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شكر وتقدير

ُأعد	هذا	المنشور	برعاية	مكتب	اتصال	هيئة	األمم	المتحدة	للمرأة	لدول	مجلس	التعاون	الخليجي	في	دولة	اإلمارات	العربية	
المتحدة	كجزء	من	البرنامج	الرئيسي	»تحفيز	تكافؤ	الفرص	لرائدات	األعمال«	التابع	لهيئة	األمم	المتحدة	للمرأة،	والمدعوم	من	

مؤسسة	نماء	لالرتقاء	بالمرأة.

المنشور	 نّسقت	 التي	 الجردلي،	 وهبة	 الرئيسية،	 المؤلفة	 رميتي،	 مايا	 للدكتورة	 بالشكر	 للمرأة	 المتحدة	 األمم	 هيئة	 تتقدم	
وقدمت	إسهامات	مهمة.	كما	نتقدم	أيضًا	بالشكر	للدكتورة	موزة	الشيحي	لقيادتها	العامة	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة،	

وآنا	جولوب	في	المقر	الرئيسي	لهيئة	األمم	المتحدة	للمرأة	على	دعمها	وتعليقاتها.

ما	كان	لهذه	الدراسة	أن	تكون	ممكنة	بدون	مشاركة	السيدات	صاحبات	الشركات	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	الالتي	
شاركن	في	االستطالع،	والنساء	الالتي	شاركن	بفاعلية	في	المقابالت	ومناقشات	مجموعات	التركيز.	نقدر	ونثمن	مشاركتهن،	
ونعرب	عن	امتناننا	لهن.	باإلضافة	إلى	ذلك،	استفاد	هذا	البحث	من	التعليقات	القّيمة	والتعاون	مع	الشركاء،	ومن	ضمنهم	
االتحاد	النسائي	العام،	ومجلس	سيدات	أعمال	الشارقة،	وشركاء	آخرون	من	القطاَعين	الحكومي	والخاص	والمجتمع	المدني.

نتوجه	بالشكر	لكل	من	ساهم	في	هذا	البحث	المهم.
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تمهيداالختصارات

تحفيز تكافؤ الفرص لرائدات األعمال

تسعى	هيئة	األمم	المتحدة	للمرأة	عبر	مبادرة	البرنامج	الرئيسي	
تأثير	 تحقيق	 إلى	 األعمال«	 لرائدات	 الفرص	 تكافؤ	 »تحفيز	
االقتصادي	 والتمكين	 الجنسين	 بين	 المساواة	 على	 تحويلي	
للمرأة	من	أجل	المساهمة	في	خطة	التنمية	المستدامة	لعام	
2030	وتحقيق	أهداف	التنمية	المستدامة	)SDGs(	الخاصة	
بها.	وقد	شاركت	منظمة	األمم	المتحدة	للمرأة	مع	مؤسسة	
اإلمارات	 البرنامج	في	دولة	 لتنفيذ	هذا	 بالمرأة	 لالرتقاء	 نماء	

العربية	المتحدة	وجنوب	أفريقيا.

ويحقق	البرنامج	غايات	كثيرة	من	أهداف	التنمية	المستدامة	
البالغة	17	هدفًا،	وخاصًة	الهدف	5	المتعلق	بالمساواة	بين	
الجنسين	والهدف	8	المتعلق	بتعزيز	العمالة	الكاملة	والمنتجة	

والعمل	الالئق	للجميع.

الغاية	8.3 

تدعم	 والتي	 التنمية	 نحو	 الموجهة	 السياسات	 »تعزيز	
األنشطة	اإلنتاجية،	وفرص	العمل	الالئق،	ومباشرة	األعمال	
إضفاء	 على	 وتشجع	 واالبتكار،	 اإلبداع	 على	 والقدرة	 الحرة،	
والصغيرة	 الصغر	 المتناهية	 المشاريع	 على	 الرسمي	 الطابع	
على	 الحصول	 منها	 بطرق	 ونموها،	 الحجم،	 والمتوسطة	

الخدمات	المالية«.

بقدر	 تكون	شاملة	 أن	 إلى	 الرئيسي	 البرنامج	 مبادرة	 وتهدف	
اإلمكان	وأن	توفر	الفرص	للنساء	بشكل	كامل	وشامل،	بدءًا	
من	الشابات	أو	النساء	الالتي	يعملن	باالقتصاد	غير	الرسمي	
ويطمحن	إلى	اكتساب	المهارات	الالزمة	لالنضمام	إلى	سوق	
العمل،	وصواًل	إلى	الشركات	الراسخة	والمعتمدة	بشكل	أكبر	
التي	تملكها	النساء	والتي	لديها	القدرة	على	اإلنتاج	على	نطاق	
واسع	وعلى	مستوى	التجارة	الدولية.	وتسعى	لتحفيز	الطلب	
على	منتجات	وخدمات	رائدات	األعمال	وذلك	عن	طريق	تعزيز	
المشتريات	المراعية	للمنظور	الجنساني	في	القطاَعين	العام	
الريادية	 المهارات	 األعمال	 رائدات	 اكتساب	 وتعزيز	 والخاص،	
من	 االستفادة	 من	 ليتمكّن	 التمويل	 فرص	 على	 والحصول	

سالسل	القيمة	العالمية.

المعرفة،	 العالمي	 المستوى	 على	 البرنامج	 هذا	 وسيجمع	
من	 وباالستفادة	 الفنية،	 والمساعدة	 السياسات،	 ومناصرة	

منصات	مثل	مبادئ	تمكين	المرأة.

 

سوق	أبوظبي	العالمي

مجلس	سيدات	أعمال	أبوظبي

مجلس	سيدات	أعمال	دبي

مركز	دبي	المالي	العالمي

مركز	دبي	للسلع	المتعددة

المرصد	العالمي	لريادة	األعمال

مجلس	التعاون	الخليجي

الشراكة	العالمية	للشمول	المالي

مؤسسة	التمويل	الدولية

اعرف	عميلك

الشرق	األوسط	وشمال	أفريقيا

المشاريع	متناهية	الصغر	والصغيرة	والمتوسطة

مؤسسة	نماء	لالرتقاء	بالمرأة

منظمة	التعاون	والتنمية	في	الميدان	االقتصادي

برايس	ووتر	هاوس	كوبرز

مناطق	رأس	الخيمة	االقتصادية	الحرة

أهداف	التنمية	المستدامة

مدينة	الشارقة	لإلعالم

مركز	الشارقة	لريادة	األعمال

المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة

مجمع	الشارقة	للبحوث	والتكنولوجيا	واالبتكار

دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة

رأس	المال	المخاطر

شبكة	المستثمرات	المالئكة

المنتدى	االقتصادي	العالمي

مبادرة	تمويل	رائدات	األعمال

الشركات	المملوكة	للنساء

ADGM 

ADBWC 

DBWC 

DIFC 

DMCC 

GEM  

GCC 

GPFI 

IFC 

KYC 

MENA  

MSMEs 

NAMA 

OECD 

PWC 

RAKEZ  

SDGs 

SHAMS 

SHERAA 

SMEs 

SRTIP 

UAE 

VC 

WAIN 

WEF 

WEFI  

WOB 
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شهدت	ظاهرة	ريادة	المرأة	لألعمال	في	منطقة	الشرق	األوسط	
وشمال	أفريقيا	نموًا	متسارعًا	خالل	السنوت	القليلة	الماضية	
)Zeidan and Bahrami, 2011(.	ووفقًا	للمنشورات	الحديثة،	
تستطيع	النساء	المساهمة	بشكل	كبير	في	نشاط	ريادة	األعمال	
والتنمية	االقتصادية	)Hechevarría et al., 2019(	من	حيث	
إلى	 المحلي،	 الناتج	 إجمالي	 وزيادة	 جديدة	 وظائف	 استحداث	
جانب	تأثيرات	إيجابية	على	الحد	من	الفقر	واإلقصاء	االجتماعي	
)Rae, 2015(.	وعلى	الرغم	من	ذلك،	فإن	نسبة	النساء	الالتي	
قررن	التوجه	لمجال	ريادة	األعمال	أقل	من	نظرائهن	من	الرجال	
)Elam et al., 2019(،	علمًا	أن	هذه	الفجوة	ترتبط	في	الدرجة	
األولى	بمستوى	الحواجز	الثقافية	والمالية	التي	تواجهها	النساء	

.)Cardella et al., 2020(	المنطقة	في

المشاريع	 أن	 فرغم	 فحسب،	 إقليمية	 ليست	 الفجوة	 وهذه	
الصغيرة	والمتوسطة	المملوكة	للنساء	ُتقّدم	مساهمات	كبيرة	
على	الصعيد	العالمي	ألكثر	من	ثالثين	في	المائة	من	اقتصادات	
العالم	)World Bank, 2019(،	إال	أنها	ال	تزال	تواجه	مجموعة	
من	التحديات	المالية	وغير	المالية	في	تحقيق	إمكانات	نموها.	
وهي	تميل	أكثر	من	الشركات	المملوكة	للرجال	إلى	اعتبار	أن	
الحصول	على	التمويل	يشكل	عائقًا	ضخمًا	لعملياتها	التجارية.	1

وفي	السنوات	األخيرة،	استكشف	كل	من	صانعي	السياسات،	
والمديرين	التنفيذيين	للشركات،	ورؤساء	المؤسسات	الخيرية	
رأس	 أهمية	 على	 جميعًا	 وأكدوا	 األعمال.	 رائدات	 لدعم	 طرقًا	
االقتصادي	 التقدم	 على	 اإليجابي	 وتأثيره	 األعمال	 ريادة	 مال	
واالجتماعي	للدول	من	ناحية،	وعلى	مستوى	االبتكار	واإلنتاجية	
من	ناحية	أخرى.	وبناًء	على	ذلك،	تحاول	العديد	من	الحكومات	
تعزيز	ريادة	األعمال	بحيوية	من	خالل	أشكال	مختلفة	من	الدعم	

الحكومي	وغير	الحكومي.

	)We-Fi( األعمال	 رائدات	 تمويل	 مبادرة	 لتقرير	 وفقًا	 أنه	 إال	
لعام	2019،	ال	تزال	الشركات	المملوكة	للنساء	تواجه	تحديات	

ُيرجى الرجوع لمؤسسة التمويل الدولية. »ريادة األعمال«  1
تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة األعمال.  2

تتمحور رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 2021 واألجندة الوطنية حول ستة محاور: 1- بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة؛ 2- نظام صحي   3
بمعايير عالمية؛ 3- نظام تعليمي رفيع المستوى؛ 4- اقتصاد معرفي تنافسي؛ 5- مجتمع آمن وقضاء عادل؛ 6- مجتمع متالحم محافظ على هويته. 

.www.vision2021.ae للمزيد من المعلومات يرجى زيارة

ومد	 الشبكات،	 وبناء	 التمويل،	 على	 الحصول	 في	 عديدة	
القيمة	 ذوي	 والمستثمرين	 األسواق	 مع	 التواصل	 جسور	
العالية.	وال	تزال	هذه	المشكلة	شائعة	رغم	أن	الدراسات	حول	
الرجال.	 من	 للقروض	 سدادًا	 أكثر	 النساء	 أن	 أظهرت	 العالم	

.)World Bank and IFC, 2019(

إن	تحفيز	بروز	ثقافة	قوية	لريادة	األعمال	على	المستوى	المحلي،	
يندرج	في	صلب	 والمتوسطة،	 الصغيرة	 المشاريع	 من	خالل	
استراتيجية	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	الوطنية	للتحول	إلى	
الماضي،	 العقد	 المعرفة.	وخالل	 تنافسي	قائم	على	 اقتصاد	
الشركات	 ألنشطة	 مالئم	 عام	 إطار	 بتعزيز	 الدولة	 التزمت	
واستدامة	 تنوعًا	 أكثر	 اقتصاد	 بناء	 في	 بكثافة	 واستثمرت	
يعتمد	بشكل	أقل	على	قطاع	النفط	وبشكل	أكبر	على	االبتكار	
والمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	التقنية.	والهدف	هو	تيسير	
ممارسة	األعمال	التجارية	تحديدًا	في	إطار	محور	بناء	»اقتصاد	
معرفي	تنافسي«	من	رؤية	اإلمارات	لعام	2021.	ونتيجًة	لهذا	
في	 مركزها	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 حّسنت	 االلتزام،	
ممارسة	األعمال	باستمرار	بين	عام	2010	)كما	ورد	في	تقرير	
ممارسة	األعمال	لعام	2011(2	وعام	2019	)كما	ورد	في	تقرير	

ممارسة	األعمال	لعام	2020(.

 2021 لعام	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 رؤية	 إطار	 وفي	
واألجندة	الوطنية	ذات	الصلة	الممتدة	على	سبعة	أعوام	)التي	
ُأطلقت	في	عام	2014(،	وال	سيما	محور	بناء	»مجتمع	متالحم	
محافظ	على	هويته«3،	التزمت	حكومة	دولة	اإلمارات	العربية	
الجنسين	سعيًا	ألن	تكون	ضمن	 بين	 التكافؤ	 بتعزيز	 المتحدة	
أفضل	25	دولة	في	العالم	على	صعيد	المساواة	بين	الجنسين	
دولة	 اتخذت	 الجنسانية،	 لألهداف	 ودعمًا	 	.2021 عام	 بحلول	
القانونية،	 التدابير	 من	 سلسلة	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	
والسياسية،	والمؤسسية	على	مدى	العقد	الماضي،	بما	في	

ذلك	تبسيط	إجراءات	الحصول	على	التمويل.
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ملخص

تحقيقًا	 التقرير	 هذا	 في	 للمرأة	 المتحدة	 األمم	 هيئة	 أجرت	
المتاحة	 التمويل	 الحصول	على	 إمكانية	 شاماًل	بشأن	مشهد	
للمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	والشركات	المملوكة	للنساء،	
ال	سيما	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة.	واختتمت	التقرير	
بتقديم	اقتراحات	لتدخالت	مصممة	خصيصًا	لتحسين	فرص	

حصولها	على	التمويل.

تقريَرين	 في	 »التشخيصي«4	 البحث	 تصميم	 استخدام	 تم	
المملوكة	 »الشركات	 بعنوان	 األول	 التقرير	 يقدم	 أساسَيين.	
للنساء	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة:	مستعدة	لالزدهار	
عن	 كاملة	 تفاصيل	 التحديات«،	 لمقاومة	 قوية	 والنجاح،	
أساليب	جمع	البيانات	المعتمدة	)على	سبيل	المثال،	استطالع	
رأي	مكون	من	43	سؤااًل5،	ومقابالت،	ونقاشات	مجموعات	
الدراسة	 من	 المستخلصة	 النتائج	 إلى	 باإلضافة	 تركيز(،	
الشركات	 تواجه	 التي	 األساسية	 التحديات	 عن	 المتعمقة	
ويرد	 وراءها.	 الكامنة	 الرئيسية	 واألسباب	 للنساء	 المملوكة	

اتبع البحث نهجًا منهجيًا مختلطًا بهدف توضيح ثالثة مجاالت رئيسية: )1( سياق ريادة أعمال النساء في دولة اإلمارات العربية المتحدة )حجم األعمال،   4
والقدرات، والتحديات، والعقبات(؛ )2( تأثير جائحة كورونا )كوفيد-19( على أعمالهن؛ )3( حصول رائدات األعمال على التمويل.

شملت البيانات المجمعة من استطالع الرأي ردود 1,028 رائدة أعمال في مراحل مختلفة من مسيرتهن الريادية من جميع أنحاء اإلمارات السبع.  5
من ضمن ذلك األطر التشريعية للحكومة، وإعالنات السياسات، وتقارير البنوك المحلية المنشورة، والمواقع اإللكترونية للمؤسسات المالية، والبيانات   6

الصحفية، ومنشورات الحاضنات، والكتب البيضاء.
من ضمن ذلك االتصاالت الهاتفية غير الرسمية والمقابالت مع ثالثة بنوك دولية، وخمسة بنوك محلية، ومنصة واحدة للتمويل الجماعي للتكنولوجيا   7

المالية، وشركة أسهم خاصة تركز على الرعاية الصحية، ومشروع رأسمالي ُمخاطر.

ملخص	موجز	في	الفصل	األول	–	مشهد	ريادة	أعمال	النساء	
في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة.

طريق	 عن	 أواًل	 الدراسة	 ُأجريت	 الثاني،	 التقرير	 هذا	 وفي	
)استعراض	 الوثائقية6	 الرسمية	 للمصادر	 مكتبي	 استعراض	
المعنيين	 المصلحة	 وأصحاب	 الحكومة	 مبادرات	 مختلف	
لتحسين	حصول	رائدات	األعمال	على	الدعم	المالي(،	باإلضافة	
أدلة	 المعنيين	إلصدار	 المصلحة	 أصحاب	 مع	 إلى	مشاورات	
أعمال،	 صاحبات	 مع	 منظمة	 شبة	 مقابالت	 	10 	)1( أولية:	
حكومية،	 وأجهزة	 مالية7،	 مؤسسات	 مع	 اجتماعات	 عدة	 	)2(
مناقشات	 وثالث	 	)3( لنساء،	 مملوكة	 شركات	 وشبكات	
لمجموعات	تركيز	من	أجل	تحليل	التجارب	الحياتية	التي	مرت	
بها	النساء،	والتحديات	التي	واجهتها،	والتطلعات	واالحتياجات.

منظومة	 في	 آخرين	 مصلحة	 أصحاب	 مع	 االجتماع	 سمح	
التجارية،	 والبنوك	 المالية،	 المؤسسات	 مثل	 األعمال،	 ريادة	
والجهات	الحكومية	للباحث/ة	بتثليث	مصادر	البيانات	وضمان	

مصداقية	وصالحية	نتائج	البحث.

النتائج الرئيسية

اإلمارات	 دولة	 أحرزته	 الذي	 الهائل	 التقدم	 إلى	 الدراسة	 تشير	
يراعي	 تنظيمي	 إطار	 بتعزيز	 يتعلق	 فيما	 المتحدة	 العربية	
المساواة	بين	الجنسين	عبر	إقرار	سلسلة	من	التدابير	القانونية،	
التمييز	 من	 نوع	 أي	 تمنع	 التي	 والمؤسسية	 والسياسية،	
الجنساني	في	التوظيف،	والمشاركة	االقتصادية،	والحصول	

على	االئتمان	أو	القروض.

تمتلك	 ملحوظ:	 بشكل	 األعمال	 رائدات	 عدد	 يزداد	 وبالفعل،	
25,000	رائدة	أعمال	إماراتية	50,000	ترخيص	تجاري	بقيمة	
به	 أفاد	 حسبما	 	،92021 عام	 في	 إماراتي8	 درهم	 مليار	 	60
إدارة	 العويس،	رئيس	مجلس	 سعادة	عبدالله	سلطان	محمد	
غرفة	تجارة	وصناعة	الشارقة،	مقارنًة	بـ	11,000	سيدة	أعمال	
إمارتية	ُيدرن	شركات	بقيمة	12	مليار	درهم	إماراتي	في	عام	
102010،	حسبما	أفادت	به	سعادة	رجاء	القرق	رئيسة	مجلس	
ُيدرن	 إماراتية	 أعمال	 سيدة	 و23,000	 دبي،	 أعمال	 سيدات	

شركات	بقيمة	50	مليار	درهم	إماراتي	في	عام	112019. 

األعمال	 ريادة	 الجنسين	في	 بين	 الفوارق	 تزال	 ذلك،	ال	 ومع	
تظهر	في	مختلف	القطاعات.	فُيظهر	البحث	أنه	رغم	التنمية	
االقتصادية	والتقدم	الكبير	في	مجال	تمكين	المرأة	بالمنطقة،	
تتأثر	المرأة	دائمًا	بشكل	غير	متناسب	بأوجه	عدم	المساواة	التي	
 Naguib( االجتماعية	 واألنماط	 الثقافية	 المعايير	 تتراوح	من	
and Jamali, 2015(	إلى	الدعم	غير	الكافي	المقدم	للمشاريع	
التي	تقودها	النساء،	وعدم	وجود	أطر	سياسات	تعالج	الفجوة	
بين	الجنسين،	والتحدي	المتمثل	في	الموازنة	بين	مسؤوليات	

.)Wamda, 2019(	العمل	ومسؤوليات	األسرة

كان الدرهم اإلماراتي الواحد يساوي 0.27 دوالر أمريكي في األول من مايو/آيار 2022.  8
 ،Pearl Quest by SBWC offers seven aspiring women entrepreneurs a chance to win funding for their start-ups منصة زاوية، مقال بعنوان  9

6 فبراير/شباط 2022.
اإلمارات 7/24، مقال بعنوان UAE women show their professional prowess، 2 يونيو/حزيران 2010.  10

سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة، واشنطن العاصمة، »المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة«؛ وكالة أنباء اإلمارات، »ستراتا ترعى »مركز الشؤون   11
الجنسانية« بالمعرض المشترك بين اإلمارات واليونيدو«، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

اإلمارات	 دولة	 في	 المالي	 القطاع	 يفتقر	 هذا،	 يومنا	 حتى	
العربية	المتحدة	إلى	نهج	مخصص	وسياسات	إقراض	محددة	
رائدات	األعمال	 النساء.	وهذا	يؤثر	سلبًا	على	رغبة	 تستهدف	
في	الحصول	على	القروض	أو	ضخ	رأس	مال	إضافي.	وفي	
وخدمات	 منتجات	 التجارية	 البنوك	 تقدم	 الراهن،	 الوقت	
عادًة	 النساء	 تديرها	 التي	 الشركات	 ألنواع	 مناسبة	 غير	 عامة	
)كالمشاريع	متناهية	الصغر	والصغيرة	أو	الشركات	الناشئة(.

بالفعل،	إن	عدم	وجود	بيانات	مصنفة	حسب	النوع	االجتماعي	
استثمارية	 جدوى	 بيان	 لتقديم	 النساء	 فرص	 من	 يحد	
فالبنوك	 	.)IFC, 2019( والمستثمرين	 المالية	 للمؤسسات	
إلمكانات	 فهمهم	 تعزيز	 إلى	 بحاجة	 والمستثمرون	 التجارية	
السوق	الحالية،	فضاًل	عن	المعوقات	التي	تواجهها	المشاريع	
المستوى	 على	 للنساء	 المملوكة	 والمتوسطة	 الصغيرة	
خدمة	 وعروض	 استراتيجيات	 لتصميم	 واإلقليمي	 الوطني	

بهدف	تلبية	االحتياجات	التمويلية	لرائدات	األعمال.

التوصيات	 من	 مجموعة	 تقديم	 تم	 الحلول،	 لطرح	 وسعيًا	
التقرير،	وهي	تدعو	جميع	أصحاب	المصلحة	التخاذ	 في	هذا	
والمؤسسات	 اإلقراض،	 ومؤسسات	 الحكومات،	 إجراءات:	
صانعو	 يجد	 أن	 ونأمل	 األعمال.	 سيدات	 ورابطات	 المالية،	
السياسات	وأصحاب	المصلحة	اآلخرون	قيمة	كبيرة	في	هذه	
المراعية	 والممارسات	 االستراتيجيات	 رسم	 لناحية	 الدراسة	
للمساواة	بين	الجنسين	التي	من	شأنها	زيادة	حصول	الشركات	
المملوكة	للنساء	على	فرص	التمويل،	مما	يسمح	لها	بدفع	
العربية	 اإلمارات	 دولة	 في	 األمام	 إلى	 االقتصادي	 النمو	

المتحدة.

جلسة نقاشية بعنوان »قوة التوجيه لرائدات األعمال« في إكسبو 2020 دبي، نوفمبر/تشرين الثاني 2021. صورة: © هيئة األمم المتحدة للمرأة/ كورن-آن 
لوبي.
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سياق ريادة أعمال النساء في دولة   .1
اإلمارات العربية المتحدة

أظهرت	العديد	من	الدراسات	أن	ازدهار	رواد	ورائدات	األعمال	أكثر	ترجيحًا	في	البيئات	القادرة	على	دعم	االبتكار	والفرص،	
وتوفير	مزيج	سليم	ومناسب	من	المؤسسات،	واألنظمة	التنظيمية،	والبنية	التحتية،	ورأس	المال	الُمخاطر،	وفرص	
السوق	)WEF, 2016(.	وبالفعل،	فإن	بناء	دولة	تزدهر	فيها	ريادة	أعمال	النساء	ليست	بعملية	سريعة،	حيث	ال	بد	من	
تكييف	ثقافة	ريادة	األعمال	الشاملة،	ورعاية	منظومة	ريادة	األعمال	للتأثير	على	سرعة	وقدرة	رائدات	األعمال	على	

.)Tlaiss, 2014; WEF, 2014(	مستدامة	بطريقة	الجديدة	المشاريع	نطاق	وتوسيع	إنشاء

دنيا حسنين. UAE ranked world’s most supportive entrepreneurship environment: GEM Report .2022. ومضة. 11 فبراير/شباط.  12
Arabian Business. 2020. UAE banks gave 4.3% more loans to SMEs in Q1 2020. 19 مايو/أيار.  13

منظومة حاضنة لريادة األعمال واالبتكار

إن	منظومة	ريادة	األعمال	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	
قوية	نسبيًا	مقارنًة	بالمنطقة	المحيطة،	وذلك	ألن	المكونات	
موجودة	 مزدهرة	 أعمال	 ريادة	 منظومة	 لبناء	 األساسية	
أساسًا.	فقد	احتلت	دولة	اإلمارات	المرتبة	األولى	عالميًا	لعام	
األعمال	 لريادة	 العالمي	 المرصد	 تقرير	 حسب	 	2022/2021
ممارسة	 سهولة	 بتحسين	 تسمح	 التي	 البلدان	 يخص	 فيما	
األعمال،	قبل	كل	من	هولندا	وفنلندا12.	وفي	تقرير	المرصد	
لعام	2019،	تفوقت	دولة	اإلمارات	بقوة	في	متوسط	مؤشَري	
المرصد	لمنطقة	الشرق	األوسط	وشمال	أفريقيا،	وأشير	إليها	
بأنها	اقتصاد	مدفوع	باالبتكار	في	معظم	جوانب	المؤشَرين،	
واالجتماعية	 الثقافية	 المعايير	 في	 التغييرات	 بفضل	 وذلك	
الحكومية.	 والبرامج	 السياسات	 في	 اإلضافية	 والتحسينات	
ومع	ذلك،	من	الضروري	إيالء	المزيد	من	االهتمام	للعديد	من	
رواد	ورائدات	األعمال،	وتعليم	 العناصر	األخرى،	مثل	تمويل	
ريادة	األعمال	في	المدارس	ومرحلة	ما	بعد	المدرسة،	والبنية	
والبنية	 الداخلية،	 األسواق	 وديناميكيات	 المادية،	 التحتية	

.)GEM, 2019(	والقانونية	التجارية	التحتية

إلى	 	2021 لعام	 االبتكار	 واستراتيجية	 اإلمارات	 رؤية	 تهدف	
ابتكارًا	 البلدان	 أكثر	 المتحدة	بين	 العربية	 وضع	دولة	اإلمارات	
في	 جاذبية	 الناشئة	 الشركات	 مراكز	 أكثر	 أحد	 إلى	 وتحويلها	
للمشاريع	 مكثف	 حكومي	 دعم	 تقديم	 خالل	 من	 العالم،	
متناهية	الصغر	والصغيرة	والمتوسطة،	وبيئة	معيشية	آمنة،	
قوي،	 ناشئة	 شركات	 ومجتمع	 ديناميكية،	 أعمال	 وثقافة	

.)Entrepreneur ME, 2018(	نسبيًا	منخفضة	وضرائب

إلى	 والشارقة،	 ودبي	 أبوظبي	 الثالث،	 اإلمارات	 تطمح	
الشباب،	 أعمال	 ريادة	 تعزيز	 خالل	 من	 مستدام	 اقتصاد	 بناء	
وتعزيز	 التكنولوجيا،	 على	 القائمة	 الناشئة	 والصناعات	
التنافسية،	وتحسين	فرص	األعمال	للمشاريع	متناهية	الصغر	
والصغيرة	والمتوسطة	)السجل	االقتصادي	الوطني،	2020(.	
وبالتالي،	تظهر	زيادة	مطردة	في	الشركات	المسجلة	الجديدة	
 2018 عاَمي	 بين	 الممتدة	 الفترة	 في	 الثالث	 اإلمارات	 في	
ركز	 والمتوسطة،	 الصغيرة	 المشاريع	 ولمساعدة	 و2020.	
على	 أساسي	 بشكل	 اإلمارات	 دولة	 في	 السياسات	 واضعو	
على	 الحصول	 وتحسين	 السليمة،	 المخاطرة	 ثقافة	 تنمية	
أفضل	 لوائح	 وتنفيذ	 داعمة،	 مبادرات	 وتصميم	 التمويل،	
نطاق	 توسيع	 من	 والمتوسطة	 الصغيرة	 المشاريع	 لتمكين	

أعمالها	والوصول	إلى	الفرص	المتاحة	في	السوق.

