقت أطول قبل أن يتمكنوا من إطالق 

وتطوير أعمالهم الخاصة.

ينظر المستثمرون وصناديق اإلستثمار المخاطرة 
للتدخالت التمويلية كمقامرة وليسوا مستعّدين 

لإلقدام عليها في ظل الضبابية العالية التي تحكم 
السوق. ما من دفق رأس مال قادر على تحويل الفكرة 

الرائدة إلى منتج. البعض يشّبه الوضع بسيارات بال 
وقود.

تبقى الحاالت الفردية موجودة. عدنان طرابيشي، وهو 
عضو مؤسس في جمعية رواد األعمال السوريين 

الشباب ومستثمر مشاريع ناشئة، بدأ باالستثمار في 
مشروع طباعة تقليدي أنشأه صديقه المقرب. اعتقد 

طرابيشي أن دراسة الجدوى كانت واعدة رغم النزاع 
المحتدم ورغم مغادرة كبار الالعبين للسوق.
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عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

غياب االستثمار دفع أصحاب األعمال الطموحين 
الستكشاف موارد أخرى، كالمسابقات التي قد تدّر 

مكافآت، وأحيانًا تغّير نطاق العمل ليتم تنفيذه في 
الخارج.

أما القطاع العام فال يضع ريادة األعمال بين همومه، 
فقد نقلت الحكومة أولوياتها إلى االستهالك 

العسكري والرواتب العامة.

االستثمار ‘شبه العام’ لم تتجاوز مساهمته %0.41 من 
الناتج المحلي اإلجمالي عام 2015، كما لم يتم تعديل 

القانون التجاري المحلي ليستوعب حاجة هذا الحقل 
االقتصادي أو ليحّدد وصفًا واضحًا له. هناك القليل فقط 

من شركات المساهمة الخاصة التي يمكنها تمرير 
رؤوس األموال عبر شركات استثمار.

وبين هذا وذاك لم يقّدم القطاع الخاص الكثير لنقل 
المعايير والمعرفة إلى مرحلة جديدة، فليس لدى 

معظم الشركات السورية معرفة كافية بآليات 
وعمليات ريادة األعمال.
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محدودية الوصول إلى 
األسواق

.03

نطاق المشكلة:
عدا تقييد النزاع لحركة السكان والبضائع في الداخل، تفرض 

العديد من الدول على السوريين إجراءات سفر معّقدة. 

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

مع انتشار الحواجز واستشراس المعارك، انعزلت 
مناطق بأكملها داخل البالد وزادت محدودية الوصول 
إلى األسواق، األمر الذي أدى إلى فوضى تحّد من حركة 

األشخاص والسلع.

أشار صندوق النقد الدولي إلى نشوء ميل لدى أصحاب 
المشاريع الصغيرة ورواد األعمال لنقل اإلنتاج إلى 

البلدان المجاورة ثم إعادة بيع المنتجات في سوريا11 .

ومنذ 2011 سّجل سوريون 6,000 مشروع جديد في تركيا، 
أغلبها كان فكرة نزحت من أصحابها من داخل

 سوريا12، بينما فرضت دول أخرى تأشيرات وإجراءات 
سفر معقدة على السوريين، في محاولة لوقف تدّفق 
الالجئين إلى بالدها، وقد عّقد ذلك إمكانات السفر إلى 

الخارج.

فمن أجل الذهاب إلى لبنان، والذي كانت وجهة 
للعديد من رواد األعمال لحضور مؤتمرات واجتماعات 

اقتصادية إقليمية، يتوجب على السوريين التقّدم 

بطلب تأشيرة على الحدود وبشرط توّفر حجز فندقي 
ومبلغ مالي نقدي13 .

تشكل اإلعاقات القانونية والمالية لعملية استكشاف 
أسواق جديدة تحديًا آخر يعيق بدوره التوّسع الجغرافي 

خارج المنطقة التي بدأ فيها العمل.

أظهر البحث أن رواد األعمال السوريين يبحثون عادًة 
عن أفراد عائلة أو أصدقاء أو شركاء خارج سورية 

ليؤسسوا لهم مشاريعهم ويوقعوا على اتفاقات 
ملكية الحقًا. تكلم البعض عن فكرة المحافظة على 
مكاتبهم في سورية والتعاقد مع موظفين مؤقتين 

لإلبقاء على تكاليف إنتاج منخفضة.

أصبح من الصعب تمامًا نتيجة كل هذه العوامل اتخاذ 
أي خطوة إلى األمام نحو توسعة الشركة الناشئة، حتى 
في حالة ازدهار المشروع. خسارة فرصة التوسعة تهدد 

جميع فرص النجاح وقد تضع المشروع على حافة 
االنهيار.
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دراسة حالة 2: 
بت كود: الصراع مع واقع مليء بالقيود

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

 توسيع المشروع تحدð قائم بذاته، كما يظّهر المزاج 
العام بين رواد األعمال الذين تمت مقابلتهم. هذه 

خطوة يجب أن تكون محسوبة جّيدًا على مستوى 
المال والزمان والمكان.

‘بت كود’ منصة تعليم عبر اإلنترنت تسعى لمشاركة 
المعرفة حول الويب وتطبيقات الهواتف الذكية 

باللغة العربية. طارق شيخ الشباب، المدير التنفيذي 
والشريك المؤسس في ‘بت كود’، أفاد بأن هدف 

المنصة السماح للمستخدمين المستعّدين 
للتعاقد الحر بأن يعرفوا أكثر عن تطوير البرمجيات. 

 

شهدت األشهر الثالثة األولى انضمام 1,500 مستخدم، 
بمعّدل إتمام للدورة بلغ %40. لكن المطّورين واجهوا 

عزوف المستخدمين عن الدفع لقاء الخدمة، بينما 
القى مشروع التوسع خارج سورية عقبات متعّلقة 

بطرق الدفع اإللكترونية.

قيود التأشيرات أيضًا وضعت حدًا لطموح استكشاف 
أسواق أجنبية، بل وفوتت عليهم فرصة التقدم بطلب 

تمويل من ‘أوسيس500’ في األردن.
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البنية التحتية اآلخذة
 باالنهيار

.04

نطاق المشكلة:
كان للدمار واسع النطاق آثار مدّمرة على الشركات والعمليات 

االقتصادية. 

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

البنية التحتية المادية المطلوبة ألي تنمية 
اقتصادية في حالة مزرية. تقّدر كلفة الدمار ب90Ô مليار 
دوالر، من المدارس والمشافي إلى الطرق والجسور. 

كما تلّقت الزراعة ضربة هائلة مع حرمان ثلث السكان 
تقريبًا من األمن الغذائي14 .

تخّلف الحرب كدمات عميقة في البنية التحتية 
المادية للبالد. انقطاع الكهرباء وتضرر شبكات 

المواصالت وصعوبة االعتماد على وسائل االتصاالت 
تحول بين رواد األعمال واألسواق المحتملة لهم، 

خصوصًا إذا اشتغلوا خارج المراكز المدينية الكبيرة.

اإلنتاج الصناعي ما يزال يعاني من هبوط كبير وغير 
متوازن، وقد تأثر هذا القطاع من نقص حاّد في المياه 

نتيجة الضرر الذي لحق بشبكات المياه والسدود 
وصعوبات الوصول إلى محطات المياه التي تتحكم 

بها مختلف األطراف المتحاربة. في بعض المناطق 
يتم قطع الكهرباء واإلنترنت أليام وشهور وبشكل 

اعتيادي. في العاصمة دمشق والمدينة الكبرى حلب 

يحدث قطع متواصل للكهرباء يشّل االقتصاد فضًال 
عن الحياة اليومية.

بالكاد وّفرت الوسائل البديلة حلوًال مستدامة. بالنسبة 
لكثيرين، ليس من السهل اقتناء موّلدة كهرباء، فقد 

ارتفعت أسعارها أضعافًا لتصل إلى $500 للمولدة 
الواحدة، وهي تعمل عادًة على الديزل أو البنزين، اللذين 

ارتفعت أسعارهما لمستويات صاعقة خالل السنوات 
القليلة الماضية.

