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شكر وتقدير
قامــت كل مــن شــركة  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHوشــركة  Orangeاألردن وجمعيــة
شــركات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت "انتــاج" ( )int@jبتكليــف شــركة إمباكــت مينــا " "Impact MENAبإجــراء دراســة الســتطالع تأثيــر ومســاهمة
الشــركات الناشــئة فــي االقتصــاد األردنــي مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا والشــركات الناشــئة الداعمــة
للتكنولوجيــا.
ـدم شــكرا ً خاص ـ ًا
تــو ّد كل مــن شــركة  GIZو  Orangeاألردن و  int@jأن تعــرب عــن شــكرها لــكل مــن ســاهم فــي إنتــاج هــذه الدراســة .كمــا تــو ّد أن تقـ ّ
لألعضــاء الكــرام فــي لجنــة المصادقــة علــى الدراســة وكذلــك لجميــع الخبــراء ورجــال األعمــال الذيــن ســاهموا فــي تنفيــذ هــذه الدراســة بنجــاح مــن خــال
إبــداء تعليقاتهــم ونصائحهــم القيّمــة.
كما يو ّد ّ
المهمة التي استخدمت في هذه الدراسة:
منفذو هذه الدراسة إبداء امتنانهم للجهات التالية على دعمهم بتوفير البيانات
ّ
		
• •دائرة اإلحصاءات العامة األردنية
• •جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت "انتاج" ()int@j

• •دائرة مراقبة الشركات األردنية		
• •شركة كنز لتكنولوجيا المعلومات "KINZ For Information
"Technology

المؤلف
إمباكــت مينــا ( )Impact MENAهــي شــركة استشــارات إقليميــة تقــدم الخدمــات االستشــارية للمســتثمرين ،والحكومــات ،والجامعــات ،وأصحــاب
المصلحــة اآلخريــن فــي البيئــة الداعمــة لالبتــكار وريــادة األعمــال فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .تســتند إمباكــت مينــا إلــى الســجل الحافــل
لمؤسســيها علــى مــدار الخمســة عشــر عامـ ًا الماضيــة فــي تصميــم وتنفيــذ برامــج التنميــة االقتصاديــة علــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي ،باإلضافــة إلــى
المشــاركات التــي عمــل فيهــا المؤسســون كاستشــاريين ألكثــر مــن  50منظمــة رائــدة فــي  10دول مختلفــة فــي المنطقــة.

اللجنة التوجيهية
قدمت اللجنة التوجيهية اإلرشاد وكذلك المالحظات والتعقيبات طوال عملية الدراسة:
• •ديانا هولمانGIZ ،
• •رائد صويصGIZ ،
• •ربيع جمالية Orange ،األردن

• •نضال البيطارint@j ،
• •رنا دبابنة Orange ،األردن

لجنة المصادقة
دأب المراجعون لهذه الدراسة على إبداء مالحظاتهم وتعقيباتهم طوال فترة تطوير الدراسة ،وذلك بتكريس وقتهم وخبراتهم.
			
• •أحمد هناندة ،مجلس StartupJo
• •مصطفى حمارنة ،المجلس االقتصادي واالجتماعي
			
• •أمجد صويص ،مجلس StartupJo
• •رمزي النزهة ،دائرة مراقبة الشركات
				
• •بشار حوامدةint@j ،
• •رسالن ديرانية Orange ،األردن
• •مها العليEnrich Business Consulting ،

• •ريم القسوس ،إنديفور األردن
				
• •مروان جمعةOasis500 ،
• •تمام مانجو ،مؤسسة ولي العهد
		
• •محمد النابلسي ،المجلس االقتصادي واالجتماعي
• •يوسف منصورEnConsult ،
• •محمد الجعفري ،الصندوق األردني للريادة ()ISSF
• •زياد المصري ،مجلس StartupJo

الخبراء
ســاهم الخبــراء ور ّواد األعمــال مــن البيئــة المحليــة الداعمــة للشــركات المحليــة واالبتــكار بمــن فيهــم المنظمــات غيــر الحكوميــة ومؤسســات
القطاعيــن العــام والخــاص فــي هــذه الدراســة مــن خــال مشــاركة خبراتهــم وتقديــم مالحظاتهــم وتعقيباتهــم القيّمــة.
				
• •خلدون طبازةiMENA ،
• •سرجا إيفكوفيتش2EMMA ،

				
• •عمر حمارنةiPARK ،
• •فيرونيك فيراسات360impact ،

إخالء المسؤولية
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الدراســة هــي لإلرشــاد غيــر الرســمي فقــط وال تمنــح  GIZوال إمباكــت مينــا وال أيــة شــركة مذكــورة فــي هــذه الدراســة أي ضمــان
صريــح أو ضمنــي ،أو تتحمــل أي التــزام قانونــي أو مســؤولية عــن ّ
دقــة أو اكتمــال أو فائــدة أيــة معلومــات أو منتــج أو عمليــة تــم الكشــف عنهــا ،أو مــا يشــير
إلــى أن اســتخدامها لــن ينتهــك حقــوق الملكيــة الخاصــة .كمــا أن األطــراف غيــر مســؤولين عــن أي اســتخدام لهــذه الوثيقــة.
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االختصارات
		 AI

الذكاء االصطناعي

		
B2B

أعمال إلى أعمال

		
B2C

أعمال إلى مستهلك

		
BVI

جزر فيرجن البريطانية

		
CAGR

ّ
المركب
معدل النمو السنوي

		
CCD

دائرة مراقبة الشركات

		
DOS

دائرة اإلحصاءات العامة

		
FTE

مكافئ الدوام الكامل

		
GDP

الناتج المحلي اإلجمالي

		
GEM

المراقب العالمي لريادة األعمال

		
GFCF

إجمالي تكوين رأس المال الثابت

		
GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

		
GVA

القيمة المضافة اإلجمالية

		
ICT

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

		
int@j

جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت

		
ISIC

التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية

		
ISSF

الصندوق األردني للريادة

		
JEDCO

المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية

		 LP

إنتاجية العمل

MoICT

وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

		
MoITS

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

		
NLP

معالجة اللغة الطبيعية

		
SDGs

أهداف التنمية المستدامة

		
SMEs

الشركات الصغيرة والمتوسطة

		
SNA

نظام الحسابات القومية

		
SSC

مؤسسة الضمان االجتماعي

		
TBSs

الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا

		
TRC

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

		
VC

المغامر
رأس المال
ِ
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اقتصــاد الشــركات الناشــئة فــي
األردن:
تقييــم المســاهمة االقتصاديــة وإمكانــات
الشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال
التكنولوجيــا والمعتمــدة علــى التكنولوجيــا.
التحدي :إدراك وتوجيه التأثير االقتصادي للشــركات
ّ
الناشئة األردنية.
اجتذبــت الوعــود بالوظائــف والنمــو واالبتــكار مــن خــال الشــركات
الناشــئة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا والشــركات الناشــئة
والمعتمــدة علــى التكنولوجيــا انتبــاه صانعــي السياســات وأصحــاب
المصلحــة فــي جميــع أنحــاء العالــم .ينطبــق هــذا أيض ـ ًا علــى األردن ،مث ـ ً
ا
مــع خطــط الحكومــة العتمــاد خطــة إصــاح بهــدف تطويــر ريــادة األعمــال
الرقميــة (مبــادرة قانــون الشــركات الناشــئة) .وقــد ألقــت المشــاريع الناجحة
محليــة المنشــأ مثــل "مكتــوب  "Maktoob -الضــوء علــى إمكانــات
مشــهد الشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا فــي المملكــة.
فالتكنولوجيــا يمكــن أن تكــون مصــدرا ً لالبتــكار ،وخصوصــ ًا بالنســبة
ّ
والمطلعــة
للبلــدان الشــابة التــي لهــا ســوق محليــة صغيــرة مثــل األردن
جيــدا ً علــى التكنولوجيــا الحديثــة ،وأن تكــون بمثابــة عامــل تمكيــن لزيــادة
الكفــاءة والوصــول إلــى األســواق والنمــو الســريع باســتثمارات قليلــة نســبي ًا.
أصبحــت رعايــة الشــركات الناشــئة محليــة المنشــأ إلظهــار إمكاناتهــا
أولويــة وخصوص ـ ًا مــع فشــل النمــو االقتصــادي فــي األردن فــي خلــق فــرص
عمــل كافيــة ألولئــك الذيــن يدخلــون ســوق العمــل.
بيــد أن األمــر المثيــر للقلــق هــو أن النشــاط الريــادي الكلــي فــي األردن
آخــذ فــي االنخفــاض.
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األردن

0%

المخاطــر وقبــول المخاطــر والتواصــل الشــبكي ومؤشــرات رأس المــال
البشــري.
وفــي حيــن أن المؤشــرات تشــير إلــى انخفــاض فــي البيئــة الداعمــة لريــادة
األعمــال فــي األردن ،إال أنــه لــم يتــم حتــى اآلن تقييــم البيانــات المتعلقــة
بالتأثيــر االقتصــادي للشــركات فــي المرحلــة المبكــرة فــي األردن.
لذلــك ،فــإن التقييــم الســليم لخصائــص تأثيــر الشــركات الناشــئة علــى
االقتصــاد األردنــي وكذلــك مــا إذا كانــت مســاهمتها فــي ازديــاد أو تناقــص
واالســتنتاجات حــول كيفيــة تحســين هــذا التأثيــر متباطــئ أصبــح امــرا ً مهم ًا.
مــن أجــل تعزيز فهــم أفضــل لديناميــات البيئة الداعمة للشــركات الناشــئة
فــي األردن ،قــام مشــروع  GIZ MSMEبالشــراكة مــع  int@jوOrange
األردن بتكليــف إمباكــت مينــا بإجــراء دراســة حــول المســاهمة االقتصاديــة
للشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا فــي األردن .ومــن خــال
تطويــر فهــم أوضــح لــدور الشــركات الناشــئة فــي االقتصــاد ،توفــر الدراســة
لصانعــي القــرار وقــادة القطــاع وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين رؤى مهمــة
حــول مســاهمة الشــركات الناشــئة فــي التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة .هــذا
ّ
ـيمكن أصحــاب المصلحــة مــن التخطيــط والمســاهمة بشــكل
بــدوره سـ
أفضــل فــي تهيئــة بيئــة داعمــة لنمــو وتطــور الشــركات الناشــئة.

الــرؤى :تســاعد الشــركات الناشــئة العاملــة فــي
مجــال التكنولوجيــا فــي األردن علــى دفــع النمــو
االقتصــادي واالندمــاج.
يقــدَّ ر إجمالــي مســاهمة الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن الشــركات
الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا فــي االقتصــاد األردنــي بنحــو 168
مليــون دوالر أمريكــي .يأخــذ ذلــك فــي الحســبان  109مالييــن دوالر أمريكــي
كمســاهمة مباشــرة باإلضافــة إلــى أكثــر مــن  59مليــون دوالر أمريكــي مــن
المســاهمات غيــر المباشــرة والمسـ ّ
ـتحثة .بهــذا ،تكــون الشــركات الناشــئة
القائمــة علــى التكنولوجيــا قــد ســاهمت بنســبة  %0.5مــن إجمالــي الناتــج
المحلــي االســمي فــي األردن فــي عــام  ،2016شــكلت  %0.3منهــا تأثيــرا ً مباشــرا ً
مــن خــال القيمــة المضافــة المباشــرة .كمــا يمتــد التأثيــر االقتصــادي
للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا إلــى تأثيــرات غيــر مباشــرة
ومســتحثة مــن خــال اســتثمارات الشــركات الناشــئة القائمــة علــى
التكنولوجيــا ،وتأثيــرات سلســلة القيمــة ،وإنفــاق الموظفيــن ،وأخيــرا ً وليــس
آخــرا ً ابتــكارات المنتــج والعمليــة التــي تتصــدى أيض ـ ًا للتحديــات االجتماعيــة
والبيئيــة .كمــا تمتــد المســاهمات النوعيــة األخــرى للشــركات الناشــئة
القائمــة علــى التكنولوجيــا فــي االقتصــاد والمجتمــع لتشــمل إدراج الفئــات
المحرومــة ،وتحســين نوعيــة الحيــاة مــن خــال المنتجــات والخدمــات
المحســنة ،وزيــادة القــدرة التنافســية مــن خــال االبتــكار والتأثيــرات اإليجابية
ّ
علــى البيئــة.
180,000

الشــكل  :1إجمالــي معــدالت نشــاط ريــادة األعمــال فــي األردن مقارنــة باالقتصــادات األخــرى،
تقريــر المراقــب العالمــي لريــادة األعمــال 2016/2017

وفقــ ًا للمراقــب العالمــي لريــادة األعمــال ( ،)GEMانخفــض إجمالــي معــدل
النشــاط الريــادي فــي األردن مــن  %18.3فــي عــام  ،2004إلــى  %10.2فــي عــام
 ،2009وإلــى  %8.2فــي عــام  .2016وبالمثــل ،انخفــض معــدل ملكيــة الشــركات
القائمــة مــن  %5.3فــي عــام  2009إلــى  %2.7فــي عــام  .2016وقــد ازداد انقطــاع
األعمــال بشــكل كبيــر مــن  %15.3فــي عــام  2009إلــى  %21.2فــي عــام ،2016
لتحتــل األردن المرتبــة الثانيــة فــي المقارنــة عالمي ـ ًا.
كمــا تظهــر األدلــة القصصيــة أن العديــد مــن ر ّواد األعمــال األردنييــن يقـرّرون
تنميــة أعمالهــم فــي الخــارج ،حيــث يأملــون االســتفادة مــن البيئــات األكثــر
دعمـ ًا .وفقـ ًا لدراســة اســتقصائية أجراهــا البنــك الدولــي فــي عــام  2019لمئتــي
رائــد أعمــال أردنــي ،تواجــه الشــركات الناشــئة عوائــق كثيــرة جــدا ً أمــام
تأســيس أعمالهــا فــي األردن ،بــدءا ً مــن السياســات واألدوات الماليــة غيــر
الكافيــة إلــى الوصــول المحــدود إلــى مهــارات و خبــرات االفــراد المطلوبــة.
يؤكــد المؤشــر العالمــي لريــادة األعمــال لعــام  2018علــى أن البيئــة الداعمــة
لريــادة األعمــال فــي األردن تتخلــف فــي مجــال النمــو المرتفــع ورأس المــال
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الشــكل  :2التأثيــر االقتصــادي الكلــي للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا لعــام 2016
(بــآالف الــدوالرات األمريكيــة) ،الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا
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بالرغــم مــن التحديــات الناجمــة عــن الصعوبــات االقتصاديــة اإلقليمية،
إال أن الشــركات الناشــئة األردنيــة القائمــة علــى التكنولوجيــا تتمتــع
بإمكانــات عاليــة األداء مــن حيــث كثافــة الصــادرات ،وعمالــة اإلنــاث،
وخلــق فــرص عمــل عاليــة األجــور ،ونقــل التكنولوجيــا ونشــرها .ونظــرا ً
لكثافــة المهــارات ،فــإن القيمــة المضافــة لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
عــد مرتفعــة بشــكل ملحــوظ مقارنــة بالمتوســط
واالتصــاالت فــي األردن تُ ّ
الوطنــي عبــر القطاعــات واألنشــطة الرئيســية األخــرى .فقــد بلــغ متوســط
القيمــة المضافــة الناتجــة عــن قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
 %64مــن إجمالــي إنتاجــه مقارنــة بنســبة  %40فــي المتوســط ألنشــطة
التصنيــع و  %52فــي المتوســط لجميــع األنشــطة االقتصاديــة األردنيــة.

إنتاجية العمل  -الصادرات لكل موظف (دينار أردني)

إن رعايــة الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا بشــكل عــام
وأيضــ ًا وعلــى وجــه التحديــد فيمــا يتعلــق بــأداء صادراتهــا ،يمكــن أن
يســاعد فــي جعــل األردن مركــزاً للخدمــات الرقميــة فــي المنطقــة
وخارجهــا .فقــد كشــفت األبحــاث عــن عــدد مــن نقــاط الدخــول لواضعــي
السياســات لتعزيــز منــاخ األعمــال واالســتثمار
للشــركات الناشــئة .يشــمل ذلــك الجوانــب
القانونيــة (مثــل قانــون الشــركات الناشــئة
المغامــر)،
والنظــام األساســي لــرأس المــال
ِ
والجوانــب التنظيميــة (مثــل المقصلــة
التنظيميــة) ،والحوافــز (كالحوافــز الضريبيــة
المســتقرة) ،واألطــر المؤسســية والسياســاتية
(مثــل االســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة ريــادة
األعمــال والمشــاريع الصغيــرة ومتوســطة
الحجــم).
كثافة الصادرات  -توظيف اإلناث ()%

إنتاجية العمل

المنســقة
الفــرص :يمكــن أن تســاعد الجهــود
ّ
والموحــدة التــي تبذلهــا الحكومــة وأصحــاب
المصلحــة اآلخريــن لالســتفادة مــن إمكانــات
الشــركات الناشــئة فــي األردن

يجــب أن تراعــي االســتراتيجية الشــاملة التــي
تلبــي احتياجــات الشــركات الناشــئة التوصيــات
كثافة
المقترحــة مــن تلــك الشــركات .وســيتيح الحــوار
الصادرات
توظيف اإلناث
الفعــال بيــن القطاعيــن العــام والخــاص معالجــة
التدخــات الواعــدة مــن ناحيــة باإلضافــة إلــى
تلــك التــي يمكــن معالجتهــا بمــوارد قليلــة فــي
الصادرات لكل
موظف
غضــون مهلــة قصيــرة ("المكاســب ســهلة
المنــال") مــن ناحيــة أخــرى .كمــا يمكــن أن
الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا
شركات تكنولوجيا االمعلومات واالتصاالت
االقتصاد
التصنيع
الخدمات
يســاعد كيــان مرجعــي واحــد داخــل الحكومــة
يقــوم بالتنســيق أو التعامــل مــع السياســات المتعلقــة بالشــركات الناشــئة
الشــكل  :3المســاهمات المباشــرة للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا مقارنــة
علــى تســهيل التفاعــل بيــن ر ّواد األعمــال والــوكاالت الحكوميــة ومنظمــات
بالقطــاع واالقتصــاد ( ،)2016الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا
الدعــم ذات الصلــة .وتشــمل التدابيــر اإلضافيــة التــي ينبغــي مراعاتهــا إدخــال
تحمــل الشــركات الناشــئة العاملــة في مجــال التكنولوجيــا والمعتمدة فتــرات إعفــاء  /فتــرات ســماح للضرائــب والضمــان االجتماعــي للســنوات
علــى التكنولوجيــا إمكانــات أكبــر لالقتصــاد األردنــي .فبالنظــر إلــى األولــى مــن التشــغيل ،وتوفيــر إعفــاءات ضريبيــة لمدخــات اإلنتــاج ،وإنشــاء
محدوديــة الســوق األردنيــة والحاجــة إلــى تعزيــز قــدرات التصديــر فــي األردن ،عمليــة تصعيــد للشــركات الناشــئة فيمــا يتعلــق بقضايــا أخــرى مــن حيــث
تُ ّ
عــد الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا واعــدة بشــكل خــاص توفيــر الخدمــة العامــة.
بســبب أدائهــا التصديــري العالــي مقارنــة بــكل مــن شــركات تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت الناضجــة وكذلــك القطاعــات األخــرى فــي االقتصــاد
الحاجــة :تتط ّلــب اإلدارة الفعالــة والترويــج
األردنــي.
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن النســبة المئويــة العاليــة مــن عمالــة اإلنــاث
فــي الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا واعــدة أيضــ ًا .علــى
األرجــح ،فــإن الجمــع بيــن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت كونــه قطاع ـ ًا
أكثــر ســهولة للمنــال بالنســبة للنســاء فــي األردن ،وقطاعــ ًا ذا روابــط
واســعة مــع القطاعــات االقتصاديــة األخــرى ،وقطاعـ ًا يتمتــع بالنســبة لــأردن
بمشــاركة نســائية مرتفعــة نســبي ًا ،يتيــح االســتفادة مــن هــذا القطــاع
كمرشــد للقطاعــات األخــرى فــي األردن.
هنــاك إمكانــات غيــر مســتغلة أخــرى تتمثــل فــي الشــركات الناشــئة
"األردنيــة" فــي الخــارج ،فاألدلــة القصصيــة تشــير إلــى أن عــددا ً مــن الشــركات
الناشــئة  -رغــم أنهــا مملوكــة لألردنييــن وتعمــل فــي الســوق األردنيــة -
مســجلة خــارج األردن .فقــد اختــارت العديــد مــن قصــص النجــاح الرئيســية
فــي األردن التســجيل فــي الخــارج ألن المســتثمرين فيهــا يعتبــرون بيئــة
األعمــال واالســتثمار فــي األردن أقــل مالءمــة مــن االقتصــادات األخــرى فــي
المنطقــة وخارجهــا.
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لتأثيــرات الشــركات الناشــئة لغــة مشــتركة
ومراجعــة لمصــادر البيانــات ذات الصلــة فــي األردن

مــا زال األردن يفتقــر إلــى تعريــف رســمي وإطــار سياســة موحــد
للشــركات الناشــئة بشــكل عــام ،والشــركات الناشــئة العاملــة فــي
مجــال التكنولوجيــا والداعمــة للتكنولوجيــا بشــكل خــاص .وهــذا
يمنــع التنفيــذ المتماســك والتأثيــر التــآزري للتدخــات الحكوميــة وغيــر
الحكوميــة لدعــم هــذه الشــركات .تقتــرح هــذه الدراســة تعريف ـ ًا تشــغيلي ًا/
عملي ـ ًا للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا اســتنادا ً إلــى أفضــل
الممارســات الدوليــة والمشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة األردنييــن
الرئيســيين.

دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة

التعريفــات المقترحــة للشــركات الناشــئة
فعــال
كمفتــاح لجمــع وتحليــل البيانــات بشــكل ّ
• •التعريــف العــام للشــركة الناشــئة فــي األردن :شــركة جديــدة
عــادة مــا تكــون صغيــرة ،فــي مرحلتهــا المبكــرة مــن التشــغيل،
تســعى إلــى نمــوذج أعمــال مســتدامة وقابلــة للتطويــر ومربحــة
وتمتلــك اإلمكانيــة لتحقيــق معــدل نمــو مرتفــع.
• •التعريــف التشــغيلي/العملي للشــركة الناشــئة فــي األردن:
شــركة نشــطة مســتقلة قانونيــ ًا ،ال يتجــاوز عمرهــا عشــر
ســنوات مــن تاريــخ التســجيل الرســمي ،وتعمــل فــي واحــد أو
أكثــر مــن القطاعــات ذات اإلمكانــات المرتفعــة  /النمــو المرتفــع.
• •التعريــف التشــغيلي/العملي للشــركة الناشــئة العاملــة فــي
مجــال التكنولوجيــا والشــركة الناشــئة المعتمــدة علــى
التكنولوجيــا (الشــركة الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا
" :)"TBSشــركة نشــطة قائمــة علــى المعرفــة ومســتقلة
قانونيـ ًا ،ال يزيــد عمرهــا عــن عشــر ســنوات مــن تاريــخ التســجيل
الرســمي ،وتعمــل فــي واحــد أو أكثــر مــن قطاعــات ســلع أو
خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
ســوف يكــون تتبــع تطــور وتحديــات وتأثيــرات السياســات فــي قطــاع
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت األردنــي بشــكل منتظــم ،بمــا فــي
ذلــك الشــركات الناشــئة ،مفيداً للقيــاس الفعّ ــال وبالتالي إدارة أنشــطة
الدعــم .ومــع ذلــك ،فــإن القيــاس الفعّ ــال يتطلــب إلــى جانــب لغــة مشــتركة
نظامـ ًا إحصائيـ ًا فعّ ــا ًال .وقــد وجــدت األبحــاث التــي أجريــت فــي الدراســة مصادر
معلومــات متوفــرة محليــ ًا يتــم تحديثهــا إلــى حــد مــا بشــكل منتظــم
ومتاحــة محليــ ًا ،وبالتالــي ال تعتمــد علــى دراســات اســتقصائية مخصصــة.
ومــع ذلــك ،كشــفت الدراســة أن ثالثــة مصــادر بيانــات ثانويــة فقــط توفــر
مجموعــات بيانــات ذات صلــة مباشــرة .كذلــك فــإن مجموعــات البيانــات
هــذه تحتــاج إلــى مراجعــة وتنقيــح لضمــان أن نطاقهــا وعمقهــا وتركيزهــا
كاف علــى األســئلة الرئيســية حــول مســارات نمــو الشــركات
يجيــب بشــكل ٍ
الناشــئة.

يمتلــك النظــام اإلحصائــي األردنــي إمكانــات إجــراء المزيــد مــن
التحســينات إلنشــاء بيانــات رســمية ودقيقــة وتراعــي العمــر حــول
مســاهمة وأداء الشــركات الناشــئة بشــكل عــام والشــركات الناشــئة
القائمــة علــى التكنولوجيــا بشــكل خــاص .ويتســم جــدول المدخــات
والمخرجــات واإلحصــاءات ذات الصلــة بأهميــة خاصــة لتقييــم التأثيــرات غيــر
المباشــرة والمســتحثة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والقطاعــات
األخــرى .مــن الموصــى بــه بــدء نمــوذج إدخــال وإخــراج جديــد وأكثــر تفصي ـ ً
ا
لالقتصــاد األردنــي .وتوفــر  Int@jمجموعــة بيانــات خاصة بقطاعــات محددة
محدثــة بشــكل جيــد ومتطــورة لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
وهــي
ّ
واالتصــاالت مــن حيــث التغطيــة الصناعيــة والجــودة .ومــع ذلــك ،هنــاك حاجــة
إلــى االســتفادة مــن المنهجيــة الدوليــة لدائــرة اإلحصــاءات العامة فــي تغطية
والمفصلــة (مثــل القيمــة المضافــة
المزيــد مــن المتغيــرات المعياريــة
ّ
واالســتثمار الحقيقــي) ،فضـ ً
ا عــن المتغيــرات الرئيســية األخــرى ،مثــل خــروج
شــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت أو معــدالت توقفهــا (حســب
الفئــة العمريــة) والتركيــز الجغرافــي لشــركات تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ،وكثافــة المهــارات لــدى الشــركة (نســبة الموظفيــن الحاصليــن
علــى درجــة البكالوريــوس أو أعلــى) .ومــن شــأن اعتمــاد رقــم تعريــف فريــد
لــكل شــركة مــن شــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت أن يســهل
التتبّــع المنهجــي للشــركات الناشــئة بمــرور الوقــت.
إن البيانــات اإلحصائيــة ،والبحــوث التحليليــة ،والتقاريــر الترويجيــة
لفــرص االســتثمار لديهــا إمكانــات كبيــرة للتحســين .فتوحيــد تصنيــف
أنشــطة األعمــال وفقــ ًا لنظــام التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد ()ISIC
لــدى الجهــات الحكوميــة المختلفــة المشــاركة فــي تســجيل الشــركات
وترخيصهــا وتتبّعهــا (مثــل وزارة الصناعــة والتجــارة ودائــرة مراقبــة
الشــركات والبلديــات ودائــرة اإلحصــاءات العامــة) ومنظمــات دعــم األعمــال
(مثــل غــرف الصناعــة والتجــارة وكذلــك الجمعيــات) ســتكون ضروريــة
لتحســين جــودة البيانــات .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن توفيــر تصنيــف للشــركات
ا (مثـ ً
علــى مســتوى أكثــر تفصيـ ً
ا نظــام ترقيــم تصنيــف صناعــي أكثــر مــن
أربعــة رمــوز) فــي تعــداد المنشــآت وفــي اســتطالعات القطــاع ســيتيح إجــراء
تحليــل أكثــر تعمقــ ًا لألنشــطة االقتصاديــة ذات األولويــة .قــد يتــم تعزيــز
مثــل هــذا التحليــل الخــاص بقطــاع معيــن مــن خــال التتبّــع المنتظــم
للمؤشــرات القابلــة للمقارنــة دوليـ ًا مثــل المراقــب العالمــي لريــادة األعمــال
الــذي يتيــح التدقيــق المرجعــي للتطــورات فــي األردن مــن حيــث تطــور ريــادة
األعمــال والشــركات الناشــئة.
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دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة

1.1

1األساس المنطقي للدراسة

يهيمــن علــى االقتصــاد األردنــي قطــاع خدمــات قــوي مــن حيــث المســاهمة
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 1وقطــاع عــام مــن حيــث العمالــة .وقــد شــهد
القطــاع العــام الــذي يمثــل تقليديــ ًا أكبــر صاحــب عمــل ،بنســبة  %41مــن
القــوى العاملــة ،انخفاض ـ ًا كبيــرا ً فــي التوظيــف فــي الســنوات األخيــرة .تشــير
أحــدث اإلحصــاءات الرســمية إلــى أن معــدل البطالــة بلــغ  %18.7فــي عــام 2018
 .2وفــي الوقــت الحالــي ،فــإن النمــو االقتصــادي فــي األردن ال يخلــق فــرص
عمــل كافيــة للتعويــض عــن هــذا التغييــر .فــي عــام  ،2016كانــت هنــاك ٤٩،٦٠٠
فرصــة عمــل تــم إنشــاؤها حديثــ ًا فــي حيــن زاد عــدد الباحثيــن عــن عمــل
بأكثر من .100,000

باإلســهام المحتمــل والموجــود بالفعــل للشــركات الناشــئة فــي تنميــة
االقتصــاد األردنــي .لذلــك ،فقــد تضافــرت جهودهــم إلجــراء دراســة حــول تأثيــر
الشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا والشــركات الناشــئة
الداعمــة للتكنولوجيــا علــى االقتصــاد األردنــي.
مــن خــال تطويــر فهــم أوضــح للبيئــة الداعمــة للشــركات الناشــئة ودور
الشــركات الناشــئة المتنامــي فــي االقتصــاد ،ســتوفر الدراســة لص ّنــاع
القــرار وقــادة القطــاع وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين نظــرة شــاملة عــن
مســاهمة الشــركات الناشــئة فــي التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة ،ممــا
يتيــح بــدوره ألصحــاب المصلحــة المعنييــن التخطيــط بشــكل أفضــل
والمســاهمة فــي تهيئــة بيئــة داعمــة لنمــو وتطويــر الشــركات الناشــئة.

2الوضع الراهن في األردن

2.1

عــاوة علــى ذلــك ،هنــاك تأثيــرات إضافيــة للمعرفــة
تعــود بالنفــع علــى االقتصــاد القومــي أو تأثيــرات غيــر
مباشــرة لريــادة األعمــال والبيئــة المزدهــرة الداعمــة
المزعزعــة،
لريــادة األعمــال .يشــمل ذلــك االبتــكارات
ِ
مثــل تطويــر وعــرض منتجــات أو خدمــات تســاعد
فــي إنشــاء أســواق جديــدة أو شــبكات سلســلة
توريــد جديــدة تســبب االضطــراب لألســواق القائمــة،
أو "نظريــة االثــار الخارجيــة للمعرفــة فــي مجــال ريــادة
األعمــال" .6تؤيــد هــذه النظريــة مقولــة أن المعرفــة
التــي يتــم إنشــاؤها بشــكل ذاتــي مــن خــال ريــادة
األعمــال تــؤدي إلــى اثــار اضافيــة وخارجيــة للمعرفــة
التــي تتيــح لــر ّواد األعمــال اآلخريــن تحديــد واســتغالل
فــرص جديــدة.

عدد المبادرات

فــي جميــع أنحــاء العالــم ،يــدرك صانعــو السياســات وأصحــاب المصلحــة
بوجــه عــام أهميــة تنظيــم المشــاريع كعامــل مســاعد للنمــو والعمالــة.3
وقــد وجدت دراســة عن مســاهمة الشــركات الناشــئة فــي النمــو االقتصادي لطالمــا تميــز األردن بمســتويات عاليــة مــن النشــاط الريــادي .فقــد تــم
فــي الواليــات المتحــدة مؤخــرا ً أنــه "فــي حيــن أن الشــركات الناشــئة القائمــة اطــاق العديــد مــن البرامــج المخصصــة فــي دعــم الشــركات الناشــئة فــي
علــى التكنولوجيــا ال تــزال تمثــل حصــة صغيــرة نســبي ًا مــن جميــع الشــركات ،أواخــر الثمانينيــات والتســعينيات قبــل أن تبــدأ العديــد مــن البلــدان األخــرى
إال أن لهــا تأثيــر كبيــر علــى النمــو االقتصــادي ،ألنهــا توفــر وظائــف ذات أجــور فــي المنطقــة فــي إنشــاء مثــل هــذه البرامــج (مثــل حضانــات األعمــال و
أفضــل ،وتــدوم أطــول مــن الشــركات الناشــئة األخــرى ،وتســاهم بشــكل برامج التوجيه و اإلستثمار)				 .
أكبــر فــي االبتــكار واإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية".4
وبالمثــل ،تشــير دراســة أجرتهــا شــركة  PwCحــول
قطــاع الشــركات الناشــئة األســترالية العاملــة
فــي مجــال التكنولوجيــا إلــى أن لديهــا "إمكانيــة
لبنان
المســاهمة بمبلــغ  109مليــارات دوالر أو  %4مــن
األردن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي االقتصــاد األســترالي
وتوفيــر  540،000وظيفــة بحلــول عــام  2033بجهــد
منســق مــن ر ّواد األعمــال والتعليــم والحكومــة
مصر
والشــركات فــي أســتراليا".5
المغرب
سوريا

اإلمارات العربية المتحدة

المملكة العربية السعودية

اليمن

األراضي
الفلسطينية

عُ مان
قطر
البحرين

تونس

الكويت

المبادرات/عدد السكان
مالذ الرياديين

المتب ّنون المتأخرون

المتقاعسين

يمثل حجم الفقاعة الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

الشــكل  :4عــدد مبــادرات ريــادة األعمــال فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا حســب الدولــة (،)2010-1974
Booz & Company

بالرغــم مــن ذلــك ،تظــل ريــادة األعمــال مجــا ًال جديــدا ً نســبي ًا مــن مجــاالت
البحــث ،خاصــة فــي البلــدان الناميــة .وبخــاف األدلــة القصصية ،ال نعرف ســوى
القليــل عــن مســاهمة الشــركات الناشــئة فــي النمــو االقتصــادي والتحــول
الهيكلــي ونمــو اإلنتاجيــة واالبتــكار والعمالــة ،وكذلــك حــول خصائــص الريادة
والشــركات أو أدوات السياســات وحــزم الدعــم األكثــر فعاليــة فــي تمكيــن
الشــركات الناشــئة مــن االزدهــار والنمــو والوصــول الــى نطــاق واســع.