وقانونية	مختلفة	 اإلمارات	خطوات	عملية	 دولة	 اتخذت	 كما	
لممارسة	 ترخيص	 على	 الحصول	 ومتطلبات	 عملية	 لتبسيط	
من	 أو	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 في	 أكان	 األعمال،	
الحرة	 المناطق	 بترخيص	 السماح	 طريق	 عن	 أراضيها،	 داخل	
)حيث	ُيسمح	باستغالل	المساحات	المشتركة(.	وقد	ُأطلقت	
دبي	 منطقة	 تقدمها	 التي	 االفتراضية،	 التجارية	 التراخيص	
األعمال	 لمزاولة	 المثال،	 سبيل	 على	 االفتراضية،	 التجارية	
في	قطاعات	محدودة	مثل	برمجة	الكمبيوتر،	واالستشارات،	
قطاع	 نما	 وقد	 واإلعالن.	 والطباعة،	 التصميم،	 وأنشطة	
المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	بشكل	ملحوظ	من	200,000 
 350,000 بنحو	 ر	 ُيقدَّ عدد	 إلى	 	2013 في	 مسجل	 مشروع	
اإلجمالي	 العدد	 من	 المائة	 في	 	95 يمثل	 مما	 مشروع13،	
للشركات	المسجلة	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	)وزارة	
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تحسين	 أن	 فيه	 شك	 ال	 ومما	 	.)2019-2013 االقتصاد،	
والمبادرات	 السياسات	 وكذلك	 والتنظيمي،	 القانوني	 اإلطار	
الزدهار	 الرئيسية	 المحفزات	 شكلت	 المؤاتية،	 الحكومية	
تمثل	 ال	 ذلك،	 ومع	 والمتوسطة.	 الصغيرة	 المشاريع	 قطاع	
الشركات	المملوكة	للنساء	سوى	6.57	في	المائة	من	نشاط	
الرسمية	 )البوابة	 والمتوسطة14	 الصغيرة	 المشاريع	 قطاع	
نسبة	 وتعزى	 	.)2019 المتحدة،	 العربية	 اإلمارات	 لحكومة	
يسرن	 ما	 دائمًا	 األعمال	 رائدات	 أن	 إلى	 المنخفضة	 التمثيل	
في	مسارهن	المهني	بدافع	الفرصة	المتاحة	أكثر	من	حاجتهن	
إلى	عمل	ُمجٍز.	والملفت	لالنتباه	هو	أن	غالبية	نشاط	رائدات	
النشاط	 أو	 االجتماعي	 التأثير	 مجال	 في	 يتمركز	 كان	 األعمال	

الضيق	وغير	الرسمي:

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 92 في المائة من جميع الشركات، فيما تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة   14
في دولة اإلمارات العربية المتحدة 86 في المائة من القوى العاملة، وتساهم بحوالى 60 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في االقتصاد اإلماراتي، 

بحسب بيانات وزارة المالية اإلماراتية )تقرير بنك اإلمارات دبي الوطني 2014 – نظرة عامة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي(.

أعمال	 وإدارة	 إطالق	 من	 اإلماراتيات	 مقاصد	 تختلف	 »قد	
العمل	 المرأة	 ترى	 أن	 من	 فبداًل	 الرجل.	 مقاصد	 عن	 جديدة	
الميزة	 خالل	 من	 الربح	 تحقيق	 إلى	 يهدف	 اقتصادي	 ككيان	
االقتصادية،	قد	ترى	المرأة	العمل	كشبكات	عالقات	تعاونية	
العوامل	 عن	 انفصالها	 من	 بداًل	 العمل	 فيه	عالقات	 تتكامل	
تطبيق	 إلى	 يؤدي	 مما	 والشخصية،	 والمجتمعية،	 األسرية،	
ُنهج	مختلفة	تتعلق	بتوقعات	تأسيس	المشاريع	ونمو	األعمال.	
مشاركة	 زيادة	 إلى	 الهادفة	 المبادرات	 ُتعد	 اإلطار،	 هذا	 وفي	
لتحقيق	 مهمة	 استراتيجيًة	 األعمال	 ريادة	 أنشطة	 في	 المرأة	

التنمية	االقتصادية	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة«.

–	د.	هالة	السكري	وزمالء	)2013(

الوصول  زيادة  إلى  الرامية  الحكومية  المبادرات 
إلى المعرفة والتمويل

تؤدي	حكومة	دولة	اإلمارات	دورًا	مهمًا	في	وضع	السياسات،	
من	 كل	 ودفع	 واالقتصادية،	 االجتماعية	 اآلليات	 وتنظيم	
األوساط	األكاديمية	والصناعة	نحو	آليات	دعم	ريادة	األعمال	

.)Rangaa and Etzkowitz, 2013(

وفي	إطار	الجهود	اإلماراتية	الرامية	إلى	تنمية	قطاع	المشاريع	
الصغيرة	والمتوسطة،	دعمت	حكومة	دولة	اإلمارات	العربية	
المتحدة	العديد	من	هذه	المشاريع	والشركات	الناشئة	من	خالل	
عات	 مبادرات،	منها	إنشاء	بعض	المؤسسات	)حاضنات	وُمسرِّ
لتطوير	 خليفة	 صندوق	 مثل	 الحكومة(،	 تقودها	 أعمال	
)شراع(،	 األعمال	 لريادة	 الشارقة	 ومركز	 	،)KFED( المشاريع	
ومؤسسة	الشارقة	لدعم	المشاريع	الريادية	)رّواد(،	ومؤسسة	
والمتوسطة	 الصغيرة	 المشاريع	 لتنمية	 راشد	 بن	 محمد	
)Dubai SME(،	ومؤسسة	ستارت	إي	دي	)StartAD(،	وهيئة	
الشباب	 مشاريع	 لتنمية	 صقر	 بن	 سعود	 ومؤسسة	 »معًا«،	
وتوفير	 لألعمال،	 حاضنات	 برامج	 لتقديم	 الخيمة(،	 )رأس	
مساحات	عمل	لتلك	األعمال	والشركات،	واقتراحات	للتمويل.

وفي	األوساط	األكاديمية،	شهدت	دولة	اإلمارات	عددًا	متزايدًا	
من	المبادرات	لتعزيز	أفكار	وسلوكيات	ومهارات	ريادة	األعمال	
في	جميع	مستويات	التعليم.	فقد	أسست	عدة	جامعات	)مثل	
جامعة	 ومنتزه	 لإلدارة،	 أبوظبي	 وكلية	 لالبتكار،	 مصدر	 مركز	
اإلمارات	للعلوم	واالبتكار،	والجامعة	األمريكية	في	الشارقة،	
نيويورك	 وجامعة	 زايد،	 وجامعة	 للمستقبل،	 دبي	 وأكاديمية	
للبحوث	 الشارقة	 ومجمع	 العليا،	 التقنية	 والكلية	 أبوظبي،	
اقتصادية	 حرة«	 »مناطق	 	)SRTIP واالبتكار-	 والتكنولوجيا	
الحرم	 في	 للطالب	 ابتكارية	 بيئية	 أنظمة	 بناء	 مع	 وإبداعية،	
الجامعي	وخارجه15.	ورغم	ذلك،	ال	يزال	تعليم	ريادة	األعمال	في	
مرحلة	مبكرة	نسبيًا	في	نظام	التعليم	اإلماراتي.	ففي	استبيان	
ُأجري	عام	2019،	أظهر	طالب	الجامعات	اهتمامًا	كبيرًا	بمتابعة	
ريادة	األعمال،	ولكن	أقر	هؤالء	الطالب	أن	البيئة	الجامعية	ال	
تزودهم	بالمهارات	والقدرات	الكاملة	الالزمة	لبدء	رحلة	ريادة	
.)Basco and Hamdan, 2019(	مباشرًة	التخرج	بعد	األعمال

يرجى االطالع على الملحق 2: قائمة بحاضنات ريادة األعمال التي تقودها جامعات دولة اإلمارات العربية المتحدة.  15
تشمل التعليم، واالقتصاد، والمعلومات، والخدمة االجتماعية، والصحة، والسلطة التشريعية، والبيئة، باإلضافة إلى مجاالت سياسية وتنفيذية )الكتاب   16

السنوي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 2004(.

مبادرات ريادة األعمال النسائية

المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 في	 بالنساء	 االعتراف	 تم	
الكثير	 وُبذلت	 الوطنية،	 التنمية	 في	 متساويات	 كشريكات	
الثقافية،	 المجاالت	 في	 المرأة	 تمكين	 لمتابعة	 الجهود	 من	
	.)Al Khayal et al., 2020( واالقتصادية	 واالجتماعية،	
المرأة	 الوطنية	لتمكين	 2002،	دعت	االستراتيجية	 وفي	عام	
إلى	المشاركة	اإليجابية	للمرأة	في	ثمانية	مجاالت	 اإلماراتية	
اإلمارات	 دولة	 في	 المرأة	 تشجيع	 ويتم	 ومهمة16.	 رئيسية	
قيادة	 السياسة	 هذه	 وتقود	 الدولة.	 تأسيس	 منذ	 وتمكينها	
العربية	المتحدة،	الذي	 البالد	ويدعمها	دستور	دولة	اإلمارات	
بنفس	 تتمتع	 فالمرأة	 والمرأة.	 للرجل	 يكفل	حقوقًا	متساوية	
في	 والحق	 بالتعليم،	 االلتحاق	 وإمكانية	 القانوني،	 الوضع	
مزاولة	المهن،	وحق	وراثة	الممتلكات،	شأنها	في	ذلك	شأن	

الرجل.	

لتمكين	 الوطنية	 االستراتيجية	 آخر	مهم	حققته	 انجاز	 وهناك	
المرأة	اإلماراتية،	أال	وهو	إلحاق	مجلس	لسيدات	األعمال	بكل	
غرفة	تجارية	وصناعية	من	أجل	دعم	المرأة	في	األعمال.	ورغم	
أن	ذلك	القرار	كان	يهدف	إلى	تقديم	التأييد	والدعم	على	صعيد	
السياسات	لصانعي	السياسات،	ال	يزال	عمل	مجالس	سيدات	
األعمال	في	مراحل	التطور،	إذ	إنها	تقدم	المساعدة	التعليمية	
من	حين	آلخر	للنساء	المشاركات	في	األنشطة	التقليدية	التي	
بإمكانية	 أو	 بالسوق	 محدودة	 ربط	 بفرصة	 سوى	 تحظى	 ال	
المالي،	وهما	تمثالن	تحدَيين	 الدعم	 محدودة	للحصول	على	
رئيسَيين	يواجهان	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	والشركات	
أن	 بالذكر	 الجدير	 ومن	 	.)OECD, 2016( للنساء	 المملوكة	
ك	الرئيسي	للتشريعات	 مجالس	سيدات	األعمال	كانت	الُمحرِّ
تشجع	 التي	 التجارية	 واألعمال	 بالشركات	 المعنية	 الوطنية	
الشركات	 خالل	 من	 األعمال	 ريادة	 في	 المرأة	 مشاركة	 زيادة	
بالتشجيع	 اإلماراتيات	 الشابات	 الصغر.	وقد	حظيت	 متناهية	
ليزدهرن	وليبدأن	رحلتهن	في	ريادة	األعمال	بأدنى	المتطلبات	
تركز	 رئيسية	 مبادرات	 أتاحت	 وقد	 األعمال.	 إلطالق	 الالزمة	
والمتوسطة	 الصغيرة	 المشاريع	 يخص	 فيما	 النساء،	 على	
بدء	 إمكانية	 األعمال	 رائدات	 آلالف	 المنزلية،	 واألنشطة	
أعمالهن	التجارية:	أطلقت	غرفة	دبي	للتجارة	منصة	»انطالق«،	
في	حين	أطلقت	مؤسسة	نماء	لإلرتقاء	بالمرأة	في	الشارقة	
أبوظبي	 أعمال	 سيدات	 مجلس	 وأطلق	 و»إرثي«،	 »بادري«	

»صوغة«	و»مبدعة«.
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كورونا	 لجائحة	 الكبير	 التأثير	 ومع	 	،2020 العام	 من	 بدءًا	
ت	المبادرات	 )كوفيد-19(	على	الشركات	المملوكة	للنساء،	أقرَّ
ز	على	 التي	تقودها	الحكومة	بالحاجة	إلى	تنفيذ	مبادرات	تتركَّ
مشتركة	 مبادرة	 )هي	 	»She Means Business« النساء:	
بين	صندوق	خليفة	لتطوير	المشاريع17	وفيسبوك(؛	ومجلس	
مع	 بالشراكة	 بيرل19	 مبادرة	 	- الشارقة18	 أعمال	 سيدات	
أكاديمية	برايس	ووتر	هاوس	كوبرز	التي	توفر	لرائدات	األعمال	
للترويج	 منصة	 إلى	 باإلضافة	 والتمويل	 والتوجيه،	 التدريب،	
الشرق	 	– الدولية	 التجارة	 في	 »المرأة	 الخارجي؛	 لالستثمار	
األوسط	وشمال	أفريقيا«	SheTrades MENA	)هي	مبادرة	
مشتركة	بين	مجلس	سيدات	أعمال	دبي،	ومؤسسة	محمد	بن	
راشد	لتنمية	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة،	ودائرة	التنمية	
االقتصادية	بدبي(،	وتهدف	إلى	دعم	المجتمع	المحلي	لرائدات	
واالستشارات،	 المتخصص،	 التدريب	 خالل	 من	 األعمال	
الناشئة؛	 الشركات	 ونمو	 األفكار	 الحتضان	 التمويل	 وتقديم	
	– المشاريع	 لتطوير	 خليفة	 صندوق	 	– متوحد	 البيت	 جمعية	
القّصر20:	دعم	وتمكين	 الرعاية	االجتماعية	وشؤون	 مؤسسة	
رائدات	األعمال	لتقديم	أفكار	شركاتهن؛	وتحفيز	تكافؤ	الفرص	
نماء	 لمؤسسة	 الرئيسي	 البرنامج	 )مبادرة	 األعمال	 لرائدات	
برنامج	 وهو	 للمرأة(،	 المتحدة	 األمم	 وهيئة	 بالمرأة	 لإلرتقاء	
عمل	 ورش	 األعمال	 لرائدات	 يقدم	 القدرات	 لبناء	 شامل	
إلى	 باإلضافة	 المعرفة،	 تفاعلية	قائمة	على	 تدريبية	 ودورات	

اإلرشاد	وبرامج	تسريع	األعمال.

إن صندوق خليفة، الذي تأسس في عام 2007، هو هيئة مستقلة تابعة لحكومة أبوظبي. وقد أطلق العديد من المبادرات دعمًا لرائدات ورواد األعمال،   17
بما في ذلك برامج الدعم التقني قبل وبعد التمويل وبرامج التمويل األصغر: برنامج »انطالقة« للشركات الناشئة مع شركة شل؛ وبرنامج »خطوة« 

للشركات المملوكة من المرأة في الصناعات المنزلية، والِحرف اليدوية، وصناعات المالبس؛ وبرنامج »زيادة« للشركات القائمة؛ وبرنامج »تصنيع«.
يرجى االطالع على المربع 1.  18

Gulf Today. 2022. SBWC offers women entrepreneurs funding, training for their startups. 6 فبراير/شباط.  19
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نحو ُأطر تنظيمية تشريعية مالئمة للشركات

واالستثمار	 األعمال	 ريادة	 وتشجيع	 لرعاية	 الحكومة	 رؤية	 إن	
من	 العديد	 عن	 ُأعلن	 وقد	 مستقبلية.	 رؤية	 هي	 األجنبي	
تعديالت	القوانين	واللوائح	المحددة	وُنفذت	بشكل	فعال	على	
مدار	السنوات	الماضية.	ويحدد	هذا	التقرير	التغييرات	الرئيسية	
إيجابًا	على	 أثرت	 والتي	 االتحادي	 المستوى	 الصلة	على	 ذات	
ممارسة	األعمال	و/أو	الحصول	على	الدعم	المالي	)االئتمان	

أو	االستثمار(.

المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 أصدرت	 	،2014 عام	 وفي	
الصغيرة	 والمنشآت	 المشاريع	 بشأن	 االتحادي	 القانون	
	)1 الملحق	 على	 االطالع	 )يرجى	 	2014 لسنة	 والمتوسطة	
بإطار	 والمتوسطة	 الصغيرة	 والمنشآت	 المشاريع	 لدعم	
تيسيري،	حيث	يعفي	القانون	هذه	المشاريع	والمنشآت	من	
والسلع	 األولية	 والمواد	 المعدات،	 على	 الجمركية	 الضريبة	
ألغراض	اإلنتاج،	كما	يعفيها	من	الضمان	المصرفي	للعمالة	
التي	تستخدمها.	كما	يضمن	القانون	حصة	سوقية	للمشاريع	
والمنشآت	الصغيرة	والمتوسطة؛	حيث	يلزم	الجهات	االتحادية	
والوزارات	بالتعاقد	معها	بنسبة	ال	تقل	عن	10	في	المائة	من	
ميزانية	المشتريات	وذلك	لتلبية	احتياجاتها	الشرائية	والخدمية	
واالستشارية	)وزارة	االقتصاد	اإلماراتية،	2018(.	وكذلك	ُيلزم	
القانون	الشركات	التي	تمتلك	فيها	الحكومة	أكثر	من	25	في	
المائة	من	رأس	مالها	بالتعاقد	معها	بنسبة	ال	تقل	عن	5	في	
في	 الحكومي	 للدعم	 آخر	 مثال	 ويكمن	 عقودها.	 من	 المائة	
معرض	إكسبو	دبي	2020	حيث	أعلنت	دبي	أن	20	في	المائة	
من	إجمالي	إنفاقها	المباشر	وغير	المباشر،	والذي	يمثل	عقودًا	
أمريكي(،	 )1.36	مليار	دوالر	 إماراتي	 5	مليار	درهم	 بأكثر	من	
منها	 المحلية	 والمتوسطة	 الصغيرة	 للمشاريع	 ص	 سُيخصَّ

والدولية.	

أما	إصدار	القانون	االتحادي	رقم	9،	المعروف	باسم	»قانون	
اإلفالس«،	فيعزز	ثقافة	إنقاذ	المدين	والخروج	من	اإلفالس،	
مشجعًا	رواد	األعمال	على	أن	يكونوا	استباقيين،	ويقلل	من	
قوانين	 نت	 حسَّ قد	 كما	 إفالس.	 حدوث	 حالة	 في	 مخاوفهم	
والمتوسطة	 الصغيرة	 المشاريع	 تستهدف	 حديثة	 أخرى	

منظومة	ريادة	األعمال.

المائة	من	 100	في	 ك	المستثمرين	األجانب	لنسبة	 ُيعد	تملُّ
المتحدة	في	 العربية	 سة	في	دولة	اإلمارات	 المؤسَّ الشركات	
قطاعات	مختارة،	فضاًل	عن	منح	تأشيرات	إقامة	ذهبية	لمدة	
10	سنوات	للمستثمرين،	ورواد	األعمال،	والمتخصصين	في	
كبيرًا	 تقدمًا	 والبحثية	 والطبية،	 والتقنية،	 العلمية،	 المجاالت	

في	منظومة	ريادة	األعمال.

ُينشئ	القانون	الجديد	رقم	4	بشأن	ضمان	الحقوق	في	األموال	
موحدًا	 قانونيًا	 إطارًا	 	،2020 مايو/آيار	 في	 الصادر	 المنقولة،	
خطورة	 من	 يقلل	 مما	 المضمونة،	 للمعامالت	 ومتكاماًل	
ع	 وجود	مصالح	غير	مفصح	عنها	في	األصول	المنقولة.	ووسَّ
المنقولة	 األصول	 في	 الحقوق	 أنواع	 جميع	 نطاق	 القانون	
الموجودات	 ورؤية	 وااللتزامات	 الديون	 وصف	 في	 وكذلك	
تسجيلها	 يمكن	 والتي	 رهني	 كضمان	 الستخدامها	 الصالحة	
والمرهونة.	 المنقولة	 األصول	 لتسجيل	 اإلمارات	 شركة	 في	
للدولة	 دة	 وموحَّ واحدة	 تسجيل	 منصة	 ُينشئ	 فإنه	 وبذلك،	
بأكملها	َتعتمد	على	اإلشعارات	وتتوافق	مع	المعايير	الدولية	

ألفضل	الممارسات.

ومن	المحتمل	أن	يشجع	هذا	القانون	صاحبات	الشركات	على	
ضماني	 حق	 بمنح	 شركة	 ألي	 يسمح	 حيث	 االئتمان،	 طلب	
غير	حيازي	في	جميع	أصولها	المنقولة	بدرجة	كبيرة،	من	دون	
القانون	 يعزز	 كما	 الرهنية.	 للضمانات	 محدد	 وصف	 اشتراط	
مرتبة	األولوية	للدائنين	المضمونين	في	حالة	تقصير	المدينين.	
وبالتالي،	فإن	حقوق	الدائنين	المضمونين	تتقدم	على	حقوق	
المثال.	 سبيل	 على	 الحكومية	 الحقوق	 أي	 اآلخرين،	 الدائنين	
ويتماشى	ذلك	أيضًا	مع	التعديالت	األخيرة	على	قانون	اإلعسار	
في	عام	2019،	والتي	منحت	بالمثل	نفس	األولوية	للدائنين	

المضمونين	في	حالة	اإلفالس	والتصفية.

وقد	أجرت	حكومة	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	أيضًا	تحديثًا	
على	لوائح	مالية	مختلفة.	وتوفر	لوائح	التمويل	الجماعي	التي	
العالمي	 المالي	 دبي	 ومركز	 العالمي	 أبوظبي	 سوق	 ُينفذها	
التشغيل،	 تراخيص	 من	 جديدة	 أشكااًل	 للشركات	 	2017 منذ	
المزيد	من	 المستثمرين،	ويضمن	وصول	 ثقة	 يزيد	من	 مما	
التمويلي.	 المال	 رأس	 إلى	 والمتوسطة	 الصغيرة	 المشاريع	
ففي	أكتوبر/تشرين	األول	2020،	أصدر	مصرف	دولة	اإلمارات	
التمويل	 أنشطة	 ينظم	 تعميمًا	 المركزي	 المتحدة	 العربية	
وعندما	 اإلمارات.	 دولة	 في	 القروض	 على	 القائم	 الجماعي	
للتمويل	 التقليدية	 األنماط	 إلى	 الوصول	 إمكانية	 تصبح	
لتمويل	 رائد	 كخيار	 عالميًا	 الجماعي	 التمويل	 يبرز	 كافية،	 غير	
الشركات	الناشئة،	والشركات	االبتكارية،	والمشاريع	الصغيرة	
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التمويل	 سوق	 ينظم	 إطارًا	 التعميم	 ويضع	 والمتوسطة.	
المساواة	 ألهداف	 ودعمًا	 نموه.	 تعزيز	 وبالتالي	 الجماعي،	
أخطر	مصرف	 اإلمارات،	 أطلقتها	حكومة	 التي	 الجنسين	 بين	
سبتمبر/أيلول	 في	 المركزي،	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	
2019،	جميع	المؤسسات	المصرفية	والمالية	بتوفير	معاملة	
متساوية	بين	الجنسين	فيما	يتعلق	بالمعامالت	المالية،	بما	
في	ذلك	القروض.	وُيعد	هذا	اإلخطار	بمثابة	خطوة	هامة	نحو	
الدعم	 على	 الحصول	 في	 للمرأة	 االقتصادية	 الفرص	 زيادة	

المالي	واالزدهار	في	العمل.

المبادرات الخاصة لتعزيز ريادة األعمال

بالنسبة	 الناشئة	 الشركات	 بأهمية	 المتزايد	 الوعي	 َترافق	
ل	في	المواقف	داخل	القطاع	الخاص.	وهذا	 لالقتصاد	مع	تحوُّ
ما	جعل	بعض	الكيانات	المؤسسية	تلعب	دورًا	حيويًا	في	تطوير	

شركات	صغيرة	خالل	مرحلة	حضانة	األعمال.

توفير	 إلى	 وتهدف	 جنسانيًا،	 محايدة	 الخاصة	 المبادرات	 ُتعتبر	
فرص	متساوية	لجميع	رواد	األعمال.	وهي	تتضمن	مبادرة	كريبتو	
المالية،	 التي	أطلقتها	مجموعة	أبوظبي	 	)Krypto Labs( البز	
الناشئة	تدعم	وتستثمر	في	الشركات	 وهي	حاضنة	للشركات	
الناشئة	في	دولة	اإلمارات؛	ومبادرة	e25	التي	أطلقتها	شركة	
إعمار،	والتي	تشجع	فرقها	على	ابتكار	أفكار	تكنولوجية	والمخاطرة	
صندوق	 وهو	 الوطن،	 وصندوق	 مستقلة؛	 ناشئة	 كشركات	
مدعوم	من	جهات	مانحة	ثرية	يمول	مركز	خليفة	لالبتكار	حيث	يتم	
احتضان	شركات	ناشئة؛	ومبادرة	شركة	العربية	للطيران	التي	تقدم	
التمويل	للشركات	الناشئة	والمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	في	

مجال	الطيران	أو	السياحة.

رائدات	 األخرى	 الحكومية	 غير	 المبادرات	 من	 العديد	 تشجع	
العنان	 وإطالق	 األعمال	 منظومة	 في	 الدخول	 على	 األعمال	
إلمكاناتهن	من	خالل	األفكار	والمنتجات	الجديدة	في	األسواق،	
األمريكية	 )الوكالة	 المتحدة	 الواليات	 سفارة	 شراكة	 وتشمل:	
ريادة	 أكاديمية	 في	 	21StartAD منصة	 مع	 الدولية(	 للتنمية	
األعمال	بالواليات	المتحدة	لرائدات	األعمال؛	ومؤسسة	شيري	
بلير	لبرنامج	المرأة	الذي	تموله	شركة	الهالل	للمشاريع	باإلمارات	
لدعم	وتمكين	رائدات	األعمال	في	منطقة	الشرق	األوسط	منذ	
الدولية	 التمويل	 مؤسسة	 من	 األخيرة	 والمبادرة	 2014؛	 عام	
الناشئة	 الشركات	 فرص	 لتعزيز	 العالمي	 أبوظبي	 سوق	 مع	
واألعمال	التي	تقودها	النساء	في	جميع	أنحاء	الشرق	األوسط	

وشمال	أفريقيا	)ديسمبر/كانون	األول	2021(.

www.albaytmitwahid.ae
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مجلس سيدات أعمال الشارقة

أعمال	 سيدات	 مجلس	 من	 كل	 يدعم	 	،2002 عام	 منذ	
لالرتقاء	 نماء	 لمؤسسة	 تابع	 مجلس	 وهو	 الشارقة22،	
بالمرأة،	سيدات	األعمال	في	مراحل	مختلفة	من	حياتهن	
المهنية.	ومن	خالل	نهج	شامل	ومستدام،	يوفر	المجلس	
المشاريع	 جوانب	 جميع	 تغطي	 التي	 واإلرشادات	 الخبرة	
وإقامة	 الفنية	 المساعدة	 تقديم	 من	 بدءًا	 التجارية:	
الشركات	والمشاريع	وصواًل	إلى	توفير	التدريب	واإلرشاد،	
والتعرف	على	الفرص،	والمساعدة	في	إقامة	شراكات	مع	

المؤسسات	الخاصة	في	دولة	اإلمارات	وخارجها.

أعمال	 سيدات	 لمجلس	 األساسية	 المبادرات	 تتمثل	
ُأطلقت	 التي	 »بادري«،	 مبادرة	 	)1( يلي:	 ما	 في	 الشارقة	
في	عام	2016،	بتوجيهات	من	سمو	الشيخة	جواهر	بنت	
األعمال	 لرائدات	 مجاني	 برنامج	 وهي	 القاسمي،	 محمد	
وتقدم	 واإلمارات،	 الشارقة	 في	 الموجودات	 الطموحات	
إطالق	 من	 المرأة	 لتمكين	 والدعم	 والتدريب	 الموارد	
لتنمية	 افتراضية	 أكاديمية	 خالل	 من	 الخاصة	 شركاتها	
المشاريع	والتي	تعد	منصة	للتعليم	والتنفيذ	اإللكتروني؛	
و)2(	مبادرة	»سوق	أنوان«	في	مدينة	دبا	الحصن،	وتهدف	
مشاريع	 ُيدرن	 الالتي	 الشابات	 األعمال	 رائدات	 دعم	 إلى	
صغيرة	ومتوسطة	في	دولة	اإلمارات،	من	خالل	تزويدهن	
مبادرة	 و)3(	 الصلة؛	 ذي	 والتدريب	 المكتبية	 بالمساحات	
»جيل«،	التي	أطلقها	مجلس	سيدات	أعمال	الشارقة	في	
ديسمبر/كانون	األول	2015	بالتعاون	مع	مبادرة	»التعليم	
األفكار	 وتطوير	 لدعم	 تسعى	 وهي	 التوظيف«،	 أجل	 من	
في	 اإلماراتيات	 والنساء	 الفتيات	 بين	 الريادية	 والمشاريع	

الشارقة	لبدء	أعمالهن.

