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بـــةد مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار 

ه مدــج نشــأت-التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

التر لُنواك  التغنرات ا–1985عاال  لتـ  عدة تيوُّ

مـــرَّ بةـــا المجتمـــع المصـــري  فقـــد اخـــتص فـــ  

ـــــا  ـــــه ا ول ـــــة ( 1999-1985)مرالت بت ـــــوير الادن

ثـــم كـــا  النشـــاء وزارة . المعلوماتنـــة فـــ  مصـــر

( 1999)االتصاالت وتادولوكنا المعلومات عـاال 

دورل نق ــة تيــوُّ  رهنةــة فــ  مةــنرتهر لُنــةدي

تـــدعم كةـــود (Think Tank)كُمة ةـــة فاـــر  

.ُمتخج القرار ف  بتا مجاالت التدمنة

دهـا أ  ومدج ذلك الين   يتادَّا المركز ر يـة مدا

خـاذ ياو  المركـز ا كلـر تمنـًزا فـ  مجـا  دعـم ات

اوار القرار ف  ق ايا التدمنة الشاملة  والقامة

ـــاء  وتعزيـــز قدـــوات التواصـــ  مـــع مجتمعـــ  بدَّ

ـــدُّ نايـــة التدمنـــ ة المـــواق  المصـــري الـــجي ُيع 

ع وهدفةا ا  مار ا مر الجي يةهله لا ـ ا

يــز بــدور أكاــر فــ  صــدع الةنا ــة العامــة  وتعز 

كدــــاءة  كةــــود التدمنــــة وفعالنتةــــا  وتر ــــنا

.مجتمع المعرفة

ــــــز  ــــــك  ييمــــــ  مرك ــــــق ذل وفــــــ   ــــــان  تيقن

المعلومــــات ودعــــم اتخــــاذ القــــرار علــــا عاتقــــه 

. مةمـــة أ  ياــــو  داعًمــــا لاـــ  متخــــجي القــــرار

مرار واتــا يتةــدا لــه ذلــك  فمنــه يةــعا با ــت

   ياــــــو  أاــــــد أف ــــــ  مة ةــــــات الداــــــر

(Think Tank)  علـــــــا المةـــــــتو  الميلـــــــ

.واإلقلنم  والدول 

دور وقــد واكــ  ذلــك اعتــراٌ  القلنمــ   ودولــ   بــ

ـا فـ   المركز كمة ةـة فاـر  وهـو مـا  ةـر كلنًّ

للشـــــــرق "  ـــــــتند  أووردز"نتـــــــاهر مةـــــــابقة 

  انـه فـاز 2022ا و و وبما  الفريقنا لعاال 

مركــــــــز المعلومــــــــات ودعــــــــم اتخــــــــاذ القــــــــرار

بخمــــس كــــواهز متدوعــــة تشــــةد لــــه بالةــــاق  

:ابتااًرا والبداًعا

كلـــر تـــأت  الجهانـــة فـــ  التـــدوي  الصـــوت  ا ▪

لتــ  ابتاــاًرا  بمــا يشــةد للعمــا  الصــوتنة ا

.يصدرها المركز بالجدة والجدارة

:وفاز المركز بالارونزية  ف  ك  م 

صـ  الصدار و" االبتاار ف  التقارير الةدوية ▪

"مصر بالمعلومات

عـ  "نـة االبتاار ف  تددنج الدعالنات الياوم▪

ــــــات  ــــــد  الةنا ــــــات -تدظــــــنم فعالن مدت

".العامة

ــــا المعلومــــات▪ ــــار فــــ  الدارة تادولوكن االبتا

ـــــًجا  ـــــه ال  ذراع المركـــــز "تخ نً ـــــا وتددن ان

".ميور تادولوكنا المعلومات: الدافعة

ــــــــات ▪ ــــــــز فــــــــ  االبتاــــــــار اإلداري للةن  التمن

اصــــــــدها مركــــــــز " والجةــــــــات الياومنــــــــة 

".المعلومات ندةه

ــــو ▪ ــــز فــــ  يونن ــــاز المرك بجــــاهزة  2022كمــــا ف

(SAG Award) ا مريانــــــة الممدواــــــة

وصــــ  مصــــر "لإلصــــدارة الرقمنــــة للمركــــز  

ــــــن  نيــــــو " بالمعلومــــــات ــــــ  100مــــــ  ب أل

.العالماو مة ةة دولنة

مجلس الوزراء

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القـــرار 



“
نظــًرا للتعــاو  الملمــر وقويــ  ا مــد علــا مــدار الةــدوات الما ــنة  يــر  برنــامر ا مــم

المتيــدة اإلنمــاه  أ  مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء وااــد مــ  

ــالمركز مةــتويات متمنــزة مــ   أقــو  بــركاء التدمنــة  كمــا أ ةــر المو دــو  ا كدــاء ب

ا  االاترافنــة والتخصصــنةر ممــا أ ــةم فــ  تقــديم خــدمات ماهمــة ذات كــودة عالنــةر لــج

فــم  برنــامر ا مــم المتيــدة اإلنمــاه  ي ــع بــراكته مــع مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ 

ع  القــرار فــ  مرتاــة عالنــة  معتاــرا هــجل المة ةــة المرموقــة بــرياا رهنًةــا فــ  الةــ

.اليلنه  نيو تعزيز مجاالت التدمنة الاشرية لد  كمنع المصرين 

كنمس راول / الةند
ق المقنم لارنامر ا مم المتيدة اإلنماه  بمصر  ابًقا المدةِّ



مجلة آفاق اقتصادية معاصرة

للـن   تقدال المجلة القالة علا اآلراء االقتصادية المختلدـة  بـرز الخاـراء والمي

. واء م  داخ  مصر أو م  خاركةا  والت  تشغ  الدواهر االقتصادية

المةــــتجد العـــــالم " كورونــــا"هــــزت كاهيــــة فنــــروم 

يد مـ  اقتصاديًّار فة  أزمة ننر مةاوقة   ااش العد

ا  وهدــ. التــداعنات الةــلانة علــا االقتصــاد العــالم 

  االــة مــ  عــدال النقــن  بشــأ  التداــة با و ــاع خــا

مـ  الدترة القادمة  وما يما  أ  تةااه هجل الجاهيـة

ةر تداعنات أخر  علـا الق اعـات االقتصـادية المختلدـ

لـــجا  كـــا  مـــ  ال ـــروري أ  يتـــولا مركـــز المعلومـــات 

ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء  المتابعــة  

ما  الدقنقة لةجل التداعنات بشـا  مةـتمرر اتـا يـت

ــــ   ــــة أكــــواء عــــدال النقــــن  االقتصــــادي الت مــــ  مواكا

. ااتةا الجاهية

لتقــدال " آفــاق اقتصاديــة معاصــرة"وقد كــاءت مجلــة 

خاــراء القالة علـا اآلراء االقتصادية المختلدـة  بـرز ال

والميللنـــ    ـــواء مـــ  داخـــ  مصـــر أو مـــ  خاركةـــا  

ـم ر   والتـ  تشـغ  الدواهـر االقتصاديةر وذلــك لتقديـ

ـــة  هـــم المو وعـــات االقتصــادي ـــة متاامل ة اقتصادي

ـة علـا الةـااة  وال ـتعراأل أبرز المةبــرات الميلنـ

ـــة  مـــع التركنـــز علـــا مو ـــوع ميـــدد فـــ  كــ   والدولن

.عـدد

هـــجا  ويتدـــاو  العـــدد اللــان  والعشــرو  مـــ  المجلـــة 

  انـه اظنـش ريـادة ا عمـا  "ريادة ا عما "مو ـوع 

يـة باهتماال بالخ ف  اآلونة ا خنـرة  خاصـة مـا بعـد كاه

ــــار علــــا 19 -كوفنــــد ــــه مــــ  انعاا ــــات وآث ومــــا أفرزت

ا  ـــواق كافـــة  وبخاصـــة  ـــوق العمـــ   ا مـــر الـــجي 

ـــادة ا عمـــا   ـــة تعزيـــز ري ـــا أهمن ـــ  الوقـــو  عل يت ل

اد لتصـــاح أاـــد الروافــــد ا  ا ـــنة لدة ـــة االقتصــــ

.الوقد 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

“
ا  اآلراء الواردة بالمجلة تعار ع  وكةة نظر أصيابة"

"  وال تعار بال رورة ع  وكةة نظر المركز



فريق اإلعداد

تـــا  عمـــ  فريـــق المجلـــةلهـــج
ِ
بـــالمركز  مـــ  واقـــع باقـــة متدوعـــة مـــ  المعلومـــات ن

ــ. المصــادر واإل ــةامات الخاركنــة ال والتدةــومــ  ث  ــر الميتــو  الُمقــدَّ نرات م  ال يعاِّ

انـات كمـا أ  صـية الان ع  وكةة نظـر المركـز-بال رورة–واال تدتاكات الواردة فنه 

ـــواردة فـــ  ـــةوالمعلومـــات ال ـــا كةـــة الصـــدار التقـــاريرالمجل / تعـــود مةـــةولنتةا عل

.التيلنات ا صلنة  الُمشار اللنةا ف  نةاية ك  مو وع



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

.دولنةخالص الشار والتقدير اللا الدريق الايل  المشار  ف  العداد ملخصات مقاالت الرأي ال

رهنس المركز

أ امة الجوهري/ الةند

مةاعد رهنس مجلس الوزراء

رهنس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

رهنس التيرير

أامد الم . د

المدير التددنجي للمركز

اترهنس اإلدارة المركزية لميور المعلومات والانان

اإلبرا  العاال

مدا الادري. أ

مدير اإلدارة العامة للمتابعة الخاركنة

المدةق الايل 

ميمود خلندة. د

خاركنةالمدير التددنجي لإلدارة العامة للمتابعة ال

ميمــــــد عــــــاد .أال ــاال رابــد         . ال

الدريق الايل  الرهنس 

نعمــــــــــــه زهــــــــــــرا . أ
دعـــــــــــــاء رفعـــــــــــــش. أ

أ ــــــــــماء قــــــــــارق. أ
ر ـــــــــو   ــــــــــعند. أ

بـــــــــــــــــــنماء العربـــــــــــــــــــ . أ

أيمــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــند. أ

ولنـــــــــــــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــــــــــــاد. أ

ـــد المقصـــود. أ ـــة عا نادي

نـــــــــــــــــــادر وهـــــــــــــــــــدا . أ
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يربقلم رهنس التير 

أمحد حلمي. د

أامـــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــ . د

المــــــدير التددنــــــجي للمركــــــز

ور رهنس اإلدارة المركزية لمي

المعلومات والانانات

ريـربقلم رهنس التي

 ووق يمتتر االاتصتتاد العتتالمد بمرتلتتة متتة التبتتا ؤ جااتت  التواعتتات، وتتتت ر تقتتويرات صتت

ثتم 2022جتد عتام % 3,2إلتو 2021جتد عتام % 6,0ال قو الوولد إلو تبا ؤ ال مو العالمد مة 

وعلتتو التتر م متتة كن التحتتويات التتتد تواظتت  االاتصتتاد العتتالمد هاالتتة،. 2023جتتد عتتام % 2,7

ادمتة، جت ن والمؤ رات االاتصادية المتراظ عة تت ر إلو مزيو مة التحتويات جتد الفتتر  الق

ت فة ستت"ريتتاد  األعمتتام بمةابتتة محتترك راتت س للت م تتة االاتصتتادية واالشتعتتا ، واتتو ككتتو 

" 19كوج وتت"كن التعتاي  متع ظااحتة 2021جد تقرير المرصو العتالمد لريتاد  األعمتام " ه ل

ار إلتو كشت  إذا او تسب   جد زياد  الوعد بالفرص التجارية التد كت ح  جتد كعقاب تا، كمتا ك ت

.ومكاش  اللقاتات ستحمد صحة الووم ج ن رياد  األعمام هد التد ستحمد ثروات الو

ة واتتو كوأتتح  شتتتااج دراستتة استقصتتاا ة كظراهتتا المرصتتو العتتالمد لريتتاد  األعمتتام تحس تت

مقارشتة ب حتو 2021شقتا  جتد عتام ( 4.2)مؤ ر السراا  والب روارا  ة جد مصر ل ستجل 

ل ، مما يت ر إلو تراظع بعض الصعوبات السابقة كمام بوء عم2020شقا  جد عام ( 3.2)

 م م تجاري، كما كن ظرو  السوق المحل ة   وت كيسا تحست ها  ت تث رجتع الخبتراء تق ت

، كمتا 2020شقتا  جتد عتام ( 5.1)، مقابل 2021شقا  جد عام ( 5.6)لوي ام ك ات السوق إلو 

.2021شقا  جد عام ( 4.8)ا موا األعباء والت   م 

و  ت و وعلو الر م مة التحويات التد تواظ  رياد  األعمام جد مصر ج ن ال  ام الب ئتد ات

يعات تطتتورها ملموسهتتا ختتمم الستت وات األخ تتر ، ستتواء علتتو مستتتوى الس استتات والتتتتر

 تتة، الواعمتتة للتتتركات ال ا تتئة، كو علتتو مستتتوى عمتتل بعتتض ال  ئتتات الواعمتتة والتمويل

مةتتتل ه ئتتتة ت م تتتة صتتت اعة تك ولوظ تتتا المعلومتتتات، والعويتتتو متتتة الحاأتتت ات ومستتترعات

ارما األعمتتام، إأتتاجة إلتتو تعزيتتز بعتتض الجواشتت  الواعمتتة مةتتل الب ئتتة التك ولوظ تتة، وتستت

تتتركات الوولتتة جتتد التحتتوم الرامتتد، وكيسهتتا القتت م االظتماع تتة الرياديتتة التتتد تستتتوع  ال

.ال ا ئة والفكر الريادي

مل تتون 491واتتو اشعكتتس ذلتت  جتتد تستتاعمف استتتةمارات التتتركات ال ا تتئة لتصتتل إلتتو 

، واتتل  مصر المركز الةتاشد علتو مستتوى التترق2021صفقة، خمم عام 147دوالر، بعود 

كتتز األوستتو و تتمام إجريق تتا متتة ت تتث عتتود االستتتةمارات جتتد التتتركات ال ا تتئة، والمر

الةتتاشد متتة ت تتث م تتاا ريتتاد  األعمتتام علتتو مستتتوى التتترق األوستتو و تتمام إجريق تتا، 

مل تون دوالر ختمم 269.1وتمك    التركات المصترية ال ا تئة متة ظت   تمتويمت بق متة 

.ال صف األوم مة العام الجاري

ا تتئة وجتتد هتت ا الستت اق، يجتت  الترك تتز ختتمم الفتتتر  المقبلتتة علتتو تتتتج ع التتتركات ال 

ا الجويتتو  جتتد ختتومات األعمتتام، وتعزيتتز مجتتاالت محتتو د  جتتد ريتتاد  األعمتتام كالتك ولوظ تت

ستتتوى المال تتة، وختتومات الصتتحة والتعلتت م  ت تتث تؤكتتو الوراستتاتم العماتتة  القويتتة  بتت ة م

مةتتتل الختتتومات الم   تتتة )دختتتل التتتووم وتصتتتة التتتتركات ال ا تتتئة جتتتد ختتتومات األعمتتتام 

ة ، ل جتتو كن هتت ه الحصتتة عتتاد ه كعلتتو جتتد االاتصتتادات مرتفعتتة التتوخل مقارشتت(واالتصتتاالت

يتتو  خاصتتة باالاتصتادات م خفستتة التتوخل، وبالتتتالد جتت ن تتتج ع التتتركات ال ا تتئة الجو

ت جتتتد ختتتومات األعمتتتام ذات الق متتتة العال تتتة اتتتو يمحس تتتة مستتتار الت م تتتة جتتتد االاتصتتتادا

. م خفسة ومتوسطة الوخل

د مصتر، ختامها، ال يتزام ه تاك الكة تر الت ي يتعت ة الق تام بت  لتعزيتز شتتا  ريتاد  األعمتام جت

 ستت ر ووأتتع التتتواب ر لتستت  ل األشتتتطة الرياديتتة ودعتتم ال  تتام الب ئتتد الختتاص ب تتا، وت

م اإلبتواا الحصوم علو التمويل، وب اء المواه  الريادية القادر  علو تول و الفرص مة خم

.واالبتكار، وتب  د مسارات تعل م ة ت رم الم ارات الريادية جد الم اهج

...ريادة ا عما 
الايــه عــ  فرصــة كديــدة فــ  عــالم يتجــه نيــو الركــود
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مقاالت العدد

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

آفاق اقتصادية معاصــرة



علــا الــرنم مــ  وكــود الالنــر مــ  الدقــاع اــو  ريــادة ا عمــا  

النـــوال  ال يـــزا  الالنـــر مـــ  الدـــام ال يدةمـــو  مدةـــوال ريـــادة 

فريادة ا عما  هـ  عملنـة القـاق ا عمـا  . ا عما  وأنواعةا

التجاريــة وتدمنتةــا والدارتةــا مــ  كمنــع كواناةــا  مــع مراعــاة 

ـــة المرتا ـــة بةـــا ـــع المخـــاقر المالن بعاـــارات بةـــن ة  . كمن

ادة تلعـ  القنـ. اإلرادة والرناة ف  النشاء مشروع تجاري كديد

ــــة االقتصــــادية وتو ــــنع  ــــة التدمن ــــا فــــ  دفــــع عجل دوًرا مةًم

نمــش بــعانة هــجا المجــا  فــ  الةــدوات . ا  ــواق العالمنــة

ــرة  انــه أ ةــرت الاصــاهنة أكراهــا  أ   Dealsunny.comا خن

ثللــــ  ا بــــخان يعتقـــــدو  أ  ريــــادة ا عمـــــا  خنــــار قابـــــ  

.للت انق

مدةوال ريادة ا عما  بأنواعةا: أوًلا

يعتقد الغالنة أ  مدةوال ريادة ا عما  له معدـا أواـد  ولاـ 

هــجا لــنس هــو قانعــة اليــا     ريــادة ا عمــا  تــأت  بــأنواع 

:عديدة ومختلدة  وندةرها علا الديو التال 

  ف  عالمدا النوال  يماـ  القـو  ال: ريادة ا عما  الصغنرة▪

نـر معظم الشركات ه  بركات صغنرة  تةـةم بشـا  كا

هـــجا الدـــوع مـــ  ريـــادة ا عمـــا  ياـــاد ياـــو  . فـــ  التو نـــ 

ــــة  ــــا  ــــ نلة لتغ ن ــــه ياةــــ  أع ــــا ل أرباًا ــــا  ان مربًي

تعجـــــز . ندقـــــاتةم و ـــــما  تقـــــديم الخـــــدمات لعـــــاهاتةم

الشـــركات الصـــغنرة عـــ  كـــجا رأم المـــا  اال ـــتلماري 

ة أو  نةا نالًاا مـا يـتم تمويلةـا مـ  قاـ  ا صـدقاء والعاهلـ

ومـــ  ا مللـــة علـــا الشـــركات . قـــروأل ا عمـــا  الصـــغنرة

الصـــغنرة الميـــات التجاريـــة الصـــغنرة وميـــات الاقالـــة

.واال تشارين  واليرفنن 

2022سبتمبر |معاصرة  آفاق اقتصادية| مجلة دورية  3

ريــادة ا عمــا  ومةــتقا  الجمةوريــة 

الجديدة

أامد داوود. د

–ٌميا ــــر بالنــــة الةدد ــــة

الجامعــــــة الاري اننــــــة فــــــ  

وزارتـــــ  ال تشـــــاري-مصـــــر

ــــــــ   الان ــــــــة واإلنتــــــــا  اليرب

«مصر-كنموناس»
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ري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

  ف  هجا الدوع مـ: ريادة ا عما  القابلة للت وير▪

ريـــــادة ا عمـــــا   ياـــــدأ رواد ا عمـــــا  بـــــركاتةم 

معتقــدي  أ  ر يــتةم وأفاــارهم  ــت ور العــالم 

فنيصـــــلو  علـــــا تمويـــــ  مـــــ  أصـــــياا ر وم 

النةــم يةــعو  اللــا اليجــاد نمــوذ  أعمــا  . ا مــوا 

قابـــــ  للت ــــــوير والتاـــــرار  وبمجــــــرد أ  يجــــــدول  

ــد مــ  رأم المــا  لت ــوير  ــا المزي  ــنيتاكو  الل

ــة التالنــة ــا المرال ــادة. مشــاريعةم ونقلةــم الل ري

  ا عمــا  القابلــة للت ــوير هــ  نةــاة صــغنرة مــ

.عالم ا عما  بةا  مخاقر رأم الما  العالنـة

تشــــــــم  ا مللــــــــة الشــــــــركات الداكيــــــــة ملــــــــ  

Facebook وInstagram والعديـــد مـــ  مدصـــات

.كالاتناكات المةتةل. التةوق عار اإلنترنش

بتاار تتمنز هجل القنادة باال: ريادة ا عما  الاانرة▪

ديـدة المةتمر  والتقديم المةتمر للمدتجات الج

ــتر الرهنةــ  ا صــل  ــتم ت ــوير هــ. اــو  المد جل ي

ـــــــــات  ـــــــــة مت لا المدتجـــــــــات با ـــــــــتمرار لمواكا

وكنــة المةــتةلان  المتغنــرة والت ــورات التادول

نالًاـــا مـــا يـــتم تو ـــنع هـــجا الدـــوع مـــ  . الشـــاهعة

ا عمـــا  مـــ  خـــا  الشـــراكة أو اال ـــتيواذ علـــا 

ات تت ــم  أمللــة الشــرك. بــركات ماتاــرة أخــر 

Google Microsoft   Samsung: الدابــ ة الاانــرة

.وما اللا ذلك

ريادة ا عما  االكتماعنة ه : الريادة االكتماعنة▪

عدــــدما يأخــــج راهــــد ا عمــــا  مشــــروًعا لتيةــــن  

. العالم  دو  أي ربح أو ماة  مادي ف  االعتاـار

ــادة فــ   ــوع مــ  القن  Safe Pointيتجلــا هــجا الد

Trust  مـــار  "وهـــ  مدظمـــة بري اننـــة أ ةـــةا

هــــجل المدظمــــة مةــــةولة عــــ  العــــادة ". كو ــــاا

ــــــادات  ــــــد العن ــــــة وتزوي تصــــــمنم ا كةــــــزة ال ان

ة والمراكز الصينة بـأدوات اقـ  مجاننـة مدخد ـ

ملنـارات 4لقد تمادوا م  توفنر أكلر م  . التالدة

. دولة مختلدة او  العالم40اقدة ف  أكلر م  

بن ة ريادة ا عما  ف  مصر: ثانًنا

يتمتع رواد ا عما  ف  مصر بدعم واهتماال مليـو 

ــــــات والمة ةــــــات الر ــــــمنة وكــــــجلك  مــــــ  الةن 

ـــة . مة ةـــات الق ـــاع الخـــان ـــًا  تشـــرع الدول االن

  المصـرية فـ  نمـوذ  اقتصـادي كديـد يعتمـد بشــا

ت كانر علا العم  الير  وريادة ا عما   والمة ةا

.الصغنرة والمتو  ة

  الجدير بالجكر أ  مصر اافظش علا المركز ا و  ف

مد قة الشـرق ا و ـو وبـما  الفريقنـا مـ  انـه

ــــــدد صــــــدقات التمويــــــ  واال ــــــتلمار الموكةــــــة  ع

  2020للشـركات الدابـ ة خــا  الربـع ا و  مـ  عــاال 

ـــر صـــادر عـــ  بـــركة  ـــا لتقري وأو ـــح (Magnet)وفًق

التقريــــر الــــجي أقلعــــش علنــــه هن ــــة تدمنــــة صــــداعة 

كاـر   أ  مصـر  ـجلش أ"ايتندا"تادولوكنا المعلومات 

٪ مــــــ  الكمــــــال  37عــــــدد مــــــ  الصــــــدقات بدةــــــاة 

.الصدقات بالمد قة

كمــــا أبـــــار التقريـــــر اللــــا زيـــــادة التمويـــــ  المعلـــــ  

  2020للشـركات الدابـ ة خــا  الربـع ا و  مـ  عــاال 

مشــروع وعمــ  108ملنــو  دوالر فــ  277لتصــ  اللــا 

فـــم  مدـــاة وبن ـــة  MAGNiTT))ووفًقـــا لموقـــع . راهـــد

ــــن   ا عمــــا  للشــــركات الدابــــ ة فــــ  مصــــر مــــ  ب

ا ف ــــ  فــــ  مد قــــة الشــــرق ا و ــــو وبــــما  

أفريقنــــار ويركــــع ذلــــك اللــــا العديــــد مــــ  الماــــادرات 

الياومنـــة والخاصـــة بمـــا فـــ  ذلـــك ا ـــتلمار الادـــك

المركــــزي المصــــري بقنمــــة ملنــــار كدنــــه فــــ  ق ــــاع 

دــــك التادولوكنـــا المالنــــة  باإل ـــافة اللــــا ماـــادرة الا

رأم التجاري الدول  لتأ نس أو  بركة ا تلمار بـ

مــا  مخــاقر فــ  مصــر فــ  مجــا  تمويــ  الشــركات 

ــن   ــرًا الشــراكة ب ــا المالنــة  وأخن الدابــ ة بالتادولوكن

(StartupBootcamp) وصــددوق ((Pride Capital 

فــ  StartupBootcamp FinTech))إلقــاق برنــامر 

. مصر
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ـــا30)ويعـــد مصـــ دا قدـــدي     مـــ  أنجـــح رواد (عاًم