لكــن عنــد تقييــم حجــم وجــودة إنشــاء المشــاريع ونموهــا ،تظهــر عــدد
مــن القضايــا وتبــرز مفارقــة كبيــرة :تشــير البيانــات إلــى أن إجمالــي النشــاط
الريــادي فــي األردن آخــذ فــي االنخفــاض بــد ًال مــن التزايــد.

يؤمــن مشــروع " GIZتعزيــز المشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة
والمتوســطة الموجهــة نحــو العمالــة" وكذلــك  int@jوOrange
ً
وفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي األردني ( ،)2017تبلغ األهمية النسبية لمجموع قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي  ،66.6%وتشمل الخدمات الحكومية التي يبلغ معدل أهميتها
1
النسبية  13.2%فقط من الناتج المحلي اإلجمالي.
 2دائرة اإلحصاءات العامة ،الربع الثاني من عام .2018
 3مجموعة البنك الدولي (" ،)2016نمو ريادة األعمال في البلدان النامية :مراجعة أولية لألدبيات "،ورقة عمل.
 4مؤسسة تكنولوجيا المعلومات واالبتكار (" ،)2017كيف تدعم الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا النمو االقتصادي للواليات المتحدة".
.PwC (2013), ‘The startup economy: How to support tech startups and accelerate Australian innovation 5
.Acs, Z.J., Braunerhjelm, P., Audretsch, D.B. et al., ‘The knowledge spillover theory of entrepreneurship,’ Small Bus Econ (2009) 32: 15 6
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اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺠﻴﻞ اﻷول

دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة

• ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
• رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺎﻣﺮ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷوﹼﻟﻲ،
واﻻﺣﺘﻀﺎن ،وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺪﻳﻮن ،وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺸﺒﻜﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

• ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
•  +اﻟﺘﺪرﻳﺐ  ،اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ،
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ورأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﻐﺎﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺒﻜﺮة ،وأﻧﺸﻄﺔ ﻧﻤﻮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

•

اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

Jordan
Technology
Group

•

ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 +اﻟﺘﺴﺎرع ،اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷﻓﺮاد ،اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة
ﻋﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

1992

1988
1990

1996
1994

2000
1998

2004
2002

2008
2006

2012
2010

2016
2014

2018

الشكل  :5تطور البيئة األردنية الداعمة لريادة األعمال على مدى السنوات الثالثين الماضية ()1988-2018

1 6 .8%

• •انخفــض معــدل النشــاط الريــادي فــي األردن 8مــع مــرور الوقــت مــن
 %18.3فــي عــام  ،2004إلــى  %10.2فــي عــام  ،2009إلــى  %8.2فــي عــام .2016
• •انخفــض معــدل ملكيــة األعمــال الثابتــة 9مــن  %5.3فــي عــام  2009إلــى
 %2.7في عام 		 .2016
• •زاد توقــف األعمــال 10بشــكل كبيــر مــن  %15.3فــي عــام  2009إلــى %21.2
فــي عــام  ،2016لتحتــل األردن ثانــي أعلــى مرتبــة فــي المقارنــة العالميــة.

14%

1 4 .2%

12%

1 2 .3%

10%

1 0 .6%
9 .1 %

8 .2 %

8%
6%
4%
2%

االقتصادات
المدفوعة
باالبتكار

ً
وفقــا للتقريــر الوطنــي األخيــر للمراقــب العالمــي لريــادة األعمــال ()GEM
فيمــا يخــص األردن:7

16%

إجمالي معدالت النشاط الريادي

يعــرض الشــكل أعــاه أمثلــة علــى مختلــف برامــج ريــادة األعمــال
ومنظمــات الدعــم التــي أنشــئت فــي األردن علــى مــدار الثالثيــن عام ـ ًا
الماضيــة .فــي كل جيــل ،تــم تقديــم عــرض جديــد ،يســاعد النظــام
البيئــي ككل علــى التطــور ليصبــح أحــد المحــاور اإلقليميــة الرائــدة
للشــركات الناشــئة .هــذه القائمــة ليســت شــاملة ،بيــد أنــه تــم
إنشــاؤها لعــرض أمثلــة بــارزة عــن البرامــج والمنظمــات األردنيــة التــي
ّ
تركــز بشــكل كامــل علــى تطويــر ريــادة األعمــال ودعــم الشــركات
الناشــئة فــي األردن ،والتــي تــم إطالقهــا فــي الســنوات الثالثيــن
الماضيــة.

18%

االقتصادات
المدفوعة
بالكفاءة

االقتصادات االقتصادات في دراسة الدول العربية
المراقب العالمي
المدفوعة
لريادة األعمال
بالموارد

األردن

0%

الشــكل  :6إجمالــي معــدالت نشــاط ريــادة األعمــال فــي األردن مقارنــة باالقتصــادات األخــرى،
تقريــر المراقــب العالمــي لريــادة األعمــال 2017/2016

فــي حيــن تشــير هــذه المؤشــرات إلــى تراجــع فــي البيئــة الداعمــة لريــادة
األعمــال فــي األردن ،إال أنــه لــم يتــم تقييــم بيانــات التأثيــر االقتصــادي
للشــركات فــي المرحلــة المبكــرة فــي األردن حتــى اآلن الســتقراء هــذا االتجــاه
أكثر.لذلــك  ،هنالــك حاجــة لدراســات تقــدم تقييــم ســليم للمســاهمة
الحاليــة للشــركات الناشــئة وتحــدد مــا إذا كانــت مســاهمة هــذه الشــركات
فــي اقتصــاد األردن آخــذة فــي االزديــاد أو التناقــص  ،فضــا عــن توفيرهــا
الســتنتاجات حــول كيفيــة تحســين هــذا التأثيــر.
مــن أجــل فهــم ديناميــات البيئــة الداعمــة للشــركات الناشــئة فــي األردن،
يلــزم إجــراء أبحــاث مكثفــة .ومــع ذلــك ،فقــد تــم القيــام بأعمــال تجريبيــة
محــدودة فــي األردن حتــى اآلن لمعالجــة هــذه الفجــوة فــي المعلومــات
والمعرفــة.

 7مراقب ريادة األعمال العالمي  -التقرير الوطني األردني.2016/2017 ،
 8يقيّم إجمالي معدل أنشطة ريادة األعمال النسبة المئوية للسكان في سن العمل الذين على وشك البدء في نشاط ريادي والذين بدأوا نشاط ًا من مدة أقصاها  3سنوات ونصف.
 9النسبة المئوية للسكان في سن العمل الذين يشغلون حالي ًا منصب مدير مالك لشركة قائمة ،أي الذين يمتلكون ويديرون شركة قائمة ويقومون بدفع الرواتب واألجور أو أية مدفوعات
أخرى للمالكين ألكثر من  3سنوات ونصف.
 10يشير توقف األعمال إلى النسبة المئوية لروّاد األعمال الناشئين أو المديرين المالكين لشركة جديدة ،الذين توقفوا عن العمل في االثني عشر شهرا ً الماضية ،إما عن طريق البيع أو إلغالق
الشركة أو خالف ذلك إنهاء عالقة المالك/اإلدارة مع الشركة.
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دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة
تعمــل هــذه الدراســة علــى توفيــر تقييــم أ ّولــي حــول التأثيــر الفعلــي والتأثيــر
المحتمــل للشــركات الناشــئة علــى االقتصــاد الوطنــي .وبذلــك ،تهــدف
الدراســة إلــى المســاعدة فــي تحديــد طــرق لزيــادة كميــة ونوعيــة وتأثيــر
إنشــاء المشــاريع والنمــو فــي األردن.

3.1

3أهداف الدراسة

هــذه الدراســة التجريبيــة هــي األولــى فــي األردن التــي تق ّيــم كمي ـ ًا مســاهمة
الشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا والمعتمــدة علــى
التكنولوجيــا (الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا أو )TBSs
باســتخدام البيانــات علــى مســتوى الشــركات .يتــم تعريــف الشــركات
الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا لغــرض هــذه الدراســة علــى أنهــا
الشــركات الشــابة الناشــئة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
( )ICTوفــي الخدمــات ذات الصلــة (مثــل مراكــز االتصــال) ،التــي تغطــي خدمــات
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتصنيــع واألنشــطة التجاريــة.
ركــزت الدراســات الســابقة علــى قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
ككل ،والتــي تغطــي جميــع الشــركات (أي الشــركات الناشــئة والشــركات
الناضجة).

ّ
ستركز هذه الدراسة بوجه التحديد على المجاالت التالية:
• •التعريفــات :وضــع تعريفــات ذات صلــة محليــ ًا بالمفاهيــم األساســية
المتعلقــة بالعمليــة الرياديــة مثــل الشــركات الناشــئة ،والشــركات
الناشــئة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيا والمعتمــدة علــى التكنولوجيا،
ودورة حيــاة الشــركات الناشــئة ومراحلهــا.
• •دراســات الحالــة :تخصيــص نمــوذج لــدورة حيــاة الشــركات الناشــئة
خــاص بالشــركات الناشــئة األردنيــة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا
والمعتمــدة علــى التكنولوجيــا (أي الشــركات الناشــئة القائمــة علــى
التكنولوجيــا )TBSs ،وتطبيقهــا علــى دراســات حالــة مختــارة.
• •تقييــم التأثيــر :تقديــر التأثيــر االقتصــادي الكلــي (المباشــر/غير
المباشــر) للشــركات الناشــئة األردنيــة القائمــة علــى التكنولوجيــا.
• •البحــث :تقديــم اقتراحــات بشــأن كيفيــة إجــراء دراســات مســتقبلية
تتعلــق علــى وجــه الخصــوص بتحســين توفــر البيانــات وجودتهــا.
• •السياســات :تحديــد التحديــات والحواجــز والفــرص التــي تعــوق  /تشــجع
إنشــاء المشــاريع والنمــو فــي األردن وتحديــد التغييــرات فــي السياســات
المحتملــة.

ومــن خــال تصنيــف البيانــات ،تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء
علــى خصائــص الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا ومســاهمتها
الفعليــة والمحتملــة فــي اقتصــاد مزدهــر.
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أسلوب الدراسة
والمنهجية
 1.2نظرة عامة
 2.2جمع وتحليل البيانات
 3.2عملية التشاور مع أصحاب المصلحة
 4.2البيانات التي تم جمعها ومصادرها
 5.2الصالحية والموثوقية والقيود

دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة

1.2

1نظرة عامة

ألول مــرة فــي األردن ،يتــم اســتخدام البيانــات علــى مســتوى الشــركات
الكمــي لمســاهمة الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا
للتقييــم
ّ
فــي االقتصــاد الرقمــي فــي األردن ،وتحديــدا ً فــي تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ،والتجــارة اإللكترونيــة والخدمــات ذات الصلــة .تُســتخدم بيانــات
مســتوى الشــركات الثانويــة ،المصنفــة ً
وفقــا لفئــات النشــاط علــى النحــو
المحــدد فــي التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد ( )ISIC4بهــدف استكشــاف
المالمــح الرئيســية واآلثــار المترتبــة علــى الشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا فــي االقتصــاد األردنــي .يشــمل ذلــك القيمــة المضافــة،
والعمالــة ،واالســتثمار ،والضرائــب ،والتوزيــع العمــري للشــركات الناشــئة فــي
األردن.
تجــري دراســة كل مــن األداء الحالــي والتطــور بيــن الفتــرات الزمنيــة
للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا باســتخدام منهجيــات
مختلفــة .وقــد تــم اســتخدام قواعــد البيانــات علــى مســتوى الشــركات مــن
 int@jودائــرة اإلحصــاءات العامــة ( )DOSلتت ّبــع نمــو ومســاهمة الشــركات
الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا فــي األردن باســتخدام نفــس تصنيــف
 .ISIC4وبشــكل أكثــر تحديــداً ،فقــد تــم إجــراء تحليــل للبيانــات باســتخدام
كل مــن طريقــة السالســل الزمنيــة وطريقــة العينــات اإلحصائيــة.
اســتند البحــث كذلــك إلــى مراجعــة شــاملة لألدبيــات واعتمــد الطريقــة
التفســيرية التــي تتضمــن مقابــات متعمقــة ومجموعــات تركيــز لفهــم
العوامــل المختلفــة التــي تؤثــر علــى إنشــاء الشــركات الناشــئة ونموهــا
وتأثيرهــا االقتصــادي فــي األردن بشــكل أفضــل.
تــم إجــراء مراجعــة شــاملة لألدبيــات في البدايــة لتحديــد التعريفــات والنماذج
والدراســات ذات الصلــة .تهــدف المراجعــة إلــى تحديــد الدراســات ذات الصلــة
لالســتفادة مــن نتائجهــا وتحديــد الفجــوات فــي المعلومــات وذلــك للتركيــز
المناســب والفعــال علــى التقييــم الحالــي .وقــد تــم اســتكمال ذلــك فــي
وقــت الحــق مــن خــال المشــاورات التــي أجريــت مــع أصحــاب المصلحــة
الرئيســيين بمــا فــي ذلــك مــن خــال لجنــة مصادقــة.

2.2

2جمع وتحليل البيانات

اعتمــدت هــذه الدراســة طــرق متعــددة واســتخدمت قواعــد بيانــات مختلفة
مــن أجــل تت ّبــع مســاهمة وتطــور الشــركات الناشــئة األردنيــة القائمــة علــى
التكنولوجيــا .وقــد تبــع ذلــك ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،دراســة إرنســت ويونــغ
(" )2017تحديــد مســاهمة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت /
االتصــاالت الســلكية والالســلكية فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي غانــا"،
ولكــن مــع التركيــز علــى الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا.
تســتخدم الدراســة طريقــة حســاب التابــع مــن جانــب العــرض ،وتتمثــل
بإعــادة تصنيــف وإعــادة ترتيــب نظــام الحســابات القوميــة ( )SNAفــي
إحصــاءات االقتصــاد الكلــي .ونظــام الحســابات القوميــة هــو مجموعــة
التوصيــات القياســية المتفــق عليهــا دولي ـ ًا حــول كيفيــة تجميــع مقاييــس
النشــاط االقتصــادي .تعيــد هــذه الطريقــة تنظيــم النظــام القومــي
للحســابات لتحديــد مســاهمة قطــاع أو صناعــة معينــة فــي دولــة أو اقتصــاد
وطنــي .أمــا ميــزة طريقــة حســاب التابــع مــن جانــب العــرض فتتمثــل فــي
أنهــا تســتخدم البيانــات االقتصاديــة الحاليــة وتربــط األنشــطة االقتصاديــة
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بنظــام حســابات مقبــول.
تــم اســتخدام الطــرق التاليــة فــي هــذه الدراســة اســتنادا ً إلــى أهدافهــا وإلــى
نــوع البيانــات المتوفــرة:

• •عمليــات مســح لمختلــف القطاعــات :البيانــات الجزئيــة األوليــة
للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا (.) 2016 int@j
الموســعة :طريقــة حســاب التابــع
• •طريقــة المحاســبة القوميــة
ّ
مــن جانــب العــرض لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت (دائــرة
اإلحصــاءات العامــة .)2016-2012
• •نمذجــة المدخــات والمخرجــات :تت ّبــع الروابــط بيــن مختلــف قطاعــات
االقتصــاد؛ تقييــم التأثيــرات غيــر المباشــرة والمســتحثة (دائــرة
اإلحصــاءات العامــة  2006و .)2010
• •طريقــة التشــاور مــع أصحــاب المصلحــة :التحقــق مــن صحــة النتائــج
مــن خــال استشــارة الخبــراء والتقييــم النوعــي التكميلــي.
تــم تحديــد الطــرق األخــرى التــي يمكــن أن تســاعد فــي تقييــم التأثيــر
االقتصــادي .ويمكــن اعتمادهــا للدراســات المســتقبلية بهــدف إلقــاء الضوء
علــى مجــاالت خــارج نطــاق هــذه الدراســة األوليــة:
• •دراســة شــريحية لديناميــات الشــركات الناشــئة :تتبّــع نفــس
الشــركات الناشــئة مــع مــرور الوقــت باســتخدام بيانــات الشــريحة.
• •محاسبة النمو :االقتصاد القياسي أو نمذجة االنحدار.
تــم إجــراء مقابــات متعمقــة وتنظيــم مجموعــات تركيــز لمناقشــة
العوامــل المتعلقــة بإنشــاء المشــاريع ونموهــا وكذلــك تأثيرهــا .وقــد
تــم اســتخدام طريقــة مقابــات شــبه موجهــة لتوفيــر ســيطرة متوازنــة
علــى النقــاشّ .
مكنــت هــذه الطريقــة القائــم بإجــراء المقابلــة مــن جمــع
المعلومــات الضروريــة وأتــاح فــي الوقــت نفســه للمســتجيبين بإثــراء
النقــاش بخبــرات وأمثلــة مباشــرة.
تــم بعــد ذلــك تحليــل البيانــات مــن المقابــات المتعمقــة ومجموعــات
التركيــز الســتنباط الموضوعــات واألولويــات التــي تعتبــر ذات أهميــة عاليــة
مــن قبــل البيئــة الداعمــة للشــركات الناشــئة ككل .وقــد تــم تحليــل
البيانــات الكميــة علــى مســتوى الشــركات باســتخدام برنامــج .Excel
وقــد تــم تنظيــم ثــاث مجموعــات تركيــز ،واحــدة مــع مؤسســي شــركات
ناشــئة جديــدة ،وواحــدة مــع مؤسســي شــركات ناشــئة قائمــة  ،وواحــدة
مــع مؤسســي شــركات ناشــئة ناضجــة بالتعــاون مــع وزارة تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت ( )MoICTوالبنــك الدولــي .أمــا مواضيــع مجموعــات
التركيــز فقــد تــم اختيارهــا اســتنادا ً إلــى دراســة اســتقصائية قــام بهــا البنــك
الدولــي بيــن  200مــن ر ّواد األعمــال األردنييــن فــي شــهر كانــون ثاني/ينايــر مــن
عــام  2019إللقــاء الضــوء علــى التحديــات واآلليــات المحتملــة لتعزيــز تأســيس
ونمــو الشــركات الناشــئة .وقــد تــم تحديــد مــا يلــي لتكــون المجــاالت ذات
األولويــة للتدخــات المحتملــة بهــدف تحســين منــاخ األعمــال واالســتثمار
للشــركات الناشــئة:
• •الحكومة والسياسات
• •التمويل والدعم
• •رأس المال البشري
يجــري عــرض نتائــج مجموعــات التركيــز فــي هــذه الدراســة مــع القضايــا
والتعليقــات والتوصيــات التــي تــم تحليلهــا وتصنيفهــا علــى أســاس:
• •مســتوى االتفــاق بشــأن القضايا/التوصيــات التــي تمــت مناقشــتها داخــل
نفــس المجموعة/المرحلــة.
• •مســتوى االتفــاق علــى القضايا/التوصيــات التــي تمــت مناقشــتها داخــل
جميــع المجموعات/المراحــل.
• •التأثير على المساهمات االقتصادية.
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دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة
الجدول  :1مصادر البيانات المقيّمة ،الباحثون لدى إمباكت مينا

مؤشرات
الدراسة التي
يغطيها مصدر
البيانات

جمعية شركات تقنية
المعلومات واالتصاالت
()Int@j

دائرة االحصاءات
العامة

دائرة مراقبة الشركات
( )CCDوشركة
كنز لتكنولوجيا
المعلومات ()KINZ

مؤسسة الضمان
االجتماعي

غرف
الصناعة /
التجارة

المراقب
العالمي لريادة
األعمال

متوفرة
(بالكامل)

9

9

3

3

2

2

متوفرة
(جزئي ًا)

2

2

1

0

2

0

المجموع

11

11

4

3

3

2

المرتبة/
الدرجة

1

1

2

3

3

4

3.2

3عملية التشاور مع أصحاب المصلحة

تضــم
تــم اإلشــراف علــى الدراســة وتوجيههــا مــن قبــل لجنــة توجيهيــة
ّ
ممثليــن رفيعــي المســتوى مــن  GIZو  Orangeاألردن و  .int@jباإلضافــة
إلــى ذلــك ،تــم إشــراك لجنــة مصادقــة تمثــل أصحــاب المصلحــة الرئيســيين
فــي البيئــة الوطنيــة الداعمــة لريــادة األعمــال لمناقشــة أســلوب الدراســة
والتحقــق مــن صحــة النتائــج .تألفــت اللجنــة مــن ص ّنــاع القــرار المحترميــن
والخبــراء وقــادة األعمــال والقــادة االجتماعييــن مــن مختلــف المجــاالت
ّ
لمنفــذي هــذه الدراســة .قامــت اللجنــة بالتحقــق
لتقديــم المشــورة والدعــم
مــن صحــة المراحــل المختلفــة ونتائــج الدراســة .ثــم عقــد اجتماعيــن
شــخصيين للجنــة باإلضافــة إلــى حلقــة واحــدة للتعليقــات والتعقيبــات
المكتوبــة.

4.2

4البيانات التي تم جمعها ومصادرها

تــم إجــراء مراجعــة لتحديــد البيانــات المتوفــرة مــن مصــادر البيانــات
الوطنيــة والدوليــة .ثــم تــم تقييــم كل مصــدر للبيانــات مــن حيــث تغطيتــه
لمؤشــرات الدراســة الرئيســية بمــا فــي ذلــك:
المؤشرات المتعلقة بإنشاء الشركات الناشئة:
• •عدد الشركات التي تم إنشاؤها
• •الدافع لبدء األعمال
• •التركيز على السوق والقطاع
للمؤسســين (العمــر ،درجــة التعليــم ،الجنــس،
• •الخصائــص الديمغرافيــة
ّ
الموقع)
• •الخصائــص الديمغرافيــة للموظفيــن (العمــر ،درجــة التعليــم ،الجنــس،
الموقــع)
المؤشرات المتعلقة بنمو الشركات الناشئة وتأثيرها:
• •عدد الشركات حسب مرحلة دورة الحياة
• •عدد الشركات التي أغلقت
• •اإليرادات
• •الصادرات
• •الواردات
• •القيمة المضافة
• •الضرائب
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• •االستثمارات المحلية والدولية
• •الرواتب
• •التقييم
• •الحقوق الفكرية (براءات االختراع ،التراخيص ،حقوق الطبع والنشر)
• •العمالة (عدد الوظائف ،الجنس)
بنــاء علــى هــذا التقييــم ،تــم جمــع البيانــات الثانويــة مــن ثالثــة مصــادر
ً
رئيســية ،وهــي Int@j :ودائــرة اإلحصــاءات العامــة و دائــرة مراقبة الشــركات/
شــركة  .KINZأمــا اســتخدام مصــادر بيانــات متعــددة فيوفــر فرصــة لتقييم
هــذه البيانــات وتحديــد التغييــرات أو التحســينات المطلوبــة فــي مجموعــات
ـاء علــى البيانــات
البيانــات مــن أجــل إنشــاء تقاريــر أفضــل فــي المســتقبل بنـ ً
والمحدثــة بانتظــام.
الموجــودة
ّ

1 1.4.2الدراســة االســتقصائية لقطــاع االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات لعــام  2016الصــادرة عــن int@j
كخطــوة أولــى ،أجــري تحليــل قطاعــي باســتخدام قاعــدة بيانــات int@j
لقيــاس الحجــم المطلــق لقطــاع الشــركات الناشــئة األردنيــة ومكوناتهــا
الرئيســية فــي عــام ( 2016وهــي آخــر ســنة تتوفــر فيهــا البيانــات للتحليــل فــي
حينــه) .ولألســف ،لــم تتــح الدراســات االســتقصائية للســنوات الســابقة إجــراء
تحليــل متسلســل زمنــي.
وفــرت البيانــات الثانويــة الشــاملة للقطاعــات والصــادرة عــن int@j
األســاس لقيــاس مســتويات مســاهمة الشــركات الناشــئة فــي عــام
 .2016تســتند النتائــج إلــى اســتجابات الشــركات التــي شــاركت فــي الدراســة
االســتقصائية الســنوية التــي أجرتهــا شــركة  int@jوالتــي تشــمل ك ً
ال مــن
الشــركات األعضــاء فــي  int@jوغيــر األعضــاء فيهــا .يشــمل ذلــك شــركات
مــن شــرائح مختلفــة مــن قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،ولكــن
بطبيعــة الحــال ال يغطــي المســتجيبون جميــع الشــركات النشــطة فــي هــذا
المجــال.

2 2.4.2الدراســات االســتقصائية القطاعيــة علــى مســتوى
الشــركات الصــادرة عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة ()DOS
كخطــوة ثانيــة ،تــم تقييــم ديناميــات قطــاع الشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا باســتخدام الدراســات االســتقصائية القطاعيــة علــى
مســتوى الشــركات مــن عامــي  2012و ،2016مــع التركيــز علــى التغييــرات
فــي أداء الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا ومســاهماتها
االقتصاديــة مــع مــرور الوقــت.

دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة
تمــت مواجهــة بعــض التحديــات عنــد إجــراء تحليــل باســتخدام بيانــات
دائــرة اإلحصــاءات العامــة بســبب مشــكالت تتعلــق بإطــار أخــذ العينــات.
يســتند إطــار أخــذ العينــات (أي مجمــوع الســكان المســتهدفين) لــكل
مــن الدراســات االســتقصائية القطاعيــة الســنوية والدراســات االســتقصائية
للعمالــة (المتوفــرة حتــى عــام  )2016إلــى تعــداد المؤسســات لعــام 2011
ولــم يتــم تحديثــه منــذ ذلــك الحيــن .وهــذا ،لألســف يعنــي أن إطــار أخــذ
العينــات مــن الدراســات االســتقصائية لدائــرة اإلحصــاءات العامــة ال يغطــي
المؤسســات والشــركات األحــدث التــي تــم تأسيســها بيــن عامــي  2012و .2016
بالتالــي ،ال يمكــن اســتخدام بيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة إال لتتبّــع
التغييــرات فــي مســاهمة الشــركات الناشــئة (أي تطــور أداء الشــركات
الناشــئة) ولكــن ليــس لتقييــم المســتوى الحالــي لمســاهمة الشــركات
الناشــئة .تتضمــن نقــاط القــوة فــي قاعــدة بيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة
توفــر بيانــات القيمــة المضافــة واالســتثمار والضرائــب علــى مســتوى
الشــركات.

3 3.4.2قواعــد بيانــات دائــرة مراقبــة الشــركات ()CCD
وشــركة كنــز لتكنولوجيــا المعلومــات ()KINZ
تــم اســتخدام بيانــات دائــرة مراقبــة الشــركات التابعــة لــوزارة الصناعــة
والتجــارة والتمويــن ( )MoITSوشــركة كنز لتكنولوجيــا المعلومات ()KINZ
لتقييــم إنشــاء أعمــال الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا
والخــروج منهــا علــى مــدار فتــرة  10أعــوام.

أمــا التحــدي الــذي تمــت مواجهتــه مــن بيانــات دائــرة مراقبــة الشــركات
فيتعلــق بتصنيــف الشــركات ،حيــث أنهــا تفتقــر إلــى توحيــد تصنيــف األنشــطة
االقتصاديــة للشــركات ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة مثــل التصنيــف الصناعــي
الدولــي الموحــد ( )ISIC4لجميــع األنشــطة االقتصاديــة .ولهــذا الســبب،
قــام فريــق البحــث بعمليــة مراجعــة مكثفــة لقائمــة كاملــة لغايــات
األعمــال (أكثــر مــن  24,000غايــة) لتحديــد تلــك الغايــات المتعلقــة بتكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت (خاصــة الداعمــة للتكنولوجيــا) ومــن ثــم تحديــد
الشــركات التــي تســتخدم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والنشــطة
فــي جميــع أنحــاء البــاد.
كمــا تــم اســتخدام بيانــات شــركة  KINZحيــث أنهــا قدمــت تصنيفهــا
الخــاص للشــركات وفقــ ًا لنظــام التصنيــف .ISIC4

5.2

5الصالحية والموثوقية والقيود

ّ
ركــزت الدراســة علــى الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا التــي
تــم تأسيســها بيــن عامــي  2007و  .2016ال يمكــن تعميــم جميــع النتائــج
علــى الشــركات الناشــئة مــن القطاعــات األخــرى .كذلــك ،فــإن بيانــات دائــرة
اإلحصــاءات العامــة ودائــرة مراقبــة الشــركات تحتــوي علــى بعــض القيــود
حيــث إنهــا مناســبة بشــكل أفضــل للشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال
التكنولوجيــا المســجلة محليــ ًا ،إال أنهــا أقــل تغطيــة للشــركات الناشــئة
المعتمــدة علــى التكنولوجيــا أو الشــركات الخارجيــة .يرجــع ذلــك إلــى حقيقــة
أن هــذه المصــادر الرســمية للبيانــات تصنــف الشــركات الناشــئة المعتمــدة
علــى التكنولوجيــا ضمــن القطاعــات غيــر التكنولوجيــة مــن ناحيــة وأن
البيانــات ال تغطــي الشــركات المســجلة خــارج البــاد مــن ناحيــة أخــرى.
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دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة

1.3

1تعريفات الشركات الناشئة

تســاعد التعريفــات ذات الصلــة والمقبولــة محليــ ًا للمفاهيــم الرئيســية
المتعلقــة بالعمليــة الرياديــة علــى إنشــاء لغــة مشــتركة بيــن أصحــاب
المصلحــة فــي البيئــة الداعمــة لريــادة األعمــال .وهــذا أســاس مهــم
لفهــم مشــترك للتحديــات والفــرص فــي البيئــة الداعمــة للشــركات
الناشــئة وكذلــك لتحديــد شــرائح الشــركات الناشــئة ،واحتياجاتهــم ،ونــوع
السياســات والتدخــات اإلضافيــة الالزمــة لالســتفادة مــن إمكانــات تأثيــر
الشــركات الناشــئة.
ّ
للتمكــن مــن وضــع تعريــف شــامل مقبــول ومطبــق مــن قبــل مختلــف
أصحــاب المصلحــة فــي األردن ،ســتتم مناقشــة الجوانــب التاليــة قبــل
اقتــراح تعريــف:

1

)اﻟﺒﹸﻌﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ(

ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﻴﺎﹰ
)اﻟﺒﹸﻌﺪ اﻟﻨﻄﺎﻗﻲ(

3

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
)اﻟﺒﹸﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ(

الشكل  :7أبعاد تعريفات الشركات الناشئة ،الباحثون لدى إمباكت مينا

1.1.3

شــركة جديــدة :شــركة لــم تكــن موجــودة مــن
قبــل خــال فتــرة زمنيــة محــددة.
تســتخدم معظــم الدراســات حــول الشــركات الناشــئة كلمــة
"جديــدة" كمميــز رئيســي .وهــي تشــير إلــى إنشــاء مؤسســة جديــدة
تمامـ ًا لــم تكــن موجــودة ســابق ًا كمنظمــة .وهــذا يســتثني الشــركات
التــي أنشــئت بإجــراء تغييــرات فــي االســم أو الملكيــة أو الموقــع أو
الوضــع القانونــي.

شــركة نشــطة :شــركة تبــدأ بتوظيــف موظــف
واحــد مدفــوع األجــر علــى األقــل خــال فتــرة زمنيــة
محــددة.

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

2

تــم إجــراء إحــدى الدراســات البحثيــة الرائــدة المنشــورة حــول تعريفــات
الشــركات الناشــئة بواســطة  .12Luger & Kooفــي بحثهــم حــول تعريــف
الشــركات الناشــئة وتتبّعهــا ،اقتــرح  Luger & Kooثالثــة معاييــر رئيســية
لوصــف الشــركات الناشــئة والتــي ستســاعد فــي تمييــز الشــركات الناشــئة
عــن الشــركات الجديــدة األخــرى وتحســين عمليــة تقييــم التأثيــر مــن خــال
التركيــز بشــكل رئيســي علــى الشــركات ذات الصلــة:

1ال ُبعد المرحلي :معايير التعريف الرئيسية

أظهــرت األبحــاث التــي أجريــت بأنــه ال يوجــد تعريــف عالمــي لـــ "الشــركات
الناشــئة" .فالتعريفــات العامــة فقــط هــي المتفــق عليهــا مــن قبــل معظــم
جمــع
األكاديمييــن والممارســين وصانعــي السياســات .فيمــا يلــي تعريــف ُم ّ
يتضمــن الســمات األكثــر اســتخدام ًا فــي العمــوم لتعريف الشــركة الناشــئة:

شركة جديدة عادة ما تكون
صغيرة ،في مرحلتها المبكرة من
التشغيل ،تسعى إلى نموذج أعمال
مستدامة وقابلة للتطوير ومربحة
وتمتلك اإلمكانية لتحقيق معدل
نمو مرتفع
المشــكلة الرئيســية لهــذا التعريــف العــام هــي أنــه غيــر عملــي ألغــراض
البحــث االقتصــادي :فالشــركات الناشــئة ذات النمــو المرتفــع "يصعــب
تحديدهــا تقديريــ ًا" ،11إال أن تطويــر السياســات العامــة لدعــم الشــركات
الناشــئة تتطلــب تعريفــ ًا واقعيــ ًا وعمليــ ًا أكثــر للشــركات الناشــئة.

فــي الواقــع ،بعــض الشــركات مســجلة علــى الورق فقــط .ولهذا الســبب
ثــان .وبالتالــي ،لكــي
مــن المهــم إضافــة كلمــة "نشــطة" كمعيــار ٍ
تعتبــر الشــركة شــركة ناشــئة ،ينبغــي أن ال تكــون جديــدة فحســب،
بــل ينبغــي أن تنخــرط أيض ـ ًا فــي تجــارة الســلع أو الخدمــات .قــام Dun
 ،& Bradstreetعلــى ســبيل المثــال ،بتعريــف الشــركات الناشــئة
ً
حديثـ ًا" .واســتثناء الشــركات
بأنهــا "مؤسســات نشــطة تــم افتتاحهــا
غيــر النشــطة لــن يؤثــر علــى نتائــج دراســات التأثيــر االقتصــادي ،حيــث
أن معظــم الشــركات المســجلة "ورقيــ ًا" ال تنشــئ قيمــة مضافــة أو
توظــف أفــرادا ُ أو تســتثمر ،ممــا يجعــل تأثيرهــا علــى االقتصــاد ضئي ـ ً
ا.