في	عام	2017،	وفر	مجلس	سيدات	أعمال	الشارقة	خدمة	
رائدات	 تقديم	 عملية	 لتبسيط	 الحصرية	 الواحدة	 النافذة	
التصاريح	 على	 حصولهن	 وتسريع	 للطلبات،	 األعمال	
االقتصادية	 التنمية	 دائرة	 من	 والتراخيص	 والتأشيرات	

بالشارقة.

الهاتف	 تطبيق	 أيضًا	 المجلس	 أطلق	 نفسه،	 العام	 وفي	
توقيع	 وتم	 الشارقة.	 أعمال	 سيدات	 لمجلس	 الجوال	
العديد	من	الشراكات	مع	مجموعة	من	الجهات	الحكومية	

مبادرات	 بإطالق	 	2019 عام	 تميز	 بينما	 	،2018 عام	 في	
»حوار	المجلس«	و»زيارات	المجلس«	و»الحملة	التعريفية	
للجامعات«.	وقد	تعاون	مجلس	سيدات	أعمال	الشارقة	مع	
العديد	من	الشركات	وأصحاب	المصلحة	من	خالل	شراكات	
األعمال	 ريادة	 مهارات	 لتعزيز	 تفاهم	 ومذكرات	 قوية	
القيادية،	 كفاءاتهن	 وتطوير	 اإلماراتيات	 الشابات	 لدى	
باإلمارات،	 القابضة	 األهلي	 مجموعة	 مع	 الشراكة	 مثل	
وبنك	 	،33voices ومؤسسة	 للمشاريع،	 الهالل	 وشركة	
المشرق،	وشركة	ماستر	كارد،	وجامعة	الشارقة.	وفي	إطار	
التنمية	 جهود	 الشارقة	 أعمال	 سيدات	 مجلس	 مواصلة	
أطلق	 كوفيد-19،	 جائحة	 تفشي	 بعد	 عضواته	 ودعم	
االستمرار	 في	 لمساعدة	عضواته	 جديدة	 مبادرات	 خمس	
تواصل	مع	 على	 والبقاء	 باألعمال	 معرفتهن	 توسعة	 في	
وبناًء	 وخارجها.	 الشارقة	 أنحاء	 األعمال	في	جميع	 سيدات	
على	ذلك،	ومع	تسخير	قوة	التكنولوجيا،	ُأطلقت	مبادرات	
منصة	 على	 الجديدة	 الشارقة	 أعمال	 سيدات	 مجلس	
و#نصائح_ #زيارات_المجلس_اإللكترونية،	 افتراضية:	
و#مصطلحات_المجلس،	 و#المجلس_يقرأ،	 المجلس،	

و#استشارات_االثنين.

العمل،	 ورش	 عقد	 في	 المبادرة	 زمام	 المجلس	 تولى	
ورحالت	 التجارية،	 والبعثات	 والمؤتمرات،	 والمعارض،	
العديد	 في	 الفعالة	 المشاركة	 إلى	 باإلضافة	 األعمال،	
المحلية	 المستويات	 على	 االقتصادية	 األنشطة	 من	
أعمال	 سيدات	 مجلس	 وضاعف	 والدولية.	 واإلقليمية	
الشارقة	عدد	عضواته	إلى	2,246،	علمًا	أن	60	في	المائة	
سيدات	 من	 المائة	 في	 و46	 إماراتيات،	 مواطنات	 منهن	
في	 و5	 المهن،	 صاحبات	 من	 المائة	 في	 و49	 األعمال،	
إجمالي	 يبلغ	 2016،	كان	 الطالبات.	وفي	عام	 المائة	من	
عدد	العضوات	1,248،	أي	أن	العدد	قد	تضاعف	في	فترة	

خمسة	أعوام.
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أفريقيا	 الشرق	األوسط	وشمال	 أظهرت	األبحاث	أن	منطقة	
المملوكة	 الشركات	 حول	 موثوقة	 بيانات	 إلى	 تفتقر	 تزال	 ال	
للنساء:	ملفها	التعريفي،	وأنشطتها،	والتحديات	التي	تواجهها،	
والموثوقة	 الدقيقة	 البيانات	 إلى	 االفتقار	 وُيعد	 واحتياجاتها.	
تطوير	 في	 النظر	 عند	 التحديات	 أحد	 األعمال	 رائدات	 حول	
ريادة	 القائمة	على	األدلة	من	أجل	تعزيز	 السياسات	والبرامج	

.)OECD, 2012(	لألعمال	المرأة

المنشورات	 من	 المعلومات	 من	 القليل	 سوى	 يتوفر	 وال	
اإلمارات:	 دولة	 في	 لألعمال	 المرأة	 ريادة	 حول	 حاليًا	 المتاحة	
للنساء،	وتطويرها،	ومساهماتها	 المملوكة	 الشركات	 دوافع	
وفي	 	.)Tahir and Al Baradie, 2019( االقتصاد	 في	
مجتمع	 أنها	 على	 اإلمارات	 دولة	 الباحثون	 صنف	 السابق،	
التقليدية	ألدوار	ومسؤوليات	 التوقعات	 ذكوري	حيث	تشكل	
العائلة	المتجذرة	بعمق	في	المجتمعات	العربية	أحد	التحديات	
وسلط	 	.)Pallavi, 2013( المرأة	 تواجهها	 التي	 الحقيقية	
في	 اإلماراتيات	 حققته	 الذي	 التقدم	 على	 الضوء	 البعض	
الماضَيين	 العقَدين	 في	 واالقتصادية	 السياسية	 المجاالت	
اإلماراتي	 المجتمع	 أن	 من	 الرغم	 وعلى	 	.)Rmeity, 2020(
قد	اكتسب	رؤية	عصرية	في	العقود	الماضية،	حيث	أن	دولة	
فوربس	 قائمة	 في	 النساء	 من	 األكبر	 العدد	 لديها	 اإلمارات	
ألقوى	100	سيدة	أعمال	عربية	في	2020	والمتمثل	في	23 
تواجه	 لألعمال	 المرأة	 ريادة	 أنشطة	 تزال	 ال	 إماراتية،	 سيدة	
بعض	التحديات.	وكما	هو	الحال	في	العديد	من	البلدان	حول	
العالم،	غالبًا	ما	تواجه	النساء	في	دولة	اإلمارات	عوائق	مالية	
وغير	مالية	تمنعهن	من	البدء	في	مشاريعهن	الريادية	وتوسيع	

نطاقها.	وتتضمن	هذه	التحديات	عوامل	مختلفة،	مثل	الخوف	
النوع	االجتماعى،	 القائم	على	 المتأصل	 الفشل،	والتحيز	 من	
والغياب	النسبي	للدعم	االجتماعي،	واالفتقار	إلى	رأس	المال	
التمويلي	لبدء	األعمال	ونموها،	وتقييد	الحركة،	واالفتقار	إلى	
المؤهالت	المالئمة	والتعليم	الكافي،	واالفتقار	إلى	االرتباط	

.)Naguib and Jamali, 2015(	السوق	بفرص

في	 اإلمارات	 دولة	 في	 األعمال	 رائدات	 تشارك	 ما	 غالبًا	
لبدء	 أقل	 أوليًا	 مال	 رأس	 يتطلب	 إنه	 إذ	 الخدمات،	 قطاع	
األعمال،	ومعرفة	فنية	أقل،	وُيعتبر	من	السهل	إدارته	بكفاءة	

.)GEM, 2016(

للمرأة	 المتحدة	 األمم	 هيئة	 أجرتها	 التي	 األبحاث	 أكدت	
عام	 من	 األخير	 الربع	 في	 بالمرأة،	 لالرتقاء	 نماء	 ومؤسسة	
أصبحن	 اإلمارات	 دولة	 في	 األعمال	 صاحبات	 أن	 	،2020
اليوم	أكثر	اهتمامًا	بنجاح	شركاتهن	ويتجاوبن	بشكل	أكبر	مع	
يشاركن	 بالتالي	 وهن	 المصلحة.	 أصحاب	 وتوقعات	 مخاوف	
أكثر	في	إحداث	تأثير	مجتمعي	واسع	)KPMG, 2019(،	عالوًة	
على	أنهن	نجحن	في	تحديث	أعمالهن	بسرعة	وأظهرن	القدرة	
على	الصمود	أثناء	جائحة	كوفيد-19،	مع	تحويل	أعمالهن	إلى	
أعمال	رقمية	ودعم	القوى	العاملة	لديهن	للتغلب	على	األزمة	

.)Buller, 2020(

تعيق	 واالحتياجات	 التحديات	 من	 العديد	 تزال	 ال	 ذلك،	 ومع	
نموهن	من	المشاريع	متناهية	الصغر	إلى	المشاريع	الصغيرة	

والمتوسطة.

http://www.sbwc.ae
http://www.sbwc.ae
https://www.gulftoday.ae/business/2020/05/29/sbwc-doubles-membership-rates-promotes-new-ventures
https://www.gulftoday.ae/business/2020/05/29/sbwc-doubles-membership-rates-promotes-new-ventures
https://www.gulftoday.ae/business/2020/05/29/sbwc-doubles-membership-rates-promotes-new-ventures
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الستطالع  الرئيسية  النتائج 
الرأي

باختصار،	أظهر	استطالع	الرأي	أن	سيدات	األعمال	صغار	السن	بشكل	عام:

77.6	في	المائة	من	صاحبات	الشركات	تحت	سن	الـ	40.	وهن	يتحكمن	بشركاتهن:	61.4 
في	المائة	مالكات	وحيدات	)بدون	شركاء(،	و13	في	المائة	شريكات	في	الملكية	بأكثر	من	
51	في	المائة	من	األسهم،	و25	في	المائة	قائدات	أعمال	بأقل	من	51	في	المائة	من	
األسهم.	ومعظم	أعمالهن	مشاريع	متناهية	الصغر	بشكل	أساسي	)72	في	المائة(،	و24 
في	المائة	مشاريع	صغيرة،	و3	في	المائة	فقط	مشاريع	متوسطة.	ويوجد	70.4	في	المائة	
منها	في	قطاعات	الخدمات	وتعمل	بشكل	أساسي	في	اإلمارات	الثالث:	أبوظبي،	ودبي،	
والشارقة.	ولكونها	موجهة	نحو	الخدمات،	فإن	7.87	في	المائة	من	الشركات	المملوكة	
للشركات،	 المائة	 في	 و59.7	 لألفراد،	 أساسي	 بشكل	 وخدماتها	 منتجاتها	 تقدم	 للنساء	

و32.5	في	المائة	للمؤسسات	الحكومية.

ومن	إجمالي	عدد	الشركات	المملوكة	للنساء،	تتطلع	35	في	المائة	منها	إلى	توسيع	نطاق	
أعمالها.	ومع	ذلك،	ذكرت	41.2	في	المائة	من	المشارِكات	في	استطالع	الرأي	أن	التحدي	
األساسي	الذي	يواجهنه	في	اإلمارات	هو	عدم	القدرة	على	الوصول	إلى	األسواق،	وذكرت	
والقروض	 المال،	 ورأس	 التمويل،	 إلى	 الوصول	 على	 القدرة	 عدم	 أن	 المائة	 في	 	38.8
المصرفية	يمثل	تحديًا	لهن	بشكل	خاص،	فيما	ذكرت	33.5	في	المائة	أن	المنافسة	العالية	

في	األسواق	تشكل	التحدي	األساسي	بالنسبة	لهن.

كما	عبرت	النساء	عن	حاجتهن	للتدريب	وبناء	القدرات	في	مهارات	األعمال	)مثل	مهارات	
باإلضافة	 اإلدارة،	 وأدوات	 المالية	 والمحاسبة	 الرقمي(،	 والتسويق	 اإللكترونية	 التجارة	
العطاءات	 في	 للمشاركة	 األسعار	 عروض	 تقديم	 بخصوص	 المعلومات	 اكتساب	 إلى	

والمناقصات.

النتائج البارزة األخرى

ومناقشات	 المقابالت	 من	 أخرى	 بارزة	 نتائج	 استخالص	 تم	
ُأجريت	 الالتي	 التركيز.	وأوضحت	سيدات	األعمال	 مجموعات	
األعمال	 قادرات	على	تطوير	مهارات	 أنهن	 المقابالت	 معهن	
كبيرة	 مخاوف	 عن	 عّبرن	 فقد	 ذلك،	 ومع	 الضرورية،	 الفنية	
لدرجة	 الالزم	 التمويل	 إلى	 الوصول	 على	 القدرة	 عدم	 حيال	
أنهن	ُيحرمن	في	بعض	الحاالت	من	خدمات	أساسية	بإمكانها	
وكما	 ائتمان.	 بطاقة	 على	 الحصول	 مثل	 أعمالهن،	 تسهيل	

قالت	رائدة	أعمال	ُأجريت	معها	مقابلة:

»إن	حصولي	على	تأشيرة	مستثمر	يحرمني	من	الحصول	على	
بطاقة	ائتمان،	وهذا	يعيق	أعمالي	تمامًا.	فأنا	مالكة	شركة	وال	

أستطيع	الحصول	على	بطاقة	ائتمان«.

إقامة	شبكات	 إلى	 الحاجة	 األعمال	عن	 أغلبية	سيدات	 عّبرت	
تواصل	والوصول	إلى	عقود	أكبر	إلدارة	الخسائر	المتكبدة	في	
عام	2020.	وقد	أعرب	ما	يقرب	من	نصف	النساء	الالتي	ُأجريت	
معهن	مقابلة	عن	رغبتهن	في	توسيع	أنشطتهن	عبر	االنترنت	
من	خالل	موقع	ويب،	ولكنهن	يفتقرن	إلى	المهارات	الرقمية	
لذلك،	مثل	تطوير	مواقع	الويب.	وعّبر	عدد	قليل	من	النساء	

عن	الحاجة	إلى	تحسين	العمليات	وإدارة	التدفقات	النقدية.

نفس	 النساء	 شاركت	 التركيز،	 مجموعات	 مناقشات	 وخالل	
المخاوف	واالحتياجات	مع	تركيز	أكبر	بعض	الشيء	على	تعزيز	
الوصول	إلى	األسواق	من	حيث	ربطهن	باألسواق	والمشاركة	
في	المناقصات.	فقد	امتنع	البعض	عن	تقديم	عطاءات	بعدما	
إلى	 حاجتهن	 على	 أكدن	 كما	 مرات.	 عدة	 عروضهن	 ُرفضت	
االنترنت	 عبر	 منصة	 لديهن	 يكون	 وأن	 أقرانهن	 مع	 التواصل	

تربطهن	بالمشترين	المحتملين.

قد	توفر	هذه	المنصة	أيضًا	التوجيه	الواضح	لهن،	ومعلومات	
الشركات	 إطالق	 وخدمات	 متنوعة،	 أعمال	 موضوعات	 حول	
الناشئة	واألعمال	في	دولة	اإلمارات،	والخدمات	االستشارية	

حول	القضايا	القانونية	)القوانين	والتشريعات(.

أظهرت	جميع	المشاركات	ثقة	في	خطط	نمو	أعمالهن،	لكنهن	
زيادة	 بغية	 التمويل	 إلى	 الوصول	 إلى	 احتياجهن	 عن	 أعربن	
فرصهن،	أي	على	سبيل	المثال،	لشراء	معدات	إضافية،	وإدارة	
والتوسع	 اإلنتاج،	 وتحسين	 النقدية،	 التدفقات	 التباينات	في	

إلى	اإلمارات	األخرى.

أعمالهن	 بدء	 مرحلة	 في	 هن	 الالتي	 السيدات	 وأشارت	
االحتضان،	 وخدمات	 المرشدين،	 مع	 التواصل	 أهمية	 إلى	
تطوير	 لمواصلة	 األولي	 المال	 رأس	 ومستثمري	 والشركاء،	

أفكارهن	الريادية.

التي	 المضافة	 القيمة	 على	 تمامًا	 النساء	 جميع	 واتفقت	
من	 نسائية	 شبكة	 أو	 جمعية	 إلى	 االنضمام	 سيحققها	
إقامة	 من	 بدءًا	 األعمال،	 لريادة	 شامل	 دعم	 تقديم	 شأنها	
الخدمات	 إلى	 وصواًل	 واإلرشاد،	 والتدريب	 التواصل	 شبكات	
االستشارية	والجهات	الضامنة	المؤسسية	لخطط	االئتمان.

ال	يمكن	إنكار	أن	الشركات	المملوكة	للنساء	شهدت	تحديات	
كوفيد-19.  جائحة	 بسبب	 الماضي	 العام	 مدار	 على	 إضافية	
وإغالق	 الشامل،	 اإلغالق	 إلى	 كبير	 بشكل	 األمر	 هذا	 ويعزى	
ُبعد،	 عن	 العمل	 ترتيبات	 على	 الموظفين	 واعتياد	 المكاتب،	
63	في	 الشراء.	وبشكل	عام،	واجه	 العمالء	في	 رغبة	 وتراجع	
في	 شاركت	 التي	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	 من	 المائة	
العائدات	 في	 وانخفاضًا	 المبيعات،	 في	 تراجعًا	 االستطالع	
بمتوسط	58	في	المائة،	وصعوبات	في	التدفقات	النقدية،	
رواتب	 الشركات	 هذه	 من	 المائة	 في	 	27 خفضت	 بينما	
موظفيها،	واضطرت	4	في	المائة	منها	للخروج	من	السوق.	
على	 قادرات	 غير	 الشركات	 صاحبات	 تزال	 ال	 اآلن،	 حتى	
أظهرن	صمودًا	 ولكنهن	 والمبيعات،	 اإلنتاج	 في	 زيادة	 توقع	
ممكن.	 تأثير	 وبأقل	 موظفيهن	 سالمة	 على	 الحفاظ	 في	
في	 شاركت	 التي	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	 إجمالي	 ومن	
االستطالع،	انتقلت	48	في	المائة	إلى	العمل	عبر	االنترنت،	
فرصًا	 الجائحة	 هذه	 في	 الشركات	 من	 المائة	 في	 	18 ورأت	

جديدة	وحققت	بعض	الزيادة	في	المبيعات.

بالتأكيد،	ال	تزال	صاحبات	الشركات	يواجهن	بعض	التحديات	
التي	تعيق	نمو	األعمال	على	الرغم	من	زيادة	الدعم	الحكومي	
والتحسينات	األخيرة	في	السياسات	ذات	الصلة.	وال	شك	في	
أن	المبادرات	الحكومية،	بما	في	ذلك	التدريب	على	األعمال	
والمنح	المالية،	قد	عالجت	بعض	هذه	العوائق.	وعلى	الرغم	
من	ذلك،	فقد	زعمت	75	في	المائة	من	الشركات	المملوكة	
أي	 على	 حصولها	 عدم	 االستطالع	 في	 شاركت	 التي	 للنساء	

حزم	تحفيز	يمكن	أن	تدعمها	خالل	الجائحة.
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تستعرض	األقسام	التالية	مشكلة	وصول	المشاريع	الصغيرة	
والمتوسطة	بشكل	عام،	والشركات	المملوكة	للنساء	بشكل	
باألسهم	 والتمويل	 اإلقراض	 وخيارات	 التمويل	 إلى	 خاص،	
وصف	 تم	 وقد	 اإلمارات.	 دولة	 في	 المتاحة	 المختلفة	
للنساء	 المملوكة	 للشركات	 المالية	 وغير	 المالية	 العوائق	

العالمية	 المعايير	 مناقشة	 تمت	 كما	 اإلمارات.	 دولة	 في	
تم	 أخيرًا،	 النساء.	 تستهدف	 التي	 الناجحة	 المالية	 للمبادرات	
الحكومة،	 تتخذها	 أن	 يمكن	 التي	 لإلجراءات	 توصيات	 اقتراح	
لتحسين	 اآلخرون	 المصلحة	 وأصحاب	 المالية،	 والمؤسسات	

حصول	الشركات	المملوكة	للنساء	على	التمويل.

رائدات األعمال المشاركات في فعالية »االلتقاء بالمشترين« في إكسبو 2020 دبي، مارس/آذار 2022. صورة: © هيئة األمم المتحدة للمرأة/ماريون باتاغليا

النتائج الرئيسية الستطالع الرأي

عدد	المشاِركات	في	االستطالع	1,028	منهن	541	صاحبة	شركة	و488	سيدة	في	مرحلة	بدء	أعمالهن.
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من	الشركات	المملوكة	للنساء	
ذكرت	عدم	القدرة	على	الوصول	

إلى	التمويل	كتحٍد	أساسي

متناهية	الصغر	وعدد	
موظفيها	أقل	من	5	موظفين

عضوات	في	الشبكات	
النسائية	بدبي

 عينة تمثيلية من 541 شركة مملوكة 
للنساء في اإلمارات

تحت	سن	الـ	40

صغيرة	وعدد	موظفيها	
أقل	من	50	موظفًا

عضوات	في	الشبكات	
النسائية	بالشارقة

مالكات	وحيدات	
بدون	شركاء

متوسطة	وعدد	موظفيها	
أقل	من	250	موظفًا لم	ينضِممن	ألية	شبكة

شريكات	في	
الملكية	بأقل	من	
%51	من	األسهم

استجابت	لعرض	عام	أو	
خاص

عضوات	في	الشبكات	
رئيسات	تنفيذياتالنسائية	بأبوظبي

يعملن	أعمااًل	حرة	
وعامالت	مستقالت

مسجلة	في	المناطق	الحرة

من	الشركات	المملوكة	للنساء	
ذكرت	عدم	القدرة	على	الوصول	

إلى	األسواق	كتحٍد	أساسي

مسجلة	في	الشارقة
من	الشركات	المملوكة	للنساء	

مدفوعة	باقتناص	الفرص	أكثر	من	
كونها	مدفوعة	بحكم	الضرورة

تتطلع	إلى	إحداث	تأثير	اجتماعيمسجلة	في	أبوظبيتعمل	في	قطاع	الخدمات

مسجلة	في	دبيتستخدم	الخدمات	الرقمية
من	الشركات	المملوكة	للنساء	
تتطلع	إلى	الحصول	على	دخل	

وتحقيق	ربح
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مراعاة	سياق	 الضروري	 من	 التمويل،	 على	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	 في	حصول	 المتمثل	 التحدي	 تحليل	 قبل	
القطاع	المالي	اإلقليمي.	فمما	ال	شك	فيه	أن	القطاع	المالي	ال	يزال	يعاني	من	أوجه	قصور	تنظيمية	في	العديد	
آليات	تطبيق	 االئتمان،	وضعف	 أنظمة	مراقبة	 أفريقيا،	مثل	ضعف	 الشرق	األوسط	وشمال	 بلدان	منطقة	 من	
الصغر	 متناهية	 المشاريع	 تواجه	 لذلك،	 نتيجًة	 	.)IFC, 2018( المرتفعة	 الرهنية	 الضمانات	 ومتطلبات	 العقود،	
بلدان	 والمشاريع	في	معظم	 الشركات	 إجمالي	 المائة	من	 80	و90	في	 بين	 تمثل	 التي	 والمتوسطة،	 والصغيرة	
المنطقة،	بيئة	مليئة	بالتحديات	عند	محاولة	الحصول	على	االئتمان.	فهي	ال	تشكل	سوى	2	في	المائة	فقط	من	
القروض	المصرفية	في	دول	مجلس	التعاون	الخليجي	و13	في	المائة	من	إجمالي	القروض	المصرفية	في	باقي	

.)World Bank data, 2011(	المنطقة	دول

Arabian Business. 2017. SMEs in Gulf forecast to see 156% growth over next 5 years. 22 نوفمبر/تشرين الثاني؛  23 
جهاد أزعور. Poor access to finance is holding back businesses in MENA. This is how we can help them .2019. المنتدى االقتصادي 

العالمي، 27 مارس/آذار.

المشهد اإلقليمي

ُيعد	الوصول	إلى	التمويل	أمرًا	بالغ	األهمية	خالل	دورة	حياة	
توسعة	 مرحلة	 وحتى	 اإلنشاء	 مرحلة	 من	 بأكملها،	 الشركات	

.)OECD, 2016(	األعمال

منطقة	 في	 دولة	 	16 في	 بنكًا	 	139 شملت	 دراسة	 بحسب	
الشرق	األوسط	وشمال	أفريقيا،	شكلت	عام	2018	المشاريع	
)فيما	 المشاريع	 من	 المائة	 في	 	90 والمتوسطة	 الصغيرة	
المائة	 في	 و30	 	23 بين	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	 مثلت	
وشمال	 األوسط	 الشرق	 منطقة	 في	 المشاريع	 إجمالي	 من	
من	 يقرب	 بما	 المنطقة	 اقتصاد	 في	 وساهمت	 أفريقيا(	
1	تريليون	دوالر	أمريكي	سنويًا23.	ومع	ذلك،	تحصل	المشاريع	
الصغيرة	والمتوسطة	على	ما	بين	2	و14	في	المائة	فقط	من	

.)IFC, 2018(	التجارية	البنوك	تمويالت

هناك	العديد	من	األسباب	لهذه	الحصة	المنخفضة	من	أموال	
اإلقراض	للمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة،	على	الرغم	من	أن	
البنوك	التجارية	توافق	على	الحاجة	لرفع	نسبة	اإلقراض	لهذه	
االقتصاد	 تنشيط	 أجل	 من	 والمتوسطة	 الصغيرة	 للمشاريع	
اإلقليمي	والوفاء	بالمهمة	العاجلة	المتمثلة	في	توفير	فرص	
20	مليون	شاب	وشابة	من	المتوقع	انضمامهم	 عمل	لنحو	

2025.	يمكن	للمشاريع	الصغيرة	 للقوى	العاملة	بحلول	عام	
التحدي،	 مواجهة	هذا	 فعااًل	في	 دورًا	 تلعب	 أن	 والمتوسطة	
نظرًا	لقدرتها	على	توفير	فرص	العمل	وتعزيز	االبتكار.	ولسوء	
الحظ،	تواصل	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	في	المنطقة	
إلى	 المحدود	 الوصول	 وباألخص	 كبيرة،	 عقبات	 مواجهة	

التمويل.

غالبًا	ما	تتكون	مصادر	تمويل	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	
تسهيالت	 من	 أفريقيا	 وشمال	 األوسط	 الشرق	 منطقة	 في	
سكنية/ لعقارات	 برهن	 مضمونة	 عامة	 مصرفية	 ائتمانية	
تترافق	مع	 عادًة	ما	 رهنية	خارجية«،	 تجارية،	وهي	»ضمانات	
القرض:	 قيمة	 إلى	 الرهنية	 الضمانات	 من	 مرتفعة	 نسب	
المغرب،	 المائة	في	 األردن،	و167	في	 المائة	في	 127	في	
و251	في	المائة	في	تونس.	ويمثل	ذلك	تحديًا	كبيرًا	لرائدات	
األعمال،	بالنظر	إلى	ملكيتهن	األقل	نسبيًا	لألصول	العقارية	

التي	تطلبها	البنوك	كضمان	رهني.

رائدات	 تحتاج	 العامة،	 المصرفية	 التسهيالت	 إلى	 باإلضافة	
األعمال	إلى	الوصول	إلى	أنواع	أكثر	تخصصًا	من	التمويل	من	
أجل	تسيير	أعمالها	والتجارة	والمنافسة	بنجاح،	وخاصًة	أدوات	
وضمانات	 االعتماد،	 خطابات	 تشمل	 والتي	 التجارة،	 تمويل	
الحسابات	 وخصومات	 األداء،	 حسن	 وضمانات	 العطاء،	
المدينة،	والتمويل	بضمان	المخزون،	والضمانات	المصرفية.	

حصول الشركات المملوكة للنساء   .2
على التمويل

https://www.arabianbusiness.com/startup/384096-smes-in-gulf-forecast-to-see-156-growth-over-next-5-years
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/scaling-up-sme-access-finance-mena-region/
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سياق دولة اإلمارات العربية المتحدة

تقرير	 استقصائي،	في	 اقتصادًا	شملها	مسح	 	190 بين	 من	
البنك	الدولي	لممارسة	أنشطة	األعمال،	احتلت	دولة	اإلمارات	
المركز	16	من	حيث	سهولة	ممارسة	األعمال	في	عام	2019،	
ولكنها	احتلت	المركز	48	من	حيث	مصادر	االئتمان،	مما	يعني	
أنه	ليس	من	السهل	نسبيًا	الحصول	على	قرض	لألعمال	أو	
الحصول	على	ائتمانات	من	مؤسسات	مالية	غير	مصرفية24. 

في	الواقع،	كما	يشير	البنك	الدولي:

الشرق	األوسط	 الصغيرة	والمتوسطة	في	 المشاريع	 »تواجه	
وشمال	أفريقيا،	وخاصًة	رائدات	األعمال،	تحديات	هائلة	في	
الوصول	إلى	التمويل	واالئتمان.	وقد	أصبح	هذا	الوضع	أكثر	

سوءًا	اآلن	مع	أزمة	كوفيد-19«.