لذا تواجه عمليات التصنيع تهديدًا وجوديًا، نظرًا 
للكلفة العالية الستئجار التجهيزات، والتي ازدادت بين 

%30 و%50 خالل كانون الثاني 2015 لوحده15 ، باإلضافة 
لمصاعب حرية التنقل والمخاوف األمنية.

يعني غالء الموارد بطبيعة الحال ارتفاع تكاليف اإلنتاج. 
بالنسبة لرّواد األعمال، لم يعد احتماًال قائمًا إنشاء 

مشروع مربح حقًا.
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دراسة حالة 3: 
: جلين : االستجابة لغير المتوقع

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

كل العوامل السابقة الذكر عّرضت اقتصاد األعمال 
الناشئة لتحّديات مزلزلة. معظم رواد األعمال الذين 

شملهم االستبيان أفادوا بأنهم تجّنبوا األعمال 
الناشئة التي تعتمد بشدة على العتاد المادي.

‘جلين’ هي غسالة صديقة للبيئة تعمل على الطاقة 
الشمسية، يمكنها تكرير %30 من المياه 

المستخدمة في الشطف. المؤسس والمدير 
التنفيذي يمان أبو جيب قرر أخذ مشروعه إلى 

الموسم السابع من برنامج المسابقات ‘نجوم العلوم’ 
الذي تعرضه قناة إم  بي سي، حيث استطاع الوصول 

للنهائيات ومن ثم الفوز بالمركز األول. كان يمان 
أيضًا أحد المخترعين العرب الخمسة الذين شاركوا 

في النسخة العربية من 
واجه المشروع صعوبات في توفير قطع صيانة، وكان 

عليه اإلختيار بين حلين: إما إصالح المشكلة بحل 
متوفر في السوق المحلية، لكنه قد ال يكون فعاًال، أو 

االنتظار عدة أسابيع ريثما يتم طلب األدوات الالزمة 
وشحنها من الخارج عبر اإلنترنت. قرر الفريق اعتماد 

الحل األول، وتوجب عليهم إنهاء المشروع قبل 
الموعد النهائي للمسابقة.

MIT Technology Review
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العقوبات وتقييدات
 الدفع

.05

نطاق المشكلة:
التقييدات التكنولوجية ضّيقت آفاق التواصل ومشاركة األفكار 

والخبرات. 

أحد التحدّيات األساسية المترتبة على العقوبات كان 
إغالق الباب على األعمال السورية الناشئة الراغبة 
بخدمة أسواق أخرى إقليمية ومحلية، أو الراغبة 
باستعمال خدمات برمجية وخيارات دفع دولية.

العقوبات على سورية موجودة قبل الحرب بفترة 
طويلة، ولها أسباب عديدة. مكتب مراقبة األصول 

األجنبية التابع لوزارة المالية األميركية فرض ثماني 
عقوبات مختلفة على الدولة السورية منذ 2004، وقد 

وصفت الوزارة برنامج عقوباتها هذا كÔ‘أحد أشمل 
برامج العقوبات التي يطبقها المكتب16’ .

هناك نوعان من العقوبات التي تؤثر بشكل مباشر 
على الشركات السورية الناشئة: العقوبات التي 

تفرضها قوى دولية، بما في ذلك الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي والجامعة العربية واألمم المتحدة، 

وهي تمنع الشركات الناشئة من الوصول إلى 
التقنيات الحديثة أو استعمالها17 ؛ ومن جهة أخرى 

هناك العقوبات المفروضة داخليًا، والتي تقّيد الحركة 

على بعض السلع والخدمات، باإلضافة لتقييد حركة 
األموال خارج البالد. ال تستطيع الشركات الناشئة فتح 
فروع لها خارج سورية؛ بل عليهم أن يسجلوا أنفسهم 

خارج البالد وأن يقطعوا أية عالقات رسمية مع 
المكاتب داخل سورية. أيضًا، تمنع تقييدات كهذه 

الشركات الناشئة من إتمام معامالت عبر اإلنترنت من 
أجل حسابات خارج البالد. أما االستثمارات األجنبية 

المباشرة للشركات السورية الناشئة فهي ببساطة 
خارج النقاش.

كل طرق الدفع اإللكتروني في سورية كانت وما زالت 
ممنوعة، ما يترك رواد األعمال بال خيارات. دفع هذا 

السوريين لمحاوالت فتح حسابات بنكية أو الحصول 
على تصريحات لتشغيل أعمالهم في البلدان المجاورة.

أنظمة الدفع اإللكتروني، مثل باي بال وڤيزا 
وماستركارد ونتلر (Neteller)، كلها ممنوعة، ما أثر 

بشكل مباشر على الشركات التقنية التي تعتمد على 
الدفع اإللكتروني لمعالجة جميع معامالتها األجنبية، 

ما يجبرها على االنتقال لمقاربة جديدة كليًا18ً .

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع
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دراسة حالة 4: 
بمعيتك: فك تشابكات التقييدات المالية

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

 خيارات الدفع قليلة. إلعطاء مثال، كي تحصل 
الشركات الناشئة على بعض الخدمات الدولية أو على 

استضافة لمواقعها، عليهم استعمال الشبكة 
الخاصة االفتراضية (VPN) أو سؤال شخص آخر (فرد 
عائلة أو صديق) ليدفع لهم من خارج البالد. ما من  

بطاقات اعتماد داخل سوريا، وكل المعامالت يتم 
إتمامها بالنقل المالي التقليدي الذي يزيد الوقت 

الالزم ألي شركة ناشئة كي تدفع أو تجدد خدماتها 
المتوفرة على اإلنترنت.

عدم القدرة على استعمال طرق الدفع اإللكتروني في 
منطقة يعصف بها النزاع هي مجرد رأس جبل الجليد. 

مع حاالت تفتيش هي األشد على اإلطالق في تاريخ 
البالد، لم يتبق لألعمال إال قواعد ضيقة تبني عليها.

‘بمعيتك’، أو ‘رجاًء’، هي منصة متعددة الجوانب 
لتبادل السلع أو المصنوعات اليدوية التقليدية مع 

األسواق األجنبية. الدفع اإللكتروني حاجة قصوى في 
هذا المشروع، ما يعني أن غياب حلول الدفع 

اإللكتروني في سورية ليس فقط العقبة األكبر بل 
هو تهديد وجودي ببساطة.

.

رفيق تقي الدين، الشريك المؤسس ومدير عمليات 
المشروع، يحتاج هو وفريقه لمساعدة من منصات 

أجنبية شبيهة تتطلب طرق الدفع اإللكتروني لقياس 
معدل عودة الزبائن. سعى فريق ‘بمعيتك’أيضًا 

للحصول على مساعدة بعض الشركات التي تقدم طرق 
دفع أونالين مثل PayPal، لكن سرعان ما تبّين لهم 
نشاطات كهذه ممنوعة في سورية وقد تكون لها 

تبعات قانونية.

(VPN) 
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األعباء االقتصادية
المتزايدة

.06

نطاق المشكلة:
كان للهبوط الحاد في قيمة الليرة السورية أثر هائل على الشركات 

وعلى المستهلكين. 

وصلت أسعار العديد من المواد لمستويات غير 
 (CPI) مسبوقة، وواصل مؤشر أسعار المستهلك
صعوده في 2015، مع زيادة في النمو وصلت إلى 

%23.2 بالمقارنة مع الفترة ذاتها في 192014 . هذا وضع 
السوق في حالة جنون وعّقد العمليات االقتصادية 

أكثر مما هي معقدة. كذلك شهدت القدرة الشرائية 
انهيارًا كبيرًا وفرضت حدودًا على رغبة الشراء عند 

الناس20 .

نماذج العائدات في سورية غامضة، فغالبية المشاريع 
واجهت صعوبات في بناء قواعد أرباح أو في تسويق 

منتجاتهم بين الزبائن.

مع تواصل الحرب، وما يرافقها من ركود اقتصادي 
ودمار، ارتفعت خالل السنوات الماضية مجمل أسعار 

المواد، بما في ذلك المواد األساسية الغذائية وغير 
الغذائية.