شــركة مســتقلة :شــركة ليســت تابعــة أو فرع ـ ًا
لشــركة موجــودة.
يمكــن إنشــاء شــركات جديــدة مــن قبــل مؤســس واحــد أو مجموعــة
مــن المؤسســين الفردييــن ،ولكــن هنــاك ايضــ ًا الشــركات الجديــدة
التــي أنشــأتها شــركات قائمــة كفــروع لهــا .فــا بــد مــن التمييــز بيــن
الشــركات الجديــدة التــي تــم تأسيســها كفــروع والشــركات الجديــدة
التــي أنشــأها المؤسســون األصليــون مــن حيــث الحجــم ،والرســملة،
والمؤثــرات االقتصاديــة .إن اعتبــار الشــركات التابعــة لشــركة أم
كشــركات ناشــئة ســيؤدي إلــى تشــويه الصــورة مــن حيــث احتياجــات
الشــركات الناشــئة وأدائهــا ،حيــث تعتمــد هــذه الشــركات علــى دعــم
الشــركات األم فــي المــوارد والقــدرات ،فــي حيــن يتعيــن علــى الشــركات
الناشــئة أن تبــدأ مــن الصفــر ولهــا وصــول محــدود إلــى مثل هــذا الدعم.
ينبغــي أن تســتهدف أيــة حوافــز وأي دعــم مقترحيــن للشــركات
الناشــئة الشــركات التــي تؤســس مــن رواد األعمــال بشــكل مباشــر
وليــس فــروع لشــركات أخــرى ،فــي حيــن يمكــن للشــركات التــي لهــا
فــروع أن تســتفيد مــن خطــط الحوافــز والدعــم األخــرى التــي تســتهدف
الشــركات القائمــة والناضجــة التــي تخطــط للنمــو فــي قطاعــات
محــددة أو فــي مناطــق جغرافيــة محــددة.
ســيتم اســتخدام المعاييــر الثالثــة (جديــدة ،نشــطة ،مســتقلة) لتأهيــل
كيانــات جديــدة كشــركات ناشــئة ،ممــا يســاعد علــى تطويــر تعريــف عملــي
أكثــر لغــرض هــذه الدراســة.

Primi, Annalisa (2015) Start-Up Latin America 2016- Building an Innovative Future. Startup Nations Summit 2015 11
Luger, M.I. & Koo, J. Small Bus Econ 2005 12
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دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة

2.1.3

2ال ُبعد النطاقي :المحلي مقابل الدولي

التعريفات المحلية للشركات الناشئة
فــي األردن ،حاولــت العديــد مــن وثائــق السياســة الوطنيــة أن ّ
توضــح المعنــى
المقصــود مــن الشــركات الناشــئة والشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال
التكنولوجيــا والشــركات الناشــئة المعتمــدة علــى التكنولوجيــا.

األردنيــة لتطويــر المشــاريع االقتصاديــة ( )JEDCOالشــركات الناشــئة أو
الشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا ،لكنهــا تقتــرح تعريف ـ ًا
للشــركة الناشــئة فــي مرحلتهــا المبكــرة (" :)ESSUشــركة جديــدة تعمــل
منــذ مــا ال يزيــد عــن عاميــن" .أمــا فــي االســتراتيجية الوطنيــة لتشــجيع
ريــادة األعمــال وتنميــة المشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة
المحدثــة لكنهــا مــا تــزال مســودة ،تعــرّف المؤسســة األردنيــة
2020-2016
ّ
لتطويــر المشــاريع االقتصاديــة الشــركات الناشــئة بوضــوح علــى أنهــا
"مشــاريع جديــدة ومســجلة ال يتعــدى عمرهــا ســنتين مــن التشــغيل".

كمــا أن النظــام الداخلــي لعــام  2018الخــاص بشــركات رأس المــال المغامــر
( )VCال يعــرّف الشــركات الناشــئة التكنولوجيــة أو المبتكــرة ،لكنــه يشــير
إلــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ذات المخاطــر المرتفعــة وإمكانيــات
النمــو العالــي كهــدف اســتثماري لشــركات رأس المــال المغامــر فــي األردن:

وأمــا مشــروع صنــدوق الشــركات الناشــئة المبتكــرة للبنــك الدولــي ()2017
الخــاص بــاألردن فيُع ـرِّف الشــركات بغــرض توفيــر التمويــل بأنهــا "شــركات
13
ذات نشــاط يقــل عــن  5ســنوات" .ويهــدف الصنــدوق األردنــي للريــادة ()ISSF
الــذي تــم إنشــاؤه حديثــ ًا إلــى زيــادة اإلســتثمارات فــي المرحلــة المبكــرة
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المبتكــرة .وألغــراض الصنــدوق ،تــم
تعريــف الشــركة الناشــئة علــى أنهــا" :أيــة مؤسســة صغيــرة ومتوســطة
الحجــم فــي طــور أن تصبــح قيــد التشــغيل أو أيــة مؤسســة صغيــرة
ومتوســطة قائمــة لــم تقــم بعــد ببيــع منتجهــا أو خدمتهــا تجار ًيــا".

المادة  : 4يشترط في الشركة ما يلي:

وقــد تــم تعريــف الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بأنهــا" :الشــركات
المبتكــرة المنشــأة رســمي ًا (جديــدة أو قائمــة) التــي يقــل عمرهــا عــن
 5ســنوات" .وتــم تعريــف االبتــكار بأنــه" :المنتجــات أو الســلع أو الخدمــات
المحســنة؛ العمليــات الجديــدة أو المحســنة و/أو نمــاذج
الجديــدة أو
ّ
األعمــال".

نظام رقم ( )143لسنة 2018
نظام شركات رأس المال المغامر

أ .أن تكون غاياتها في االستثمار المباشر أو في إنشاء صناديق
للمساهمة واالستثمار في رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة
ذات المخاطر المرتفعة وإمكانيات النمو العالي.

تُعــرّف خطــة تحفيــز النمــو االقتصــادي األردنــي  2022-2018الصــادرة عــن
مجلــس السياســات االقتصاديــة الشــركات الناشــئة بأنهــا تلــك الشــركات
التــي تقــل أعمارهــا عــن ثــاث ســنوات بغــرض الســماح بخصومــات
ضريبيــة علــى اســتثمارات ر ّواد األعمــال.
وال تحــدد االســتراتيجية الوطنيــة لتشــجيع ريــادة األعمــال ونمــو المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة فــي األردن  ،2018-2014التــي تقودهــا المؤسســة

باختصــار ،ال يوجــد تعريــف مشــترك محلــي للشــركات الناشــئة فــي األردن.
ومــع ذلــك ،تقتــرح العديــد مــن المنظمــات والمبــادرات تعريفــات مختلفــة
ذات صلــة مــع عامــل واحــد مشــترك ،وهــو الفئــة العمريــة للشــركة.

التعريفات الدولية للشركات الناشئة
فيما يلي مقارنة لتعريفات الشركة الناشئة في بلدان مختارة:

الجدول  :2تعريفات الشركات الناشئة في البلدان المختارة ،الباحثون لدى إمباكت مينا

تركيز
التعريف

مصدر التعريف

معايير التشغيل األخرى

الفئة العمرية

البلد/مجموعة البلدان

تونس

ال يزيد عمرها عن 8
سنوات

عدد الموظفين؛ إجمالي األصول؛ اإليرادات

قانون الشركات الناشئة
()2018

الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على
التكنولوجيا وذات النمو العالي

التفيا

ال يزيد عمرها عن 5
سنوات

الدخل؛ لم يتم توزيع األرباح كأرباح أسهم وأعيد
استثمارها في تطوير الشركة الناشئة؛ المتأخرات
الضريبية؛ ما ال يقل عن  %70من الموظفين
يحملون الماجستير أو الدكتوراه

القانون الخاص
بالمساعدات للشركات
الناشئة ()2016

أعمال مبتكرة وقابلة للتطوير مع إمكانات نمو
عالية

الفلبين

ال يزيد عمرها عن 5
سنوات

مصاريف البحث والتطوير (كنسبة مئوية من
إجمالي تكاليف التشغيل)؛ اإليرادات السنوية
اإلجمالية

قانون الشركات الناشئة
المبتكرة ()2017

الشركات ذات المنتجات أو العمليات أو نماذج
األعمال المبتكرة التي ليست مجرد مستخدم
نهائي لالبتكار

االتحاد
األوروبي

أصغر من  10سنوات

النمو في المبيعات وفي التوظيف

المراقب األوروبي
للشركات الناشئة ()2015

الشركات الناشئة التي تتميز بتكنولوجيات و/أو
نماذج أعمال مبتكرة (عالية)

إيطاليا

ال يزيد عمرها عن 4
سنوات

اإليرادات؛ شركة خاضعة للضريبة؛ مملوكة
مباشرة لحصة  %51على األقل من قبل األفراد

قانون الشركات الناشئة
()2012

الشركات الناشئة المبتكرة

الهند

ال يزيد عمرها عن 7
سنوات ( 10سنوات
للشركات الناشئة
المختصة في
التكنولوجيا الحيوية)

اإليرادات؛ لم يتم إنشاء الشركة الناشئة من خالل
تقسيم أو إعادة بناء أعمال قائمة

قانون الشركات الناشئة
()2018

 13دليل عمليات مشاريع البنك الدولي الخاص بمشروع صندوق الشركات الناشئة المبتكرة في األردن 19 ،إبريل/مايو .2017
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الكيان الذي يعمل من أجل االبتكار أو تطوير أو
تحسين المنتجات أو العمليات أو الخدمات ،أو
إذا كان نموذجً ا تجاريًا قاب ً
ال للتطوير مع إمكانات
كبيرة لتوفير فرص العمل أو تكوين الثروات

دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة
تتيح المقارنة أعاله استخالص عدد من االستنتاجات:
• •يختلــف التعريــف المحــدد والرســمي لـــ "الشــركات الناشــئة" باختــاف
البلــدان.
• •توجد عدة معايير عملية ولكن مختلفة.
•• ّ
تركــز جميــع التعريفــات علــى الشــركات الجديــدة المبتكــرة والقائمــة
علــى التكنولوجيــا.
أمــا الميــزة المشــتركة فهــي تحديــد الفئــة العمريــة .فعمــر الشــركة هــو
عامــل دائــم ومحــوري فــي تحديــد الشــركات الناشــئة فــي جميــع التعريفــات،
وحدهــا األدنــى هــو أربــع ســنوات (إيطاليــا) واألقصــى هــو عشــر ســنوات (االتحاد
األوروبــي) ،أي بمتوســط ســت ســنوات ونصــف لهــذه المجموعــة.

البلــد .عــاوة علــى ذلــك ،تتصــور جميــع البلــدان التــي تمــت دراســتها بــأن
"الشــركات الناشــئة" هــي الشــركات الناشــئة ذات التكنولوجيــا المتطــورة
أو القائمــة علــى المعرفــة أو المبتكــرة .يرجــع ذلــك علــى األرجــح إلــى حقيقــة
أن هــذه الشــركات تعتبــر قــادرة علــى توليــد المزيــد مــن التأثيــر االقتصــادي
ً
مقارنــة بالشــركات الناشــئة األخــرى .وفقــ ًا لمولــر ( ،14)Müllerهنــاك
مجموعــة واســعة مــن الشــركات الناشــئة ،بيــد أن بعضهــا فقــط لــه تأثيــر
إيجابــي ملحــوظ علــى التنميــة االقتصاديــة .فالشــركات الجديــدة القائمــة
علــى التكنولوجيــا والشــركات الناشــئة القائمــة علــى الفــرص هــي نــوع مــن
الشــركات الجديــدة التــي مــن المرجــح أن تولــد عــددا ً كبيــرا ً مــن الوظائــف
وتنمــو بســرعة .مــن ناحيــة أخــرى ،مــن المرجــح أن يكــون لــدى الشــركات
الناشــئة المق ِّلــدة التــي تنســخ نمــاذج األعمــال الناجحــة والشــركات التــي
تــم إنشــاؤها للهــروب مــن البطالــة (ريــادة األعمــال القائمــة علــى الضــرورة)
معــدالت نمــو و تأثيــر اقتصــادي أقــل نســبيا.

أوصــى معظــم الخبــراء المحلييــن الذيــن تمــت استشــارتهم خــال هــذه 3 3.1.3ال ُبعد القطاعي :التكنولوجيا

الدراســة بنقــل العمــر المســموح (العتبــة) إلــى الحــد األقصــى (كمــا هــو
مطبــق مــن قبــل االتحــاد األوروبــي وتونــس والهنــد) حيــث مــن المحتمــل أن
تســتغرق عمليــة تطويــر الشــركات الناشــئة فــي األردن وقتـ ًا أطــول بســبب
صغــر حجــم الســوق المحليــة ،ومحدوديــة فــرص الحصــول علــى التمويــل أو
خدمــات الدعــم المتقدمــة ،والحواجــز أمــام الصــادرات وغيرهــا مــن الحواجــز
التــي تعيــق النمــو.
فــي الوقــت نفســه ،يحتــاج صانعــو السياســات والمســاهمون األخــرون فــي
البيئــة الداعمــة إلــى توخــي الحــذر بعــدم إنشــاء جيــل جديــد مــن الشــركات
الناشــئة األردنيــة التــي تعتمــد بشــكل كامــل علــى خطــط الدعــم بحيــث
قــد تفشــل هــذه الشــركات بعــد إيقــاف مثــل هــذا الدعــم أو تقليصــه إلــى حــد
كبيــر .قــد يتمثــل أحــد الحلــول فــي تقليــل الفوائــد المحــددة تدريجي ـ ًا بعــد
فتــرة  5ســنوات ،علــى ســبيل المثــال ،ممــا يتيــح للشــركات الناشــئة بــأن
تكــون أقــل اعتمــادا ً علــى تلــك الفوائــد ،ويخلــق شــعور باإللحــاح للبــدء فــي
تطويــر نمــوذج تشــغيلي مماثــل للشــركات الناضجــة.
أمــا الميــزات األخــرى المصاحبــة للتعريفــات القياســية لـــ "الشــركات الناشــئة"
فهــي موجــودة بالفعــل (مثــل اإليــرادات) ولكــن يبــدو بأنهــا تختلــف حســب

تلبيــة للبُعــد القطاعــي وتعريــف الشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال
التكنولوجيــا والمعتمــدة علــى التكنولوجيــا بشــكل أكثــر تحديــداً ،يجــب
تعريــف الشــركات التكنولوجيــة بشــكل عــام (بمــا فــي ذلــك الشــركات
الناشــئة والشــركات الناضجــة).
يُعــرِّف نظــام مركــز تطويــر األعمــال الصغيــرة فــي كاليفورنيــا المشــروع
القائــم علــى التكنولوجيــا بأنــه "عمــل تجــاري يــؤدي فيــه البحــث والتطويــر
إلــى إنتــاج منتــج أو عمليــة أو خدمــة مبتكــرة .ويتضمــن االبتــكار عـ ً
ـادة
الملكيــة الفكريــة التــي تســهم فــي تحقيــق ميــزة تنافســية قويــة فــي
الســوق وتعمــل كأســاس لتحقيــق معــدل نمــو مرتفــع".
وفق ـ ًا لبيالتــي ( ،15)Bailettiتشــير التعريفــات الموجــودة فــي األدبيــات إلــى أن
ريــادة األعمــال القائمــة علــى التكنولوجيــا تــدور حــول:
• •تشغيل الشركات الصغيرة المملوكة للمهندسين أو العلماء؛
• •العثور على مشاكل أو تطبيقات لتكنولوجيا معينة؛

إضاءات :تعريف الشركات الناشئة لدعم السياسات المستهدفة:
قانون الشركات الناشئة الهندي
فــي قانــون الشــركات الناشــئة الهنــدي ( ،)2018تُعــرِّف الحكومــة
الهنديــة الشــركة الناشــئة بأنهــا كيــان ،تــم تأسيســه أو تســجيله فــي
الهنــد ليــس قبــل خمــس ســنوات ،بحيــث ال تتجــاوز قيمــة مبيعاتهــا
اإلجماليــة الســنوية  25كــرور (حوالــي  3.5مليــون دوالر أمريكــي) فــي أيــة
ســنة ماليــة ســابقة ،تعمــل علــى ابتــكار أو تطويــر أو نشــر أو تســويق
منتجــات أو عمليــات أو خدمــات جديــدة تعتمــد علــى التكنولوجيــا أو
الملكيــة الفكريــة.
بالنســبة للتســجيل القانونــي ،يجــب أن يكــون الكيــان شــركة خاصــة
محــدودة المســؤولية مســجلة بموجــب قانــون الشــركات 2013 ،أو
شــركة شــراكة مســجلة بموجــب قانــون الشــراكة الهنديــة 1932 ،أو
شــراكة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة بموجــب قانــون شــراكة
المســؤولية المحــدودة .2008 ،بالنســبة للعــرض ،يجــب علــى الكيــان
تطويــر منتــج أو خدمــة أو عمليــة جديــدة وتســويقها؛ أو منتــج أو خدمــة

حســنة بشــكل كبيــر ،ممــا ســيخلق أو يضيــف قيمــة
أو عمليــة قائمــة ُم َّ
للعمــاء أو لســير العمــل.
أخيــراً ،يُعتبــر النشــاط التجــاري ضمــن الشــركات الناشــئة (نشــاط تجــاري
مؤهــل لالســتفادة مــن السياســات التفضيليــة) إذا كان مدعومــ ًا بــأي
ممــا يلــي:
• •خطاب توصية لحاضنة في كلية هندية بعد التخرج.
• •خطــاب توصيــة لحاضنــة ممولــة أو معتــرف بهــا مــن قبــل الحكومــة
الهندية.
• •ينبغــي أن يتــم تمويلــه مــن قبــل مســتثمرين افــراد أو صنــدوق
رأســمال مغامــر.
• •لديه براءة اختراع عن المنتج.
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• •إطــاق مشــاريع جديــدة أو تقديــم
تطبيقــات جديــدة أو اســتغالل فــرص
تعتمــد علــى المعرفــة العلميــة
والتقنيــة؛
• •العمــل مــع آخريــن إلنتــاج تغييــر فــي
التكنولوجيــا.
كمــا ترتبــط ريــادة األعمــال القائمــة علــى
التكنولوجيــا ارتباطــ ًا قويــ ًا بنظــرة قائمــة
علــى المــوارد والقــدرات لميــزة تنافســية
مســتدامة ،والتــي تهتــم بكيفيــة إنشــاء
القيمــة وحصادهــا .تربــط النظريــة القائمــة
علــى المــوارد لميــزة تنافســية مســتدامة
أداء الشــركة بمــوارد الشــركة وتشــمل
مفاهيــم مثــل القــدرات والقــدرات
الديناميكيــة والكفــاءات األساســية وكيــف
يمكــن للشــركة إنشــاء والتقــاط قيمــة
أكثــر مــن منافســيها و ضمــان إبقائهــا
علــى هــذه الدرجــة مــن التنافســية.

تحديــد وتعريــف القطاعــات القائمــة
علــى التكنولوجيــا
الكمــي للمســاهمة
مــن أجــل التقييــم
ّ
االقتصاديــة للشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا فــي األردن ،تتبنــى هــذه
الدراســة نهجــ ًا قائمــ ًا علــى القطاعــات
فــي تتبّــع الشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا فــي األردن .وســوف
يعتمــد علــى التصنيــف الدولــي ISIC4
لجميــع األنشــطة االقتصاديــة التــي تصــف
القطاعــات ذات الصلــة.
عــاوة علــى ذلــك ،تركــز الدراســة
علــى تصنيــع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت وخدماتهــا ألن مجموعــات
صناعــة التكنولوجيــا المتقدمــة األخــرى
تعتبــر ضئيلــة مــن حيــث العــدد وحجــم
النشــاط.
بالرغــم مــن أن العديــد مــن االقتصادييــن
قــد يقترحــون أن الحصــة األكبــر مــن
االقتصــاد القائــم علــى التكنولوجيــا
والقطاعــات والشــركات الناشــئة هــي
عالمــة كاشــفة عــن وضــع تنافســي
متميــز ،إال أن مصطلــح "قطاعــات
التكنولوجيــا" يتحــدى التعريــف الســهل
أو المعيــاري ،17 16وخصوصــ ًا فــي قطاعــات
الخدمــات .18وبالتالــي ،فــإن المــدى الــذي
يكــون فيــه نشــاط (قطــاع) معيــن ســواء
فــي قطــاع التصنيــع أو قطــاع الخدمــات
"قائــم علــى التكنولوجيــا" درجــة مــن

قطــاع الشــركات العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا والداعمــة
للتكنولوجيــا :نطــاق عــام ومخصــص للدراســة
يشــتمل التصنيــف العــام والمخصــص لألنشــطة كثيفــة المعرفــة (قطاعــات التكنولوجيــا) فــي
األردن علــى مــا يلــي:
• •تصنيع التكنولوجيا العالية والتكنولوجيا المتوسطة العالية وتشمل:
 المواد الصيدالنية
 أجهزة الكمبيوتر
 اإللكترونيات
• •الخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية ،وتحديداً:
 الخدمات الصحية
 التعليم العالي
• •تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
  5قطاعات خدمات (بما في ذلك االتصاالت والصيانة)
 قطاعين لتجارة الجملة
  5قطاعات صناعية
• •التجارة اإللكترونية
• •أنشطة النشر (قطاع االقتصاد المعلوماتي)ISIC4 = 58 ،
• •أنشــطة إنتــاج األفــام والفيديــو والبرامــج التلفزيونيــة والتســجيالت الصوتيــة ونشــر
الموســيقى (االقتصــاد المعلوماتــي )ISIC4 = 59
• •أنشطة البرمجة واإلذاعة (االقتصاد المعلوماتي )ISIC4 = 60
• •خدمات األعمال كثيفة المعرفة:
 أنشطة المكاتب الرئيسية واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة ISIC4 = 70
 األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل ISIC4 = 71
 البحث والتطوير في المجال العلمي )R&D)ISIC4 = 72
 أبحاث اإلعالن والسوق ISIC4 = 73
 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى ISIC4 = 74
ـب التركيــز بشــكل أساســي علــى االقتصــاد الرقمــي،
اســتنادا ً إلــى نطــاق الدراســة وأهدافهــا ،ينصـ ّ
وبالتالــي فــإن القطاعــات العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا والداعمــة للتكنولوجيــا والتــي تمــت
تغطيتهــا لقيــاس مســاهمة وأداء الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا هــي:
• •تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
  5قطاعات خدمات ()ISIC4 = 5820، 61، 62، 631، 951
 نشر البرمجيات
 االتصاالت
 أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة
 تجهيــز البيانــات واســتضافة المواقــع علــى الشــبكة ،ومــا يتصــل بذلــك مــن أنشــطة،
والبوابــات علــى الشــبكة
 إصالح أجهزة الحاسوب ومعدات االتصاالت

 قطاعين لتجارة الجملة ()ISIC4 = 4651، 4652
 بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة
 بيع المعدات اإللكترونية ومعدات االتصاالت وقطع غيارها بالجملة

  5قطاعات صناعية ()ISIC4 = 2610، 2620، 2630، 2640، 2680
صنع المكونات واللوحات اإللكترونية
 ُ
صنع الحواسيب والمعدات الملحقة
 ُ
صنع معدات االتصال
 ُ
صنع اإللكترونيات االستهالكية
 ُ
صنع الوسائط المغناطيسية والبصرية
 ُ

• •التجارة اإللكترونية
• •مراكز االتصال ()ISIC4 = 8220
• •التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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الدرجــات وليــس تمييــزا ً دقيقــ ًا بيــن نعــم أو ال.19
علــى مــا يبــدو ،فــإن عــدم وجــود توافــق فــي اآلراء بشــأن طبيعــة قطاعــات
التكنولوجيــا يمكــن أن يعيــق البحــث عــن آليــة قيــاس ورصــد متســقة.
مــن حيــث المبــدأ ،فــإن قطــاع التكنولوجيــا هــو القطــاع الــذي تكــون فيــه
"المعرفــة هــي مصــدر رئيســي للميــزة التنافســية" 20ويتميــز "بالتقــدم
التكنولوجــي الســريع".21
مــن الناحيــة العمليــة ،يمكــن تحديــد قطاعــات التكنولوجيــا مــن خــال
"إنفــاق أعلــى مــن المتوســط علــى البحــث والتطويــر ( )R&Dأو توظيــف أعلــى
مــن المتوســط للعلمــاء والمهندســين أو كليهمــا" ،22لكــن االبتــكار فــي
الخدمــات أقــل اعتمــادا ً علــى جهــود البحــث والتطويــر.23
حتــى التعريــف العملــي األخيــر (تايســون  )Tazson -ال يضمــن قابليــة
المقارنــة الدوليــة أو المقارنــة بيــن الفتــرات الزمنيــة للمــدة ،خاصــة فــي
نقطــة الفصــل (المتوســطات الصناعيــة) .وحتــى أن المفهــوم أكثــر وضوح ـ ًا
فــي حالــة البلــدان الناميــة حيــث:
• •مؤشــرات االبتــكار (مثــل اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر واإلحصــاءات
المتعلقــة بالبــراءات) إمــا غائبــة أو غيــر مهمــة لتســجيلها ،علــى األقــل
علــى المســتوى التفصيلــي للتوزيــع الصناعــي؛
• •قــد يختلــف المحتــوى التكنولوجــي لمنتــج بيــن البلــدان الناميــة والبلــدان
الصناعيــة ،24مــع التركيــز بدرجــة كبيــرة علــى تقليــد األجــزاء المســتوردة
أو تجميعهــا فــي البلــدان الناميــة.
وبالتالــي ،فــإن اإلحصــاءات المتعلقــة بنقــل التكنولوجيــا ،مثــل مدفوعــات
الترخيــص واالتفاقــات التقنيــة والمشــاريع المشــتركة ،قــد تكــون أكثــر صلــة
بحالــة األردن.
بشكل عام ،تتميز قطاعات التكنولوجيا بخاصيتين رئيسيتين:
• • تنطوي على تعلم جا ّد 25وكذلك
عال .
• •تنطوي على مخاطر عالية وربما عوائد عالية ،ومعدل تغيير ٍ
26

المنتجــات عاليــة التقنيــة هــي أيض ـ ًا منتجــات متمايــزة ،حيــث تم ّيــز عرض ـ ًا
عــن العــروض األخــرى لجعلهــا أكثــر جاذبيــة فــي ســوق مســتهدف معيــن
مــن خــال تصميــم وميــزات وإيصــال وجــودة وســعر مختلفيــن .تعتمــد
الشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا المتقدمــة بشــكل
عــام علــى اســتراتيجية للتمايــز ،علــى األقــل فــي المراحــل المبكــرة مــن دورة
ّ
يمكنهــا مــن التنافــس مــع الشــركات الكبيــرة وفــرض
حيــاة المنتــج .وهــذا
ســعر إضافــي ،وبالتالــي تعويــض نفقــات البحــث والتطويــر المرتفعــة فــي
كثيــر مــن األحيــان.
توجــد بالفعــل شــركات ناشــئة وقطاعــات قائمــة علــى التكنولوجيــا فــي
قطاعــات الخدمــات (مثــل التجــارة اإللكترونيــة) وكذلــك فــي قطاعــات
التصنيــع (مثــل أجهــزة الكمبيوتــر) .فقطاعــات الخدمــات يمكــن تســميتها

بأنهــا قائمــة علــى التكنولوجيــا ألنهــا تســتخدم تقنيــات أو مدخــات
التكنولوجيــا .كمــا أن قطاعــات التصنيــع قائمــة علــى التكنولوجيــا فــي
المقــام األول إذا كانــت منتجــة للتكنولوجيــا ،27ولكــن الخدمــات تنتقــل
بشــكل متزايــد مــن اســتخدام التكنولوجيــا المكثفــة إلــى أن تصبــح منتجــة
للتكنولوجيــا ،28ولذلــك تصبــح بعــض التكنولوجيــا جــزءا ً مــن العــرض بــد ًال
مــن اســتخدامها فقــط فــي الواجهــة الخلفيــة لتقديــم الخدمــات.

4.1.3

4التعريفات المقترحة

مــع األخــذ باالعتبــار المتطلبــات األساســية الثالثــة التــي تــم نقاشــها أعــاه
(جديــدة ونشــطة ومســتقلة) ،تــم تطويــر مختلــف األبعــاد والتعريفــات
المحــددة وأهــداف الدراســة والتعريفــات أدنــاه لغــرض هــذه الدراســة:
التعريف العام للشركات الناشئة في سياق األردن:

" شركة جديدة عادة ما تكون صغيرة ،في مرحلتها المبكرة
من التشغيل ،تسعى إلى نموذج أعمال مستدامة وقابلة
للتطوير ومربحة وتمتلك اإلمكانية لتحقيق معدل نمو
مرتفع".
التعريف العملي األكثر تركيزا ً للشركات الناشئة في سياق األردن هو:

" شركة نشطة مستقلة قانوني ًا ،ال يتجاوز عمرها عشر سنوات
من تاريخ التسجيل الرسمي ،وتعمل في واحد أو أكثر من
القطاعات ذات اإلمكانات المرتفعة  /النمو المرتفع".
لتلبيــة النطــاق األضيــق لهــذه الدراســة حــول الشــركة الناشــئة العاملــة فــي
مجــال التكنولوجيــا والشــركة الناشــئة المعتمــدة علــى التكنولوجيــا ،يتــم
تعريــف الشــركة القائمــة علــى التكنولوجيــا ( )TBSفــي ســياق الدراســة بأنهــا:

" شركة نشطة قائمة على المعرفة ومستقلة قانوني ًا ،ال
يزيد عمرها عن عشر سنوات من تاريخ التسجيل الرسمي،
وتعمل في واحد أو أكثر من قطاعات سلع أو خدمات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت".

2.3

2دورة حياة الشركات الناشئة

يمــ ّر أي نشــاط تجــاري بمراحــل محــددة لكــي ينمــو مــن مرحلــة الشــروع
فــي النشــاط إلــى مرحلــة النضــج .يعتمــد تركيــز وطــول المراحــل علــى نــوع
األعمــال .بالنســبة للشــركات العاملــة فــي التكنولوجيــا والمعتمــدة علــى
ينصــب التركيــز بشــكل أكبــر علــى تطويــر نمــاذج األعمــال
التكنولوجيــا،
ّ
والتثبــت مــن صحتهــا وخلــق ميــزة تنافســية وإدارة النمــو .وتثيــر كل مرحلة
قضايــا وتحديــات محــددة.

.OECD (1999) OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 1999: Benchmarking Knowledge-based Economies, pp. 1–178 19
Tyson, L. (1992) Who’s bashing whom? Trade conflict in high-technology industries. Washington, DC: Institute for International Economics 20
Nelson, R. (1984) High-technology policies: A five-nation comparison. Washington and London: American Enterprises Institute for Public Policy 21
.Research
.Tyson, L. (1992) Who’s bashing whom? Trade conflict in high-technology industries. Washington, DC: Institute for International Economics 22
Abdal, A. et al. (2016) Rethinking sectoral typologies: A classification of activity according to knowledge and technological intensity. RAI Revista de 23
.Administração e Inovação 13, 232–241
Lall, S. (1998) Exports of manufactures by developing countries: Emerging patterns of trade and location. Oxford Review of Economic Policy, 14(2): 24
.54-73
Jacquemin, A. and Sapir, A. (1993) Competition and imports in the European market, in L. Winters and A. Venables European integration: Trade and 25
.industry. Cambridge: Cambridge University Press
Macdonald, S. (1987) High technology industry in Australia: A matter of policy, in M. Breheny and R. McQuaid (eds.) The development of high tech� 26
.nology industries: An international survey. London: Croom Helm
.OECD (1998) Technology, productivity and Job creation: Best policy practices. Paris 27
.Hatzichronoglou, Thomas (1997) Revision of The High-Technology Sector and Product Classification, OECD, STI Working Papers, OCDE/GD(97)216 28
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1.2.3

1نماذج دورة حياة الشركات الناشئة

نموذجيــة تعمــل فــي مجــال التكنولوجيــا.

حــددت المراجعــة التــي تــم إجراؤهــا لألدبيــات النمــاذج التاليــة لــدورة حيــاة
الشــركات الناشــئة والتــي تركــز علــى الشــركات الناشــئة العاملــة فــي
مجــال التكنولوجيــا .وقــد تراوحــت النمــاذج مــن نمــاذج ذات أربــع مراحــل
( 29Partanenو  30Muhosو  )31Autioإلــى نمــوذج ذو ســت مراحل (.)32Buss

تتميــز كل مرحلــة بتطــورات محــددة تتعلــق بالعــرض والمبيعــات واألمــور
الماليــة ومعــدل النمــو.