تواجه	الشركات	متناهية	الصغر	والصغيرة،	على	وجه	التحديد،	
فجوة	في	التمويل،	حيث	تجد	صعوبة	أكبر	في	الحصول	على	
االئتمان	من	المؤسسات	المالية	الرسمية.	ويرجع	هذا	بشكل	
ائتماني	 تاريخ	 المعلومات،	وعدم	وجود	 التباين	في	 إلى	 كبير	
إلى	 يؤدي	 مما	 الرسمية،	 المستندات	 إلى	 واالفتقار	 سابق،	
حصلت	 لو	 وحتى	 التمويل25.	 تقديم	 عن	 المقرضين	 عزوف	
هذه	الشركات	على	التمويل،	فعادًة	ما	ينطوي	على	عمليات	
ومستندات	 عالية	 رهنية	 ضمانات	 تتطلب	 طويلة،	 موافقة	

كثيرة26.

)vision2021.ae( مؤشر سهولة أداء األعمال  24
عادًة ما تتردد البنوك التجارية بشأن دعم المتطلبات المالية لرواد األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أن وزارة االقتصاد ومصرف   25

دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي قد اعتمدا خطة ائتمان وتمويل لرواد األعمال لمساعدتهم في التغلب على بعض هذه الصعوبات.
في مناقشات مجموعات التركيز، حصل عدد قليل من النساء فقط على شكل من أشكال التمويل من البنوك.  26

القروض  إجمالي حجم  يتم جمع  الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات. ومع ذلك، لم  المشاريع  إقراض  النشطة في  البنوك  يوجد عدد كبير من   27
المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشرها بشكل منهجي من قبل البنك المركزي.

سة حديثًا في دولة اإلمارات عقبات مثل افتقارها إلى تقييم ائتماني من شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية، وعدم امتالكها  قد تواجه الشركات المؤسَّ  28
لبيانات مالية مدققة، مما يزيد من صعوبة أن تتمتع هذه الشركات بأهلية للتمويل المصرفي.

يلزم االحتفاظ بأصول من الضمانات الرهنية العالية بما ال يقل عن 500,000 درهم إماراتي.  29

استعراض تحديات المشاريع الصغرى والصغيرة 
والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء في رأس 

المال والتمويل في سوق اإلمارات المصرفي

ُيعتبر	الوصول	إلى	التمويل	)رأس	المال	والقروض	المصرفية(	
والصغيرة	 الصغر	 متناهية	 للمشاريع	 بالنسبة	 مشتركًا	 تحديًا	
للرجال	 كانت	مملوكة	 اإلمارات	سواًء	 والمتوسطة	في	دولة	
أو	النساء.	وتتعلق	ظروف	سوق	االئتمان	الصعبة	إلى	حد	ما	
ببعض	الفجوات	في	التشريعات	االتحادية	والمحلية	باإلضافة	
ذلك	 في	 بما	 المالي،	 القطاع	 في	 القصور	 أوجه	 بعض	 إلى	
مبالغ	اإلقراض	القليلة	المخصصة	للمشاريع	متناهية	الصغر	
طلبات	 لمعالجة	 العالية	 والتكلفة	 والمتوسطة27،	 والصغيرة	
واستمارات	االئتمان،	وعدم	وجود	سجل	شامل	لألصول	مما	
ائتماني	 السداد،	وعدم	وجود	سجل	 التخلف	عن	 يزيد	مخاطر	

موثوق	للشركات	الصغيرة	وحديثة	العهد28.

أكد	تقرير	استبيان	األعمال	للمشاريع	متناهية	الصغر	والصغيرة	
والمتوسطة	بدولة	اإلمارات	لعام	2020،	الصادر	عن	مصرف	
دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	المركزي،	على	بعض	التحديات	
والصغيرة	 الصغر	 متناهية	 المشاريع	 تواجه	 التي	 التقليدية	
أرباع	 ثالثة	 من	 يقرب	 ما	 	)1( مكان:	 كل	 في	 والمتوسطة	
المشاريع	متناهية	الصغر	والصغيرة	والمتوسطة	تعتبر	نفسها	
مقيدة	ماليًا؛	و)2(	ذكرت	19	في	المائة	من	المشاريع	الصغيرة	
والمتوسطة	أنها	ال	تسعى	للحصول	على	تمويل	مصرفي	ألنها	
بشكل	 االئتمان	 طلبات	 رفض	 كان	 و)3(	 االستدانة؛	 تتجّنب	
االئتماني	 وتاريخها	 الضعيف	 الشركات	 أداء	 بسبب	 أساسي	
القصير؛	و)4(	ال	تزال	معدالت	الفائدة	المفروضة	على	المشاريع	
الصغيرة	والمتوسطة	مرتفعة	–	غالبًا	ما	تكون	مزدوجة	الرقم	
)من	18	إلى	25	في	المائة(؛	و)5(	أكد	ثالثة	أرباع	المشاركين	في	

االستبيان	أنهم	اقترضوا	بضمان	نقدي	مرتفع29.

المشاريع  جميع  بين  مشتركة  التحديات  غالبية  أن  حين  في 
حدًة  أكثر  أنها  إال  والمتوسطة،  والصغيرة  الصغر  متناهية 
بالنسبة للشركات المملوكة للنساء. بناًء على الدراسة البحثية 
ومناقشات مجموعات التركيز، يبدو أن كل تحٍد أكثر »تعقيدًا« 
بالنسبة لتلك  المملوكة للنساء منه  بالنسبة للشركات  حتى 

الملوكة للرجال.

ففي	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	أفريقيا،	لدى	المشاريع	
الصغيرة	والمتوسطة	إمكانية	وصول	محدودة	ألدوات	تمويل	
التجارة	وتمويل	الصادرات.	أضف	إلى	أن	قدرة	ورغبة	البنوك	
الصغيرة	والمتوسطة	مقيدة	 المشاريع	 اإلقليمية	في	خدمة	
»اعرف	 وسياسة	 األموال	 غسل	 مكافحة	 بمتطلبات	 كذلك	

عميلك«.

في	 الجنسين	 بين	 الفجوة	 الدراسات	 من	 العديد	 تناولت	
النساء	يواجهن	 أن	 أدلة	على	 التمويل،	وقدمت	 إلى	 الوصول	
	.)Brush et al., 2014(	شركاتهن	تمويل	في	أكثر«	عقبات«
والشركات	المملوكة	للنساء	هي	أكثر	مياًل	ألن	تذكر	الوصول	
إلى	التمويل	كعائق	رئيسي	لها	)KPMG-IFC, 2011(.	ويرجع	
انخفاض	 بينها	 من	 العوامل،	 من	 عدد	 إلى	 كبير	 بشكل	 هذا	
والمشاركة	 األعمال،	 ريادة	 مجال	 في	 الخبرة	 مستويات	
تسيطر	 التي	 هامشية	 األكثر	 القطاعات	 في	 للنساء	 األعلى	
على	 القائمة	 االئتمانية	 التقييمات	 وبعض	 اإلناث،	 عليها	
اإلقراض	 عملية	 في	 الجنساني	 والتنميط	 االجتماعي،	 النوع	
)Alesina et al., 2013(.	ونتيجًة	لذلك،	غالبًا	ما	ُتعتبر	رائدات	
األعمال	مقترضات	محبطات	وال	يتقدمن	بطلبات	للحصول	

.)IFC, 2018(	قروض	على

الشرق	 منطقة	 في	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	 اعتماد	 إن	
المنح	 أو	 الذاتي،	 التمويل	 على	 أفريقيا	 وشمال	 األوسط	
الحكومية،	أو	تلبية	احتياجاتها	من	رأس	المال	من	خالل	مصادر	
أكثر	 خاصة،	مثل	المدخرات	الشخصية،	والعائلة	واألصدقاء،	
ترجيحًا	من	اعتمادها	على	المؤسسات	المالية	أو	المستثمرين	
أن	 الرغم	من	 )IFC, 2018(.	فعلى	 األعمال	 احتياجات	 لتلبية	
النساء	يستطعن	الوصول	إلى	المؤسسات	المالية	والخدمات	
المصرفية	باستخدام	الحسابات	الشخصية	وحسابات	األعمال	
سعيهن	 أثناء	 الصعوبات	 من	 الكثير	 يواجهن	 فإنهن	 الجارية،	
للحصول	على	تمويل	لشركاتهن	بسبب	معدل	الفائدة	العالي،	
ومتطلبات	الضمانات	الرهنية	المرتفعة،	وعدم	وجود	سجالت	

لألعمال،	والعمليات	المعقدة،	والتحيز	الجنساني	من	منطلق	
العديد	 تبذل	 	.)IFC/Mckinsey,	 2011( أعمال	 رائدات	 أنهن	
المملوكة	للنساء	في	منطقة	الشرق	األوسط	 الشركات	 من	
وهي	 العقبات	 هذه	 لمواجهة	 كبيرًا	 جهدا	 أفريقيا	 وشمال	
أنها	 المالية	 المؤسسات	 ترى	 النمو	 بطيئة	 صغيرة	 شركات	

تنطوي	على	مخاطر	عالية.

كما	يرتبط	حصول	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	المملوكة	
للنساء	على	التمويل	بشدة	بعوائق	غير	مالية	أخرى.	وتشمل	
التي	يمكن	أن	 الثقافية،	 البيئة	االجتماعية	 	)1( العوائق:	 هذه	
تعيق	النساء	إلى	حد	كبير	من	بدء	نشاط	ريادي؛	و)2(	ظروف	
مناخ	االستثمار	التي	يمكن	أن	تؤثر	على	النساء	بشكل	مختلف	
التي	 والصناعات	 النساء	 مشاريع	 حجم	 و)3(	 الرجال؛	 عن	
يعملن	فيها؛	و)4(	عزوف	رائدات	األعمال	عن	المخاطرة؛	و)5(	
االنخفاض	النسبي	لوصول	النساء	إلى	التعليم	والمعلومات،	
وشبكات	التواصل	المحدودة؛	و)6(	عدم	التمكن	من	الوصول	

إلى	فرص	السوق.

المراحل	 في	 هائاًل	 دورًا	 المالية	 غير	 العوائق	 تلعب	 بينما	
األولية،	تعطل	العوائق	المالية	الشركات	المملوكة	للنساء	في	
مرحلَتي	النمو	واكتمال	النمو	)2011	IFC/Ernst,(.	في	هذا	
افتقار	 	)1( التالية:	 المالية	 العوائق	 المهم	مراعاة	 الشأن،	من	
عدم	 و)2(	 القروض،	 مقابل	 الرهنية	 الضمانات	 إلى	 النساء	
كفاية	البنية	التحتية	المالية	حيث	ال	يتم	تقديم	خدمات	مالية	
في	 محددة	 شريحة	 النساء	 ُتعتبر	 )ال	 لهن	 خصيصًا	 مة	 مصمَّ
التصور	 السوق	ذات	خصائص	مختلفة	يجب	مراعاتها(،	و)3(	
المؤسسات	 َتعتبر	 حيث	 للمخاطر	 المالئَمين	 غير	 والتقييم	
المالية	النساء	أكثر	خطورة،	مع	تكاليف	أعلى	و/أو	عائدات	أقل	
بسبب	حجم	أعمالهن،	و)4(	التكلفة	العالية	للتمويل	وفترات	

سداد	القروض.
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مجموعة من صاحبات الشركات مجتمعات خالل إحدى فعاليات التواصل 
في دبي، نوفمبر/تشرين الثاني 2021. صورة: © هيئة األمم المتحدة للمرأة/ 

كورن-آن لوبي

أخصائية مشتريات مع صاحبة شركة في مناقشة بفعالية »االلتقاء 
بالمشترين« في إكسبو 2020 بدبي، مارس/آذار 2022. صورة: © هيئة األمم 

المتحدة للمرأة/ماريون باتاغليا

ال تزال البيانات المالية المدققة تشكل تحديًا

بينما	ذكر	65	في	المائة	من	الشركات	المتوسطة	الحجم	و50 
في	المائة	من	الشركات	الصغيرة	في	استبيان	مصرف	دولة	
للبيانات	 اإليجابي	 التأثير	 المركزي	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	
المالية	المدققة	على	الحصول	على	االئتمان،	مما	يرسل	إشارة	
واضحة	أن	الشفافية	المالية	واستخدام	التدقيق	الخارجي	يزيد	
الصغر	 متناهية	 للمشاريع	 المصرفي«	 التمويل	 »أهلية	 من	
للنساء،	 المملوكة	 الشركات	 وجدت	 والمتوسطة،	 والصغيرة	
في	 وتعمل	 الصغر	 متناهية	 مشاريع	 الغالب	 في	 ُتعد	 التي	
مجال	الخدمات	أو	التجارة،	أن	البيانات	المالية	المدققة	تشكل	
عائقًا	لها.	فهي	تحتاج	للدعم	في	المراحل	المبكرة	من	أعمالها.	
التأسيس	 الراسخة	 للشركات	 المالي	 الدعم	 تقديم	 أن	 كما	
فقط	يمنع	العديد	من	مشاريع	وخطط	الشركات	المحتملة	من	

االزدهار	والتطور	في	االقتصاد	المحلي.

والمقابالت	 المناقشات	 في	 المشارِكات	 العديد	من	 وذكرت	
في	 الصغر	 متناهي	 تمويل	 إلى	 يحتجن	 حيث	 التحدي،	 هذا	
مرحلة	مبكرة	جدًا	من	أعمالهن،	ومع	ذلك،	ال	يتم	توفير	هذا	

التمويل	إال	بواسطة	بعض	اآلليات:

تعكس هذه االقتباسات التحديات التي تواجهها النساء أثناء محاولة الحصول على قروض مصرفية مالية.  31

 

»تتطلب	االستشارات	الكثير	من	الثقة	في	الفرد،	بغض	النظر	
عن	دقة	وشمول	خطة	األعمال.	وُيعد	الحصول	على	التمويل	
عام	 بشكل	 البنوك	 تطلب	 حيث	 مستبعدًا،	 أمرًا	 المصرفي	

حسابات	مدققة	لثالثة	أعوام	من	أجل	النظر	في	أمرك«.

»لقد	قمت	بذلك	مرات	عديدة	منذ	عام	2009،	وهم،	على	ما	
أعتقد،	ينتظرون	الشركات	التي	لديها	بيانات	مصرفية	ومالية	
كان	 إذا	 أعمالهن	 لتمويل	 للسعي	 النساء	 تحتاج	 لماذا	 قوية.	
لديهن	جميع	األموال	مع	التدفقات	النقدية	المناسبة؟	نسعى	
للحصول	على	قروض	من	أجل	إدارة	تدفقاتنا	النقدية	بشكل	

أفضل	ولتوسيع	نطاق	أعمالنا«.31

كان	فتح	حساب	مصرفي	للشركات	يمثل	تحديًا	كبيرًا	تم	تسليط	الضوء	عليه	في	مناقشات	مجموعات	التركيز.	وأكدت	المشاركات	
في	االستطالع	من	الشركات	المملوكة	للنساء	على	مشكلَتين	رئيسيَتين	عند	فتح	حساب	مصرفي	للشركات	الناشئة:

اتفاقية »بازل 3« هي مجموعة من اإلجراءات المتفق عليها عالميًا والمطورة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية استجابًة لألزمة المالية بين 2007   30
و2009. وتهدف اإلجراءات إلى تعزيز القواعد التنظيمية، والرقابية وإدارة مخاطر لدى البنوك.

اإلجراءات طويلة

لفتح	 أشهر	 ثالثة	 إلى	 تصل	 مدة	 األمر	 يستغرق	 أن	 »يمكن	
حساب	مصرفي«.

قالت	إحدى	المشاركات:	»استغرق	األمر	حوالي	ثالثة	أشهر،	
الفواتير	في	حسابات	مختلفة...	 رفع	 إلى	 بالفعل	 واضطررت	
لعمالئي	حتى	يصبح	حساب	 الفواتير	 إيقاف	 إلى	 واضطررت	

الشركة	جاهزًا«.

أفهم	 ال	 ولكني	 عميلك‘	 ’اعرف	 سياسة	 متطلبات	 »أتفهم	
لفتح	 الواجبة	 العناية	 إجراء	فحوصات	 البنك	 لماذا	يجب	على	
التراخيص	 إصدار	 وهيئة	 الحكومة	 كانت	 إذا	 لشركتي	 حساب	
قد	وافقتا	بالفعل	على	شركتي	ومنحتاني	ترخيصًا	تجاريًا.	لماذا	
العناية	 بشأن	 آخر	 طويل	 بتحقيق	 القيام	 البنوك	 على	 يجب	
الواجبة	فقط	للسماح	لك	بفتح	حساب	مصرفي؟!	لقد	عانيت	
ألشهر	في	تقديم	المستندات،	واإلثباتات،	وانتظار	فحصها«.

أكدت	صاحبة	شركة	أخرى	على	ذلك	قائلًة:	»لقد	حصلت	على	
بعض	المنح	الحكومية...	ولكن	حتى	هذا	لم	ُيجد	نفعًا	فعاًل.	
أجل	 من	 الطويلة	 المصرفية	 اإلجراءات	 النتظار	 واضطررت	

الحصول	على	حساب	لشركتي.«

اإلجراءات معقدة وغير واضحة

»عدم	الشفافية/االتساق	بشأن	المستندات	المطلوبة،	عالوًة	
على	التوجيه	غير	الكافي	من	موظفي	البنوك	طوال	عملية	فتح	
الحساب،	وعدم	التوجيه	البسيط	خطوة	بخطوة،	باإلضافة	إلى	
عدم	الوضوح	الظاهر	من	خالل	الطلبات	المتكررة	لمستندات	
إضافية	أو	التحقق	المادي	من	مكان	عمل	الشركة،	والتعاطف	
البنوك«،	بحسب	شكوى	 بين	موظفي	 المحدوَدين	 والكفاءة	

إحدى	المشاركات	في	مجموعة	التركيز.

من	المحتمل	أن	يكون	سبب	أوجه	القصور	الحالية	هو	الضغوط	
التنظيمية	 للمعايير	 االمتثال	 لناحية	 البنوك	 بها	 تشعر	 التي	
الصارمة	بشكل	متزايد	من	البنك	المركزي	)متطلبات	»اعرف	
المشاركات	 ورأت	 	.30»3 »بازل	 اتفاقية	 ومتطلبات	 عميلك«(	
المملوكة	 الشركات	 أن	 َتعتبر	 اإلمارات	 بنوك	 أن	 البحث	 في	
للنساء	والمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	بشكل	عام	)الشركات	
سة	حديثًا،	وحتى	الشركات	القائمة	 الناشئة،	والشركات	المؤسَّ
معرضة	 ألنها	 التجاري	 المستوى	 على	 جذابة	 ليست	 أساسًا(	

للمخاطر	بدرجة	عالية.

كما	أكدت	الشركات	المملوكة	للنساء	مشكلة	الرفض	الدائم	
قروض	 على	 للحصول	 بطلب	 التقدم	 عند	 البنوك	 من	 لها	
لألعمال،	بسبب	نوع	نشاط	األعمال،	أو	عدم	وجود	بيانات	مالية	
مدققة،	أو	حتى	نقص	األموال	المحددة	لتخصيصها	للمشاريع	
في	 المشكلة	 هذه	 على	 التأكيد	 وتم	 والمتوسطة.	 الصغيرة	
بأن	 أقروا	 الذين	 المالية	 المؤسسات	 المناقشات	مع	ممثلي	
أن	 وأضافوا	 جدًا.	 مرتفعة	 البنوك	 على	 التنظيمية	 الضغوط	
شرائح	 أكثر	 بالضرورة	 ليست	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	
المنخفض	 إلى	حجم	األعمال	األولي	 بالنظر	 العمالء	جاذبية،	
وحقيقة	أن	عددًا	قلياًل	فقط	من	الشركات	المملوكة	للنساء	
سيكون	قادرًا	بالفعل	على	االستمرار	وتوسيع	نطاق	أعماله.
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التجارية	 البنوك	 معظم	 أن	 مالحظة	 تمت	 ذلك،	 على	 عالوًة	
جنسانيًا	 فة	 المصنَّ البيانات	 تجمع	 ال	 اإلمارات	 دولة	 في	
في	 النساء	 حصة	 تقّيم	 ال	 وبالتالي	 لديها،	 للمستفيدين	
محافظها	الخاصة	بالمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	أو	غيرها.	
موظفي	 بين	 الوعي	 في	 نقصًا	 المناقشات	 أظهرت	 كما	
البنوك	بخصوص	فرص	األعمال	المحتملة	لتمويل	المشاريع	
الصغيرة	والمتوسطة.	حتى	أن	البعض	قد	أعلن	أن	الشركات	
المملوكة	للنساء	غير	ممثلة	في	محافظ	اإلقراض	لديهم	على	
الرغم	من	أنهم	يخصصون	حوالي	10	في	المائة	من	إجمالي	
هذا	 يعزى	 وقد	 والمتوسطة.	 الصغيرة	 للمشاريع	 ائتمانهم	
المبكرة	 المراحل	 القروض	في	 إلى	رفض	 األمر	بشكل	جزئي	
من	األعمال	واعتماد	الشركات	المملوكة	للنساء	على	البرامج	

لة	من	الحكومة. الُمموَّ

أظهر	عدد	قليل	فقط	من	البنوك	اهتمامًا	وجهودًا	ملموسة	
بالفعل	كل	من	 النساء.	فقد	قام	 إلى	 العون	 يد	 أجل	مد	 من	
بتنفيذ	 الوطني	 الفجيرة	 وبنك	 الوطني	 دبي	 اإلمارات	 بنك	

»نساء	 مبادرة	 دعت	 	،2016 عام	 منذ	 استراتيجية.	 مبادرات	
الغد«	)#نساء_الغد(،	التي	أطلقها	بنك	اإلمارات	دبي	الوطني،	
رائدات	األعمال	لتقديم	مقترحات	أعمال	مبتكرة	ومجدية	عبر	
منصة	التواصل	االجتماعي	الخاصة	بالبنك.	يقدم	البنك	للفائزة	
تموياًل	لتطوير	منتجاتها	ودعمًا	مجانيًا	في	مجال	التسويق.	أما	
المبادرة	الثانية،	»إلهام«	من	بنك	الفجيرة	الوطني،	فهي	قطاع	
المتطلبات	المصرفية	 أعمال	متخصص	مكرس	حصرًا	لدعم	
فرع	 تأسيس	 تم	 وقد	 اإلماراتيات.	 األعمال	 لرائدات	 الفريدة	
أولي	في	دبي	تعمل	به	موظفات	إماراتيات	للسماح	لرائدات	
البنك	 إلى	معلومات	مكثفة	عن	 بالوصول	بسهولة	 األعمال	

من	خالل	فرص	التدريب	واإلرشاد.

وفضاًل	عن	المبادرَتين	السابقَتين،	أقرت	معظم	البنوك	التي	
ُأجريت	المقابالت	معها	بالحاجة	الستهداف	المشاريع	الصغيرة	
والمتوسطة	بشكل	عام	وتقديم	الدعم	للوصول	بسهولة	إلى	

التمويل.

صاحبات أعمال يتبادلن جهات االتصال أثناء إحدى فعاليات التواصل في دبي، نوفمبر/تشرين الثاني 2021. صورة: © هيئة األمم المتحدة للمرأة/ كورن-آن 
لوبي

العالية،  االقتراض  وتكاليف  الرهنية،  الضمانات  تحديات 
ورفض االئتمان من قبل البنوك

أن	 المقابالت	 معهن	 ُأجريت	 الالتي	 السيدات	 جميع	 أشارت	
اإلجابات	 بعض	 وجاءت	 سهلة.	 ليست	 القرض	 طلب	 عملية	
»يوجد	 التالي:	 النحو	 على	 األعمال	 سيدات	 من	 المتشابهة	
إجراءات	شكلية	عديدة	أكثر	مما	ينبغي«،	و»يوجد	العديد	من	
لمنح	 مستعدة	 البنوك	 جميع	 و»ليست	 الورقية«،	 األعمال	
القروض«.	ووجد	البعض	اآلخر	أنه	من	»الغباء«	تقديم	ضمان	
نقدي	)ضمان	رهني(	وتجميد	األصول	القتراض	مبلغ	صغير	
التي	 للنساء	 المملوكة	 للشركات	 بالنسبة	 خاصًة	 المال،	 من	

تعاني	من	تحصيل	مستحقاتها	شهريًا.

الشخصي	 التمويل	 يفضلن	 األعمال	 رائدات	 أن	 حقيقة	 إن	
ُأجريت	 التي	 السابقة	 الدراسة	 تؤكد	 فهي	 مستغربة.	 ليست	
في	 باإلمارات	 والمتوسطة	 الصغيرة	 المشاريع	 سوق	 على	
عام	2014،	حيث	أظهر	البحث	أن	42	في	المائة	من	أصحاب	
المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	ذكروا	أنهم	يمّولون	أعمالهم	
تأمين	 هو	 األصعب	 التحدي	 أن	 يعتقدون	 إنهم	 حيث	 ذاتيًا	
.)4SiGHT Research & Analytics, 2014(	مصرفي	قرض

التحديات األخرى

مجموعات	 مناقشات	 أثناء	 أخرى	 تحديات	 عن	 الكشف	 تم	
التركيز،	أال	وهي:

قوالب	. 1 مواجهة	 يتم	 حيث	 بالثقافة	 المتعلقة	 التحديات	
ائتمان،	 قروض	 طلب	 عند	 مسبقة	 وأحكام	 نمطية	
بخصوص	قدرة	النساء	على	إدارة	األعمال	وقدرتهن	على	

سداد	القروض.

والفهم	. 2 األعمال	 رائدات	 بين	 المحدود	 المالي	 الوعي	
النساء	 تفتقر	 المالية.	 والخدمات	 للمنتجات	 المحدود	
المتاحة،	 المالية	 الخيارات	 بشأن	 الوافية	 المعرفة	 إلى	
وحسناتها	ومساوئها،	وتكاليف	الخيارات	المختلفة،	ومزايا	
إلى	 المعرفة	 النقص	في	 يؤدي	هذا	 االقتراض،	وغيرها.	
البنوك	 من	 التمويل	 على	 الحصول	 عن	 النساء	 إحجام	

والمستثمرين.

تميل	. 3 المالية:	 المؤسسات	 مع	 التعامل	 في	 الثقة	 عدم	
بشأن	 أقل	 خبرة	 امتالك	 إلى	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	
المؤسسات	المصرفية	وقد	تخشى	التعامل	مع	البنوك.

ُتعتبر الشركة الناشئة مشروعًا حديث النشأة يعمل منذ مدة تصل إلى ثالثة أعوام.  32

المشاركة	المحدودة	في	الشبكات	الرسمية.	تميل	الشركات	. 4
المملوكة	للنساء،	وخاصًة	اإلماراتية	منها،	إلى	االعتماد	على	
الشبكات	غير	الرسمية.	إال	أن	شبكات	وجمعيات	الشركات	
النسائية	التي	تتسم	بطابع	رسمي	أكبر	يمكن	أن	تقدم	لهذه	
الشركات	فرصًا	أفضل	للوصول	إلى	األسواق	التي	بدورها	

يمكن	أن	تحسن	من	وصولها	إلى	التمويل.

الخدمات	 فإن	قطاع	 المالية،	 الخدمات	 منظور	مقدمي	 ومن	
الدول	 في	 نظيره	 من	 تطورًا	 أقل	 اإلمارات	 دولة	 في	 المالية	
التي	ال	تمول	 التجارية	 البنوك	 الغربية.	فالقطاع	تسيطر	عليه	
المشاريع	الناشئة32	وعادًة	ما	تطلب	دفع	معدالت	فائدة	عالية	
وضمانات	قابلة	للتسييل	للقروض	بنسبة	أكثر	من	100	في	
المائة،	مما	يقيد	نطاق	نمو	وتوسيع	المشاريع	متناهية	الصغر	
التجارية،	 البنوك	 أن	قطاع	 إلى	 يشار	 والمتوسطة.	 والصغيرة	
الذي	تهيمن	عليه	البنوك	الخارجية،	َيعتبر	أن	المشاريع	متناهية	

الصغر	والصغيرة	والمتوسطة	عالية	المخاطر.

أثناء	المناقشة	مع	ممثلي	البنوك	الدولية،	تبين	أنه	ليس	لديها	
تقدم	 فهي	 والمتوسطة؛	 الصغيرة	 للمشاريع	 مناسبة	 برامج	
إلى	 المتوسطة	 للمشاريع	 األعمال	 وتمويل	 التجاري	 التمويل	
الصغيرة	والمتوسطة	 المشاريع	 يزال	قطاع	 الكبيرة	فقط.	ال	
 70 إلى	 	50 رفض	 إلى	 البنوك	 وتميل	 المخاطر،	 عالي	 ُيعتبر	
في	المائة	من	طلبات	االئتمان	المقدمة	من	هذه	المشاريع،	
الطابع	 بسبب	 المقابالت،	 بعض	 في	 عنه	 اإلفصاح	 تم	 كما	
غير	الرسمي،	وعدم	وجود	سجالت	ائتمانية	وضمانات	رهنية،	
العميل	المصرفي،	ونقص	خبرة	العمل	 وعدم	مالءمة	ملف	
الرسمية،	وعدم	التمكن	من	الوصول	إلى	شبكات	األعمال.