اصـــــ  علـــــا بـــــةادته مـــــ  . ا عمـــــا  المصـــــرين 

الجامعـــة ا مريانـــة فـــ  القـــاهرة وعمـــ  مةتشـــاًرا 

ـــ  تأ ـــنس (Careem)للدقـــ  فـــ   عـــاال (Swvl)قا

يــر بـدأت قصـة نجـاص مصـ دا قدـدي  فـ  فارا. 2016

( (Swvl  عدــدما قــرر تــر  و ندتــه والتركنــز  علــا2017

 (Swvl)مدــــج ذلــــك اليــــن   ازدهــــرت. بــــدواال كامــــ 

ـــــزخم فـــــ  تركنـــــا ومصـــــر  واكتةـــــاش الالنـــــر مـــــ  ال

. وباكةتا 

أهمنة ريادة ا عما : ثالًلا

مــو تعتاــر ريــادة ا عمــا  الاــد  الركــاهز ا  ا ــنة للد

لـة علا الدو. االقتصادي ف     الجمةورية الجديدة

ــــات الدابــــ ة  باــــ  مة ةــــاتةا واكــــ  دعــــم الانان

وتـــــجلن  العقاـــــات لمةـــــاعدتةا علـــــا اإلنتـــــا  دو  

ت باإل ــافة اللـــا ذلــك  لزيــادة دور ا ـــتلمارا. توقــ 

الشـــــــركات والمة ةـــــــات فـــــــ  دعـــــــم االقتصـــــــاد 

المصـــــري  مـــــ  المةـــــم أ  نتدـــــق علـــــا أ  كمنـــــع 

المشــــروعات الدابــــ ة اــــو  العــــالم هــــ  الميــــور 

ــــ  وأ  الةـــر ا و  لدجااةـــا هـــو " الداـــرة"الرهنةـــ  ل

ــج فاــرتةم  قــدرة رواد ا عمــا  علــا المغــامرة وتددن

اتـــا لـــو كانـــش فـــرن الدشـــ  مةـــاوية أو أكاـــر مـــ  

اق  ريادة ا عما  ثقافة مختلدة ع  بـ. فرن الدجاص

نر المجتمع  انه أ  هةالء ا فراد قادرو  علا التدا

وصــــنانة أفاــــارهم فــــ  خ ــــو عملنــــة  كمــــا أنةــــم 

قــادرو  علــا المخــاقرة واتخــاذ القــرارات دو  خــو  

اال لــجلك  االهتمــاال بتربنــة ال دــ  ونظــ. مــ  الدشــ 

وري التعلــنم الــجي يعتمــد علــا االبتاــار واإلبــداع  ــر 

لخلــــق فــــرن لــــرواد ا عمــــا  للتواكــــد علــــا  ــــااة 

. المجتمع المصري

آلنات تعزيز ريادة ا عما  ف  مصر: رابًعا

ـــا  ثـــار قـــرق رهنةـــة  يماـــ  للياومـــات مـــ   هد

:كاآلت . خالةا تعزيز االبتاار وريادة ا عما 

ــة العمــ ▪ ــد: ت ــوير بن  الياومــات فــ  و ــع فري

  لــدفع الجــجا المتعلــق باالبتاــار وريــادة ا عمــا

لةجا أاد أكلر الماونات التأ نةنة. داخ  الدولة

هــو تقلنــ  مخــاقر رأم المــا  مــ  خــا  تـــوفنر 

دح التـدابنر ال ـريانة أو المـ-مجموعة م  المزايا 

يماـ  أ  تةـاعد هـجل ا نـواع . أو اليوافز ا خـر 

مـ  الماـادرات الياومنـة فــ  كـجا مجموعـة مــ  

ا بخان والشركات اللا موقع ما  وكـجا رأم 

ـــه  ـــ  والنشـــاء نظـــاال بن ـــ  قـــوي ان المـــا  ا كدا

يماــــــ  للماتاــــــري  ورواد ا عمــــــا  والشــــــركات 

االكتمـــاع مًعـــا لخلـــق قنمـــة أكلـــر ممـــا يماـــ   ي 

.بخص القناال به بمدردل

تعزيـــز المواهـــ  هـــو دور مةـــم : تدمنـــة المواهـــ ▪

يجــ  علــا الياومــات القنــاال بــه مــ  أكــ  ت ــوير 

مــــ  . المواهــــ  الازمــــة لــــدعم اقتصــــاد االبتاــــار

مرالـــة مـــا قاـــ  المدر ـــة اللـــا الجامعـــة  يماـــ  

للياومــــات النشــــاء وتعزيــــز الاــــرامر التــــ  تــــدعم 

نة العلــوال والتادولوكنــا ومجــاالت الــتعلم الرهنةــ

ة ا خر   مع تشجنع ال اا وذوي الدزعة الريادي

.ا كلر

اقتصاد عددما يتعلق ا مر باداء: تشان  اللقافة▪

ــ ــز ثقافــة ي ــا تعزي تم االبتاــار  تيتــا  الياومــات الل

اء فنةــا تشــجنع االبتاــار وريــادة ا عمــا  واالاتدــ

ـــز المواهـــ  وعـــرأل . بةمـــا وماافأتةمـــا ال  تعزي

  مايـــك فاركوهـــار ـــاوت : قصـــص الدجـــاص ملـــ 

  مـات بـاري  كـودي فـوكس  الـجي بروكسكانو  

  لديةم كمنًعـا تـأثنر علـا المةـرص العـالم  يماـ

يماـ . أ  يق عوا بوًقا قويًا نيو هجا الةد 

كـ  مـ  للشركات أيً ا أ  تدع  الالنر لتشـجنع

ة كدق ـ. االبتاار وريادة ا عما  داخ  مدظماتةـا

ــا ثا ــز عل ثــة ان ــاق  تيتــا  الشــركات اللــا التركن

.مجاالت اا مة
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ر  بةـا  تيدد ال ريقة الت  يتص: توفنر القنادة▪

كا  القادة ويتيدثو  ويااف و  المو دن  ما الذا

. اصاالبتاار وريادة ا عمـا  يماـ  أ  يتر ـخا بدجـ

ــــد  ــــادة  ق بالدةــــاة لمجــــالس اإلدارة وفــــرق القن

  يت لــ  ذلــك نظــرة قويلــة ا كــ  لا ــتلمارات

آت وخلق مةااة ليدور االبتاـار وت ـوير الماافـ

وء ومةبــرات ا داء الرهنةــنة التـــ  تةــلو ال ـــ

.تةاعلا الدجااات الت  يريدو  تشجنعةا وماافأ

داع نالًاـا مـا يـأت  اإلبـ: تعزيز المـدخات المتدوعـة▪

وا الر يــة والخلدنــة واللقافــة وأ ــل-مــ  التدــوع 

تيتـــا  . العمـــ  وأي عـــدد مـــ  العوامـــ  ا خـــر 

نةا مـدح الشركات اللا التركنز علا خلق بن ة يتم ف

أكار عدد مماـ  مـ  ا بـخان فرصـة لمشـاركة

ــدة أصــواتةم  بــداًل مــ  التركنــز علــا ا فاــار الدر  ي

ع مـ  خـا  تشـجن. ف  الليظـة التـ  تظةـر فنةـا

ــة مــ ــق بن    اآلراء المتدوعــة  يماــ  للشــركات خل

ـــا -اإلبـــداع  انـــه يماـــ  للدـــام أ  يجتمعـــوا مًع

ر لديص ا فاار واإلمااننـات دو  التعـرأل لخ ـ

.الدش 

تجاوز تيتا  الشركات اللا: التدانر بشا  بام ▪

وخلـق «ال ريقة الدردية للقناال با بـناء»عقلنة 

ق وهجا يعد  خلق قـر . بن ات باملة قدر اإلماا 

للجمــع بــن  كــ  مــ  الماتاــري  وركــا  ا عمــا  

يماـــ  أ  يشـــم  . وتعزيـــز نقـــاا التقـــاقع هـــجل

ــك أبــااًلا مختلدــة مــ  ا نشــ ة  مــ  تعزيــ ز ذل

ــــا النشــــاء ذراع رأم المــــا   ــــداخل   الل االبتاــــار ال

أو العمـ  ماابـرة  ((Venture Capitalالمخـاقر 

اــ  مــع الشــركات الدابــ ة ال تاشــا  كنــ  يم

يماـــــ  للشـــــركات. لابتاـــــارات أ  تخلـــــق قنمـــــة

  القاهمـــة تةـــخنر وت ـــوير ا فاـــار الماتاـــرة مـــ

.التعةند الجماع 

الخاصة

  مــ  أخنــرًا  عدــدما يتعلــق ا مــر بتعزيــز االبتاــار وريــادة ا عمــا   هدــا  دور كانــر لاــ

نـه المدتاص هو اليجاد قرق للعم  مًعا لتعزيز نظـاال بن ـ  ا. الياومات والشركات

.يتم مدح كانا  المعادلة فرصة لازدهار



اظنــش ريــادة ا عمــا  باهتمــاال بــالخ اآلونــة ا خنــرة خاصــة مــا 

بعـــد كاهيـــة كورونـــا ومـــا أفرزتـــه مـــ  انعاا ـــات وآثـــار علـــا 

اال ـــواق كافـــة وبخاصـــة  ـــوق العمـــ   ا مـــر الـــجي يت لـــ  

د الوقو  علا أهمنـة تعزيـز ريـادة ا عمـا  لتصـاح أاـد الروافـ

ن  ريـادة ا  ا نة لدة ة االقتصاد الوقد   الذ يالر الخلو ب

ا عمـا  والشــركات الدابــ ة وننرهــا مــ  المدشــآت الصــغنرة

ــــة الصــــغر  لتشــــابةما فــــ  بعــــ  المعــــاينر كعــــدد  ومتداهن

العمالـــة ورأم المـــا  المـــدفوع  ولاـــ  هـــجا الخلـــو أمـــر ننـــر 

 لق اع ريادة ا عما   الجي يمتلك قانعة خاصة  م
ٍ
  مدص 

ــــرهنس و ــــا  تيقنقــــه ــــة والةــــد  ال ــــادي . انــــه الغاي فالري

ش يةتةد  اليجاد ا  لمشالة ما  أو تةـةن  أ ـالن  العـن

والممار ــــات النومنــــة للفــــراد والشــــركات والياومــــات فــــ  

.بع  الياالت والتجارا

ةــتن  تتةــم ريــادة ا عمــا  والشــركات الدابــ ة بةــمتن  رهن

همــا المخــاقرة واإلبــداع  فتديصــر تلــك المخــاقرة فــ  فاــرة 

ـــدخو   ـــد ا عمـــا  بال ـــجل  بندمـــا ال يخـــاقر راه المشـــروع وتددن

والعم  ف   وق تغنـ  عدـه مقومـات والدة مشـروعه ونمـو 

ا  فـ  بركته الداب ة  فنما  ت انق أ ا نات ريـادة ا عمـ

أي ماــــا  اــــو  العــــالم  لاــــ  تختلــــ  الممار ــــات التجاريــــة 

.بية  المد قة  ووفًقا للقوانن  الت  تيامةا

فمــ   ــمات مشــروعات ريــادة ا عمــا  والشــركات الدابــ ة 

رة أنةــا تاــدأ بداـــرة ماتاــرة تيمـــ  نةــاة كانـــرة مــ  المخـــاق

و ع يةعا صاااةا لتيويلةا لواقع فعل   بةد  الدمو والت

ريقــة ولتاــوي  اللــروات با ــتخداال المــوارد المتااــة بأف ــ  ق

ما  أما المشروع التقلندي فنقتصر هدفه علا ف   . ممادة

كةـة اال تمرارية عار تولند دخ  مةـتمر يغ ـ  تاالندـه مـ 

أخــر  ويعمــ  علــا ا ــتنعاا المزيــد مــ  العــاملن  وعــادة مــا 

مةـاال يةتةد  ف ة ذات  مات و ندنة تتدا   مـع تلـك ال

.التقلندية لةجل المشروعات
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آلنات تعزيز ريادة ا عما  ف  مصر

فر  عاد هللا. د

مــــدرم االقتصــــاد وع ــــو 

الجمعنـــــــــــــــة المصـــــــــــــــرية 

لاقتصــــــــــــاد الةنا ــــــــــــ  

والتشريع واإلاصاء
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ةـا وبداًء علا خصوصـنة ريـادة ا عمـا   يصـاح الدراك

( 152) ـم  المشـروعات التــ  تخ ـع للقـانو  رقــم 

  الخــــــــــان بتدمنــــــــــة المشــــــــــروعات 2020لةــــــــــدة 

د المتو ــ ة والصــغنرة والمتداهنــة الصــغر  أمــًرا قــ

ـــر ميلـــه  خاصـــة مـــع مقارنـــة التجـــارا  ياـــو  فـــ  نن

.الدولنة ذات الصلة بريادة ا عما 

مــو وان اًقـا مـ  أهمنـة تـوفنر القـار تدظنمـ  ييدـز ن

ة ريـــادة ا عمـــا  تتةـــارع الالـــدا  فـــ  الدتـــرة الراهدـــ

ال تق اا الشركات العاملة فـ  هـجا الق ـاع  مـ 

ذلـك خا  تدبن  بن ة قانوننـة وتدظنمنـة داعمـة   و

فــ   ــ  اعتاــار ريــادة ا عمــا  ومــا يتولــد عدةــا مــ  

ًيــــا ميدوًفــــا بالمخــــاق ر  بــــركات نابــــ ة عمًلــــا تجار

ــة ويت لــ  الشــجاعة  ولاــ  ال يدمــو الال فــ   ــ  بن  

ــا ــأت  عل ــد مــ  العداصــر  ي ــوافر بةــا العدي ميدــزة يت

رأ ـــةا الةنا ـــة العامـــة واإلقـــار القـــانون  الـــجي 

.يما  أ  يخد  م  المخاقر ويزيد فرن الدجاص

فــ   ــوء مـــا تقــدال يماــ  قـــرص عــددا مــ  الميـــاور 

دادة م  والت  تعد بملابة آلنات ميدزة لتعزيز اال ت

:ريادة ا عما  وذلك علا الديو التتال 

الجةــود الر ــمنة اليالنــة لتعزيــز قــدرات ق ــاع: أوال

:ريادة ا عما 

  لم تاـ  الدولـة المصـرية بعنـدة عـ  هـجل اليالـة  بـ

ا  بـــجعش الدـــرن الميلنـــة المتااـــة لتيدنـــز اإلقاـــ

ــ  مرنــوا   ــار مةد ــوع مــ  ا عمــا  كخن ــا هــجا الد عل

فوفًقـــا لانانـــات المرصـــد العـــالم  لريـــادة ا عمـــا 

(GEM)  فقــــد ت ــــاع  المعــــد  اإلكمــــال  لدشــــاا

ًاـا  ريادة ا عما  ف  المراا  الماارة فـ  مصـر تقري

  ثـم 2020فـ  عـاال % 11.3اللـا 2019ف  عـاال % 6.7م  

  وذلك بـالرنم مـ  تـداعنات 2021عاال % 9.21بلخ نيو 

".19_ كوفند "انتشار كاهية 

و وقـد أولــا صـانع القــرار اهتماًمـا ب ــرورة تيدنـز نمــ

ق ـــــاع ريـــــادة ا عمـــــا  الميلـــــ   ولعـــــ  توصـــــنات 

قنـــا الفري"  بمدتـــد  "عاـــد الدتـــاص الةنةـــ "الـــرهنس 

ديةــمار 9-8)  فــ  بــرال الشــنا خــا  الدتــرة "2018

ش   كانش خنر دلن  علا هجا االهتماال  الذ ت مد(2018

: ما يل 

تالنــ  مة ةــات الدولــة بتوانــد كةودهــا نيــو▪

تأ ـــنس أو  مركـــز القلنمـــ  لريـــادة ا عمـــا  فـــ  

ـــازال  ـــدعم ال مصـــرر بةـــد  تقـــديم كافـــة  ـــا  ال

.للشركات الداب ة ف  مصر ودو  المد قة

ـــــ  ▪ ـــــ  العرب ـــــدعوة لتأ ـــــنس صـــــددوق التموي ال

اإلفريق  لـدعم ريـادة ا عمـا  فـ  العـالم العربـ 

.والفريقنا

آال  بــــاار مصــــري 10القــــاق ماــــادرة تــــدري  ▪

ي ألعاا وت انقات اللات
ِ
ر .روننةوالفريق  كُم وِّ

هـــجا ف ـــًلا عـــ  الماـــادرة الوقدنـــة التـــ  أقلقةـــا▪

الادــك المركــزي اللــا كانــ  بــراكات مختلدــة مــع

الق ـــاع الياـــوم  والخـــان  والمعروفـــة با ـــم 

  2019  والتـ  بـدأت مدـج العـاال "ماادرة رواد الدن "

ـــدعم الشـــركات الدابـــ ة والشـــركات الصـــغنرة ل

والمتو ــــ ة فــــ  مجــــاالت التصــــدنع والزراعــــة 

اـار والتيو  الرقم   م  خا  ت انـق أدوات االبت

.المختلدة
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ـــا ـــادة ا عمـــا  فـــ : ثانًن ـــز ري ـــة لتعزي ـــات عاكل مت لا

:مصر

 ـ  يادو أ  نناا اإلقار القـانون  والتدظنمـ  المدا

ا أمـاال عاهقً -اتا تاريخه-لمل  هجل الماادرات باَّ  

ة ت وير هجا الق اع  فما زالش مصر ف  مراكز عالمن

81متأخرة ف  ريادة ا عما ر انه كاءت فـ  المرتاـة 

دولة رصدها المةبر العالم  لريـادة 137م  الكمال  

مراكــز خــا  10  رنــم تقــدمةا 2019ا عمــا  فــ  عــاال 

.أربع  دوات

ش فــ  المرتاــة  فــ  91مقابــ  الـــ 2019عــاال 81الذ ُصــدِّد 

  وذلـــــــك لوكـــــــود العديـــــــد مـــــــ  المشـــــــاات 2015

بـ ة والتيديات الت  تدفع العديـد مـ  الشـركات الدا

لتوقــ  أعمالةــا  المــا بشــا  كلــ  أو نقلةــا اللــا خــار 

مصـــر بيًلـــا عـــ  آلنـــات عمـــ  واـــوافز تـــوفر الجةـــد 

دجاص والوقش  وبن ة تشريعنة تعزز فرن ا تمرار ال

. ونمول والقدرة علا اقتياال أ واق كديدة

ولةجا بات م  ال ـروري و ـع القـار تشـريع  يقـد 

أو ــاع هــجا الق ــاع الينــوي ويــدعم نمــول  وهــو مــا 

يت لـــ  وعلـــا وكةـــة الةـــرعة القـــرار قـــانو  لتدمنـــة 

ريــادة ا عمــا  والشــركات الدابــ ةر بمــا يعمــ  علــا

شــا  تيدنــز التغننــر اإليجــاب  فــ  بن ــة ا عمــا  بال

ا و ــــع  مــــ  خــــا  زيــــادة الــــدعم الميلــــ  لــــرواد 

ا عمـــــا  والع ـــــاء ال ـــــوء ا خ ـــــر للمةـــــتلمري  

دنــز لا ــتلمار فــ  هــجا الق ــاع الينــوي  ومــ  ثــمَّ تي

ـــــق فـــــرن العمـــــ  وبدـــــاء اللقـــــة بـــــن   لص االبتاـــــار وخ 

.الياومات وركا  ا عما 

ادة وفا ذات الةناق فـم  الـدو  ا كلـر تقـدًما فـ  ريـ

ع ا عما   لديةا اإلقار القانون  الميدز لةـجا الق ـا

ـــ  ــا ل بــركة 1068هدــا    CB Insightsالينــوير وفًق

فــ  عــاال . 2022فــ  العــالم اتــا مــارم " يونناــور "

بــركة مــ  هــجل الشــركات 519" ُولــدت"واــدل   2021

ملنـــار 1الدابـــ ة المملوكـــة للق ـــاع الخـــان بقنمـــة 

  ويقــع المقــر الــرهنس  كلــر مــ  نصــ. دوالر أو أكلــر

الشـــــركات أااديـــــة القـــــر  فـــــ  الواليـــــات المتيـــــدة 

بــــركة فــــ  الصــــن  وهونــــخ 180ا مريانــــة  ويوكــــد 

نــــ  وتيتــــ  الةدــــد المرتاــــة اللاللــــة فــــ  الترت. كونــــخ

الــــدول  للشــــركات أااديــــة القــــر    تلنةــــا المملاــــة

.المتيدة وألماننا

مــ  المدتظــر فــ   ــوء مــا تولنــه الدولــة مــ  اهتمــاال

ــــــة مصــــــر  ــــــع ر ي ــــــ  تتدــــــق م ــــــة الت ــــــان بالريادي خ

  التــ  تةــتةد  كعــ  المجتمــع 2030اال ـتراتنجنة 

وال المصـــري مجتمًعـــا ماـــدًعا وماتاـــًرا ومدتًجـــا للعلـــ

اام  والتادولوكنا والمعار  ويتمنز بوكود نظاال مت

مــــا ي ــــم  القنمــــة التدمويــــة لابتاــــار والمعرفــــة  ب

ممنة يص ُّ ف  الدةاية ف  صالح تيقنق ا هدا  ا 

  وفـــا  ـــوء ذلـــك يقتـــرص 2030للتدمنـــة المةـــتدامة 

مجموعـــة مـــ  ا هـــدا  يماـــ  تيقنقةـــا مـــ  خـــا  

ة اإلقار التشريع  الم لوا والجي يراعـ  خصوصـن

:ق اع ريادة ا عما   م  أهمةا ما يل 

ع معاينر لتعري  الشركات الداب ة  و1. الكـراء و  ص

الصـــــااات لتشـــــجنع ريـــــادة ا عمـــــا   وتـــــأمن  

س الوصـو  اللــا التمويـ   وتدظــنم عملنـة تأ ــن

.الشركات وتصدنتةا

ــــن  الجةــــات 2. ــــنص أوكــــه التعــــارأل فنمــــا ب تقل

نـة المختلدة مع وكود كةة وانـدة مختصـة بتدم

ــ   ق ــاع ريــادة االعمــا   لتخــتص بتــوفنر التموي

الـــــــازال للمشــــــــروعات الرياديــــــــة  وا تصــــــــدار 

ـــ ـــة اإلكـــراءات اإلداري  ـــراخنص وتةـــةن  كافَّ ة الت

الم لوبــــة ال ــــتق اا المزيــــد مــــ   الرياديــــة 

ز الولندة بالـداخ  أو الخـار  بمـا يةـةم فـ  تعزيـ

قدرات هجا الق اع وزيادة مةـاهمته فـ  الدـاتر 

.الميلا اإلكمال 

عـــــم تو ـــــنع الادنـــــة التيتنـــــة التادولوكنـــــة ود3.

ا ـــتراتنجنة التيـــو  الرقمـــ   بمـــا يةـــةم فـــ 

نما تعزيز التدمنة االقتصـادية واالكتماعنـة ال  ـ

وأ  معظــم هــجل الشــركات و يدشــو فــ  ق ــاع 

فـ  التادولوكنا المت ورة  ا مر الجي  نةاهم

ت ــــوير وزيــــادة تدافةــــنة ريــــادة ا عمــــا  فــــ  

.كمةورية مصر العربنة
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تيدنـــز اال ـــتلمارات فـــ  مجـــا  ريـــادة ا عمـــا  4.

علـا والشركات الداب ة بشا  اليجاب  يـدعاس

  م  خـا  تةن ـة 2030تيقنق أهدا  ر ية مصر 

ادي  الُمداة الماهـم والمماـ  للمةـتلمري  الجـ

ه نيو ق ـاع ريـادة ا عمـا  والشـرك ات ف  التوكُّ

ـع القـار قـانون  متاا مـ  الداب ة  وم  خا  و  ص

ـــــع ا مـــــور المتعلقـــــة بالشـــــركات  ي ـــــاو كمن

.الداب ة

دالت توفنر فرن عم  الهقة  وم  ثمَّ تقلن  مع5.