فــي هــذه الدراســة ،نعتمــد دورة حيــاة األعمــال الموضحــة أدنــاه التــي
تــم تكييفهــا واســتخدامها مــن قبــل مؤسســة كوفمــان والعديــد مــن
المنظمــات الرائــدة األخــرى علــى غــرار نمــوذج  .Bussفهــو يقســم رحلــة
أيــة أعمــال إلــى ســبع مراحــل ويصــف بالتفصيــل رحلــة بنــاء وتنميــة أعمــال
ويفصــل جميــع الخطــوات واألنشــطة
التكنولوجيــا .يغطــي هــذا النمــوذج
ّ
والتغيــرات والتطــورات والقضايــا ذات الصلــة التــي تمــر بهــا شــركة ناشــئة
Autio

ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

اﻟﺘﻮﺳﻊ

اﻟﻨﻀﺞ

اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ

Buss

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ أو
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة أو
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ أو
اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ

Muhos

اﻟﻔﻜﺮة واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺘﺘﺠﻴﺮ

اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﻨﻀﺞ

Partanen

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺮض

اﻟﺘﺘﺠﻴﺮ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺳﺮﻳﻊ

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

اﻟﻨﻀﺞ أو اﻟﺨﺮوج

الشكل  :8النماذج ذات الصلة بدورة حياة الشركات الناشئة

الشكل  :9دورة حياة األعمال التجارية ،مؤسسة كوفمان

مفصلة ،مؤسسة كوفمان
الشكل  :10مراحل دورة حياة األعمال التجارية
ّ

Partanen, Jukka – Moller, Kristian – Westerlund, Mika – Rajala, Risto – Rajala, Arto (2008) Social capital in the growth of science-and-technology� 29
.based SMEs. Industrial Marketing Management, Vol. 37, No. 5, 513- 522
Muhos, Matti – Piila, Laura – Iskanius Paivi (2008) Dimensions of Growth – A Case Study in Finnish Technology Intensive SMEs. In: Proceedings of 30
ERBF 2007, ed. by M. Hannula – M. Koiranen – M. Maula – M. Seppa – M. Suoranta – J. Tommila. Tampere University of Technology (TUT) and University of
.)Jyvaskyla (JUY
Autio, Erkko – Kronlund, Mathias – Kovalainen, Anne (2007) High-Growth SME Support Initiatives in Nine Countries: Analysis, Categorization and 31
.Recommendations. MTI (Ministry of Trade and Industry) Publications 1/2007: Helsinki
Buss, Terry F. (2001) Capital, Emerging High-Growth Firms and Public Policy: The Case Against Federal Intervention. Green Wood Publishing Group 32
.Incorporated: Connecticut, USA
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إضاءات :دورة حياة الشركات الناشئة ،نموذج مختلف
لعــرض نمــوذج آخــر ذي صلــة ،يقــدم دليــل  GIZألدوات الترويــج
للشــركات الناشــئة فــي بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة وتطبيقهــا فــي البلــدان الناميــة طريقــة أخــرى فــي تحليــل
عمليــة مباشــرة عمــل تجــاري جديــد وترســيخه فــي الســوق ،تمــ ّر
األعمال بأربع مراحل:

ولكل مرحلة من المراحل أنشطتها وتحدياتها الخاصة:
• •مرحلــة الفكــرة :يحــدد ر ّواد األعمــال الفــرص المتاحــة لألعمــال
التجاريــة ويقــرّرون المشــاركة فــي نشــاط ريــادي.
• •المرحلــة األوليــة :يقــوم ر ّواد األعمــال بتقييــم الســوق مــن حيــث
المنافســة ومســتويات الطلــب والبدائــل المحتملــة وأســعار
المدخــات ورغبــة العمــاء المحتمليــن فــي الدفــع؛ ثــم يقومــون

بتطويــر نمــوذج أعمــال وتحديــد األصــول الرئيســية الالزمــة إلدارة
األعمــال (مثــل رأس المــال البشــري والتكنولوجيــا والموقــع
واســتراتيجية التســويق) .قــد تشــمل هــذه المرحلــة أيضــ ًا
األنشــطة البحثيــة الالزمــة لتطويــر المنتجــات التــي ترغــب الشــركة
فــي إنتاجهــا.
• •مرحلــة بــدء التشــغيل :إنشــاء
األعمــال التجاريــة ،بمــا فــي ذلــك التجهيــز
الرســمي للمشــروع ،وتعييــن الموظفيــن،
ّ
واســتئجار المكاتــب أو ح ّيــز اإلنتــاج ،وشــراء
المعــدات .وتكــون الحاجــة إلــى التمويــل
مرتفعــة بشــكل خــاص خــال هــذه المرحلــة.
التوســع :وهــي الفتــرة التــي تلــي اإلطــاق الناجــح لمنتــج
• •مرحلــة
ّ
مــا فــي الســوق :فــإذا اســتجاب الســوق بشــكل إيجابــي ،تتــم زيــادة
حجــم اإلنتــاج إلــى المســتوى األمثــل.

2 2.2.3دورة حياة الشركات الناشئة المقترحة

3 3.2.3دراسات حالة الشركات الناشئة

فيمــا يلــي المراحــل المقترحــة والتــي تعكــس دورة حيــاة الشــركات الناشــئة
األردنيــة ،حيــث تنقســم مراحــل الشــركة الناشــئة إلــى ثــاث مراحــل
منفصلــة ،ممــا يوفــر للشــركات إطــارا ً زمني ـ ًا أطــول كــي تكــون قــادرة علــى
االســتعداد لمراحــل النمــو الالحقــة .مــن المحتمــل أن تســتغرق هــذه
العمليــة وقت ـ ًا أطــول فــي األردن مقارنــة بغيرهــا مــن الــدول بســبب عوامــل
نوقشــت مــن قبــل فــي التعريفــات (محدوديــة حجــم الســوق المحليــة؛
محدوديــة الوصــول إلــى التمويــل أو خدمــات الدعــم المتقدمــة؛ عوائــق
التصدير وغيرها من العوائق التي تقف أمام النمو).

تقــدم الجــداول التــي تلــي أمثلــة عــن الشــركات الناشــئة األردنيــة فــي مراحــل
نمــو مختلفــة ،يؤثــر كل منهــا علــى االقتصــاد األردنــي بطريقــة فريــدة.

الشكل  :11دورة حياة الشركات الناشئة المقترحة
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اﻟﻔﻜﺮة

اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺒﻜﺮ

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ

اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﻨﻀﺞ

اﻻﺑﺘﻜﺎر أو اﻟﺘﺮاﺟﻊ

الشكل  :12دراسات حالة للشركات الناشئة لكل مرحلة من دورة حياتها

الجدول  :3الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا مقابل الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا ،الباحثون لدى إمباكت مينا

الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا

الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا

العرض

تطور منتجات أو أدوات أو منصات جديدة قائمة على
ّ
محسن ،يمكن أن يكون
التكنولوجيا لتقديم عرض جديد أو
ّ
من أعمال إلى أعمال أو من أعمال إلى مستهلك

تستخدم/تع ّزز التكنولوجيات المطورّة بالفعل لتوفير
ً
عادة من أعمال إلى مستهلك
محسن،
عرض جديد أو
ّ

أنشطة تطوير
المنتجات

تركيز قوي

ّ
ومركزة بشكل أساسي على تخصيص
أنشطة محدودة،
التكنولوجيات الحالية لتناسب متطلبات العرض

المدة

دورة حياة أطول حيث يتم قضاء وقت أطول في أنشطة
البحث والتطوير

دورة حياة أقصر حيث تستغرق وقت ًا أقل لبدء تقديم
المنتجات والخدمات

نموذج األعمال

يعتمد نموذج األعمال كلي ًا على تطوير منتجات تكنولوجية
فريدة (مبدعة) وقيّمة

يتم تمكين نموذج األعمال وتحسينه بشكل جوهري
باستخدام التكنولوجيا ،وسوف يتأثر األداء العام بشدة
إذا لم يتم استخدام التكنولوجيا

دراسات حالة لشركات
أردنية في هذه
الدراسة

 ،Mellbellدرب ( ،)DARBطقس العرب
( ،)ArabiaWeatherموضوع ()MAWDOO3

مرايتي ()Mrayti

الجدول  :4دراسات حالة لشركات ناشئة
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الشركة الناشئة

لمحة عامة

DARB

طــورت شــركة  DARBأول حـ ّ
ـل مؤتمــت فــي األردن لتنظيــف األلــواح الشمســية .تــم اختبــار النظــام علــى نطــاق واســع
ووفــر تحســين ًا كبيــرا ً فــي الكفــاءة.

MRAYTI

 Mraytiهــو أول صالــون تجميــل متنقــل متخصــص فــي األردن .تــم إطــاق  Mraytiبرؤيــة مفادهــا أن الجمــال يجــب
أن يكــون متاحــ ًا وبأســعار معقولــة وغيــر مســتهلك للوقــت .مــع  ،Mraytiأصبحــت حالقــة الشــعر وتصفيــف الشــعر
والمكيــاج وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر متاحــة اآلن للنســاء فــي المنــازل والمكاتــب والتجمعــات أينمــا كــن وفــي أي وقــت يــردن.

MellBell
Electronics

 MellBell Electronicsهــي شــركة إقليميــة رائــدة فــي مجــال النمذجــة األوليــة اإللكترونيــة مفتوحــة المصــدر ،وتقــوم
بتصميــم وتصنيــع وحــدات التحكــم الدقيقــة ذات اللوحــة الواحــدة ومجموعــات وحــدات التحكــم الدقيقــة لبنــاء األجهــزة
الرقميــة واللــوازم التفاعليــة التــي يمكنهــا اإلحســاس والتحكــم فيزيائيـ ًا ورقميـ ًا.

ArabiaWeather

 .ArabiaWeather Incهــو أول مــز ّود محلــي لتوقعــات الطقــس العربيــة عنــد الطلــب للمســتهلكين والشــركات فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .تنشــر  ArabiaWeatherالتنبــؤات المحليــة التــي تســتمر لمــدة خمســة
أيــام إلــى  14يومـ ًا باللغــة العربيــة مــن خــال شــبكة اإلنترنــت والهاتــف المحمــول ووســائل التواصــل االجتماعــي .ال تهــدف
توقعاتــه إلــى إفــادة المواطنيــن فحســب ،بــل أيضـ ًا إلــى وســائل اإلعــام وشــركات الطيــران وشــركات النفــط والغــاز حيــث
تؤثــر الظــروف الجويــة المتغيــرة بشــكل كبيــر علــى هوامــش أرباحهــم.

Mawdoo3

 Mawdoo3هــو ناشــر شــامل للمحتــوى باللغــة العربيــة علــى اإلنترنــت يســتخدم نظــام الويكــي الشــبيه بنظــام
ويكيبيديــا ،ويوفــر محتــوى عربــي عالــي الجــودة .كمــا يوفــر أكبــر منصــة محتــوى باللغــة العربيــة فــي العالــم .أمــا الـــ 84
مليــون زيــارة للموقــع و 42مليــون زائــر فريــد شــهري ًا فتجعــل هــذه الموســوعة اإللكترونيــة الموقــع األكثــر زيــارة فــي
المنطقــة .يوجــد حاليــ ًا أكثــر مــن  140,000مقالــة علــى الموقــع.
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3 3.3التأثير االقتصادي
ّ
الكمــي لمســاهمة الشــركات
تركــز هــذه الدراســة التجريبيــة علــى التقييــم
ّ
الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا ( )TBSsفــي األردن باســتخدام البيانــات
علــى مســتوى الشــركات .لــم يتــم قيــاس التأثيــر االقتصــادي لشــركات
المرحلــة المبكــرة فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن قبــل
لتقييــم حصــة الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا فــي االقتصــاد
ومــا إذا كانــت المســاهمة فــي ازديــاد أم تناقــص وكيــف يمكــن تحســين
هــذا التأثيــر.
سيســاعد تقييــم هــذا التأثيــر فــي تحديــد طــرق لزيــادة كميــة ونوعيــة تأثيــر
إنشــاء مشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ونموهــا فــي األردن.

الكمي ما يلي:
تشمل المساهمات االقتصادية القابلة للقياس
ّ
• •الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،أو بتحديــد أكثــر ،مســاهمة القيمــة المضافــة
اإلجماليــة للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا 33فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي؛
• •العمالــة ،حيــث أن عــدد األشــخاص الذيــن تــم توظيفهــم (ذكور/إنــاث)،
يقــاس علــى أســاس مكافــئ الــدوام الكامــل؛ و
• •اإليــرادات الحكوميــة ،مــع التركيــز علــى ضرائــب المبيعــات التــي تدفعهــا
الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا إلــى الحكومــة األردنيــة.
تــم تطبيــق النمــوذج التشــغيلي أدنــاه للمســاهمات االقتصاديــة القابلــة
الكمــي مــن الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا فــي
للقيــاس
ّ
االقتصــاد األردنــي:

1 1.3.3نمــوذج التأثيــر االقتصــادي لشــركات تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت الناشــئة

ّ
الكمــي .مــن المهــم
يركــز النمــوذج علــى التأثيــر االقتصــادي القابــل للقيــاس
ّ
مالحظــة أن هنــاك عــددا ً مــن التأثيــرات غيــر المقاســة كم ّي ـ ًا بمــا فــي ذلــك
التأثيــرات االجتماعيــة والبيئيــة .وتشــمل:

تــم اعتمــاد نمــوذج التأثيــر االقتصــادي التالــي لغــرض هــذه الدراســة والــذي
الكمــي للشــركات الناشــئة
يركــز علــى المســاهمات القابلــة للقيــاس
ّ
القائمة على التكنولوجيا في األردن:

• •ابتــكار المنتجــات والعمليــات ذات التأثيــرات االجتماعيــة اإليجابيــة
(انظــر دراســات حالــة طقــس العــرب ( )ArabiaWeatherوموضــوع
(.))Mawdoo3
• •ابتــكار المنتجــات والعمليــات ذات التأثيــرات والمســاهمات البيئيــة
اإليجابيــة (انظــر دراســة حالــة درب (.))DARB
• •توظيــف اإلنــاث وتقليــل عــدم المســاواة بيــن الجنســين (انظــر دراســة
حالــة مرايتــي ( )MRAYTIو انظــر القســم الفرعــي للعمالــة تحــت عنــوان
التأثير المباشر على عمالة اإلناث).

الجدول  5نموذج التأثير االقتصادي لشركات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت الناشئة

التأثير
المباشر

التأثير االقتصادي المباشر لعمليات وأنشطة الشركات
الناشئة القائمة على التكنولوجيا في األردن.

التأثير غير
المباشر

التأثير االقتصادي والعمالة المدعومة في سلسلة التوريد
للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا نتيجة
لشرائها السلع والخدمات.

التأثير
المستحث

التأثير االقتصادي األوسع الذي ينشأ عندما يقوم
الموظفون لدى الشركات الناشئة القائمة على
التكنولوجيا وموظفو سلسلة التوريد لهم بإنفاق
مداخيلهم.

2 2.3.3التأثير االقتصادي الكلي
باســتخدام طريقــة حســاب التابــع مــن جانــب العــرض لتكنولوجيــا
يقــدر التأثيــر الكلــي للشــركات الناشــئة القائمــة
المعلومــات واالتصــاالت،
ّ
علــى التكنولوجيــا علــى االقتصــاد األردنــي فــي عــام  2016بمبلــغ  119مليــون
دينــار أردنــي يتألــف مــن  77مليــون دينــار للتأثيــر المباشــر باإلضافــة إلــى أكثــر
مــن  41مليــون دينــار للتأثيــر والمســاهمات غيــر المباشــرة والمســتحثة.

الشكل  :13نموذج التأثير االقتصادي التشغيلي للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا

 33القيمة المضافة اإلجمالية هي قياس قيمة السلع والخدمات المنتجة في منطقة أو صناعة أو قطاع من االقتصاد .ويتم حسابها بطرح االستهالك الوسيط من النواتج.
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التأثير االقتصادي (بآالف الدنانير األردنية)
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0
التأثير المباشر

التأثير غير المباشر

التأثير المستحث

الشــكل  :14التأثيــر الكلــي للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا (بــآالف الدنانيــر
األردنيــة) ،الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا

3 3.3.3التأثير المباشر
القيمة المضافة اإلجمالية
المقــدرة
يلخــص المخطــط أدنــاه تأثيــر القيمــة المضافــة اإلجماليــة
ّ
باســتخدام البيانــات علــى مســتوى الشــركات للشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا بعــد ضبــط المســاهمات غيــر المباشــرة والمســتحثة
للقيمــة المضافــة.

التأثير المباشر

التأثير غير المباشر

التأثير المستحث

الشــكل  :15التأثيــر الكلــي للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا (تــم ضبطــه للقيمــة
المضافــة ،بــآالف الدنانيــر األردنيــة) ،الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا

بلــغ إجمالــي مســاهمة الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي فــي عــام  2016مــا نســبته  ،%0.4أو  104مليــون
دينــار أردنــي .مــن ذلــك ،شــكلت نســبة المســاهمة المباشــرة للشــركات
الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا  %0.3مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
التوســع فــي هــذا التأثيــر الحقـ ًا فــي
االســمي أو  77مليــون دينــار أردنــي .ســيتم
ّ
هــذه الدراســة ( )6.3.4باســتخدام تحليــل المضاعــف.

إضاءات :مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الناتج
المحلي اإلجمالي في األردن
تختلــف الدراســات الســابقة علــى نطــاق واســع فــي تقديراتهــا
ومنهجيتهــا فــي تقديــر مســاهمة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي األردنــي:
• •دراســة مدخــات ومخرجــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة (:)2006
بلغــت حصــة قطــاع خدمــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي  .%5.12وكانــت حصــة قطــاع تكنولوجيــا
المعلومــات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي .%0.31
• •دراســة وزارة اإلتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بتنفيــذ Dajani
 :)2009( & Y-Consultباســتخدام طريقــة االنحــدار أو االقتصــاد
القياســي ،بلغــت مســاهمة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام  %14.1 2008مــن االقتصــاد
األردنــي .يتكــون هــذا الرقــم مــن  %9.5كمســاهمة مباشــرة مــن
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت و  %4.62عــن طريــق
تمكيــن القطاعــات األخــرى ،التــي تعتبــر مســاهمة غيــر مباشــرة
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
• •دراســة  :)2013( Booz & Companyخلصــت الدراســة إلــى أن حصــة
إجمالــي إيــرادات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي بلغــت  %8.2فــي عــام  2012منخفضــة عــن نســبة
 %13.9فــي عــام .2006
باالســتفادة مــن قواعــد بيانــات هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت (،)TRC
والتــي تغطــي الشــركات الكبيــرة فــي مجــال االتصــاالت الســلكية

28

والالســلكية والشــركات الناضجــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات،
بلغــت مســاهمة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي األردن حســب تقديــر جديــد نســبة %3.9
لعــام .2016
وهذا تقدير معقول مع األخذ في االعتبار:
• •القاعــدة الضيقــة لتصنيــع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي
األردن.
• •مســاهمة العمالــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
فــي عــام  2016ال تتعــدى  %1.5مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي
األردن.
• •االنخفــاض الحــاد فــي إيــرادات شــركات االتصــاالت الكبــرى فــي
الســنوات الخمــس الماضيــة.
• •كشــفت بيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة عــن تقديــر لمنظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة حــدد مســاهمة قطــاع تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت بنســبة  %3.4مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
االســمي فــي عــام 2016
• •التقديــرات الســابقة للتأثيــر المباشــر لقطــاع تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت (القيمــة المضافــة) والبالغــة  %8إلــى %9
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مبنيــة علــى االنحــدار أو فــي بعــض
األحيــان علــى طــرق تقديــر أقــل ّ
دقــة.
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يســاعد المخططــان أدنــاه فــي وضــع مســاهمة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي منظورهــا الصحيــح مــن خــال
مقارنتهــا باالقتصــادات األخــرى .تبــدو مســاهمة الناتــج المحلــي اإلجمالــي
ـدرة بنســبة  %3.9فــي األردن واقعيــة مقارنــة بنســبة  %3.0فــي لبنــان ،و%3.8
المقـ ّ

فــي االتحــاد األوروبــي ،و %6.0فــي بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة،
و %7.1فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،مــع مالحظــة أن تقديــرات منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة تشــمل "صناعات
الوســائط والمحتــوى" وبالتالــي تغطــي نطاقـ ًا أوســع يــؤدي إلــى تضخيــم األرقــام.
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الشكل  :16حصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي في بعض االقتصادات المختارة ،الباحثون لدى إمباكت مينا

الشكل  :17حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي (االتحاد األوروبي ،)2015 ،مكتب اإلحصاء األوروبي ()Eurostat

أكبــر خمســة مولــدات للقيمــة مضافــة ( )VAفيمــا يتعلــق بالتصنيــف
الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة ( )ISICهــي:
• •أنشطة البرمجة الحاسوبية ()6201
• •أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى ()6209
• •أنشطة خدمات القيمة المضافة لالتصاالت ()VAS-6311
• •بيع تراخيص البرامج ()4651
• •بيــع الحواســيب والمعــدات الطرفيــة للحواســيب والبرمجيــات بالجملــة
()4651
عنــد تقييــم نســبة  %0.4مــن المســاهمة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،ينبغي
مراعاة الحقائق التالية:
• •بشــكل عــام ،تكــون مســاهمة الشــركات األصغــر فــي القيمــة المضافة
عـ ً
ـادة أقــل مــن مســاهمتها فــي العمالــة ،وهــي أقــل بشــكل ملحــوظ

مــن أعدادهــا النســبية.
• •ال تشــمل النســبة  %0.4جــوالت التأثيــر اإلضافيــة المولــدة مــن التأثيــرات
غيــر المباشرة/المســتحثة الناجمــة عــن الشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا والتــي ســيتم تقديرهــا الحقــ ًا باســتخدام تحليــل
المضاعــف ،فهــذه تتولــد مــن تأثيــر إنفــاق الشــركة أو موظفيهــا مــن
"التمــوج" فــي االقتصــاد والتــي يمكــن
خــال تأثيــرات الجولــة الثانيــة أو
ّ
قياســها عــن طريــق تطبيــق مضاعفــات اإلنفــاق.
• •ال يشــمل التقديــر مســاهمة االتصــاالت الســلكية والالســلكية الكبيــرة
وشــركات تكنولوجيــا المعلومــات الناضجــة (الشــركات التــي تأسســت
قبــل عــام .)2007
نــادرا ً مــا يتــم نشــر القيمــة المضافــة حســب عمــر الشــركة بالنســبة
لمعظــم البلــدان ،وخصوصــ ًا للشــركات الناشــئة ،نظــرا ً ألنهــا شــركات
صغيــرة وعــادة مــا يتــم إعفاؤهــا مــن العديــد مــن متطلبــات اإلبــاغ .ومــع
ذلــك ،تــم تحديــد بعــض الدراســات وإيــراد التقديــرات أدنــاه.
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الشــكل  :18حصــة شــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الناشــئة فــي الناتــج المحلــي
34
اإلجمالــي للبلــدان المختــارة ،الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا

إنتاجية العمل
فــي عــام  ،2016بلــغ متوســط إنتاجيــة العمــل ( )LPفــي الشــركات الناشــئة
القائمــة علــى التكنولوجيــا ،مقاســة بإجمالــي اإليــرادات مقســوم ًا علــى
إجمالــي العمالــة ،حوالــي 39,000 .دينــار أردنــي مقارنــة بـــ  43,000دينــار أردنــي
لجميــع شــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .ومــع ذلــك ،فهــذه
النتيجــة حساســة لبيانــات القيــم الشــاذة .تشــمل مثــل هــذه البيانــات
الشــاذة الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا ذات إنتاجيــة العمــل
األعلــى مــن المتوســطة:
• •خدمــات القيمــة المضافــة لالتصــاالت الســلكية والالســلكية (أعلــى مــن
 100,000دينــار أردنــي).
• •بيــع أجهــزة تكنولوجيــا المعلومــات والبنيــة التحتيــة بالجملــة (فــوق
 100,000دينــار أردنــي).
• •بيع تراخيص البرمجيات ( 81,000دينار أردني)
• •معــدات االتصــاالت الســلكية والالســلكية والهواتــف بالجملــة (63,000
دينــار أردنــي).
• •تركيب معدات االتصاالت السلكية والالسلكية ( 50,000دينار أردني).

العمالة

الشــكل  :19عــدد الموظفيــن ،الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا ،اســتنادا ً إلــى قاعــدة بيانــات int@j
علــى مســتوى الشــركات

مســتخدمين فــي الشــركات الناشــئة القائمــة علــى
كان أكبــر خمســة
ِ
التكنولوجيــا فيمــا يخــص أنشــطة التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد
(:)ISIC
• •تطوير البرمجيات ( 1385موظف ًا)
• •إصالح الحواسيب والمعدات الطرفية ()1010
• •أنشطة تكنولوجيا المعلومات األخرى ()559
• •مراكز االتصال ()448
• •خدمات االتصاالت الالسلكية ()293
ّ
تمثــل الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا  %40مــن إجمالــي
ـدر أن الشــركات الناشــئة القائمــة
العمالــة النســائية القطاعيــة .ومــن المقـ ّ
علــى التكنولوجيــا وفــرت  1810وظيفــة بــدوام كامــل لإلنــاث فــي مجــال
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والخدمــات ذات الصلــة فــي عــام .2016
ـتخدمات فيمــا يخــص أنشــطة التصنيــف الصناعي
وكانــت أعلــى خمــس مسـ ِ
الدولــي الموحد:
• •تطوير البرمجيات ( 438موظف ًا)
• •مراكز االتصال ()326
• •أنشطة تكنولوجيا المعلومات األخرى () 251
• •إصالح أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية ()200
• •الخدمات ذات الصلة بمعالجة البيانات واستضافتها ()150
		

ّ
تمثــل الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا  %36مــن إجمالــي
العمالــة فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت (الشــركات الناشــئة
وغيــر الناشــئة) .وتشــير التقديــرات إلــى أن الشــركات الناشــئة القائمــة علــى
التكنولوجيــا قــد ّ
وظفــت  5330عامــا (مكافــئ الــدوام الكامــل) فــي عــام
.2016
الجديــر بالذكــر أن الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا تســتخدم
عــددا ً أكبــر مــن الموظفــات اإلنــاث مقارنــة بمتوســط شــركات تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت.
The Start-Up Low Down: How Startups Are Changing Britain, November 2016; Montreal Startup Ecosystem Report 2016, Digital & technological 34
Perspective; The Startup Economy, How to support tech startups and accelerate Australian innovation, PWC, April 2013
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األنشطة المالية والتأمين
التعدين
التعليم
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
المعلومات واالتصاالت
الفنون والترفيه واالستجمام

أنشطة المنظمات والهيئات خارج الحدود اإلقليمية
المصلحة العامة والدفاع :الضمان االجتماعي اإللزامي
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
أنشطة الخدمات اإلدارية والدعم
التصنيع
أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
أنشطة العقارات

النشاط االقتصادي لرب األسرة

أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية
النقل والتخزين
اعمال البناء
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح السيارات والدراجات النارية
أنشــطة األســر كأصحــاب عمــل؛ الســلع والخدمــات غيــر المتمايــزة  -أنشــطة إنتــاج
األســر لالســتخدام الشــخصي
أنشطة الخدمات األخرى

الزراعة والحراجة وصيد األسماك
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الشكل  :21متوسط الدخل السنوي لألسرة من العمل حسب النشاط االقتصادي لرب األسرة ،دائرة اإلحصاءات العامة 2014

الصادرات

6%

مثلــت صــادرات الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا  %31مــن
إجمالــي صــادرات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن األردن .متوســط
الصــادرات لــكل شــركة ناشــئة يســاوي حوالــي  225,000دينــار أردنــي .بذلــك،
كانــت كثافــة صــادرات الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا عاليــة
نســبي ًا ،حيــث بلغــت  %46مــن إجمالــي إيــرادات الشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا فــي عــام  ،2016مقارنــة بكثافــة الصــادرات التــي تبلــغ %36
فقــط بيــن جميــع الشــركات النشــطة فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت .بلــغ متوســط الصــادرات لــكل موظــف فــي قطــاع الشــركات
الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا  20,000دينــار أردنــي مقارنــة بـــ  15,000دينــار
أردنــي للشــركات مــن جميــع األعمــار.
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الشــكل  :20حصــة فئــة العمالــة المتراوحــة فــي  2016لقطــاع المعلومــات واالتصــاالت ،الباحثــون
ـاء علــى بيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة.
لــدى إمباكــت مينــا ،بنـ ً

يتــم إنشــاء أكثــر مــن نصــف الوظائــف مــن قبــل الشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا التــي توظــف أكثــر مــن  100موظــف ،ممــا يزيــد مــن قيمــة
الشركات الناشئة األكبر في التأثير االقتصادي.
أخيــرًا ،تقــوم الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا بإنشــاء
وظائــف عاليــة األجــور .ص ّنفــت بيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت فــي المرتبــة الخامســة مــن أصــل  ،22مقارنــة
باألنشــطة االقتصاديــة األخــرى لدخــل األســرة مــن الوظيفــة.
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الشــكل  :22إجمالــي اإليــرادات (محلية/تصديــر) ،الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا ،اســتنادا ً إلــى قاعــدة
بيانــات  int@jعلــى مســتوى الشــركات
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يختلــف أداء صــادرات الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا بيــن
األنشــطة:

الواردات ونقل التكنولوجيا

• •مــن بيــن  23نشــاط ًا لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وفقــ ًا
للتصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد ( )ISICمــع وجــود شــركات ناشــئة،
يشــارك  15نشــاط ًا فــي نشــاط التصديــر ،وتشــارك  9أنشــطة فقــط فــي
تصديــر ضخــم يعــادل أو يتجــاوز  0.5مليــون دينــار أردنــي.
• •عــاوة علــى ذلــك ،يمثــل أكبــر  3مــن مصــدري الشــركات الناشــئة
القائمــة علــى التكنولوجيــا  %64مــن إجمالــي صــادرات العينــة.
يكشــف التحليــل اإلضافــي لقاعــدة البيانــات علــى مســتوى الشــركات
الناشــئة عــن الحقائــق التاليــة ذات الشــكل النســقي:

قامــت  %15مــن الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا بشــراء
تراخيــص تكنولوجيــا أجنبيــة .بلغــت القيمــة اإلجماليــة لهــذه "الــواردات" 3.7
مليــون دينــار أردنــي فقــط ،تراوحــت مــا بيــن  150دينــار أردنــي ومليــون دينــار
أردنــي ،بمتوســط  207,000دينــار أردنــي .كان متوســط حجــم هــؤالء المشــترين
للتكنولوجيــا كبيــرا ً يتألــف مــن  36موظفــ ًا ،أو ضعــف متوســط حجــم
الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا ( 19موظفــ ًا).

ـد كثافــة صــادرات الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا مرتفعــة
تعـ ّ
نســبي ًا مقارنــة بقطــاع الخدمــات والصناعــات التحويليــة الكبيــرة فــي األردن.
ومــن المحتمــل أن تــزداد القيمــة اإلجماليــة إذا تــم توفيــر المزيــد مــن الدعم
إلــى الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا لتصديــر المنتجــات
والخدمــات.

1.4

1 .2

1.2
1
0.8

0 .6

0 .5

0.6
0.4

0 .2

متوسط الواردات مقابل اإليرادات

ـدر أن الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا قامــت بتصديــر
• •يقـ ّ
 54مليــون دينــار أردنــي فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
والخدمات ذات الصلة في عام .2016
• •أكبــر خمــس مصدريــن حســب التصنيــف الدولــي ( )ISICفــي قطــاع
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الواســع هــم:
 أنشــطة تكنولوجيــا المعلومــات األخــرى ( 20مليــون دينــار
أردنــي)
 خدمــات القيمــة المضافــة لالتصــاالت ( 15( )6311-VASمليــون
دينــار أردنــي)
 تطوير البرمجيات ( 11مليون دينار)
 مراكز االتصال ( 3مليون دينار أردني)
 مبيعات الجملة من البرمجيات ( 1.3مليون دينار أردني)

أمــا متوســط واردات الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا فهــو
أقــل (نســبة الــواردات إلــى اإليــرادات  )%40مقارنــة بشــركات تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت بشــكل عــام ( ،)%50ممــا يعنــي أن القيمــة المضافــة
المحليــة فــي الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا أعلــى.
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الشــكل  :24متوســط الــواردات مقابــل اإليــرادات (بمالييــن الدنانيــر األردنيــة) ،الباحثــون لــدى
إمباكــت مينــا ،اســتنادا ً إلــى قاعــدة بيانــات  int@jعلــى مســتوى الشــركات
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الشكل  :23أداء صادرات الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا مقارنة بغيرها من قطاعات الصادرات العالية ،الباحثون لدى إمباكت مينا

32

10%

0%

-1,000,000

قيمة الصادرات (بآالف الدنانير األردنية)

6,000,000

دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة

دراسة حالة :مرايتي ( - )MRAYTIشركة ناشئة داعمة
للتكنولوجيا في مجال االقتصاد المشترك ذو التأثير االجتماعي
 MRAYTIهــي مثــال علــى ســالة جديــدة مــن منصــات االقتصــاد
المشــترك ونشــوء الشــركات الناشــئة فــي األردن ،والتــي تزعــزع
نمــاذج األعمــال التقليديــة ،وتخلــق فــي الوقــت نفســه نمــوذج
تأثيــر اجتماعــي لــم يكــن ممكنـ ًا مــن قبــل.
هــذه الشــركة الناشــئة هــي أول صالــون تجميــل متنقــل
متخصــص فــي األردن .وقــد تــم إطالقهــا برؤيــة مفادهــا
أن الجمــال يجــب أن يكــون متاحــ ًا وبأســعار معقولــة وغيــر
مســتهلك للوقــت .توفــر هــذه الشــركة الناشــئة خدمــات مثــل حالقــة الشــعر،
وتصفيــف الشــعر ،وكذلــك الماكيــاج للنســاء فــي منازلهــن ومكاتبهــن وأماكــن
تجمعهــن فــي اي مــكان و اي وقــت.
ّ
مصففــي الشــعر بالعمــاء المحتمليــن ،ممــا يتيــح لهــم
تقــوم  MRAYTIبتوصيــل
الوصــول إلــى األســواق التــي كان مــن الصعــب الوصــول إليهــا بطريقــة أخــرى .وغالبيــة
ّ
مصففــي الشــعر لــدى  MRAYTIهــم مــن النســاء الشــابات دون ســن  ،35الغيــر حاصالت
علــى شــهادة جامعيــة ،واللواتــي يواجهــن العديــد مــن العقبــات االجتماعيــة واالقتصادية
التــي تمنعهــن مــن الحصــول علــى وظيفــة بــدوام كامــل .تســاعد خدمــات التســهيل
فــي  MRAYTIاإلنــاث فــي التغلــب علــى العديــد مــن المخــاوف األمنيــة والثقافيــة
واللوجستية التي تحظر وصولهن إلى مصادر دخل الئقة.

موضوعات التأثير

التأثير
الرئيسي

أهداف التنمية
المستدامة

المساواة بين الجنسين  /الحد
من أوجه عدم المساواة

العمل الالئق ونمو االقتصاد

التأثير
الثانوي

الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية

بــدأت رحلــة  MRAYTIبعــد أن أمضــت رائــدة األعمــال ســنوات عديــدة فــي العمــل فــي
مناصــب عليــا فــي شــركات متعــددة الجنســيات وشــركات عاليــة النمــو فــي األردن .فــي
المؤسســة ،كرائــدة أعمــال طموحــة ،أن تبــدأ مشــروع ًا تجاري ـ ًا تخــدم
عــام  ،2016أرادت
ِ
فيــه النســاء األخريــات فــي األردن والمنطقــة وتلبــي احتياجــات كبيــرة غيــر ملبــاة ولهــا
فــي نفــس الوقــت تأثيــر اجتماعــي فريــد .حــددت فــي نهايــة المطــاف مجــال التجميــل
كصناعــة عاليــة النمــو مــع نمــو أعمــال التجميــل فــي الشــرق األوســط بمعــدل مضاعف
مع االبتكار المحدود في العرض أو نموذج األعمال.
بــدأ النشــاط التجــاري بــدون
وجــود منصــة الكترونيــة
حيــث كان يتــم حجــز
المواعيــد عبــر المكالمــات.
ثــم تطــورت الخدمــة
بشــكل أكبــر مــن خــال
أتمتــة عمليــة الحجــز
بالكامــل مــن خــال
تطبيقــات الهاتــف المحمــول وتطبيقــات الويــب .حاليــ ًا ،يباشــر النشــاط التجــاري فــي
تقديــم تجربــة تجميــل كاملــة مــن خــال خدماتــه ومنتجاتــه.