تخصص	بعض	البنوك	المحلية	بعضًا	من	ميزانيات	القروض	
تتناسب	 التي	 والمتوسطة	 الصغيرة	 للمشاريع	 بها	 الخاصة	
مع	قوائم	القطاعات	المفضلة	لديها،	مثل	النقل،	والتعليم،	
والصحة.	في	ديسمبر/كانون	األول	من	كل	عام،	تقرر	البنوك	
المشاريع	 أن	 ويبدو	 القادم،	 للعام	 المفضلة	 القائمة	 ما	هي	
األخرى	ال	تحصل	على	 القطاعات	 والمتوسطة	من	 الصغيرة	

قروض.	شرح	ممثل	بنك	محلي	ذلك	قائاًل:

»في	أواخر	ديسمبر/كانون	األول،	قررت	إدارتنا	أن	قطاع	البناء	
لن	يكون	ضمن	القائمة	المفضلة؛	ال	نستطيع	تقديم	]قرض[	
البناء	حيث	 يعمل	في	قطاع	 أو	متوسط	 ألي	مشروع	صغير	

ُيعتبر	محفوفًا	بمخاطر	عالية«.
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نظرة عامة على قنوات الدعم المالي في دولة اإلمارات

بينما	ال	يزال	االئتمان	المصرفي	هو	المصدر	األكثر	انتشارًا	لتمويل	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة،	يمكن	أن	تساعد	قنوات	تمويل	
أخرى	أيضًا	في	تلبية	احتياجات	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة.	وتشمل	هذه	القنوات	أسواق	رأس	المال،	مثل	قطاعات	سوق	
األسهم	الخاصة	بالمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة،	والتكنولوجيا	المالية.	وقد	تتمكن	التكنولوجيا	المالية	من	إحداث	تغيير	في	
المعادلة،	أكان	لناحية	تقليص	بعض	القيود	المذكورة	سابقًا	على	إقراض	البنوك،	أو	من	خالل	فتح	مصادر	تمويل	جديدة	للمشاريع	

الصغيرة	والمتوسطة،	مثل	التمويل	الجماعي،	ورأس	المال	األولي،	ومنصات	اإلقراض	بين	األقران	اإللكترونية.

القانونية	والتنظيمية	األخيرة	بدولة	 التحديثات	 إلى	 المحلي،	باإلضافة	 النظر	في	خيارات	اإلقراض	والتمويل	في	السوق	 تم	
اإلمارات	العربية	المتحدة	التي	من	المحتمل	أن	تنشئ	إطارًا	أكثر	شمواًل	ودعمًا	لتمويل	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة.

منها	 تستفيد	 أن	 يمكن	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 في	 والمتوسطة	 الصغيرة	 للمشاريع	 مختلفة	 تمويل	 نماذج	 يوجد	
الشركات	المملوكة	للنساء.	فهناك	ثالثة	أنواع	أساسية	من	مقرضي	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	باإلمارات:	المقرضون	

.)OECD, 2016(	الصغر	متناهي	التمويل	ومزودو	التجاريون،	والمقرضون	المؤسسيون،

ُخصصت إحدى المبادرات لدعم الشركات المملوكة بنسبة 51 في المائة لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وتخضع إلدارتهم الفعالة، والتي تعمل   33
في القطاعات الصناعية الرئيسية ذات األولوية. وستكون هذه الكيانات مؤهلة للحصول على التمويل كجزء من مبادرتها للتمويل بقيمة 5 مليار درهم 
إماراتي. وتهدف مبادرة أخرى بقيمة 5 مليار درهم لتسهيل االعتماد السريع للتكنولوجيا المتقدمة، حيث سيكون رواد األعمال اإلماراتيون والوافدون 
في القطاعات ذات األولوية مؤهلين للحصول على التمويل. وسيدعم مصرف اإلمارات للتنمية المشاريع الجديدة داخل قطاعات التكنولوجيا، والرعاية 

الصحية، واألمن الغذائي، والتصنيع، والبنية التحتية أو تمويل توسع المشاريع التشغيلية القائمة.

المقرضون المؤسسيون
عام	 الحكومية	بشكل	 الجهات	 تمنحها	 التي	 التمويالت	 تكون	
منخفضة،	 بفائدة	 أو	 فائدة	 بدون	 وقروض	 منح،	 على	شكل	
أما	 األعمال.	 حاضنات	 بعض	 تقدمه	 أولي	 مال	 ورأس	
المقرضون	المؤسسيون	الرئيسيون	في	دولة	اإلمارات	العربية	
والمتوسطة	 والصغيرة	 الصغر	 متناهية	 للمشاريع	 المتحدة	
»صناديق	 ومبادرة	 المشاريع	 لتطوير	 خليفة	 صندوق	 فهم	
مشاريع	غدًا	21	–	منصة	Hub71«	في	أبوظبي،	و»مؤسسة	
والمتوسطة	 الصغيرة	 المشاريع	 لتنمية	 راشد	 بن	 محمد	
األعمال	 ريادة	 لمستقبل	 دبي	 و»مجلس	 	»)Dubai SME(
األعمال	 لريادة	 الشارقة	 ومركز	 دبي،	 في	 االبتكارية«	 والبيئة	
)شراع(	ومؤسسة	الشارقة	لدعم	المشاريع	الريادية	)رّواد(	التي	
توفير	 المحلية	من	خالل	 األعمال	 ريادة	 بيئة	 تحفيز	 على	 تركز	
إمكانية	الوصول	إلى	القروض	المدعومة	من	الحكومة	)يرجى	

االطالع	على	الجدول	1	في	المحلق	3(.

المقرضون التجاريون
يتم	انتقاد	البنوك	التجارية	باستمرار	لعدم	مشاركتها	الواضحة	
الضعيف	 والمتوسطة	ودعمها	 الصغيرة	 المشاريع	 مع	قطاع	
ترافقها	 منخفضة	 تمويالت	 يشمل	 الذي	 الناشئة،	 للشركات	

المشاريع	 تمثل	 وفيما	 فيها.	 مبالغ	 سداد	 وشروط	 متطلبات	
الشركات	 المائة	من	 الصغيرة	والمتوسطة	ما	يقارب	94	في	
المسجلة	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة،	فإنها	ال	تشكل	
)وزارة	 البنوك	 من	 القروض	 إجمالي	 من	 المائة	 في	 	5 سوى	
ر	 االقتصاد	اإلماراتية،	2020(.	وُيعتبر	عدم	توافر	االئتمان	الُميسَّ

من	القطاع	المالي	الرسمي	عائقًا	كبيرًا	أمام	رائدات	األعمال.

اإلمارات	 دولة	 في	 التالية	 المحلية	 البنوك	 مع	 التواصل	 تم	
أبوظبي	 وبنك	 للتنمية،	 اإلمارات	 مصرف	 المتحدة:	 العربية	
رأس	 وبنك	 بنك،	 وسيتي	 التجاري،	 أبوظبي	 وبنك	 األول،	
الخيمة	الوطني،	وبنك	أيتش	إس	بي	سي،	ومصرف	الشارقة	
دبي	 اإلمارات	 وبنك	 تشارترد،	 ستاندرد	 وبنك	 اإلسالمي،	
الوطني.	لقد	تم	إطالق	عدد	قليل	من	المبادرات	وخاصًة	تلك	
المشاريع	 أعباء	 بعض	 لتخفيف	 كوفيد-19	 بجائحة	 المتعلقة	
االضطرابات.	 سببتها	 التي	 المالية	 والمتوسطة	 الصغيرة	

وتتضمن	المبادرات	األخرى	ما	يلي:

في	عام	2020،	أعلن	مصرف	اإلمارات	للتنمية	عن	خطة	. 1
الشركات	 لدعم	 إماراتي	 درهم	 مليار	 	30 بمبلغ	 تمويل	
البالد،	 في	 والمتوسطة	 الصغيرة	 والمشاريع	 الناشئة	
إلى	 تهدف	 التي	 المبادرات33	 من	 العديد	 إلى	 باإلضافة	
المتقدمة،	 التكنولوجيا	 الصناعية	واعتماد	 التنمية	 تسريع	

كجزء	 الدولة	 في	 واالبتكار	 األعمال	 ريادة	 دعم	 عن	 فضاًل	
اإلمارات	 بدولة	 الخمسين«	 »مشاريع	 حملة	 إطار	 من	
العربية	المتحدة	لوضع	دولة	اإلمارات	على	مسار	السنوات	

الخمسين	القادمة.

األعمال	. 2 حاضنات	 من	 العديد	 مع	 المشرق	 بنك	 شارك	
الشارقة	 Hub71،	ومدينة	 StartAD،	ومنصة	 )مؤسسة	
األعمال	 لريادة	 الشارقة	 ومركز	 »شمس«،	 لإلعالم	
الشارقة	 ومجمع	 	،Dubai SME ومؤسسة	 »شراع«،	
تراخيص	 إصدار	 وجهات	 واالبتكار(،	 والتكنولوجيا	 للبحوث	
)راكز(،	 االقتصادية	 الخيمة	 رأس	 )مناطق	 الحرة	 المنطقة	
المتعددة(	 للسلع	 دبي	 ومركز	 العالمي،	 أبوظبي	 وسوق	
بهدف	معالجة	أحد	التحديات	الكبيرة	لرواد	األعمال	الجدد،	
الرقمي	 المصرفي	 الحساب	 عبر	 األعمال	 حسابات	 وفتح	

.)NeoBiz(	»بيزنس	»نيو	لمنصة

وقام	. 3 المحلية	 الجهود	 إلى	 تشارترد	 ستاندرد	 بنك	 انضم	
نوفمبر/ في	 األعمال«	 لرائدات	 التجريبي	 »اليوم	 بإطالق	
رائدات	 من	 لسبع	 سمح	 مما	 	،2021 الثاني	 تشرين	
األعمال	في	قطاع	التكنولوجيا	بالتنافس	على	ما	مجموعه	
100,000	ألف	دوالر	أمريكي	من	التمويل	إلى	جانب	برامج	

التدريب	والتوجيه.

خيارات التمويل األخرى
من	 العديد	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 سوق	 في	 يوجد	
خيارات	التمويل	التي	تشمل	مزودي	التمويل	متناهي	الصغر،	
والتمويل	الخاص،	والقروض،	واألسهم،	والسندات،	والتمويل	
األولي،	ورأس	المال	الُمخاطر،	والتمويل	الجماعي.	ومع	ذلك،	
ال	يفهم	االختالفات	بينها	سوى	القليل	من	صاحبات	الشركات	

المملوكة	للنساء	والمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة.

والحاجة	 المصرفية	 القروض	 على	 الحصول	 صعوبة	 أدت	
رائدات	 بعض	 جعل	 إلى	 العامل	 المال	 رأس	 إلى	 للوصول	
المصرفي.	 القطاع	 خارج	 من	 مقرضين	 عن	 يبحثن	 األعمال	
تمويل	 خيارات	 توفير	 المقرضين	 من	 مختلفة	 لفئات	 يمكن	
مراحل	مختلفة	من	 للنساء	في	 المملوكة	 للشركات	 متعددة	
القادرة	على	 الناشئة	غير	 للشركات	 بدياًل	 توفر	 أعمالهن.	كما	
للقروض.	ومع	 األصول	ضمانًا	 برهن	 البنك	 تلبية	متطلبات	
التمويل	 خيارات	 إلى	 النساء	 تنظر	 والعولمة،	 الرقمي	 التحول	
تموياًل	 أو	 خاصًا،	 تموياًل	 كان	 سواء	 االعتبار،	 بعين	 األخرى	
ولكن	 الخّيرين.	 المالئكة	 المستثمرين	 تموياًل	من	 أو	 جماعيًا،	

يمكن إنشاء صناديق رؤوس األموال المخاِطرة الداخلية بعد الحصول على الرخصة المناسبة وباالمتثال للوائح هيئة األوراق المالية والسلع. أما بالنسبة   34
لصناديق رؤوس األموال المخاِطرة الخارجية، تقدم العديد من المناطق الحرة باإلمارات مجموعة من الخيارات لهياكل الصناديق، وذلك من خالل عملية 

الشركات	 حصة	 تؤكد	 أدلة	 إيجاد	 الصعب	 من	 اآلن،	 حتى	
المملوكة	للنساء	من	برامج	التمويل	هذه.

متناهي  للتمويل  كمصادر  األعمال  حاضنات 
الصغر

تأتي	حصة	كبيرة	من	الدعم	المالي	المقدم	للمشاريع	الصغيرة	
والمتوسطة	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	من	حاضنات	
ومع	 	.)3 الملحق	 	،3 الجدول	 على	 االطالع	 )يرجى	 األعمال	
المستفيدين:	حصص	 معايير	 أعمال	 حاضنة	 كل	 تحدد	 ذلك،	
صغيرة،	أو	تمويل	باألسهم	في	ظل	وجود	استراتيجية	خروج.

رأس المال الُمخاطر
ال	يزال	قطاع	رأس	المال	الُمخاطر	في	منطقة	الشرق	األوسط	
وشمال	أفريقيا	في	مراحله	المبكرة.	وفي	دولة	اإلمارات	العربية	
المتحدة،	تستمر	الجهود	الوطنية	لزيادة	االستثمارات	األجنبية	
االستثمارات	 بضخ	 السماح	 خالل	 من	 األقصى	 حدها	 إلى	

األجنبية	في	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	المحلية.

هو	 الُمخاطر	 المال	 رأس	 فإن	 التقليدي،	 اإلقراض	 وبخالف	
نوع	من	االستثمارات	في	األسهم،	من	شأنه	أن	يعزز	القدرة	
التنافسية	للشركات	الناشئة،	وخاصًة	في	المجاالت	االبتكارية	
والقائمة	على	التكنولوجيا.	كما	أن	بعض	الصناعات	الحديثة،	
مثل	تكنولوجيا	الصحة	والطعام،	تنظر	إلى	رأس	المال	الُمخاطر	
بعد	 بعد	فترة	ما	 للتمويل،	ال	سيما	 باعتباره	مصدرًا	أساسيًا	

كوفيد-19.

الذين	 األجانب	 المخاِطرة	 األموال	 رؤوس	 وبالنسبة	ألصحاب	
يتطلعون	إلى	تمويل	الشركات	التي	تعمل	داخل	دولة	اإلمارات	
مسبقة،	 موافقة	 االنتقاالت	 تتطلب	 ال	 المتحدة،	 العربية	
للتنظيم،	مثل	 أن	االستثمار	يبقى	خارج	قطاع	يخضع	 طالما	
قامت	 ذلك،	 على	 عالوًة	 االتصاالت.	 أو	 المصرفي	 القطاع	
دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	مؤخرًا	بتعديل	قانون	الشركات	
لبعض	 المباشرة	 األجنبية	 بالملكية	 تسمح	 بحيث	 االتحادي،	
شرط	 إلغاء	 طريق	 عن	 المحدودة	 المسؤولية	 ذات	 الشركات	

نسبة	51	في	المائة	لشريك	محلي.

إنشاء	 بتسهيل	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 وتستمر	
صناديق	رأس	المال	الُمخاطر،	داخليًا	وخارجيًا	على	حٍد	سواء.34 
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وقد	نال	مركز	دبي	المالي	العالمي35	وسوق	أبوظبي	العالمي	
تقديرًا	على	المستوى	الدولي	نظير	الُنهج	الفعالة	واالستباقية	
التمويل	 يوفران	 فهما	 للمستثمرين.	 المبتكرة	 واألساليب	
لرواد	األعمال.	عالوًة	على	 والتدريب	والمشورة	االستراتيجية	
ذلك،	عند	إنشاء	صناديق	رأس	المال	الُمخاطر	من	خالل	مركز	
ذلك	 يوفر	 العالمي،	 أبوظبي	 وسوق	 العالمي	 المالي	 دبي	
بدون	 ُمخاطر	 مال	 رأس	 إنشاء	 تشمل	 ضريبية،	 حوافز	 برامج	

ضرائب.

هذه	 تنظم	 اإلمارات	 بدولة	 حرة	 مناطق	 وجود	 أن	 كما	
االستثمارات	سيعطي	شعورًا	باألمان	لرواد	األعمال	المحليين	
المنفتحين	على	المستثمرين	المحتملين.	وُتعد	كل	من	شركة	
»ديتك	 وصندوق	 »ومضة«،	 ومنصة	 فينتشرز«،	 »غلوبل	
ومجموعة	 فينتشرز«،	 سبرينغ	 »ديجيتال	 ومنصة	 فينتشرز«،	
رؤوس	 على	 األمثلة	 بعض	 إنفستمنت«	 كابيتال	 »الظاهري	

األموال	الُمخاطرة	الرائدة	في	دولة	اإلمارات.

إدارة	 شركات	 إلحدى	 التنفيذية	 الرئيسة	 مع	 مقابلة	 وفي	
رؤوس	األموال	المخاِطرة،	ذكرت	أنه	لم	ُيستثمر	في	الشركات	
صناديق	 من	 فقط	 صغيرة	 نسبة	 سوى	 للنساء	 المملوكة	
ذكرت	 العالمي،	 الصعيد	 وعلى	 المخاِطرة.	 األموال	 رؤوس	
رؤوس	 صفقات	 حجم	 متوسط	 أن	 	»PitchBook« شركة	
األموال	المخاِطرة	لفرق	أعمال	جميع	أفرادها	من	النساء	كان	
 18.7 بـ	 مقارنًة	 	،2020 عام	 في	 أمريكي	 دوالر	 مليون	 	6.8
الرجال	 من	 أفرادها	 جميع	 أعمال	 لفرق	 أمريكي	 دوالر	 مليون	
)Global Pitchbook, 2019(.	ومع	ذلك،	كان	هناك	المزيد	
 2021 فبراير/شباط	 سات	في	 نساء	مؤسِّ الصفقات	مع	 من	

أكثر	منها	في	فبراير/شباط	2020.

باستهداف	 البعض	 بدأ	 المتحدة،	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 في	
في	 لالستثمارات	 تمويل	 كمصادر	 التحديد	 وجه	 على	 النساء	
الشركات	عالية	النمو	التي	تركز	على	النساء.	فنجد	مثاًل	شركة	
»فرصة«،	وهي	شركة	استثمار	مقرها	دولة	اإلمارات	العربية	
المتحدة	تأسست	عام	2007	وتضع	النساء	في	صلب	نموذج	
كامل	 بتفويض	 المجموعة	 هذه	 تطالب	 بها.	 الخاص	 العمل	
لتمكين	رائدات	األعمال	عن	طريق	توفير	رأس	المال	التأسيسي	
فريق	 المجموعة	 إدارة	 ويتولى	 مشاريعهن،	 في	 للبدء	 الالزم	
كما	 العالمية.	 دبي	 تكتل	 من	 كجزء	 بالكامل	 نسائي	 إدارة	

سريعة مدعومة باللوائح التنظيمية.
وصناديق  المعفاة،  والصناديق  العامة،  الصناديق  )مثل  الصناديق  من  مختلفة  أنواع  إدارة  تسهل  متنوعة  تراخيص  العالمي  المالي  دبي  مركز  يقدم   35
بمبلغ  الملتزمين  المحترفين  للمستثمرين  متاحة  المعفاة  الصناديق  بينما  األفراد،  للمستثمرين  مفتوحة  العامة  الصناديق  المؤهلين(.  المستثمرين 
50,000 دوالر أمريكي كحد أدني، في حين تكون صناديق المستثمرين المؤهلين متاحة للمستثمرين الملتزمين بمبلغ 500,000 دوالر أمريكي على 

األقل.

تطالب	بتلبية	احتياجات	المستثمرات	المتميزات	حصرًا	وتدعم	
الشركات	الناشئة	التي	تقودها	النساء	والموجهة	للنساء	من	

خالل	ذراع	استثمارات	رأس	المال	الُمخاطر.

التمويل الجماعي واإلقراض بين األقران
التمويل،	أال	 ثمة	طريقة	أخرى	تزداد	رواجًا	للتغلب	على	قيود	
م	تموياًل	لرائدات	األعمال	بلغ	 وهي	التمويل	الجماعي	الذي	قدَّ
قدره	3.25	مليون	دوالر	أمريكي	في	العالم	العربي	في	عاَمي	
أمريكي،	 دوالر	 	527,000 حوالى	 وُخصص	 و2016.	 	2015
التبرعات	 جمع	 لحمالت	 األموال	 هذه	 المائة،	من	 في	 	16 أو	
التي	تقودها	النساء	)IFC and WEF, 2018(.	وُتعد	اإلمارات	
الخليجي	 التعاون	 مجلس	 في	 الوحيَدتين	 الدولَتين	 والبحرين	
تنظيمه.	 على	 وتعمالن	 الجماعي	 بالتمويل	 تسمحان	 اللتين	
بتحديث	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 قامت	 	،2017 فمنذ	

اإلطار	التنظيمي	لمنصات	التمويل	الجماعي	االستثماري.

تستهدف	 التي	 المالية	 المنصات	 لهذه	 الحالية	 األمثلة	 ومن	
ومنصة	 »يوريكا«	 منصة	 والمتوسطة	 الصغيرة	 المشاريع	
التمويل	 2(.	فاستخدام	 »ذومال«	)يرجى	االطالع	على	المربع	
وتخفيف	 األعمال	 ريادة	 دعم	 في	 يساعد	 أن	 يمكن	 الجماعي	
األعباء	المالية	والضغوط.	ومع	ذلك،	يحتاج	أصحاب	األعمال	
النساء	 تزال	 وال	 المستثمرين.	 اهتمام	 لجذب	 كبير	 جهد	 إلى	
الالتي	ُأجريت	معهن	المقابالت	يجدن	ذلك	النموذج	التمويلي	
محفوفًا	بالمخاطر،	حيث	كن	يخشين	من	أن	ينتهي	بهن	األمر	
في	 ملكية	 حقوق	 لهم	 الذين	 المستثمرين	 من	 العديد	 مع	
دفاترهن	المالية.	وبالتالي،	إن	رواد	األعمال	الذكور	أكثر	نشاطًا	

ومشاركة	في	التمويل	الجماعي.

وفي	حين	أن	التمويل	الجماعي	هو	استثمار	قائم	على	أسهم	
أسهم	 حصة	 المستثمرين	 يمنح	 أنه	 أي	 	– الملكية	 حقوق	
في	 هو	 األقران	 بين	 اإلقراض	 فإن	 	– المشروع	 في	 ملكية	
الدرجة	األولى	منصة	الستثمار	الديون	حيث	أن	المستثمرين	
يستثمرون	في	مجموعة	من	قروض	رؤوس	األموال	المقدمة	
األموال	 المقترضون	 وسُيسدد	 الُمقترضين.	 من	 للعديد	
باإلضافة	إلى	معدل	العائد	الثابت	مع	عدم	اشتمال	الصفقة	
إقراض	 شبكة	 	Beehive.ae ُتعد	 أسهم.	 أي	 امتالك	 على	
اإلنترنت	يوفر	تموياًل	مرنًا	 إنها	سوق	عبر	 بين	األقران،	حيث	
تتراوح	 أموال	 على	 للحصول	 تسعى	 التي	 الراسخة	 للشركات	

بين	30,000	دوالر	أمريكي	و150,000	دوالر	أمريكي.	وكذلك	
ُيسّهل	اتفاقيات	القروض	بين	الشركات	والمستثمرين	مقابل	

رسوم	بنسبة	ضئيلة	من	مبلغ	القرض.

نجاح	 قصة	 هي	 	Amsay‘s	 the	 Pastry	 Bar مؤسسة	 إن	
عن	300,000	درهم	إماراتي	من	 لمشروع	تمتلكه	نساء	قد	جمَّ
خالل	منصة	التمويل	الجماعي	المحلية	»دبي	نكست«	)يرجى	

االطالع	على	المربع	3(.

المستثمرون المالئكة أو مقدمو رؤوس األموال 
األولية

ُيشارك	المستثمرون	المالئكة	في	الشركات	التي	ال	تزال	في	
مراحلها	األولى.	وقد	تكون	هذه	الشركات	في	مرحلة	ما	قبل	
دون	 أو	من	 العمالء	 عدد	محدود	من	 ومع	 اإليرادات،	 تحقيق	
دولة	 في	 المالئكة	 والمستثمرات	 اإلطالق.	 على	 عمالء	 أي	
اإلمارات	العربية	المتحدة	ُيعتبرن	خيارًا	جيدًا	للتمويل	حيث	ُيمكن	
مشاريع	 تمويل	 خالل	 من	 البعض	 بعضهن	 النساء	 تدعم	 أن	
األخريات	بمبالغ	صغيرة.	ومن	وجهة	نظر	رائدات	األعمال،	تميل	
المالئكة	 المستثمرين	 مع	 التعامل	 عدم	 إلى	 األعمال	 رائدات	
التنافسي	 الترويج	 الجتماعات	 لديهن	 الوقت	 توافر	 لعدم	

المصدر: الموقع اإللكتروني لجمعية اإلمارات للمستثمرين المبادرين )2021(.  36

للمشاريع،	وفحوصات	العناية	الواجبة،	واالجتماعات	المطولة	
الالتي	 النساء،	 بعض	 نجحت	 وقد	 الشروط.	 مستندات	 حول	
حددن	وجود	حاجة	لمزيد	من	النساء	في	شبكات	المستثمرين	
المالئكة،	في	إنشاء	شبكات	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	
المالئكة	 المستثمرات	 شبكة	 مثل	 األعمال	 رائدات	 لدعم	
)WAIN(.	وال	تقدم	هذه	الشبكات	الدعم	المالي	فحسب،	بل	
التوجيه	واإلرشاد	ورفع	مستوى	 أيضًا	في	 رئيسيًا	 دورًا	 تلعب	

الوعي	بشأن	االستثمار	المالي.

جمعية	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 دّشنت	 	،2020 وفي	
زمام	 أخذ	 عليها	 كان	 التي	 المبادرين،	 للمستثمرين	 اإلمارات	
دولة	 في	 المالئكي	 االستثمار	 ثقافة	 تعزيز	 في	 المبادرة	
األعمال	 ريادة	 جانب	مفاهيم	 إلى	 المتحدة،	 العربية	 اإلمارات	
والعمل	الُحر.	وتهدف	هذه	الجمعية	إلى	بدء	العديد	من	برامج	
التوعية	التي	ستشجع	الشركات	الناشئة	على	عرض	مشاريعها	
وجذب	اهتمام	المستثمرين	الرأسماليين	القادمين	من	شبكة	
قادة	األعمال	وأصحاب	المصلحة.	وقد	حصلت	شركة	ناشئة	
استثمار	 أول	 على	 االصطناعي	 الذكاء	 مجال	 في	 متخصصة	
2021،	وتم	اإلعالن	عن	ذلك	خالل	مبادرة	 مالئكي	في	عام	

من	مجمع	الشارقة	للبحوث	والتكنولوجيا	واالبتكار.36 

المربع	2:

اإلطار التنظيمي للتمويل الجماعي القائم على القروض

التمويل	الجماعي	هو	شكل	بديل	للتمويل	يهدف	إلى	جمع	
محددة.	 شركات	 أو	 مشاريع	 لتمويل	 األفراد	 من	 األموال	
وهو	ممارسة	لجمع	األموال	من	عدد	كبير	من	األشخاص	
أو	 تجارية،	 مؤسسة	 لصالح	 إلكترونية	 منصة	 طريق	 عن	
يتكون	 أساسي،	 وبشكل	 اجتماعية.	 حالة	 أو	 مشروع،	
التمويل	الجماعي	من	تفاعل	ثالثة	أطراف:	)1(	األشخاص	
الذين	يجمعون	األموال،	و)2(	الوسيط	الذي	يوفر	منصة	
التعهيد	الجماعي،	و)3(	الجمهور	الذي	يقدم	التمويل	من	
خالل	المنصة.	وهناك،	بشكل	عام،	أربعة	نماذج	للتمويل	

الجماعي:

الممولون		  يتبرع	 التبرع:	 لغايات  التمويل  نموذج 
بمبلغ	ما	من	دون	توقع	أي	عوائد.	ومن	األمثلة	على	
الجماعي	 التمويل	 )منصة	 	Socioladder.ae ذلك:	
الكتل	 التي	تعمل	بتقنية	سلسة	 الرائدة	في	اإلمارات	
دبي	 لمؤسسة	 التبرعات	 تسّهل	 التي	 البلوكتشين(،	

العطاء،	ومؤسسة	الجليلة،	وغيرهما.