مـا  الا الةر فالعال م أصاح يدظر اللـا ريـادة ا ع

.علا أنةا اختنار كند لمةدة كديدة

ق ُمداة داعم للمدافةة بن  المدشآت6. لص ر بينه خ 

ة يشــجع الشــركات الدابــ ة علــا تيةــن  كــود

.رخدماتةا ومدتجاتةار بما ي م  لةا اال تمرا

ــــــة الينــــــاة ومةــــــتو  الرفاهــــــة 7. تيةــــــن  نوعن

االكتماعنــــة  مــــ  خــــا  تــــوفنر الــــو  ماتاــــرة 

ء لمشــاات قاهمــة اكتماعنــة واقتصــاديةر  ــوا

ة م  خا  تقديم ُمدت ر كديد أال م  خا  معالجـ

 قاهم
ٍ
. أوكه القصور ف  ُمدت ر

ا كاذًبا لرواد ا عم8. عص  مصر مركًزا القلنمنًّ ا  ف  ك 

  مد قــة الشــرق ا و ــو والفريقنــا لابتاــار مــ

 ـاع خا  صـنانة ا ـتراتنجنة وقدنـة لت ـوير ق

االبتاار وريادة االعما  والعم  وو ـع الخ ـو 

والارامر الازمة لتعزيز وت وير هجا الق اع

ـق ب9. لص ن ـة اتخاذ كـ  اإلكـراءات واآللنـات الازمـة لخ 

مواتنـــــة وداعمـــــة لتشـــــجنع مشـــــروعات ريـــــادة 

ا عمــــا  والشــــركات الدابــــ ة  بمــــا فــــ  ذلــــك 

م أيـة اليوافز ال ـريانة وننـر ال ـريانة  بمـا يـدع

ــــــــوال بةــــــــا الشــــــــركات الدابــــــــ ة  أنشــــــــ ة تق

ومشـــــروعات ريـــــادة ا عمـــــا  بغـــــرأل الايـــــه 

.والت وير

ـــة 10. العمـــ  علـــا اتخـــاذ اإلكـــراءات الازمـــةر ليماي

ــ ــة لةــجل  والشــركات عل ــة الداري ا اقــوق الملان

المةـــتوين  الـــوقد  والـــدول   والصـــدار بـــراءات

اختـــــراع مةقتـــــة ليـــــن  التةـــــجن  فـــــ  الجةـــــة 

.المختصة

:الخاصة

ئ ة، إن استتتتتتتتمرار الت تتتتتتتر ك ات ال  ا  تتتتتتت

يتطلتتتتتتت م وظتتتتتتتود م   مومتتتتتتتة ب ئ  تتتتتتتة

ترعتتتتتتد ر يتتتتتتاد  Ecosystemمتكاملتتتتتتة 

 تتة األعم تتام ممتمةلتتة ج تتد ظامعتتات عال

مراكتز المستوى تقوم بتب تد وإشتتاء

بحة تتتتتة وتاأتتتتت ات كعمتتتتتام وكتتتتت ل  

ة، تتتوج ر التتوعم والمستتاشو  الحكوم تت

، (مختتا ر)ووظتتود ركم متتام م تتامر 

تتتت   باإلأتتاجة إلتتو وظتتود ب  تتة تحت تتة

ولة اإلبتتواا التك ولتتوظد، وكيسهتتا ستت 

دخوم السوق جد ظل ش تام اتاشوشد

 تتتتتتفا  يحفتتتتتتي تقتتتتتتوق الملك تتتتتتة 

ارج الفكريتتتتة، وكخ تتتترها استتتتترات ج ة تختتتت

.واأحة

وهتتو متتا يتطلتت  وعلتتو وظتت  الستترعة 

و صتت ا ة إ تتار اتتاشوشد مماتتم يتما تت

متتتتتتتع خصوصتتتتتتت ة و ب عتتتتتتتة ريتتتتتتتاد  

األعمتتام متتة ظ تتة، ومتتة ظ تتة كختترى 

تحق تتتته ال تتتتو  بجتتتت   متتتتتروعات 

ريتتتتاد  األعمتتتتتام وكشمتتتتتا  التتتتتتركات 

ل الجويتتتو  ال ا تتتئة والتتتتد باتتتت  محتتت

اهتمتتتتتام كب تتتتتر للعويتتتتتو متتتتتة التتتتتووم 

.والحكومات جد الم طقة والعالم



ة فــ  تــول  الدولــة المصــرية والقنــادة الةنا ــنة أهمنــة كانــر

ـــدعم المشـــروعات الصـــغنرة والمتو ـــ ة   ـــرة ب ـــرة ا خن الدت

ــجي يعاــر بمصــر وبــاابةا اللــ ــك نظــرًا لاونةــا الجةــر ال ا وذل

المةــتقا  اــاملن  معةــم مةمــة تيقنــق الرخــاء والةــعادة 

ة كما يظةـر ذلـك ا مـر كلنـا فـ  ر يـ. للوق  وا كنا  القادمة

اثـة  ا تراتنجنة التدمنـة المةـتدامة بأبعادهـا الل2030مصر 

ر يـــة االقتصـــادي واالكتمـــاع  والان ـــ   والتـــ  تتمنـــز بتيويـــ 

نــرة مصــر لشــاابةا مــ  كــونةم عدصــرا يملــ  عــ ء وتالدــة كا

ات علا الدولة اللا عدصر داعم وفعا  ف  بداهةا  وييقـق اليـراد

ـــة الذا تـــم ا ـــتخداال مةـــاراتةم ودعـــم قـــدراتةم  وثـــروات قاهل

لـــا التادولوكنـــة واإلبداعنـــة بالشـــا  الاـــ ء مـــع االعتمـــاد ع

.ا تراتنجنة التيو  الرقم  والشمو  المال 

ـــد مـــ  التيـــديات والدـــرن ميـــ  درا ـــة   ولاـــ  تظـــ  العدي

آلخـر فاع ةا يةاعد علا تيقنق الدتـاهر المركـوة والـاع  ا

  يعوق المجةودات الماجولة لتدمنة وت وير ريادة ا عما  فـ

ة مصر  وم  ثم يةد  هجا المقا  لدرا ـة تعظـنم اال ـتداد

مـــ  قــــدراتدا ومواردنــــا وكــــدارة الشــــااا المصــــري فــــ   ــــ  

نة تيـــوالت عالمنـــة اقتصـــادية اركـــة وأو ـــاع بن نـــة و نا ـــ

عالمنــة ننــر مةــتقرة للدركــة التــ  قــد ترفــع دركــة االهتمــاال

اشا  با مر لناو  قارها ً وعاكًا  وبداء علنه نياو  معًا ا ت

  ومداقشة تيـديات وفـرن ريـادة االعمـا  لتقـديمةا لصـانع

منـة القرار والمةتمن  بةجا الشأ   واء بالمة ةات الياو

أو الخاصـــــة علـــــا اـــــد  ـــــواء للمةـــــاعدة فـــــ  توانـــــد اآلراء 

ــــم تو ــــنح التوصــــنات ــــة ث ــــة وعملن ــــو  فعلن والوصــــو  ليل

مــ  المقتراــة أو اللقــاء ال ــوء علــا الدقــاا التــ  تيتــا  لمزيــد

:الايه والدقاع م  خا  مجموعة المياور التالنة

اختا  المداهنم والتعريدات وتداخلةا▪

تيديات وفرن اال تلمار▪

فرن المةتقا  تصدعةا تيديات النوال▪
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تيــديات وفــرن ريــادة ا عمــا  بمصــر 

2022عاال 

ميمد عاد ربه. أ

ا تشــــاري ت ــــوير الشــــركات

كة الصغنرة والمتو  ة بشـر

تاــــــوي  لتدمنــــــة المجتمعــــــات 

ــــــادة  ــــــة  وميا ــــــر ري المتاامل

ا عمــــــا  بارنــــــامر ماكةــــــتنر 

ــــــــــة  الدارة ا عمــــــــــا  با كاديمن

.كناالعربنة للعلوال والتادولو
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ري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

اخـــــــتا  المدـــــــاهنم والتعريدـــــــات : الميـــــــور ا و 

. وتداخلةا

وهــو الدرا  مدةــوال ريــادة ا عمــا   والــجي ب انعتــه 

ــة والممار ــ ة هــو علــم يدتقــ  مــ  الت انــق والتجرب

نــة العملنــة اللــا الدظريــة العلمنــة بعاــس علــوال انات

والداريـــة كلنـــرة تتيـــو  مـــ  الدظريـــات واالفترا ـــات

ــا الت انــق  ومــ  هــجا المد  لــق العلمنــة الايلنــة الل

ةـا يااظ عدال و وص الدروقات التعريدنة ومداهنم

بن  ريادة ا عما  م  كةة والمشـروعات الصـغنرة 

والمتو  ة ومتداهنة الصغر م  كةـة أخـر   انـه 

أ  المدةـــــوال والر يـــــة التعريدنـــــة لريـــــادة ا عمـــــا  

ونمــاذ  الشــركات الرياديــة ننــر مواــد لــد  كلنــر مــ 

.صانع  القرار بالمة ةات العامة والخاصة

واليقنقــــة أ  الدـــــرق يـــــأت  فـــــ  بـــــا  وم ـــــمو  

ال تصــمنم نمــوذ  العمــ  للشــركة الرياديــة التــ  قــد

رها تملك أي أصو  أو موارد ولا  تـتيام فنةـا وتـدي

وتجـــجا أقـــرا  عـــدة فـــ  الـــدخو  بدمـــوذ  العمـــ  

بمــــواردهم مقابــــ  مشــــاركة الــــربح  وبالتــــال  هــــجا 

الشـــــا  مـــــ  نمـــــاذ  العمـــــ  يةـــــت نع االنتشـــــار 

والتو ـــع لنصـــاح بـــركة عماقـــة فـــ  ن ـــو  عـــاال

وااد م  تأ نةه وفا بعـ  اليـاالت بـةور  وقـد

ـــاما فاـــر االقتصـــاد التشـــارك  ـــا تد ـــك عل  ـــاعد ذل

(Sharing Economy) والـــج  يعتمـــد فـــ  ا  ـــام

عوما علا نموذ  الشـركات الشـاانة االفترا ـنة مـد

ــــة وا ــــتراتنج نات بالقــــدرات التو ــــعنة التادولوكن

ر قدرة اإلدارة اليديلة ف  نمجكة العملنات تقدنا بأكا

تو ــعنة ممادــة وفــ  ندــس الوقــش بأقــ  مخــاقرة

وملانــة للمــوارد ممادــة وهــو أي ــا مــا أقلــق علنــه 

 Uberisation)"ال ـلوا أوبـر"اـديلا فـ  علـوال اإلدارة 

Style) وبدــاء علــا مــا  ــاق. فــ  بدــاء المة ةــات

ت يج  الدرا  أندا بصدد نموذ  عم  لاع  الشركا

مة ةــات بــا"الرياديــة مختلــ  كــجريا عــ  الشــا  

لتيـــرر نمـــاذ  Assetless Organizations))أصـــو  

ـــة  ـــر مـــ  ملان ـــا اـــد كان ـــة ال عمـــ  الشـــركات الريادي

ـــــص اللـــــا أ  المشـــــروعات . ا صـــــو  وبالتـــــال  نخل

  الرياديــــة التــــ  يــــتم تصــــدندةا ر ــــمنا تيــــش بــــا

مشروعات صغنـرة أو متو  ة هـ  نـوع خـان مـ  

دة المة ةات تيتا  الا تشريعات والكراءات مختل

ة  ف   وء أربعة  مات ممنزة للمشروعات الريادي

االبتاـــــار والماـــــادرة والمخـــــاقرة والةـــــرعة  : وهـــــ 

ولنس كما هـو معمـو  بـه االنـا مـ  تصـدن  بـا 

دد المة ةات وفقـا لعداصـر تقلنديـة فقـو ملـ  عـ

.المو دن  أو اجم المانعات وقنمتةا الةدوية

والجــدير بالــجكر أندــا كمجتمــع ريــادة االعمــا  نااــظ

كمنعا كةود الياومة ف  تيقنق اليوار الدعا  مـع

الشــــــااا وتعــــــدي  المدــــــاهنم وتوفنــــــق ا و ــــــاع 

ة كوهرية القانوننة بما يترت  علنه تعديات تشريعن

فعلـــا . للتعامـــ  مـــع هـــجا الدمـــوذ  الريـــادي الجديـــد

 ــــان  الملــــا  ال اليصــــر قــــرار رهــــنس الجمةوريــــة 

ةن  مةخرً ا بتوكنـه تعلنماتـه للجةـات المعدنـة بتةـ

 ــا فــتح الشــركات االفترا ــنة باإلخ ــار أونايــ  ف

عــ  التعلنمــات والقــرارات الصــادرة مــ  دولــة رهــنس 

الــوزراء بتخدــن  اليــد ا دنــا لــرأم مــا  بــركات 

دنـه ا موا  الدردية م  خمةن  أل  كدنه اللا أل  ك

فقـــو  كـــ  هـــجل التوصـــنات والقـــرارات نابعـــة مـــ  

  اليوار وا تاشا  واقع التيو  الرقمـ  والشـمو

صــر المــال  والخ ــو اال ــتراتنجنة التــ  تدتةجةــا م

مــةخرا علــا الديــو الــج  يماــ  الدولــة المصــرية مــ  

ة رفــع مشــاركة الشــااا فــ  خ ــو التدمنــة ومعالجــ

اننة آفــات الا الــة والدقــر الدابعــة مــ  الزيــادة الةــا

. المتصاعدة بمصر

:تيديات وفرن اال تلمار: الميور اللان 

علا الرنم م  أ  مصر تصدرت دو  مد قة الشـرق

ا و ــــو وبــــما  أفريقنــــا فــــ  الكمــــال  تمــــويات 

فدـ  اـن  . 2022الشركات الداب ة خا  بـةر مـايو 

ة بلـــخ الكمـــال  تمويـــ  الشـــركات الدابـــ ة بالمد قـــ

  2022ملنـــــو  دوالر خـــــا  بـــــةر مـــــايو 176اـــــوال  

  كمعـش الشــركات الدابــ ة المصــرية الكمــال  تمويــ

.صدقة تموي 11ملنو  دوالر  عار 80بقنمة 
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ه الال أنه هدـا  ااكـة لتـدقنق مد قـ  يجـ  الدظـر اللنـ

بعــــــن  االعتاـــــــار ومـــــــ  مدظـــــــوري   ا و  مدظـــــــور 

المةــــتلمري   واللــــان  مــــ  مدظــــور رواد االعمــــا  

قــــا المة ةــــن  للفاــــار الرياديــــة الــــرانان  فــــ  تل

تمويــ  أو ا ــتلمار  انــه أ  المدظــور ا و  الخــان

ـــ ا بالمةــتلمري  وخاصــة ممــ  ي لــق علــنةم عالمنًّ

 Ventureمةـــــــتلمري رام المـــــــا  المخـــــــاقر 

capitalist أخـج وها المة ةات اال تلمارية الت  ت

ــرة بالتمويــ  والــدخو ــا عاتقةــا المخــاقرة الاان   عل

ر ف  المخاقرة مع الشركات الريادية ذات ال ابع ننـ

ملـــا  التقلنـــدي واالفاـــار المختلدـــة  وعلـــا  ـــان  ال

اصــــلش الاــــد  الشــــركات المصــــرية الدابــــ ة علــــا 

دـدر  ا تلمار  خم مـ  مة ةـة ا ـتلمار أكدانـة ت

" واذمة ةة مدشأة لغـرأل اال ـتي"تيش تصدن  

 (SAPC)وهـو تصـدن  مة ةـ  قنـد التددنـج بمصـر 

ـــنح للمةـــتلمري  ـــوع مـــ  المة ةـــات يت وهـــجا الد

النشــــاء بــــركة ا ــــتلمارية وكمــــع التمــــويات مــــ  

ــــد نــــرأل معــــن   المةــــاهمن  بالشــــركة دو  تيدي

للدشـــاا   انـــه أ  بـــا  ونـــوع الدشـــاا والغـــرأل 

ييــــدد الاقــــا بعــــد التأ ــــنس  ممــــا يع ــــا فرصــــة 

ـــــة اال ـــــتلم ار للمةـــــتلمري  لرفـــــع كدـــــاءة وفعالن

والوقــــش والدرا ــــة الاافنــــة لتيديــــد نــــوع وماــــا  

. مار فنةاوبا  الشركة الداب ة الت   نتم اال تل

راء أاد التيديات اال تلمارية ا خـر  عـدال تقدـن  الكـ

وه   (Convertible Debt)القروأل القابلة للتيوي  

ــــادة  ــــ  وا ــــتلمار مدتشــــرة بعــــالم ري و ــــنلة تموي

ويد ـــلةا . االعمـــا  وننـــر مقددـــة بمصـــر اتـــا ا  

الالنـــر مـــ  المةـــتلمري   انـــه أنةـــا ديـــو  يماـــ  

ـــه يـــت ـــا أ ـــةم بالشـــركة الدابـــ ة ان م تيويلةـــا الل

تيديـــد بـــروا العـــرأل ملـــ   ـــعر التيويـــ  وعـــدد 

ا ا  ةم فـ  االـة تيقنـق مةـتةدفات معندـة  وفـ

ركة االة عدال تيقنقةا وانخداأل قنمة الةةم للش

قنمـة الداب ة وقش اال تيقاق ييتدظ المةـتلمر ب

ةم ا  ةم وقش االتداق بينه يتم زيـادة عـدد ا  ـ

ش بو ــعةا الجديــد لتيقنــق ندــس قنمــة الدقــود وقــ

.االتداق

وأما المدظور اآلخر فةو معدـا بدرا ـة فاـر الشـاا

الــــجي أ ــــس بالدعــــ  بــــركة رياديــــة ونجيــــش فــــ  

مراالةـــا ا ولـــا وييـــاو  الايـــه عـــ  تمويـــ  إلنقـــاذ 

مجةــود فتــرات قويلــة مــ  العمــ  والادــاء ويةــعا 

قنـق للتو ع وتيقنق مزيد مـ  االنتشـار عالمنـا وتي

ـــــ  هـــــةالء الشـــــااا  ـــــرادات المتصـــــاعدة  ويقاب اإلي

ــدو  المدافةــة  ــرة مــ  ال النــراءات و ــا  كــجا كان

دقـد لمصر لتيويـ  أعمـالةم لمراكـز رهنةـنة بةـا  فت

مصر مقاب  هجا التـأخر فـ  التعامـ  مـع هـجا الـدمو 

مــــ  اال ــــتلمار بــــركات رياديــــة قــــد تاــــو  بوابـــــة 

ــــة ــــة ملناري ــــا . لتــــدفقات دوالري ممــــا يةــــتوك  علند

ـــــا االاتدـــــا  بمقـــــر الشـــــركة الدابـــــ ة  الةـــــع  الل

ةا المصــرية التــ  بــدأت مــ  مصــر والتــ  تــم اات ــان

در بمراالةــا ا ولــا  اتــا ال تتيــو  الشــركة مــ  مصــ

دخـــ  لمصـــر اللـــا تـــدفقات دوالريـــة خاركـــه فـــ  االـــة 

ا ـــــتمرارها لتقـــــديم خـــــدماتةا للةـــــوق والعمنـــــ  

المصــري وهــجا مــا ييــدر بالدعــ  اتــا لــو ااتدظــش 

ويـتم الشركة بدرعةا ا  ا   بمصر بعد التموي  

جنا تيوي  كافة أعمالةـا وتصـ  كافـة اليراداتةـا تـدري

 خـر   بالمركز الرهنة  الجي يتم ا تيداثه بالـدو  ا

ـــــا الايـــــه  ـــــا  ال ـــــرة وتيت ـــــك كلن ـــــا ذل ـــــة عل وا ملل

.والتدقنق

ــــات مــــ  أهــــم  ــــه  تعــــد قواعــــد الانان فــــ  اإلقــــار ذات

ــــــــادة ا عمــــــــا  فــــــــ  مصــــــــر ــــــــة ري التيــــــــديات لان 

(Egypt Entrepreneurship Ecosystem)  ولل ـ

بعــ  الشــااا يةــتغ  عــدال وكــود قواعــد بنانــات 

مواــدة ويقــوال بالتقــدال  كلــر مــ  اا ــدة ومةــرعة

أعمــا  لا ــتدادة مــ  الخــدمات المجاننــة أو المــدح 

ةم العملنة بالمراا  ا ولا إلنشـاء بـركته  وبع ـ

لل ــ  الشــديد يدــتةر هــجا المــدةر وُيعــد مــ  أاــد 

أهـــم اليراداتـــه ويصـــاح متمـــرم علـــا عـــرأل الداـــرة 

م  والدوز بالمدح والدعم بدو  االهتماال بدموذ  الع

ندةـــه وت ـــويرل والتعامـــ  الدعلـــ  مـــع العمـــاء  

والــاع  اآلخــر ييــاو  ا ــتغا  هــجا الــدعم بــمناق 

الشــركة ا ولــا بعــد مرالــة الدشــأة ثــم الايــه عــ 

. فارة أخر  وت ويرها لعر ةا ويارر الجولة
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ري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

ات فــرن المةــتقا  تصــدعةا تيــدي: الميــور اللالــه

:النوال

ــــادة ا عمــــا  أنةــــا تتعامــــ  مــــع  ــــز ري أهــــم مــــا يمن

لـو  التيديات كمصدر للفاار وخلق فـرن لتقـديم ا

يــة لمشـاات المجتمـع  ثـم تيويلةــا اللـا نمـاذ  تجار 

بغــ  الدظــر عــ  المــوارد المتااــة بالمرااــ  ا ولــا  

ة انــــه ال  التادولوكنــــا تةــــاعد علــــا ت ــــوير الداــــر

بمماانــــات بةــــن ة واختاــــار فعالنتةــــا قاــــ   ـــــا

ة ا تلمارت هاهلة  وهو ما ي لق علنه الدارة المغامر

(Venture Management)  هـــــجل المدةجنـــــة فـــــا

ادرة التدانــر تدــتح آفاًقــا أمــاال الشــااا وتمــديةم بــ

نــا  أمــ  فــا صــدع مةــتقالةم بأندةــةم دو  االات

 نع  مــوا  قاهلــة بادايــة ت ــوير الداــرة  بــ  وتةــت

ت تقـــديم الداـــرة المادهنـــة ونمـــوذ  أولـــ  لليا ـــدا

كزًءا المدتشرة علا مةتو  الجمةورية والتا تمل 

مـــ   خ ـــة هاهلـــة  ـــتةت  ثمارهـــا فـــ  المةـــتقا  

القريــــ  بظةــــور بــــركات نابــــ ة ماتاــــرة  ــــتدفع

ـــــع  ـــــادة كمـــــا تتوقـــــع كمن االقتصـــــاد المصـــــري للري

المة ةـــــات الدولنـــــة  والتـــــا تةكـــــد أ  مصـــــر فـــــ  

المةــــتقا  القريــــ   ــــتاو  مــــ  أكاــــر أاــــد عشــــر 

اقتصـــاًدا بـــالقر  الوااـــد والعشـــري  علـــا مةـــتو 

العـــالم  وهـــو مـــا أقلـــق علنـــه مصـــ لح ممنـــز وهـــو 

Next Eleven N-11   وتــأت  هــجل الماانـة مــ  القــوة

رات الاشرية الةاهلة للشـااا المصـري وكـ  المةبـ

ة تةكد تيقنق قدرات نوعنة بجمنع المجـاالت  خاصـ

. ادمةبمجا  الايه العلم  والتادولوك  الدترة الق

:أهم التوصنات

تيةـــــن  مةـــــارات العدصـــــر الاشـــــري للوصـــــو  -1

ــا نيــو مةــتداال عــ  قريــق ــة وعل للمدافةــة الدولن

ــــ   ــــالتعلنم مــــا قا ــــادة ا عمــــا  ب ا ــــافة مــــدةر ري

.الجامع  بالمدارم

ـــــس قـــــوم  للشـــــركات الدابـــــ ة أو -2 النشـــــاء مجل

م مة ةـــة  ـــنادية تابعـــة للدولـــة المصـــرية  وت ـــ

قصص نجاص رواد ا عما  خاصة فـ  مجـاالت تقدنـة

المعلومـــــات والتيـــــو  الرقمـــــ  دور هـــــا ا  ا ـــــ  

ة  االكتشــــا  المااـــــر للشـــــركات المصـــــرية الرياديـــــ

وتقنــنم ت ــور نجااةــا فــ  مراالةــا ا ولــا ومــ  ثــم 

متابعــــــة معــــــدالت نموهــــــا با  ــــــواق الخاركنــــــة  

ـــــــدعم اللوكةـــــــت   واال ـــــــتلمار فنةـــــــا وتقـــــــديم ال

.واالقتصادي م  خا  الةدارات بالخار 

بمشاركة SPAC))تدعن  فوري لتراخنص بركات -3

ركــــا  ا عمــــا  المصــــرين  والعــــرا مــــع الجةــــات 

قــدر الةـنادية التــ  تـدعم ريــادة ا عمـا  فــ  مصـر وتُ 

.القوة الاامدة لةجل الشركات

 ــــرورة تدعنــــ  قاعــــدة بنانــــات مواــــدة لجمنــــع -4

اا ــــدات ومةــــرعات ا عمــــا  العاملــــة فــــ  مصــــر 

واصــر أعمالةــا تيــش قنــادة كةــاز تدمنــة انــه يــتم 

تةــــــجن  التمويــــــ  الممدــــــوص أو قنمــــــة الخــــــدمات 

.المقدمة كمدية  ي بركة ناب ة وم  أي اا دة

ر تواند الر ية والمدةوال لريـادة ا عمـا  فـ  مصـ-5

لــد  صــانع  القــرار بالمة ةــات العامــة والخاصــة

ة بدــو   بــركات تمويــ   مصــلي)بــاختا  أنواعةمــا 

  م  المتعاملن( ال راه   والغر  التجارية  وننرها

.مع راهد ا عما  م  الجةات الر منة أو الخاصة

اكيــة بالدةايــة  أ  اإلدارة اال ــتراتنجنة الد

مـــا هــــ  الال فــــ  صـــداعة المةــــتقا  مــــ  

ـــه  خـــا  قـــرارات اا ـــمة  وهـــو مـــا اتخجت

الدولـــة المصـــرية علـــا عاتقةـــا بتيـــوالت

ــادة االعمــا   وكــ  مــا  كانــرة فــ  مجــا  ري

 ــاق مــ  قــرص للتيــديات وفــرن ريــادة 

ا عمــا  فــ  مصـــر مــا هـــو الال دعــوة لاـــ  

نـق قارئ ومة و  للتأم  واالكتةاد لتيق

.المةتقا  المركو لوقددا العزيز



  لنس م  العـد  الناـار أو التغا ـ  عـ  الخ ـوات الةاهلـة التـ

الدـار خا تةا الاشرية علا مر الةدن ر بدءا م  الةن رة علا

اللا البعالةا  وم  الدراكـة وصـوال اللـا الميـر  الاخـاري  ومـ  

نـه المير  الاخاري اللـا تصـدنع أكةـزة الامانـوتر العماقـة  ا

لـا تعد ك  هـجل المظـاهر للاراعـة الاشـرية دلـنا علـا قـدرتدا ع

ق االبتاار  وا هم م  ذلك االعترا  بأوكـه قصـورنا واليجـاد قـر 

لـنس بـا مر  (AI)للتغل  علنةار وعلنه فم  الجكاء االص داع  

. المختل 

اك   ول المــا افتخــر الدــام بقــدرتةم علــا التدانــر واــ  المشــ

وف  الوقش ندةـه  يعترفـو  أ  عقـولةم لةـا اـدودر فلمـاذا ال

ن ل  م  اآللة أ  تاملدا؟ ولماذا ال نجع  اآلالت تتعلم؟

و ندـــ  لةـــش هدـــا  قـــص علـــا القـــارئ قصـــة ت ـــور الـــجكاء 

نـه االص داع  والمراا  العديدة الت  مر بةا لناو  علا مـا عل

   اآل    ــأروي علــنام قصــت  الشــنقة مــع الــجكاء االصــ داع

علـا عددما كا  أب ال  الخارقن  ونجوم  المد لن  يتيركـو 

الشابـــة  فغـــجت الر ـــوال المتيركـــة مخنلتـــ  اـــو  ا كةـــزة 

لمش الجكنـــة التـــ  تـــدير اناتدـــا النومنـــة  وعدـــدما كاـــرت  ا تةـــ

  وكـ  لليقنقة الميزنة بـأ  الر ـوال المتيركـة لنةـش اقنقنـة

ومــع. هــجل ا كةــزة المةــتقلة التــ  تــدير ندةــةا ننــر موكــودة

ا بداخل  . ذلك     الواقع الجي تخنلته انًّ

 مـ  ألةتد  اليناة لاع  الوقش ع  الجكاء االص داع   وبـدال

درا ــــة علــــوال الامانــــوتر  در ــــش الةدد ــــة المدننــــة  وكــــا  

ـــمِّ الشـــم  والعـــودة اللـــا بـــغد  ل 
ِ
الماكةـــتنر أو  مياولـــة ل

ـــ  لـــدعم كةـــود التأهـــ   ـــا نظـــاال ذك القـــديم  انـــه عملـــش عل

لــا للاــوارر الزلزالنــة  لقــد كــا  نظاًمــا قاهًمــا علــا القواعــد  وع

م الرنم م  أنه وااـد مـ  ت انقـات الـجكاء االصـ داع   فمنـه لـ

  وخــا  تي ــنري لر ــالة الــدكتورال  أدركــش أ. ياــ  أف ــلةم

لةـا مشاات التصمنم المعقـدة فـ  صـداعة الادـاء ال يماـ  ا

. دو  تةخنر قوة ا كةزة الجكنة
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اال ـــــــــتدادة مـــــــــ  بـــــــــغ  الـــــــــجكاء 

االصــ داع  فــ  مختاــرات الجامعــات 

لصالح المددعة العامة

 امر بو امدا . د

ــــجي لشــــرك ــــرهنس التددن ة ال

Amb.AI)  )ومة ةةا
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ري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