ويبدو أن لفقدان الليرة السورية قيمتها األثر األكبر 
على ارتفاع األسعار، وليس نقص المواد وال ارتفاع 

الطلب عليها، فاضطراب سعر صرف الليرة هو الذي 
خفض القدرة الشرائية الفردّية بشكل ملحوظ – تقريبًا 

%80– بالمقارنة مع بداية  212011 .

تأثر قطاع الخدمات أيضًا بشكل عنيف خالل النزاع. رغم 
أن البيانات غير متوفرة، ثمة العديد من الدراسات التي 

تظهر انكماشًا حادًا في بعض القطاعات، كتجارات 
الجملة والتجزئة والمواصالت والبناء والطاقة 

والمصارف، ما أثر بدوره في انهيار االقتصاد بشكل عام.

كما واجهت الشركات الناشئة تحديًا جديدًا تمثل في 
االستمرار باإلدارة اللوجستية ألعمالها وفي عرض 

خدمات ومنتجات عالية الجودة من دون زيادة أسعارها.

في أيار 2016، انخفضت الليرة السورية إلى أدنى قيمة لها 
منذ بدء النزاع عام 222011 ، حيث فقدت أكثر من %92 من 

قيمتها وقتذاك، ما خلق هّوة كبيرة بالنسبة لرّواد 
األعمال الذين يشترون خدمات دولية عبر اإلنترنت 

لتشغيل شركاتهم الناشئة، 

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع
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دراسة حالة 5: 
صفقات: البحث عن جذور مصالح

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

 كاستضافة المواقع والتسويق، وهم عليهم الدفع 
بالدوالر األمريكي بينما يحّصلون أرباحهم بالعملة 

المحلية، ما زاد من تكلفة كسب الزبون مع كل 
انخفاض في قيمة الليرة.

هذا االرتفاع في أسعار الخدمات جعل من الصعوبة 
بمكان أن توازن المشاريع االقتصادية في سوريا 

حساباتها أو أن تبدأ بجني العائدات.

‘صفقات’ هي منصة تجارية تصل البائعين 
بالمشترين من خالل تطبيق يمّكن الطرفين من 

البحث بسهولة وإيجاد سلعهم المرغوبة ومناقشة 
الصفقات المحتملة. الفكرة ترّكز على ثالث فئات 

من المستخدمين: الزبائن المباشرين واألعمال 
الوسطى وأصحاب الشركات الكبيرة.

أفاد يمان الطرح، العضو المؤسس في ‘صفقات’، بأنه 
ما من رغبة بين الزبائن لصرف الكثير من المال على 

أشياء غير أساسية، فبالكاد يستطيع الناس خالل 
الحرب تأمين حاجاتهم الملّحة. يضاف إلى ذلك تدّني 

معدالت الدخل وانخفاض قيمة الليرة السورية. يعتقد 
يمان أن فكرة التطبيق كانت جديدة نسبيًا وغامضة 

للكثيرين، ما عنى ضرورة تقديم بعض الخدمات مجانًا 
لجذب المزيد من المستخدمين والتسليم بأنه ال بد 

من مرور فترة ما قبل استرداد جزء من قيمة عملهم.
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تناقص المهارات07.
البشرية

نطاق المشكلة:
يستمّر النزاع في بعثرة السكان وإجبار السوريين على مغادرة 

البالد بما في ذلك المواهب الريادية.

تدهور الظروف االجتماعية االقتصادية واحتدام 
العنف أدى لنزوح الكثيرين داخل البالد وأجبر 

الكثيرين على مغادرة البالد نهائيًا. هناك مجموعة 
محّددة هي أصحاب المواهب الذين يتمتعون 

بالعقلية الريادية التي تبحث عنها الشركات الناشئة، 
وكان هؤالء ضحايا االختفاء القسري الذي فرضته 

األطراف المتحاربة.

حسب جريدة العالم األلمانية، %21 من الالجئين 
السوريين في ألمانيا يحملون شهادات معاهد تقنية 

أو جامعات أو دراسات عليا23 . (انظر الملحق رقم 1 
‘ريادة األعمال في المهجر’).

معظم الخبراء الذين تمت مقابلتهم خالل الدراسة 
وافقوا على أن من النادر العثور على أشخاص ذوي 

مهارات ممّيزة. الموهوبون الذين لهم ألفة مع 
أحدث البرامج ومنصات العمل التقنية، مثل روبي 

أون ريلز أو أنجوالر جي إس أو آي أو إس، لن يخاطروا 
باالنضمام إلى شركة ناشئة وسيفضلون التوظيف 

في شركات مكرسة واستالم رواتب شهرية يعتمدون 
عليها لدعم عائالتهم. نتكلم عن دول تدفع من ثالثة 

إلى خمسة أضعاف الرواتب التي تدفع ألقرانهم في 
بلدهم األم.

باإلضافة لذلك، ال توجد مخططات تسمح لتمويل رأس 
المال المغامر بتحديد وترويج المشاريع الناشئة أو 
تقديم التوجيه والنصح المهني للمواهب الواعدة.

يعتبر التوجيه أحد مظاهر البيئة الحيوية الصحية. 
هاني الطرابيشي، العضو المؤسس في جمعية رواد 

األعمال السوريين الشباب والمدّرب والموّجه للشركات 
الناشئة، أفاد بأن التوجيه في سورية يكاد يكون 

معدومًا. أحد أسباب ذلك أن الجيل األول من الشركات 
الناشئة التي نجحت، والذي كان يمكنه تشكيل قاعدة 

توجيه، لم يتعرف عليه الجيل الجديد بعد. والسبب 
اآلخر أنه ليس لدى المجتمع االقتصادي السوري ما 
يكفي من التواصل والوعي بعالم الشركات الناشئة.

يعتقد أصحاب األعمال الناشئة واألكاديميون أن هناك 
جهدًا كبيرًا الزمًا للعثور على مواهب من خالل القنوات 

التقليدية، فشهادات الجامعة ليست مؤشرًا حقيقيًا 
على المهارات الصحيحة الالئقة بتأسيس شركة 

ناشئة. خلق ذلك هوة كبيرة بين المؤسسات 
األكاديمية والسوق المتلّهف.

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع
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دانيا إسماعيل، العضوة المؤسس في جسور ومديرة 
برنامج جسور لريادة األعمال، أفادت بأن منظمات 

المسؤولية االجتماعية تعمل على ردم هذه الهوة 
عن طريق توفير الدعم المالي وبرامج التدريب.

ولم تتضح بعد الضريبة التي تدفعها البالد جّراء 
نزيف العقول، غير أن دراسة من العام الماضي عن 

السلك الطبي أشارت إلى فرار 15,000 طبيب، وهو نصف 
عدد األطباء المجازين في البلد24 .

وال يشمل نزيف العقول فقط مؤسسي وفرق 
األعمال الناشئة المحتملين، بل أيضًا رواد األعمال 

ذوي الخبرة والباع الطويل والذين بإمكانهم لعب دور 
كبير وأساسي في نصح وتوجيه جيل مؤّسسي 

الشركات الجدد.

في داخل سورية هناك القليل فقط من الموارد البشرية 
التي تتصدى لمهمة التعويض عمن يغادرون، ما يضع 

مستقبل األعمال في سورية في خطر. هذا، مع غياب 
التدريب وانعدام االستثمار في الموارد البشرية، يمّثل 

بعض أهم اإلصابات الذاتية في االقتصاد السوري.

غياب المشاركة الفاعلة في استثمارات ناجحة تعزل 
المشاريع الناشئة وتعّقد فرص تنافسيتها، ما يعني 

عدم قدرة المجتمع على تقدير أهميتها.
 

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

32



08.تضاؤل حجم السوق

نطاق المشكلة:
تقّلص السوق السوري أدى إلحباط أصحاب المشاريع 

والمستثمرين المحتملين وحّد من إمكانيات الشركات الناشئة.