نموذج التمويل مقابل مكافأة:	ُتطلب	األموال	مقابل		 
مكافأة	ملموسة	ُتمنح	في	وقت	الحق،	مثل	المنتج	
النهائي	أو	جائزة	فريدة.	وعادًة	ما	تدعم	معظم	منصات	
التمويل	الجماعي	لغايات	التبرع	أيضًا	التمويل	الجماعي	
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النموذج،	 ذلك	 على	 األمثلة	 ومن	 مكافأة.	 مقابل	
منصة	Buckscapital	الكائنة	في	اإلمارات.

يحصل		  	:)CSEF( أسهم  مقابل  التمويل  نموذج 
المستثمرون	على	نسبة	من	أسهم	الشركة	مقابل	رأس	
التمويل	 منصات	 بعض	 تشمل	 لها.	 الممنوح	 المال	
ومنصة	 	،)Seedrs( »سيدرز«	 الشهيرة	 الجماعي	
الشرق	 منطقة	 على	 تركز	 التي	 	)Eureeca( »يوريكا«	
فهي	 نكست«	 »دبي	 أما	 أفريقيا.	 وشمال	 األوسط	
منصة	تمويل	جماعي	رقمية	تابعة	لحكومة	دبي،	وقد	
ُأطلقت	لُتسّهل	على	الشركات	واألفراد	الذين	يتخذون	
من	دبي	مقرًا	لهم	ولديهم	مشاريع	إبداعية	بدء	حملة	
اإلماراتي	 المجتمع	 من	 والطلب	 المنصة	 خالل	 من	
م	 وُتنظَّ مشروع.	 إلى	 وتحويلها	 عملهم	 فكرة	 بتمويل	
النموذج	 ذلك	 إطار	 في	 تندرج	 التي	 المالية	 األنشطة	
األوراق	 هيئة	 أو	 المركزي	 المصرف	 قبل	 من	 إما	
المالية	والسلع،	حسب	طبيعة	النشاط.	وفيما	يتعلق	
العربية	 اإلمارات	 دولة	 في	 المالية	 الحرة	 بالمناطق	
دبي	 سلطة	 قبل	 من	 األنشطة	 هذه	 م	 ُتنظَّ المتحدة،	
للخدمات	المالية	بمركز	دبي	المالي	العالمي،	وسلطة	

تنظيم	الخدمات	المالية	بسوق	أبوظبي	العالمي.

األقران: 	  بين  اإلقراض   / بالدين  التمويل  نموذج 
للمقترضين	 مضمونة	 غير	 قروضًا	 المقرضون	 يمنح	
بمعدل	 الحق،	 وقت	 في	 بفائدة	 سدادها	 ويتوقعون	
منصة	 تحدده	 بمعدل	 أو	 متبادل	 بشكل	 عليه	 متفق	
التعهيد	الجماعي.	وتشمل	بعض	األمثلة	لهذا	النموذج	
سيركل«	 »فاندنغ	 من	 كل	 الجماعي	 التمويل	 من	
	،)Upstart( و»أبستارت«	 	،)Funding Circle(
دبي.	 في	 مقرها	 يقع	 التي	 	)Beehive( و»بيهايف«	
م	المصرف	 وفي	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة،	ُينظِّ
القروض:	 بمنح	 المتعلقة	 المالية	 األنشطة	 المركزي	
من	 موافقة	 والوسطاء	 المالية	 المؤسسات	 تطلب	
وأيضًا،	 العمليات.	 لمباشرة	 المركزي	 المصرف	
بموجب	قانون	العقوبات	لدولة	اإلمارات،	ُيحظر	على	
الشريعة	 ألحكام	 وفقًا	 بفائدة	 قروض	 تقديم	 األفراد	
منصة	 أمام	 عقبة	 يمثل	 قد	 الذي	 األمر	 اإلسالمية،	
التمويل	الجماعي	القائم	على	الديون.	ومع	ذلك،	قد	
يوفر	وجود	مناطق	مالية	حرة	في	اإلمارات،	مثل	مركز	
دبي	المالي	العالمي	وسوق	أبوظبي	العالمي	المرونة	
الالزمة	للمشاريع	اإلبداعية.	فعلى	سبيل	المثال،	ُتعتبر	
مركز	 من	 المرخصة	 	،)Beehive( »بيهايف«	 منصة	

األقران	 بين	 إقراض	 منصة	 المتعددة،	 للسلع	 دبي	
في	اإلمارات	حيث	يستطيع	المستثمرون	المساهمة	
مدير	 يتولى	 الفوائد.	 وكسب	 الشركات	 في	 باألموال	
صندوق	خارجي،	مقره	مركز	دبي	المالي	العالمي،	إدارة	
بالتالي	 تخضع	 وهي	 المنصة	 تجمعها	 التي	 األموال	
لتنظيم	سلطة	دبي	للخدمات	المالية.	كما	أن	منصة	
)الدار(	 الشرعية	 المراجعة	 دار	 من	 معتمدة	 »بيهايف«	

ومتوافقة	مع	أحكام	الشريعة	اإلسالمية.

األقران	 إقراض	 تنظيمي،	يجب	على	منصة	 ومن	منظور	
األمان	 وإجراءات	 الرقابية	 العمليات	 على	 المحافظة	
وإحباط	 المقترضين	 في	 التدقيق	 أجل	 من	 المناسبة	
لها	 يتعرض	 التي	 المخاطر	 إن	 األموال.	 غسيل	 عمليات	
ر	وقد	 صغار	المقرضين	عالية	حيث	أن	المنصة	مجرد	ُميسِّ
ال	تقوم	بإجراءات	العناية	الواجبة	بالكامل	التي	يّتبعها	عادًة	

المقرضون	ذوو	الخبرة.

المالية	 للخدمات	 دبي	 سلطة	 أن	 إلى	 اإلشارة	 تجدر	
أصدرت	في	31	يناير/كانون	الثاني	2017	ورقة	استشارية	
الصغيرة	 المشاريع	 تمويل	 الجماعي:	 »التمويل	 بعنوان	
والمتوسطة	من	خالل	اإلقراض«،	مقترحًة	إطارًا	تنظيميًا	
لتشغيل	منصات	التمويل	الجماعي	القائم	على	القروض	
في	مركز	دبي	المالي	العالمي،	ودعت	أصحاب	المصلحة	
المعنيين	لتقديم	تعليقاتهم	على	المسائل	المذكورة	في	
المالية	 للخدمات	 دبي	 سلطة	 تقترح	 باختصار،	 الورقة.	
الجماعي	 التمويل	 لمنصات	 التالي	 التنظيمي	 النظام	
وترخيص	 مالي	 نشاط	 إنشاء	 )أ(	 القروض:	 على	 القائم	
محدَدين	لتشغيل	هذه	المنصات،	)ب(	التحوط	والتطبيق	
ضمان	 )ج(	 المنصات،	 هذه	 أعمال	 لمتطلبات	 المناسب	
عن	 المناسبة	 واإلفصاحات	 للتحذيرات	 المنصة	 نشر	
المخاطر	للمقرضين	والمقترضين،	)د(	بذل	العناية	الواجبة	
في	 التدقيق	 إلى	 باإلضافة	 المقترضين،	 على	 المناسبة	
المقرضين،	)هـ(	وضع	خطة	لوقف	أعمال	المنصات	في	
بنقل	 المتعلقة	 القواعد	 وضع	 )و(	 أعمالها،	 وقف	 حالة	

الحقوق	وااللتزامات	بين	المقرضين.

كما	أصدر	مصرف	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	المركزي	
نظام	التمويل	الجماعي	القائم	على	القروض	لتوفير	فرص	
بنهاية	 والمتوسطة	 الصغيرة	 للمشاريع	 إضافية	 تمويل	
عام	2020،	في	إطار	استراتيجيته	الواسعة	لدعم	اقتصاد	
دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة.	وقدم	هذا	النظام	اإلطار	
التنظيمي	ألنشطة	التمويل	الجماعي	والذي	يتطلب	وجود	

تراخيص	ألنشطة	التمويل	الجماعي	القائم	على	القروض	
المالي	 النظام	 لحماية	 معايير	 ويضع	 اإلمارات	 دولة	 في	
التراخيص	 من	 فئتان	 وهناك	 المستهلكين.	 ومصالح	
تغطي	 األولى	 الترخيص	 فئة	 اإلقراض:	 حجم	 بحسب	
القروض	التراكمية	بقيمة	5	مليون	درهم	إماراتي	أو	أكثر	
الثانية	 الترخيص	 التقويمية،	فيما	تشمل	فئة	 السنة	 في	
إماراتي	 درهم	 مليون	 	5 من	 األقل	 التراكمية	 القروض	
وإدارة	 الحوكمة،	 متطلبات	 أيضًا	 النظام	 ويحدد	 سنويًا.	
أنشطة	 ُتنفذ	 التي	 للشركة	 الداخلية	 والرقابة	 المخاطر،	

من	 والهدف	 القروض.	 على	 القائم	 الجماعي	 التمويل	
للمشاريع	 إضافية	 تمويلية	 فرص	 توفير	 هو	 النظام	 هذا	
الصغيرة	والمتوسطة	بدولة	اإلمارات،	من	دون	المساس	

بالحماية	التنظيمية	الكافية	للمشاركين.

المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 مصرف	 	| الجماعي	 المصدر:التمويل	
المركزي	)centralbank.ae(،	بوابة	اإلمارات	)التمويل	الجماعي	-	البوابة	

الرسمية	لحكومة	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة(.

المربع	3:

كيف تجمع ثالث شابات األموال من خالل التمويل الجماعي لبدء متجر حلوى

تحلم	ثالث	شابات	في	أوائل	العشرينات	من	عمرهن	اآلن،	
منذ	 الجبار،	 عبد	 وصدف	 ريشما،	 وعائشة	 فرحة،	 أمينة	
الصغر	بفتح	مطعم	تديره	النساء	فقط	في	دبي.	وعلقت	
متجر	 لفكرة	 قادنا	 للحلوى	 »حّبنا	 قائلًة	 الجبار	 عبد	 صدف	

الحلوى«.

األعمال	 رواد	 على	 نكست«	 »دبي	 منصة	 ُتسّهل	 وبينما	
بدء	حملتهم،	فإن	التحدي	الحقيقي	يكُمن	في	مهارة	البيع	
بشكل	فعال	–	كيف	تقنع	الجمهور	للمساهمة	في	فكرة	

أعمالك؟

بالنسبة	لصديقات	الطفولة	الثالث،	كان	الهدف	الذي	قمَن	
بتحديده	300,000	درهم	إماراتي	لتغطية	تكاليف	عمليات	

الموظفين،	 ومرتب	 اإليجار،	 األولى:	 القليلة	 األشهر	
والتجهيزات،	والديكور	الداخلي،	وأجهزة	المطبخ.

وقالت	فرحة	»المضحك	أنه	ما	زال	بعض	أصدقاء	عائلتنا	
يواجهون	 جدًا.	وهم	 فتيات	صغيرات	 أو	 أطفااًل	 يعتبروننا	
صعوبة	في	تصديق	أنه	باستطاعتنا	إدارة	شيئًا	ما	بأنفسنا،	
ذلك،	 فعل	 نستطيع	 إننا	 إقناعهم	 نحاول	 نزال	 ال	 لذلك	

ولكن	حققنا	هذا	في	يوليو/تموز	2021«.

 UAE:	 How	 three بعنوان	 مقال	 	.Huda Tabrez 2021 المصدر:	
 friends are trying to raise Dh300,000 for their dream of

starting a pastry bar. Gulf News. 30	سبتمبر/أيلول
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تقترح	هيئة	األمم	المتحدة	للمرأة	التوصيات	التالية	كتدخالت	عملية	يمكن	اعتمادها	وتكييفها	مع	منظومة	ريادة	
على	 بناًء	 الفريدة.	 واالجتماعية	 والسياسية	 االقتصادية	 وبيئتها	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 بدولة	 الخاصة	 األعمال	
النتائج	المستخلصة	من	اإلجابات	على	االستطالعات،	والمقابالت،	ومناقشات	مجموعات	التركيز،	واستنادًا	إلى	
أفضل	الممارسات	الدولية،	تهدف	هذه	التوصيات	إلى	المساهمة	في	بيئة	أعمال	أكثر	شمواًل	للجنسين	في	دولة	
اإلمارات.	وهي	تستهدف	جميع	أصحاب	المصلحة	في	منظومة	ريادة	األعمال،	بما	في	ذلك	الحكومات،	وجمعيات	
األعمال	النسائية،	والمؤسسات	المالية	ومؤسسات	اإلقراض،	وشركاء	المنظومة	اآلخرين،	بما	في	ذلك	الوكاالت	

المانحة،	والمستثمرون	المالئكة،	والمنظمات	غير	الحكومية،	والشركات،	والمؤسسات	التعليمية.

يشار إليه فيما بعد باسم جانب الطلب.  38
يشار إليه فيما بعد باسم جانب العرض.  39

والمقابالت،	 والمستندية،	 المكتبية	 المراجعة	 من	 انطالقًا	
والمناقشات،	تم	تحديد	فجوات	كبيرة	بين	احتياجات	الشركات	
وإدراجها	 لها	 الدعم	 تقديم	 صعيد	 على	 للنساء	 المملوكة	
ناحية38،	وما	هو	متاح	فعاًل	 الوطني	من	 المالي	 النظام	 في	
لدعمها	من	ناحية	أخرى39.	توجد	عدة	قيود:	بعضها	يستند	إلى	
اآلخر	 البعض	 يتعلق	 فيما	 البنوك،	 مواقف	 حول	 تصورات	
االطالع	 )يرجى	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	 خصائص	 بجوهر	
على	الملحق	5	–	الجدول	1(،	والتي	تمنع	الشركات	المملوكة	
للنساء	من	االستفادة	من	الوصول	إلى	رأس	المال	التمويلي،	

والبنوك،	والمستثمرين	الماليين	اآلخرين.

مساهمة	 فقط	 يعزز	 ال	 للمرأة	 المالي	 الشمول	 زيادة	 إن	
الشركات	التي	تقودها	النساء	في	النمو،	ولكنه	يساهم	أيضًا	
لمواردهن	 أفضل	 باستخدام	 ويسمح	 المرأة،	 استقاللية	 في	
وأسرهن	 شركاتهن	 من	ضعف	 ويقلل	 واألسرية،	 الشخصية	

.)CIPPEC, 2018(	المعيشية

ومع	ذلك،	فإن	الشمول	المالي	للمرأة	يتطلب	نظامًا	ماليًا	أكثر	
مراعاة	للنوع	االجتماعي	ليعالج	التحديات	التي	تواجهها	المرأة.	
كما	أن	البيئة	التنظيمية	الشاملة	ذات	صلة	أيضًا.	من	المهم	
المتعلقة	 بالقيود	االجتماعية	األوسع	نطاقًا	 كذلك	االعتراف	
بمسؤوليات	األسرة	المعيشية	والرعاية	والعوائق	غير	المالية	
ومن	 األسواق(.	 إلى	 والوصول	 والتعليم،	 التدريب،	 )مثل	
المناصب	 في	 المرأة	 تمثيل	 تحسين	 أهمية	 إدراك	 الضروري	
المالية،	 والمؤسسات	 التنظيمية،	 الهيئات	 داخل	 القيادية	
التنفيذيات،	 الرؤساء	 من	 المزيد	 المالي:	 االستثمار	 ولجان	
النساء	 والمزيد	من	 اإلدارة،	 النساء	في	مجالس	 والمزيد	من	

في	مناصب	صنع	القرار،	وهي	تغييرات	مطلوبة	لسد	الفجوة	
بين	الجنسين	في	ريادة	األعمال.

منتجات	 أو	 خدمات	 تصميم	 الممكنة	 األخرى	 العوامل	 من	
مالية	تستهدف	النساء.	على	الرغم	من	القوانين	الوطنية	في	
قانوني،	 غير	 المرأة	 ضد	 التمييز	 تجعل	 التي	 اإلمارات	 دولة	
مختلف	 في	 جنسانية	 وتحيزات	 الجنسين	 بين	 فجوات	 توجد	

القطاعات	االقتصادية.

التمويل،	 إلى	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	 وصول	 ولتعزيز	
تندرج	التوصيات	ضمن	ثالث	فئات	رئيسية:	تطوير	السياسات	
)تعزيز	السياسات	واإلجراءات(،	واالستشارات	)تصميم	الحلول	
العملي،	 التدريب	 )توفير	 القدرات	 وبناء	 المبتكرة(،	 المالية	

والمساعدة	الفنية،	والمعرفة،	والوعي(.

يقدم	كل	صاحب	مصلحة	حلواًل	مختلفة	وسيستفيد	بشكل	
كبير	من	تحسين	وتوسيع	نطاق	وصول	النساء	إلى	التمويل.	
للشركات	 دعمًا	 أكثر	 الوطنية	 األعمال	 بيئة	 كانت	 وكلما	
النمو	االقتصادي	للدولة	أسرع	وأكثر	 المملوكة	للنساء،	كان	

استدامة.

أفضل الممارسات العالمية لتمويل الشركات المملوكة للنساء

اتحاد من المؤسسات المالية ملتزم بتعزيز حصول الشركات المملوكة للنساء على التمويل.  37

نجحت	العديد	من	البنوك	في	االقتصادات	المتقدمة	والناشئة	
في	تصميم	وتنفيذ	برامج	لتمكين	الشركات	المملوكة	للنساء	
من	الوصول	إلى	التمويل.	يمكن	االطالع	على	بعض	األمثلة	
التي	تمثل	كل	من	البلدان	المتقدمة	والناشئة	في	الملحق	4.

التي	 المالية	 الخدمات	 عروض	 أهمية	 األمثلة	 هذه	 توضح	
لتلبية	 مختلفة	 آليات	 تصميم	 خالل	 من	 النساء	 تستهدف	
الصغر	 متناهية	 المشاريع	 لقطاع	 المحددة	 االحتياجات	

والصغيرة	والمتوسطة	المملوكة	للنساء.

أثبتت	 االئتمان،	 إلى	 النساء	 توسيع	نطاق	وصول	 إلى	جانب	
وموثوقًا	 مربحًا	 قطاعًا	 يمثلن	 النساء	 أن	 بنجاح	 البرامج	 هذه	
من	السوق.	وتهدف	بعض	البرامج	بشكل	مباشر	إلى	معالجة	
القيود	لناحية	العرض،	على	سبيل	المثال،	من	خالل	خطوط	
رائدات	 وصول	 فرص	 لزيادة	 خصيصًا	 المصممة	 االئتمان	
البنوك	 لموظفي	 التدريب	 وتوفير	 التمويل	 إلى	 األعمال	

وصاحبات	الشركات.

الشركات	 قطاع	 مع	 البنوك	 تعاملت	 البلدان،	 بعض	 في	
رائدات	 بأن	 اعترافها	 مع	 فريدة،	 بطريقة	 للنساء	 المملوكة	
التمويل	 إلى	 الوصول	 في	 عقبات	 يواجهن	 األعمال	
والخدمات	 التواصل،	 وفرص	 والتدريب،	 والمعلومات،	
ضمن	 عادًة	 البنوك	 تعمل	 أخرى،	 بلدان	 وفي	 االستشارية.	
مجموعة	من	اإلرشادات	التنظيمية	عالوًة	على	أنها	ال	تتمتع	
سوى	بمرونة	محدودة.	وقد	قامت	بنوك،	مثل	بنك	دي	أف	
سي	يو	في	أوغندا،	وبنك	جرانتي	في	تركيا،	والبنك	اللبناني	
األعمال	مصممة	 لرائدات	 عروض	 بتقديم	 لبنان	 في	 للتجارة	

خصيصًا	للسياق	المجتمعي	والثقافي.

التمويل	 زيادة	حصول	الشركات	المملوكة	للنساء	على	 وُتعد	
استراتيجية	سليمة	وذات	جدوى	استثمارية	جيدة	للمؤسسات	
المالية.	فُيظهر	التحالف	المصرفي	العالمي	للنساء37	كيف	أن	
إن	 ومستدام:	 مربح	 أمر	 للنساء	 المصرفية	 الخدمات	 توسيع	
تقديم	خدمات	مالية	مستهدفة	من	شأنه	أن	يزيد	عدد	النساء	
والمتوسطة(	 الصغيرة	 )لمشاريعهن	 الشركات	 من	 كعمالء	

وكعمالء	تجزئة	)بشكل	شخصي(.

 AU Small الهندي	 البنك	 أشار	 	،2018 لعام	 تقريره	 في	
Finance Bank	إلى	أن	النساء	عادًة	ما	يوسعن	طلبهن	من	
)مثل	 الشخصية	 المنتجات	 إلى	 التجارية	 األعمال	 منتجات	
التوفير،	 وحسابات	 والودائع	 والخصم،	 االئتمان	 بطاقات	
وقروض	األمومة،	ورسوم	تعليم	األطفال،	والتأمين،	وأجهزة	

نقاط	البيع،	ومصاريف	األثاث(.

الفرص	 هذه	 تفويت	 إلى	 اإلمارات	 دولة	 في	 البنوك	 تميل	
من	خالل	رفض	طلبات	قروض	الشركات	المملوكة	للنساء.	
يجب	أن	تجري	البنوك	أبحاثًا	محددة	حول	السوق	لفهم	قطاع	
الشركات	المملوكة	للنساء	بشكل	أفضل	ولتكون	قادرة	على	
تلبية	احتياجاتها،	من	خالل	المنتجات	والخدمات	المستهدفة،	
واالئتمان	 التجارة،	 وتمويل	 العامل،	 المال	 رأس	 تمويل	 مثل	

للنفقات	الرأسمالية.

تشمل	التدابير	األخرى	لتحسين	الشمول	المالي	للنساء	دعم	
الشركات	المملوكة	للنساء	والمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	
سجالت	 وإنشاء	 القيمة،	 وسالسل	 العامة	 المشتريات	 في	
الشركات	 حول	 بيانات	 وجمع	 للنقل،	 قابلة	 رهنية	 ضمانات	
بتطوير	طرق	 السماح	 أجل	 للنساء	ومشاركتها	من	 المملوكة	

تقييم	ائتماني	جديدة	يمكن	أن	تعود	بالفائدة	على	النساء.

3. التوصيات
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وضع السياسات

ريادة	 بيئات	 لتعزيز	 فاعلية	 األكثر	 الحكومية	 السياسات	 إن	
الحكومية	 السياسات	 تحتاج	 شاماًل.	 نهجًا	 َتستخدم	 األعمال	
إلى	تغيير	تركيزها	من	دعم	ريادة	األعمال	على	نطاق	واسع	إلى	
استهداف	دعم	الشركات	المملوكة	للنساء	على	وجه	التحديد.

التمييز	 في	 النظر	 إلى	 السياسات	 تحتاج	 ذلك،	 على	 عالوًة	
االبتكار	 يقودها	 التي	 )األعمال	 التحويلية	 األعمال	 ريادة	 بين	
االحتياجات	 )تلبية	 الكفاف	 أعمال	 وريادة	 والتكنولوجيا(	
األساسية	في	المجتمع(	واستهداف	الُنهج	التي	تّتبعها	وفقًا	

لذلك.

ترد	التوصيات	التالية	أسفل	عناوين	أصحاب	المصلحة	الذين	
تنطبق	هذه	التوصيات	عليهم:

الحكومة
بين	. 1 أي	 والخاص،	 العام	 القطاَعين	 بين	 الحوار	 تعزيز	

والبرنامج	 التجارة	 بغرف	 الممثلة	 الحكومية	 الوكاالت	
والمتوسطة،	 الصغيرة	 والمنشآت	 للمشاريع	 الوطني	
المالية	 والمؤسسات	 والجمعيات	 المنظمات	 ومختلف	
السياسات	 بشأن	 للتشاور	 األعمال	 بسيدات	 الصلة	 ذات	
بين	 للمساواة	 والمراعية	 الشاملة	 والتمويلية	 التنظيمية	

الجنسين.

جميع	. 2 إلى	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	 وصول	 زيادة	
التمويل،	 قوانين	 حول	 الصلة	 ذات	 المعلومات	

والسياسات،	وفرص	التمويل	المعتمدة	من	الحكومة.

واالستثمارات	. 3 الجماعي	 التمويل	 وتنظيم	 إنشاء	 تشجيع	
المالية	الذكية	الجديدة	التي	من	شأنها	التأثير	بشكل	إيجابي	

على	جميع	رواد	األعمال	المحتملين.

لتشمل	. 4 المالئكة	 المستثمرين	 استثمارات	 تطوير	 دعم	
باألسهم،	 التمويل	 فجوات	 وسد	 الخاصة،	 االستثمارات	
وتحسين	حالة	الشركات	الناشئة	واستعدادها	لرأس	المال	

الُمخاطر	وشركات	األسهم	الخاصة.

والمتوسطة	. 5 الصغيرة	 للمشاريع	 خاص	 اهتمام	 إيالء	
الوطنية	 التنمية	 استراتيجيات	 في	 للنساء	 المملوكة	

وقوانين	وسياسات	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة.	على	
سبيل	المثال،	يمكن	أن	يضمن	دمج	منظور	جنساني	في	
الصغيرة	 والمنشآت	 المشاريع	 بشأن	 االتحادي	 القانون	
و17(	 	10 المادَتين	 في	 التحديد	 وجه	 )على	 والمتوسطة	
الدعم	 على	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	 حصول	 تحسين	

المالي	والفرص	المتاحة	في	السوق.

قيادة	الجهود	الرامية	إلى	جمع	البيانات	المصنفة	جنسانيًا	. 6
حول	اإلنفاق	العام	الحكومي	وتمويل	المشاريع	الصغيرة	

والمتوسطة.

قروض	. 7 تقديم	 لضمان	 الوكاالت	 مع	 شراكة	 إقامة	
بدون	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	 إلى	 الفائدة	 منخفضة	

ضمانات	رهنية	في	قطاعات	مختارة.

المؤسسات المالية ومؤسسات اإلقراض
بين	. 1 للمساواة	 مراعية	 داخلية	 ولوائح	 سياسات	 وضع	

الجنسين.

صين	. 2 توفير	أقسام	للنساء	فقط	أو	تعيين	مصرفيين	مخصَّ
لتقديم	خدمات	خاصة	إلى	الشركات	المملوكة	للنساء.

القرارات	بهدف	تسريع	. 3 أكثر	فعالية	التخاذ	 إجراءات	 تنفيذ	
العملية	الطويلة	التي	يتطلبها	فتح	الحسابات	المصرفية	

والموافقة	على	االئتمان.

للنساء	. 4 المملوكة	 للشركات	 مرجعي	 أساس	 خط	 صياغة	
في	قطاع	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	وتتّبع	األهداف	

واألرقام	السنوية	من	خالل	أنظمة	إدارة	األداء.

البنك	. 5 داخل	 اإلناث(	 أو	 الذكور	 )من	 مناصرين	 تعيين	
للمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	المملوكة	للنساء.

أهداف	. 6 يلّبون	 الذين	 القروض	 )ومساءلة(	موظفي	 تحفيز	
والمتوسطة	 الصغيرة	 والشركات	 المشاريع	 إقراض	

المملوكة	للنساء	مع	العمالء	الجدد	والحاليين.

تعزيز	الوعي	بالشركات	المملوكة	للنساء	من	خالل	ورش	. 7
عمل	لمحو	األمية	المالية	والعروض	التقديمية	للمنتجات	

المالية.

شبكات الشركات المملوكة للنساء
التي	. 1 والسياسات	 القوانين	 في	 تعديالت	 إلجراء	 الدعوة	

للنساء	 المملوكة	 الشركات	 نمو	 أمام	 عوائق	 تضع	
)الوصول	إلى	فرص	السوق(.

بشكل	. 2 للنساء	 المملوكة	 الشركات	 لمشاركة	 الدعوة	
وفي	 والعام	 الخاص	 القطاَعين	 بين	 الحوارات	 في	 نشط	

مناقشات	صنع	القرار.

إقامة	شراكات	مع	بنوك	محددة	لزيادة	وصول	النساء	إلى	. 3
التمويل.

المنظومة  وشركاء  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة 
اآلخرون

المملوكة	. 1 الشركات	 حصول	 حول	 البحث	 نطاق	 توسيع	
التحديثات	 وتتّبع	 السوق	 وفرص	 التمويل	 على	 للنساء	

م	هذه	الشركات. السنوية	وتقدُّ

المائدة	. 2 مناقشات	 تنظيم	 في	 المبادرة	 زمام	 أخذ	
العام	 القطاَعين	 بين	 مفتوح	 حوار	 وإطالق	 المستديرة	
والخاص	مع	الشركات	المملوكة	للنساء	من	خالل	تمكين	
الشبكات	والجمعيات	النسائية	للمشاركة	بفعالية	في	حوار	

السياسات	والمناصرة.