نشــرُت مقــاالت ميامــة فــ  مجــات مرموقــة تُر ــ 

دة ا  س الريا ـنة لملـ  هـجا المةـعا وتجـرِّا عـ

قــرق ملــ  الــتعلم المعــزز  والتــ  تعاونــش فنةــا مــع 

مــا بــاالن  عــالمنن  مــ  أمرياــا الشــمالنة وأوروبــا  ك

عملــُش علــا العديــد مــ  المو ــوعات التــ  ت ــمدش

ا ا تخداال الجكاء االصـ داع   مـ  المـد  الجكنـة اللـ

  التصـمنم تدتنش الادنة التيتنة انتقـاال اللـا تيةـن

ومــع ذلــك  كــا  هدــا  داهًمــا . والتخ ــنو الي ــري

ا بــ ء مدقــود  أال وهــو أ  الدــام ال يةــتدندو  ممــ

أقــــوال بــــه  وبندمــــا القــــش مقــــاالت  ا تيةــــانًا مــــ  

الاــــــاالن  وا كــــــاديمنن   لــــــم ياــــــ  تةــــــخنر قــــــوة 

ت انقــــات الــــجكاء االصــــ داع  ب ريقــــة مــــا تــــدفع 

نً ا التدمنة المجتمعنة اللا ما وراء اليدود اليالنة بـ

.متداوًلا لد  الجمةور

ولةـــجا الةـــا  بـــدأنا أنـــا وبـــريا  تدبـــن  بـــركة

(Amb.AI)  لا ــتدادة مــ  قــوة الــجكاء االصــ داع

.للمةاعدة ف  صنانة الادنة التيتنة

اللــــــــا تيقنــــــــق ر يــــــــة (Amb.AI)وتةــــــــد  بــــــــركة 

المة ةـــن  لتغننـــر العـــالم مـــ  خـــا  فـــك القنـــود

رد كـ  والقاق العدا  لإلبداع  وبتدا نيتـرال وناجـ  تدـ

بــــــــخص واإلماانــــــــات ننــــــــر الميــــــــدودة للــــــــجكاء 

هــو أو   (Amb)وهاــجا  فــم  اال ــم. االصــ داع 

الـجي  ambitionnerثاثة أار  م  الدع  الدرنة  

اللــا (AI)يعدــ  ال مــوص والت لــع اللــا ا مــاال  وترمــز 

ن  الاشر المةتقا  الجي يتمنز بالتاام  المتدانم ب

 (Amb.AI)الماـــدعن  وا كةـــزة الجكنــــة  وأقلقدـــا 

لنة ب موص عالم  يرتاز علا بعور عمنـق بالمةـةو

.تجال المجتمعات الميلنة

نـة دور الجكاء االص داع  فـ  دعـم كةـود صـنانة الاد

التيتنة

 لـــ  تعـــد صـــنانة الادنـــة التيتنـــة النجـــاًزا مت ـــوًرا يت

معالجة كمنة كانرة م  المعلومات م  عدة مصادر

ـــر مـــ ـــنم عـــدد كان   وبن ـــات مختلدـــة  ف ـــا عـــ  تقن

ــــود  ــــن  ا هــــدا  والقن ــــواز  ب ــــق الت ــــداه   وتيقن الا

أ  المةـــتقالنة واليالنـــة قاـــ  اتخـــاذ القـــرارات بشـــ

ع وخــا  كمنــ. الاــدي  الــجي يجــ  الم ــ  قــدًما فنــه

هـــــجل ا نشـــــ ة  يق ـــــ  الددنـــــو  والمةدد ـــــو  

والمـــــديرو   ـــــاعات فـــــ  مراكعـــــة اـــــزال الانانـــــات 

لتشــــخنص المشــــاات وقنــــام العواقــــ   وهدــــا  

. ياو  الجكاء االص داع  هو الورقة الرابية

دي ويما  للجكاء االص داع  أ  يـتعلم  ـريعا ويـة

المةــاال بةــرعة أكاــر  كمــا يةــت نع أ  يةــاعد فــ 

أتمتة كمنع المةاال الشاقة ملـ  مشـاهدة  ـاعات 

م  مقاقع الدنديو لديص ال ـرق وخ ـوا أنابنـ 

ا الصـــر  الصـــي  للعلـــور علـــا ا كـــزاء التالدـــة  كمـــ

ات يمادـــه الجمـــع بـــن  بنانـــات التدتـــنش والمعلومـــ

ة فنمــا بــن  اإلدارات ملــ  المنزاننــة والمــوارد المتااــ

ــــات   والخ ــــو والعوامــــ  ا خــــر   ومعالجــــة الانان

انة ومةاعدة المديري  علا تيةن  نةجةم ف  صن

.الادنة التيتنة

دـا وف  الواقع   اعدت اليلو  الت  نقـدمةا لعماه

صـ  اللـا علا تقلن  وقش الديص والتالدة بدةـاة ت

ــد ا كــزا80 ــر تشــغن  مقــاقع الدنــديو لتيدي ء ٪  عا

٪  97التالدــة  وزيـــادة معـــد  اكتشـــا  العنـــوا اللـــا 

وامتــدت منــزة عملدــا اللــا مــا هــو أبعــد مــ  التالدــة 

  عاـر الماابرة وتوفنر الوقش  لزيادة التاام  الرقمـ

كمـــا. مختلـــ  المدصـــات التـــ  يةـــتخدمةا عما نـــا

يقـــــوال الــــــجكاء االصــــــ داع  بتيلنــــــ  المعلومــــــات 

والدراكةــا فــ  العديــد مــ  العملنــات المتتالنــة  وكــ 

نـة هجا يةـة  التاامـ  بشـا  أف ـ  وياةـو عمل

.صدع القرار
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كددا تيش داهرة ال وء

لـك ازدهرت صداعة التادولوكنا ف  كددا  وا تغرق ذ

 ــدوات عديــدة   ــااا وكنةــة  كمــا أ  قــرا الــااد

مـــ  الواليـــات المتيـــدة  مـــع  نا ـــاتةا المدتواـــة 

للةجــرة  كعــ  مدةــا وكةــة كجابــة للعمالــة ا كدانــة  

نــــا الــــجي  قــــدموا أفاــــاًرا ماتاــــرة لةــــااة التادولوك

ماابـرة الاددية  وأصايش كددا أي ا مركًزا لابتاار و

ا عما  اليرة  وخلقش كًوا يشجع أصـياا ا عمـا  

ــ د  والماتاــري  علــا اــد  ــواء علــا ابتاــار بــ ء كدي

.بناء واء كا  ت انًقا أو قريقة كديدة للقناال با 

  ومع ذلك  فم  اللروة لنةـش موزعـة بشـا  بـام

ش علا كمنـع أقةـاال  ـوق التادولوكنـا  انـه اصـل

علا أ وء ما ف    (gov tech)التادولوكنا الياومنة 

ـــــوال  ـــــ  ت ـــــع ال ـــــه ال  الشـــــركات الت الصـــــدقة  ان

للمة ةــــــات الياومنــــــة   ــــــواء علــــــا مةــــــتو  

  الالــديات أو المقاقعــات أو الةن ــات الدندرالنــة  فــ

د و ع ننر مدا    ويما  أ  يعز  ذلك اللـا العديـ

علــا  ــان  الملــا   تتــردد المدظمــات. مـ  العوامــ 

ات الياومنة  ف  المتو و  ف  التعام  مع الشـرك

الداب ةر مما يجع  م  الصع  علا هجل الشركات

ات الداب ة الدمو ومواصـلة كةودهـا لت ـوير المدتجـ

بــــوتنرة مماثلــــة مةــــتدامة وقابلــــة للت ــــوير  ومــــ 

ـــــ   ـــــر فـــــ  تقا ـــــاي  كان المماـــــ  أيً ـــــا مااظـــــة تا

. اتاــرةالمةــةولن  الياــومنن  ت انــق التقدنــات الم

. وهــو بــ ء ال يــرتاو بال ــرورة بيجــم مة ةــتةم

غر ومــ  الملنــر لاهتمــاال أ  مجــالس الالــديات ا صــ

خدــ  اجمــا تتادــا التادولوكنــا لتيةــن  كداءتةــا و

التاـــــالن  بةـــــرعة أكاـــــر فـــــ  بعـــــ  ا انـــــا  مـــــ  

نظنراتةا ا كار اجما  وم  بأ  ذلك كع  تخ نو

ر المانعات أصع  وأكلـر ا ـتةاكا للمـوارد  وهـو أمـ

ومــــ  . ال يةـــاعد الشــــركات الدابــــ ة علــــا االزدهــــار

التيـــديات الةامـــة ا خـــر  دورة المانعـــات ال ويلـــة 

ـــةر  المـــد  خـــا  التعامـــ  مـــع المدظمـــات الياومن

ا انه النه م  الشاهع أ  يةتغرق ا مـر مـا يصـ  اللـ

دورة  تة أبةر بن  أو  اتصا  وتوقنـع الصـدقة  و

لـا المانعات ال ويلة المجكورة  ابًقا هجل تعمـ  ع

لر ممـا الكةاد التدفقات الدقدية للشركات الداب ة أك

.ه  مدةاة بالدع 

  وعلا الرنم م  تلك التيديات  فقـد كـا  مـ  اةـ

فــ  وقــش قصــنر -أنةــا نجيــش  Amb.AIاــظ بــركة 

ا فــــ  التعامـــــ  مــــع العديـــــد مــــ  مجـــــالس -نةــــانًّ

الالــديات فــ  أربــع مقاقعــات كدديــة  مــع وكــود عــدة 

مقاقعــــات أخــــر  فــــ  قــــور اإلعــــداد  وذلــــك بــــ ء 

.يشةد علا االهتماال باليلو  الت  نقدمةا

أهمنة مصر بالدةاة لدا

لــــ  أبــــالخ عدــــدما أقــــو  ال  التو ــــع خــــار  اليــــدود 

الجغرافنــة هــو الــم كمنــع الشــركات الدابــ ة  لاــ 

لماذا مصر؟ 

اة اإلكابة علا هجا الةةا  بدقة يما  أ  تأخج مةا

أكاـــر ممـــا تةـــمح بـــه هـــجل المقالـــة  لاددـــ   ـــأبج 

ــد أعمــا   قصــار  كةــدي لشــرص مــا الــجي يجعــ  راه

.ا بمصركددي ف  التادولوكنا الياومنة ملل  مةتمً 

هو دعونا نادأ م  الش ء ا كلر أهمنة وو وًاا  أال و

ننــر ازدهــار الادنــة التيتنــة المصــرية  انــه ال  الزيــادة

ا الادنة المةاوقة ف  اإلنداق والتدمنة الت  تشةده

ةا انــه رفعــش مصــر ا ــتلمارات-التيتنــة المصــرية 

ن  ال مل-٪ ف  الةدوات الةاع الما نة340بدةاة 

لةمـــا فـــ  كمنـــع أنيـــاء العـــالم مـــ  انـــه التغ نـــة 

الجغرافنــة واليجــم  وبندمــا تــدر  كمنــع الالــدا  أ 

  القلنـ  بدنتةا التيتنـة تت لـ  الصـااات كانـرة  فـم

دةـا مدةا يعم  علا تلانة هجل االاتناكات  وقلنـ  م

صـر  م  تشار  ف  مشاريع الادنـة التيتنـة بيجـم م

وكـــ  هـــجل ال ـــرق والااــــاري المادنـــة اـــديًلا  فــــوق 

ا ا رأل وتيتةــا  تيتــا  اللــا الدارتةــا وصــنانتةا  وهدــ

.تام  أهمنة الولدا
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تنـــة وباإل ـــافة اللـــا االزدهـــار فـــ  ت ـــوير الادنـــة التي

لتيتنة المادية  تعند الياومة المصرية تعزيز الادنة ا

الرقمنــة  بــدءا مــ  رقمدــة العملنــات الياومنــة اللــا

تلمار تو ــنع وتيةــن  االتصــا   وانتقــاال اللــا اال ــ

ــنم التادولــوك  وا مــ  الةــناران  ــا و. فــ  التعل وفًق

ة الرقمدــ"لتقريــر اــديه مــ  الياومــة المصــرية اــو  

    أد  هـجا اال ـتلمار فـ  االقتصـاد الرقمـ"ف  مصر

٪ ف  صادرات التادولوكنـا ونمـو25اللا زيادة بدةاة 

٪ فــــــ  ق ــــــاع االتصــــــاالت وتادولوكنــــــا 16بدةــــــاة 

المعلومات  وهجل الممار ات تخد  مـ  المخـاقر 

وتشـــجع بـــركات التادولوكنـــا علـــا المغـــامرة فـــ  

نــة  الةــوق المصــريةر ونظــًرا الهتمامدــا بالمــد  الجك

ع فــم  اللــورة الرقمنــة التــ  تمــر بةــا مصــر هــ  الو ــ

رع انتقالدا ا مل  لتقننم وت وير الت انقات الت  تة

.اللا المديدة الجكنة المتااملة

والدق ــــة ا خنــــرة  والتــــ  لنةــــش أقــــ  أهمنــــة عــــ  

 ــــابقاتةا  التــــ  يداغــــ  تداولةــــا هدــــا  هــــ  اإلرادة 

لــا الةنا ــنة للم ــ  قــدًما بممار ــات الياومــة ال

ت عةد كديد م  التدمنة  هجل الرناة تشـجع الشـركا

اق ليـ  علا االبتاار وتةمح لةا بالتدانر بشـا  خـ

.مشاك  المةتقا  بأدوات المةتقا 

ة وكمـــا ذكـــرت فـــ  مقـــالت   ـــابًقا  تأ ةـــش بـــرك

Amb.AI   علــا فاــرة ا ــتخداال الــجكاء االصــ داع

كقــوة تيةــ  مةــتو  الدــام  وهــو هــد  يتــآزر مــع 

ــــ  فــــ  الصــــاص  ا ــــتلمار الياومــــة المصــــرية الةاه

أ ـــــام االقتصـــــاد المصـــــري مـــــ  أكـــــ  تيةـــــن  

مةـــتو  انـــاة الدـــامر لـــجلك  يةـــعدنا أنـــا وبـــركة 

Amb.AI   أ  نتعـاو  مـع الياومـة المصـرية مـ  أكـ

ـــدير بةـــا بدن ـــ  ت ـــر فـــ  ال ريقـــة الت تةـــا العـــادة التدان

دادة مـ  التيتنة المادية الت  بدنش اـديًلا  مـع اال ـت

ــــــة المو ــــــعة والمواهــــــ   ــــــة الرقمن ــــــة التيتن الادن

.المصرية المدربة تدرياا عالنا
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ولــا يعــد االبتاــار والتانــ  والدمــو اإلنتــاك  خ ــورة أ

ـــد مـــ  رواد  ـــه يشـــعر العدي ـــادة ا عمـــا   ان فـــ  ري

ــدافع اإلبــداع  يملــ  أهــم  ا عمــا  ال مــوان  أ  ال

 ــمة للدجــاص  ومــع ذلــك  فــم  العديــد مــ  ا فاــار 

ق  انـه العظنمة ال تصاح أبـًدا أعماًلـا قابلـة للت انـ

وق يجــد الشــخص ندةــه ال يداــر فقــو خــار  الصــدد

زمـة ولاده يير  هجا الصـددوق الكتشـا  ا مـور الا

وهـجا لتاوي  عم  تجاري قاب  للت انـق ومةـتداال 

.ييتا  اللا اإلرادة والعزيمة لتددنج الخ ة

لـا ولمياولة معرفة ا  ااا المةثرة علـا االبـداع ع

 مـ  ا عما  التجارية  اددت كلنة هارفارد عدًدا قلناً 

:ا  ااا ومدةا

غنًرا أي بخص يادأ مشروًعا تجارًيـا صـ: االبتاار1.

مــــ  الصــــدر لديــــه منــــ  البــــداع   وقــــوة اإلبــــداع 

  لنةــش بال ــرورة فــ  اختــراع بــ ء كديــد ولاــ

فــــ  اتخــــاذ بــــ ء قــــديم وا ــــتخدامه ب ريقــــة 

. كديدة  هجا هو تعري  االبتاار

  فــ  بن ــة العمــ  ال بــ ء يةــنر اةــ: التانــ 2.

الخ ة الميددة داهًما  وهو بـ ء البـد أ  يدركـه

كـــ  بـــخص يشـــرع فـــ  مشـــروع كديـــد  ويتـــنح 

ان ـة امتا  نزعة البداعنـة تةـمح بـالتان  مـع ال

.المتغنرة با تمرار

اص  مـع الدمـو اإلنتـاك  يـأت  الدجـ: الدمو اإلنتـاك 3.

فةجا هو الةد  الجي تةـعا كـ  بـركة نابـ ة

.عاللا تيقنقه  قريق الدجاص يعتمد علا اإلبدا

هــجا  وقــد وكــدت الاــد  الدرا ــات أ  رواد ا عمــا  

هـد  الجي  يةعو  اللا تددنـج مشـروعات  وتيقنـق عا

هــــم أكلــــر ا ــــتعداًدا للمخــــاقرة مــــ  رواد ا عمــــا  

كمـا الجي  يدصـ  تركنـزهم علـا تـوفنر دخـ  ا  ـرة 

أ  رواد ا عمــــا  الــــجي  ييدــــزهم اإلبــــداع هــــم أكلــــر 

.تيمًا للمخاقر م  رواد ا عما  التقلندي 

ه  ركا  ا عما  بياكة اللا أ  ياونوا مادعن 
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ز مـ  فـرن تراُكع الشركات الاار  ع  التو ع ف  الصن  يعـزِّ

 دغافورة كمركز مال  عالم 
2022يوننو 30

اإلياونومةش

ال ـــــــوء علـــــــا " اإلياونومةـــــــش" ـــــــل ش مجلـــــــة 

 ــدغافورة كمركــز مــال  عــالم ر انــه تقــوال المراكــز

. م المالنــة الدولنــة بــدور اا ــم فــ  االقتصــاد العــال

وفـــ  هـــجا الصـــدد أبـــارت المجلـــة اللـــا أنـــه يـــتم اآل  

دو العادة ر م خري ة المراكـز المالنـة اآل ـنوية  وياـ

را أ  دولــة  ــدغافورة هــ  المةــتدند الــرهنس بشــ

أ  تـــتما  مـــ  التعامـــ  مـــع بعـــ  التيـــديات التـــ 

.تواكةةا

ا  اتصــاًلا  أبــارت اإلياونومةــش اللــا أ  آ ــنا تشــ

أكلــــر مــــ  ثلــــه الدــــاتر الميلــــ  اإلكمــــال  العــــالم  

اع  واجمةا ف  االقتصاد العالم  مةتمر ف  االرتد

ودور رواد ا عمــا  مةــم بشــا  خــان فــ  مد قــة 

ـــــاي  مـــــ  ا نظمـــــة  ـــــديةا مـــــزير متا ـــــ  ل آ ـــــنا الت

دات الةنا ــــنة والقانوننــــةر فــــالالنر مــــ  االقتصــــا

ـــد  الصـــن  ـــة  ويوكـــد ل ـــدها أنظمتةـــا التدظنمن تقن

.والةدد  وابو كزهنة علا رأم الما 

وعلا صعند الصن   فقـد تراكعـش فـرن بـدغةاي

فــــ  ا ــــت دا  دورهــــا كمركــــز عــــالم ر انــــه أ ةــــر 

  ا ــت اع اــديه أكرتــه نرفــة التجــارة ا مريانــة فــ

ـــن   ـــة وااـــدة مـــ  ب 133بـــدغةاي  ا  بـــركة أمريان

  بملةا اال ت اع تخ و لزيـادة ا ـتلماراتةا فـ

جـر الصن   واتا بعد اإلعا  عـ  تخدنـ  قواعـد الي

ت الصــي  فــ  الصــن  هــجا ا  ــاوع  ال تــزا  تــداعنا

فــ  " 19-كوفنــد"عملنــات اإلنــاق الصــارمة لمواكةــة 

مديدـــة بـــدغةاي تلقـــ  بظالةـــا  أمـــا هـــونر كـــونر 

ـــد اليـــزا الشـــنوع  الصـــند   تعـــان  أيً ـــا مـــع تقنن

ـة بـ اوًكا اليريات هدا   وبالدةـاة للتجـارة  فـم  ثمَّ

.متزايدة او  ا تقا  الق اء والمة ةات

ومــــا  ــــاق يجعــــ   ــــدغافورة فــــ  و ــــع أف ــــ  

ــار فلــديةا اا ومــة لا ــتدادة مــ  كونةــا مركــًزا مالنًّ

نـــة فعالــة  ونظــاال قــانون  موثـــوق بــه  وبن ــة تدظنم

مــة صــديقة للعمــا   باإل ــافة اللــا أ  التــزاال الياو

ةـا ال وي  بدور ميايد ف  الشةو  الدولنة يةـمح ل

بالعمــــ  كمركــــز لاــــ  مــــ  رأم المــــا  والشــــركات 

وات أكلر الغربنة والصندنة  ونتنجة لجلك ا تقرت ثر 

مات  بركات كاـر  هدـا  هـجا العـاالر ممـا 100م  

كل  المزيد م  ر وم ا موا  مـ  الغـرا والصـن  

.وبقنة آ نا اللا المديدة

مركـًزا م  الداانة التقدنة  أصـايش  ـدغافورة أيً ـا

ــا مــ  الشــركات ا ــار فةــ  تةت ــن  كلًّ  مريانــة تقدنًّ

ندنن  الت  لديةا تواكد ف  آ ـنا  والمتدافةـن  الصـ

قــر فــ  مجــا  التادولوكنــار انــه تعــد  ــدغافورة الم

  (TikTok)اإلقلنمـــــــــــ  أو العـــــــــــالم  لاـــــــــــ  مـــــــــــ  

  (Meta)  و(Microsoft)  و(Alibaba)  و(Tencent)و

(.Alphabet)و

ومع ذلك فم   دغافورة تواكه مخاقر مدةا بروع 

الصــــن  والةدــــد فــــ  تيريــــر التــــدفقات الرأ ــــمالنة

ا الدولنة الخاصة بةما  أيً ا تعان   دغافورة ن ةانًّ

م  تداو  ا  ةم والخـدمات المصـرفنة  و ـناو 

اليدــــا  علــــا الينــــاد مـــــع تدــــاقم الخافــــات بـــــن  

ـــة والصـــن  أمـــًرا صـــعاً  ـــات المتيـــدة ا مريان ا الوالي

.للغاية
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ـــ" اإلياونومةـــش"أبـــارت صـــيندة  ـــا أ  بري انن ا الل

ــادة ا عمــا  الدابــ  ــًدا  لشــركات ري ــا كن ــد ماانً ة  تُع

ــــ   ــــااد مــــ  اجــــم التموي فقــــد ت ــــاعدش اصــــة ال

ـــج عـــاال  ـــا 2018اال ـــتلماري العـــالم  مد   لتصـــ  الل

 ــــع  مةــــتوياتةا كدةــــاة مــــ  الدــــاتر الميلــــ  

  اإلكمال  العالم   باإل افة اللا ذلك فـم  وااـًدا مـ

كــ   ــاعة دوالرات يةــتلمرها العــالم فــ  بــركات

  ُيةـــتلمر فـــ" مـــا قاـــ  التأ ـــنس"المرالـــة ا ولـــا 

بري اننــــا  وعلــــا الــــرنم مــــ  أ  ا  ــــواق المالنــــة 

تعر ش ل ربة قوية هجا العـاال  فـم  صـداديق رأم

ا ـنة الما  اال ـتلماري الاري اننـة لـديةا ماـالخ قن

ــــــه  ــــــجي ييتاك ــــــر المددــــــق وال مــــــ  رأم المــــــا  نن

.المةتلمرو 

فـ  لا  ال يماـ  تيويـ  الشـركات الدابـ ة الواعـدة

ــا اللــا بــركات عمالقــة لعــدة أ ــااا مدةــا  بري انن

ـــــ  و ـــــع   ـــــا مـــــ  االتيـــــاد ا وروب خـــــرو  بري انن

لاــــ  العقاــــة الاانــــرة هــــ  أنــــه مــــع نمــــو . اإلنتاكنـــة

كــه الشــركات الاري اننــة فــم  رأم المــا  الــجي تيتا

يقـــــ  مـــــع التو ـــــع فـــــ  اال ـــــتلمار  كمـــــا تيقـــــق 

نتـــــاهر  ـــــن ة" التادولوكنـــــا العمنقـــــة"مشـــــروعات 

.بشا  خان

ًخا  انـه تقدال الواليات المتيدة ا مريانة تاايًدا صار 

ونـات ال  لديةا بركات ناب ة بما قنمتـه أربعـة تريلن

نمــة دوالر  فـ  اــن  لــد  بري اننــا بــركات نابــ ة بق

ــا مــ ــر مــ  قــر   لاــ  نالًا ا ُعشــر هــجا المالــخ فــ  أكل

يـــدة تاـــو  المقارنـــات بـــن  بري اننـــا والواليـــات المت

نجـاص ا مريانة ف  ننر ميلةا  فقد تيقق الالنر م 

نــــة الواليــــات المتيــــدة بد ــــ  الشــــركات التادولوك

.العماقة  الت  لديةا رأم ما  وفنر

نم قنمـة اتصاًلا بجلك  لاـ  تةـت نع بري اننـا تعظـ

بــــركاتةا الدابــــ ة فةــــ  بياكــــة اللــــا التركنــــز علــــا

تاةـــنو قواعـــد اوكمـــة الشـــركات وكـــجا الخاـــراء 

ـــة فـــ   ـــة معقول ـــا اتخـــاذ قـــرارات تجاري القـــادري  عل

.مجاالت التادولوكنا المتقدمة

تريلنونــــات كدنــــه 4.6لاــــ  أهــــم نق ــــة هــــ  توكنــــه 

مــــــــ  ا صــــــــو  ( تريلنونــــــــات دوالر7.4)ا ــــــــترلند  

اننـة الموكودة ف  صـداديق التقاعـد والتـأمن  الاري 

ـــر النتاكنـــة  فأقـــ  مـــ   ٪ مـــ  هـــجل 1اللـــا مدـــاقق أكل

ا صـــو  فـــ  أ ـــةم ننـــر مدركـــةر لـــجلك يجـــ  علـــا 

ـــــــ   ـــــــق  ر ـــــــوال  ـــــــة تخدن ـــــــة الاري انن الياوم

ًلا المعابات التقاعدية الـجي يعـوق اال ـتلمار  ف ـ

عـــ  أهمنـــة دمـــر عـــدد كانـــر مـــ  صـــداديق التقاعـــد 

الصـــغنرة اتـــا تـــتما  مـــ  اال ـــتلمار علـــا ن ـــاق

.وا ع

كات كنــ  يماــ  لاري اننــا زيــادة اال ــتلمارات فــ  مجــا  الشــر

الداب ة؟
2022يوننو 23

اإلياونومةش
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ري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