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

عملت القوى المتحاربة منذ انطالق الحرب على 
تقسيم وتفتيت البالد. بالنسبة للشركات الناشئة، 

تقلصت السوق السورية أكثر. بعضها انقطع تقريبًا 
عن جميع أنواع المشاريع الناشئة والمستقرة. هذا 

باإلضافة لضعف النظام المصرفي الداخلي وعدم 
توفر الكثير من خيارات الدفع داخل البالد.

العائالت السورية تجهد لتحصيل المال الالزم لتأمين 
المواد األساسية الغذائية وغير الغذائية، من أجل 

النجاة تحديدًا. حسب المركز السوري ألبحاث 
السياسات، يعيش %69.3 من إجمالي عدد السكان 
في حالة فقر شديد تمنعهم من التفكير بشراء أي 

من السلع والخدمات الكمالية25 .

التحدي يكمن في أن التعامل مع هذه العوائق يجري 
دومًا بالمفّرق؛ الرؤية الشاملة التي تنظر إلى الروابط 

والسالسل بين القيمة والسوق تبقى ناقصة.

من الضروري لرّواد األعمال وجود سوق محّلي كي 
يختبروا ويعملوا على تمكين فكرتهم األولية من 

االختبار والصمود محليًا ثم العمل على تحسين 
منتجاتهم لتصل إلى المعايير اإلقليمية و/أو العالمية.

حجم السوق وعدم استقرار االقتصاد العام وتدهور 
النظام المالي ثالثة عوامل ترمي بريادة األعمال في 

الظالم. العديد من الشركات الناشئة اتخذت خطوات 
لتجاوز العقبات القانونية والمالية التي تواجه دخولها 

أسواقًا جديدة، ولكن هذه تبقى استثناءات محدودة.

السوق السورية بحاجة ماسة للتوسع في استخدام 
تكنولوجيا المعلومات وطرق الدفع الحديثة. عدم 

توافر تكنولوجيا كهذه يمكن أن يقطع عليها شريان 
الموارد الذي يغّذي االقتصاد.

في 2011، تم تداول حوالي 17.7 مليون سهم في بورصة 
دمشق بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليار ليرة سورية،
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البيئة التنظيمية النابذة
دراسة حالة 6: 

تمكين: التنّقل بين عوائق السوق

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

لكن مع نهاية 2015 انخفض الرقم إلى 8.3 مليون 
سهم، بينما سّجلت القيمة اإلجمالية 1.1 مليار فقط26. 

قيمة مؤشر سوق األوراق المالية السورية انخفضت

 من 1724.49 نقطة في 2011 إلى 258.88 نقطة في 272015، 
ما عكس حجم الخسارة التي تكّبدتها العملة والسوق 

والتي تستمر في التأثير على أسعار أسهم الشركات 
واألعمال.

‘تمكين’ عبارة عن منصة تدريب إلكترونية تستهدف 
الشباب السوريين عبر مجموعة من الدورات 

التعليمية، التي تم نقلها عن جامعات عالمية، وهي 
تجري في فضاءات افتراضية. يجتاز المشاركون تدريبًا 

مجانيًا ويدفعون فقط رسومًا محدودة كي يحصلوا 

على شهادات مرّخصة من بريطانيا.
سامي السيوري، العضو المؤسس في ‘تمكين’، أفاد بأن 

المسائل القانونية أعاقت نمّو وتطّور المشاريع، حيث 
غياب طرق الدفع اإللكتروني وعدم تطور ثقافة الواقع 

االفتراضي في البالد أّديا لتثبيط عزيمة المؤسسين 
ومنعهم من تخطيط توّسع أكبر.

بعض حلول الدفع ما تزال موجودة، لكن ليس في 
كافة المناطق. نقل األموال إلى داخل البالد من بالد 

أجنبية معينة قد يكون أمرًا سيء السمعة في بعض 
األسواق المحلية، ما يسّبب المزيد والمزيد من التضاؤل 

للسوق السورية.
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09.البيئة التنظيمية النابذة

نطاق المشكلة:
ضعف السياسات التشريعية في سوريا يصّعب إتمام أي مرحلة 

من مراحل إنشاء شركة جديدة.

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

رغم الوضع الحالي في البلد، ما تزال ريادة األعمال 
تحظى باهتمام هزيل عند صانعي السياسات 

والمشّرعين. ريادة األعمال تقع في أسفل سّلم 
األولويات حين يتعلق األمر بالتشريع الذي يتحكم 

بدخول أعمال ناشئة إلى السوق.

للقوانين والسياسات دور هام في إنشاء بيئة حيوية 
داعمة لرّواد األعمال وفي رفع العبء عن كاهلهم عبر 

تسهيل عمليات فتح وإغالق المشاريع. (الملحق 2 
‘بيئة ريادية لمرحلة لما بعد انتهاء النزاع’).

لم تسجل سورية الكثير من النجاح في مؤشرات 
البيئة االقتصادية وحكم القانون. ‘تقرير إنشاء 

 ، 28144ÔÔاألعمال لعام 2011 صّنف سورية في المرتبة ال
بعد أن تم تقييم أدائها بالسيء على مستويات 

الحصول على التمويل وتنفيذ العقود وتسجيل 
الممتلكات، مع تسجيل تحّسن على صعيد الوقت 

الالزم للشروع في مشروع اقتصادي – تم خفض الحد 
األدنى لرأس المال الالزم للشركات محدودة 

المسؤولية بقيمة الثلثين. كذلك تم تخفيف 
المركزية الشديدة فيما يتعلق إجراءات الموافقة 

على تأسيس شركات.

حسب آخر تقرير من استبيانات المشاريع (2009)، 
العوائق الثالثة األصعب التي تواجه الشركات 

المستثمرة في سورية هي الفساد والقوة العاملة غير 
المتعلمة بما يكفي وعدم كفاية الطاقة. أكثر من 80% 

من الشركات ذكرت حينذاك أنها كان ينتظر منها 
تقديم ‘هدايا’ للمسؤولين من أجل ‘إنجاز معامالت’، 

هذا بالمقارنة مع المعّدل اإلقليمي الذي ال يتجاوز 
. 29%37

في 2016 هبطت سوريا إلى المرتبة 175 30 ،ما يعني 
هبوطًا بمقدار %8.50 في متوسط دخل الفرد وعجزًا 

لرأس المال المساهم بمقدار %115.20 من متوسط دخل 
الفرد. كذلك ذكر رّواد األعمال أنهم بحاجة إلى شهر أو 
شهرين ليحصلوا على تسجيل شركاتهم، إذ عليهم 

تجشم عناء عملية طويلة ومخّيبة ومألى 
بالبيروقراطية والفساد.

هذه البيئة التشريعية التي تتحكم بالمشاريع الجديدة 
تجعل رّواد األعمال يفكرون مرتين قبل اإلقدام على 

خطوة تسجيل أعمالهم في االقتصاد النظامي،  35



اختالل النظام التعليمي 

دراسة حالة 7: 
شير للتنمية: المسلك الصعب غير المرغوب

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

خصوصًا بعد النظر في ضآلة المكاسب التي 
سيحصلون عليها بعملية التسجيل المحلية تلك.

هذا يؤدي في النهاية إلى فشل السوق وإلى إعاقة 
عمليات تسجيل ملكية أو الحصول على ائتمان أو 

تحصيل رخص أو تنفيذ عقود ألعمال ناشئة.

يعمل مجموعة من الشباب السوريين على مشروع 
‘شير بنك الوقت’ وهو برنامج يسمح لهم بتبادل 

خبراتهم لقاء ‘ساعات’. يستطيع كل مشارك أن 
ينشئ حسابًا ثم يزيد رصيده في ‘بنك’ الساعات هذا 

من خالل تخصيص جزء من وقته أو وقتها لتعليم 
اآلخرين.

واجه المشروع صعوبات، شملت الترخيص والتمويل 
باإلضافة لعوائق قانونية. مؤسس ‘شير للتنمية’ 

ومديرها التنفيذي قصي مقلد ذكر أن الفريق لم 
يتمكن من العثور على قانون ترخيص يناسب 

فكرتهم وهدفهم، ما دفعهم للدخول في شراكات، 
وهي خطوة لم تكن لتكون خيارًا لو توّفرت الرخص 

المناسبة.
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10.اختالل النظام التعليمي 

نطاق المشكلة:
التعليم الريادي الضعيف في جميع المراحل الدراسية يؤدي 

لنقص حتمي في المعرفة وعدم إدراك أهمية إدارة األعمال.
.

عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

قبل الحرب السورية كان تعليم ريادة األعمال يعاني 
من غياب انتباه القطاع العام والخاص له، لكن 

األحوال ازدادت سوءًا بعد اضطرابات 2011.

الدعم القليل الذي تقدمه منظمات ريادة األعمال 
المناسبة وضع حقل ريادة األعمال الناشئة في مأزق، 

ويعاني من نقّص حاّد في المهارات الالزمة لألعمال 
الناشئة. (انظر ‘خريطة البيئة الحاضنة للشركات 

الناشئة‘). لم يكن هنالك انشغال أكاديمي بالريادة ال 
على مستوى مؤسسات التعليم العالي وال الجامعات 

العامة وال الخاصة.

مع وجود برنامج ماقبل مسّرعة األعمال واحد خارج 
سورية، وحاضنة أعمال عامة وقديمة، من يدير 

الفعاليات التعليمية القليلة جدًا والحواضن الخاصة 
حديثة الوالدة هو المجتمع الريادي في الداخل. أصبح 

اإلنترنت أفضل مصدر للتعلم ولتوجيه معظم 
المشاريع الناشئة التي الحظناها، رغم بطء سرعته 

ورغم مشكلة الكهرباء.

تزويد الخريجين الجدد بالمعرفة الالزمة حول هذا 
الحقل االقتصادي بقي يسير بوتيرة بطيئة. تشّكل 

المعرفة مطلبًا أساسيًا بين ثالثة مطالب الالزمة 
(واالثنان اآلخران هما الفرص والمهارات) ألي رائد أعمال 

يرغب في دخول مغامرة ريادية.

إنشاء قاعدة صلبة من المعرفة األصلية بإدارة األعمال 
أمر محوري إلطالق ما يمكن اعتباره سوقًا جديدًا في 
سورية. لكن هذه الخطوة يعيقها ترّدي ثقافة ريادة 

األعمال في سورية، ما يتطّلب تعزيزها بما يكفي 
الجتذاب أولئك الذين يدرسون خياراتهم كي ينشؤوا 

شركة.

المالحظة عن كثب تشير إلى أن مفهوم ريادة األعمال، 
مثًال، غير حاضر في اإلعالم السائد بالطريقة التي 

يستحقها. حتى المجتمع ال يرى في ريادة األعمال 
اختيارًا مهنيًا حقيقيًا.
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عشرة تحّديات للمشاريع الناشئة في سورياريادة األعمال في مناطق النزاع

سامي إسماعيل، العضو المؤسس والمدير التنفيذي 
لمؤتمر المعرفة الريادية الذي يركز على رواد األعمال 
الصاعدين، يعتقد أن هناك نقصًا هائًال في المواهب 

في سورية، تقريبًا في كل قطاع. هذا ما يدفع 
الشركات واألعمال الناشئة لخفض معاييرها، ما 

يخفض القدرة التنافسية للشركات السورية في 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

أما في الجامعات والكليات فال يتعرض الطالب 
للمعايير واالتجاهات العالمية، ال في كليات إدارة 

األعمال وال الكليات التقنية. عدم التعرض يعني فقط 
عجز خريجي الجامعات عن نقل ما تعلموه في الجامعة 

إلى فكرة مثمرة أو إلى منتج قابل للتسويق.
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مشاركة رائدات
األعمال

39



مشاركة رائدات األعمالريادة األعمال في مناطق النزاع

من الصعب تحديد عدد رائدات األعمال السوريات. 
لكن معدل المشاركة النسائية في النشاط الريادي 

السوري يبّين هيمنة الذكور على هذا المجال بنسبة 
%77.6 من معدل المشاركة، بينما تشكل المشاركة 

النسائية %22.4. في باقي العالم تشكل هذه 
المشاركة النسائية ثلث النشاط االقتصادي.

يظهر الشكل 9 زيادة ملحوظة بالمقارنة مع 2009، 
حيث بلغت مشاركة النساء %4.4 حسب التقرير 

الوطني السوري لريادة األعمال31. تعزى هذه الزيادة 
للدور المتنامي الذي تلعبه النساء السوريات في 

المجتمع ككاسبات رزق وداعمي أسر، فقد اضطر 
الرجال إما للفرار أو للمشاركة في الحرب.

ما تزال االتجاهات االجتماعية تثني النساء حتى عن 
التفكير ببدء مشروع اقتصادي، بينما تؤدي حواجز 

أخرى لحصر مشاركة المرأة في أعمال صغيرة فرص 
نمّوها هزيلة، من قبيل بيع إكسسوارات ومالبس 

مصنوعة يدويًا على فيسبوك.

غير أن فرص التعليم المتزايدة يجب أن تهدف 
لتقليص الهوة بين الجنسين في هذا القطاع، وإلى 

المساعدة في رفع مستوى المشاركة في السوق. 
وعلى ذلك أن يجري جنبًا إلى جنب مع توفير نظام 

متماسك لدعم النساء وتمكينهّن من تطوير 
مهاراتهن في كافة المجاالت.

تعتقد ماسة البعلي، المؤسسة والمديرة التنفيذية 
لÔ‘كلريك’ (CLREK)، أن دور النساء توّسع خالل الحرب، 

حيث شعر الجميع بأن عليهم خلق فرصهم الخاصة. 
وقد كافحت رائدات األعمال النساء لخلق أثر إيجابي عن 
طريق بناء أعمال ناشئة ومشاريع صغيرة كي يمكنهّن 

دعم أسرهن.

حين يتطلع ما بعد الحرب إلعادة اإلعمار، مشاركة 
المرأة االقتصادية حاسمة بقدر مشاركة الرجل. ثمة 

تقارير اقتصادية عن مرحلة ما بعد انتهاء النزاع تؤكد 
على أدوار النساء في اقتصاد تلك المرحلة، حيث 

يشّكلن معظم من نجا وبقي ليدعم عائلته، بينما 
معظم األقارب الرجال بين قتيل وجريح. النساء أيضًا 

هم دومًا األفراد األكثر استحقاقًا لثقة أي مجتمع، نظرًا 
لعدم مشاركتهن في األعمال العنفية خالل الحرب32 ، 

النساء اللواتي يعملن يستخدمن مواردهن لدعم 
أطفالهن ودفع أقساط مدارسهم.

تقترح بعلي وجوب تعزيز ثقافة تقّلد المرأة مناصب 
التأسيس واإلدارة والقيادة، وذلك للوصول لعدد أكبر 

من النساء اللواتي قد يساهمن بأدوار اجتماعية كبرى. 
يمكن تحقيق ذلك عبر تشجيع المزيد من النساء على 

اإلقدام وعلى التعبير عن أفكارهم المبتكرة.
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حقائق جديرة بالذكر

خريطة البيئة الحاضنة
 للشركات الناشئة

خريطة البيئة الحاضنة للشركات الناشئةريادة األعمال في مناطق النزاع

تسعى بيئة الحاضنة للشركات الناشئة كانڤاس – 
سورية "Startup Ecosystem Canvas" لتوفير قائمة 

واضحة بالمصادر الالزمة لكل من مرحلة في رحلة 
تأسيس شركة ناشئة. يمكن أن تمثل كانڤاس 

فهمًا مشتركًا لما قد تكونه البيئة الريادية السورية، 
وأن تسمح بتشكيل منظور جيد على المستوى 
المحلي لكيفية استثمار الفرص الموجودة وفي 

الوقت نفسه تحديد الحلقات المفقودة.

تم تطوير نموذج ‘كانڤاس بيئة األعمال الناشئة’ من 
قبل ‘معهد فاوندر’، وهو حاضنة أعمال ومركز تدريب 

ريادي. يخّطط هذا النموذج لمنّصة تحتاجها 
المجتمعات في كل مرحلة في رحلة تأسيس شركة 

ناشئة (الفكرة فاالنطالق ثم النمو).