المالية	على	تطوير	حلول	. 3 البنوك	والمؤسسات	 مساعدة	
مربحة	ومستدامة	)خدمات	أو	منتجات	مالية	تتوافق	مع	

احتياجات	وتحديات	الشركات	المملوكة	للنساء(.
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بناء القدرات

محو	 أن	 الممارسات	 أفضل	 ُتظهر	 العالمي،	 الصعيد	 على	
يتم	 التي	 التدخالت	 من	 هما	 القدرات	 وبناء	 المالية	 األمية	
سكانية	 لفئات	 المالي	 اإلدماج	 بهدف	 شائع	 بشكل	 تبّنيها	
محددة.	َتستخدم	الهيئات	التنظيمية،	في	أستراليا	والواليات	
الذكية	 المالي	 التثقيف	 تقنيات	 المثال،	 المتحدة	على	سبيل	
ال	 ذلك،	 ومع	 أوسع.	 جمهور	 إلى	 للوصول	 متزايد	 بشكل	
توجد	حتى	اآلن	برامج	لمحو	األمية	المالية	مصممة	خصيصًا	
جميع	 القسم،	 هذا	 في	 أساسي.	 بشكل	 النساء	 الستهداف	
زيادة	 أجل	 من	 إجراءات	 التخاذ	 مدعوون	 المصلحة	 أصحاب	
المالية	 األمية	 محو	 خالل	 من	 التمويل	 إلى	 النساء	 وصول	

وتوعية	الموظفين.	

الحكومة
والمتوسطة	. 1 الصغيرة	 المشاريع	 بمساهمة	 الوعي	 تعزيز	

المملوكة	للنساء	في	النمو	االقتصادي	الوطني.

دعم	عملية	التحول	الثقافي	لتشجيع	المزيد	من	الشركات	. 2
القانونية	 العوائق	 إزالة	 خالل	 من	 للنساء	 المملوكة	

والتنظيمية	القائمة	على	النوع	االجتماعي.

الشركات	. 3 مراحل	 لمختلف	 التمويل	 بأهمية	 الوعي	 بناء	
المملوكة	للنساء.

المؤسسات المالية ومؤسسات اإلقراض
توفير	التدريب	للموظفين	في	إدارات	االئتمان	على	قروض	. 1

صة	وتلبية	احتياجات	رائدات	األعمال. األعمال	المخصَّ

وأنشطة	. 2 والتدريب،	 المالية،	 األمية	 لمحو	 دورات	 تقديم	
بناء	القدرات	األخرى	لتعزيز	فهم	النساء	للمنتجات	المالية	

وخيارات	االستثمار.

شبكات الشركات المملوكة للنساء
التعاون	مع	هيئة	األمم	المتحدة	للمرأة	وشركاء	المنظومة	. 1

اآلخرين	والبنوك	لزيادة	المعرفة	والمهارات	المالية	للمرأة.

إلى	. 2 الوصول	 لتوفير	 منظمة	 إرشاد	 عالقات	 إنشاء	
المعلومات	حول	الموارد	الحالية	والتوجيهات	بشأن	فهم	

مختلف	أقسام	عملية	طلب	القرض.

تسهيل	فرص	التواصل	من	خالل	تنظيم	فعاليات	لتبادل	. 3
الخبرات	والدروس	المستفادة.

المملوكة	. 4 الشركات	 بين	 المؤسسي	 التواصل	 تشجيع	
الشبكة	 داخل	 والمتوسطة	 الصغيرة	 والمشاريع	 للنساء	
لتقديم	 األخرى	 النسائية	 األعمال	 جمعيات	 ومع	 الواحدة	

فرص	سوق	جديدة.

المنظومة  وشركاء  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة 
اآلخرون

لبناء	. 1 شامل	 ببرنامج	 للنساء	 المملوكة	 الشركات	 تزويد	
واإلرشاد،	 والتوجيه،	 التدريب،	 ذلك	 في	 بما	 القدرات	
والترويج	للمستثمرين،	وبناء	شبكات	العالقات،	وتخطيط	
نطاق	 توسيع	 في	 لدعمها	 المالية	 واإلدارة	 األعمال،	

أعمالها.

إقامة	شراكة	مع	جمعيات	األعمال	الستضافة	اجتماعات	. 2
المالية	 والمؤسسات	 الشركات	 صاحبات	 مع	 منتظمة	
من	أجل	فهم	احتياجاتهن	بشكل	أفضل	وبناء	عالقات	مع	

عمالء	محتملين	ومربحين.	

دعم	جمعيات	سيدات	األعمال	لتلبية	احتياجات	المشاريع	. 3
الحوار	 للنساء	من	خالل	 المملوكة	 والمتوسطة	 الصغيرة	

المستمر	والتدريبات	المشتركة.

وأفضل	. 4 األعمال	 رائدات	 نجاح	 على	 الضوء	 تسليط	
الممارسات	الشاملة	في	القطاع	المصرفي	والمؤسسات	

المالية	غير	المصرفية.

المناصرة

العالمية	 الكيانات	 مختلف	 من	 مجتمع	 حشد	 إلى	 حاجة	 ثمة	
واإلقليمية	والُقطرية	للدعوة	بشكل	مشترك	لتغيير	السياسات	
رفع	 المرأة:	 حياة	 على	 إيجابي	 تأثير	 إلحداث	 والممارسات	
وبالتالي	 للمرأة	 االقتصادي	 التمكين	 وزيادة	 النساء	 أصوات	

م	نحو	اإلدماج	المالي	للمرأة.	 تسريع	التقدُّ

الحكومة
مثل	. 1 برامج	 خالل	 من	 النساء	 إقراض	 على	 البنوك	 تحفيز	

إعانات	االئتمان	أو	برامج	ضمانة	االئتمان	الجزئي.

وسجالت	. 2 االئتمان	 بمكاتب	 المالية	 التحتية	 البنية	 تعزيز	
ائتمان	 بناء	سجالت	 النساء	في	 الرهنية	لدعم	 الضمانات	

بأسمائهن	وتقليل	تكلفة	االقتراض.

المؤسسات المالية ومؤسسات اإلقراض
الصغيرة	. 1 للمشاريع	 موجهة	 قروض	 خدمات	 تطوير	

والمتوسطة	لقطاع	الشركات	المملوكة	للنساء.

ضمانات	. 2 تقدم	 التي	 المؤسسات	 مع	 شراكة	 إقامة	
توفير	 أجل	 من	 المخاطر	 لتقاسم	 تسهيالت	 أو	 القروض	

تمويل	طويل	األجل.

تقديم	معدالت	فائدة	أقل	ألعضاء	الشبكات	الرسمية	من	. 3
الشركات	المملوكة	للنساء	وشروط	دفع	أفضل.

من	. 4 متنوعة	 مجموعة	 على	 بناًء	 القروض	 طلبات	 تقييم	
العوامل،	بما	في	ذلك	إمكانات	الشركات،	وتاريخ	الودائع،	
والعائد	االجتماعي	على	االستثمار،	بداًل	من	سجل	العمل	

السابق	والربحية	وحدهما.

شبكات الشركات المملوكة للنساء
إقامة	شراكات	مع	المؤسسات	المالية	والشركاء	اآلخرين	. 1

تلبي	 والمتوسطة	 الصغيرة	 للمشاريع	 قروض	 لتصميم	
احتياجات	الشركات	المملوكة	للنساء.

صاحبات	. 2 بين	 الضمان	 وجمعيات	 الصناديق	 تكوين	 دعم	
الشركات.

المالئكة	. 3 المستثمرين	 استثمارات	 من	 المزيد	 تسهيل	
المملوكة	 الشركات	 شبكات	 داخل	 الجماعي	 والتمويل	
للنساء	من	خالل	تشجيع	صاحبات	الشركات	الناجحات	على	

أن	يصبحن	مستثمرات	مالئكة.

المنظومة  وشركاء  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة 
اآلخرون

للنساء	. 1 المملوكة	 الشركات	 حول	 البحث	 نطاق	 توسيع	
تطوير	 فوائد	 على	 أدلة	 تقدم	 التي	 البحثية	 التقارير	 ونشر	

الخدمات	المالية	للنساء.

شركات	. 2 من	 العمالء	 استهداف	 على	 البنوك	 تشجيع	
الممارسات	 أفضل	 عرض	 خالل	 من	 األعمال	 سيدات	

واإلمكانات	االقتصادية.

المتابعة	مع	الحكومة	ومؤسسات	اإلقراض	المالي	للعمل	. 3
على	جمع	البيانات	الجنسانية	واإلبالغ	بها.

التي	. 4 األعمال	 نمو	 مسابقات	 استضافة	 في	 المشاركة	
المملوكة	 والمتوسطة	 الصغيرة	 المشاريع	 تستهدف	
للنساء	والتعاون	مع	المؤسسات	المالية	لتقديم	القروض	

أو	المنح	للفائزات.
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المالحق
الملحق 1

القانون االتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدولة اإلمارات العربية المتحدة

»عّرفت	المادة	)1(	بعض	المصطلحات	والمفردات	التي	حددها	القانون	على	النحو	التالي:

تزاول	نشاطًا	اقتصادّيًا،	صغيرة	كانت	وبما	يشمل	 أو	مؤسسة	فردية	 أية	شركة	 إلى	 –	تشير	»المشاريع	والمنشآت«	
يشير	 	– والمتوسطة	 الصغيرة	 والمنشآت	 المشاريع	 مجلس	 إلى	 »المجلس«	 يشير	 	– متوسطة	 أو	 الصغر،	 متناهية	
»البرنامج«	إلى	البرنامج	الوطني	للمشاريع	والمنشآت	الصغيرة	والمتوسطة.	وتوضح	المادة	)2(	أهداف	القانون	التي	
تسعى	لتحقيق	ما	يلي:	تطوير	المشاريع	والمنشآت	حتى	تكون	داعمًا	أساسّيًا	للتنمية	االقتصادية	في	الدولة	–	نشر	
جهود	 تنسيق	 	– االقتصادية	 الدولة	 طموحات	 تحقق	 التي	 األعمال	 وريادة	 واالبتكار	 واإلبداع	 البحث	 ثقافة	 وتشجيع	
	– العمل	 توفير	فرص	 أجل	 والمنشآت	من	 المشاريع	 تنافسية	 تعزيز	 	– والمنشآت	 المشاريع	 لتطوير	 المعنية	 الجهات	
تطوير	البرامج	والمبادرات	الرامية	إلى	تنمية	المشاريع	والمنشآت	–	تحفيز	ودعم	المواطنين	لدخول	سوق	العمل	في	
مجال	المشاريع	والمنشآت	والمساهمة	في	الناتج	المحلي	اإلجمالي	للدولة	–	تعزيز	مكانة	الدولة	كمركز	لريادة	األعمال.	
تصنف	وتعرف	المادتان	)3(	و)4(	المشاريع	والمنشآت	متناهية	الصغر	والصغيرة	والمتوسطة.	تنص	المادة	)3(	على	أن	

يصنف	المجلس	المشاريع	والمنشآت	بناًء	على	معيارين	أو	أكثر	مما	يأتي:

–	حجم	العمالة	–	حجم	العوائد	السنوية	–	رأس	المال.	يجوز	لمجلس	الوزراء،	بناًء	على	توصية	المجلس،	إضافة	أي	معيار	
آخر	مناسب	إلى	المعايير	المذكورة	في	البند	)1(	من	هذه	المادة،	بالنظر	إلى	طبيعة	ونوع	األنشطة	االقتصادية	التي	

تمارسها	المشاريع	والمنشآت.	

تشير	المادة	)4(	»التعريف	الموحد	للمشاريع	والمنشآت	الصغيرة	والمتوسطة«	إلى	اآلتي:	يصدر	مجلس	الوزراء	قرارًا	
الجهات	 مع	 التشاور	 وبعد	 المجلس	 توصية	 على	 بناًء	 والمتوسطة	 الصغيرة	 والمنشآت	 للمشاريع	 الموحد	 بالتعريف	

المعنية.

تنص	المادة	)5(	»مجلس	المشاريع	والمنشآت	الصغيرة	والمتوسطة«	على	التالي:	يصدر	مجلس	الوزراء	قرارًا	بتشكيل	
مجلس	يسمى	»مجلس	المشاريع	والمنشآت	الصغيرة	والمتوسطة«	يتبع	الوزارة،	برئاسة	الوزير	وعضوية	ممثلين	عن	

الجهات	ذات	العالقة	من	القطاع	العام	والخاص،	ويحدد	القرار	نظام	عمل	المجلس	وآلية	اتخاذ	قراراته.

المشاريع	 لتنمية	 االستراتيجية	 والخطط	 السياسات	 وتطوير	 وضع	 على	 المجلس«	 »اختصاصات	 	)6( المادة	 تنص	
متابعة	 	– المعنية	 والجهات	 البرنامج	 بين	 للتنسيق	 الالزمة	 والقواعد	 الضوابط	 يلي:	–	وضع	 ما	 بناًء	على	 والمنشآت	
مؤشرات	أداء	البرنامج	واعتماد	تقريره	السنوي	بشأن	المشاريع	والمنشآت	–	المراجعة	الدورية	لفعالية	معايير	تصنيف	
المشاريع	والمنشآت	واقتراح	التعديالت	المناسبة	عليها	ورفعها	لمجلس	الوزراء	–	وضع	الشروط	والمعايير	لعضوية	

البرنامج	–	أية	مهام	أخرى	ذات	عالقة	يسندها	إليه	مجلس	الوزراء.

تنص	المادة	)7(	»البرنامج	الوطني	للمشاريع	والمنشآت«	على	اآلتي:	ينشأ	في	الوزارة	برنامج	يسمى	)البرنامج	الوطني	
للمشاريع	والمنشآت	الصغيرة	والمتوسطة(،	ويصدر	به	قرار	من	مجلس	الوزراء.

تتناول	المادة	)8(	اختصاصات	البرنامج،	وتنص	على	أن	البرنامج	يختص	بالتنسيق	مع	الجهات	المعنية	في	رسم	الخطوط	
العامة	المتعلقة	بتوفير	الخبرات	والمعونات	الفنية	واإلدارية	والتدريبية	في	مختلف	المجاالت	لدعم	وتطوير	المشاريع	
والمنشآت	بما	في	ذلك:	–	إعداد	تقييم	دوري	للمشاريع	والمنشآت	ورفعه	للمجلس	متضمنًا	التحديات	التي	تواجهها	
والحلول	المناسبة	لها	–	التنسيق	مع	الجهات	الحكومية	االتحادية	والمحلية	والقطاع	الخاص	لتسويق	منتجات	المشاريع	
لتوفير	مزايا	وحوافز	للمشاريع	والمنشآت	–التنسيق	 المعنية	 الجهات	 التنسيق	مع	 الدولة	–	 والمنشآت	داخل	وخارج	
مع	الجهات	ذات	العالقة	اإلقليمية	والدولية	لدعم	تطوير	قطاع	المشاريع	والمنشآت	–	وضع	برامج	توعوية	للتشجيع	

على	إقامة	المشاريع	والمنشآت،	مع	التعريف	بفرص	االستثمار	المتاحة	والمناسبة	للمشاريع	والمنشآت	ومخاطرها،	
وبالمعارض	المحلية	والدولية	والمعاونة	على	االشتراك	فيها	–	إنشاء	قاعدة	بيانات	بالمشاريع	والمنشآت	المسجلة	لديه	
وتصنيفها	–	تشجيع	العمل	الذاتي	والتعاون	المشترك	واالندماج	بين	المشاريع	والمنشآت	–	الموافقة	على	طلبات	منح	
البرنامج	من	قبل	الصناديق	والمؤسسات	والبرامج	والجهات	 االمتيازات	للمشاريع	والمنشآت	الحاصلة	على	عضوية	
المحلية	–	أية	مهام	أخرى	ذات	عالقة	يحددها	المجلس.	تنص	المادة	)9(	»تسجيل	المشاريع	والمنشآت	في	البرنامج«	
على	أن	يقوم	البرنامج	بالتعاون	مع	الجهات	المعنية	بتسجيل	المشاريع	والمنشآت	الراغبة	في	االنضمام	إلى	البرنامج	

بعد	استيفاء	الشروط	والمعايير	التي	يحددها	المجلس،	على	أن	يتم	موافاة	المجلس	ببيانات	التسجيل	بشكل	دوري.

تركز	المادة	)10(	من	القانون	الجديد	على	التسهيالت	والحوافز	المقدمة	من	القطاعين	العام	والخاص	ألصحاب	المشاريع	
والمنشآت	التي	تتمتع	بعضوية	البرنامج	والمتمثلة	في	اآلتي:	–	التسهيالت	االئتمانية	والترويج	والتسويق	المقدمة	من	
القطاع	الخاص،	شريطة	عدم	تعارضها	مع	أية	التزامات	مالية	أو	قانونية	–	التزام	الجهات	االتحادية	بالتعاقد	مع	المشاريع	
والمنشآت	بالدولة	بنسبة	ال	تقل	عن	%10	من	مجمل	العقود	وذلك	لتلبية	احتياجاتها	الشرائية	والخدمية	واالستشارية.

المشاريع		  مع	 بالتعاقد	 مالها	 رأس	 من	 	25% عن	 تقل	 ال	 نسبة	 االتحادية	 الحكومة	 تملك	 التي	 الشركات	 التزام	
والمنشآت	بالدولة	بنسبة	ال	تقل	عن	%5	من	مجمل	عقود	هذه	الشركات.

أصحاب		  قبل	 من	 زراعية	 أو	 صناعية	 ألغراض	 باألراضي	 واالنتفاع	 الترخيص	 رسوم	 وتخفيض	 اإلجراءات	 تبسيط	
المشاريع	والمنشآت،	وفقًا	للتشريعات	السارية	وبالتنسيق	مع	الجهات	المعنية.

تخصيص	مساحة	مناسبة	في	المعارض	التي	تشارك	بها	الدولة	في	الخارج	لعرض	المنتجات	الوطنية	التي	يشارك		 
التي	تحددها	 الخارجية	وفقًا	للضوابط	 بها	أصحاب	المشاريع	والمنشآت	وتوفير	المعلومات	الالزمة	عن	األسواق	

الالئحة	التنفيذية	لهذا	القانون.

لمنتجات		  والتسويق	 للترويج	 أخرى	 داخلية	 معارض	 ضمن	 المشاركة	 أو	 المتخصصة	 المحلية	 المعارض	 إقامة	
المشاريع	والمنشآت.

والسلع		  األولية	 والمواد	 كالمعدات	 الجمركية،	 الضريبة	 من	 اإلنتاجية	 ألغراضها	 والمنشآت	 المشاريع	 إعفاء	 جواز	
الوزراء	والسلطات	المختصة	في	اإلمارات	األعضاء	في	االتحاد	كل	في	حدود	 الوسيطة،	وذلك	بقرار	من	مجلس	

اختصاصه	بناًء	على	توصية	الوزير.

إعفاء	المشاريع	والمنشآت	من	الضمان	المصرفي	للعمالة	التي	تستخدمها	على	أن	يضع	المجلس	بالتنسيق	مع		 
وزارة	العمل	الضوابط	والشروط	الالزمة	لإلعفاء	المشار	إليه.

التالية	 )8(	من	المادة	السابقة	خالل	الثالث	سنوات	 	،)7( 	،)4( )11(	على	أن	تكون	االستفادة	من	البنود	 تنص	المادة	
لعضوية	البرنامج،	وللبرنامج	مد	فترة	االستفادة	لمدة	سنة	قابلة	للتجديد	لمدة	أو	لمدد	أخرى	مماثلة.

التشريعات	 عليه	 تتضمن:	مع	مراعاة	ما	نصت	 والتي	 المقدمة	 التسهيالت	اإلضافية	 القانون	 )12(	من	 المادة	 تحدد	
الخاصة	بالملكية	الفكرية،	تحدد	الالئحة	التنفيذية	لهذا	القانون	التسهيالت	اإلضافية	التي	تمنح	للمشاريع	والمنشآت	
التي	تحتوي	أقسامًا	خاصة	للبحث	والتطوير	واالبتكار	التي	حققت	نجاحًا	اقتصادّيًا	وكذلك	للمخترعين	ومالكي	براءات	

االختراع	بالدولة.

المملوكة	 والمنشآت	 للمشاريع	 يجوز	 أنه	 على	 	)13( المادة	 نصت	 فقد	 والحوافز،	 التسهيالت	 بين	 الجمع	 بخصوص	
للمواطنين	الجمع	بين	التسهيالت	والحوافز	المقدمة	من	الجهات	االتحادية	والمحلية	والقطاع	الخاص.

تتناول	المادة	)14(	الشروط	الخاصة	بالتسهيالت	والحوافز،	وتنص	على	اآلتي:	يشترط	الستفادة	المشاريع	والمنشآت	
من	التسهيالت	والحوافز	أن	تكون	مملوكة	ملكية	كاملة	لمواطني	الدولة	وأن	تكون	عضوًا	في	البرنامج.



4849 الشركات المملوكة للنساء في دولة اإلمارات العربية المتحدة: فرصة ذهبيةالشركات المملوكة للنساء في دولة اإلمارات العربية المتحدة: فرصة ذهبية

)15(،	تلتزم	المشاريع	والمنشآت	بما	يأتي:	استخدام	التسهيالت	والحوافز	في	الغرض	المحدد	لها،	مع	 وفقًا	للمادة	
عدم	تغيير	المشروع	والمنشأة	أو	نقل	ملكيته	إلى	شخص	آخر	أو	جهة	أخرى	دون	موافقة	الجهة	المعنية	باإلضافة	إلى	

الشفافية	واإلفصاح	لدى	الجهات	المعنية.

وفقًا	للمادة	)16(	»تأمين	المنشآت«،	يجب	على	أصحاب	المشاريع	والمنشآت	الراغبين	في	الحصول	على	التسهيالت	
والحوافز	التأمين	على	المنشأة	لدى	شركة	تأمين	معتمدة	بالدولة،	وفقًا	ألنواع	التأمين	المطلوب	والذي	تحدده	الالئحة	

التنفيذية	لهذا	القانون.

تتناول	المادة	)17(	آلية	تقديم	التسهيالت	االئتمانية	وتمويل	أنشطة	المشاريع	والمنشآت	وتنص	على	ما	يلي:	يقوم	
مصرف	اإلمارات	للتنمية	بالتعاون	والتنسيق	مع	المجلس،	بوضع	آلية	لتقديم	التسهيالت	االئتمانية	وتمويل	أنشطة	
المشاريع	والمنشآت	المنضمة	للبرنامج.	يلتزم	مصرف	اإلمارات	للتنمية	بأال	تقل	التسهيالت	االئتمانية	والتمويل	التي	
يقدمها	للمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	المنضمة	للبرنامج	عن	%10	من	المجموع	الكلي	السنوي	لما	يقدمه	المصرف	

من	تسهيالت	ائتمانية	وتمويل.

فيما	يتعلق	بالمعايير	اإلجرائية	والفنية	للحصول	على	القروض،	تنص	المادة	)18(	من	القانون	على	أن	يصدر	مصرف	
دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	المركزي	القواعد	والمعايير	اإلجرائية	والفنية	لمنح	أصحاب	المشاريع	والمنشآت	القروض	

التجارية.

عالوًة	على	ذلك،	تنص	المادة	)19(	»التقييم	السنوي	لبيئة	المشاريع	والمنشآت«	على	أن	تقوم	الجهات	المعنية	بإجراء	
إنجاز	 الخدمات	وتسهيل	 بيئة	داعمة	ومشجعة	للمشاريع	والمنشآت	من	خالل	تطوير	 للتأكد	من	توفير	 تقييم	سنوي	
المعامالت	بشكل	سريع	وفاعل	مما	يساعد	على	تحقيق	التنافسية	للدولة.	ويتم	رفع	تقرير	بنتائج	التقييم	إلى	المجلس.

الدولية	 المنظمات	 وفي	 األخرى	 الدول	 أمام	 والمنشآت	 المشاريع	 تمثل	 الوزارة	 أن	 القانون	 من	 	)20( المادة	 توضح	
واإلقليمية،	وذلك	بالتنسيق	مع	الجهات	المعنية.

التي	تعفى	منها	 االتحادية	 الرسوم	 الوزراء،	 بقرار	من	مجلس	 تحدد	 أن	 الرسوم«	على	 )21(	»اإلعفاء	من	 المادة	 تنص	
المشاريع	والمنشآت،	ومدة	هذا	اإلعفاء.

بأية	عقوبة	أشد	ينص	عليها	أي	قانون	آخر،	يعاقب	كل	 )22(	»العقوبات«	على	اآلتي:	مع	عدم	اإلخالل	 المادة	 تنص	
صاحب	مشروع	أو	منشأة	يخالف	أي	حكم	من	أحكام	المادة	)15(	من	هذا	القانون	بغرامة	ال	تقل	عن	)5,000(	خمسة	

آالف	درهم،	وال	تجاوز	)500,000(	خمسمائة	ألف	درهم.

وفقًا	للمادة	)23(،	يصدر	مجلس	الوزراء	الالئحة	التنفيذية	لهذا	القانون،	وذلك	خالل	ثالثة	أشهر	من	تاريخ	العمل	به،	
ووفقًا	للمادة	)24(،	يلغى	كل	حكم	يخالف	أو	يتعارض	مع	أحكام	هذا	القانون.

تنص	المادة	)25(على	أن	ينشر	هذا	القانون	في	الجريدة	الرسمية	ويعمل	به	بعد	ثالثة	أشهر	من	تاريخ	نشره«.

المشاريع	 	2014 لسنة	 	2 رقم	 االتحادي	 القانون	 يصدر	 اإلماراتي	 »الرئيس	 	.)2014( اإلماراتية	 األنباء	 وكالة	 المصدر:	
والمنشآت	الصغيرة	والمتوسطة	-	إضافة	أولى	14	أبريل/نيسان

المؤسسةاإلمارةوصف مختصراسم المنشأة

أبوظبيمركز	ريادة	أعمال	وابتكارمركز	معهد	مصدر	لالبتكار	وريادة	األعمال

جامعة	نيويورك	-	أبوظبيأبوظبيمركز	ريادة	أعمال	وابتكارجامعة	نيويورك	أبوظبي	-	أيديا	الب	

الشارقةمركز	ريادة	أعمال	وابتكارمركز	الشارقة	لريادة	األعمال	)شراع(

مؤسسة	نماء	لالرتقاء	بالمرأةالشارقةريادة	أعمال	وتدريبمجلس	سيدات	أعمال	الشارقة

مجمع	الشارقة	للبحوث	والتكنولوجيا	
)SRTIP(	ابتكارواالبتكار	الشارقةمركز

اإلماراتمركز	ريادة	أعمال	وتدريبتمّكن

Crib Academy	األعمالأكاديمية	لريادة	اإلماراتأكاديمية

مؤسسة	محمد	بن	راشد	لتنمية	المشاريع	دبيأكاديمية	دبي	لريادة	األعمال
الصغيرة	والمتوسطة	

جمعية	البيت	متوحد/اديوتكرأس	الخيمةمختبر	ابتكارمختبر	جوجل	لالبتكار

	مجموعة	سييد؛	الشيخ	سعيد	بن	أحمد	دبيمركز	ريادة	أعمال	وابتكارمركز	سييد	لريادة	األعمال	واالبتكار
آل	مكتوم

واحة	دبي	للسيليكون	مختبر	ابتكارمختبر	إنتل	إلنترنت	األشياء	باإلمارات
سلطة	واحة	دبي	للسيليكون	-	دبي

جامعة	اإلمارات	العربية	المتحدة

جامعة	اإلمارات	العربية	المتحدةاإلمارات	-	العينمنتزه	علوم	وابتكارمنتزه	العلوم	واالبتكار

مركز	ريادة	األعمال	واالبتكار	بأكاديمية	
أكاديمية	اإلمارات؛	غرفة	تجارة	أبوظبيأبوظبيمركز	ريادة	أعمال	وابتكاراإلمارات

كليات	التقنية	العليااإلماراتمركز	ريادة	أعمال	وابتكاركليات	التقنية	العليا

الملحق 2

مراكز ريادة األعمال واالبتكار بدولة اإلمارات العربية المتحدة
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المستفيدوناإلمارةالوصفاالسم

تأسس	في	عام	2007	)قانون	رقم	14	لسنة	2005(	 صندوق	خليفة
بدأ	برأسمال	إجمالي	قدره	300	مليون	درهم	إماراتي،		 

وزاد	تدريجيًا	إلى	2 مليار	درهم	إماراتي	ليغطي	جميع	
أنحاء	اإلمارات

جهة	للتنمية	االقتصادية	واالجتماعية	لمشاريع	صغيرة		 
ومتوسطة	غير	هادفة	للربح	تابعة	لحكومة	أبوظبي

يساعد	في	تطوير	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة		 
المحلية	من	خالل	إثراء	ثقافة	االستثمار	بين	مواطني	

دولة	اإلمارات،	وكذلك	دعم	وتطوير	المشاريع	
الصغيرة	والمتوسطة	في	اإلمارات.