منهــن هــن المعيــات الوحيــدات ألســرهن ولديهــن إمكانيــة محــدودة للوصــول إلــى
فــرص عمــل أخــرى.
تــم تمويــل النشــاط التجــاري فــي البدايــة مــن خــال اســتثمار مــن المســرِّع األردنــي
 27,000( Oasis500دوالر أمريكــي فــي مرحلــة التمويــل األوّلــي) ،ثــم بعــد ذلــك مــن خــال
منحــة حاضنــة أردنيــة ( Shamal Startحوالــي  10,500دوالر أمريكــي) ،ومنحــة أخــرى مــن
المنظمــة الدوليــة غيــر الحكوميــة  Mercy Corpفــي األردن ( 15,500دوالر أمريكــي) .وقــد
قامــت  MRAYTIمؤخــرا ً بتأميــن  125,000دوالر أمريكــي مــن االســتثمارات األوليــة بقيــادة
الصنــدوق العمانــي للتكنولوجيــا ( .)OTFيأتــي هــذا االســتثمار فــي مرحلــة يعمــل فيهــا
للتوســع .كمــا أنــه يفتــح المجــال
الفريــق علــى تعزيــز التكنولوجيــا الحاليــة واالســتعداد
ّ
لوضــع أفضــل للتســويق فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وكذلــك للتعــاون مــع
شــركات محفظــة الصنــدوق العمانــي للتكنولوجيــا األخــرى لخلــق قيمــة أكبــر فــي
الســوق .كمــا تلقــت الشــركة الناشــئة خدمــات عينيــة ودعــم عينــي مــن  Oasis500و
 Shamal Startوالحاضنــة .BIG by Orange
ّ
مصففــات الشــعر اللواتــي يتــم توظيفهــن كمــوارد بشــرية
تطــور نمــوذج األعمــال مــن
ّ
مصففــات شــعر ،دون اتصــال باإلنترنــت ،أعمــال إلــى مســتهلك)
بــدوام كامــل (ثــاث
ّ
مصففــات الشــعر عبــر اإلنترنــت ودون
إلــى تقديــم مجموعــة شــاملة مــن األدوات إلــى
اتصــال باإلنترنــت للمســاعدة فــي
الوفــاء بالحجــوزات مقابــل عمولــة
ّ
مصففــة شــعر ،عبــر الشــبكة/
ثابتــة (40
تطبيــق ،أعمــال إلــى مســتهلك) .بــدأت
التفاصيل
 MRAYTIاآلن فــي تقديــم الخدمــات
لمشــاريع اإلنتــاج اإلعالمــي فــي األردن
تحسين األجور
والتــي تشــمل إنتــاج البرامــج التلفزيونية
واإلنتــاج الســينمائي (أعمــال إلــى
أعمــال).

تحسين الدخل من خالل نموذج أعمال جديد

إنشاء فرص عمل ضرورية

يركــز التأثيــر االجتماعــي الــذي تــم
إنشــاؤه علــى توفيــر فــرص عمــل
للنســاء اللواتــي مــن غيــر المحتمــل أن
ـن قــادرات علــى تأميــن فــرص عمــل
يكـ ّ
بأجــر عــادل.

االبتكار المحلي للمشاكل اإلقليمية
تتمثــل المشــكلة الرئيســية التــي
تواجههــا هــذه الشــركة الناشــئة
بالجهــود المباشــرة وغيــر المباشــرة
التــي تبذلهــا الشــركات المنافســة
لمقاومــة أيــة زعزعــة إيجابيــة لنمــوذج األعمــال التقليــدي لصالونــات التجميــل ،ممــا
المؤسســة للمالحقــة والتحقيــق القانونييــن فــي عــدة مناســبات
يتســبب فــي تع ـرّض
ِّ
مــن قبــل الســلطات المحليــة فيمــا يتعلــق بالترخيــص وغيرهــا مــن القضايــا.

المؤسســة
تضمنــت االقتراحــات الرئيســية لتقليــل العوائــق أمــام النمــو مــن ِقبــل
ِّ
منــح الشــركات الناشــئة خمــس ســنوات مــن اإلعفــاء الضريبــي ومســاهمات الضمــان
االجتماعــي؛ ومســاعدة الشــركات المحليــة للتوســع فــي األســواق اإلقليميــة خــارج
الســوق المحليــة الصغيــرة؛ وتقليــل مقاومــة الزعزعــة اإليجابيــة لنمــاذج األعمــال
التقليديــة عــن طريــق تحســين دور الهيئــات التنظيميــة لتشــجيع نمــاذج األعمــال
الجديــدة والمبتكــرة علــى االزدهــار والنمــو ،خاصــة إذا تمــت إضافــة المزيــد مــن القيمــة
للمســتهلكين مــن خــال ابتــكار المنتجــات والعمليــات.

ّ
المؤسســة  -وجميعهــم مــن
توظــف الشــركة الناشــئة أربعــة أشــخاص مــن بينهــم
ِ
ّ
مصفــف شــعر مســتقل  -جميعهــم مــن اإلنــاث أيض ـ ًا ،والعديــد
اإلنــاث  -وأكثــر مــن 40
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دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة

دراسة حالةMellBell Electronics :
 Electronicsهــي مثــال علــى شــركة ناشــئة
فــي مجــال التكنولوجيــا ذات إمكانــات عاليــة
مــع كثافــة تصديــر عاليــة حيــث أن كل إيــرادات
الشــركة تقريبــ ًا تأتــي مــن أســواق دوليــة
(الواليــات المتحــدة وأوروبــا واليابــان والشــرق األوســط).
هــذه الشــركة الناشــئة نشــطة فــي مجــال مجموعــات النمــاذج اإللكترونيــة مفتوحــة
المصــدر ،وتصميــم وتصنيــع وحــدات التحكــم الدقيقــة (ميكروكنترولــر) أحاديــة اللوحــة
ومجموعــات وحــدات التحكــم الدقيقــة لبنــاء األجهــزة الرقميــة والكائنــات التفاعليــة
التــي يمكنهــا االستشــعار والتحكــم فيزيائيـ ًا ورقميـ ًا.
بــدأت الشــركة أعمالهــا كشــركة حلــول إلكترونيــة فــي تطويــر حلــول مخصصــة
لمواقــف الســيارات فــي مراكــز التســوق (نظــام أجهــزة استشــعار توقيــف الســيارات
فــي المواقــف) وتركــزت
الحقــ ًا علــى تطويــر األدوات
ومجموعــات التطويــر
ليتــم اســتخدامها مــن
مطــوري العتــاد
قبــل
ّ
اآلخريــن.
تــم طــرح المنتــج األول
نتيجــة لحملــة كيــك
ســتارتر (.)Kickstarter
الشــركة
وتمكنــت
الناشــئة مــن جمــع
بنجــاح
التبرعــات
بدعــم مــن مجتمــع
 .Kickstarterكانــت هــذه
واحــدة مــن أولــى الحــاالت التــي تمكنــت فيهــا شــركة أردنيــة مــن الحصــول علــى تمويــل
مــن منصــة تمويــل جماعيــة دوليــة لتطويــر المنتجــات.
مولتهــا  Kickstarterاســم " "PICOالــذي
أطلــق علــى الجيــل األول مــن المنتجــات التــي ّ
توســع الجيــل الثانــي مــن المنتجــات
كان أصغــر لوحــة متوافقــة مــع  .Arduinoثــم ّ
اســتنادا ً لنجــاح الجيــل األول مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن  10منتجــات تعتمــد علــى
 .PICOيُطلــق علــى الجيــل الثالــث اســم " ،"FLEXYوهــو أول لوحــة مرنــة متوافقــة مــع
 Arduinoلتوســيع تطبيقــات هــذه التكنولوجيــا لتشــمل أي ســطح مثــل التكنولوجيــا
القابلــة لالرتــداء وإلكترونيــات األزيــاء ،حيــث يمكــن دمــج األجهــزة اإللكترونيــة الذكيــة
فــي المالبــس أو يتــم ارتــداؤه علــى الجســم كأجهــزة مزروعــة أو إكسســوارات.

يأتــي ذلــك كجــزء مــن الحاجــة المتزايــدة للمنتجــات والخدمــات المرتبطــة بإنترنــت
األشــياء.
ّ
المؤسسين.
توظف هذه الشركة الناشئة خمسة أشخاص بمن فيهم
ِّ
ا خارجيـ ًا مــن ( Kickstarterتمويـ ً
جمعــت الشــركة تمويـ ً
ا جماعيـ ًا بمبلــغ  20,000دوالر
أمريكــي) تــم اســتخدامه فــي تطويــر المنتجــات األوليــة ،واســتثمارا ً مــن Oasis500
(ســندات قابلــة للتحويــل بمبلــغ  100,000دوالر أمريكــي) تــم اســتخدامه لتطويــر الجيــل
الثانــي والثالــث مــن المنتجــات وتطويــر األعمــال الدوليــة للوصــول إلــى أســواق الواليــات
المتحــدة واألســواق األوروبيــة واليابانيــة .تضمــن التمويــل كذلــك منحــة مقدمــة
مــن  10,500( Shamal Startدوالر أمريكــي) اســ ُتخدمت فــي تحســين وموالفــة نمــوذج
األعمــال .تســعى الشــركة الناشــئة اآلن إلــى جولــة ثانيــة مــن االســتثمار لزيــادة النمــو
( 250,000دوالر أمريكــي).
تطــور نمــوذج األعمــال مــن شــركة تقــدم مبدئيــ ًا حلــو ًال إلكترونيــة مــن أعمــال إلــى
أعمــال ،ثــم إلــى عــرض أول منتــج لهــا (أعمــال إلــى تعليم/أعمــال إلــى مســتهلك) مــن
خــال الدعــم مــن التمويــل الجماعــي .ســاعد هــذا الدعــم علــى التثبّــت مــن الحاجــة
إلــى مثــل هــذه المنتجــات وعلــى إنشــاء مســتهلكين أوائــل حيــث احتــاج الص ّنــاع
والمســتخدمون إلــى منتجــات مماثلــة لكنهــم لــم يجدوهــا فــي الســوق .يتغيــر نمــوذج
األعمــال اآلن إلــى نمــوذج أعمــال إلــى أعمــال مــع مجموعــة منتجــات .FLEXY
أمــا المشــكالت الرئيســية التــي واجهتهــا هــذه الشــركة الناشــئة فقــد شــملت قضايــا
تتعلــق بإجــراءات الجمــارك والشــحن ،ممــا أدى لزيــادة تكلفــة ووقــت أنشــطة البحــث
والتطويــر والتصنيــع ،ممــا يقلــل فــي نهايــة المطــاف مــن القــدرة التنافســية للشــركة
الناشــئة فــي األســواق العالميــة.
المؤسســين لتقليــل الحواجــز أمــام
تضمنــت االقتراحــات الرئيســية المقدمــة مــن
ِّ
النمــو إنشــاء منطقــة اقتصاديــة خاصــة تلبــي االحتياجــات الخاصــة للشــركات الناشــئة
العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا؛ وتحســين اإلجــراءات الجمركيــة (الوقــت والتكلفــة
واالتســاق)؛ وإنشــاء مناطــق محميــة حيــث يمكــن للشــركات الناشــئة اختبــار
تكنولوجيــات جديــدة.

أهــم الجهــات الفاعلــة بقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي
تراخيــص التكنولوجيــا هــي صناعــة البرمجيــات ،وخدمــات االتصــاالت
الســلكية والالســلكية ،وأنشــطة تكنولوجيــا المعلومــات األخــرى.
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بمقارنــة الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا بجميــع الشــركات
فــي قاعــدة البيانــات ،احتاجــت الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا
 %59مــن رأس المــال النقــدي فــي حيــن أنهــا توفر مســتوى عــال مــن اإلنتاجية
مقارنــة بمتوســط جميــع الشــركات ( ،)%91ممــا يــدل علــى مســتوى أعلــى مــن
كفــاءة اســتخدام رأس المــال ،حيــث تفــرض كفــاءة رأس المــال تحســين
اإلنتاجيــة واالبتــكار داخــل الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا.
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القائمة على التكنولوجيا)

المتوسط (كافة شركات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت)

الشــكل  :25رأس المــال النقــدي المســجل (بالدينــار األردنــي) ،الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا،
اســتنادا ً إلــى قاعــدة بيانــات  int@jعلــى مســتوى الشــركات

دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة
المســاهمات المباشــرة للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا
مقارنــة بالقطــاع واالقتصــاد الكلــي
بمقارنــة المســاهمة المباشــرة للشــركات الناشــئة القائمــة علــى
التكنولوجيــا األردنيــة فــي االقتصــاد بقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ككل وباالقتصــاد الكلــي يتبيّــن أن أداء الشــركات الناشــئة
القائمــة علــى التكنولوجيــا أعلــى مــن حيــث الصــادرات لــكل موظــف ،وكثافــة
الصــادرات ،ونســبة عمالــة اإلنــاث .أمــا فيمــا يتعلــق بإنتاجيــة العمــل التــي
يتــم قياســها مــن خــال اإليــرادات أو القيمــة المضافــة ،فــاألداء أقــل ،حيــث
ً
عــادة قــدرا ً كبيــرا ً مــن الوقــت والمــوارد فــي
تســتثمر الشــركات الناشــئة
العثــور علــى نمــوذج أعمــال مناســب بهــدف المســاعدة فــي توســيع نطــاق
األعمــال ،وتوليــد إيــرادات أو قيمــة مضافــة محــدودة فــي هــذه المرحلــة.
وســوف تــزداد اإلنتاجيــة بمــرور الوقــت بعــد أن تجــد الشــركة المحــرك
الصحيــح للنمــو والتغييــرات فــي التركيــز مــن البحــث عــن نمــوذج أعمــال إلــى
تحسين نموذج األعمال.
إنتاجية العمل  -الصادرات لكل موظف (دينار أردني)

كثافة الصادرات  -توظيف اإلناث ()%

إنتاجية العمل

كثافة
الصادرات

توظيف اإلناث

الصادرات لكل
موظف
الخدمات

التصنيع

االقتصاد

شركات تكنولوجيا االمعلومات واالتصاالت

الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا

الشــكل  :26المســاهمات المباشــرة للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا مقارنــة
بالقطاع واالقتصاد ( ،)2016الباحثون لدى إمباكت مينا

تحليل الحساسية فيما يتعلق بالقيمة المضافة والعمالة
الختبــار مــدى حساســية مســاهمات الشــركات الناشــئة القائمــة علــى
التكنولوجيــا مــن حيــث القيمــة المضافــة والعمالــة للمتغيــر الرئيســي لـــ
"عمــر الشــركة الناشــئة" ،تمــت إعــادة حســاب النمــوذج باســتخدام عمــر
"أقــل مــن أو يســاوي ســت ســنوات" للشــركات الناشــئة القائمــة علــى
التكنولوجيــا النموذجيــة .وهــذه الطريقــة تســاعد فــي تقديــر كيــف يتغيــر
بنــاء علــى األعمــار المختلفــة للشــركات الناشــئة.
التأثيــر االقتصــادي
ً
أظهــر االختبــار أن مســاهمات الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا
حساســة للغايــة لعمــر الشــركة
مــن حيــث القيمــة المضافــة والعمالــة ّ
الناشــئة .باســتخدام االفتــراض أعــاه فيمــا يخــص التأثيــر المباشــر:
• •ســاهمت الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا التــي تبلــغ مــن
العمــر ســت ســنوات أو أقــل بنســبة  %0.1مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
االســمي فــي عــام  2016بــد ًال مــن  %0.3إذا مــا أخــذ فــي االعتبــار الشــركات
الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا التــي تصــل إلــى عشــر ســنوات مــن
عمرهــا.
• •الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا التــي تبلــغ مــن العمــر
ســت ســنوات أو أقــل ( 6-1ســنوات) ّ
وظفــت  %33مــن الشــركات
الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا حتــى عمــر  10ســنوات ( 10-1ســنوات).

4 4.3.3التأثير غير المباشر
ينشــأ التأثيــر غيــر المباشــر عندمــا تقــوم الشــركات الناشــئة القائمــة علــى
التكنولوجيــا بشــراء الخدمــات والســلع مــن الشــركات والقطاعــات األخــرى.
يشــمل ذلــك أنشــطة أعمــال إلــى أعمــال مثــل بــدل اإليجــار ،والمعــدات،
ـدر التأثيــر غيــر المباشــر لعــام  2016بمبلــغ
والتدريــب ،والخدمــات المهنيــة .يقـ ّ
ـاء علــى بيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة (.)2016
 11.2مليــون دينــار أردنــي بنـ ً

المســاهمة الكليــة للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا فــي

قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت كبيــرة ،وتتــراوح بيــن  %36إلــى 5 5.3.3 %40التأثير المستحث

فــي مجمــوع العمالــة (المجمــوع إلــى اإلنــاث فقــط) ،و %53إلــى  %59فــي أعــداد
الشــركات (نقــل التكنولوجيــا إلــى تصديــر التكنولوجيــا) ،و %31مــن إجمالــي
صــادرات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
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الشــكل  :27حصــة الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا مقارنــة بقطــاع تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت العــام (،)%الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا

والمؤسســون داخــل
ينشــأ التأثيــر المســتحث عندمــا يقــوم الموظفــون
ِّ
الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا وسالســل التوريــد الخاصــة
بهــم بإنفــاق دخولهــم .يشــمل ذلــك أنشــطة أُســر إلــى أعمــال مثــل بــدل
إيجــار شــقة ســكنية ،والطعــام والمشــتريات األخــرى ،ورســوم المدرســة
والتنقــات .فالتأثيــر غيــر المباشــر يتو ّلــد مــن خــال إنفــاق الشــركات ،فــي
يقــدر التأثيــر
حيــن يتو ّلــد التأثيــر المســتحث مــن خــال إنفــاق الموظفيــن.
ّ
المســتحث لعــام  2016بحوالــي  30.4مليــون دينــار أردنــي مــن خــال اإلنفــاق
الســنوي لـــ  5330موظف ـ ًا ،وفق ـ ًا لبيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة.

ّ
المنقــح باســتخدام تحليــل
6 6.3.3التأثيــر الكلــي
ا لمضا عفــا ت
لتقديــم صــورة أكثــر شــمو ًال للتأثيــر اإلضافــي للشــركات الناشــئة
القائمــة علــى التكنولوجيــا علــى االقتصــاد األردنــي (المباشــر/غير المباشــر/
المســتحث) ،تــم اســتخدام تحليــل المضاعــف اســتنادا ً إلــى األبحــاث الحاليــة
لتقييــم تأثيــرات مضاعفــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .تعالــج
مضاعفــات المخرجــات التأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر للتغيــر فــي الطلــب
النهائــي (مثــل االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت) علــى
مخرجــات الصناعــات الفرديــة ذات الصلــة وبالتالــي علــى االقتصــاد ككل.
إجــراء دراســة اســتقصائية للدراســات المتوفــرة التــي أجريــت علــى مضاعفات
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي األردن (بمــا فــي ذلــك الرواشــدة
والذيابــات2012 ،؛ الزعبــي ،)2013 ،تــم إيجــاد مجموعــة تتــراوح مــن  1.4وحتــى ،2.0
وهــذا يتوقــف علــى التغطيــة القطاعيــة الدقيقــة للدراســة والســنة.
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مــع األخــذ فــي االعتبــار النتائــج المذكــورة أعــاه بشــأن مضاعــف المخرجــات 7 7.3.3حقائق أساسية عن قاعدة بيانات int@j

واســتنادا ً إلــى أحــدث جــدول متوفــر للمدخــات والمخرجــات الصــادر عــن
دائــرة اإلحصــاءات العامــة ( )2006وتحديثــه عــام  2010الــذي أجرتــه وزارة
التخطيــط والتعــاون الدولــي ،يــرى المؤلفــون أن مضاعــف الناتــج  1.5بالنســبة
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت هــو تقديــر معقــول لــأردن .وال ينصــح
باســتخدام مضاعــف أعلــى نظــرا ً لقــدم جــداول المدخــات والمخرجــات
القديمــة المتوفــرة وبســبب أنشــطة تصنيــع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت المحــدودة فــي األردن.
يجــب اســتخدام هــذا التقديــر لمضاعــف المخرجــات ،علــى الرغــم مــن أنــه
يتوافــق مــع التقديــرات الخاصــة بقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
فــي االتحــاد األوروبــي (روهمــان )2013 ،وصناعــة البرمجيــات فــي لبنــان (،WIPO
غيــر مــؤرخ) ،بحــذر حيــث تســقط صالحيــة نمــاذج المدخــات والمخرجــات
بعــد خمــس ســنوات( .زمــان وآخــرون .)2010 ،وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى
القطاعــات الديناميكيــة مثــل قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
كمــا يأخــذ ذلــك ً
أيضــا فــي الحســبان الميــل لالســتيراد فــي قطــاع تصنيــع
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي األردن (مثــل االتصــاالت) ،ألن
أنشــطة التصنيــع محــدودة فــي األردن داخــل قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت .كذلــك ،يعتمــد األردن علــى واردات األجهــزة مــن بلــدان أخــرى،
ممــا يقلــل مــن التأثيــرات غيــر المباشــرة والمســتحثة المرتبطــة بأنشــطة
تصنيــع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
الجدول  :6تحليل المضاعفات ،الباحثون لدى إمباكت مينا

المؤشر

التأثير
المباشر

المضاعفات

إجمالي
التأثير

المخرجات (بماليين
الدنانير األردنية)

120.3

1.50

180.5

القيمة المضافة
اإلجمالية (بماليين
الدنانير األردنية)

77

1.70

130.9

تكوين رأس المال
(بماليين الدنانير
األردنية)

50.4

1.50

75.6

العمالة

5،330

2.79

14،871

باســتخدام تحليــل المضاعفــات ،والقيــاس مــع الــدول األخــرى لتقديــر
المضاعفــات المختلفــة (المخرجــات ،القيمــة المضافــة اإلجماليــة ،تكويــن
رأس المــال ،العمالــة) ،تــزداد القيمــة المضافــة للشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا لغايــة  131مليــون دينــار أردنــي بســبب جــوالت متعــددة مــن
التأثيــرات (مشــتريات الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا وإنفــاق
الموظفيــن) فــي االقتصــاد المحلــي ،فــي حيــن ّ
ركــز التحليــل الســابق فقــط
علــى الجولــة األولــى مــن تأثيــرات الشــركات والموظفيــن.
يمكــن تقديــر أن مســاهمة القيمــة المضافــة للشــركات الناشــئة
القائمــة علــى التكنولوجيــا فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي فــي
عــام  2016بلغــت .%0.5
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تتكــون قاعــدة البيانــات األوليــة المتوفــرة لتقديــر مســاهمة الشــركات
الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا مقارنــة بشــركات تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت الناضجــة مــن  210شــركات (ناضجــة وناشــئة)
ضمــن  28نشــاط ًا فــي التصنيــف الدولــي لألنشــطة ( .)ISIC4وهــذا مبنــي
علــى الدراســة االســتقصائية الصــادرة عــن ( )int@jلعــام  2016لقطــاع
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات المعــرّف علــى نطــاق واســع .مــن بيــن
 545شــركة مــن شــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت التــي تمــت
دعوتهــا للــرد علــى االســتبيان ،أبــدت  210شــركات مالحظاتهــا وتعقيباتهــا.
وتغطــي مجموعــة البيانــات الناتجــة جميــع المؤسســات باســتثناء شــركات
االتصــاالت الكبيــرة التــي لــم يتــم تضمينها فــي دراســة  int@jاالســتقصائية
الســنوية.
بلــغ متوســط عــدد الشــركات لــكل نشــاط فــي التصنيــف الدولــي ()ISIC
حوالــي  8شــركات ،تتــراوح مــن  42شــركة فــي مجــال تطويــر البرمجيــات إلــى
شــركة واحــدة فقــط فــي مجــال تطويــر األلعــاب .أمــا بالنســبة للصــادرات،
فمــن بيــن  210شــركات فــي عــام  ،2016كان هنــاك عــدد كبيــر يتألــف مــن 79
شــركة موجهــة للتصديــر؛ بحصــة تبلــغ .%37
الجدول  :7حقائق أساسية عن العينة اإلجمالية لشركات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،بما في ذلك الشركات الناضجة والشركات الناشئة،
الباحثون لدى إمباكت مينا ،استناداً إلى قاعدة بيانات  int@jعلى مستوى
الشركات

المتغير
سنة التأسيس
(العمر)

الحد
األدنى

الحد
األعلى

المتوسط

1970

2016

2006

المجموع

عدد الموظفين
()L

1

546

30

6،340

عدد الموظفين
من اإلناث ()Lf

0

163

9

1849

رأس المال
النقدي المسجل
(( )Kبماليين
الدنانير األردنية)

0.01

3،220

191

40،190

إجمالي اإليرادات
(( )TRبماليين
الدنانير األردنية)

0

35.3

1.2

248.9

إيرادات التصدير
(( )Exبماليين
الدنانير األردنية)

0

24.7

0.4

88.7

واردات تكنولوجيا
المعلومات ()M
(بماليين الدنانير
األردنية)

0

28.9

0.6

126.1

دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة
بالنســبة إلــى الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا ،والمعرّفــة علــى
أنهــا شــركات ال يتجــاوز عمرهــا عشــر ســنوات ،فقــد شـ ّ
ـكلت  123شــركة أو
 %59مــن إجمالــي عــدد الشــركات التــي اســتجابت للدراســة االســتقصائية
(.)210
الجدول  :8حقائق أساسية عن الشركات الناشئة ،الباحثون لدى إمباكت مينا،
استناداً إلى قاعدة بيانات  int@jعلى مستوى الشركات

سنة التأسيس
(العمر)

2007

2016

2012

-

عدد الموظفين
()L

1

224

19

2,293

عدد الموظفين
من اإلناث ()Lf

0

163

6

746

المتغير

32
30

0.01

2.0

1.13

13.9

إجمالي اإليرادات
(( )TRبماليين
الدنانير األردنية)

0

9.5

0.5

60.2

إيرادات التصدير
(( )Exبماليين
الدنانير األردنية)

0

9.0

0.2

27.8

واردات
تكنولوجيا
المعلومات ()M
(بماليين الدنانير
األردنية)

0

30
25
20

17
14
12

رأس المال
النقدي المسجل
(( )Kبماليين
الدنانير األردنية)

16

15
13

5

10

8
6

4

15

12
8
5

3

6
4

5
0

0.2

3.1

الشــكل  :29التوزيــع العمــري الثابــت فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت (موســع)،
الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا ،اســتنادا ً إلــى قاعــدة بيانــات  int@jعلــى مســتوى الشــركات

4.3

25.5

أمــا التوزيــع العمــري للعينــة اإلجماليــة فهــو أكثــر ميــ ً
ا نحــو الشــركات
المنشــأة حديثــ ًا :فقــد تــم إنشــاء  49شــركة جديــدة علــى مــدار الســنوات
الثــاث الماضيــة ( 2014إلــى  ،)2016فــي حيــن تــم إنشــاء  123شــركة ناشــئة علــى
مدار فترة عشر سنوات ( 2007إلى 		 .)2016
60

53
47
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عدد الشركات

الحد
األدنى

الحد
األعلى

المتوسط

المجموع

انخفــاض فــي إنشــاء المشــاريع فــي األعــوام  2011و 2007و .2005وهنــاك انخفاض
ملحــوظ يتضــح مــن أعــداد الشــركات الناشــئة الجديــدة فــي العــام 2012
يمكــن تفســيره مــن خــال تأثيــر التباطــؤ االقتصــادي .أمــا االتجــاه اإليجابــي
الــذي بــدأ فــي عــام  ،2009فيمكــن تفســيره جزئيــا مــن خــال التغييــرات التــي
حدثــت فــي ذلــك العــام فــي تقليــل متطلبــات الحــد األدنــى لــرأس المــال
المدفــوع للشــركات الجديــدة مــن  30,000دينــار أردنــي إلــى  1,000دينــار أردنــي
(تخفيــض يصــل إلــى أكثــر مــن  ،)%96ممــا شــجع المزيــد مــن األفــراد للشــروع
فــي أعمــال تجاريــة جديــدة .ومــع ذلــك ،فقــد تقلــص تأثيــر التغييــر فــي هــذا
المتطلــب 35فــي وقــت الحــق بســبب آثــار األزمــات االقتصاديــة اإلقليميــة
ومحدوديــة اإلنفــاق.

50

45

40

17
7

10

20

عدد الشركات

31
30

10
0

الشــكل  :28التوزيــع العمــري الثابــت فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،الباحثــون
لــدى إمباكــت مينــا ،اســتنادا ً إلــى قاعــدة بيانــات  int@jعلــى مســتوى الشــركات

يوضــح المخطــط أدنــاه اإلنشــاء الســنوي للشــركات الناشــئة الجديــدة منــذ
عــام  ،2000مــا يشــير إلــى وجــود نشــاط قــوي إلنشــاء المشــاريع فــي عــام
 ،2016وهــذا يعــزى علــى األرجــح إلــى زيــادة الدعــم مــن البيئــة الداعمــة ،يليــه

4التأثير االجتماعي والبيئي

36

تُعتبــر الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا بوجــه خاص ،وشــركات
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بوجــه عــام بمثابــة عامــل تمكيــن
لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة ( .)SDGsتوفــر أهــداف التنمية
المســتدامة العالميــة واألهــداف المرتبطــة بهــا رؤيــة تحويليــة للمســتقبل
بحلــول عــام  .2030وتهــدف هــذه األهــداف إلــى المســاعدة فــي حشــد الجهــود
والتصــدي لتغيــر
إلنهــاء جميــع أشــكال الفقــر ومحاربــة عــدم المســاواة
ّ
المنــاخ مــن بيــن أمــور أخــرى.
ـد تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بمثابــة المس ـرّع الرئيســي لزيــادة
تُعـ ّ
حجــم ونشــر الحلــول التــي تتصــدى للتحديــات العالميــة .ويمكنهــا أن تحقــق
التحــول بســرعة وحجــم غيــر مســبوقين ،وتســتفيد مــن أهــداف التنميــة
ّ
المســتدامة بثــاث طــرق أساســية:
• •زيادة الوصول إلى المعلومات والخدمات الهامة؛
• •زيادة االتصال بين األفراد والمنظمات؛ و
• •تحسين الكفاءة واالبتكار عبر العديد من القطاعات.
هنالــك العديــد مــن نواحــي المجتمــع التــي يمكــن فيهــا تســريع تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت فــي دعــم أهــداف التنميــة المســتدامة بمــا في ذلك
فــي مجــاالت الرعايــة الصحيــة والتعليــم والخدمــات الماليــة والطاقــة وتغيــر
المنــاخ مــن بيــن أمــور أخــرى .تُظهــر بعــض أهــداف التنميــة المســتدامة
ارتباطــ ًا أوضــح بيــن أداء أهــداف التنميــة المســتدامة وتكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت ،مثــل هــدف التنميــة المســتدامة الثالــث  -الصحــة
الجيــدة والرفــاه ،والهــدف الرابــع – التعليــم الجيــد ،والهــدف الخامــس -
المســاواة بيــن الجنســين ،والهــدف التاســع  -الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل
األساســية والهــدف الثالــث عشــر  -العمــل المناخــي .مــن الممكــن تحقيــق
جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر عــن طريــق االســتفادة
مــن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ألنهــا لديهــا القــدرة علــى تحويــل
االقتصــاد بعمــق والمجتمــع ككل.

 35يعكس متطلب الحد األدنى لرأس المال المدفوع المبلغ الذي يحتاج رائد األعمال إليداعه في أحد البنوك أو لدى كاتب عدل لبدء عمل تجاري بشكل قانوني.
 36يحتوي القسم على مقتطفات من المصادر التالية :كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسريع العمل بشأن أهداف التنمية المستدامة؛ مؤشرات تأثير أهداف التنمية
المستدامة  -دليل للمستثمرين والشركات؛ أهداف معايير التنمية المستدامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصادر عن .Huawei
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دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة
تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنــه ال توجــد تكنولوجيــا بــدون مخاطــر وأن تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت تثيــر عــددا ً مــن القضايــا التــي تحتــاج إلــى معالجــة.
يشــمل ذلــك مشــاكل الخصوصيــة ،وفقــدان المهــارات البشــرية ،واآلثــار
الصحيــة المحتملــة أو حمايــة األطفــال.
كشفت دراسة حديثة أجرتها  37)2017( Huaweiأن:
• •تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ترتبــط ارتباط ـ ًا كبيــرا ً بــأداء أهــداف
التنميــة المســتدامة علــى مســتوى الدولــة ( ،)%89التــي تشــير الــى
جيــدا فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات
أداء
ً
ان الــدول التــي تحقــق ً
أداءا مواز ًيــا فــي تطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،
واإلتصــاالت تحقــق ً
وكذلــك الــدول التــي يتدنــى مســتوى أدائهــا فــي هــذا المجــال تتخلــف فــي
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
• •مــن المرجــح أن يرتبــط التقــدم المحــرز فــي بعــض أهــداف التنميــة
المســتدامة بتطويــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .تشــمل
األهــداف ذات االرتبــاط العالــي بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
الهــدف التاســع :الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل األساســية ،والهــدف
الرابــع :التعليــم الجيــد ،والهــدف الثالــث :الصحــة الجيــدة والرفــاه.
• •عموم ـ ًا ،تميــل البلــدان المتقدمــة إلــى الحصــول علــى درجــات أعلــى فــي
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن درجــات أهــداف التنميــة
المســتدامة ،ممــا يشــير إلــى أن تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت يتقــدم بســرعة أكبــر مــن التنميــة المســتدامة .ولــدى هــذه
البلــدان فــي نهايــة المطــاف نطــاق اســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومات
واالتصاالت أكثر فعالية ،لصالح االستدامة.
• •علــى الرغــم مــن أن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي هــو
عامــل يؤثــر علــى نتائــج معاييــر أهــداف التنميــة المســتدامة لتكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت التــي طورتهــا  ،Huaweiإال أن هنــاك العديــد
مــن العناصــر التــي تجعــل هــذا االرتبــاط أكثــر تعقيــداً.

يمكــن تحديــد التأثيــر االجتماعــي والبيئــي للشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا مــن خــال منتجاتهــا وخدماتهــا المعروضــة ،وروابطهــا،
وإشــراكها ،وكذلــك االبتــكار والتعلــم ،اســتنادا ً إلــى مجــاالت التأثيــر التاليــة،
والتــي تتوافــق جميعهــا مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة،
مــع بعــض مجــاالت التأثيــر أكثــر وضوح ـ ًا مــن غيرهــا:
يختلــف نــوع التأثيــرات االجتماعيــة والبيئيــة للشــركات الناشــئة القائمــة
بنــاء علــى تركيــز هــذه الشــركات .فــي هــذه الدراســة،
علــى التكنولوجيــا
ً
نقــدم دراســات حالــة مختلفــة تعــرض أنــواع التأثيــرات المختلفــة.