لوحظت منذ 2013 زيادة في عدد نشاطات المجتمع 
الريادي لدعم رواد األعمال السوريين – تتركز األغلبية في 

دمشق، مع بضعة مبادرات تم إطالقها عبر اإلنترنت 
للوصول إلى جمهور خارج البالد. هناك أكثر من 30 

فعالية اجتماعية ومنظمة حاليًا تعمل بنشاط 
لتمكين رواد األعمال في سورية.

1) %66 من المنظمات العاملة تركز على مرحلة 
الفكرة والتشارك األولي للمعلومات، %25 تركز على 
مرحلة االنطالق وفقط %9 تدعم المشاريع الناشئة 

في مرحلة النمو إعالميًا.

2) %86 من المنظمات التي تستهدف المشاريع 
الناشئة السورية موجودة في سورية، خصوصًا في 

دمشق، بينما %14 فقط خارج سورية.

3) ليس هناك مؤسسات مالية مصممة لغاية دعم 
الشركات الناشئة في البالد.

4) الدعم الرئيسي للشركات الناشئة ورواد األعمال 
المحليين يأتي من منظمات مجتمعية، يليها 

القطاع الخاص ثم القطاع العام.

5) تلعب مؤسسات ريادة األعمال اإلقليمية دورًا 
محدودًا في دعم المشاريع الناشئة في سورية 

والتوّجه إليها من خالل مشاريعها وأنشطتها.

6) معظم هذه المنظمات والمجتمعات التي 
أمكن تحديدها أنشئت بعد 2013.
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بوصلة النظام البيئي

١. اإلدراك

٣. النمو ٢. اإلطالق١. الفكرة
١. إبدأ ١. ألهم

٢. تمويل
مستثمرين مالئكة و رؤوس أموال صغيرة

٣. نمو

٢. طور

٣. أطلق

٢. عّلم

٣. قّيم

وسائل إعالم الشركات الناشئة

فعاليات ملهمة

أخبار محلية مركزية, قوائم و أخبار( مثل: مدونات شركات 
 Statup/ناشئة/منشورات/قوائم/مجموعات/مجالت إخبارية

Digest/فيسبوك)

42

فعاليات مفتوحة و شاملة و بدائية للشركات الناشئة, مثل
معارض لألفكار, لقاءات مهمة, ستارت اب ويكند

- مؤتمر المعرفة الريادية
- معسكر تدريب حاضنة المعلومات و تكنلوجيا االتصاالت

- ستارت اب ويكند دمشق
YPU / Youth تيد اكس -
- يوم ريادة أعمال المرأة

- االقتصادي سورية
- ومضة

Barakabits -

أفضل الممارسات

التدريبات و اآلراء التقييمية

- بدايتي
- المدرسة الصيفية للريادة

iGive -
- الغرفة الفتية الدولية

- خبرات سورية
- برنامج كرم للقيادة

- نسيج

- حاضنة أفكار
- اليوم المفتوح للعرض لحاضنة المعلومات

و التكنولوجيا

- ستارت اب داجيست دمشق

أنشئ

مكان العمل

مؤسسات قانونية و بنوك تتخصص بمساعدة الشركات الناشئة

أمكنة عمل جماعية و مرنة..مالحظة: مساحة المكتب“الرسمي“
تعودإلى ٣٫١.أ من قانون البنية

- حاضنة المعلومات و تكنولوجيا االتصاالت

توال المستثمرين

وسائل إعالم كبيرة

وصل مستثمرين مع مؤسسين . مثل: فعاليات أو مجموعات 
تسهل التواصل 

المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المالئكة أو جمعيات 
رؤوس األموال

أعمال صحافية محلية رئيسية. مثل: مؤلفات كبيرة محلية أو 
إقليمية تدعم و تناصر األعمال المحلية أو المؤلفات االقليمية

أو المحلية مع قسم خاص للعمال

مستثمرين للمراحل التأسيسية

أنشئ
سلسلة (أ) و ما بعدها

البيئة التحتية
مساحة مكتب, موارد بشرية, تأمين محلي لألعمال. مثل:

مساحات عمل, موارد بشرية, مقدمون تأمين للشركات
التي تملك رأس مال كبيرلكي تنمو و تتوسع

التوسع
مسرعات واستشارات للنمو. مثل: برامج و أعمال استشارية

للشركات التي تملك رأس مال كبير لكي تنمو و تتوسع

فعاليات بدائية لمشاركة المعرفة. مثل:
الفعاليات التي تسعى للتعليم أكثر من اإللهام و أشهرها 

One Million Cup - Startup Grind - Satartup Founder 101

تطوير المهارات و األفكار. مثل: معسكرات تدريبية و
برامج تدريبية شاملة, و أشهرها

,General Assembly, Lean Startup Machine 
Code Campus, Founder Institute

التشكيل

التحضير للتمويل التأسيسي

- مركز أسس
- مركز مهارات

Venture International -

- معسكر جسور التدريبي لريادة األعمال
win-win day -

- مسابقة و يوم عرض جسور لريادة األعمال

محاسبة, تنمية, و موارد بشرية للشركات الناشئة في مراحلها األولى

حاضنات أعمال و إرشاد متقدم. مثل: مشاركة معرفة متقدمة,
فعاليات و موارد للشركات الناشئة في مراحلها المتقدمة,

 ستارتاب نيكست

تشكيل الفريق
موارد لتشكيل الفرق. مثل: فعاليات أو موارد أخرى تسّهل

التوظيف في المراحل األولى و التوصيل بين الشركاء 
المؤسسين. و أشهرها

CoFoundersLab, FounderDating, Find a cofounder xxx
والعديد من الفعاليات و المجموعات لتواصل رواد األعمال

بناء المنتج األول
ورشات تدريبية و موارد لبناء المنتجات. مثل: الورشات التدريبية

و غيرها من الفعاليات التي تركز على البناء

مسرعات عمل تأسيسية
برامج إرشادية للتمويل التأسيسي. مثل: برنامج تيك ستارز الذي يقدم

التمويل

اإللقاء و العرض
إظهار الشركات المحلية لالستثمار. مثل: أيام عرض مخصصة

للشركات التي تسعى لالستثمار التأسيسي



توصيات

توصياتريادة األعمال في مناطق النزاع

هذا القسم معياري؛ وهو مبني على نتائج هذا التقرير 
باإلضافة لمشاريع أبحاث أخرى. ترّكز التوصيات على 

إظهار بعض معالم الرؤية المعيارية المرغوبة للبيئة 
الريادية الحيوية السورية. تمثل إما خيارًا آنيًا أو 

متوسط المدى لتجاوز التحديات. كما تركز االقتراحات 
المدرجة أدناه على فهم النزاع أثناء تخطيط وتنفيذ 

التوصيات. غير أن الجهود الجوهرية في البحث 
والحوار ما تزال بحاجة لتطوير كي تعّزز نمّو المشاريع 

الريادية.

تم إعداد هذه الرؤية المقترحة بمشاركة عدد كبير من 
الخبراء السوريين، باإلضافة لمؤسسي أعمال ناشئة 

ناجحين داخل وخارج سورية. يوصي التقرير بحلول 
يمكن التأكيد عليها لبناء بيئة حيوية متماسكة 

ولتجاوز التحديات الحالية.
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توصيات خاصة بسوريا 
على كافة منظمات ومجتمعات دعم رواد األعمال أن 

تتبنى مقاربة تضمينية وتشاركية، خصوصًا تجاه 
المجموعات المهمشة والتي يجب تضمينها بشكل 

صريح في النظام االقتصادي والسياسات من أجل 
مشاركة أفضل ومساهمة أكبر في التنمية االقتصادية، 

ومن أجل جهد حقيقي لوقف العنف ودعم السالم.

على صانعي السياسات أن يصدروا قوانين جديدة تدعم 
تأسيس شركات ناشئة جديدة ومشاريع صغيرة 

ومتوسطة، كما تحّد من اإلجراءات والتكاليف الالزمة 
لتأسيس شركة.