اإلمارات	
بأكملها

المواطنون	اإلماراتيون

Hub71 		،أبوظبي	في	التكنولوجيا	لشركات	عالمية	منظومة
Hub71	هي	أحد	العناصر	الرئيسية	من	برنامج	"غدًا	

."21
"غدًا	21"	هو	برنامج	أبوظبي	للمسرعات	التنموية		 

ومدته	ثالث	سنوات	وأطلق	في	عام	2019	لدفع	
عجلة	التنمية	في	اإلمارة	من	خالل	االستثمار	في	

األعمال	واالبتكار	واألشخاص.
تشمل	المجموعة	الجديدة	أيضًا	30	في	المائة	من		 

الشركات	التي	أسستها	نساء،	مما	يشير	إلى	تزايد	
سات	الالتي	اخترن	االنغماس	في	مجتمع	 عدد	المؤسِّ

Hub71	المتنوع	والنابض	بالحياة.

ستحصل	الشركات	الناشئة	المختارة	على	تسهيالت	أبوظبي
مدعومة	من	سكن	ومساحة	مكتبية	وتأمين	صحي	على	

النحو	التالي:

دعم بنسبة %100 للشركات الناشئة في مرحلة النمو 
المبكرة:

2-5	أشخاص

حافز	قدره	100,000–500,000 دوالر لزيادة	رأس	المال

لمدة	عامين

دعم بنسبة %50 للشركات الناشئة في مرحلة النمو:

ما يصل إلى 25 شخصًا

حافز	قدره	500,000 دوالر	أو	أكثر	لزيادة	رأس	المال

لمدة	3	أعوام

يجب أن تتمتع الشركات الراغبة في االستفادة من برنامج 
حوافز Hub71 بأكبر عدد ممكن من المواصفات التالية:

أن	تكون	شركات	تكنولوجيا	ذات	إمكانية	نمو	عالية.

تستهدف	قاعدة	مستخدمين	واسعة	أو	تمتلك	إمكانية	
تحقيق	عوائد	كبيرة.

تقدم	تقنيات	أو	نماذج	أعمال	تحويلية

تأمين	تمويل	رأس	المال	الُمخاطر	في	السنوات	الثالث	
الماضية

أقل مدة البنك/المقرض
للعمل*

أقصى قرض )محول من 
الدرهم إلى الدوالر(

معدالت أقصى مدة
الفائدة/الربح

رسوم 
المعالجة

تأمين الدرع االئتماني

نعم%2%18	إلى	%4823	شهرًا350,000 $سنتانبنك	أبوظبي	األول

نعم%2.50%16	إلى	%7226	شهرًا800,000 $سنة	واحدةراك	بنك

نعم%1.35%18	إلى	%4826	شهرًا270,000 $سنتانبنك	المشرق

نعم	]%0.5	لكل	عام[%2%15	إلى	%4821	شهرًا250,000 $	سنة	واحدةبنك	اإلمارات	دبي	الوطني

نعم%2%15	إلى	%4820	شهرًا400,000 $سنتانبنك	أبوظبي	التجاري

ال%2%19	إلى	%3622	شهرًا250,000 $3	سنواتبنك	ستاندارد	تشارترد

%13	إلى	%16 60	شهرًا270,000 $3	سنواتبنك	أم	القيوين	الوطني
ثابتة

ال2.50%

ال%1%15	إلى	%4822	شهرًا680,000 $سنتانالبنك	العربي

نعم	]%0.35	لكل	عام[%3%6017	شهرًا400,000 $	سنة	واحدةبنك	االتحاد	الوطني

الال	ينطبق%4817	شهرًا400,000 $سنتانمصرف	اإلمارات	للتنمية

الملحق 3

مبادرات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الجدول 1

التمويالت الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة

الجدول 2

قروض األعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المستفيدوناإلمارةالوصفاالسم

صندوق	محمد	
بن	راشد	لدعم	

المشاريع	
الصغيرة	

والمتوسطة

دعم	وتمويل	مشاريع	الشباب	اإلماراتي.	 
تقديم	القروض	والضمانات	المالية	أو	حتى		 

المساهمة	في	المشاريع.
مراجعة	دراسات	الجدوى	وخطط	العمل	المعدة	من		 

قبل	مقدمي	الطلبات	ومنح	النصائح	بشأنها.

المواطنون	اإلماراتيوندبي

مجلس	دبي	
لمستقبل	ريادة	
األعمال	والبيئة	

االبتكارية

توفير	منصة	لتصميم	آليات	داعمة	للمبتكرين	ورواد		 
األعمال.

دعم	وتمويل	األفكار	والمشاريع	المبتكرة.		 
تسليط	الضوء	على	قصص	النجاح.	 
نشر	الوعي	بأهمية	االبتكار	وريادة	األعمال.	 
التعاون	مع	الجهات	الحكومية	وكيانات	القطاع	الخاص		 

وبرامج	االستثمار	والصناديق	الدولية.	
الشراكة	مع	المؤسسات	األكاديمية	لالستفادة	من		 

األفكار	اإلبداعية	للطالب	والخريجين	الجدد.

المواطنون	اإلماراتيوناإلمارات

مؤسسة	الشارقة	
لدعم	المشاريع	
الريادية	"رواد"	

»مؤسسة	تابعة	لغرفة	تجارة	وصناعة	الشارقة		 
تدعم	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	التي	يديرها	

المواطنون«.
تقديم	الدعم	المالي	والفني	وتمهيد	الطريق	لبيئة		 

مناسبة	إلقامة	وتطوير	المشاريع	الصغيرة.

المواطنون	اإلماراتيونالشارقة
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النتائجالخدمات المقدمةالبلد

البنك:	ويلز فارجو

الواليات	المتحدة	
األمريكية

صة	وخطوط	ائتمان	غير	مضمونة	للشركات		  تقديم	منتجات	مصممة	خصيصًا	ومخصَّ
المملوكة	للنساء.

توفير	التوعية	والتدريبات	التعليمية	من	خالل	برامج	خدمات	أعمال	النساء	لمساعدة		 
الشركات	المملوكة	للنساء	على	زيادة	الوصول	إلى	رأس	المال	والخدمات	المالية	

األخرى.
فرص	التدريب	والتواصل	)يتعاون	مع	الجمعيات	النسائية	للوصول	إلى	الشركات		 

المملوكة	للنساء	وتزويدها	بالبحوث،	والحلول	المالية،	وموارد	المشورة	في	مجال	
األعمال(.

االعتراف	بإنجازات	الشركات	المملوكة	للنساء:	بناء	شراكات	مع	المنظمات	الوطنية		 
واإلقليمية	وتنظيم	جائزة	"رائدة"	سنوية	لالعتراف	بإنجازات	أعمالها.

منذ	تأسيسه	في	عام	1995،	قدم	بنك		 
ويلز	فارجو	ائتمانًا	يزيد	عن	38	مليار	دوالر	
أمريكي	ألكثر	من	750,000	رائدة	أعمال.

يقدم	البنك	للشركات	المملوكة	للنساء		 
الخدمات	المالية،	والقروض،	وخطوط	

االئتمان	بما	في	ذلك	خطوط	ائتمان	غير	
مضمونة	حتى	100,000	دوالر.

البنك:	مؤسسة ويستباك المصرفية

يركز	البنك	على	النساء	في	جميع	القطاعات	الموجودة،	ونماذج	التسليم،	والمنتجات،		 أستراليا
والهيكل	التنظيمي.

توفير	التدريب	الداخلي	لموظفي	البنك	بهدف	رفع	معايير	الخدمات	المقدمة	للنساء.	 
تقديم	الخدمات	غير	المالية	من	خالل	الندوات	التعليمية،	وورش	العمل	حول		 

التدفقات	النقدية،	وجلسات	معلومات	التقاعد،	وبناء	القدرات،	والتوعية،	والمناصرة	
من	خالل	"وحدة	الخدمات	االستشارية	الستثمارات	النساء"	المتخصصة	في	تخطيط	

االستثمار،	والتعليم،	وإدارة	المخاطر،	وخدمات	األعمال.
تطوير	منصات	مثل	Ruby Connection	وفعاليات	"التعلم	والقيادة	والنجاح"	التي		 

توفر	تدريبًا	على	إدارة	األعمال	وفرصة	للتواصل	فيما	بينها	من	أجل	الشراكة	المحتملة	
وتنمية	أعمالها.

بنك	ويستباك	هو	عضو	مؤسس	في	التحالف	المصرفي	العالمي	للنساء.	 

أجرى	بنك	ويستباك	أبحاثًا	مكنته	من	إنشاء		 
عرض	قيمة	قوي	للشركات	األسترالية	

المملوكة	للنساء.
ساهم	برنامج	"النساء	في	األعمال"	التابع		 

لبنك	ويستباك	بأكثر	من	2.5	مليار	دوالر	
أسترالي	من	صافي	األرباح	لبنك	ويستباك	

في	عام	2009.
حصل	البنك	على	جوائز	وطنية	وعالمية		 

لالستدامة.
ويستباك	هو	البنك	األسترالي	الوحيد		 

المدرج	في	قائمة	أكثر	100	شركة	
مستدامة	على	مستوى	العالم	لعام	

.2011

البنك:	أمريكان أكسبرس

الواليات	المتحدة	
األمريكية

صمم	"برنامج	OPEN"	الذي	يمّكن	الشركات	المملوكة	للنساء	من	الوصول	إلى		 
مجموعة	متنوعة	من	البطاقات	المصممة	خصيصًا	لمساعدتها	على	إدارة	أنشطتها	

التجارية	اليومية	)بطاقات	تكاليف	األعمال	واالئتمان	التي	توفر	القوة	الشرائية،	
والمرونة،	والمكافآت،	والمدخرات	على	خدمات	األعمال	من	مجموعة	موسعة	من	

الشركاء،	وأدوات	وخدمات	عبر	اإلنترنت	مصممة	لتحسين	الربحية(.
الترويج	بنشاط	إلمكانية	حصول	الشركات	المملوكة	للنساء	على	العقود	الحكومية،		 

والتي	يهيمن	عليها	الذكور	عادًة.	مارس	ضغوطًا	من	أجل	تمرير	برنامج	العقود	
الفيدرالي	األمريكي	للشركات	المملوكة	للنساء،	والذي	يخصص	نسبة	مئوية	من	

العقود	الحكومية	في	83	مجااًل	مختلفًا	للنساء.
تقديم	خدمات	غير	مالية	)معلومات	ونصائح	وإرشادات	من	الشركات	المملوكة		 

.)OPEN	منتدى	عبر	األخرى	للنساء
الشراكة	مع	برنامج	Count Me In, Make Mine a Million	للعمل	مع	العمالء	من		 

النساء	ومساعدتهن	على	تحقيق	مبيعات	بالماليين.
التعاون	مع	منظمة	النساء	المؤثرات	في	السياسة	العامة	)WIPP(،	إلنشاء	"برنامج		 

Give Me 5"	الذي	يدعو	إلى	المزيد	من	فرص	التعاقد	الفيدرالية	للمؤسسات	
المملوكة	للنساء	)تثقيف	صاحبات	األعمال	حول	كيفية	المشاركة	في	عطاءات	

المشتريات	الفيدرالية	والفوز	بها(.

الملحق 4

أفضل الممارسات العالمية لتمويل الشركات المملوكة للنساء  

النتائجالخدمات المقدمةالبلد

البنك:	بنك دي أف سي يو

تحت	مظلة	برنامج	النساء	في	األعمال	)WIB(،	الذي	أنشئ	في	عام	2007،	قام	بنك	دي	أوغندا
أف	سي	يو	بما	يلي:  

صة	مثل	القروض	والمدخرات	لرائدات	األعمال.	نظرًا	ألن		  تصميم	منتجات	مالية	مخصَّ
متطلبات	الضمانات	الرهنية	تشكل	عقبة	رئيسية	أمام	النساء	األوغنديات	ألنهن	يجدن	
صعوبة	في	الحصول	على	الممتلكات،	فقد	أنشأ	بنك	دي	أف	سي	يو	"قرض	امتالك	
أرض"	خصيصًا	للنساء.	وبالتالي،	يمكن	للنساء	الحصول	على	قرض	لشراء	العقارات	

التي	يمكنهن	استخدامها	الحقًا	كضمان	رهني	لقروض	األعمال.	
تعزيز	الشراكات	بين	العمالء:	أنشأ	البنك	ناديًا	لالستثمار،	وهو	عبارة	عن	برنامج	ادخار		 

تقوم	من	خالله	الشركات	المملوكة	للنساء	بجمع	األموال	معًا	للقيام	باستثمارات	
تجارية	في	المستقبل.

تقديم	خدمات	غير	مالية	)إدارة	األعمال	وتدريب	على	التوعية	المالية	للشركات		 
المملوكة	للنساء،	باإلضافة	إلى	عروض	المنتجات	االئتمانية	التقليدية(.

مّول	البرنامج	رائدات	األعمال	في	أوغندا		 
بأكثر	من	20	مليون	دوالر	أمريكي.

البنك:	بنك أس أم إي

تقديم	منتجات	مالية	معدلة	لتتالءم	مع	احتياجات	رائدات	األعمال	)تتركز	بشكل	كبير		 ماليزيا
في	مجاَلي	الصناعة	والسياحة(.

تقديم	خدمات	غير	مالية	)نظام	حضانة	يقدم	البنك	من	خالله	التمويل،	والتوجيه		 
والتدريب	على	ريادة	األعمال(.

البنك:	راوبنك

جمهورية	الكونغو	
الديمقراطية

الشراكة	مع	مؤسسة	التمويل	الدولية	لتصميم	وإطالق	برنامج	"النساء	في	األعمال".		 
يهدف	برنامج	"السيدات	أواًل	-	Ladies First"	إلى	جذب	المشاريع	الصغيرة	

والمتوسطة	الديناميكية	والمتنامية	المملوكة	للنساء.
استراتيجية	إقراض	تسّهل	متطلبات	الضمانات	الرهنية	من	رائدات	األعمال.	 
تقديم	خدمات	غير	مالية	)التدريب	والمنتجات	المصرفية	المنتظمة	للمشاريع	الصغيرة		 

والمتوسطة	لرائدات	األعمال(.
إنشاء	RawConseil،	وهو	مكتب	استشارات	قانونية	يقدم	المساعدة	لرائدات		 

األعمال	من	أجل	تسجيل	شركاتهن	ومساعدتهن	على	تخطي	إجراءات	العمل	الصعبة،	
مثل	الحصول	على	إذن	الزوج	لتسجيل	شركة	أو	فتح	حساب	مصرفي.

بحلول	عام	2011:

زاد	عدد	النساء	المقترضات	النشطات	لدى		 
راوبنك	من	3	إلى	أكثر	من	110	وتوسعت	
محفظة	قروضهن	من	200,000	دوالر	

أمريكي	إلى	حوالى	8	مليون	دوالر	أمريكي.
لدى	البنك	أكثر	من	950 حساب	إيداع	تزيد		 

قيمتها	عن	15	مليون	دوالر	أمريكي.
تلقى	أكثر	من	500	مشروع	صغير		 

ومتوسط	مملوك	للنساء	التدريب	
والمشورة	القانونية.

البنك:	بنك جرانتي

تقديم	قروض	خاصة	للمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	المملوكة	للنساء.	 تركيا
تقديم	خدمات	غير	مالية	)الوصول	إلى	التدريب	على	إدارة	األعمال	واإلدارة	المالية	من		 

خالل	شراكات	البنك	مع	الجامعات	المحلية(.
رعاية	جائزة	"رائدة	أعمال	العام"	بالتعاون	مع	Kagider	)جمعية	سيدات	األعمال		 

التركيات(.

منذ	عام	2007،	أقرض	بنك	جرانتي	250 	 
مليون	دوالر	أمريكي	إلى	12,000	رائدة	

أعمال،	
ودرب	ما	يقرب	من	1,600	مشاِركة	وتلقى		 

أكثر	من	3,000	طلب	لجائزة	أفضل	رائدة	
أعمال	للعام.
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النتائجالخدمات المقدمةالبلد

البنك:	البنك اللبناني للتجارة

طور	البنك	اللبناني	للتجارة	برامج	دولية	وخارجية،	بهدف	أن	يكون	"البنك	المفضل"	لبنان
و"صاحب	العمل	المفضل"	للمرأة	اللبنانية،	من	خالل:

تقديم	خدمات	مصرفية	للمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	التي	تقودها	نساء،	من	خالل		 
مبادرة	تمكين	المرأة	"We Initiative"	التي	تأسست	عام	2012،	والتي	تقوم	على	

ثالث	ركائز:
التركيز	الداخلي	على	تمكين	المرأة	وتكافؤ	الفرص	للموظفين. 1
خدمات	مالية	مصممة	خصيصًا	للنساء. 2
خدمات	غير	مالية	)التواصل	واإلرشاد	والتدريب(.. 3
أثناء	تطوير	مبادرة	"We Initiative"،	استخلص	البنك	اللبناني	للتجارة	الدروس		 

المستفادة	من	أعضاء	تحالف	األعمال	العالمي	اآلخرين	وهو	أول	بنك	في	منطقة	
الشرق	األوسط	وشمال	أفريقيا	يلتزم	بمبادئ	التمكين	الخاصة	بهيئة	األمم	المتحدة	

للمرأة.
تصميم	منتَجين	مالَيين	خصيصًا	للنساء:	 

حساب	توفير	األطفال:	يسمح	للمرأة	بالبدء	في	االدخار	من	أجل	مستقبل	أطفالها	. 1
بدون	الحاجة	إلى	موافقة	األب	)الوصي	القانوني	على	الطفل	القاصر	في	لبنان	

هو	األب(.
قرض	بدون	ضمان	رهني:	صمم	البنك	اللبناني	للتجارة	منتج	قرض	بدون	. 2

ضمانات	يصل	إلى	حد	20,000 دوالر أمريكي.	يغطي	المنتج	أيضًا	الشركات	
الناشئة	التي	لم	يكن	لديها	خبرة	سابقة	في	األعمال.

تقديم	خدمات	غير	مالية:	التواصل	والمشورة	ضمن	مبادرة	"We Initiative"،	وهي		 
منصة	تتضمن	تسويق	المنتجات	المصرفية	والعروض	الخاصة،	والوصول	إلى	

الفروع	المصرفية	والخبراء،	والوصول	إلى	الخبراء	المتخصصين	)الذين	يستجيبون	في	
غضون	48	ساعة	مجانًا(	ومرشدين	)مجانًا	حتى	أربع	جلسات(	من	سيدات	ورجال	أعمال	

ناجحين.
تنظيم	"جلسات	قوة	األعمال"	شهريًا	مقابل	رسوم،	مع	خصومات	متاحة	لعمالء		 

."We Initiative"	مبادرة
تنظيم	جائزَتين	سنويَتين	لتكريم	"شركة	العام"	و	"رائدة	أعمال	العام"،	تقدم	كل	منهما		 

جائزة	نقدية	قدرها	30	ألف	دوالر	أمريكي	للفائزة.

فيما	يتعلق	بحساب	التوفير	لألمهات،		 
يحقق	البنك	أهدافه	ويتطلع	إلى	توسيع	

البرنامج.
لدى	النساء	قروض	متعثرة	أقل		 

في	محفظة	المشاريع	الصغيرة	
والمتوسطة.

نسبة	البيع	المتقاطع	أعلى	بالنسبة		 
للنساء	مقارنًة	بالرجال.

 	 We"	المرأة	تمكين	مبادرة	وصلت
Initiative"	إلى	نقطة	التعادل	في	

عاَمين.

البنك:	صندوق ترابيزيا

أول	صندوق	أسهم	مخصص	لمتطلبات	رأس	المال	الُمخاطر	للشركات	التي	تركز	على		 المملكة	المتحدة
النساء	في	المملكة	المتحدة	وأوروبا.

االستثمار	في	الشركات	التي	تركز	على	النساء	لمدة	ثالث	إلى	خمس	سنوات.	 

بدأ	الصندوق،	الذي	يستخدم	الخصومات	
الضريبية	لتحفيز	المستثمرين،	بمبلغ	7 
مليون	دوالر	أمريكي	في	نوفمبر/تشرين	

الثاني	2006.	وقد	استثمر	ما	بين	400,000 
دوالر	أمريكي	و880,000	دوالر	أمريكي	في	
محفظة	متنوعة	من	10	شركات	تقودها	

نساء.

تصورات الشركات المملوكة للنساء حول البنوك والمؤسسات 
المالية

التحديات الجوهرية التي تواجه الشركات المملوكة للنساء

متطلبات	الضمانات	الرهنية:	تصور	ملفات	شخصية	عالية	المخاطر	في		 
ظل	غياب	الضمان	الرهني	والضمانات/الدعم	من	قبل	أفراد	األسرة	

الذكور.
َتعتبر	البنوك	عمومًا	أن	الشركات	المملوكة	للنساء	عالية	المخاطر	حيث	أن		 

هذه	الشركات	في	الغالب	متناهية	الصغر،	عالوًة	على	أن	رائدات	األعمال	
ال	يعتبرن	معيالت	أساسيات.

يعتقد	بعض	المصرفيين	أن	إقراض	امرأة	متزوجة	أجنبية	قد	يكون	محفوفًا		 
بالمخاطر	ألنها	قد	تغادر	البلد	مع	زوجها	من	دون	الوفاء	بالتزاماتها.	إن	

إدخال	أنواع	جديدة	من	الضمانات	الرهنية	أو	استبدالها	بضامن	من	شأنه	
أن	يعزز	تقييم	مخاطر	القروض.

ال	توجد	محاولة	حقيقية	لتعديل	المنتجات/الخدمات	لتناسب	احتياجات		 
الشركات	المملوكة	للنساء	)ال	تلبي	ميزات	المنتجات	المالية	احتياجات	

هذه	الشركات(:	غالبًا	ما	تعتمد	البنوك	على	الملفات	الشخصية	
والسجالت	السابقة	أثناء	مراجعة	طلبات	القروض.	في	حالة	النساء،	ال	

تكون	هذه	الملفات	والسجالت	في	الغالب	قوية	بما	يكفي	أو	ذات	صلة	
باالحتياجات	المصرفية	ألن	رائدات	األعمال	غالبًا	ما	يفتقرن	إلى	السجالت	

والمستندات	المناسبة.
تصور	أن	موظفي	البنك	ال	يرحبون	بالعمالء	من	النساء:	أحد	االنتقادات		 

الشائعة	التي	عّبرت	عنها	أصحاب	الشركات	الالتي	تمت	مقابلتهن	هي	
أن	فروع	البنوك	ال	ترحب	بهن	بسبب	االنخفاض	غير	المتكافئ	في	عدد	
الموظفات	والنساء	في	مناصب	اإلدارة	العليا.	ُتبذل	جهود	قليلة	لجذب	

العمالء	من	النساء	و/أو	لتقديم	خدمات	استشارية	باإلضافة	إلى	الخدمات	
المالية.

تصور	أن	الرجال	يمكنهم	بناء	عالقات	أسرع	مع	بنوكهم	)فعاليات		 
التواصل،	والتواصل	المنتظم(	مما	يؤثر	على	اتخاذ	القرار	فيما	يتعلق	

بطلبات	القروض.
الرسائل	التسويقية	ليست	موجهة	للنساء	على	وجه	التحديد.	 
عدم	وجود	سياسات	شاملة	تشجع	المستثمرين	على	االستثمار	في		 

الشركات	المملوكة	للنساء.

عدم	وجود	ضمانات	رهنية	كافية:	ال	يزال	الوصول	إلى	الضمانات	الرهنية		 
ُيعد	مشكلة	رئيسية.	فنظرًا	لكونها	شركات	متناهية	الصغر	إلى	صغيرة،	

وفي	قطاع	الخدمات،	تفتقر	بعض	الشركات	المملوكة	للنساء	إلى	
ضمانات	رهنية	جيدة.

تميل	النساء	إلى	كسب	دخل	أقل	من	الرجال	ألنهن	غالبًا	ما	يهتمن	بالتأثير		 
االجتماعي	الذي	يحدثنه	أكثر	من	الربح،	مما	يجعل	ملفهن	الشخصي	أقل	

جاذبية	لقبول	القرض.
محدودية	الوعي	المالي	وفهم	المنتجات/الخدمات	المالية:	تفتقر	النساء		 

إلى	المعرفة	الوافية	بشأن	خيارات	التمويل	المتاحة،	وحسناتها	ومساوئها،	
وتكاليف	الخيارات	المختلفة،	ومزايا	االقتراض،	وما	إلى	ذلك.	ويؤدي	
نقص	المعرفة	هذا	إلى	إحجام	النساء	عن	الوصول	إلى	التمويل	من	

البنوك	والمستثمرين.
عدم	الثقة	في	التعامل	مع	المؤسسات	المالية:	تميل	الشركات	المملوكة		 

للنساء	إلى	امتالك	خبرة	أقل	بشأن	المؤسسات	المصرفية	وقد	تخشى	
التعامل	مع	البنوك.

اإللمام	الضعيف	باألمور	المالية:	ال	تمتلك	بعض	الشركات	المملوكة		 
للنساء	أنظمة	تسجيل	مدفوعات	مؤتمتة.	يقلل	نقص	المستندات	المالية	
)خطط	العمل،	والبيانات	المالية	المدققة،	وكشوف	األرباح	والخسائر(	من	
فرص	الشركات	المملوكة	للنساء	في	الحصول	على	أي	نوع	من	التمويل	

ويجعلها	أقل	جاذبية	بالنسبة	للبنوك.
المشاركة	المحدودة	في	الشبكات	الرسمية:	تميل	الشركات	المملوكة		 

للنساء،	وخاصًة	اإلماراتية	منها،	إلى	االعتماد	على	الشبكات	غير	الرسمية.	
إال	أن	شبكات	وجمعيات	الشركات	النسائية	التي	تتسم	بطابع	رسمي	

يمكن	أن	تقدم	لهذه	الشركات	فرصًا	أفضل	للوصول	إلى	األسواق	التي	
بدورها	يمكن	أن	تؤثر	على	وصولها	إلى	التمويل.

تعمل	%70	من	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	المملوكة	للنساء	في		 
اإلمارات	في	قطاع	الخدمات،	حيث	تواجه	البنوك	صعوبة	في	تحديد	حجم	
اإلنتاج،	نظرًا	لعدم	وجود	أصول	مادية،	مثل	اآلالت،	لتكون	أساسًا	لتقييم	

القروض.
ارتفاع	تكاليف	المعامالت	قياسًا	إلى	الحجم	الصغير	للشركات	المملوكة		 

للنساء	)يمثل	ذلك	تحديًا	لجميع	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة،	نظرًا	
ألن	تكلفة	إدارة	وخدمة	القروض	الصغيرة	مرتفعة	نسبيًا	بسبب	متطلبات	

المعالجة	والمستندات	القياسية	للمشاريع،	بغض	النظر	عن	حجمها(.

الملحق 5

ملخص التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات المملوكة للنساء في الحصول على القروض المصرفية في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة
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هيئة األمم المتحدة للمرأة هي منظمة األمم المتحدة المعنية 
بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

والهيئة هي نصير عالمي لقضايا المرأة والفتاة، حيث نشأت 
احتياجاتهن  بتلبية  يتصل  فيما  تقدم  بإحراز  التعجيل  بغرض 

على الصعيد العالمي.

تدعم	هيئة	األمم	المتحدة	للمرأة	الدول	األعضاء	في	األمم	المتحدة	في	وضع	معايير	عالمية	لتحقيق	

المساواة	بين	الجنسين،	وتعمل	مع	الحكومات	والمجتمع	المدني	لتصميم	القوانين	والسياسات	والبرامج	

والخدمات	الالزمة	لضمان	تنفيذ	تلك	المعايير	بشكل	فعال	لتعود	بالفائدة	بحق	على	النساء	والفتيات	في	

مختلف	أنحاء	العالم.	تعمل	المنظمة	على	الصعيد	العالمي	لجعل	رؤية	أهداف	التنمية	المستدامة	حقيقة	

واقعة	بالنسبة	للنساء	والفتيات،	وتقف	وراء	مشاركة	المرأة	على	قدم	المساواة	في	جميع	جوانب	الحياة،	

مع	التركيز	على	أربع	أولويات	استراتيجية:	قيام	النساء	بقيادة	أنظمة	الحوكمة،	والمشاركة	فيها،	واالستفادة	

ع	 منها	على	قدم	المساواة؛	وتمّتع	النساء	بتأمين	الدخل،	والعمل	الالئق،	واالستقالل	االقتصادي؛	وتمتُّ

كل	النساء	والفتيات	بحياة	خالية	من	جميع	أشكال	العنف؛	وإسهام	النساء	والفتيات،	وتأثيرهن	بشكل	

أكبر،	في	بناء	السالم	والصمود	الُمستداَمين،	واالستفادة	على	قدم	المساواة	من	الوقاية	من	الكوارث	

الطبيعية	والصراعات	ومن	العمل	اإلنساني.	كما	تقوم	هيئة	األمم	المتحدة	للمرأة	بتنسيق	عمل	منظومة	

األمم	المتحدة	في	مجال	النهوض	بالمساواة	بين	الجنسين	وتعزيزه.
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