1 1.4.3التطــور اإلقليمــي للشــركات الشــابة ذات الصلــة
بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
تحــدث غالبيــة عمليــات تأســيس ونمــو المشــاريع المتعلقــة بتكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت فــي العاصمــة عمــان .وال توجــد ســوى أنشــطة
يحــد مــن إمكانيــة خلــق تأثيــرات اقتصاديــة
محــدودة خــارج عمــان ،ممــا
ّ
واجتماعيــة وبيئيــة علــى المســتوى الوطنــي.
أكثــر مــن  %90مــن الشــركات التي تنتــج أو تســتخدم تكنولوجيــا المعلومات
واالتصــاالت تتواجــد فــي محافظــة عمــان .أمــا المحافظــات األخــرى فتمتلــك
حصــة أقــل بكثيــر مــن الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا ،حيــث
تمتلــك كل مــن إربــد والعقبــة مــا نســبته  %2مــن الشــركات الناشــئة
القائمــة علــى التكنولوجيــا وتمتلــك المحافظــات المتبقيــة حصصــ ًا أقــل
مــن ذلــك.

مستوى التأثير

وصف التأثير

التأثير
الرئيسي

إنشــاء فــرص عمــل جديــدة لألفــراد العاطليــن عــن العمــل
(وخاصــة الفئــات المحرومــة فــي كثيــر مــن األحيــان بمــا فــي
ذلــك الشــباب واإلنــاث) لــه عنصــر تأثيــر اجتماعــي قوي يســاهم
فــي الحــد مــن الفقــر والمســاواة بيــن الجنســين والعمــل الالئق
والنمــو االقتصــادي وكذلــك تقليــل التفاوتــات بينهمــا.

التأثير الثانوي

توفــر الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا التــي
تســتهدف التحديــات ،مثــ ً
ا فــي مجــال الطاقــة أو الزراعــة أو
الصحــة أو النقــل أو التعليــم ،تأثيــرات اجتماعيــة و/أو بيئيــة
إضافيــة علــى النظــام البيئــي المحلــي ،ويمكــن أن تســاعد أيضـ ًا
فــي تحســين ظــروف المعيشــة.

التأثير بعد
الثانوي

يمكــن أن تســاعد الشــركات الناشــئة القائمــة علــى
التكنولوجيــا فــي تطويــر منصــات تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت لتشــجيع وتعزيــز التعــاون بيــن القطــاع العــام
والقطــاع الخــاص وقطــاع المواطنيــن ممــا يســاهم فــي
التكامــل واالعتمــاد علــى الــذات.
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أهداف معايير التنمية المستدامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصادر عن Huawei

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة
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الشــكل  :30التوزيــع اإلقليمــي للشــركات الشــابة ذات الصلــة بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ( ،)2016-2007الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا ،اســتنادا ً إلــى قاعــدة بيانــات دائــرة
مراقبــة الشــركات علــى مســتوى الشــركات.
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إضاءات :تقييم التأثير االجتماعي والبيئي للشركات الناشئة القائمة
على التكنولوجيا في األردن
فيمــا يلــي قائمــة مقترحــة بأهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة
وغايــات المؤشــرات وأمثلــة عليهــا بهــدف رصــد التأثيــر االجتماعــي
والبيئــي (الرئيســي والثانــوي) للشــركات الناشــئة القائمــة علــى
التكنولوجيــا فــي األردن.
التأثير الرئيسي
• •الهدف األول  -القضاء على الفقر
 تطويــر المنتجــات والخدمــات للفئــات ذات الدخــل
ا لمتد نــي
 المؤشــر :النســبة المئويــة لإليــرادات مــن المنتجــات
التــي تخــدم فئــة الدخــل المتدنــي  -بالــدوالر األمريكــي
• •الهدف الخامس  -المساواة بين الجنسين
 توفير الفرص والمكافآت العادلة
 المؤشــر :النســبة المئويــة للنســاء فــي القــوى العاملــة
(مكافــئ الــدوام الكامــل  )FTE /والموظفــات بأجــور
متســاوية  -عــدد األفــراد
• •الهدف الثامن  -العمل الالئق ونمو االقتصاد
 إنشاء وظائف
 المؤشــر :عــدد الوظائــف التــي تــم إنشــاؤها (مكافــئ
الــدوام الكامــل)  -عــدد األفــراد
• •الهدف العاشر  -الحد من أوجه عدم المساواة
 توفيــر الفــرص للموظفيــن المباشــرين وأولئــك الذيــن
فــي سلســلة التوريــد
 المؤشــر :عــدد الوظائــف التــي تــم إنشــاؤها (مكافــئ
الــدوام الكامــل) فــي المناطــق متدنيــة الدخــل ،بيــن
الفئــات المحرومــة  -عــدد األفــراد
 المؤشــر :عدد مــورّدي الشــركات الصغيرة والمتوســطة
المحلييــن  -عــدد األفراد
التأثير الثانوي
• •الهدف الثالث  -الصحة الجيدة والرفاه
 توفير الوصول إلى الرعاية الصحية
 المؤشــر :عــدد األشــخاص الذيــن تــم الوصــول إليهــم
محســنة  -عــدد األفــراد
لتوفيــر رعايــة صحيــة
ّ
• •الهدف الرابع  -التعليم الجيد
 توفير الوصول إلى التعليم
 المؤشــر :عــدد األفــراد الذيــن يتلقــون الخدمــات
التعليميــة  -عــدد األفــراد

5 5.3تت ّبــع تطــور الشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا فــي األردن
أثبتــت عمليــة رصــد الديناميــات والتغييــرات مــع مــرور الوقــت فــي أداء
الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا فــي األردن بأنهــا مهمــة
صعبــة (بالمقارنــة مــع اللقطــات التــي تعرضهــا العينــة اإلحصائيــة) ،نظــرا ً
لمحدوديــة توفــر البيانــات وطبيعــة الشــركات الناشــئة فيمــا يتعلــق
باإلغــاق والنمــو .فالتقييــم الشــامل يتطلــب قياســ ًا معياريــ ًا ومتكــررا ً
لنفــس العينــة مــن الشــركات الناشــئة علــى مــدار فتــرة زمنيــة (تســمى
بيانات القطاع الدقيقة  MicroPanelأو البيانات الطولية)		 .38

• •الهدف السادس  -المياه النظيفة والنظافة الصحية
 توفير الوصول إلى المياه النظيفة والنظافة الصحية
 المؤشــر :عــدد األفــراد الذيــن يتــم تزويدهــم بميــاه
شــرب آمنــة وبأســعار معقولــة  -عــدد األفــراد
 المؤشــر :عــدد األفــراد الذيــن تــم توفيــر خدمــات الصــرف
الصحــي الكافيــة والمناســبة لهــم  -عــدد األفــراد
• • الهدف السابع  -طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
 توفير الوصول إلى الطاقة النظيفة
 المؤشــر :عــدد األفــراد الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى
خدمــات طاقــة نظيفــة بأســعار معقولــة وموثــوق بهــا
 عــدد األفــراد• •الهدف التاسع  -الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
 تطويــر الهيــاكل األساســية لوظائــف اجتماعيــة أو
مؤسســية أكثــر فاعليــة
 المؤشــر :نفقــات البحــث والتطويــر بمــا يتماشــى مــع
أهــداف التنميــة المســتدامة ،كنســبة مئويــة مــن
المبيعــات  -بالــدوالر األمريكــي
• •الهدف الحادي عشر  -مدن ومجتمعات محلية مستدامة
 الحصــول علــى ســكن آمــن وبأســعار معقولــة
و مســتد ا مة
 المؤشــر :عــدد األفــراد الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى
ســكن آمــن وبأســعار معقولــة ومســتدامة  -عــدد
األفــراد
• •الهدف الثاني عشر  -االستهالك واإلنتاج المسؤوالن
 تجنب هدر الموارد واالنبعاثات في الهواء والماء
 المؤشــر :هــدر المــوارد واالنبعاثــات فــي الهــواء والمــاء
التــي تــم تجنبهــا  -باألطنــان
• •الهدف الثالث عشر  -العمل المناخي
 زيــادة القــدرة علــى مواجهــة المخاطــر المرتبطــة
با لمنــا خ
 المؤشــر :المنتجــات والخدمــات التــي تــم تطويرهــا
وتتنــاول معالجــة المنــاخ  -عــدد المنتجات/الخدمــات
• •الهدف الخامس عشر  -الحياة في الب ّر
 تجنب أو تقليل تلوث األراضي
 المؤشــر :األراضــي التــي تــم تجنــب أو تقليــل تلوثهــا –
بالكيلومتــرات المربعــة

يســتخدم هــذا الجــزء مــن الدراســة خدمــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة،
بيانــات مســح التجــارة الداخليــة والصناعــة علــى مســتوى الشــركات
لعامــي  2012و 2016مــن أجــل تت ّبــع النمــو واألداء الضريبــي لقطــاع تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت بشــكل عــام ،ونمــو الشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا بشــكل خــاص لعــام  .2016وفقـ ًا لبيانــات دائــرة اإلحصــاءات
العامــة ،فــإن القيمــة االســمية المضافــة هــي  67مليــون دينــار أردنــي ،مقارنــة
بنــاء علــى بيانــات  .int@jيرجــع هــذ التبايــن إلــى
بـــ  77مليــون دينــار أردنــي
ً
حقيقــة أن مــا تغطيــه  int@jأكبــر مــن تغطيــة دائــرة اإلحصــاءات العامــة،
حيــث أنهــا تشــمل المزيــد مــن أنشــطة الشــركات الناشــئة العاملــة فــي
مجــال التكنولوجيــا والداعمــة للتكنولوجيــا.

 38من األمثلة على مثل تلك المصادر للبيانات الدراسة االستقصائية لمؤسسة كوفمان (  )KFSودراسة جامعة ميشيغان الشريحية للديناميات الريادية ()PSED
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دراسة حالة :مسار نمو شركة درب ( )DARBكشركة عاملة في
مجال التكنولوجيا
األول فــي المســابقة الوطنيــة لصنــدوق عبــد الحميــد شــومان لدعــم البحــث العلمــي.
حصلــت  DARBعلــى منحــة قدرهــا  210,000دوالر أمريكــي وتســتخدم هــذه المنحــة لبنــاء
مصنــع بمــا فــي ذلــك توفيــر البنيــة
التحتيــة الالزمــة وإنشــاء خطــوط
اإلنتــاج .كمــا تلقــت هــذه الشــركة
الناشــئة خدمــات ودعــم عينــي
مــن حاضنــات  Shamal Startو
.BIG by Orange

مؤســس  DARBيعمــل
فــي عــام  ،2016كان
ِّ
لصالــح شــركة حلــول هندســية محليــة رائــدة،
تقــوم بتصميــم وتركيــب أنظمــة الطاقــة
الشمســية لعمالئهــا.
المؤســس أن الغبــار كان يؤثــر علــى الكفــاءة الكليــة لألنظمــة وأســفر عــن
الحــظ
ِّ
مفقــودات فــي توليــد الطاقــة بلغــت  %10أو أكثــر.
نظـرًا ألن الســوق لــم تكــن لديــه أيــة حلــول مؤتمتــة للحــد مــن هــذه المفقــودات ،فقــد
قــرر إنشــاء شــركة لتقديــم مثــل هــذه الحلــول .علــى مــدار عاميــن ،طــورت شــركة
 DARBأول حــل للتنظيــف اآللــي لأللــواح الشمســية فــي األردن .وقــد تــم اختبــار النظــام
على نطاق واسع وقدم تحسناً كبيراً في كفاءة توليد الطاقة.

يتطــور نمــوذج أعمالهــم مــن
تقديــم المنتجــات إلــى مــزودي
الحلــول التكنولوجيــة (أعمــال إلــى
أعمــال) إلــى توفيــر حلــول كاملــة مباشــرة للمســتهلكين النهائييــن بعقــود صيانــة
(أعمــال إلــى مســتهلك) .كمــا تنظــر  DARBفــي تقديــم الحــل كخدمــة مــع نمــوذج
مشــاركة بعوائــد توفيــر الطاقــة.

باإلضافــة إلــى التأثيــر البيئــي الواضــح الــذي تــم تحقيقــه مــن خــال تقليــل المفقــودات
فــي الطاقــة والميــاه ،يشــمل تأثيــر الشــركة أيضـ ًا توفيــر وظائــف مطلوبــة للغايــة وذات
قيمــة عاليــة للمهندســين والفنييــن الذيــن يصممون ويصنعــون منتجــات تكنولوجية
جديــدة .فإنشــاء وظائــف جديــدة للمهندســين فــي األردن يميــل إلــى االنخفــاض إلــى حــد
مــا ألن معظــم فــرص العمــل المتاحــة فــي قطــاع التكنولوجيــا متوفــرة فــي مجــال
البرمجيــات .وهنــاك طلــب أقــل وفــرص أقــل للوظائــف المتعلقــة بتصميــم وصناعــة
العتــاد ،ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل البطالــة بيــن خريجــي التكنولوجيــا والهندســة
المرتبطــة بوظائــف العتــاد (الوظائــف غيــر المتعلقــة بالبرمجيــات) ،ال ســيما فــي وظائــف
البحــث والتطويــر.

تشــمل المشــاكل الرئيســية التــي تواجــه  DARBالتكلفــة العاليــة لممارســة األعمــال
التجاريــة بســبب الجمــارك والشــحن والضرائــب والضمــان االجتماعــي .كذلــك ،يبــدو أن
هنــاك وعيـ ًا محــدودا ً علــى المســتوى الحكومــي بشــأن االحتياجــات الخاصــة للشــركات
الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا وخصوص ـ ًا الشــركات الناشــئة فــي مجــال العتــاد.

قد يعزى تأثير  DARBإلى ستة أهداف مختلفة للتنمية المستدامة:

موضوعات التأثير

التأثير
الرئيسي

التأثير
الثانوي

أهداف التنمية
المستدامة

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

••
••

مدن ومجتمعات محلية
مستدامة

••

المياه النظيفة والنظافة الصحية
 /االستهالك واإلنتاج المسؤولين

••

العمل الالئق ونمو االقتصاد

••

الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية

ال تــزال الشــركة فــي مرحلتهــا المبكــرة مــن النمــو .ومــع ذلــك ،فقــد تمكنــت بالفعــل
مــن تطويــر الجيــل الثانــي مــن منتجاتهــا ،باالعتمــاد علــى النمــوذج األولــي األصلــي الــذي
صممتــه الشــركة ألنظمــة الطاقــة الشمســية القائمــة علــى  ،Hanger Roofحيــث
قدمــت آلــة كبيــرة الحجــم للهناجــر ومواقــف كبيــرة للســيارات.
المؤسســون العمــل مــن خــال اســتثمار مدخراتهــم الشــخصية واســتخدام
بــدأ
ِّ
(المؤسســون واألســرة واألصدقــاء) والتــي بلــغ إجماليهــا
تمويــل المســتثمرين األفــراد
ِّ
 185,000دوالر أمريكــي تــم اســتخدامها فــي تطويــر المنتجــات األوليــة واختبارهــا .حصلــت
 DARBفــي وقــت الحــق علــى منحــة مــن  Shamal Startبمبلــغ  27,000دوالر أمريكــي
تــم اســتخدامها إلجــراء المزيــد مــن البحــث والتطويــر ومكونــات األجهــزة.

إحــدى المشــاكل المهمــة التــي واجهتهــا هــذه الشــركة الناشــئة كانــت أثنــاء تســجيل
أعمالهــا التجاريــة حيــث أن الهــدف الرئيســي لألعمــال (الغايــة) الــذي تمــت الموافقــة
عليــه هــو "إنتــاج أدوات التنظيــف البالســتيكية والمعدنيــة" .وهــذا ال يشــير إلــى التركيــز
التكنولوجــي للشــركة .ولــم تنجــح جهــود
الشــركة إلقنــاع موظــف التســجيل
فــي الــوزارة بإيجــاد غايــة أعمــال أفضــل
التفاصيل
يعكــس الطبيعــة التكنولوجيــة لمــا
تقدمــه.

تخفيض مستوى ثاني أكسيد الكربون

الرئيســية
االقتراحــات
تضمنــت
تخفيض فاتورة الطاقة الوطنية
للمؤســس تقليــل الحواجــز أمــام النمــو
ِّ
ويشــمل ذلــك تزويــد الشــركات الناشــئة
بفتــرة ســماح مدتهــا  5ســنوات للضرائــب
زيادة انتاج الطاقة
والضمــان االجتماعــي؛ وخلــق مزيــد مــن
الوعــي لــدى الجهــات الحكوميــة وموظفــي
الخطــوط األماميــة بشــأن احتياجــات
الشــركات الناشــئة؛ وتوســيع تعريــف
توفير المياه
الحكومــة لتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت لتشــمل األتمتــة وإنترنــت
األشــياء؛ ومنــح الشــركات الناشــئة
العاملــة فــي مجــال األجهــزة فوائــد
خلق فرص عمل عالية التأثير
مماثلــة؛ وإصــدار شــهادات/بطاقات
صــدر للشــركات
الم
ِّ
مماثلــة لبطاقــة ُ
االبتكار المحلي للمشاكل اإلقليمية
الناشــئة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا
وذلــك لتســهيل الدعــم اإلضافــي
زيادة الوعي العام فيما يتعلق بالصناعة
والمعاملــة التفضيليــة فــي الــوكاالت
الوطنية
الحكوميــة؛ وتقليــل الرســوم الجمركيــة
العاليــة للشــركات الناشــئة العاملــة فــي
مجــال األجهــزة نظــرا ً ألن هــذه الرســوم يمكــن أن تكــون مــن ضعــف إلــى أربعــة أضعــاف
قيمــة البنــد األصليــة؛ وتوفيــر حلــول لوجســتية أفضــل للشــحنات صغيــرة الكميــات
(بالتجميــع)؛ وتوفيــر المزيــد مــن الدعــم للشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال
العتــاد للعثــور علــى الفنيين/المختصيــن الــذي تحتاجهــم مــن التخصصــات المهنيــة
والذيــن يحتاجــون إلــى تدريــب محــدود للبــدء بإضافــة قيمــة؛ ودعــم الشــركات الناشــئة
العاملــة فــي مجــال العتــاد فــي مرحلــة عمــل النمــاذج األوليــة؛ وتوفيــر حوافــز إضافيــة
للســوق لشــراء المنتجــات المحليــة.

••
••

تــم االعتــراف بجهــود هــذه الشــركة الناشــئة فــي وقــت الحــق عندمــا احتلــت المركــز
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دراسة حالة :طقس العرب ()ArabiaWeather
 ArabiaWeatherهــي مثــال علــى شــركة ناشــئة أردنيــة عاملــة فــي مجــال
التكنولوجيــا تقــوم بتطويــر خدمــات فريــدة وقيّمــة مطلوبــة علــى
المســتويين المحلــي واإلقليمــي .بــدأ هــذا النشــاط التجــاري باهتمــام
شــخصي وشــغف باألرصــاد الجويــة مــن قبــل
ِّ
المؤســس .فقــد قــام وهــو فــي المدرســة
الثانويــة بإنشــاء موقــع طقــس األردن
 ،JordanWeather.Joونشــر تنبــؤات الطقــس لـــ
 25موقعــ ًا داخــل األردن .فــي البدايــة ،قــام موقــع
الويــب ببســاطة بالتقــاط تقاريــر تنبــؤات الطقــس
اليوميــة ووضعهــا علــى الويــب .وبعــد ذلــك ،نمــت
المؤســس هــو خبيــر
المســاهمة لتشــمل التوقعــات .فــي عــام  ،2008كان
ِّ
األرصــاد الجويــة األردنــي الوحيــد الــذي توقــع حــدوث عاصفــة ثلجيــة ضخمــة
المؤســس درجــة الصيدلــة ،حصــل علــى
بشــكل صحيــح .وبعــد أن أكمــل
ِّ
شــهادة فــي التنبــؤ المتقــدم والطيــران الجــوي مــن كليــة مكتــب األرصــاد
الجويــة فــي المملكــة المتحــدة .كمــا قدمــت لــه جامعتــه فــي األردن دعمـ ًا
للتركيــز أكثــر علــى شــركته الناشــئة .وفــي عــام  ،2010قــام بتوســيع انتشــار
 JordanWeather.joإلــى مــا وراء الحــدود األردنيــة ،وأعــاد تســمية الموقــع
ليصبح .ArabiaWeather

محطــات الطقــس المؤتمتــة  -وهــي األكبــر فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا  -إلــى جانــب خوارزميــات متكيفــة إقليمي ـ ًا علــى تحســين
صحــة ودقــة التنبــؤ.
تــم تطويــر العــرض مــن مجــرد إحضــار تقاريــر تنبــؤات الطقــس اليوميــة إلــى
الويــب إلــى إضافــة التوقعــات وتحســين جمــع البيانــات وتحليلهــا وإعــداد
التقاريــر ،ومــن ثــم تطويــر منتجــات مخصصــة (تقاريــر) لــكل صناعــة .وتقــوم
الشــركة اآلن ببنــاء واحــدة مــن أكبــر منصات/قواعــد بيانــات الطقــس
اإلقليميــة ،وهــي توظــف  40موظفــ ًا بــدوام كامــل.
احتاجــت  ArabiaWeatherإلــى عــدة جــوالت مــن التمويــل لدعــم نموهــا،
حيــث جمعــت مــا مجموعــه  8.2مليــون دوالر أمريكــي فــي مراحــل
مختلفــة :تمويــل مســتثمرين أفــراد مــن مجموعــة Jabbar Internet
( Groupدبــي)؛ وتمويــل أولــي مــن  Dash Venturesو MENA Venture
Investments؛ ومــا قبــل جولــة التمويــل األولــى ( )Pre-series Aمــن
المنظمــات األردنيــة  Dash VenturesوSilicon Badia؛ وجولــة التمويــل
األولــى ( )series Aمــن  Silicon Badiaو .Wamda Capitalوتســعى
الشــركة الناشــئة اآلن للحصــول علــى جولــة أخــرى مــن التمويــل لتأميــن 10
مالييــن دوالر أمريكــي مــن جولــة التمويــل الثانيــة ( )series Bللتوســع علــى
الصعيــد العالمــي بمــا فــي ذلــك التوســع أكثــر فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا وأفريقيــا واألســواق الناشــئة ،مــن أجــل توســيع المنتجــات
واالســتثمار فــي شــبكة الــذكاء االصطناعي/التعلــم اآللي/شــبكة المحطــات.
تطــور نمــوذج األعمــال مــن نمــوذج أعمــال إلــى أعمــال بســيط بتوفيــر اإلعالن
والرعايــة عبــر الويــب ،إلــى نمــوذج أعمــال إلــى أعمــال بتقديــم البرمجيــات
كخدمــة ( )SAASونمــوذج أعمــال إلــى مســتهلك بخدمــة االشــتراك (شــبكة/
تطبيق/وســائط اجتماعية).

حاليــ ًا ،تعتبــر  .ArabiaWeather Incأول مــزود محلــي لتنبــؤات الطقــس
العربيــة عنــد الطلــب للمســتهلكين وللشــركات فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا .تنشــر  ArabiaWeatherالتنبــؤات المحليــة التــي
تســتمر لمــدة خمســة أيــام إلــى  14يوم ـ ًا باللغــة العربيــة مــن خــال شــبكة
اإلنترنــت والهاتــف المحمــول ووســائل التواصــل االجتماعــي.
وهــذه التنبــؤات ال تفيــد المواطنيــن فقــط ،بــل أيضــ ًا شــركات وســائل
اإلعــام والطيــران والغــاز والنفــط ،حيــث أن تغيــر األحــوال الجويــة يمكــن أن
يؤثــر بشــكل كبيــر علــى هوامــش الربــح .تقــوم  ArabiaWeatherبتوليــد
تنبــؤات الطقــس المحليــة فــي الوقــت الحقيقــي باللغــة العربيــة باســتخدام
خوارزميــات الطقــس المملوكــة ،ومحطــات الطقــس اآلليــة وبيانــات
األقمــار الصناعيــة .تعمــل شــبكتها المؤلفــة مــن أكثــر مــن  200محطــة مــن
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يغطــي تأثيــر هــذه الشــركة الناشــئة األبعــاد البيئيــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة .وباإلضافــة إلــى إنشــاء فــرص عمــل فــي األردن ،تســاعد هــذه
الشــركة الناشــئة المواطنيــن والمنظمــات علــى تجنــب اإلنــذارات الكاذبــة
واالســتعداد لظــروف الطقــس الســيئة ،ممــا يقلــل مــن مخاطــر الخســائر
فــي األرواح وكذلــك الخســائر الماليــة لألفــراد والزراعــة واإلعــام والطيــران
والنفــط و قطاعــات الغــاز.
المؤســس لتقليــل العوائــق
تشــمل االقتراحــات الرئيســية التــي قدمهــا
ِّ
التــي تحــول دون النمــو تزويــد الشــركات الناشــئة بفتــرة ســماح مدتهــا 5
ســنوات للضرائــب والضمــان االجتماعــي؛ وتســهيل عمليــة توظيــف المــوارد
البشــرية مــن خــارج األردن؛ وإنشــاء صناديــق إســتثمارية محليــة ذات أحجــام
تمويــل أعلــى ( ،series Bمــن  5إلــى  10مليــون دوالر أمريكــي)؛ وتحســين
العمليــات الجمركيــة فيمــا يتعلــق بالوقــت والتكاليــف واالتســاق؛ وتشــجيع
تبــادل البيانــات والتعــاون مــع القطــاع العــام.

دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة

دراسة حالة :موضوع ()MAWDOO3
عمــل موقــع  MAWDOO3للمحتــوى
العربــي علــى الويــب أكثــر ممــا عملتــه
أيــة منظمــة أخــرى يقودهــا القطــاع
الخــاص فــي المنطقــة .تــم تطويــر فكــرة
 Mawdoo3فــي البدايــة فــي عــام  2010مــن
المؤسســين أثنــاء دراســته فــي الجامعــة كإهتمــام شــخصي فــي
قبــل أحــد
ِّ
التســويق الرقمــي والمحتــوى العربــي .ثــم تطــور هــذا االهتمــام إلــى مشــروع
لتطويــر خدمــة تحليــل الكلمــات الرئيســية باللغــة العربيــة والــذي فــاز
بالمركــز األول لجائــزة الملكــة رانيــا الوطنيــة للريــادة عــن فئــة الجامعــات
واألكاديمييــن فــي عــام  .2011وقــد تــم إطــاق الشــركة رســمي ًا فــي عــام .2012
حالي ـ ًا ،يوفــر  Mawdoo3أكبــر منصــة محتــوى باللغــة العربيــة فــي العالــم.
أمــا الـــ  84مليــون زيــارة للموقــع و 42مليــون زائــر فريــد شــهري ًا فتجعــل هذه
الموســوعة اإللكترونيــة الموقــع األكثــر زيــارة فــي المنطقــة .ويوجــد حالي ـ ًا
أكثــر مــن  140,000مقالــة علــى الموقــع .يتــم اســتخدام البوابــة ،التــي تــم
إطالقهــا فــي عــام  2012والتــي توفــر محتــوى عربــي عالــي الجــودة ،مــن قبــل
الناطقيــن باللغــة العربيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم للوصــول إلــى المعلومات
بلغتهم األم.

تــم تطويــر العــرض مــن اإلصــدار األصلــي المســت ِند إلى موقــع الويب إلــى تطبيق
علــى الجــوال ،ممــا أدى إلى توســيع قاعدة مســتودع المحتوى المســتخدمين.
ثــم تطــور العــرض بعــد ذلــك إلــى إنشــاء طــرق جديــدة للوصــول إلــى المعرفــة
مــن خــال الــذكاء االصطناعــي ( ،)AIوتوفيــر حلــول أعمال ألعمال باســتخدام
مجموعــات أدوات معالجــة اللغــة العربيــة الطبيعيــة ( )NLPللشــركات التــي
ترغــب فــي تلبيــة احتياجــات المســتخدمين العــرب .كان موقــع Mawdoo3

هــو األول مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم الــذي يقــدم خدمــات الويــب
للــذكاء االصطناعــي ومجموعــة شــاملة مــن أدوات اللغــة العربيــة الطبيعيــة
للمطوريــن وأول مســاعد رقمــي ناطــق بالعربيــة (يســمى ســلمى) يجيــب
علــى أســئلة نصــوص مرفقــة مــن منصــة .Mawdoo3
توظــف هــذه الشــركة الناشــئة  80موظفـ ًا بــدوام كامــل ومئــات مــن األفــراد
المســتقلين الذيــن يقومــون بإنشــاء المحتــوى األصلــي للموقع .ولهــذا النوع
مــن الشــركات الناشــئة تأثيــر اجتماعــي مهــم ألنــه يخلــق فــرص عمــل فــي
أي مــكان ألن العمــل فــي موضــوع ال يتطلــب التواجــد فــي مــكان معيــن –
وخصوصـ ًا بالنســبة للمــوارد غيــر المتفرغــة والمســتقلين المشــاركين فــي
توليــد المحتــوى  -وبالتالــي يوفــر فرصــة للتنميــة االقتصاديــة اإلقليميــة فــي
مختلــف المحافظــات األردنيــة.
يشــمل التأثيــر إلــى جانــب توفيــر فــرص العمــل فــي جميــع أنحــاء المنطقــة
والبــاد أيضــ ًا ،زيــادة فــي المحتــوى العربــي عالــي الجــودة علــى الويــب ،ممــا
يوفــر مــوارد تعليميــة عاليــة الجــودة للمســتخدمين العــرب ،وبالتالــي زيــادة
التع ّلــم ونقــل المعرفــة.
يحتــاج مثــل هــذا النمو الســريع إلــى تمويل رأســمال مغامــر إقليمــي وعالمي.
بــدأ التمويــل األولــي للشــركات الناشــئة عــن طريــق التمويــل الشــخصي
(المؤسســين واألســرة واألصدقــاء) ومــن أمــوال
والمســتثمرين األفــراد
ِّ
الجائــزة التــي تــم إحرازهــا مــن مركــز الملكــة رانيــا للريــادة .كمــا حصلــت
 Mawdoo3فيمــا بعــد علــى  1.5مليــون دوالر أمريكــي فــي جولــة التمويــل
األولــى ( )series Aمــن  EquiTrustفــي دبــي لدعــم المحتــوى العربــي وزيــادة
عــدد الصفحــات العربيــة علــى اإلنترنــت .أخيــراً ،اســتطاعت الشــركة تأميــن
مبلــغ  13.5مليــون دوالر أمريكــي فــي جولــة التمويــل الثانيــة ( )series Bمــن
خــارج المنطقــة ،وبالتحديــد عــن طريــق ( Kingswayالمملكــة المتحــدة) و
( Endure Capitalالواليــات المتحــدة).
ّ
المؤسســون لتقليــل العوائق أمــام النمو
ركــز االقتــراح الرئيســي الــذي قدمــه
ِّ
علــى تخفيــف عمليــة توظيــف المــوارد الدوليــة ،وخاصــة فــي موضوعــات
متقدمــة مثــل الــذكاء االصطناعــي بهــدف المســاعدة فــي تأســيس األردن
كمحــور إقليمــي لمثــل هــذه التكنولوجيــات.

الجدول  :9تطور الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في األردن  -القيمة المضافة الثابتة ،بآالف الدنانير األردنية ،معامل االنكماش ،)100 = 2016( 39تم
جمع البيانات من قبل الباحثين لدى إمباكت مينا ،استناداً إلى بيانات دائرة اإلحصاءات العامة الخاصة بالقيمة المضافة والسعر.
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القيمة المضافة
االسمية (مجمل
شركات تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت)%

بالنسبة المئوية
من الناتج المحلي
اإلجمالي (مجمل
شركات تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت)

الضرائب غير
المباشرة (مجمل
شركات تكنولوجيا
المعلومات
40
واالتصاالت)

القيمة المضافة
االسمية باألسعار
الجارية (الشركات
الناشئة القائمة على
التكنولوجيا)

القيمة المضافة
باألسعار الثابتة
(الشركات الناشئة
القائمة على
التكنولوجيا)

2012

1,036,596

4.7%

278,089

60,208

60,366

2016

951,437

3.4%

229,726

66,964

66,964

النمو 2016-2012

%8-

-

%17-

11.2%

10.9%

معدل النمو السنوى
المركب ()CAGR

-1.7%

-

%3.7-

2.2%

2.1%

 39معامل االنكماش :معامل االنكماش هو مقياس لمستوى أسعار جميع المنتجات الجديدة المنتجة محلي ًا والسلع والخدمات النهائية في اقتصاد ما في السنة.
 40بالنسبة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،ال تتوفر بيانات بشأن الضرائب المباشرة.
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دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة
الجدول  :10إجمالي تكوين رأس المال الثابت لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( GFCFأو االستثمار الحقيقي) ،بآالف الدنانير األردنية ،الدراسات
االستقصائية القطاعية للفترة ما بين  2012و 2016الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة

الخدمات

التصنيع

التجارة

مجمل شركات
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

2012

102,088

103,616

1,445

207,152

2016

290,589

2,691

2,148

295,428

النمو 2016-2012

%185

%97-

%49

%43

معدل النمو السنوى
المركب ()CAGR

%23.3

%51.8-

%8.3

%7.4

الجدول  :11تطور الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في األردن  -القيمة المضافة الثابتة ،تم جمع البيانات من قبل الباحثين لدى إمباكت مينا ،استناداً
إلى بيانات دائرة اإلحصاءات العامة الخاصة بالقيمة المضافة والسعر.