على البرامج التي تعمل مع رواد األعمال أن تتبنى 
مقاربة شاملة تركز على تعلم تطوير خطط المشاريع 
واستراتيجيات النمو الذكي والتدوين المالي وتحديد 

فرص السوق. هذا سيساعدهم على الوصول إلى 
األسواق وفرص االستثمار. كما يجب على برامج 

التدريب أن تكون قابلة للتوسعة وللتكرار كي تصل 
بسهولة إلى المزيد من رواد األعمال.

من شأن مشاركة أوسع للمعلومات بين الفاعلين 
حول الممارسات األنسب والدروس المستخلصة أن 

تفيد كافة األطراف المشتركة في تطوير األعمال 
الناشئة، بحيث يمكنهم أن يكّونوا فهمًا أفضل 

للوضع الحالي الذي يواجه الشركات الناشئة.

يجب إنشاء منصة للتوعية بمهارات ريادة األعمال 
متاحة للجميع (المهارات التقنية والشخصية) تسلط 

الضوء على قصص النجاح ودراسات الحالة وتشّجع 
التطور الفردي. منصة كهذه ضرورية لبناء جيل جديد 

من رواد األعمال، وهي قادرة على المساهمة حقًا في 
زيادة عدد المواهب المطلوبة للتوظيف في الشركات 

الناشئة في سورية.

على الرّواد الناجحين أن يحملوا المزيد من المسؤولية 
االجتماعية عبر مساعدة اآلخرين دون تمييز في 

الحصول على التدريب الالئق الذي يغني معرفتهم 
ويزيد من فرصهم في الحصول على وظائف.

توصيات مجتمعية عامة 
ربط التعليم الريادي العالي مع برامج قصيرة األمد يجب 
أن يصبح ركيزة أساسية للجهود الدولية الرامية لتعّهد 

بناء مهارات وشبكات ريادية – خصوصُا تلك التي ترّكز 
على الشباب والنساء.

عن طريق خدمات التوفيق االقتصادي والمالي، يجب 
العمل على توسعة الحلول التي أظهرت نتائج إيجابية. 
يمكن تحقيق ذلك عن طريق تغطية نفقات العمل أو 

وصلها بالمستثمرين.

على البرامج والمبادرات أن تربط الشركات الناشئة 
السورية بالشركاء االستراتيجيين الذين يستطيعون 

المساعدة في زيادة فرص الشركات الناشئة 
وتوسيعها.

ينصح بأن ينصب التركيز على التوجيه عبر اإلنترنت 
وعلى وصل رواد األعمال بمحترفين متطوعين 

جاهزين لتقديم الوقت والمعرفة –بدًال من المال– وهو 
من شأنه أن يساعد كًال من األعمال الناشئة المحلية 

ورواد األعمال األفراد وأن يعطي بالنتيجة األفضل لجهة 
وقت القائمين على التوجيه.

يجب تنظيم مسابقات عرض األفكار كي تحظى 
األعمال الناشئة بفرص العرض والوصول إلى رؤوس 

األموال المضاربة التي تستثمر فيها. تلعب فعاليات 
من هذا النوع دور التصفيات التي تسّهل على 

المستثمرين إيجاد أفضل الصفقات في البلدة خالل 
ساعات قليلة فقط، كما أنها فرصة لمقاربة فريق ما 

بشكل مباشر خالل الفعالية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن 
لقاعدة بيانات عامة أن تبني عالقات بين كال الطرفين 
وأن تساعد رواد األعمال في العثور على مستثمريهم، 

والعكس.

يمكن لإلعالم أن يلعب دورًا حاسمًا في تسليط الضوء 
على قصص األعمال الناشئة ورواد األعمال وفي نشر 

المعرفة والخبرة حول ثقافة األعمال الناشئة، باإلضافة 
إلى دوره األهم في نشر المفهوم بحد ذاته.

توصياتريادة األعمال في مناطق النزاع
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خاتمة

خاتمةريادة األعمال في مناطق النزاع

الرسالة الرئيسية لهذا التقرير هي أنه، على الرغم من 
المصاعب التي يكابدها السوريون في بالدهم، ما تزال 

ريادة األعمال حية وما يزال أهلها يؤمنون بشدة 
بقدراتها.

على صانعي السياسات ومجتمعات األعمال الناشئة 
البدء بالتفكير بمساعدة رواد األعمال في مساعيهم 

لخلق أعمالهم الخاصة مع األخذ بعين االعتبار 
الصالح العام، من خالل الدعم المتاح للجميع والعادل 

ومن خالل السياسات الحكيمة التي تمّكن رواد 
األعمال في المساهمة لتحقيق منافع اقتصادّية 

واجتماعّية هاّمة.

قدمت هذه الدراسة نظرة على واقع ريادة األعمال في 
سورية وعلى التحديات التي تملؤه، باإلضافة إلى 

اإلمكانات المفتوحة أمامه والمستقبل الغامض الذي 
بانتظاره. لكن هناك حاجة ماّسة للمزيد من البحث في 

هذا الموضوع، وكذلك هناك حاجة لسياسات أفضل 
تشّجع على المساهمة.

كافح رواد األعمال السوريون بشكل هائل لبناء 
مشاريعهم، ومن مصلحة الجميع دعمهم لتشكيل 

المستقبل األفضل لسورية.
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ملحقات ملحق 1:ريادة األعمال في
 المهجر
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ملحق 1:ريادة األعمال في
 المهجر

ملحقاتريادة األعمال في مناطق النزاع

نظرًا لما ينطوي عليه قرار حزم الحقائب واالنتقال إلى 
بلد آخر من شجاعة ومخاطرة، ال مفاجأة في أن 

المهاجرين على الدوام تواقون لريادة األعمال على 
السكان المحليين33 .

النشاطات االقتصادية لالجئين عمومًا مقيدة قانونيًا 
بشكل كثيف، وتشمل القيود محدودية الحركة 

وجزئية أو انعدام الوصول إلى سوق العمل، باإلضافة 
للحرمان من الخدمات المالية وغير المالية 

المخصصة لرواد األعمال.

التعامل مع أزمة الالجئين تحدð ضخم، ويجب أن يضم 
أناسًا من مجتمعات الالجئين والمجتمع المضيف، 

يعملون سويًا لخلق فرص أكبر. علينا تحطيم 
األسوار بين الناس وبناء مجتمع تشاركي وتعاوني 

يجري فيه تبادل الوقت والتجارب والخبرات لتحقيق 
نتائج مفيدة للطرفين.

يرّجح أن يؤسس الالجئون أعمالهم بنشاط أكبر من 
السكان المحليين. هم تواقون للنجاح، ويتعلق األمر 

باللعب من أجل الفوز أكثر من كونه تالعبًا بالنسب 
واألرقام. إنها لعبة نجاة.

لألسف كثيرًا ما ينظر لالجئين كجزء من المشكلة ال 
الحل. لكن رواد األعمال السوريين الالجئين أثبتوا 

وجود فرص للمساهمة في تقوية االقتصاد والثقافة 
بحيويتهم وتنوعهم. هم يحاولون حل المشكالت، 
كمشكلة الوصول إلى المعلومات الصحيحة لتفادي 

البيروقراطية، وكذلك مشكالت تعلم وتعليم اللغة 
المحلية، والعثور على عمل، و ربط الالجئين، وغير ذلك.

في ألمانيا طورت مجموعة من الالجئين السوريين 
تطبيقًا للهواتف الذكية يساعد غير المتحدثين 

باأللمانية على إكمال المعامالت الحكومية، عبر ترجمة 
نماذج الطلبات إلى اللغة المختارة قبل تعبئة البنود 

األساسية تلقائيًا حسب مواصفات قياسية مثل االسم 
وتاريخ الميالد والعنوان. فاز التطبيق بمسابقة برلين 

الرقمية في حزيران 2016 وتم تقديمه للمستثمرين 
والسياسيين في قمة األعمال األوروبية الناشئة لعام 

2016 في العاصمة األلمانية.