بركة م  بن  أف   12تُعد  ويةرا مقًرا رهنًةا لـ 

ـــر 13بـــركة اـــو  العـــالم  و500 بـــركة 100مـــ  أكا

ـــا  والتـــ   أوروبنـــة مـــ  انـــه القنمـــة الةـــوقنة عالمنًّ

قالمـــــا ابـــــتةرت بقـــــدرتةا علـــــا كـــــجا الشـــــركات 

ا كدانــــــة النخدــــــاأل معــــــدالت ال ــــــراه  هدــــــا   

ــــة  ــــا مــــد  العقــــود اللاث ــــة عل أصــــايش أقــــ  كاذبن

الما ــــــــنة  بعــــــــد أ  كانــــــــش الشــــــــركات متعــــــــددة 

مـال  الجدةنات تةاهم ف  ثلـه الدـاتر الميلـ  اإلك

لةويةــرا  فــ  اصــة هــ  ا علــا مــ  نوعةــا مقارنــة 

. بدو  متقدمة أخر 

26يرتاز نظاال اليام داخ  االتياد الةويةـري علـا

ـــجي ـــه د ـــتورل الخـــان  ال ـــا  لاـــ  مد تقةـــنًما الداريًّ

ــه  نا ــات ــدير مــ  خال ــه الارلمــا   وي يصــادق علن

م ال ـــراه  والرعايـــة الصـــينة واالكتماعنـــة والتعلـــن

خو  والنداذ القانو  وننرها  بما يةمح لا  مده بالد

ــــرل لجــــجا الشــــركات  انــــه  فــــ  مدافةــــة مــــع نن

علا الةويةرية معد  ال رياة" لو نر "خد ش 

  بندمـا تمتلـك مديدـة 2012الشركات اللا الدصـ  فـ  

ــــا " تةــــو " ــــا معــــد   ــــراه  عل الةويةــــرية أدن

.٪11.9الشركات بدةاة 

را لا   وبية  المقـا   فمنـه بعـد أ  كانـش  ويةـ

20بملابــة المقــر ا وروبــ  للللــ  أكاــر1990فــ  عــاال 

اـر التـ  أنشـأت أك" كوكـ "بركة أمريانـة  مـ  بندةـا 

الةويةــرية  " زيــورة"فــ  " وابــد  "مراكزهــا خــار  

"  أمـازو: "فم  أكلر الشركات نجاًاـا فـ  العـالم  ملـ 

  قـــــد قـــــررت االنتقـــــا  " امةـــــونر"و" علـــــ  بابـــــا"و

" دبلـــ "و" أمةـــترداال"بمراكزهـــا مـــ   ويةـــرا اللـــا 

".لدد "و

لـر وأو ح المقا   أ  ذلك التراكع قد كاء نتنجة لتع

  مداو ــات ان ــماال  ويةــرا اللــا االتيــاد ا وروبــ 

دة وا تمرار ع ـويتةا فـ  الةـوق ا وروبنـة المواـ

أ  فــ  بعــ  المجــاالت فقــو فــ  المقابــ   م ــنًدا

ا ذلك ا مـر أ ـاع فرصـة علـا  ويةـرا للوصـو  اللـ

أ ـــواق االتيـــاد ا وروبـــ  بدعالنـــة أكاـــر  خاصـــة مـــع

ـــن  ال ـــرفن  إلعـــادة  ـــة ب فشـــ  المداو ـــات الجاري

ا يياـم عاقتةمـا االقت120هنالة  صـادية اتداًقا ثداهنًّ

.العاال الما  

ذكــر المقــا   أ    ويةــرا كانــش قــد ا ــتدادت مــ  

تدفق المةاكري  اللنةا م  مداقق الصـراعات  ومـ  

ـــــ  اةـــــاباتةا  ـــــ  أودعوهـــــا ف ـــــة الت ا مـــــوا  الدقدي

جـاص المصرفنة  انه لع  ا كان  دوًرا ميورًيا ف  ن

ـــــ  ـــــ   ويةـــــرا  مل ـــــري نةـــــتله: "ا عمـــــا  ف   "هد

  الشةنرة  والجي يديـدر مـ" نةتله"مة س بركة 

أصـــــو  ألماننــــــة  مللمــــــا يديــــــدر نصــــــ  الر  ــــــاء 

أصـو  التددنجين   كار الشركات فـ   ويةـرا  مـ 

.أكدانة

لا  المقـا  أكـد  أ  ا زمـة ا وكراننـة دفعـش بعـ 

ــ  ا ــر فــ   ــرورة تاد ــا التدان لدولــة الةويةــرين  الل

ش لو ع ميايد ف  تلك ا زمةر خاصة بعد أ  ان ـم

ااــومتةم اللــا العقوبــات الغربنــة  ــد رو ــنا  ممــا

د يةـدد الدارة اللـروات بـالااد  فـ   ـ  انخدـاأل عواهـ

ــــــدول  مــــــ  أكــــــ   ــــــادة ال ــــــغو ال اال ــــــتلمار وزي

.الشدافنة المالنة

اثة  ويةرا أصايش أق  كاذبنة للعما  علا مد  العقود الل

الما نة 
2022مايو 23

اإلياونومةش
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 ةور أعما  كديدة ف  اليناة ف  كمنع أنياء العالم الغد 

2022أبري  23

اإلياونومةش

ف  زيادة ريادة ا عما  ف  كمنع " 19-كوفند"تةا  

ــة ريــادة  ــا أهمن ــد عل ــ   مــع التأكن أنيــاء العــالم الغد

ـــــاو  بعـــــ  التدةـــــنرات  ا عمـــــا  لاقتصـــــاد  وتد

.الخاصة بازدهار الشركات الداب ة

متيـدة فاتتاع عدد الشركات الجديدة ف  الواليـات ال

وعــة ا مريانــة  وبا ــتخداال الانانــات الخاصــة بمجم

مـــ  الالـــدا  الغدنـــة  كـــا  عـــدد الشـــركات المشـــالة

٪ 15أعلا بدةاة 2021اديًلا ف  الربع الرابع م  عاال 

ــو  بــركة ــاء  ونشــأت ملن مــ  المتو ــو قاــ  الوب

ال ــافنة أو نيــو ذلــك فــ  مجموعــة مدظمــة التعــاو  

معظمةـا مـ  الالـدا  ( OECD)االقتصادي والتدمنـة 

رة الغدنــة مدــج عملنــات اإلنــاق ا ولــا  مقارنــة بــوتن

.2020النشاء ا عما  قا  عاال 

فدـــ  العقـــد ا و  مـــ  القـــر  اليـــادي والعشـــري   

ألــ  بــركة  ــدوًيا  400أ ــس اإلي ــالنو  اــوال  

  وفــ  2021وربمــا بــالوا نصــ  هــجا العــدد فــ  عــاال 

الواليــات المتيــدة ا مريانــة خــا  العقــد ا و  مــ 

القــر  اليــادي والعشــري  كانــش نةــاة ا بــخان

  أي تلـــك التـــ)الـــجي  عملـــوا فـــ  الشـــركات الاانـــرة 

آخجة ف  االرتدـاع  وفـ  ( مو  1000ت م أكلر م  

  تراكعــش  مــع ارتدــاع نةــاة العــاملن  فــ 2021عــاال 

ت الشــركات الصــغنرة  كمــا تشــةد بري اننــا اتجاهــا

مماثلـــة  وكـــجلك فـــ  ألماننـــا  يعـــد النشـــاء ا عمـــا  

.2019الجديدة أعلا قلنًا مما كا  علنه ف  عاال 

بالدةــــاة للصــــداعات التــــ  تعمــــ  بةــــا الشـــــركات

الداب ة  فـم  بعـ  هـجل الشـركات الجديـدة تعمـ 

فــــ  صــــداعات كديــــدة كالعمــــ  فــــ  مجــــا  اللناقــــة 

دــاء الادننــة  معظــم الشــركات التــ  تــم تأ نةــةا أث

ه الوبــاء هــ  بــركات الادــاء واال تشــارات ومــا بــاب

.ذلك

يــد بالدةــاة لاقتصــاد  فمــ  المــركح أ  ياــو  المز 

يــد مــ  ريــادة ا عمــا  مدنــًدا لاقتصــاد  فنــربو العد

مـــ  االقتصـــادين  بـــن  المعـــد  المـــدخد  لريـــادة

ونمـــو 2009-2007ا عمـــا  بعـــد ا زمـــة المالنـــة فـــ  

ــــة ال ــــعن  فــــ  العقــــد ا و  مــــ  القــــر   اإلنتاكن

اليــادي والعشــري   ويمنــ  التعــاف  مــع الالنــر مــ 

.م الشركات الداب ة اللا خلق المزيد م  فرن الع

وتو ـــــنًيا   ـــــااا تدةـــــنرات ازدهـــــار الشـــــركات 

الدابــــــ ة  فةدــــــا  تدةــــــنرات الزدهــــــار الشــــــركات 

رة  الدابـ ة  مدةـا مـا يتعلـق بتمويـ  الياومـة لل ـ

  تعــززت أ ــواق العمــ  فــ  العــالم 2017فمدــج عــاال 

  الغد  بشا  مليو   مما أد  اللا  ا ا مـوا  فـ

ـــام بالرااـــة فـــ   ـــوا العمـــا   وربمـــا يشـــعر الد كن

ع وهو ما قد يدةر  ا  انتعـا-تجربة ب ء كديد 

.اءالنشاء ا عما  قا  وقش قصنر م  انتشار الوب

قـد ثم قامش الياومات بتوزيع ماالخ  ـخمة مـ  الد

  وفـــ  2021و2020عاـــر بـــناات التيدنـــز فـــ  عـــام  

تنجـة الوقش ندةه  خد  الدام اإلنداق  وكانش الد

.ةزيادة هاهلة ف  االدخار وتةارع الشركات الداب 

قد ومدةا ما يتعلق بمعادة التخصنص االقتصادي  ف

أد  الوبـــــــاء اللـــــــا تغننـــــــرات عمنقـــــــة فـــــــ  عـــــــادات 

  اال تةا   مما يعدـ  أ  ال لـ  قـد تيـو  عاـر كـ

مـــ  المدـــاقق الجغرافنـــة والصـــداعات  فـــ  اـــن  أ  

انـــع ال-الصـــداعات التـــ  تتةـــم بالتااعـــد االكتمـــاع  

ظـ  أكلـر ت-بالتجزهة عار اإلنترنش  علا  ان  الملا  

راد بـــعانة مـــ  ا نشـــ ة التـــ  تت لـــ  تواكـــد ا فـــ

.بأندةةم
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" لنـــو لـــويس" مقاًلـــا لــــ " فايددشـــا  تـــايمز" نشـــرت 

يةــــلو ال ــــوء علــــا القــــاق النابــــا  ر ــــمًنا أو  

صددوق هاات وقد  للجامعـات وهـو عمـاق بقنمـة 

ملنـار دوالر هـو ا كاــر مـ  نوعـه فــ  العـالم  وهــجا 82

ــااد بياكــة ما ــة ال ــأ  ال ــا وا ــًيا ب ــر اعتراًف لــا يعتا

.اراتخاذها القدرة التدافةنة الماتارة بجدية أك

ويظةــــر النشــــاء الصــــددوق  بجانــــ  خ ــــو النشــــاء 

رة كأاـد الجةــود التــ  ُبدنـش اــو  فاــ" كامعـة التمنــز"

النـة أ  النابا  بياكة ما ة اللا خلق بن ـة مالنـة وهن

دوق كـزًءا وتدظنمنة مواتنة لابتاار  كما يعتار الصـد

ا مـــ  نةـــر ذي بـــقن  تتاعـــه النابـــا  يت ـــم  دعًمـــ

لـة التـ  للشركات الداب ة ودعًما أكلر تركنًزا مـ  الدو

لــدعم تــدعم بلــًدا ماتاــًرا  انــه  ــنةد  اللــا تــوفنر ا

ـــا  ـــد الةـــدوية عل المـــال  للايـــور مـــ  خـــا  العواه

ا ـــــــتلماراتةا  وبدـــــــاء كامعـــــــات بيلنـــــــة يمادةـــــــا 

.المدافةة ف  العالم

ة الشـركة الراعنـ-  "بـ  اكـسكـا"كما أبـارت بـركة 

وق يةـد  الصـدد:" -لاورصـة قوكنـو لـلوراق المالنـة

ري   اللــا تيةــن  صــورة قوكنــو العالمنــة للمةــتلم

ــــد  ــــا رأم المــــا  المخــــاقر لتيدي ممــــا يةــــة  عل

.االبتاار النابان 

ومــــ  الجــــدير بالــــجكر  ا  االبتاــــار فــــ  كمنــــع انجــــاء 

ــجكاء االصــ داع   والتادولو ــا ال ــا العــالم يركــز عل كن

ون  المالنة  والتادولوكنا الينوية  وعلا وكه الخص

االبتاـــار المـــدفوع بالارمجنـــات  ممـــا كعـــ  كـــ  مـــ  

الصـــن  والواليـــات المتيـــدة الظةـــور علـــا الةـــااة 

مار فـ  اتا مع ارتدـاع اال ـتل. العالمنة بشا  كانر

دوالر الشركات الداب ة الناباننة م  أق  م  ملناري

اللا اـوال  ثاثـة أ ـعا  ذلـك فـ  عـاال2015ف  عاال 

عاهد   فقد اققش الشركات الداب ة ف  النابا 2019

بديـــــو ملنـــــار دوالر  ممـــــا يعـــــد أقـــــ  مـــــ  الواليـــــات 

.المتيدة

ة  دعـا ف   ـوء هـجل التغننـرات فـ  الان ـة التدافةـن

م  قا  مدظمة التجـارة 2020تقرير نُشر ف  مارم 

  اللــــا بــــج  المزيــــد مــــ  "كنتــــرو"الخاركنــــة الناباننــــة 

ــق االبتاــار وتةــريع ت ــ وير الجةــود المت ــافرة لخل

المدتجــــات  مــــ  أكــــ  تيةــــن  القــــدرة التدافةــــنة 

.لمة ةات التجارة الخاركنة الناباننة

 ــناو  مــ  الصــع  تيقنــق"واــجر التقريــر مــ  أنــه 

ذلك الذا ا تمرت الشـركات فـ  االعتمـاد علـا مـوارد

ة  أعمالةــا الخاصــة فــ  بــا  تقدنــات ومــوارد بشــري

علـا ف ًا ع  نموذ  ا عما  التقلنـدي  و ـنتعن 

شا  الشركات الناباننة ا تخداال الموارد الخاركنة ب

.أكلر ا تااقنة

ــ ــد مــ  المشــاريع الماتاــرة الت ــا  هدــا  العدي   ختاًم

يجــــري التخ ــــنو لةــــا  ولاــــ  أاــــد أكاــــر التغننــــرات 

العملنـــــة كـــــا  فـــــ  الدظـــــاال ال ـــــريا   لتشـــــجنع 

نـــدًيا الشـــركات الناباننـــة التـــ  كانـــش تـــدخر المـــا  تقل

ظـاال لتيوي  ذلك اللا بركات نابـ ة  انـه يقـدال الد

ــد  رأم المــا  اال ــتلماري للشــركات خصــمً  ا الجدي

 ــــــرياًنا كانــــــًرا علــــــا اال ــــــتلمارات فــــــ  بــــــركات

ـــ  يقـــ  عمرهـــا عـــ   ـــر المدركـــة الت 10المشـــاريع نن

. دوات

شــاك  النابــا  ت لــق صــددوًقا كامعًنــا لتيدنــز االبتاــار ليــ  م

.الااد وتعزيز القدرة التدافةنة
2022أبري  7

فايددشا  تايمز
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كوفند والشركات الداب ة ومعالجة عدال المةاواة

2022فاراير 7

فايددشا  تايمز

ـــا يةـــ" فايددشـــا  تـــايمز " نشـــرت صـــيندة  لو مقاًل

ــروكلن  فــ ــاء ب   ال ــوء علــا اتجــال الةــاا  فــ  أان

بــرق ننويـــور  اللــا بـــدء أعمـــا  تجاريــة كديـــدة بمـــا 

ــاء  كمــا تعــد  ــ  الوب يقــرا مــ   ــع  معــد  مــا قا

عـداد مقاقعتا فولتو  ودياال  فـ  أتانتـا موقًدـا  

  تقـــدال 2020متزايـــدة مـــ  رواد ا عمـــا   فدـــ  عـــاال 

4.3ا مريانــــو  ب لاــــات لليصــــو  علــــا أكلــــر مــــ  

وهـ  خ ـوة أولـا -ملنو  رقم تعريـ  صـاا  عمـ  

عـ  % 24هـجل زيـادة بدةـاة . لادء عم  تجاري كديد

.2019عاال 

ياديـة ف  الواقع  تتمتع الواليـات المتيـدة بدة ـة ر 

ـــــاء ـــــرة . خـــــا  الوب ـــــاع  أ  هـــــجل ال د ـــــد ال يعتق

800مدفوعة بال رورة  انه تم الناق ما يقدر بديو 

ألــ  بــركة ومتجــر وم عــم فــ  العــاال ا و  للوبــاء 

ممـــــا أكاـــــر المـــــو دن  علـــــا اليجـــــاد قـــــرق كديـــــدة 

.لااتدا  بال عاال علا الماهدة

هــجا  وتامــ  أهمنــة ريــادة ا عمــا  فــ  أنةــا مدتــاص 

زيـــادة التدمنـــة االقتصـــادية للالـــد وميـــر  لابتاـــار و

فرن العم   وريادة ا عما  الميلنة وتيافظ علـا

انويــة المــد  وا انــاء  ممــا يةــمح بالوصــو  اللــا 

النــــه . الةـــلع والخـــدمات التـــ  تشـــتد الياكـــة اللنةـــا

ن   بملابــة اــ  لعــدال المةــاواة االقتصــادية والتماــ

ــــجي   ــــك ال ــــروة ذات مغــــز   ول  ــــتر ث ويماــــ  أ  يد

يرناــــو  فــــ  الدجــــاص  لــــجا  اــــا  الوقــــش لوا ــــع  

  الةنا ـــات والمة ةـــات المالنـــة والمةـــتةلان

لرعايــة هــجا الدمــو  وهدــا  خ ــوات وا ــية لاندنــة 

.القناال بجلك

ـــا   فـــ  اـــن  أ  ريـــادة ا عمـــا  قـــد تاـــو  قـــراًرا فردًي

هدــا  عــدد مــ  االتجاهــات التــ  تظةــر علــا الصــعند 

الــوقد  فــ  الواليــات المتيــدة تــدفع نمــو ا عمــا 

أعلـا فـ  أعمـا  الانـع 2020الجديدة اعتااًرا م  عـاال 

ملــ  بالتجزهــة والمةــتودعات ننــر التجاريــة  والتــ  ت

ــرة يعاــس هــجا االرتدــاع . ثلــه قدــرة ا عمــا  ا خن

غنـــر كمـــا تت. ازدهـــار التجـــارة اإللاتروننـــة أثدـــاء الوبـــاء

ــة نمــو ا عمــا  الجديــدة فــ  فتــرة مــا قاــ  . كغرافن

ق الجاهية  كانش اصة أكار م  هجا الدمو ف  المداق

  هــجا يتيــو  اآل. التجاريــة التقلنديــة ومراكــز المــد 

.اللا ال واا  وا اناء خار  المراكز

ــــدخ  المرتدــــع  ــــاقق ذات ال ارتدــــع الدمــــو فــــ  المد

ــة مــ  الةــاا  اصــياا الاشــ رة وكــجلك نةــاة عالن

ا  ال يماددا أ  نقو  علـا وكـه النقـن   ـ. الةمراء

ـــــا  بعـــــ   اـــــدور هـــــجل ال دـــــرة اآل   ولاـــــ  هد

ح قـــد تاـــو  عملنـــات التةـــري. الدر ـــنات الدابـــ ة

مـة المالدة قد بجعش بع  الدام علا كة  لق

العــنش مــ  خــا  الةــع  وراء بــغدةم بــداًل مــ  

. االن ماال اللا القو  العاملة

ـــ  عـــدة  ـــك  فـــم  هـــجا الدجـــاص المااـــر يت ل ومـــع ذل

الكــــراءات متابعــــة للتأكــــد مــــ  أنــــه يتــــركم اللــــا نمــــو 

اقتصــــادي مةــــتمر  مــــ  خــــا  توكنــــه المزيــــد مــــ  

ــا رواد ا عمــا   لتشــجنع النشــاء أعمــا   التمويــ  الل

ــــة ماابــــرة  وتيةــــن   ــــدة  وتقــــديم مــــدح نقدي كدي

.وصو  رواد ا عما  اللا رأم الما  بةةولة

مزيـد كما ييتا  صـانعو الةنا ـات اللـا الترانـ  بال

بــاء  مــ  المقر ــن  ننــر المصــرفنن   فدــ  بدايــة الو

كافيـــش العديـــد مـــ  الشـــركات المملوكـــة للقلنـــات

لتـــأمن  قـــروأل برنـــامر امايـــة الراتـــ  مـــ  الادـــو  

  التقلنديــة  ومـــ  الميتمـــ  أ  ياـــو  هـــجا بةـــا  أ

ــ   ــرأم مــا  أول ــدأوا بــركاتةم ب أصــياا ا عمــا  ب

أقــ   وديــو  بخصــنة أكلــر ون ــاق صــغنر ييــد مــ  

تشـــنر الدرا ـــات اللـــا . الماانـــات نمـــوهم وربينـــتةم

ر أنةــم لجــأوا اللـــا مقر ــ  التادولوكنـــا المالنــة وننـــ

.المصرفنة

لعمالـة ختاًما  تعتار الشركات الدابـ ة انويـة لدمـو ا

قا   ــنعتمد مةــت. واالبتاــار والمرونــة االقتصــادية

ة االقتصــاد ا مرياـــ  علـــا  نا ـــة مدرو ـــة لرعايـــ

وتو ــنع المزيــد مــ  الشــركات الدابــ ة  ممــا يــةدي

اللـــا نمـــو اقتصـــادي أعلـــا وانتعـــاع أكلـــر قـــوة فـــ  

. فترات االناماع المةتقالنة



28

ري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

 ـوء مقاًلا  يةـلو ال" وو   تريش"نشرت صيندة 

علــــا تخ ــــنو الواليــــات المتيــــدة ا مريانــــة لــــدعم 

ملنـارات 10الشركات الداب ة المملوكـة للقلنـات بــ 

ـــا رأم  دوالر أمرياـــ   لمةـــاعدتةا فـــ  الوصـــو  الل

  الما  اال تلماري  ف  مياولة إلنعاع ا عما  ف

المجتمعـــات الميرومـــة وتيدنــــز تعـــاف  االقتصــــاد 

علـا ن ـاق " 19-كوفنـد"ا مريا  م  تداعنات كاهيـة 

.أو ع

وف  هـجا الةـناق  مـ  المقـرر أ  يوكـه برنـامر وزارة 

ماــــــادرة اهتمـــــا  ا عمــــــا  "الخزانـــــة المعــــــرو  بــــــ 

ر   ا مـــوا  اللـــا الاـــرامر التـــ  تـــوف"الصـــغنرة للدولـــة

رأم المــا  اال ــتلماري أو تشــجع المقر ــن  مــ  

الق ــــاع الخـــــان علـــــا الصــــدار قـــــروأل للشـــــركات 

  تـم الصغنرة  ا مـر الـجي ُيعنـد الانـاء للةنا ـة التـ

  (2009-2007)و عةا ف  أعقاا الركود االقتصادي 

. نرةعددما خد ش الادو  القرا ةا للشركات الصغ

  ناهــ  مةــاعد "أديــر مــورم"وفــ  هــجا الصــدد  علــق 

وزيــر الخزانــة لشــةو  الوصــو  اللــا رأم المــا   بــأ  

ملنارات دوالر أمرياـ  10تالدة الارنامر الاالغة نيو 

أ ـــعا  تالدـــة الارنـــامر الةـــابق  6تعـــد أكلـــر مـــ  

ـــــا اللـــــا رناـــــة الدارة  " بايـــــد "ا مـــــر الـــــجي يركـــــع كزهًن

ـــــــات  والاـــــــونجرم فـــــــ  تخصـــــــنص ا مـــــــوا  للد 

الميرومــــــــة  بمــــــــا يشــــــــم  ا قلنــــــــات العرقنــــــــة 

.  والمجتمعات الريدنة

ة وكــدير بالــجكر  أ  ا مــوا  يــتم تخصنصــةا مــ  ازمــ

1.9الاالغــة قنمتةــا" 19-كوفنــد"مةــاعدات فنــروم 

  تريلنـــو  دوالر أمرياـــ  والتـــ  أقرهـــا الاـــونجرم فـــ

  وتتوقع وزارة الخزانة كما أبار المقـا  2021مارم 

  علـا 2022أ  يادأ اإلنداق خا  الربع ا و  مـ  عـاال 

رو  أ  تقوال الواليـات ا مريانـة والمةـتدندو  اآلخـ

بتصــمنم عــروأل بــرامجةم علــا الديــو الــجي يرونــه 

.ةمدا ًاا   م  المعاينر الت  اددتةا وزارة الخزان

ـــه مـــ  المتوقـــع أ  تخصـــص  وقـــد أبـــار المقـــا  أن

ـــة فـــ  ـــادرة اهتمـــا  الشـــركات الصـــغنرة الياومن ما

ــة  ــار دوالر أمرياــ  للشــركات المملوكــة1.5الاداي ملن

ــ ــا واقتصــادًيا  كمــا ت م  بــخان ميــرومن  اكتماعًن

ملنـو  دوالر أمرياـ  أخـر  للشـركات 500تخصنص 

.أبخان10الت  يق  عدد مو دنةا ع  

يـة   التـ  تـدير الارنـامر فـ  وال"هـول  هانـش"وأبارت 

ـــا" ـــه  نةـــاعد فـــ  المـــداد الشـــركات "كوركن ـــا أن   الل

هم الدابــ ة بــا موا  التــ  ييتاكونةــا لتمويــ  نمــو

ــا اال ــتدانة  وتأمــ  فــ  أ  يــةدي  دو  اال ــ رار الل

التمويـــ  اللــــا زيــــادة عــــدد المقر ــــن  مــــ  الق ــــاع 

الخــــان المشــــاركن  فــــ  بــــرامر الواليــــة  ال  ــــنما 

ــــة ذات الالافــــة الةــــاانن ــــاقق الريدن ة لخدمــــة المد

. المدخد ة

وفــــ  المقابــــ   رد بعــــ  الجمةــــورين  بــــأ  قنمــــة 

ملنــارات دوالر أمرياــ  لــم تاــ  10الارنــامر الاالغــة 

 ـــرورية  بـــالدظر اللـــا أنـــه قـــد تـــم توكنـــه أكلـــر مـــ  

الدعـ  تريلنو  دوالر أمريا  م  التموي  الدندرال  ب

نيـــو الشـــركات الصـــغنرة علـــا مـــدار فتـــرات تدشـــ 

".19-كوفند"كاهية 

ختاًمــا  أبــار المقــا  اللــا أ  هــجا ال ــرص يتــزام  مــع 

توقــ  أكــزاء مــ  أكدــدة ا عمــا  الصــغنرة للــرهنس 

ر و ــو االــة عــدال يقــن  أو ــع بشــأ  مصــن" بايـد "