2012

2016

النمو 2012-2016

معدل النمو السنوى
المركب ()CAGR

القيمة المضافة باألسعار الجارية

60,208

66,964

%11.2

%2.2

معامل انكماش ()100 = 2016

99.7

100.0

0.3

60,366

66,964

%10.9

القيمة المضافة باألسعار الثابتة

%2.1

الجدول  :12تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الخدمات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا
المعلومات) ،استنادً ا إلى الدراسات االستقصائية للخدمات للفترة ما بين  2016-2012الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة

2012

2013

2014

2015

2016

المتوسط

أنشطة االتصاالت السلكية 6110

13,708

14,869

20,338

16,511

25,937

18,273

أنشطة االتصاالت الالسلكية 6120

82,098

117,840

357,028

309,492

257,547

224,801

أنشطة االتصاالت الساتلية 6130

3,704

8,678

9,533

6,375

5,535

6,765

أنشطة االتصاالت األخرى 6190

128

0

259

43

0

86

أنشطة البرمجة الحاسوبية 6201

239

842

5,315

831

585

1,562

أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق
الحاسوبية 6202

2,211

134

362

516

985

842

102,088

142,363

392,835

333,768

290,589

252,329

ISIC

المجموع

كان نمــو القيمــة المضافــة الحقيقيــة للشــركات الناشــئة القائمــة علــى
التكنولوجيــا فــي الفتــرة مــا بيــن  2012و 2016حوالــي  %11ممــا يعكــس معــدل
نمــو ســنوي مركــب ( )CAGRبنســبة  ،%2.1وتأثــرا ً ســلبي ًا بضعــف الطلــب،
وبيئــة أعمــال غيــر مواتيــة (بمــا فــي ذلــك الضرائــب) ،وصدمــات خارجيــة (بمــا
فــي ذلــك المنافســة الدوليــة األكثــر قســوة فــي خدمــات معينــة) .وقــد كان
نمــو إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت ( )GFCFفــي قطــاع تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت فــي الفتــرة مــا بيــن  2012و 2016حوالــي  %43ومعــدل
النمــو الســنوي المركــب .%7.4
اســتثمرت الشــركات التــي تعمــل فــي مجــال خدمــات تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت األساســية (االتصــاالت الســلكية والالســلكية
وتكنولوجيــا المعلومــات) فــي المتوســط  252مليــون دينــار أردنــي ســنوي ًا في
الفتــرة مــا بيــن  .2016-2012وباســتثناء صناعــة خدمــات االتصــاالت الالســلكية
المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة لشــبكة االتصــاالت ( ،)6120 = ISIC4فإن االســتثمار
فــي الخدمــات األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ينخفــض فــي
المتوســط إلــى  27.5مليــون دينــار أردنــي.
كان أهم نجوم االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هم:
• •فــي قطــاع أنشــطة البرمجــة الحاســوبية والخبــرة االستشــارية ومــا
يتصــل بهــا مــن أنشــطة ( :)62 = ISIC4أنشــطة البرمجــة الحاســوبية
(.)6201 = ISIC4
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• •فــي قطــاع االتصــاالت ( :)61 = ISIC4صناعــة خدمــات االتصــاالت
الالســلكية (.)6120 = ISIC4
ســيكون الســتثمارات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت تأثيــر غيــر
مباشــر قابــل للقيــاس باإلضافــة إلــى مســاهمة مهمــة غيــر قابلــة للقيــاس
الكمــي فــي البنيــة التحتيــة للقــدرة التنافســية والحوكمــة فــي البــاد (مثــل
الحكومــة اإللكترونيــة وخدمــات األعمــال اإللكترونيــة والتعليــم اإللكترونــي
والخدمــات الطبيــة اإللكترونيــة) .أمــا التقديــر البالــغ  1.5لمضاعــف مخرجــات
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي األردن ،فيعنــي أن االســتثمار
الســنوي فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت البالــغ  252مليــون دينــار
أردنــي ســيكون لــه تأثيــر مضاعــف ســنوي قــدره  75.6مليــون دينــار أردنــي
علــى االقتصــاد األردنــي الناتــج عــن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
والشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا ،علــى التوالــي.

6 6.3قابليــة البقــاء الزمنــي للشــركات الناشــئة
القائمــة علــى التكنولوجيــا
ـد تحليــل قابليــة البقــاء وســيلة مبدئيــة واستكشــافية لفحــص القــدرة
يُعـ ّ
التنافســية طويلــة األجــل وقابليــة بقــاء المؤسســات األصغــر عمــرا ً (األصغــر
حجمـ ًا) مقابــل الشــركات الناضجــة (األكبــر حجمـ ًا) .فهــو يســتخدم بيانــات
المجمعــة .كمــا يصنــف العديــد مــن الشــركات فــي
السالســل الزمنيــة
ّ
صناعــة مــا حســب الفئــات العمريــة أو الحجــم ويحســب حصــة اإلنتــاج أو
العمالــة القادمــة مــن كل فئــة مــع مــرور الوقــت.

دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة
تشــير الحصــة األكبــر بمــرور الوقــت إلــى فئــة عمريــة أو فئــة حجــم فعالــة
نســبي ًا مــن حيــث التشــغيل األمثــل .ولألســف ،ال تتوفــر بيانــات متســقة
لشــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت حســب الفئــة العمريــة
تــم تتبّعهــا بمــرور الوقــت فــي مجموعــة بيانــات  .int@jلذلــك ،ســيتم
ّ
اســتخدام بيانــات فئــة حجــم (العمالــة) فــي الفتــرة مــا بيــن  2012و2016
اســتنادا ً إلــى الدراســة االســتقصائية للعمالــة والتــي أجرتهــا دائــرة اإلحصــاءات
العامــة لقطــاع "المعلومــات واالتصــاالت" (أي بمــا فــي ذلــك النشــر والبــث)
كوســيط لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .فــي الشــريحة األولــى
(مــن  1إلــى  4موظفيــن) ،يمكــن تفســير االنخفــاض بنســبة  %48بخــروج
الشــركات الناشــئة ذات الحجــم األصغــر ،واإلنشــاء المحــدود للشــركات
الناشــئة األصغــر حجمـ ًا ،والنمــو المحتمــل الــذي يحــدث للشــركات الناشــئة
الصغيــرة مــن حيــث عــدد الموظفيــن (زيــادة العمالــة إلــى أكثــر مــن  .)5أمــا
الشــريحتين الثانيــة واألخيــرة (مــن  5إلــى  19عامــ ًا ومــا يزيــد عــن  100عــام)
فقــد شــهدتا زيــادة فــي الحصــة ،ممــا يشــير إلــى النمــو وربمــا إلــى أداء أفضــل
لمثــل هــذه األحجــام.
تشــير البيانــات إلــى أنــه خــال الفتــرة مــن  2012إلــى  ،2016يبــدو بــأن الشــركات
التــي لديهــا مــن  5إلــى  19موظفــ ًا تتمتــع بقــدرة تنافســية أفضــل وبالتالــي
قابليــة البقــاء مقارنــة بالشــركات األصغــر أو األكبــر حجم ـ ًا وتمثــل الحجــم
األمثــل للشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا .هنــاك حاجــة إلــى
دراســة شــريحية لديناميــات الشــركات الناشــئة الســتخالص اســتنتاجات
أكثــر معنــى.

تــم تســجيل أكثــر مــن ثالثــة أربــاع الشــركات المنشــأة حديثــ ًا فــي قطــاع
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ( )%55فــي الفتــرة مــن  2008إلــى 2017
كشركات ذات مسؤولية محدودة.
يبــدو أن هــذا هــو الشــكل القانونــي المفضــل لــدى الشــركات الناشــئة
للمؤسســين ومقبــول لــدى
ألنــه يوفــر مســؤولية شــخصية محــدودة
ِّ
المســتثمرين .أمــا الشــكل القانونــي الثانــي األكثــر اختيــارا ً فهــو المؤسســات
الفرديــة (.)%31

1.7% 0.1%
0.5%

…0.2

8.9%

54.7%

31.5%

الجدول  :13حصة فئة التوظيف في الفترة ما بين  2012و 2016بالنسبة إلى
"المعلومات واالتصاالت" ،الحصص بالمجاميع ( ،)%استناداً إلى بيانات دائرة
اإلحصاءات العامة

الكل

2012

2016

النمو

%100

%100

%0

4-1

%11.50

%5.90

%48-

19-5

%13.50

%17.90

%33

49-20

%13.00

%13.40

%3

99-50

%8.30

%6.50

%21-

-100

%53.70

%56.20

%5

7 7.3دخــول شــركات تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت
يزيــد دخــول شــركات جديــدة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
مــن المنافســة ويرتبــط بإدخــال منتجــات وخدمــات وتكنولوجيــات جديــدة.
يظهــر المخطــط أدنــاه اتجاه ـ ًا تصاعدي ـ ًا فــي دخــول الشــركات ذات الغايــات
المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

2.5%

مؤسسة فردية

ذات مسؤولية محدودة
مساهمة خاصة

شراكة محدودة

غير ربحية

أجنبية عاملة

شراكة عامة
خارجية

الشــكل  :32الشــركات حســب النــوع القانونــي للفتــرة مــا بيــن  ،2016-2007الباحثــون لــدى إمباكــت
مينــا ،اســتنادا ً إلــى قاعــدة بيانــات شــركة كنــز لتكنولوجيــا المعلومــات ()KINZ

تــم تأســيس معظــم الشــركات مــن قبــل شــركاء أردنييــن (أكثــر مــن
يفصــل المخطــط أدنــاه الشــركاء حســب الجنســية .يشــير ذلــك إلــى
ّ .)%93
مشــاركة محــدودة مــن األجانــب فــي إنشــاء المشــاريع المحليــة ،حيــث يبــدو
أنهــم يفضلــون المشــاركة فــي شــركات مســجلة فــي الخــارج .،كذلــك ،فقــد
أشــارت مجموعــات التركيــز التــي لديهــا شــركات ناشــئة إلــى أن العديــد مــن
الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا تفضل التســجيل خــارج األردن
لتجنــب الضرائــب أو لجــذب االســتثمار .وهــذا يقلــل مــن الفوائــد االقتصاديــة
مثــل الضرائــب وفــرص العمــل لالقتصــاد األردنــي مقارنــة بمتــى يمكــن أن
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األقــل مــن االســتثمارات الجديــدة
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وأن جــزءا ً كبيــرا ً مــن تلــك
الشــكل  :31عــدد الشــركات الجديــدة الســنوية ذات الغايــات المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ،الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا ،اســتنادا ً إلــى قاعــدة بيانــات دائــرة مراقبــة الشــركات الشــركات اتجهــت للتســجيل كشــركات خارجية حيــث يتجه المســتثمرون
اإلقليميــون بقــوة لالســتثمارات الخارجيــة خــارج األردن والمنطقــة .فــكان
األردنيــة علــى مســتوى الشــركات
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دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة
التســجيل فــي الخــارج أمــرا ً ضروريـ ًا وليــس خيــارا ً أمــام العديــد مــن الشــركات
الناشــئة األردنيــة .حتــى أن العديــد مــن المســتثمرين اإلقليمييــن يطلبــون
التســجيل خــارج األردن أو حتــى خــارج المنطقــة .وقــد أشــار أحــد المســتثمرين
اإلقليمييــن البارزيــن إلــى قاعــدة واضحــة :ســوف يســتثمرون فــي جميــع
أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،ولكــن فقــط إذا وافقــت
الشــركة المــراد االســتثمار فيهــا علــى التســجيل خــارج المنطقــة .41وبالتالــي،
فــإن هــذه ليســت مشــكلة بالنســبة لــأردن فقــط بــل أيضــ ًا خارجهــا فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
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الشــكل  :33الشــركات حســب جنســية الشــركاء للفتــرة مــا بيــن  ،2007-2016الباحثــون لــدى
إمباكت مينا ،استنادا ً إلى قاعدة بيانات شركة كنز لتكنولوجيا المعلومات ()KINZ

فيمــا يلــي بعــض المشــكالت الرئيســية التــي تشــجع الشــركات الناشــئة
علــى التســجيل فــي الخــارج .فحــل إحــدى المشــكالت لــن يــؤدي تلقائيــ ًا
إلــى القضــاء علــى مشــكلة تســجيل الشــركات الناشــئة فــي الخــارج نظــرا ً
الختــاف األســباب مــن شــركة ناشــئة إلــى أخــرى .بالتالــي ،فــإن هنــاك حاجــة
إلــى مراجعــة شــاملة وكليــة للسياســات ذات الصلــة تتنــاول ثالثــة مجــاالت
رئيســية:
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الشــكل  :35المدخــات حســب المرحلــة ،مجموعــات التركيــز ،الباحثــون لــدى إمباكــت مينــا،
اســتنادا ً إلــى نتائــج مجموعــات التركيــز

0

عدد مرات المناقشة (التكرار)

الشــكل  :34مدخــات مجموعــات التركيــز حســب الموضــوع  /الموضــوع الفرعــي ،الباحثــون
لدى إمباكت مينا ،استنادا ً إلى نتائج مجموعات التركيز
 41األمر معقد :بالنسبة للعديد من رواد األعمال في الشرق األوسط ،فإن "الدرجة األولى من األعمال تبدأ في الخارج" ،مقال بقلم Dennis Quinn & Commentary، QUARTZ
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التمويل
والدعم

تمويل الدين

1

كان لــدى الشــركات التــي فــي مرحلــة التأســيس ومرحلــة النمــو قضايــا
ً
مقارنــة
وتوصيــات أكثــر تمــت مشــاركتها فــي مجموعــات التركيــز
بالشــركات الناشــئة فــي مرحلــة النمــو المبكــر .دارت القضايــا المتكــررة
ّ
وتلقــي االســتثمارات ،والتعامــل مــع الضرائب
حــول إيجــاد وتوظيــف المواهــب،
والضمــان االجتماعــي ،وكذلــك العوائــق فــي البيئــة التنظيميــة.

15

المدخالت حسب الموضوع/الموضوع الفرعي

مواضيع عامة

تــم تحديــد عــدد مــن القضايــا والتوصيــات لتعزيــز إنشــاء الشــركات الناشــئة
القائمــة علــى التكنولوجيــا ونموهــا مــن خــال مناقشــات مجموعــات
التركيــز وإجــراء مقابــات متعمقــة .وقــد تــم التركيــز بشــكل خــاص علــى
الفــرص فــي مجــاالت الحكومــة والسياســات والتمويــل والدعــم وكذلــك
علــى رأس المــال البشــري كمجــاالت اهتمــام محــددة مســبق ًا .شــارك
ممثلــون مــن شــركات ناشــئة مــن مختلــف مراحــل النمــو باإلضافــة إلــى
خبــراء فــي المجــاالت المتعلقــة بدعــم الشــركات الناشــئة ونموهــا فــي
مجموعــات التركيــز وفــي المقابــات.

رأس المال
البشري

اإلستثمار

9

8 8.3عوائق نمو الشركات الناشئة

عدد مرات المناقشة (التكرار)

• •السياســات المتعلقــة باالســتثمار :تختــار بعــض الشــركات الناشــئة
التســجيل فــي الخــارج إلبعــاد وحمايــة المســاهمين مــن االلتزامــات
القانونيــةُ .
وطلــب مــن شــركات ناشــئة أخــرى التســجيل فــي الخــارج
ألن العديــد مــن المســتثمرين فــي المرحلــة المبكــرة يريــدون توحيــد
وتقليــل األعمــال الورقيــة والعمليــات اإلداريــة الالزمــة الســتثمار مبالــغ
أصغــر فــي عــدد أكبــر مــن الشــركات الناشــئة فــي المنطقــة ،وهــو أمــر
يصعــب تحقيقــه عندمــا يتــم تنفيــذ االســتثمارات محليــ ًا فــي أماكــن
متعــددة .كذلــك ،توجــد بعــض المشــكالت فــي تطبيــق اتفاقيــات
المســتثمرين المحلييــن فيمــا يتعلــق بإصــدار األســهم وبيعهــا
والخــروج .كمــا أن لــدى الــدول األخــرى مشــكالت تتعلــق بإصــدار أنــواع
متعــددة مــن األســهم لتوفيــر حقــوق مختلفــة ألصحــاب المصلحــة.

• •السياســات المتعلقــة بالضرائــب :تــم إنشــاء العديــد مــن الشــركات
الناشــئة ليتــم اإلســتحواذ عليهــا فــي وقــت الحــق مــن قبــل آخريــن،
والضرائــب المفروضــة فــي الماضــي علــى بيــع األســهم شــجّ ع
المؤسســين والمســتثمرين علــى الســعي للتســجيل فــي الخــارج .كمــا
ِّ
أن معظــم الشــركات الناشــئة قلقــة مــن نظــام الضرائــب والتغييــرات
غيــر المتوقعــة التــي قــد تزيــد العــبء الضريبــي وتؤثــر بشــكل كبيــر علــى
هوامــش الربــح.
• •السياســات المتعلقــة بالتوســع واإلغــاق :تخطــط القليــل من الشــركات
المتــاك شــركات أخــرى (فــروع أو شــركات مســتقلة) فــي بلــدان أخــرى
فــي المنطقــة ،وهــو أمــر يســهل القيــام بــه كشــركة خارجيــة .كمــا
أن العديــد مــن رواد األعمــال ينظــرون إلــى القوانيــن المحليــة علــى أنهــا
مالئمــة للشــركات التقليديــة أكثــر مــن الشــركات الناشــئة ،ممــا يعيــق
نموهــا .أخيــراً ،فــإن إغــاق شــركة ناشــئة أمــر صعــب فــي األردن ،خاصـ ً
ـة
قبــل أن يصــدر األردن قانــون اإلعســار الخــاص بــه فــي عــام  2018والــذي
ّ
يمكــن األفــراد والشــركات مــن إعــادة تنظيــم أعمالهــم فــي حالــة وجود
وضــع مالــي مضطــرب ،للوصــول إلــى اتفاقــات مــع الدائنيــن ،ممــا يســاعد
علــى الحــد مــن قضايــا مثــل العجــز عــن ســداد القــروض والذهــاب إلــى
المحاكــم.

دراسة حول المساهمات االقتصادية للشركات الناشئة

1 1.8.3القضايــا الرئيســية والتعليقــات والتوصيــات -
الحكومــة والسياســات
البيئة التنظيمية

أشــارت بعــض الشــركات الناشــئة فــي مرحلــة النمــو إلــى أن
األنظمــة ليســت و ّديــة تجــاه الشــركات الناشــئة التــي لديهــا
مزعزعــة .كمــا أن علــى
عــروض أو نمــاذج أعمــال جديــدة أو
ِ
ِّ
ِّ
المنظــم فقــط .ذكــر
الممكــن وليــس
الحكومــة أن تلعــب دور
ممثلــو الشــركات الناشــئة أيضـ ًا أن القوانيــن الجديــدة فــي بعــض
الحــاالت ال تســتوعب التغييــرات فــي اتجاهــات التكنولوجيــا
واألعمــال.
وأشــارت معظــم الشــركات الناشــئة فــي مرحلــة التأســيس
إلــى أنهــا تواجــه مشــكالت تتعلــق بالطريقــة التــي يتــم بهــا
تنفيــذ القوانيــن واألنظمــة مــن قبــل الســلطات الحكوميــة ذات
الصلــة .ففــي كثيــر مــن األحيــان ،يتــم تنفيــذ القوانيــن بطريقــة
إنتقائيــة وتســتند إلــى تفســيرات شــخصية ،ال ســيما مــن قبــل
بعــض موظفــي الجهــات الحكوميــة فــي مجــاالت مثــل الضرائــب
والجمــارك .كذلــك ،أشــارت العديــد مــن الشــركات الناشــئة إلــى
أن الجهــات الحكوميــة وموظفيهــا علــى مختلــف المســتويات
لديهــم معرفــة محــدودة حــول الشــركات الناشــئة واحتياجاتهــا
الخاصــة ،ولــدى البعــض مواقــف عدائيــة تجاه الشــركات الناشــئة.

تضمنــت التوصيــات التــي اقترحتهــا الشــركات الناشــئة إنشــاء
مجلــس أعلــى  /هيئــة  /محطــة واحــدة تتو ّلــى جميــع القضايــا
المتعلقــة بالشــركات الناشــئة وتكــون مســؤولة عــن مراجعــة
وإنفــاذ جميــع القوانيــن التــي تؤثــر علــى الشــركات الناشــئة؛ وطرح
عمليــة خارجيــة مســتقلة للتصعيــد الســتخدامها مــن قبــل
الشــركات الناشــئة التــي لديهــا مشــاكل تتعلــق بالضرائــب أو
الجمــارك أو الخدمــات الحكوميــة األخــرى.

الضرائب

أشــارت بعــض الشــركات الناشــئة فــي مرحلــة التأســيس إلــى غيــاب
القوانيــن التــي ِّ
تنظــم األعمــال التجاريــة عبــر اإلنترنــت (أي التجــارة
اإللكترونيــة) ،ممــا يعقــد الضرائــب ويشــجع بعــض الشــركات الناشــئة
علــى إعــادة تخصيــص أعمالهــا خــارج األردن أو التســجيل كشــركات
بنــاء
تســجل بعــض الشــركات الناشــئة خــارج األردن
خارجيــة .كذلــك،
ِّ
ً
علــى طلــب المســتثمرين لتجنــب الضرائــب.

تضمنــت التوصيــات التــي اقترحتها الشــركات الناشــئة منح الشــركات
الناشــئة المؤهلــة إعفــاء مــن الضرائــب والضمــان االجتماعــي خــال
الســنوات الخمــس األولــى؛ وتوفيــر إعفــاءات ضريبيــة لجميــع مدخــات
اإلنتــاج (محليــة أو مســتوردة) أو علــى األقــل تخفيــض الضرائــب علــى
الخدمــات الدوليــة الالزمــة كمدخــات لإلنتــاج.

تغــدو الضرائــب القضيــة األكثــر أهميــة بالنســبة للشــركات الناشــئة
األردنيــة .وهــذا صحيــح بشــكل خــاص ألنهــا تتنافــس علــى نحــو
متزايــد مــع الشــركات اإلقليميــة والعالميــة العاملــة فــي بيئــات
عمــل صديقــة للشــركات الناشــئة .فــإذا تــم تخفيــض هوامــش
الربــح مــع كل تغييــر ضريبــي جديــد وكان مــن غيــر الممكــن التنبــؤ
بالبيئــة الضريبيــة علــى المــدى المتوســط إلــى الطويــل ،فإن الشــركات
الناشــئة والمســتثمرين ســيفضلون نقــل أنشــطة األعمــال
إلــى مواقــع أخــرى .وهــذا يقلــل مــن اقتنــاص الفوائــد االقتصاديــة
المحتملــة داخــل األردن.

الضمان االجتماعي

يتضــح مــن القضايــا المطروحــة والتوصيــات المقترحــة وجــود
فجــوة واســعة بيــن الجهــات التنظيميــة والشــركات الناشــئة
التــي يتــم تنظيمهــا .ســيتطلب الحــد مــن هــذه الفجــوة إجــراء
حــوار مســتمر وخلــق وعــي باالحتياجــات الخاصــة للشــركات
الناشــئة ألن القوانيــن المحليــة الحاليــة أكثــر مالءمــة
للشــركات التقليديــة منهــا للشــركات الناشــئة المبتكــرة التــي
لديهــا عــروض أو نمــاذج أعمــال جديــدة.

ـال مــن االتفــاق بيــن الشــركات الناشــئة فــي مختلــف
هنــاك مســتوى عـ ٍ
المراحــل مــن مرحلــة التأســيس والمرحلــة المبكــرة إلــى مرحلــة النمــو
بــأن الضمــان االجتماعــي يؤثــر عليهــا ســلبيا بســبب دوره فــي رفــع
التكاليــف العامــة .وقــد قامــت بعــض الشــركات الناشــئة باالســتعانة
بمصــادر خارجيــة لتكليفهــا بالعمل أو باســتخدام اتفاقيات االستشــارة
والخدمــات لتجنــب تكاليــف الضمــان االجتماعــي.

تضمنــت التوصيــات التــي اقترحتهــا الشــركات الناشــئة فتــرة إمهــال
ألقســاط الضمــان االجتماعــي ألول ســنتين إلــى خمــس ســنوات؛ وإدخال
بنــد تســجيل اختيــاري للموظــف فــي الضمــان االجتماعــي ،وخصوصــ ًا
للعمــال الشــباب أو طــرح اســتحقاقات نهايــة الخدمــة كبديــل.
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مــن المهــم وجــود منظــور واســتراتيجية طويلــة األجــل فيمــا يتعلــق
بصياغــة نظــام الضمــان االجتماعــي عنــد العمــل مــع الشــركات
الناشــئة األردنيــة ،ممــا يشــجع هــذه الشــركات علــى إنشــاء فــرص
عمــل جديــدة ال يتــم إنتاجهــا بشــكل كاف فــي أي مــكان آخــر (ال تقــوم
مؤسســات القطــاع العــام والشــركات الخاصــة الناضجــة والمنظمــات
غيــر الحكوميــة بإنشــاء وظائــف كافيــة ،وحتــى أن العديــد منهــا تقــوم
بتقليــص حجمهــا) .يمكــن للشــركات الناشــئة أن تنشــئ وظائــف
ســمح لهــا بالنمــو والتوســع .وقــد تســاعد الحوافــز والدعــم
جديــدة إذا ُ
المســتهدفين فــي مختلــف مراحــل الشــركات الناشــئة على االســتفادة
مــن إمكانــات الشــركات الناشــئة.
كذلــك ،ال تقــوم مؤسســة الضمــان االجتماعــي بتنويــع محفظتهــا علــى
عكــس صناديــق المعاشــات التقاعديــة األخــرى علــى مســتوى العالــم،
ممــا يعيــق االســتثمار فــي الشــركات الناشــئة أو الصناديــق األردنيــة،
ويخلــق بالتالــي ضغوط ـ ًا إضافيــة علــى الشــركات الناشــئة دون توفيــر
أيــة مســاعدة مــن خــال دعــم أوعيــة االســتثمار الحاليــة للشــركات
المغامــر مزايــا
الناشــئة .أمــا علــى الصعيــد العالمــي ،فيوفــر رأس المــال
ِ
التنويــع لصناديــق المعاشــات التقاعديــة ،ويوفــر للمســتثمرين إمكانيــة
الوصــول إلــى الشــركات الخاصــة التــي يصعــب اســتهدافها خــاف ذلــك
مــن خــال فئــات األصــول األخــرى .وحتــى أن بعــض صناديــق التقاعــد
تقــوم بتوســيع أنشــطتها االســتثمارية مــن االســتثمار فــي الصناديــق
المــدارة إلــى اســتثمارات أكثــر مباشــرة.

مواضيع عامة

تنظــر العديــد مــن الشــركات الناشــئة إلــى الســوق المحليــة فــي األردن
كأســاس لالختبــار ،والقيــام بعمليــات تجريبيــة ،وعمليــات المكتــب
الخلفــي ،ولكنهــا ليســت كافيــة لدعــم النمــو .وأشــارت معظــم
الشــركات الناشــئة إلــى ضــرورة قيــام الــوكاالت الحكوميــة بالتنســيق
مــع بعضهــا البعــض ومواءمــة أنشــطتها لتنظيــم ودعــم الشــركات
الناشــئة.

تضمنــت التوصيــات التــي اقترحتهــا الشــركات الناشــئة خلــق وعــي
أفضــل بشــأن الحوافــز أو الفــرص الحاليــة المتاحــة للشــركات الناشــئة
القائمــة بالفعــل (مثــل بوابــة الكترونيــة شــاملة أو مركــز اتصــال) وبأيــة
تغييــرات فــي القوانيــن؛ وإنشــاء منطقــة اقتصاديــة خاصــة للشــركات
الناشــئة فقــط أو إنشــاء مســاحات/حاضنات خاصــة داخــل المناطــق
االقتصاديــة بهــدف إتاحــة الفــرص أمــام الشــركات الناشــئة لالســتفادة
مــن خدمــات المنطقــة ،ممــا يقلــل مــن حاجتهــا لالســتثمارات.

عنــد التعامــل مــع التحديــات المتعلقــة بالسياســات ،فــإن اتبــاع نهــج
كلــي وشــامل فحســب ســوف يــؤدي إلــى تحقيــق النتائــج المرجــوة
بالنســبة للحكومــة وللشــركات الناشــئة علــى حــد ســواء .فالتدخــات
الجزئيــة قــد يكــون لهــا تأثيــر محــدود حيــث ســتتأثر قضايــا أخــرى أو
ســتنبثق قضايــا جديــدة .وقــد يشـ ّ
ـكل تكليــف هيئــة حكوميــة واحــدة
لإلشــراف علــى جميــع األنظمــة والقضايــا المتعلقــة بالشــركات
الناشــئة جــزءا ً مــن الحــل.
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2 2.8.3القضايــا الرئيســية والتعليقــات والتوصيــات -
التمويــل والدعــم
اإلستثمار

عــال مــن االتفــاق بيــن الشــركات الناشــئة فــي
هنــاك مســتوى
ٍ
مختلــف المراحــل مــن مرحلــة التأســيس والمرحلــة المبكــرة إلــى
مرحلــة النمــو بــأن مــن الصعــب جمــع األمــوال لجولــة التمويــل األ ّولــي
ومــا قبــل جولــة التمويــل األولــى ( Pre-series Aمــن  ١٠،٠٠٠إلــى ٢٥،٠٠٠
دوالر أمريكــي) .كمــا أشــارت معظــم الشــركات الناشــئة فــي مرحلــة
النمــو إلــى صعوبــة جمــع األمــوال فــي جولــة التمويــل الثانيــة والثالثــة
(.)series B/C
تجــد معظــم الشــركات الناشــئة فــي مرحلــة النمــو عمليــة التمويــل
فــي األردن فــي مرحلــة النمــو مطولــة وتجــد فرصــ ًا أفضــل مــن
المســتثمرين اإلقليمييــن .وأشــارت بعــض الشــركات الناشــئة
إلــى أن التقييمــات المحليــة واإلقليميــة هــي مــا بيــن ثُلــث ُ
وخمــس
تقييمــات الشــركات الناشــئة فــي الواليــات المتحــدة أو أوروبــا بســبب
محدوديــة العــرض (الشــركات الناشــئة) والطلــب (رؤوس األمــوال
المغامــرة) ،وأحجــام الســوق ،واإلقــدام علــى المخاطــر ،وأحجــام
ِ
الصناديــق المحــدودة .كمــا أشــارت الشــركات الناشــئة إلــى أن بعــض
الشــركات االســتثمارية األردنيــة تســتثمر خــارج األردن بــد ًال مــن
االســتثمار داخلهــا.
وأشــارت الشــركات الناشــئة التــي فــي المرحلــة المبكــرة ومرحلــة
النمــو إلــى أن التمويــل المحلــي فــي المرحلــة المبكــرة محــدود
بســبب االفتقــار إلــى فهــم نمــاذج أعمــال الشــركات الناشــئة،
والتقييــم غيــر العــادل ،واســتثمار األفــراد غيــر المنظــم ،وعمليــات
نفــي الجهالــة والفحــص باهظــة الثمــن .مــن منظــور آخــر ،تقــوم
بعــض الشــركات الناشــئة بجمــع األمــوال ليــس مــن أجــل التمويــل
بــل لتغطيــة التكلفــة التشــغيلية الحاليــة أو بشــكل رئيســي لتلقــي
التمويــل الــازم للخــروج.

تضمنــت التوصيــات التــي اقترحتهــا الشــركات الناشــئة تزويــد
المســتثمرين المحلييــن والدولييــن بحوافــز إضافيــة وتوفيــر حمايــة
أفضــل للمســاهمين لتشــجيع المزيــد مــن االســتثمار فــي الشــركات
المســجلة محليــ ًا؛ وزيــادة برامــج الدعــم المالــي الحكوميــة (المنــح
والديــون واإلســتثمار) لمســاعدة الشــركات الناشــئة علــى النمــو وجذب
االســتثمارات الدوليــة ،بــدءا ً بمباشــرة نقــاش مــع مؤسســة الضمــان
االجتماعــي لتشــجيع المزيــد مــن االســتثمار المؤسســي فــي الشــركات
الناشــئة األردنيــة والمســرِّعات وصناديــق رأس المــال المغامــر.

كلمــا زاد تمويــل الديــن واإلســتثمارات للشــركات الناشــئة ،كلمــا
كانــت الشــركات الناشــئة أســرع فــي النمــو والوصــول إلــى األســواق
اإلقليميــة والعالميــة .لتحقيــق ذلــك ،يجــب إنشــاء حوافــز إضافيــة
للمســتثمرين المحلييــن واإلقليمييــن لالســتثمار فــي الشــركات
الناشــئة األردنيــة ،خاصــة وأن هــؤالء المســتثمرين اإلقليمييــن بــدأوا
ينظــرون إلــى االســتثمار فــي المرحلــة المبكــرة كفئــة اســتثمار قابلــة
لالســتمرار والنمــو.
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3 3.8.3القضايــا الرئيســية والتعليقــات والتوصيــات  -رأس
المــال البشــري

تمويل الدين

التوظيف
أشــارت معظــم الشــركات الناشــئة فــي مرحلــة التأســيس والمرحلــة
المبكــرة إلــى أنهــا ال تعتبــر تمويــل الديــن خيــارا ً قابـ ً
ا للتطبيــق حيــث أن
عمليــات التقييــم فــي البنــوك تركــز أساس ـ ًا علــى الوضــع الحالــي واألداء
الســابق للشــركة وليــس علــى اإلمكانــات المســتقبلية.

مــن أجــل أن تســتهدف البنــوك المزيــد مــن الشــركات فــي المرحلــة
المبكــرة والتــي تمتلــك إمكانــات النمــو ،يجــب تعزيــز الكفــاءات الالزمــة
لتقييــم إمكانــات األداء فــي المســتقبل .أمــا النظــرة التقليديــة فــي
تقييــم نمــوذج األعمــال الحالــي بشــكل خالــص فيمــا يتعلــق بتقليــل
المخاطــر فــي جميــع المجــاالت وقصــر التركيــز علــى األداء الحالــي
والتدفقــات النقديــة فقــط فهــي تعيــق وصــول الشــركات الناشــئة
المبتكــرة إلــى التمويــل.

مواضيع عامة

تجــد العديــد مــن الشــركات الناشــئة أن برامــج الدعــم المتنوعــة
ضعيفــة مــن حيــث األدوات والمناهــج والمــوارد البشــرية القــادرة .أمــا
فــي حالــة تقديــم الدعــم والترويــج المناســبين ،فيمكــن تنصيــب
األردن كمحــور للشــركات الناشــئة بوجــه عــام ،وعلــى وجــه التحديــد
للتكنولوجيــات المتقدمــة مثــل الــذكاء االصطناعــي وغيرهــا مــن
المحــركات للثــورة الصناعيــة الرابعــة.

هنــاك حاجــة إلــى الدعــم المناســب مــن النظــام البيئــي .يشــمل ذلــك
مــن بيــن أمــور أخــرى بنــاء القــدرات ،والمســاعدة التقنيــة ،وأنشــطة
الربــط الشــبكي المتخصصــة والتوفيــق .كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى
الدعــم علــى مســتوى الشــركات وكذلــك علــى مســتوى الصناعــة،
حيــث أن الصناعــات المحــددة لهــا احتياجــات وتحديــات خاصــة بهــا ،علــى
ســبيل المثــال مــن حيــث القــدرة التنافســية والوصــول إلــى األســواق.