غير أن األعمال الناشئة لالجئين تواجه صعوباتها 
الخاصة المتعلقة بالسياق الثقافي وفهم سلوك 

المستهلك األجنبي والترخيصات القانونية ومتطلبات 
اللغة.
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ملحق 2: بيئة ريادية
لمرحلة ما بعد النزاع

ملحقاتريادة األعمال في مناطق النزاع

شير العديد من الدراسات إلى أن ريادة األعمال أمر 
أساسي وله دور حيوي في مكافحة البطالة في أي 

بلد. تحليل بيانات البنك الدولي تظهر أن الشركات 
التي تنمو في أي بلد بمعّدل %20 أو أكثر خالل فترة 

ثالث سنوات تمثل عادًة 5-%10 من عملياته 
االقتصادية، غير أنها تؤّمن للسكان أكثر من نصف 

الوظائف34 .

على مستوى أعم قليًال، ثمة إدراك متزايد خالل 
السنوات القليلة الماضية لألخطار الناجمة عن ترك 

رواد األعمال وعدم مساعدتهم في خلق الوظائف في 
المناطق التي يعصف بها النزاح؛ ثمة إدراك أن هذه 

المخاطر أكبر بكثير من المخاطرات الناجمة عن 
االستثمار بدعمهم35 .

على مستوى أعم قليًال، ثمة إدراك متزايد خالل 
السنوات القليلة الماضية لألخطار الناجمة عن ترك 

رواد األعمال وعدم مساعدتهم في خلق الوظائف في 
المناطق التي يعصف بها النزاح؛ ثمة إدراك أن هذه 

المخاطر أكبر بكثير من المخاطرات الناجمة عن 
االستثمار بدعمهم.

لكن من الضروري أن نسأل كيف يمكننا تنمية البنى 
االقتصادية وتأسيس قطاع ال تتضارب مصالحه مع 

الصالح العام. يمكن للمقاربة أن تستثمر في 
االقتصادات التي يمزقها النزاع لتعزيز السالم، 

فيمكنها مثًال مخاطبة الحاجات الملّحة والمظالم أو 
تقليل التوّترات وأسباب التنازع، لكن يمكنها كذلك 

أن تكون لها آثار معاكسة كاستدامة أو إعادة إنتاج 
التوّترات واالضطرابات العنيفة، كالتركيز على دعم 

‘طرف’ من أطراف النزاع وترك ‘اآلخر’، أو توفير وظائف 
للبعض دون اآلخرين. من شأن ذلك أن يقّوي عوامل 

اإلحباط والتهميش وأن ينتج المساواة في الدخل بين 
مختلف األفراد والمجموعات، ما يؤسس بقوة لنزاع 

داخلي.

حين تبدي الحرب السورية إشارات االقتراب من 
نهايتها، ستكون قد خّلفت دمارًا ال يمكن التعافي 

منه. الكلفة البشرية للحروب هي دائمًا األكثر مأسوية. 
األرقام تتجاوز جميع الحدود المعقولة، وحجم الخراب 

يتغلب على جميع النسب. هذا يحّتم وضع سؤال إعادة 
اإلعمار بعد الحرب في الواجهة.

سيكون لتبعات الحرب البعيدة المدى أثر على جميع 
مناحي الحياة. ستأخذ إعادة اإلعمار وقتها للتخطيط 

والتنفيذ، وسيكون للتكنولوجيا واالبتكار دور مفتاحي 
لتلعبه. القطاع العام تدهور بشّدة بعد سنوات من 

الدمار وال يمكن أن نتوقع منه أداًء جيدًا.

بما أن إعادة البناء الواسعة النطاق ستبدو فرصة للنمو 
االجتماعي واالقتصادي بعد انتهاء الحرب، سيكون أمام 

جميع أنواع األعمال الناشئة فرص للمساهمة، كل 
بطريقته الخاصة، وذلك بهدف أوحد هو المساعدة في 

تحسين حياة أولئك الذين نجوا في الداخل أو الذين 
خرجوا وسيعودون.

على برامج تعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة 
بالحرب أن تعطي لسياق األحياء السياسي وزنه، وأن 
تعطي أولوية للتشاركية على حساب الفعالية، وأن 

تعّزز الشفافية والمحاسبة بفعالية، وأن تضمن بشكل 
ممنهج استشارة جميع أصحاب المصلحة.

48



ملحقاتريادة األعمال في مناطق النزاع

 التحديد الحذر للخطوات المطلوبة ضروري للحّد من
 التبعات المؤذية غير المقصودة، كما لتوسيع األثر

 اإليجابي واعتماد مقاربة مفيدة في تعزيز التوظيف،
 كالمقاربات المعيشية وتنمية الحيوية المجتمعية

.والتركيز على دعم الفئات االجتماعية الهّشة

 وسط كل ذلك، تبرز ريادة األعمال، إن تم توظيفها
 بشكل فعال، لتكون آلية نمو وترميم بعيدة المدى.

 فهي تملك إمكانيات تعزيز التعافي االقتصادي
.وتعزيز الوصول إلى الخدمات الرئيسية

 ينبغي تشجيع رواد األعمال السوريين لتقديم
 الخدمات، ليس فقط تلك التي تحّصل دخًال وتخلق

 فرص عمل، بل أيضًا تلك التي تخدم المجتمعات
 وتخدم المحتاجين. إن إنسانية األعمال الناشئة هي

 التي ستقّربها من أكثر الفئات تأثرًا. كما أن هذا

 سيبني خبرة محلية وسيعّبد الطريق لمساهمات
.مستقبلية في التنمية الوطنية

 إن مرحلة ما بعد الحرب ستؤكد دور ريادة األعمال في
 تحفيز التنمية، وهو ما بّينته العقود والسنوات منذ

 الثورة الصناعية عام 1760، يوم قادت روح االبتكار إلى
 نقلة نوعية في التصنيع في أوروبا. إن كان هناك أي
 شيء يمكن تعلمه من تجارب مشابهة فهو حاجة

 المجتمعات الحتضان وتشجيع ومنح الثقة لرّواد
.األعمال

 سيكون هناك مكسب اقتصادي ضخم في السماح
 لرواد األعمال بالتعبير عن أنفسهم وبإظهار أنهم

 أصحاب قدرة. لكن هناك جانب آخر سيكون حيويًا
 بالقدر نفسه: ستكون ريادة األعمال قد ساعدت على

 المحافظة على السالم بعد سنوات من العنف والحرب
 وسفك الدماء في بلد يتطّلع للتعلم من ماضيه

.وللمضي ُقُدمًا على طريق التعافي
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عن الكاتب

عن الكاتبريادة األعمال في مناطق النزاع

أحمد سفيان بيرم ناشط في ريادة األعمال 
االجتماعية والشركات الناشئة واالقتصاد التعاوني. 

يعمل مديرًا إقليميًا للشرق األوسط وإفريقيا في 
مجموعة ‘تك-ستارز’، وهي بيئة حيوية عالمية 

لتمكين رواد األعمال لجلب المزيد من التكنولوجيا 
للسوق. لعب أحمد على مدى السنوات الخمس 

الماضية دورًا أساسيًا في دعم السوريين في الوصول 
إلى الريادة وفي بناء بيئة حيوية داعمة. هو أيضًا 

مستشار برنامج ريادة األعمال في منظمة جسور، 
ومدير المعسكر الريادي ومستشار ‘تك-رفيوجيز’ ورائد 

مقيم في االقتصادي.كم.

أحمد يرأس بالشراكة العديد من البرامج التي تهدف 
لتمكين رواد األعمال السوريين ولتقديم النصح 

للمشاريع الناشئة والمنظمات غير الربحية.

هو أيضًا مؤسس ومدير تنفيذي لÔ‘أرب-شير’ و قيم 
على ‘وي-شير’ في العالم العربي. كما أن موقعه 

يعتبر أحد أبرز المدونات العربية التي تعالج 
مسألة االقتصاد التعاوني وبناء 

المجتمعات الريادية.

أحمد حاصل على بكالوريوس إدارة 
أعمال من الجامعة الدولية للعلوم 

والتكنولوجيا في دمشق.
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