علـنم خ ته لإلنداق علا بـرامر الرعايـة الصـينة والت

ا وتغنــر المدــاةر انــه يواكــه الانــش ا بــن   ــغوًق 

  م  بع  اليلدـاء الـديمقراقنن  إل ةـار تقـدال فـ

معالجة المخاو  بشأ  العدصرية وعدال المةاواة

ع ف  اللروة  ويامـ  هـد  الارنـامر فـ  النشـاء ق ـا

أعمــا  بــام  ال يتعــرأل فنــه أي بــخص ذي أفاــار 

ي كنـــدة لإلقصـــاء بةـــا  ماانـــه أو لـــو  بشـــرته أو أ

.عاهق آخر ننر مقاو 

ملنـــارات دوالر لـــدعم 10تقـــدال مةـــاعدات بقنمـــة " وابـــد  "

المشروعات الصغنرة
2022يداير 8

وو   تريش كورنا 
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آفاق اقتصادية معاصــرة



ـــا ا صـــو  التقلند ـــاد الدظـــاال االقتصـــادي التقلنـــدي عل ـــة  اعت ي

م وتتمل  أهمةا ف  ا را   وا يـدي العاملـة  والتدظـنم  ورأ

جـم ا-بالتاعنـة-الما   والت  تُعد أهم ميددات نجاص  أو الخداق

اد االقتصـــاد كلـــ   بندمـــا الداـــر الجديـــد المعتمـــد علـــا االقتصـــ

يش التشارك  يعتمد علا ف ة كديدة م  ا صو   ةرت وأصـا

مةــارات قــوة :تشــا  آفاًقــا اقتصــادية معاصــرة ولعــ   أهمةــا 

العمـــ   والمرافـــق  والوصـــو  اللـــا رأم المـــا  والمعلومـــات 

د لـق واالتصاالت  وكاهزية الادنة التيتنة الجكنة  ومـ  هـجا الم

ولـا أصايش ريادة ا عما  والدشاا اإلبداع  تُمل  الخ وة ا 

تعـر  ف  المةار التدريج  لقنام كداءة أصو  االقتصـاد  وال

.علا مام  قدراته التدافةنة

نظــــًرا  همنــــة ريــــادة ا عمــــا  وفاعلنتةــــا فــــ  تيقنــــق الدمــــو 

ــوفنر فــرن العمــ    االقتصــادي المةــتداال  وذلــك مــ  خــا  ت

م فقـــد تادـــش أهـــدا  التدمنـــة المةـــتدامة التـــ  اعتمـــدتةا ا مـــ

نم المتيدة  تعزيز ريادة ا عما  كأاد أهدافةا تيش بددي التعل

وُيعـــد نشـــاا ريـــادة ا عمـــا  (. 3-8)والدمـــو االقتصـــادي ( 4-4)

ار الان ة عموًما ميرًكا كوهريًّا للدمو االقتصادي القوي عار انتش

لعمـ  اإلبداعنة  وتعتار العاقـة وثنقـة وقويـة بـن  نمـو فـرن ا

اد ا عمــا   ــادة ا عمــا   الذ ال يقــدال رو  علــا المــد  ال ويــ  وري

ا  ــروة ونمــوًّ ــدة فيةــ   بــ  ييققــو  ث فــرن عمــ  ميلنــة كدي

ــــًدا ــــاو  اإلقــــار الدظــــري . كدي ــــا مــــا تقــــدال يماــــ  تد ــــاًء عل وبد

:والمداهنم  لريادة ا عما  م  خا  العداصر التالنة

مدةوال ريادة ا عما ▪

أهمنة ريادة ا عما ▪

تصدن  ريادة ا عما ▪

 مات وخصاهص ريادة ا عما ▪
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ماهنة ريادة ا عما 

فوزي الداراوي. أ

المدير المال   اد بـركات

ـــادة ا عمـــا  فـــ  مجـــا   ري

الم ــاعم والدارة المدشــآت 

الدددقنة
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مدةوال ريادة ا عما ( أ)

 ةر مدةـوال ريـادة ا عمـا  فـ  كتابـات االقتصـادي

الـــجي عـــر   ريـــادة  (Cantillon)الدرنةـــ  كـــانتلو  

التو نـــ  الـــجات  بغـــ   الدظـــر عـــ "ا عمـــا  بأنةـــا 

ال انعــــة واالتجــــال  مــــع تيمــــ  المخــــاقر وتدظــــنم 

عوام  اإلنتـا ر وذلـك بغـرأل النتـا   ـلعة  أو خدمـة 

ـــة فـــ  الةـــوق ي ويعتاـــر الخانـــر االقتصـــاد". م لوب

ا   أو  م  تداو  دور راهد ا عم« كانتلو »الدرنة  

وقـــــــد صـــــــد  العوامـــــــ  االقتصـــــــادية اللـــــــا ثـــــــار 

( 3)رواد ا عمـا   ( 2)ُما  ا را    ( 1: )مجموعات

ويلع  رواد ا عما  دور المدةق الـجي . مةتأكرو 

قــرار يــربو المدتجــن  بالمةــتةلان   ودور صــاا  ال

رة ف  ا  واقر لاة  ا رباص  كمـا يتيمـ  المخـاق

. و رو  عدال النقن 

وقــد ت ــور مدةــوال ريــادة ا عمــا  مدــج ذلــك الوقــش  

  وُيةــتخدال باةــاقة بمعدــا بدايــة العمــ  الخــان

ـــك ـــأعمق مـــ  ذل ـــه ب ولاـــ   االقتصـــادين  يدظـــرو  ل

ــد عدــدما  ــة فــ  المغــامرة فــ  عمــ  كدي كمبــداء الرنا

بتاـار  تين  الدرصة للربح  ويدظر له اآلخرو  كيالـة ا

  ورنـــم ذلـــك يـــر . وُيعتاـــر الريـــادي مةـــوًقا البتاـــارل

ــش فــ  ااكــة  بعــ  االقتصــادين  أ  الةــوق مــا زال

  وفــ  القــر  العشــري. للةــلع التــ  لــم تعــرأل بعــد

علـا بيـه Schumpeter))بومانتر "ركز االقتصادي 

 ـما مد  المااننة الريادي ف  االبتاار والتغننر وقد

.بومانتر ذلك بالتدمنر الخاق

ـــاالن  فـــ ـــاا والا ـــش وكةـــات نظـــر الُات   ولقـــد تاايد

تيديــد مدةــوال وا ــح لريــادة ا عمــا   انــه عرفةــا 

(Drucker 1985) بأنةـــا عمـــ  يد ـــوي علـــا االبتاـــار

".ومدح الموارد الموكودة قدرات كديدة

ــادة ا عمــا  "فقــد ذكــر أ  (Timmons 1997)أمــا  ري

هـــ  قريقـــة التدانـــر  والمد ـــق  والتملنـــ  الميـــر 

جه  وي". للدرصة وييوي نةًجا بامًلا  وقنادة متزنة

اللا (Shane &Venkataraman)" بن  وفندااتاراما "

ــ ــتم  مــ  خالةــا اكتشــا  وتقن ــادة عملنــة ي نم أ  الري

فــ  وا ــتغا  فــرن لتولنــد ب ــاهع وخــدمات تدــتر

Dess)" )ديــس وآخــرو "وعــر  . المةــتقا  et. al 

  يــتم  مــ "العــادة الادــاء الخــاق"بأنةــا عملنــة الريــادة

خالةــا اليجــاد مدتجــات  أو أ ــالن  إلنةــاء المدتجــات

. اليالنة وا تادالةا بمدتجات كديدة

ويت ـــح مـــ  المدـــاهنم الةـــابقة أ  ريـــادة ا عمـــا  

  أو عملنة خلق مدتجات كديـدة"يما  تعريدةا بأنةا 

تيةــن  مدتجــات قاهمــة تتةــم بالمخــاقرةر بغــرأل

".تيقنق أكار قدر مما  م  ا رباص

فةدــــا  مــــ  (Entrepreneur)أمـــا مدةــــوال الريــــادي 

يةكــــد أ  الريــــادين  لنةــــوا فقــــو هــــم ا فــــراد  بــــ  

المجموعــــــات الصــــــغنرة والمدظمــــــات متو ــــــ ة 

اليجـــــم  والمدظمـــــات التجاريـــــة الااـــــر   والواليـــــة  

.  وأيً ــا الدولــة  كــ  هــةالء يماــ  أ  ياونــوا ريــادين

ــجي يةــت ن ــه ذلــك الشــخص ال ــادي بأن ــر  الري ع وُع

تمننــــــــز الدــــــــرن وانتدامةــــــــا  بندمــــــــا اآلخــــــــرو  ال 

دي يةت نعو  ذلك  ف  ان  وص  الشـخص الريـا

عالنـة  بأنه اإلنةا  الجي يتمتع بال اقـة والينويـة ال

والقاــــو  بالمةــــاال الصــــعاة وممار ــــة المخــــاقرة 

.الميةوبة اللا دركة كانرة

ويت ــح مــ  ذلــك أ  الريــادين  هــم أفــراد  يتمتعــو 

   بالقدرة علـا المخـاقرة  ويعملـو  بشـا  مةـتق

و أو كجزء م  المدظمة  ويقومو  بمنشاء أو ت وير أ

ـــا  ابتاـــار مشـــروع كديـــد  والمجازفـــة فـــ  الـــدخو  الل

لن   ويما  أ  ياو  الرياديو  أفراًدا مةتق. الةوق

أو يخـــدمو  فـــ  المدظمـــة فـــ  أي مةـــتو    ـــواء 

أكــــا  المةــــتو  ا و  وهــــو مةــــتو  المــــو دن  

العـــــاملن   أو مةـــــتو  اإلدارة الو ـــــ ا  أو اإلدارة 

.العلنا
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أهمنة ريادة ا عما (: ا)

لقد زاد االهتماال بمجا  ريادة ا عما  ف  الةـدوات

ــــر فــــ  بن ــــة  ــــرة  ومــــع تةــــارع معــــدالت التغن ا خن

ا عما  وابتداد المدافةة بـن  المدظمـات ازدادت

لجـأ أهمنة هجا المو وع بوصده أاد الخنارات التـ  ت

ــــتا ال مــــع مت لاــــات اللنةــــا المدظمــــة للتانــــ  وال

ومــــ  ثــــم  أ ــــيا يدظــــر  ي . المدافةــــة والتغننــــر

الـة إليجــ اد مشـروع ريـادي نابـل علـا أنـه و ـنلة فع 

ـــدي  قلـــ  وأ ـــواق كديـــدة وتشـــغن  عـــدد مـــ  ا ي

العاملــة  ومجــا  لممار ــة اإلبــداع واالبتاــار  وزيــادة

الـدخ  اإلنتاكنة  والدمو االقتصادي  وتيقنق الر ا و

.الشخص 

ـــــا ذلـــــك يعمـــــ  رواد ا عمـــــا  علـــــا  وباإل ـــــافة الل

تيةــن  االقتصــادات وانــاة ا فــراد مــ  خــا  خلــق

ــــدة للمشــــاات   فــــرن عمــــ   وت ــــوير الــــو  كدي

اداءة  واليجاد التادولوكنا الت  تعم  علا تيةن  ال

عديـد وتةاعد ال. وتااد  ا فاار علا مةتو  العالم

م  الشروا الخاصة بـدعم رواد ا عمـا  علـا تعزيـز 

االقتصـــاد كاــــ   باإل ــــافة اللــــا تــــوفنر المزيــــد مــــ 

.الماا  

اـرة م  خا  تماـن  الشـركات المات"

إلقــــــاق أفاــــــار أعمالةــــــا وتو ــــــنع 

ــــز الدمــــو  ــــا تيدن ن اقةــــا  نةــــد  الل

االقتصــــادي وخلــــق فــــر ن العمــــ   

وتيديـــــد اليلـــــو  الدعالـــــة للق ـــــايا

لا اإلنماهنة اليا مة  مل  الوصو  ال

ال اقــة الدظندــة والمنــال والخــدمات

".الصينة والتعلنم

أنابن  كونزالنس / الةند

مدير مجموعة الادك الدول  للتجارة والقدرة 

التدافةنة

بوا  ة الاات : المصدر

للياومات

للعالم

للفراد

اليجاد الو  كديدة لتيةن  اليناة

تااد  ا فاار والتجارة مع ا  واق الجديدة

كل  أفاار كديدة م  أماك  مختلدة

اعاتالنشاء التادولوكنا لتيةن  كداءة مختل  ق 

اديةا  التيديات الان نة واالكتماعنة واالقتص

توفنر فرن

أهمنة رواد ا عما  للعالم والياومات وا فراد(: 1)با  
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تصدن  ريادة ا عما (  )

ات يماــــ  تصــــدن  ريــــادة ا عمــــا  قاًقــــا للتصــــدند

:التالنة

تشــــــم  ريــــــادة ا عمــــــا  الر ــــــمنة المة ةــــــات 

ا والتـــ  تـــدف ع الصـــغنرة العاملـــة المةـــجلة ر ـــمنًّ

اــ 
ِ
ــة المةــ  مــ  ق ال ــراه  وتمتلــك رخًصــا لمزاول

ركات انه توص  الش. الةن ات الياومنة المختصة

بأنةـــا ر ـــمنةر  نةـــا تعمـــ  فـــ  اإلقـــار االقتصـــاد 

الر ـم  الميــدد  أمــا التــ  تعمــ  فــ  الخدــاء  أو فــ 

.نةالمداقق العشواهنة فتصد  علا أنةا ننر ر م

اــــــــــــدد ( :(Intrapreneurshipالريــــــــــــادة الداخلنــــــــــــة 

((G.Pinchot  تعريــ  راهــد ا عمــا(Intrapreneur) 

  وتملـ. باونه الريـادي داخـ  مدظمـة قاهمـة بالدعـ 

الريادة داخ  المدظمة القاهمة وتتعام  مع المـوارد

نـــة الداخلنـــة التـــ  تمتلاةـــا  وتشـــا  الريـــادة الداخل

أاـــد مقـــاينس ا داء الريـــادي اللـــا( التغننـــر الـــداخل )

.كان  مةبرات العاهد  والتيام  واال تمرارية

تملــ  االبتاــار Exopreneurship): )الريــادة الخاركنــة

خـــــار  اـــــدود المدظمـــــة  ـــــم  بـــــااات خاركنـــــة 

كالمخــــــاقرات المشــــــتركة  والمقــــــاوالت اللانويــــــة  

.والتيالدات اال تراتنجنة

 Corporate)ريـــــادة الشـــــركة (Ferreira)يعـــــر  

Entrepreneurship) بأنةا عملنة اليجاد أعما  كديدة

 ــــم  المدظمــــات القاهمــــة تةــــد  اللــــا تيةــــن  

   أو الربينــة التدظنمنــة  وتعزيــز المو ــع التدافةــ

Strategic Renewal))العادة التجديد اال تراتنج  

ةريادة ا عما  الر منة وننر الر من

ريادة ا عما  الداخلنة والخاركنة

ريادة الشركة والريادة اإللاتروننة
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بندمـــا يت ـــم  مدةـــوال الريـــادة . للعمـــا  القاهمـــة

اليجاد أنشـ ة أو ( E-Entrepreneurship)اإللاتروننة 

أعمـــا  خاصـــة علـــا بـــااة  اإلنترنـــش فـــ  موقـــع مـــا 

  يخصــص لانــع ماابــر  أو خدمــة ماابــرة لشــ ء مــا

((Google, Yahooوم  أمللة تلك الشركات 

ريـــادة ال ـــرورة تتملـــ  فـــ  الـــجي  ال يجـــدو  فـــرن 

عمــ  فــ  الةــوق  ولــجلك يمار ــو  أعماًلــا تجاريــةر

ــارة عــ  تو نــ  ذاتــ  أمــا . لاةــ  قــوتةم  فةــ  عا

ريـــادة الدرصـــة فةـــم الريـــاديو  الـــجي  يـــرو  فرصـــة 

كةـــ   ـــانية مدا ـــاة  ويدخرقـــو  فـــ  ا عمـــا  

ـــربحر ولـــجلك يشـــا  رواد الرياديـــة النتدـــاال فـــرن ال

ـــدو   ـــًرا مـــ  رواد ا عمـــا  فـــ  ال ال ـــرورة كـــزًءا كان

الدامنـــة  انـــه يدشـــ و  مشـــروعات تجاريـــة لاةـــ 

قـــوتةم  فلـــنس هدـــا  خنـــار آخـــر أمـــامةمر وهـــجا مـــا 

يدةـــر ارتاـــاا ارتدـــاع معـــدالت ريـــادة ال ـــرورة فـــ  

جه الدو  الدامنة بيجم الق اع ننر الر م   انه يت

رواد ال ـــرورة اللـــا ممار ـــة أنشـــ ة صـــغنرة ننـــر 

ة ر منة وال تيتا  الل ـا لمةـارات ميـدودة  وتُعـد ريـاد

.يالدرصة ه  ا كلر ال ةاًما ف  الدمو االقتصاد

: مات وخصاهص ريادة ا عما ( د)

:تتمل  خصاهص ريادة ا عما  فنما يل 

:المخاقرة.1

رة تتةم ريادة ا عما  بالقـدرة علـا قنـام المخـاق

نة ف  بعقاننة  وُذكر أيً ا أ  المخاقرة ه  االاتمال

  عملنة اليصـو  علـا الماافـأة  أو تيقنـق عواهـد فـ

ن  وتشنر اللـا تد ـ. االة نجاص خ ة عم  المشروع

ــو لــم ــدة  اتــا ل المدظمــات ا ــتغا  الدــرن الجدي

ـــد  ـــناو   ـــا  المشـــروع الجدي تاـــ  تعلـــم الذا مـــا ك

. ناكًيــا  وأ  تعمــ  بجــرأة مــ  ننــر أ  تعــر  الدتــاهر

ـــا فةـــ  عـــادة تمتلـــك ولاـــ  تـــدجح المدظمـــات رياديًّ

دـ  المخاقرة والاداه  الخ نرة  اتا لو كا  ذلـك يع

نةـا تر  ا  الن  أو المدتجات التـ  كانـش تعمـ  عل

 ـــابًقا  ولليصـــو  علـــا عاهـــدات مالنـــة عالنـــة فـــم   

  المدظمـــات تخـــاقر أانانًـــا بـــاقتراأل ماـــالخ كانـــرة

ات وتــوفنر كمنــات كانــرة مــ  المــوارد  وتقــديم مدتجــ

كديـــــدة اللـــــا ا  ـــــواق الجديـــــدة  واال ـــــتلمار فـــــ  

.التادولوكنا ننر التقلندية

:اال تااقنة أو الماادرة.2

تجابة وتتملــ  بالماــادرة فــ  ا فعــا   ثــم  انتظــار ا ــ

المدافةــــن   وتاــــو  الشــــركات قــــادرة علــــا تعزيــــز 

ظنمنة اإلكراءات اال تااقنة الذا كانش لديةا ثقافة تد

جــــة تيدــــز المــــديري  علــــا التصــــرفات الرياديــــةر ونتن

لجلك  فة  قادرة علا النشاء وادات كديدة للعما 

  تاو  مربية وبةرعة أكاـر مـ  ننرهـا مـ  الشـركات

. بيةوهجا يتنح لةم اال تدادة م  تدوع الدرن المر 

ريادة ال رورة وريادة الدرصة
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  وهدـــا  قريقتـــا  لتيقنـــق اال ـــتااقنة فـــ  العمـــ

:وهما

ة م  تقديم مدتجات كديدة  أو خدمات تادولوكن: أوًلا

اــــ  المدافةــــن ر وفــــ  هــــجل اليالــــة يداغــــ  علــــا 
ِ
ق

ا الشـــركة أ  تة ـــس ثقافـــة تدظنمنـــة تيـــافظ علـــ

 مــــ  اال ــــتااقنة مــــ  خــــا  تقــــديم 
ٍ
مةــــتو  عــــا 

عــد مدتجــات كديــدة تجعلةــا فــ  موقــع تدافةــ  يات

. كلنًرا ع  المدافةن 

الايــه المةــتمر عــ  معرو ــات كديــدة مــ : وثانًنــا

.المدتجات  أو الخدمات

:اإلبداع.3

ال   اإلبــداع هــو عملنــة اليجــاد بعــ  ا بــناء الجديــدة

اع هــو والتـ  تُعـد مركـًزا للعملنـات الرياديـة  وال   اإلبـد

ـــا كمـــع أو مشـــاركة المعلومـــات ب ـــرق  القـــدرة عل

تــةدي اللــا ت ــوير أفاــار كديــدة  كمــا وصــ  كــ   مــ  

Hill and Jones)  )اإلبـداع الدـاكح بأنـه يماـ  أ  يغنـر

خنرة قانعة المدافةة ف  الصداعة  فد  العقود ا 

ة كــا  أاــد نتــاهر اإلبــداع المةمــة هــو تقلنــ  التالدــ

ـــا ـــدخو  الل ـــجلك فقـــد تداقصـــش اـــواكز ال ـــةر وب اللابت

الةـــــوق  وهـــــجا  ـــــمح للمدظمـــــة والمشـــــروعات 

ـــــافس مـــــع المدظمـــــات  ـــــدة بالتد الصـــــغنرة والجدي

.الاانرة الموكودة ف  الةوق

:التدافةنة.4

وهــ  عاــارة عــ  مجموعــة مــ  كةــود الشــركات التــ  

ة  تعمــ  بشــا  أف ــ  مــ  مدافةــنةا فــ  الصــداع

وهــــ  نالًاــــا مــــا تغــــامر  ــــد المدافةــــن   فتقلــــ  

ــا  ــاصر مــ  أكــ  اليصــو  عل ا  ــعار وت ــي  با رب

يصـو  اليصة الةوقنة  أو أ  تددق بشـا  كانـرر لل

و وك ريقـــة لت ـــوير ونمـــ. علـــا القـــدرة التصـــدنعنة

الشـــــركة  فـــــم   المغـــــامرة التدافةـــــنة قـــــد تجعـــــ  

ا فــــ  رفــــع نتــــاهر الدشــــاقات  الشــــركة مجازفــــة كــــدًّ

ختلـ  اإلبداع  واال ـتااقنة  وت: الريادية ا خر   مل 

توكــه التدافةــنة عــ  اإلبــداع واال ــتااقنة فــ  أنةــا ت

  ماابـــرة اللـــا المدافةـــن   بندمـــا الُاعـــدا  اآلخـــرا

ــــــا الدــــــرن الةــــــوقنة فــــــ  مين ةــــــا  يركــــــزا  عل

.التدافة 

وتيتةــــــ  الشــــــركات تاــــــالن  الدــــــرن وتيــــــاو  

ــة للميافظــة أو الا قــاء ا ــتخداال ا ــتراتنجنات بديل

فـــ  المدافةـــة  انـــه النةــــا ال تعمـــ  علـــا مواكاــــة 

صـو  فالشركات التـ  تقـرر الي. المدافةة الشديدة

علــــا اصــــة مــــ  هــــجل ا  ــــواق  تتادــــا  ــــلوكنات 

تدافةــــنة بــــديدة مــــ  خــــا  عمــــ  ا ــــتراتنجنات 

عر  المدافةـــة بالةـــ: تةـــويق  علـــا  ـــان  الملـــا 

ـــع  أو تقلنـــ ـــد قدـــوات التوزي ـــادة التـــروير  أو توان د زي

.خدمات المدافةن 
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يعــــد ق ــــاع مشــــروعات ريــــادة ا عمــــا  الصــــغنرة 

ــــة الصــــغر مــــ  أهــــم الق اعــــات بالدةــــاة  ومتداهن

لاقتصـــــــاد المصـــــــري  فوفًقـــــــا لانانـــــــات التعـــــــداد 

  بلـــخ عـــدد مشـــروعات ريـــادة 2018/2017االقتصـــادي 

ــــة الصــــغر  المدشــــآت )ا عمــــا  الصــــغنرة ومتداهن

ـــر الر ـــم  ـــة فـــ  الق ـــاع نن ـــو  2نيـــو ( العامل ملن

مــ  الكمــال  المدشــآت العاملــة % 53مدشــأة بدةــاة 

و كما يملـ  عـدد العـاملن  فـ  الق ـاع نيـ. ف  مصر

. 2018/2017مــــ  الكمــــال  المةــــتغلن  عــــاال % 29.32

يتركـــز معظمةـــا فـــ  ق ـــاع تجـــار الجملـــة والتجزهـــة 

.والصداعات التيويلنة

يقــــــــــوال المرصــــــــــد العــــــــــالم  لريــــــــــادة ا عمــــــــــا 

(Global Entrepreneurship Monitor ) والـــــجي

ـــادة ا عمـــا  ـــة لايـــور ري تمتلاـــه  الراب ـــة العالمن

(GERA ) فــــ  المملاــــة المتيــــدة  بدرا ــــة ا  ــــس

ـــادة ا عمـــا  فـــ  الـــدو   ـــة لري ـــة واللقافن المجتمعن

ــــادة ا عمــــا   المشــــاركة فــــ  المرصــــد  ودوافــــع ري

ـــة  وا نشـــ ة والت لعـــات والخصـــاهص فـــ  المرال

.الماارة م  ا عما 

وهــو  APS))باإل ـافة اللــا مةــح الةــاا  الاــالغن  

بـالخ فـ  كـ  2000ا تانا  بام   ي م علا ا ق  

وهو مصمم لجمع معلومات بلد م  بلدا  المرصد

مدصــــــلة عــــــ  نشــــــاا ريــــــادة ا عمــــــا  ومواقــــــ  

نم وت لعــــات المةـــــتجنان   ويقــــوال التقريـــــر بتقنـــــ

الدظــــاال الان ــــ  لريــــادة ا عمــــا  مــــ  خــــا  مةــــح 

والـــجي يـــوفر بنانـــات اــــو   NES))الخاـــراء الـــوقد  

وقـد  الةناق الجي تتم فنه ريادة ا عما  ف  بلـد مـا

  علــا 2021كــاءت أهــم االاصــاءات عــ  مصــر لعــاال 

:الديو التال 

  بلــخ معــد  نشــاا ريــادة ا عمــا  2021فــ  عــاال ▪

  %9.21فـ  مصـر نيـو ( TEA)ف  المرالة المااـرة 

ــــالغن  فــــ  مصــــر 9.21أي أ   ٪ مــــ  الةــــاا  الا

ـــا64و18الـــجي  تتـــراوص نيـــو بـــن  ) يقومـــو  ( عاًم

.جارًيااالًنا بمنشاء بركة كديدة أو بدأوا نشاًقا ت

عــــاوة علــــا ذلــــك  ال يــــزا  هدــــا  اهتمــــاال عــــال  ▪

٪ مــ  55.29للغايــة بمنشــاء بــركات  انــه أبــار 

اللـــا 2021المصـــرين  مـــ  ننـــر رواد ا عمـــا  عـــاال 

اهتمـــامةم أو نوايـــاهم لاـــدء عمـــ  تجـــاري خـــا  

. الةدوات اللار المقالة

لــجي  بلغــش الدةــاة الم ويــة للفــراد المصــرين  ا▪

عاًما والجي  هم االًنا 64و18تتراوص أعمارهم بن  

مــديرو  للعمــا  التجاريــة القاهمــة عــاال /مــالاو 

.٪3.56نيو 2021

أمــا عــ  معــد  الخــو  مــ  الدشــ   فقــد وافــق ▪

ــراوص أعمــارهم % 53.03 ــجي  تت مــ  المشــاركن  ال

عاًمـــا علـــا أنةـــم يـــرو  فرًصـــا كنـــدة 64و18بـــن  

ولاـــدةم لـــ  ياـــدأوا مشـــروًعا تجارًيـــا خوًفـــا مـــ  

.فشلةا
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2021لعاال ( TEA)معد  نشاا ريادة ا عما  ف  المرالة الماارة (: 2)با  