أشــارت الشــركات الناشــئة فــي المرحلــة المبكــرة ومرحلــة النمــو إلــى
أنهــا تجــد صعوبــة فــي التوافــق مــع حــزم الرواتــب والمنافــع المقدمــة
إلــى المــوارد المحليــة الموهوبــة مــن قبــل الشــركات الدوليــة القادمــة
إلــى األردن .وفــي الوقــت نفســه ،تجــد نفــس الشــركات الناشــئة صعوبــة
فــي توظيــف مــوارد بشــرية متخصصــة مــن خــارج األردن للعديــد مــن
المجــاالت التقنيــة والتجاريــة وال يمكنهــا العثــور علــى بدائــل جيــدة فــي
الســوق المحلــي .ينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى المجــاالت التقنيــة
الجديــدة والمتخصصــة ،بمــا فــي ذلــك كبــار المديريــن  /المديريــن
مــن الصــف األول والعديــد مــن وظائــف المتخصصيــن .كذلــك ،أشــارت
معظــم الشــركات الناشــئة فــي المرحلــة المبكــرة إلــى أنــه مــن الصعب
توظيــف المــوارد التقنيــة الالزمــة التــي تتمتــع بمهــارات االدارة الجيــدة.

تضمنــت التوصيــات التــي اقترحتهــا الشــركات الناشــئة إدخــال برامــج
أكاديميــة جديــدة لتلبيــة االحتياجــات المتطــورة لقطــاع الشــركات
الناشــئة؛ وتطويــر نظــام الحصــص ،فــي التعيينــات مــن الخــارج مثــل
الســماح للشــركات الناشــئة بتوظيــف مــورد دولــي واحــد لــكل
خمســة مــوارد أردنيــة ،بشــرط أن يحــدث نقــل للمعرفــة ،ممــا يســاعد
علــى تدريــب المــوارد المحليــة علــى أحــدث األدوات والممارســات.

مــن المرجــح أن يســتند التعامــل مــع قضايــا رأس المــال البشــري إلــى
إقامــة شــراكات طويلــة األجــل مــع مؤسســات التعليــم العالــي لتطويــر
المــوارد البشــرية المحليــة مــن خــال التعليــم .وفــي الوقــت نفســه،
يمكــن فتــح البــاب بشــكل أوســع وخصوصــ ًا للشــركات الناشــئة
ذات النمــو المرتفــع مــن أجــل توظيــف مــوارد دوليــة مــن ذوي الخبــرة
يمكنهــا أن تســاعد فــي تطويــر المــوارد المحليــة مــن خــال أنشــطة
المصممــة بشــكل جيــد.
نقــل المعرفــة
ّ
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الشــركات الناشــئة العاملــة في مجــال التكنولوجيا
والمعتمــدة علــى التكنولوجيــا فــي األردن تســاعد
علــى دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي واالندمــاج
بالرغــم مــن التحديــات األخيــرة التــي واجهتهــا الشــركات الناشــئة فــي األردن
بســبب الصعوبــات االقتصاديــة المحليــة واإلقليميــة ،تتمتــع الشــركات
الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا بإمكانــات عاليــة فــي األداء مــن حيــث
كثافــة الصــادرات ،وتوظيــف اإلنــاث ،وإنشــاء فــرص عمــل عاليــة األجــور،
ونقــل التكنولوجيــا ونشــرها .فقــد ســاهمت الشــركات الناشــئة القائمــة
علــى التكنولوجيــا بنســبة  %0.5مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي
فــي األردن فــي عــام  ،2016والتــي شــكلت  %0.3منهــا تأثيــرا ً مباشــرا ً بمــا فــي
ذلــك القيمــة المضافــة المباشــرة والوظائــف التــي تــم إنشــاؤها والضرائــب
المدفوعــة .كمــا يمتــد التأثيــر االقتصــادي للشــركات الناشــئة القائمــة علــى
التكنولوجيــا إلــى تأثيــرات غيــر مباشــرة ومســتحثة مــن خــال اســتثمارات
الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا ،وتأثيــرات سلســلة القيمــة،
وإنفــاق الموظفيــن ،وليــس أقلهــا ابتــكارات المنتــج والعمليــة التــي تتصــدى
أيضــ ًا للتحديــات االجتماعيــة والبيئيــة.
ونظــرا ً لكثافــة المهــارات فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي
ـد القيمــة المضافــة لهــذا القطــاع مرتفعة بشــكل ملحــوظ مقارنة
األردن ،تُعـ ّ
بالمتوســط الوطنــي عبــر القطاعــات واألنشــطة الرئيســية األخــرى .فقــد بلــغ
متوســط القيمــة المضافــة الناتجــة عــن قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت  %64مــن إجمالــي إنتاجــه مقارنــة بـــ  %40فــي المتوســط لألنشــطة
الصناعيــة و %52فــي المتوســط لجميــع األنشــطة االقتصاديــة األردنيــة.

الشــركات الناشــئة العاملــة في مجــال التكنولوجيا
والمعتمــدة علــى التكنولوجيــا تحمــل إمكانــات
أكبــر لالقتصــاد األردنــي
بالنظــر إلــى محدوديــة الســوق األردنيــة والحاجــة إلــى تعزيــز قــدرات التصديــر
ـد الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا واعــدة بشــكل
األردنيــة ،تُعـ ّ
خــاص نظــرا ً ألدائهــا التصديــري العالــي مقارنــة بــكل مــن شــركات تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت الناضجــة وكذلــك القطاعــات األخــرى فــي االقتصــاد
األردنــي.
كذلــك ،فــإن النســبة المئويــة العاليــة مــن عمالــة اإلنــاث فــي الشــركات
الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا واعــدة .وعلــى األرجــح ،فــإن الجمــع بيــن
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت كونــه قطاع ـ ًا أكثــر ســهولة بالنســبة
للنســاء فــي األردن ،وقطاعـ ًا يتمتــع بروابــط واســعة مــع القطاعــات ،وقطاعـ ًا
ً
مقارنــة
يتمتــع بمشــاركة نســائية مرتفعــة نســبي ًا (وإن كان منخفضــ ًا
بالمشــاركة النســائية دوليــ ًا) ،يتيــح االســتفادة مــن هــذا القطــاع كقــدوة
للقطاعــات األخــرى فــي االردن.
كمــا أن هنــاك إمكانيــة أخــرى غيــر مســتغلة تتمثــل فــي الشــركات الناشــئة
"األردنيــة" فــي البلــدان األخــرى .تشــير الدالئــل القصصيــة إلــى أن عــددا ً مــن
الشــركات الناشــئة  -رغــم أنهــا مملوكــة لألردنييــن وتعمــل فــي الســوق
األردنيــة  -مســجلة فــي الخــارج .فقــد اختــارت العديــد مــن قصــص النجــاح فــي
األردن تســجيل أعمالهــا فــي الخــارج ألنهــا أو ألن مســتثمريها يعتبــرون بيئــة
األعمــال واالســتثمار فــي األردن أقــل مالءمــة مــن االقتصــادات األخــرى فــي
المنطقــة وخارجهــا.

الجهــود المتضافــرة التــي تبذلهــا الحكومــة
وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن يمكنهــا اســتثمار
إمكانــات الشــركات الناشــئة فــي األردن.
حــددت هــذه الدراســة عــددا ً مــن الفــرص لتعزيــز نمــو الشــركات الناشــئة
وتأثيرهــا .فرعايــة الشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا بوجــه عــام

وكذلــك فيمــا يتعلــق بــأداء صادراتهــا بوجــه خــاص يمكــن أن يســاعد فــي
تأســيس األردن كمحــور للخدمــة الرقميــة فــي المنطقــة وخارجهــا .وقــد
كشــفت األبحــاث عــن عــدد مــن نقــاط الدخــول لصانعــي السياســات مــن
أجــل تعزيــز منــاخ األعمــال واالســتثمار للشــركات الناشــئة .يشــمل ذلــك
الجوانــب المتعلقــة بالقانــون (مثــل إصــدار قانــون للشــركات الناشــئة
وتشــجيع الصناديــق المحليــة التــي يتــم إنشــاؤها اســتنادا ً إلــى النظــام
األساســي لــرأس المــال المغامــر) ،وبالبيئــة التنظيميــة (مثــل اســتخدام
أدوات إصــاح مبتكــرة كمقصلــة تنظيميــة إللغــاء أنظمــة وتبســيطها فــي
فتــرة وجيــزة بتكلفــة منخفضــة) ،وبالحوافــز (مثــل ضمــان حوافــز ضريبيــة
طويلــة األجــل ومســتقرة) ،باإلضافــة إلــى األطــر المؤسســية والسياســاتية
(مثــل دعــم تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر المشــاريع الصغيــرة
ومتناهيــة الصغــر).
يمكــن ألي كيــان مرجعــي فــي الحكومــة يتعامــل مــع السياســات المتعلقــة
بالشــركات الناشــئة التــي تســهل التفاعــل بيــن رواد األعمــال والــوكاالت
الحكوميــة ذات الصلــة ومنظمــات الدعــم أن يؤثــر إيجابـ ًا علــى منــاخ األعمــال
واالســتثمار للشــركات الناشــئة والمؤسســات ذات الصلــة.
وللتعامــل بفعاليــة مــع الحركــة التــي تبــدو متزايــدة نحــو التســجيل فــي
وتدخــل شــاملين
مراجعــة
الخــارج ،قــد ينظــر صانعــو السياســات فــي
ٍ
ٍ
وكلييــن فيمــا يتعلــق باالســتثمار والضرائــب والقضايــا المتعلقــة بالتوســع.
يجــب أن تراعــي االســتراتيجية الشــاملة التــي تلبــي احتياجــات الشــركات
الناشــئة التوصيــات المقترحــة مــن هــذه الشــركات .كمــا ســيتيح الحــوار
الفعــال بيــن القطاعيــن العــام والخــاص معالجــة التدخــات الواعــدة مــن
ناحيــة باإلضافــة إلــى تلــك التــي يمكــن معالجتهــا بمــوارد قليلــة فــي غضــون
مهلــة قصيــرة ("المكاســب ســهلة المنــال") مــن ناحيــة أخــرى .يمكــن أن
تشــمل المجــاالت ذات األولويــة ( )1إدخــال فتــرات إعفاء/ســماح للضرائــب
والضمــان االجتماعــي فــي الســنوات األولــى مــن العمــل )2( ،توفيــر إعفــاءات
ضريبيــة لمدخــات اإلنتــاج (محليــة أو مســتوردة) )3( ،طرح عمليــة جمركية
للشــركات الناشــئة فقــط بهــدف تقليــل الوقــت والتكاليــف وكذلــك
لتحســين االتســاق مــن حيــث العمليــات واإلجــراءات المطبقــة )4( ،إنشــاء
عمليــة للتصعيــد للشــركات الناشــئة فيمــا يتعلــق بقضايــا أخــرى مــن حيــث
توفيــر الخدمــة العامــة )5( ،إنشــاء مجلــس أعلــى  /هيئــة  /محطــة واحــدة
تتو ّلــى جميــع القضايــا المتعلقــة بالشــركات الناشــئة وتكــون مســؤولة عــن
مراجعــة وإنفــاذ جميــع القوانيــن التــي تؤثــر علــى الشــركات الناشــئة.

تتط ّلــب اإلدارة الفعالــة والترويــج لتأثيــرات
الشــركات الناشــئة لغــة مشــتركة ومراجعــة
لمصــادر البيانــات ذات الصلــة فــي األردن
مــا يــزال األردن يفتقــر إلــى تعريــف رســمي وإطــار سياســة موحــد للشــركات
الناشــئة بشــكل عــام ،والشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا
والداعمــة للتكنولوجيــا بشــكل خــاص .وهــذا يمنــع التنفيــذ المتماســك
والتأثيــر التــآزري للتدخــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة لدعــم هــذه
الشــركات .تقتــرح هــذه الدراســة تعريفــ ًا تشــغيلي ًا/عملي ًا للشــركات
الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا اســتنادا ً إلــى أفضــل الممارســات الدوليــة
والمشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين األردنييــن.
يتطلــب القيــاس الفعــال كذلــك وجــود نظــام إحصائــي فعــال .وقــد وجــدت
األبحــاث التــي أجريــت فــي الدراســة مصــادر معلومــات متوفــرة محلي ـ ًا يتــم
تحديثهــا إلــى حــد مــا بشــكل منتظــم ومتاحــة محليــ ًا ،وبالتالــي ال تعتمــد
علــى دراســات اســتقصائية مخصصــة .ومــع ذلــك ،كشــفت الدراســة أن ثالثــة
مصــادر بيانــات ثانويــة فقــط توفــر مجموعــات بيانــات ذات صلــة مباشــرة.
كذلــك فــإن مجموعــات البيانــات هــذه تحتــاج إلــى مراجعــة وتنقيــح لضمــان
كاف على األســئلة الرئيســية
أن نطاقهــا وعمقهــا وتركيزهــا تجيــب بشــكل ٍ
حــول مســارات نمــو الشــركات الناشــئة .ويمتلــك النظــام اإلحصائــي األردنــي
إمكانــات إجــراء المزيــد مــن التحســينات إلنشــاء بيانــات رســمية ودقيقــة
وتراعــي العمــر حــول مســاهمة وأداء الشــركات الناشــئة بشــكل عــام
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والشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا بشــكل خــاص .يتســم
جــدول المدخــات والمخرجــات واإلحصــاءات ذات الصلــة بأهميــة خاصــة
لتقييــم التأثيــرات غيــر المباشــرة والمســتحثة لتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت والقطاعــات األخــرى .مــن الموصــى بــه بــدء نمــوذج إدخــال وإخــراج
جديــد وأكثــر تفصي ـ ً
ا لالقتصــاد األردنــي.
محدثــة
توفــر  Int@jمجموعــة بيانــات خاصــة بقطاعــات محــددة وهــي
ّ
بشــكل جيــد ومتطــورة لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن
حيــث التغطيــة الصناعيــة والجــودة .ومــع ذلــك ،هنــاك حاجــة إلــى االســتفادة
مــن المنهجيــة الدوليــة لدائــرة اإلحصــاءات العامــة فــي تغطيــة المزيــد مــن
والمفصلــة (مثــل القيمــة المضافــة واالســتثمار
المتغيــرات المعياريــة
ّ
الحقيقي) ،فضــ ً
ا عــن المتغيــرات الرئيســية األخــرى ،مثــل خــروج شــركات
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت أو معــدالت توقفهــا (حســب الفئــة
العمريــة) والتركيــز الجغرافــي لشــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت،
وكثافــة المهــارات لــدى الشــركة (نســبة الموظفيــن الحاصليــن علــى
درجــة البكالوريــوس أو أعلــى) .ومــن شــأن اعتمــاد رقــم تعريــف فريــد لــكل
شــركة مــن شــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت أن يســهل التت ّبــع
المنهجــي للشــركات الناشــئة بمــرور الوقــت.
ويمكــن أن يتــم تحســين البيانــات اإلحصائيــة ،والبحــوث التحليليــة ،والتقاريــر
الترويجيــة لفــرص االســتثمار للقطاعــات الفرعيــة ذات األولويــة فــي
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والخدمــات ذات الصلــة ،مثــل صناعــة
البرمجيــات ،والتجــارة اإللكترونيــة ،ومراكــز االتصــال.
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أخيــراً ،هنــاك حاجــة قويــة لتوحيــد تصنيــف األنشــطة التجاريــة وفق ـ ًا لنظــام
التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد ( )ISICبيــن الجهــات الحكوميــة
المختلفــة المشــاركة فــي تســجيل وترخيــص وتت ّبــع األعمــال التجاريــة (مثل
وزارة الصناعــة والتجــارة ،ودائــرة مراقبــة الشــركات ،وبلديــة عمــان ،وبلديــات
المحافظــات ،ودائــرة اإلحصــاءات العامــة) ومنظمــات دعــم األعمــال (مثــل
غــرف التجــارة وغــرف الصناعــة) .كذلــك ،مــن الضــروري توفيــر تصنيــف
ا (مثـ ً
للشــركات علــى مســتوى أكثــر تفصيـ ً
ا نظــام ترقيــم تصنيــف صناعــي
أكثــر مــن أربعــة رمــوز) فــي تعــداد المنشــآت وفــي اســتطالعات القطــاع ،ممــا
ســيتيح إجــراء تحليــل أكثــر تعمقــ ًا لألنشــطة االقتصاديــة ذات األولويــة.
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الملحق أ :نتائج مجموعات التركيز
الحكومة والسياسات  -القضايا
الموضوع
الفرعي

الجمارك

المرحلة /
المجموعة

التأسيس

المدخالت
ـاء علــى الحكــم الشــخصي لموظــف دائــرة
تتغيــر الرســوم الجمركيــة المدفوعــة للحكومــة باســتمرار بنـ ً
الجمــارك الــذي لديــه فهــم أو اهتمــام قليــل بشــأن االحتياجــات الخاصــة للشــركات الناشــئة ،ممــا يخلــق
مشــاكل كبيــرة فــي التنبــؤ بالتكاليــف والتســعير.
العمليــة الجمركيــة طويلــة ومكلفــة ،حيــث قــد يســتغرق األمــر شــهورا ً الســتكمالها ،مــع كــون الرســوم
الجمركيــة فــي بعــض األحيــان أضعــاف تكلفــة العنصــر األصلــي.
تفضــل بعــض الشــركات الناشــئة القيــام ببعــض أنشــطة تطويــر المنتجــات خــارج األردن لتجنــب العمليــة
الجمركيــة الطويلــة والمكلفــة.
لــدى الــوكاالت الحكوميــة وموظفيهــا علــى مختلــف مســتوياتهم معرفــة محــدودة حــول الشــركات
الناشــئة واحتياجاتهــا الخاصــة ،والبعــض لديــه موقــف عدائــي تجــاه مثــل هــذه المنظمــات.

التأسيس

لــدى العديــد مــن الشــركات الناشــئة مشــاكل بشــأن الطريقــة التــي يتــم بهــا تطبيــق القوانيــن واألنظمــة مــن
قبــل الســلطات الحكوميــة ذات الصلــة ،وينظــر إليهــا علــى أنهــا إنتقائيــة وتســتند إلــى التفســيرات الشــخصية
وخصوصـ ًا مــن قبــل موظفــي الحكومــة فــي المجــاالت التــي تشــمل الضرائــب والجمــارك.
العديــد مــن الشــركات الناشــئة التــي لديهــا مشــاكل بشــأن الخدمــات الحكوميــة ال تصعّ ــد القضايــا بســبب
ضيــق الوقــت أو بســبب الخــوف مــن ردة الفعــل أو بســبب عــدم وجــود مثــل هــذه العمليــة .كذلــك ،تتطلــب
بعــض التراخيــص اســتثمارات عاليــة لبعــض الشــركات الناشــئة (رخــص التصدير/االســتيراد).
أشــارت العديــد مــن الشــركات الناشــئة إلــى أن حجــم الســوق المحــدود والدعــم الحكومــي المحــدود يشــجع
بعــض الشــركات الناشــئة علــى االنتقــال إلــى بلــدان أخــرى.

عامة

تنظــر العديــد مــن الشــركات الناشــئة إلــى الســوق المحليــة علــى أنــه عمليــات اختبــار وتجربــة ومكتــب خلفــي،
لكنهــا غيــر كافيــة لدفــع النمــو.
النمو المبكر

أشــارت معظــم الشــركات الناشــئة إلــى ضــرورة قيــام الــوكاالت الحكوميــة بالتنســيق مــع بعضهــا البعــض
ومواءمــة أنشــطتها.
أشــارت بعــض الشــركات الناشــئة إلــى أن خدمــات الحكومــة اإللكترونيــة ليســت نشــطة أو غيــر مكتملــة أو
تتعــارض مــع العمليــة الورقيــة.

التسجيل

البيئة
التنظيمية

النمو

جهود الحكومة جيدة إال أنها تنصرف عن بعض القضايا الرئيسية/الثانوية.
ـد التغييــرات (عــدم االســتقرار) فــي القوانيــن بشــكل عــام ،والضرائــب (مثــل ضريبــة الدخــل) مصــدر قلــق
تُعـ ّ
رئيســي للشــركات الناشــئة وللمســتثمرين.

التأسيس

وجــدت معظــم الشــركات الناشــئة أن عمليــة التســجيل األولــي ســهلة ،بيــد أن هــذه العمليــة ال تســمح
لهــم بالعمــل حتــى يتــم الحصــول علــى التصاريــح والتراخيــص ذات الصلــة ،ممــا يســبب مشــاكل تأخيــر
للعديــد منهــا.

التأسيس

تتــاءم معظــم المناطــق االقتصاديــة المحليــة مــع أنشــطة التصنيــع وليــس مــع الشــركات الناشــئة مــن
حيــث الحــد األدنــى للمســاحة وحجــم االســتثمار.

النمو المبكر

النمو
الضمان
االجتماعي
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التأسيس
المبكرة ،والنمو

أشــارت العديــد مــن الشــركات الناشــئة إلــى أن بعــض األنظمــة غامضــة ،وال يمكــن تطبيــق بعضهــا علــى
المزعزعــة.
الشــركات الناشــئة ذات العــروض أو نمــاذج األعمــال
ِ
أشارت بعض الشركات الناشئة إلى أنها ال تستطيع الحصول على األنظمة الكاملة المتعلقة بأعمالها.
واجهت بعض الشركات الناشئة المسجلة في الخارج صعوبات في فتح حسابات بنكية.
تواجــه بعــض الشــركات الناشــئة التــي تحتــاج إلــى اختبــار المنتجــات المــراد تصديرهــا مشــكالت فــي العمليــة
المطولــة.
ّ
األنظمــة ليســت و ّديــة تجــاه الشــركات الناشــئة التــي لديهــا نمــاذج أعمــال أو عــروض أعمــال جديــدة
ِّ
ِّ
المنظــم فقــط.
الممكــن وليــس دور
ومزعزعــة ،ويجــب أن تلعــب الحكومــة دور
ِ
يجب أن تستوعب القوانين الجديدة التغييرات في اتجاهات التكنولوجيا واألعمال.
ـد الضمــان االجتماعــي مشــكلة رئيســية بالنســبة لمعظــم الشــركات الناشــئة حيــث إنهــا ترفــع النفقــات
يُعـ ّ
العامــة .بعــض الشــركات اســتعانت بمصــادر خارجيــة لتو ّلــي أعمالهــا أو اســتخدمت اتفاقــات االستشــارات
والخدمــات.
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الضرائب

التأسيس

أشــارت بعــض الشــركات الناشــئة إلــى غيــاب قوانيــن تنظيــم األعمــال التجاريــة عبــر اإلنترنــت (أي التجــارة
اإللكترونيــة) ،ممــا يعقــد الضرائــب ويشــجع بعــض الشــركات الناشــئة علــى إعــادة تخصيــص أعمالهــا خــارج
األردن أو التســجيل كشــركات خارجيــة.

النمو المبكر

أشــارت معظــم الشــركات الناشــئة إلــى أن تكلفــة االســتفادة مــن مــزودي الخدمــات الدولييــن مرتفعــة للغاية
بســبب الضرائــب اإلضافيــة ،وخصوصـ ًا فــي حالــة عــدم توفــر بديــل محلــي جيــد.

النمو

ـد اإلعفــاء الضريبــي لمبيعــات البرامــج ،وضريبــة الدخــل المخفضــة ( )%5وإعفــاء ضريبــة التصديــر مــن األمــور
يُعـ ّ
الجيدة للشــركات الناشــئة.
تمنح القوانين بالفعل إعفاءات ضريبية لمبيعات محدودة.
بناء على طلب المستثمرين أو لتجنب الضرائب.
تسجّ ل بعض الشركات الناشئة خارج األردن ً

الحكومة والسياسات  -التوصيات
الموضوع الفرعي

المرحلة /
المجموعة

المدخالت

التأسيس

النظــر فــي طــرح عمليــة ســهلة وموحــدة لمســاعدة الشــركات الناشــئة فــي تقديــر الرســوم الجمركيــة
الواجــب دفعهــا بدقــة قبــل تقديــم أي طلــب .وكذلــك ،إنشــاء عمليــة تت ّبــع ســريع للشــركات الناشــئة.

النمو

النظــر فــي الســماح للتكنولوجيــات الجديــدة التــي لديهــا تعقيــدات أمنيــة الدخــول إلــى المناطــق المحميــة
الخاصــة ألغــراض التجريــب.

الجمارك

النظر في اإلعفاء من الضرائب والضمان االجتماعي للسنوات الخمس األولى.
التأسيس
عامة
النمو

النظرفــي طــرح عمليــة خارجيــة مســتقلة للتصعيــد الســتخدامها مــن قبــل الشــركات الناشــئة التــي
لديهــا مشــكالت تتعلــق بالضرائــب أو الجمــارك أو الخدمــات الحكوميــة األخــرى.
النظــر فــي وجــود مجلــس أعلــى  /هيئــة  /محطــة واحــدة تتو ّلــى جميــع القضايــا المتعلقــة بالشــركات
الناشــئة وتكــون مســؤولة عــن مراجعــة وإنفــاذ جميــع القوانيــن التــي تؤثــر علــى الشــركات الناشــئة.
النظر في طرق لخلق وعي أفضل للحوافز أو الفرص الحالية وأية تغييرات في القوانين.

االستثمار

النمو

النظــر فــي طــرق لتشــجيع المســتثمرين علــى االســتثمار فــي الشــركات المســجلة محليــ ًا مــن خــال
توفيــر حمايــة أفضــل للمســاهمين.

البيئة
التنظيمية

التأسيس

النظــر فــي إنشــاء مناطــق  /حاضنــات خاصــة داخــل المناطــق االقتصاديــة تتيــح للشــركات الناشــئة
االســتفادة مــن خدمــات تلــك المناطــق دون الحاجــة الســتثمارات كبيــرة.

النمو المبكر

النظر في إنشاء منطقة اقتصادية خاصة للشركات الناشئة فقط.

الضمان
االجتماعي

التأسيس والنمو
المبكر

النظر في فترة سماح ألقساط الضمان االجتماعي ألول  5-2سنوات.
ً
النظــر فــي التســجيل االختيــاري للموظــف فــي الضمــان االجتماعــي ،وخصوص ـا للعمــال الشــباب أو طــرح
اســتحقاقات نهايــة الخدمــة كبديــل.
النظــر فــي إنشــاء صنــدوق دعــم أو إقــراض (ال يتــم ســداده فــي حالــة اإلغــاق) ألقســاط الضمــان االجتماعــي
ألول  2إلــى  5ســنوات للشــركات الناشــئة (علــى غــرار "اســترداد" فــي المملكــة العربيــة الســعودية).
النظر في السماح للشركات الناشئة بتسجيل الموظفين بالحد األدنى من الرواتب ألول  5-2سنوات.
النظر في السماح للشركات الناشئة بتسجيل الموظفين بدوام جزئي.

النمو المبكر

النظر في تخفيض الضرائب على الخدمات الدولية الالزمة كمدخالت لإلنتاج.
النظر في منح إعفاء ضريبي لجميع مدخالت اإلنتاج (محلية أو مستوردة).

الضرائب

النمو

النظــر فــي قصــر المنافــع الكاملــة علــى الشــركات الناشــئة الواعــدة ذات النمــو المرتفــع مــن خــال عمليــة
المصادقــة واالعتمــاد االنســيابيين والموضوعيين.
النظــر فــي مراجعــة ضريبــة الدخــل وعمليــة حســم ضريبــة المبيعــات ألنهــا تســبب مشــاكل ســيولة
ومشــاكل إداريــة.
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التمويل والدعم  -القضايا
الموضوع الفرعي
تمويل الدين

المرحلة /
المجموعة

المدخالت

التأسيس والمرحلة
المبكرة

لــن تفكــر معظــم الشــركات الناشــئة فــي تمويــل الديــن حيــث تركــز عمليــة تقييــم البنــوك بشــكل
أساســي علــى الوضــع الحالــي للشــركة وليــس علــى إمكاناتهــا المســتقبلية.

التأسيس

مطولــة ولديهــا فــرص أفضــل للحصــول عليــه
تجــد معظــم الشــركات الناشــئة عمليــة التمويــل
ّ
مــن المســتثمرين اإلقليمييــن.

التأسيس والمرحلة
المبكرة

تجــد معظــم الشــركات الناشــئة صعوبــة فــي جمــع األمــوال لمرحلــة التمويــل األولــي  /مــا قبــل جولــة
التمويــل األولــى  Pre-series Aمــن  ١٠٠،٠٠٠إلــى  ٢٥٠،٠٠٠دوالر امريكــي.

النمو المبكر

أشــارت بعــض الشــركات الناشــئة إلــى أن التمويــل المحلــي فــي المرحلــة المبكــرة محــدود بســبب
االفتقــار إلــى فهــم نمــاذج أعمــال الشــركات الناشــئة ،والتقييــم غيــر العــادل ،واســتثمار األفــراد غيــر
المنظــم ،وعمليــات نفــي الجهالــة والفحــص الواجبــة باهظــة الثمــن.
تقــوم بعــض الشــركات الناشــئة بالبحــث عــن التمويــل ليــس للنمــو ،بــل لتغطيــة التكلفــة
التشــغيلية الحاليــة ،أو بشــكل رئيســي للحصــول علــى تمويــل للخــروج.

اإلستثمار

النمو

التقييمــات المحليــة واإلقليميــة هــي ثلــث إلــى خمــس تقييمــات الشــركات الناشــئة فــي الواليــات
المتحــدة أو أوروبــا بســبب محدوديــة العــرض (الشــركات الناشــئة) والطلــب (رؤوس األمــوال
المغامــرة) ،وأحجــام الســوق ،واإلقــدام علــى المخاطــر ،وأحجــام األمــوال المحــدودة.
ِ
تجــد معظــم الشــركات الناشــئة صعوبــة فــي جمــع األمــوال بيــن  100,000إلــى  250,000دوالر ،أو لجولتــي
التمويــل الثانيــة والثالثــة (.)series B/C
رؤوس األموال المغامرة األردنية تستثمر خارج األردن.
ال تقــوم مؤسســة الضمــان االجتماعــي بتنويــع محفظتهــا علــى عكــس صناديــق المعاشــات
التقاعديــة األخــرى علــى مســتوى العالــم ،ممــا يعيــق االســتثمار فــي الشــركات الناشــئة أو الصناديــق.

عامة

التأسيس

تجــد العديــد مــن الشــركات الناشــئة أن برامــج الدعــم المتنوعــة ضعيفــة مــن حيــث األدوات
والمناهــج والمــوارد البشــرية القــادرة.

النمو المبكر

المؤسســين
أشــارت بعــض الشــركات الناشــئة إلــى الحاجــة ألنشــطة بنــاء قــدرات أفضــل إلعــداد
ِّ
لعمليــة النمــو وجمــع األمــوال.

النمو

مــن خــال الدعــم والترويــج المناســبين ،يمكــن تنصيــب األردن كمحــور للتكنولوجيــات المتقدمــة
مثــل الــذكاء االصطناعــي وغيرهــا مــن المحــركات للثــورة الصناعيــة الرابعــة.

التمويل والدعم  -التوصيات
الموضوع الفرعي

المرحلة /
المجموعة

المدخالت

اإلستثمار

النمو

النظــر فــي مباشــرة مناقشــة مــع مؤسســة الضمــان االجتماعــي لتشــجيع المزيــد مــن االســتثمار
المؤسســي فــي الشــركات الناشــئة األردنيــة.

عامة

النمو

النظــر فــي زيــادة برامــج الدعــم المالــي الحكومــي (المنــح والديــون وأســهم رأس المــال) لمســاعدة
الشــركات الناشــئة علــى النمــو وجــذب االســتثمارات الدوليــة.
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رأس المال البشري  -القضايا
الموضوع الفرعي

المرحلة  /المجموعة

النظام التعليمي

التأسيس

المدخالت
بعــض الشــركات الناشــئة التــي مــا تــزال فــي مرحلــة التمويــل األ ّولــي ال تواجــه مشــاكل كبيــرة فــي
توظيــف المواهــب المطلوبــة ،ولكــن عليهــا االســتثمار فــي إعــداد هــذه المــوارد للبــدء فــي إضافــة
قيمــة ألن النظــام التعليمــي غيــر قــادر علــى إعدادهــا بالكامــل لبيئــة العمــل.
تســتخدم معظــم الشــركات الناشــئة المــوارد الداخليــة لتطويــر المنتجــات والخدمــات ،ويفضــل
البعــض منهــا االســتعانة بمصــادر خارجيــة كخيــار أفضــل مــن حيــث التكلفــة.

التأسيس

وجــدت العديــد مــن الشــركات الناشــئة أن رواتــب البدايــة مرتفعــة بالنســبة للمــوارد التقنيــة وأن
توفــر المــوارد الالزمــة يمثــل تحدي ـ ًا أمامهــا.
يجــد العديــد مــن الموظفيــن الجــدد صعوبــة فــي االندمــاج مــع ثقافــة الشــركات الناشــئة ويفضلــون
بيئــة عمــل تقليديــة.

التوظيف

النمو المبكر

أشــارت معظــم الشــركات الناشــئة التــي فــي المرحلــة المبكــرة إلــى أنــه مــن الصعــب توظيــف
المــوارد التقنيــة الالزمــة التــي تتمتــع بــاإلدارة الجيدة/المهــارات الشــخصية.
تجــد العديــد مــن الشــركات الناشــئة صعوبــة فــي التوافــق مــع حــزم الرواتــب والمنافــع المقدمــة إلــى
المــوارد المحليــة الموهوبــة مــن قبــل الشــركات الدولية.

المبكرة و النمو

تجــد العديــد مــن الشــركات الناشــئة صعوبــة فــي توظيــف المــوارد البشــرية مــن خــارج األردن
لمعظــم المجــاالت التقنيــة والتجاريــة ،وال يمكنهــا العثــور علــى بدائــل جيــدة فــي الســوق المحلــي،
وخصوصــ ًا فــي المجــاالت التقنيــة الجديــدة والمتخصصــة.
تجــد العديــد مــن الشــركات الناشــئة صعوبــة فــي توظيــف كبــار المديريــن  /المديريــن مــن الصــف
األول والمتخصصيــن.

رأس المال البشري  -التوصيات
المرحلة /
المجموعة

المدخالت

النظام التعليمي

التأســيس ومرحلــة
ا لنمــو

النظــر فــي إدخــال برامــج أكاديميــة جديــدة لتلبيــة االحتياجــات المتطــورة لقطــاع الشــركات
الناشــئة.

التوظيف

المبكرة والنمو

النظــر فــي تطويــر نظــام الحصــص فــي التعيينــات الخارجيــة ،مثــل الســماح للشــركات الناشــئة
بتوظيــف مــورد دولــي واحــد لــكل خمســة مــوارد أردنيــة ،بشــرط أن يحــدث نقــل للمعرفــة ،ممــا
يســاعد علــى تدريــب المــوارد المحليــة علــى أحــدث األدوات والممارســات.

الموضوع الفرعي
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