(مة السكان ال ية هم إما رااو كعمام شا ئ كو مال  وموير لمتروا ظويو64-18ال سبة المئوية مة )

األعلي األقل بيانات غير متوفرة

)%(

Source: Global Entrepreneurship Monitor, (2021). https://www.gemconsortium.org/data

علـــا الصـــعند ذاتـــه  أبـــار  تقريـــر المرصـــد العـــالم  

ـــــادة ا عمـــــا  لعـــــاال  ـــــا أ  الةنا ـــــات 2021لري الل

الياومنـــة ا خنـــرة فـــ  مصـــر قـــد ا ـــتةدفش تعزيـــز 

ريــــادة ا عمــــا  لجعــــ  االقتصــــاد أكلــــر قــــدرة علــــا 

اع وتم اقتـراص الصـااات لزيـادة دور الق ـ. المدافةة

. 2024الخان  وتةريع القدرات الرقمنة بيلو  عاال 

ولــ  ياـــو  ذلــك مماًدـــا بــدو  رواد ا عمـــا    نةـــم 

المجموعــة المةــةولة عــ  تقــديم خــدمات ميةــدة 

. وتددنج التقدنات الرقمنة الجديدة

ـــة للياومـــة المصـــرية  ـــجلك  فـــم  ا هـــدا  المعلد ل

. مرتا ــة بال ــرورة بدجــاص رواد ا عمــا  المصــرين 

ـــــا أقـــــ  مـــــ   ـــــادة ا عمـــــا  المصـــــرية االًن ـــــة ري اال

ر ومع ذلـك  هدـا  دلنـ  19-مةتويات ما قا  كوفند 

تم يجــ  أ  يــ. علــا أ  المةــتقا  يماــ  أ  يتيةــ 

  تو نع ن اق هجا التيةن  بةرعة  علـا الـرنم مـ

اا انخد  معد  نشـ. ذلك  لتلانة أهدا  الياومة

فـ  مصـر  (TEA)ريادة ا عمـا  فـ  المرالـة المااـرة 

  وبالملــــ  انخدــــ  2020عــــاال 11.3مــــ  % 9.21اللــــا 

  اللـــا 2021فـــ  مصـــر فـــ  عـــاال ( EBO)معـــد  ملانـــة  

.2020٪ ف  5.2٪ م  3.56

٪ فقـــو مـــ  المشـــاركن  فـــ  40.7هـــجا وقـــد أبـــار 

ــر أ  بــدء عمــ  تجــاري  اال ــت اع الــجي أعــدل التقري

ال ف  عا. كا  أكلر صعوبة مده قا  عاال2021ف  عاال 

.٪65.6  كا  هجا المعد  2020
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٪ مـ  المشـاركن  أنةـم 69.7باإل افة اللا ذلك  ذكـر 

ة يخ  ــو  ال ــتخداال المزيــد مــ  التقدنــات الرقمنــ

ـــــع الةـــــلع والخـــــدمات خـــــا  ا بـــــةر الةـــــتة  لان

مـ   (GEM)يعد هجا متو ً ا القتصاديات. المقالة

ق ولاده  نةاعد مع ذلك ف  تيقنـ  (C)المةتو  

. ادهد  الياومة المتملـ  فـ  زيـادة رقمدـة االقتصـ

ومع ذلك   فم  زيادة نشاا ريادة ا عما  ف  مصـر

 ـــــــناو  بعنـــــــد المدـــــــا  دو  تيةـــــــ  الظـــــــرو  

. االقتصادية

  فــمذا 2021أمـا عــ  مراكعـة الشــروا اإلقاريـة لعــاال 

  قاال رواد ا عما  المصريو  اليالنو  أو الميتملو

ــــنم آفــــاقةم  فةــــنجدو  أ  بعــــ  الظــــرو   بتقن

عما  مواتنة  ووفًقا لدتاهر المةح الوقد  لريادة ا 

(NES 2021) فقد:

نق ــة علــا التــوال  فــ  4.4و4.3 ــجلش مصــر  ▪

ــــــادة ا عمــــــا   ــــــ  ري ــــــة لتموي الشــــــروا اإلقاري

ـــادة ا عمـــا    ـــا تمويـــ  ري و ـــةولة الوصـــو  الل

ـــن  اقتصـــا ـــة ب ـــة اللانن دات وكاهمـــا ييتـــ  المرتا

.C))المةتو  

نق ـة 4.2تيةدش ال راه  والانروقراقنـة اللـا  ▪

  ممـا 2020نق ـة فـ  عـاال 3.2  م  2021ف  عاال 

ابقة يشنر اللا تخدنـ  بعـ  عقاـات الدولـة الةـ

 تيتا  هجل المد قة اللا. أماال بدء عم  تجاري

تيةــن  مةــتمر الذا أرادت مصــر زيــادة مةــاهمة 

.الق اع الخان ف  الدمو االقتصادي

ا تيةدش  رو  الةوق الميلنـة فـ  مصـر   ممـ▪

ــــة فــــ   ــــا الرنا ــــام عل ــــادة قــــدرة الد يعاــــس زي

اليصو  علا  لع وخدمات كديـدة يقـدمةا رواد 

ديدامنانــات : بــري ة  ــةولة الــدخو . ا عمــا 

.الةوق

نق ــة 5.6رفــع الخاــراء المصــريو  دركــاتةم اللــا ▪

ر فــ  2020نق ــة فــ  عــاال 5.1  مــ  2021فــ  عــاال 

 ـــــــجلش ا عاـــــــاء : اـــــــن  أ   ـــــــةولة الـــــــدخو 

ــش 2021نق ــة فــ  عــاال 4.8والتدظــنم    والتــ  كان

.  (C)مـ  المةـتو  GEMا علـا بـن  اقتصـادات 

نق ـة 6.9كما كانش دركة الادنة التيتنـة الماديـة  

فــــ  مصـــــر هــــ  ا علـــــا أيً ــــا بـــــن  اقتصـــــادات  

. (C)المرصد م  المةتو 

وتشنر هجل الدركات مًعا اللـا أ  بعـ  ا  ا ـنات

. الازمـــة لتيدنـــز ريـــادة ا عمـــا  فـــ  مصـــر موكـــودة

ــ  و ــرو   ــا التموي ــق هــجا بشــا  خــان عل ويد ا

تاو  ومع ذلك    ـ. الةوق الميلنة والادنة التيتنة

نع هدا  ااكة اللا  نا ة ماابـرة تةـد  اللـا تو ـ

ن ــــاق المشــــروعات الدرديــــة لريــــادة ا عمــــا  فــــ  

الةـــدوات القادمـــة الذا كانـــش الياومـــة تريـــد تيقنـــق

.أهدا  الدمو الدانلة
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تمويل رياد  األعمام

س ولة الوصوم إلو تمويل رياد  األعمام

ةالس اسة الحكوم ة الواعمة والممام

السراا  : الس اسة الحكوم ة
والب روارا  ة

برامج رياد  األعمام الحكوم ة

توريس رياد  األعمام جد الموارم

تحويمت البحث والتطويرتوريس رياد  األعمام بعو الموارم

الب  ة التحت ة التجارية والم   ة

دي ام ك ات السوق

الحواظز والت   مات

اديةالب  ة التحت ة الم

القواعو االظتماع ة والةقاج ة

مصر

ت   م المتروعاتمق ام  رو  إ ار 
لل اية،تالة   ر كاج ة = 0

.تالة كاج ة لل اية= 10
(cااتصاد جد المستوى 12)تق  مات 

2022/2021تقننمات الخاراء لشروا القار عم  ريادة ا عما  م  واقع المرصد العالم  للعما  عاال : 3با  

لريـادة وأخنًرا قد أثـر الوبـاء  ـلًاا علـا الدظـاال الان ـ 

ا  وم  ثم فم  نتـاهر المةبـر الـوق د  ا عما  عالمنًّ

 ــتاو  أقــ  2021فــ  عــاال (NECI)لريــادة ا عمــا  

اقتصـــاًدا 33هدـــا  . 2019ممـــا كانـــش علنـــه فـــ  عـــاال 

  بــاركوا با ــتمرار فــ  المةــح الــوقد  للخاــراء فــ

مـــ  . 2021و2020و2019كـــ  مـــ  الةـــدوات الـــلار 

ـــ  ــن  تلــك ال   هدــا   ــتة اقتصــادات زادت فنةــا 33ب

كانـــش أكاـــر الزيـــادات فـــ  : دركـــة المةبـــر كـــ  عـــاال

ـــة الةـــعودية  نق ـــة فـــ  5.0مـــ  )المملاـــة العربن

  فـ  اإلمـارات العربنـة (2021نق ـة فـ  6.1اللا 2019

وفـــــ  ( نق ـــــة6.8نق ـــــة اللـــــا 5.8مـــــ  )المتيـــــدة 

هدا  (. نق ة5.7نق ة اللا 5.1م  )كمةورية كوريا 

:  اقتصادا   فقو تراكعش دركاتةما ف  كا العامن

5.2)ولوكةــماور  ( نق ــة5.5نق ــة اللــا 5.9)ق ــر 

  كـ  هـةالء الخمـس دو  يـتم (نق ـة4.9نق ة اللـا 

عددما تمش مقارنة . ) (Aتصدندةم  م  المةتو 

بشا  33لةجل االقتصادات الـ 2019ك  نتنجة لعاال 

  كا  م  المـركح أ  2021ماابر مع دركتةا ف  عاال 

. تاـــو  هـــجل الدتنجـــة قـــد زادت أكلـــر مـــ  انخدا ـــةا

ومـــ  ثـــم   ربمـــا ياـــو  كاهيـــة الدنـــروم التـــاك  قـــد 

ـــا ا قـــ  تـــزام  مـــع التيةـــندات فـــ    ـــارع  أو عل

.الدظاال الان   لريادة ا عما 

فــ  المةبــر 28هــجا وقــد كــاءت مصــر فــ  الترتنــ  

ـــادة ا عمـــا   ـــم   ـــوقد  لري ـــة بـــملةم 50ال دول

(. (NES 2021المةح الوقد  للخاراء

Source: Global Entrepreneurship Monitor. 2021/2022 Global Report Opportunity Amid Disruption.
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5.3

5.4

5.5

5.5

5.7

5.7

6.1

6.1

6.2

6.3

6.8

السودان

إيران

ب مروس ا

البرازيل

ظم ورية الووم   

ظ و  إجريق ا

ظوات ماال

كروات ا

ب ما

الم ر 

روماش ا

االتحاد الروسد

عمان

ابرص

بول وا

ظامايكا

ترك ا

ظم ورية السلوجاك

سلوج   ا

اوروظواي

المكس  

ال وشان

مصر

المجر

تت لد

آيرل وا

إيطال ا

كولومب ا

ال ابان

كازاكستان

لوكسمبرج

المملكة المتحو 

إسراا ل

الت ف ا

ال  و

ك وا

كلماش ا

جرشسا

السويو

الواليات المتحو  األمريك ة

كسباش ا

سويسرا

اطر

ال رويج

ظم ورية كوريا

ل تواش ا

المملكة العرب ة السعودية

ج ل وا

هول وا

اإلمارات العرب ة المتحو 

Source: Global Entrepreneurship Monitor. 2021/2022 Global Report Opportunity Amid Disruption.

2022/2021لعاال ( (NECIقنمة وترتن  الدو  ف  المةبر الوقد  لريادة ا عما  : 4با  

(نق ة)
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آفاق اقتصادية معاصــرة

ــــــــــــة  ــــــــــــرات دولن خا

متمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة
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التجارا الدولنة

تجربة الصن -1

  كــا  بــدء عمــ  تجــاري يةــتغرق أكلــر 2013فــ  عــاال 

م  بةر  فـ  الوقـش اليا ـر  كعلـش المـد  الراهـدة 

  ملــ  باــن  مــ  المماــ  تةــجن  بــركة فــ  ن ــو

.  اعات

  اتخـــــجت الياومـــــة الصـــــندنة عـــــدة 2014فـــــ  عـــــاال 

ــــا مــــدار  ــــدوات لتاةــــنو اإلكــــراءات  الكــــراءات عل

ـــة لتةـــجن  ا عمـــا  وتعزيـــز اإلبـــرا  بعـــد  اإلداري

:أبرزها ما يل . التةجن 

ا ـــتخداال رقـــم تعريـــ  فريـــد للعمـــ  فـــ  كمنـــع ▪

.أنياء الااد

ا تةــةن  مت لاــات التأ ــنس ملــ  اليــد ا دنــ▪

.لمت لاات رأم الما 

اريح تاةنو أو الزالة مت لاات اليصو  علـا تصـ▪

.تشغن  معندة قا  تةجن  بركة

ــــز  ــــوابو مــــا بعــــد التةــــجن  مــــ  خــــا  ▪ تعزي

ات اال ــتلمار فــ  نظــاال اهتمــا  اكتمــاع  للشــرك

انـــه يـــتم كمـــع معلومـــات االهتمـــا  االكتمـــاع  

الخاصة بالشركات ومشاركتةا ونشرها مـ  أكـ 

.رقابة أكار م  قا  أصياا المصلية

رقمدــة الخــدمات  صــياا المشــاريع لاــدء عمــ  ▪

.تجاري

ات تعزيـــز تاـــاد  الانانـــات والتدةـــنق بـــن  الجةـــ▪

.الياومنة علا مختل  المةتويات

هــجل القصــة الداكيــة إلصــاص تةــجن  ا عمــا  هــ  

م مـ  نتنجة مزير م  التخ نو اال تراتنج  والـتعل

رااـ  التجارا الةـابقة  تـم تددنـج اإلصـااات علـا م

علــا مــد   ــدوات  مــع تقنــنم الــدروم المةــتدادة

مـــ  خـــا  نظـــاال قـــوي للرصـــد والتقنـــنم وتعـــديات 

ايـة تـم تجريـ  معظـم اإلصـااات فـ  الاد. المتابعة

فــ  مــد  ومدــاقق تجـــارة اــرة مختــارة قاــ  أ  يـــتم 

. تارارها علا ن ـاق أو ـع أو فـ  كمنـع أنيـاء الـااد

وقـــد ثاـــش أ  هـــجا الـــدةر مدنـــد للغايـــة فـــ  تاننـــ 

.الممار ات الدولنة الجندة مع الةناق الصند 

ت لــ  الصــاص نظــاال تةــجن  ا عمــا  فــ  الصـــن 

ــرة ــة ومة ةــنة كان ن  أقــرت الصــ. تعــديات قانونن

تــــــم ا ــــــتامالةا ( أو مدقيــــــة)تشــــــريعات كديــــــدة 

ات تـم النشـاء مجموعــ. بـاللواهح والماـادئ التوكنةنــة

ــــوزاري ــــا المةــــتوين  ال ــــر الوكــــاالت عل تدةــــنق عا

كمــا تمــش العــادة هنالــة . والميلــ  لــدعم اإلصــااات

ـــــدة لإلصـــــااات  ـــــة الراه ـــــة والميلن ـــــة المركزي الوكال

.لتصاح وكالة كديدة لةا دور أكلر بمولنة

ــا ره ــة أيً ــا عــامًا تماندًن نةــًنا كانــش اليلــو  الرقمن

ن  لتةةن  كمع بنانات ا عما  ومشاركتةا وتية

ــــــة . الادــــــاءة ــــــا ت ــــــوير خــــــدمات الياوم ــــــاًء عل بد

لمرت اإللاتروننة علا مدار العقدي  الما ـنن   ا ـت

ة لتةـجن  الياومة بالافة ف  الادنة التيتنة الرقمنـ

باإل ــــافة اللــــا ذلــــك  أنشــــأت الياومــــة . ا عمــــا 

المركزية العديـد مـ  المدصـات الوقدنـة لمعلومـات

االهتمـــا  االكتمـــاع  للشـــركات لـــدعم كمـــع وتاـــاد 

. نةونشــر تةــجن  الشــركات والمعلومــات التشــغنل

ا اـد وقد أد  ذلك اللـا تيةـن  بـدافنة الانانـات اللـ

.كانر وتةةن  مشاركة الانانات

اكـه لقد اققش الصن  بداية واعـدة  لادةـا ال تـزا  تو

ــــق ثمــــار الصــــااات نظــــاال ا عمــــا   تيــــديات لتيقن

:بالاام   وتتمل  هجل التيديات ف 

بـن  علا الرنم م  التيةـندات  ال يـزا  التدةـنق▪

ــــات يشــــاا  تيــــديً  . االوكــــاالت ومشــــاركة الانان

عدـــــدما أقامـــــش الوكـــــاالت الياومنـــــة المختلدـــــة 

أنظمــة المعلومــات الخاصــة بةــا  فمنةــا لــم تأخــج 

نجــة فــ  االعتاــار الياكــة اللــا مشــاركة الانانــاتر نت

لــجلك  تتمتــع أنظمــة المعلومــات هــجل بمعــاينر 

ر بنانــات مختلدـــة وفـــ  بعــ  اليـــاالت تاـــو  ننـــ

.متوافقة تماًما
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ــن ــن  الوكــاالت وكــجلك ب   توكــد هــجل المشــالة ب

. الةـــل ات علــــا مختلـــ  المةــــتويات اإلداريــــة

د ال بدو  بدنة مة ةنة أكلر بـمولنة وداهمـة  قـ

د تــزا  العديــد مــ  الوكــاالت العامــة تشــعر بــالترد

.ف  تااد  الانانات

ـــدة ▪ ـــة كدي تواكـــه الصـــن  تيـــديات فـــ  النشـــاء آلن

لإلبــــرا  علــــا مــــا بعــــد التةــــجن  بدــــاًء علــــا 

فــــ  . معلومــــات االهتمــــا  االكتمــــاع  للشــــركات

  التصــمنم   تجمــع الةــل ات معلومــات االهتمــا

االكتمـــاع  للشـــركة بمـــا فـــ  ذلـــك المعلومــــات 

المالنة ومعلومات تةـجن  ا عمـا  ومعلومـات 

ـــــــدفوعات ال ـــــــراه  وال ـــــــما  االكتمـــــــاع   م

ومعلومــات عــ  العقوبــات اإلداريــة التــ  تلقتةــا

ــــتم التااــــة بعــــ  هــــجل المعلومــــات  الشــــركة ر ي

للجمةــــور   ملــــ  معلومــــات تةــــجن  الشــــركة   

ومعلومــات عــ  التصــاريح   والعقوبــات اإلداريــة 

المةـــــتلمة ومـــــا اللـــــا ذلـــــك   ومـــــع ذلـــــك   فـــــ  

الممار ـــة العملنـــة   كمـــع معلومـــات االهتمـــا  

االكتمــــاع  لاــــ  بــــركة فــــ  الوقــــش المدا ــــ  

وب ريقــــة دقنقــــة وا ــــتخدامةا بشــــا  فعــــا  

عــاوة علــا ذلــك  يماــ  أ  . لنةــش مةــاال  ــةلة

كات اللا يةدي تددنج آلنة االهتما  االكتماع  للشر

الثـــارة ق ـــايا خصوصـــنة الانانـــات  وكعـــ  اآللنـــة

.عر ة لا تخداال التقديري

ج  ولتيقنق ثمار الصااات نظاال ا عما  بالاام  ي

:تيقنق االت 

وصــــو  الجمةــــور اللــــا المعلومــــات أمــــًرا مةًمــــا ▪

لتيةــــــــن  الشــــــــدافنة وتةــــــــةن  المةــــــــاءلة 

 ــــناو  مــــ  . الخاركنــــة أثدــــاء عملنــــة اإلصــــاص

ــادة تيةــن  وصــو  الجمةــو ــد للصــن  زي ر المدن

اللــــا المعلومــــات عــــ  قريــــق نشــــر اللــــواهح عاــــر 

صـلة  اإلنترنش وفتح الوصـو  اللـا الانانـات ذات ال

مل   ج  ا عما 

تعزيـــز آلنـــات التغجيـــة الراكعـــة للق ـــاع الخـــان ▪

كـه للتأكد م  تلانة ااتناكات رواد ا عمـا  علـا و

.الةرعة

ــــة▪ ــــة والشــــركات متداهن ــــا  الشــــركات الدردي تيت

ـــ   الصـــغر والصـــغنرة والمتو ـــ ة اليجـــم  والت

م  كمنع كنانات الةوق ف  % 90تمل  أكلر م  

. والصــن   اللــا دعــم  نا ــ  أقــو  للاقــاء والدمــ

تواكـــــه الشـــــركات الصـــــندنة المتداهنـــــة الصـــــغر 

ا فـ  والصغنرة والمتو  ة تيديات مختلدة  بم

ذلـــــك عـــــدال تاـــــافة الدـــــرن ونقـــــص المةـــــارات 

 ـتاو  هدـا . وميدودية الوصـو  اللـا االهتمـا 

ااكــــة اللــــا الصــــااات أو ــــع ن اقــــا لتيةــــن  

 ـــرو  الةـــوق للمشـــروعات متداهنـــة الصـــغر 

.ةاوالصغنرة والمتو  ة مع تةةن  تأ نة

   تةـــمح ملـــ  هـــجل التعـــديات اإل ـــافنة للصـــن

ة بمواصــلة اال ــتدادة مــ  اإلنجــازات الةامــة لماــادر

الصـــاص نظـــاال ا عمـــا  التـــ  تـــم القاقةـــا فـــ  عـــاال 

ويماــ  أ  تيمــ  عملنــة اإلصــاص المةــتمرة. 2014

ت لـع هجل أيً ا دروً ا مدندة للالدا  ا خر  التـ  ت

.اللا فةم تجربة الصن 

تجربة  دغافورة-2

 دغافورة تعزز مخ  ةا لتشجنع ريـادة ا عمـا   

م  قاـ  ( (Startup SG Founderتم القاق مخ و 

(Enterprise Singapore)ةا وكالة ااومنة تم تشانل

ــدعم ت ــوير الشــركات الصــغنرة والمتو ــ ة فــ  ل

ويةد  اللا رعاية مشـةد . 2017ف  عاال (  دغافورة

بــــدء التشــــغن  فــــ   ــــدغافورة مــــ  خــــا  تقــــديم 

  2019فـ  عـاال . اإلرباد والمدح لرواد ا عمـا  الجـدد

ـــه  وتـــم تقـــديم مـــدح74تلقـــش  بـــركة نابـــ ة التوكن

.ملنو  دوالر  دغافوري2.22بقنمة 

عـــــ  مالـــــخ 2020أعلدــــش الياومـــــة الماـــــادرة  عـــــاال 

ملنـــو  دوالر  ـــدغافوري لتعزيـــز 150ال ـــاف  قـــدرل 

:الارنامر تشم  التغننرات
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كديــــد  مصــــمم لمةــــاعدة " تــــدري "تقــــديم مةــــار 

م ا فـــراد اليريصـــن  علـــا تأ ـــنس بـــركات ولاـــدة

/يدتقــرو  اللــا مةــارات تدظــنم المشــاريع أو خ ــو 

فـراد  ـناو  هـةالء ا . أفاار أعمـا  قابلـة للت انـق

مــــــةهلن  لليصــــــو  علــــــا راتــــــ  بــــــةري  نةــــــم 

مدة ثاثة (  (Venture Buildingيشاركو  ف  برنامر 

أبــةر إلربــادهم خــا  المرااــ  ا ولنــة مــ  عملنــة 

.ريادة ا عما 

 لـق يُ )زيادة مالخ المدية التمةندية للدظاال اليـال  

30000مـ   (Start Path)"( الاـدء"علنـه اآل  مةـار 

دوالر  دغافوري50000دوالر  دغافوري اللا 

ـــــ   ـــــجي  يتقـــــدمو  ب ل يجـــــ  أ  ياـــــو  ا فـــــراد ال

مـواقدن   Train Pathلليصـو  علـا مةـار الق ـار 

  (  ـــدغافورين ) ــدغافورين  أو مقنمـــن  داهمـــن  

بندمـــــا يجـــــ  أ  ياـــــو  لـــــد  الشـــــركات المتقدمـــــة 

ن  بموك  مةـار الادايـة مـا ال يقـ  عـ  ثاثـة مـو د

ن   دغافورين   مع اثدن  علا ا ق  مـ  المة ةـ

. و  مرة م  بن  اللاثة

.تظــــ  المعــــاينر اليالنــــة لمةــــار الاــــدء دو  تغننــــر

ـــا للمةـــاهمة فـــ   ـــدغافورة  وتشـــم  اليـــد ا دن

٪  ومت لاات تـأمن  رأم مـا  م ـابق ال 51بدةاة 

ـــــ   ـــــم دمـــــر 10يقـــــ  ع آال  دوالر  ـــــدغافوري   وت

اريا الشركة الداب ة لمدة تق  ع   تة أبةر ف  ت

.تقديم ال ل 

يــد أاــد ا  ــااا الرهنةــنة للتعزيــزات هــو خلــق المز 

ا فــ  الواقــع  اتــ. مــ  فــرن العمــ  للةــدغافورين 

ف  خ ـم اال ـ راا االقتصـادي الدـاكم عـ  كاهيـة

    عر ش الشركات الداب ة مـةخًرا أكلـر مـ19-كوفند

مـع. و ندة كجزء مـ  تـدابنر الـدعم الياومنـة4600

ع هجل تقلص فرن العم  التقلندية االًنا  قد تشج

نر التيةــندات المزيــد مــ  الةــدغافورين  علــا الةــ

فـــــــ  ال ريـــــــق ا قـــــــ  ا ـــــــتخداًما وا تاشـــــــا  

.اهتماماتةم التجارية

: تجربة اإلمارات العربنة المتيدة-3

هدــا  عــدة عوامــ   ــميش لدولــة اإلمــارات العربنــة 

المتيـــدة بـــالظةور كواكةـــة كديـــدة لريـــادة ا عمـــا  

زداد العالمنة فجاذبنة اإلمارات كمركز تجاري عالم  ت

وخاصــــة بعــــد أ  ااتلــــش المرتاــــة ا ولــــا فــــ  . قــــوة

  متدوقـة 2022التقرير العالم  لريادة ا عمـا  لعـاال 

ـــــد  ـــــدا  ويعمـــــ  اليجـــــم المتزاي ـــــدا وفدلد ـــــا هولد عل

 صــــــياا رأم المــــــا  اال ــــــتلماري والشــــــركات 

. االاانــــرة علــــا تيدنــــز المشــــةد اال ــــتلماري أيً ــــ

اللـــا أ  مد قـــة ( (Magnittأبـــارت مدصـــة الانانـــات 

الشـــرق ا و ــــو وبـــما  الفريقنــــا بـــةدت رقمــــًا 

نمــة قنا ــنًا فــ  تمويــ  رأم المــا  اال ــتلماري بق

  انـــــــه 2021ملنـــــــار دوالر أمرياـــــــ  فـــــــ  عـــــــاال 2.6

٪ 45ا تيوذت الشركات الداب ة ف  اإلمـارات علـا 

.م  الكمال  التموي 

وفـــــ  الوقـــــش ندةـــــه  تـــــزداد ثقـــــة المةــــــتلمري   

فالشــركات فــ  اإلمــارات العربنــة المتيــدة كمعـــش 

  2022ملنـــو  دوالر فـــ  الدصـــ  ا و  مـــ  عـــاال 699

ممــــا ي ــــم   ــــن رة اإلمــــارات كدولــــة راهــــدة فــــ  

ق تموي  رأم الما  اال ـتلماري فـ  مد قـة الشـر 

ــا ــز اإلمــارات . ا و ــو وبــما  الفريقن ــ -وتتمن ودب

باونةا وكةـة كجابـة وموثوقـة–علا وكه الخصون 

للشــركات الدابــ ة ورواد ا عمـــا   وذلــك للعوامـــ  

:التالنة

وكود القار عم  ااوم  بام  علـا مـد  العقـود . 1

نة القلنلـــة الما ـــنة  أدت كةـــود الدولـــة اال ـــتراتنج

لتدويــــع اقتصــــادها اللــــا ازدهــــار ق اعــــات الةــــنااة 

ن  مـــدح تشـــا. والتصـــدنع والعقـــارات والتادولوكنـــا

٪ وأنظمـة 100المداقق اليرة ملانـة أكدانـة بدةـاة 

ع  ــريانة تدافةــنة علــا مةــتو  العــالم  ممــا و ــ

جا ا  س لدظاال بن   تجاري ديدامنا  م  خا  ك

ـــــــة إلنشـــــــاء مقـــــــرات رهنةـــــــة   الشـــــــركات العالمن

.والمواه  الماهرة
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ةولة مداة ريادة ا عما  والادنة التيتنة  لقنـش  ـ-2

ــــر مــــ   ــــ  الالن ــــة فــــ  دب ممار ــــة ا عمــــا  التجاري

ـــــة ذات المةـــــتو  . اإلبـــــادة ـــــة التيتن تعمـــــ  الادن

العــــالم   والدظــــاال المصــــرف  القــــوي  والخــــدمات 

ات الياومنة الرقمنة علا تخدن  العديـد مـ  العقاـ

لقــد نجيــش . التــ  يواكةةــا أصــياا ا عمــا  الجــدد

كــودة الينــاة العالنــة ووفــرة الدــرن عاــر الق اعــات

الرهنةــــنة فــــ  كــــجا المواهــــ  المــــاهرة الجــــاهزة 

الـجي  للمةتقا   وف  الوقش ندةه  يما   ول ـك

لــ  ييتــاكو  اللــا التوكنــه أ  يتيولــوا اللــا مدصــات م

in5    ــــرواد ا عمــــا ــــن  ل ــــارة عــــ  مدصــــة تما عا

  والشركات الداب ة  تقـدال خمـس مزايـا رهنةـنة مـ

خــا  القارهــا القــوي لاــدء التشــغن    والمةــااات 

اإلبداعنــــة ومراكــــز الصــــداعة المتخصصــــة   وبــــرامر 

تو  التدري  واإلرباد   وفعالنات التواص  علا مة

. المجتمع والوصو  اللا المةتلمري 

ـــا  ـــة المتيـــدة الل ـــة اإلمـــارات العربن انـــه تةـــد  دول

تــــوفنر اا ــــدة أعمــــا  فعالــــة مــــ  انــــه التالدــــة  

اد  باإل ــافة اللــا الوصــو  اللــا اال تشــارات واإلربــ

ولنــة والمرافـق اإلبداعنــة اليديلـة لت ــوير الدمـاذ  ا 

والميتـــــو   والوصـــــو  اللـــــا الدـــــرن اال ـــــتلمارية 

الميتملــــــة مــــــع مةــــــااة مخصصــــــة للمةــــــتلمر  

ابــ ة وتماــن  الدظــاال الان ــ  الشــام  للشــركات الد

مــ  خــا  كــجا رواد ا عمــا  اللــا مجتمــع مشــتر  

مـــ  خـــا  مراكـــز ا عمـــا  والمةـــتلمري  وصـــانع  

.الةنا ات المزدهرة

تعـــــــد التأبـــــــنرة الجهانـــــــة والعمـــــــ  عـــــــ  ُبعـــــــد -3

ةـود وتعدياتةا ا خنرة لتو ـنع ا هلنـة كـزًءا مـ  ك

الياومــة لمواصــلة كــجا المواهــ  وريــادة ا عمــا  

ــــال   ــــا  مل ــــ  كما واال ــــتلمار  كمــــا أنةــــا تعــــزز دب

مــــع تــــدفق العقــــو  المشــــرقة . للعــــنش والعمــــ 

عـا  وال مواة واالاتدا  بةا  فمندا نجدد بشـا  ف

تجمــع ريــادة ا عمــا  واال ــتلمار ونــةم  مةــتقا 

لــ  تــوفر المدصــات المةــتةدفة م. دبــ  االقتصــادي

in5    المقترنــــة با ــــتراتنجنات فــــmetaverse 

والرعايــــة الصــــينة واال ــــتدامة والتيــــو  الرقمــــ    

ة التــ  أيً ــا تــدفًقا ثابًتــا للتوكنةــات العامــة والخاصــ

ء تةــلنو ال ــو. تامــ  الدــرن واليــوافز وا مــوا 

ات علــا مجــاالت التركنــز  وتصــمنم الاــرامر والماــادر 

ــــا دورا  ــــ  تاملةــــا  وتيــــافظ عل اال ــــتراتنجنة الت

وم  خا  هجل اآللنات وا قـر  . عجلة ريادة ا عما 

ة تةــــتمر دبــــ  فــــ  كونةــــا ماــــا  للشــــركات الاانــــر

.والصغنرة

د قـة تعتار دب  بوابة اللا ا  ـواق الدابـ ة فـ  م-4

الشــرق ا و ــو وبــما  الفريقنــا  فةــ  تقــع علــا 

ـــة والدابـــ ة ـــرق قـــرق التجـــارة اليالن ند يةـــتد. مدت

ق اعا الةدر والةنااة الراهـدا  مـ  الشـركات مـ 

نح خــا  بــااة  ــدر وخــدمات لوكةــتنة بــاملة تتــ

الدقـــــ  عاـــــر الايـــــر وال ـــــرق وقريًاـــــا عاـــــر الةـــــاك 

ـــــة ـــــواا أمـــــاال . اليديدي ال يدـــــتح هـــــجا االتصـــــا  ا ب

ـــــرة مـــــ   ـــــاا  العـــــالم وا  ـــــواق  ق اعـــــات كان

المتدوعـــة فيةـــ   بـــ  يجـــجا أيً ـــا تـــدفقات رأم

المــا  القويــة مــ  كمنــع أنيــاء المد قــة للشــركات

د مـ  الت  تت لع اللا تو نع العملنات وكـجا المزيـ

. المواه 

الشـــــركات الصـــــغنرة والمتو ـــــ ة فـــــ  اإلمـــــارات 

العربنة المتيدة

( SMEs)تيظــــا الشــــركات الصــــغنرة والمتو ــــ ة 

بتركنـــز خـــان مـــ  ااومـــة دولـــة اإلمـــارات العربنـــة 

ادي المتيــــدة  نةــــا تعتاــــر انويــــة للتدويــــع االقتصــــ

شـرية والدمو وأيً ا  نةا تةاعد ف  بداء الموارد الا

  تجــد الشــركات الصــغنرة والمتو ــ ة فــ. الوقدنــة

ـــدعم إلقاقةـــا  ـــة المتيـــدة ال ـــة اإلمـــارات العربن دول

رة والدمــو خــا  الارنــامر الــوقد  للشــركات الصــغن

والمتو ــ ة  ومجلــس اإلمــارات العربنــة المتيــدة 

300للشـــركات الصـــغنرة والمتو ـــ ة  وعملنـــة الــــ 

ملنــــار  واال ــــتراتنجنة الصــــداعنة لدولــــة اإلمــــارات

  العربنـــة المتيـــدة  وصـــددوق خلندـــة  وصـــددوق دبـــ

.للمشاريع الصغنرة والمتو  ة
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ألـــــ  350  كـــــا  هدـــــا  2020وفـــــا مدتصـــــ  عـــــاال 

مة ةــة صــغنرة ومتو ــ ة فــ  اإلمــارات العربنــة

مــ  كمنــع الشــركات % 94تملــ  أكلــر مــ  . المتيــدة

العاملة ف  الدولة

ر مـ  تمل  الشركات الصغنرة والمتو  ة كزء كانـ

الشـركات والمة ةــات العاملــة فــ  دولــة اإلمــارات

يعملــو  فــ  ق ــاع الجملــة % 73العربنــة المتيــدة 

فـــــ  % 11فــــ  ق ــــاع الخــــدمات  و% 16والتجزهــــة  و

.ق اع الصداعة

ـــادة  ـــأ  ري ـــة المتيـــدة ب ـــة اإلمـــارات العربن ـــةم  دول ت

ا عمــــا  تلعــــ  دوًرا رهنةــــًنا فــــ  القــــاق الماانــــات 

المـــواقدن  وتمانـــدةم مـــ  أ  ياونـــوا قـــوة دافعـــة 

ــــة ــــة اإلمــــارات العربن ــــة االقتصــــادية فــــ  دول للتدمن

ة المتيدة م  خا  الشـركات الصـغنرة والمتو ـ 

كمـــا تةـــعا كاهـــدة لغـــرم . فـــ  الق ـــاع الخـــان

ثقافــــة ريــــادة ا عمــــا  فــــ  المــــدارم والجامعــــات 

لنة لرعايــة أكنــا  تتمتــع بالقنــادة واإلبــداع والمةــةو

   نتنح ذلك لدولة اإلمـارات أ  تاـو  مـ. وال موص

ة بن  ا ف ـ  فـ  العـالم مـ  انـه  ـةولة ممار ـ

ا عما  واالبتاار وريـادة ا عمـا  ومةبـرات الايـه

.والت وير

ـــــز الشـــــركات الصـــــغنرة  الخ ـــــوات المتخـــــجة لتعزي

:والمتو  ة ف  اإلمارات العربنة المتيدة

بشــأ  2014لةــدة 2الصــدار القــانو  االتيــادي رقــم -1

ـــة وتعزيـــز  المدشـــآت الصـــغنرة والمتو ـــ ة ليماي

.وتدظنم الشركات الصغنرة والمتو  ة

أقلـــــق الارنــــــامر الـــــوقد  للشــــــركات الصــــــغنرة -2

والمتو ــــــ ة لت ــــــوير ا قــــــر العامــــــة والماــــــادئ 

ـــة التـــ   ـــتوفر الخاـــرة والتـــدري  والـــد عم التوكنةن

وير الدد  واإلداري ف  مختل  المجاالت لتعزيـز وت ـ

.المشاريع الصغنرة والمتو  ة

النشــــاء مجلـــــس اإلمــــارات للمدشـــــآت الصـــــغنرة -3

يتملـــــ  دورل فــــــ  و ـــــع الخ ــــــو -والمتو ـــــ ة 

رة والةنا ـــــات اال ـــــتراتنجنة للشـــــركات الصـــــغن

والمتو ـــــ ة  وو ـــــع القواعـــــد واللـــــواهح الازمـــــة 

ةـات لتعزيز التدةـنق بـن  الارنـامر الـوقد  للمة 

يــز الصــغنرة والمتو ــ ة والةن ــات المشــاركة وتعز 

.التدمنة االقتصادية المةتدامة

لمـ  تمش الموافقـة علـا اإل ـتراتنجنة الوقدنـة ل-4

تةد  اللا تددنج القار قـانون -2019الةناران  لعاال 

وتدظنمـــــ  بـــــام  يغ ـــــ  كمنـــــع أنـــــواع الجـــــراهم 

 ة اإللاتروننــــة  وتــــأمن  التقدنـــــات اليالنــــة والدابـــــ

وامايـــــة الشــــــركات الصــــــغنرة والمتو ــــــ ة مــــــ  

.التةديدات الةناراننة ا كلر بنوًعا

يــدعم صــددوق خلندــة  وهــو كنــا 

ننـــــر هـــــاد  للـــــربح بتالنـــــ  مـــــ  

ااومـــــــة أبـــــــو  اـــــــ   الشـــــــركات 

الصـــغنرة والمتو ـــ ة مدـــج عـــاال 

وقــد بـــدأ بـــرأم مـــا  قـــدرل . 2007

ملنـــــو  درهـــــم المـــــارات   وزاد 300

ملنـار درهـم المـارات  ويغ ـ  2اللا 

اآل  الشــــــــــــــــــركات الصــــــــــــــــــغنرة 

والمتو ـــــ ة فـــــ  كمنـــــع أنيـــــاء 

.  اإلمارات العربنة المتيدة
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*2022أنة س *2022يولنو 2021أنة س المةبر
%معد  التغنر 

 دويبةري

1308.41575.41613.22.423.3المعروض ال قوي

4182.25133.25195.11.224.2ك باه ال قود

M25490.66708.66808.41.524الس ولة المحل ة 

ال اتج /الس ولة المحل ة

)%(المحلد اإلظمالد 
1.26.7يول و/ 85.5يوش و/ 84.3يول و / 78.8

(كدنه)–متو و  عر الصر  

الةنولة الميلنة
(مل ار ظ   )

ت ور قنمة صاف  االاتناقات الدولنة
2022(  اتمار-يداير )خا  الدترة 

41 41
37.1 37.1 35.5 33.4 33.1 33.1 33.2

5.6 5.6
5.1 5.1

4.8
4.6 4.5

4.5
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36
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60

2022ي اير  2022مارم  2022مايو  2022يول و  2022سبتمبر 

(ملنار دوالر)قنمة صاف  االاتناقات الدولنة  

(بةر)عدد أبةر الواردات الت  تغ نةا االاتناقات 

.معد  التغنر ميةوا بوا  ة الاااه: مااظة.الادك المركزي المصري: المصدر

.الادك المركزي المصري: المصدر.الادك المركزي المصري: المصدر

.بنا  ماده * 

4.2

14.3

21.6

18.5

15.7

5.1

14.2

22.9
19.4

19.1

5.2

13.6

22

19.2
19.4

الريام 

السعودي

ال ة ال اباشد الج    

اإلسترل  د

ال ورو الووالر 

األمريكد

2021سبتمبر  2022ك سطس  2022سبتمبر 
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ت ور معد  الت خم العاال وا  ا   علا 
)%(–أ ام  دوي 

ت ور معد  الت خم العاال وا  ا   
)%(–علا أ ام بةري 
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2021 اتمار  2022أنة س  2022 اتمار 

الت خم العاال الت خم ا  ا  
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الت خم العاال الت خم ا  ا  

)%(–متو و  عر الداهدة الشةرية المركية 

.معد  التغنر ميةوا بوا  ة الاااه: مااظة.الادك المركزي المصري: المصدر

.الادك المركزي المصري: المصدر.الادك المركزي المصري: المصدر
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(الميل  والخارك )ت ور  الكمال  خدمة الدي  الياوم  
(ملنار كدنه)–( 2023/2022-2017/2016)خا  الدترة 

مشروع موازنة**موازنة*

ة هـجا الـدي  فـ  قنمة ا عااء الت  يتيملةا االقتصاد القوم  نتنجة االقتراأل تتمل  ف  الدواهد الت  يتم دفعةا نتنجـ
.فترة زمدنة معندة  وتشم  مدفوعات أقةاا الدي  والدواهد الدعلنة خا  العاال
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 ة قنمة اال تلمارات العامة الُمددجة وفًقا للنش
(ملنار كدنه)2022/2021االقتصادية خا  الربع الرابع 
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قنمة اال تلمارات العامة المددجة خا  الدترة 
( 2022/2021الربع الرابع -2021/2020الربع ا و  )

.وزارة التخ نو والتدمنة االقتصادية: المصدر.وزارة التخ نو والتدمنة االقتصادية: المصدر

.معد  التغنر ميةوا بوا  ة الاااه: مااظة.وزارة المالنة: المصدر

تشم  ا نش ة العقارية  االتصاالت والمعلومات  الغاز ال انع   * 

رة الو اقة المالنة والتأمن  وال ما  االكتماع   تارير الاترو   تجا

.الجملة والتجزهة  الم اعم والددادق  ا تخراكات أخر   وخدمات أخر 

(ملنار كدنه)
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)%(-(2023/2022-2017/2016)خا  الدترة 

مشروع موازنة**موازنة*
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الربع ا و  )الدترة الكمال  الدي  الخارك  خا  

)%(–(2022/2021الربع الرابع -2021/2020
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الربع الرابع -2021/2020الربع ا و  )الدترة خا  
(ملنار دوالر)–( 2022/2021

.وزارة المالنة: المصدر

.الادك المركزي المصري: المصدر.الادك المركزي المصري: المصدر
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مال  ت ور  نةاة الدي  الخارك  اللا الداتر الميل  اإلك
الربع اللاله -2021/2020الربع ا و  )خا  الدترة 

2022/2021)-)%(

ت ور متو و نصن  الدرد م  الدي  الخارك 
الربع اللاله -2021/2020الربع ا و  )خا  الدترة 

(دوالر)-(2022/2021

ت ور متو و  عر الداهدة علا ا ذو  والةددات الياومنة
)%(-2023/2022اتا 2017/2016خا  الدترة م  
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.الادك المركزي المصري: المصدر.الادك المركزي المصري: المصدر
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مشروع موازنة**موازنة*
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ة خا  الدتر( ميل  وخارك )ت ور قنمة الدواهد المةددة علا خدمة الدي  الياوم  
(ملنار كدنه)–2023/2022اتا 2017/2016م  

.وزارة المالنة: المصدر

موازنة* 

.وزارة المالنة: المصدر

موازنة* 
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9.6 22.2 35.2 42.7 47.6 59.4 64.5

307.0

415.2

497.8
525.7 517.9 520.2

625.7

316.6

437.4

533.0
568.4 565.5 579.6

690.2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020  *2022/2021  **2023/2022

جوااو الوية الخارظد جوااو الوية المحلد  (محلد وخارظد)الفوااو المسود  علو خومة الوية الحكومد 

مشروع موازنة**
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مةبرات  وق العم : ثانًنا

المةبر
نةاية  اتمار

2021

نةاية أنة س

2022

نةاية  اتمار 

2022

%معد  التغنر 

 دويبةري

EGX 30 Capped12885.612371.512144.3-1.8-5.8مؤ ر

EGX 70 EWI2722.62201.22250.52.2-17.3مؤ ر

EGX 50 EWI2313.21903.61904.60.1-17.7مؤ ر

مةبرات الاورصة المصرية
(شقطة)

)%(–ت ور معد  الا الة  (ملنو )–ت ور عدد المشتغلن  وقوة العم  

ةمةبرات  وق ا وراق المالن: ثالًلا

.ءالجةاز المركزي للتعا ة العامة واإلاصا: المصدر.ءالجةاز المركزي للتعا ة العامة واإلاصا: المصدر

.معد  التغنر ميةوا بوا  ة الاااه: مااظة.الاورصة المصرية: المصدر

)%(–ت ور معد  الا الة  (ملنو )–ت ور عدد المشتغلن  وقوة العم  
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2022أنة س 2022يولنو 2021أنة س المةبر

%معد  التغنر 

 دويبةري

إظمالد الطااة الك رباا ة 

المولو 
22.221.422.55.11.4

إظمالد الطااة الك رباا ة  

المست لكة
14.614.915.4*3.45.5

(م.و.مل ار ك)

.بنا  تقديري* 

.وزارة الاةرباء وال اقة المتجددة: المصدر

المةبرات الق اعنة: رابًعا

2022أنة س 2022يولنو 2021أنة س المةبر
%معد  التغنر 

 دويبةري

عود متتركد التل فون 

الةاب 
11.111.711.91.77.2

عود متتركد التل فون 

المحموم
101.298.899.00.2-2.2

ااه عود متتركد اإلشترش  ج

ADSLالسرعة 
9.710.610.70.910.3

عود متتركد اإلشترش  عة

 ريه ال اتف المحموم
62.769.569.80.411.3

مةبرات ق اع االتصاالت وتادولوكنا المعلومات

(مل ون متترك)

.معد  التغنر ميةوا بوا  ة الاااه: مااظة.وزارة االتصاالت وتادولوكنا المعلومات: المصدر

مةبرات ق اع الاةرباء

.معد  التغنر ميةوا بوا  ة الاااه: مااظة
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2022أنة س 2022يولنو 2021أنة س المةبر

%معد  التغنر 

 دويبةري

إظمالد إشتاج الزي  الخام 

والمتكةفات والبوتاظاز
244025012449-2.10.4

االست مك المحلد مة 

الم تجات البترول ة
2379277528161.518.4

8.2-2.3-458443064207إظمالد إشتاج ال از الطب عد

االست مك المحلد مة ال از 

الطب عد
4433416542381.8-4.4

.ءالجةاز المركزي للتعا ة العامة واإلاصا: المصدر

2022أنة س 2022يولنو 2021أنة س المةبر
%معد  التغنر 

 دويبةري

   إظمالد مب عات تويو التسل

جد السوق المصرية
719.8477.9979.4104.936.1

جد إظمالد إشتاج تويو التسل  

السوق المصرية
645.3541.4799.847.723.9

إظمالد مب عات األسم   جد

السوق المصرية
408037243662-1.7-10.2

إظمالد إشتاج األسم   جد 

السوق المصرية
454140113023-24.6-33.4

مةبرات ق اع التشنند والاداء

(كلف  ة)

(كلف  ة)

.معد  التغنر ميةوا بوا  ة الاااه: مااظة.الادك المركزي المصري: المصدر

مةبرات ق اع ال اقة
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2022 اتمار 2022أنة س 2021 اتمار المةبر

%معد  التغنر 

 دويبةري

عود ركا  السك  الحويوية 

(مل ون راك )
28.227.728.42.50.7

إيرادات السك  الحويوية 

(مل ون ظ   )
318.8381.7362.2-5.113.6

كم ة البسااع الم قولة 

(كلف  ة)بالسك  الحويوية 
368.7369.9419.913.513.9

مةبرات ق اع الدق  

.ءالجةاز المركزي للتعا ة العامة واإلاصا: المصدر

المةبر
الربع اللان 

2021

الربع ا و 

2022

الربع اللان 

2022

%معد  التغنر 

 دويربع  دوي

رها تركة البسااع الم قولة بح

(مل ون  ة)
40.546.143.4-5.97.2

.ءالجةاز المركزي للتعا ة العامة واإلاصا: المصدر

الدق  الايري-ا

2022أنة س 2022يولنو 2021أنة س المةبر
%معد  التغنر 

 دويبةري

 ة كم ة البسااع   ر البترول

(كلف  ة)الم قولة ظوها 
19.417.818.96.2-2.6

تركة الركا  الم قول ة ظوها

(مل ون راك )
2.33.63.98.369.6

تركة الطاارات بالمطارات 

(كلف رتلة)المصرية 
19.827.828.42.243.4

ةالةاك اليديدي-أ

الدق  الجوي- 

.معد  التغنر ميةوا بوا  ة الاااه: مااظة.ءالجةاز المركزي للتعا ة العامة واإلاصا: المصدر
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تيويات المصرين  العاملن  بالخار 

معامات مصر والعالم الخارك : خامًةا

2022 اتمار 2022أنة س 2021 اتمار المةبر

%معد  التغنر 

 دويبةري

إظمالد المتحصمت مة ا ا  

(مل ار ظ   )السويس 
8.814.213.3-6.351.1

إظمالد عود السفة العابر  

(سف  ة)لق ا  السويس 
185621252025-4.79.1

الحمولة الصاج ة للسفة 

العابر  لق ا  السويس

(مل ون  ة)

111.6127.9119.6-6.57.2

مةبرات قداة الةويس

المةبر
الربع الرابع 

2021/2020

الربع اللاله 

2022/2021

الربع الرابع 

2022/2021

%معد  التغنر 

 دويربع  دوي

ة تحويمت المصري ة العامل 

(مل ون دوالر)بالخارج 
8054.38045.78294.73.13.0

.الادك المركزي المصري: المصدر

.معد  التغنر ميةوا بوا  ة الاااه: مااظة.ءالجةاز المركزي للتعا ة العامة واإلاصا: المصدر
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2022يولنو 2022يوننو 2021يولنو المةبر
%معد  التغنر 

 دويبةري

16.42.2-306937483135إظمالد ا مة الصادرات

14.8-16.5-682369585813إظمالد ا مة الواردات

28.7-16.6-2678-3210-3754-عجز الم زان التجاري

.ءالجةاز المركزي للتعا ة العامة واإلاصا: المصدر

(مل ون دوالر)

صاف  اال تلمار ا كدا  الماابر

)%(

427.2

4083.1

1588.9

0
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الربع الرابع

2021/2020

الربع الةالث

2022/2021

الربع الرابع

2022/2021

(مل ون دوالر)

ارقنمة صاف  اال تلم
داتر نةاة صاف  اال تلمار ا كدا  الماابر اللا ال

الميل  اإلكمال 

0.4 0.4

0.9
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0.7
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الربع الةالث 

2021/2020

الربع الةاشد 

2022/2021

الربع الةالث 

2022/2021

.معد  التغنر ميةوا بوا  ة الاااه: مااظة.الادك المركزي المصري: المصدر

التجارة الدولنة





I S S N :  2 7 3 5 - 5 7 1 3  

Print

I S S N :  2 7 3 5 - 5 7 2 1  

Online






