
 
 
 
 

 
 
 

 

 غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية تدعم إطالق

 األسبوع العالمي للريادة في المملكة العربية السعودية
 

 حفل اإلطالق في جدة يجمع المسؤولين الحكوميين والمنظمات

 غير الحكومية والشركات الرائدة والشركات الناشئة
 
 

في إطالق األسبوع العالمي للريادة في المملكة العربية األسبوع ساهمت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية هذا 
وبفضل حفل اإلطالق في جدة الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة إيوينغ ماريون كوفمان ومقرها مدينة . السعودية

كنساس، أصبحت المملكة العربية السعودية آخر 
البلدان العربية التي انضمت إلى البرنامج العالمي 

شريك في  30,000ادة الذي يربط أكثر من للري
 .دولة 031

 
تفتخر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية بأن "

تكون جزءًا من هذه المبادرة لتعزيز الشركات الناشئة 
ننا لنعتّز بدعم حدث اإلطالق هذا في جدة ، هذا ما قاله السيد ديفيد حمود، الرئيس والرئيس "من حول العالم وا 

إن تشجيع رواد األعمال والوظائف الجديدة التي يستحدثونها هو أولوية ذات أهمية متزايدة : "وأضاف. ذي للغرفةالتنفي
 ." للدول في العالم أجمع وال يمكننا إال أن نشيد بالمملكة العربية السعودية لريادتها في هذه المبادرة

 



 
 
 
 

 
 
 

 

سعادة عبداهلل الحقباني، نائب وزير العمل للتخطيط  :ومن بين المتحدثين في حدث إطالق األسبوع العالمي للريادة
والتنمية؛ والدكتور عبد العزيز عبد العزيز، األمين العام لبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل؛ 

ألمريكية وجوناثان أورتمانز، زميل بارز في مؤسسة كوفمان؛ وديفيد حمود، الرئيس والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة ا
وهي منظمة غير حكومية بالتعاون مع غرفة التجارة " قطوف"تم تنظيم الحدث على يد مؤسسة . العربية الوطنية

 .والصناعة في جدة ووزارتي العمل والتجارة

 

األسبوع العالمي : "وأشارت السيدة طوبى تركلي، الرئيس التنفيذي لقطوف أنّ 
دفه أن يكون المنصة المرجعية لتوحيد للريادة في المملكة العربية السعودية ه

لقد عّينت وزارة العمل . جهود كافة الفاعلين في مجال الريادة في المملكة
بصفتها مديرة المشروع في . مؤسسة قطوف لتنشئ بيئة عملية للريادة

األسبوع العالمي للريادة، لقد شّكلت قطوف مجلسًا من األقران من مطوري 
ية وزارة العمل من أجل تقديم خطة مستدامة على التأثير الكبار وذلك برعا

 ".خمس سنوات

 

إننا لممتنون لوجود غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية : "وختمت بالقول
ننا نتطلع لنسج موارد غرفة  لمراقبة اجتماع مجلسنا األول وحدث اإلطالق وا 

 ".التجارة األمريكية العربية الوطنية مع خططنا المستقبلية

 

يشكل الشباب نسبة مرتفعة من عدد السكان في المملكة العربية السعودية وتبحث المملكة عن طرق إلنشاء وظائف 
ويصب جزء كبير من هذه الجهود اهتمامه على تقليص االتكال . مثمرة لهذه الشريحة المتنامية من المجتمع السعودي

 .اع الخاصعلى الوظائف الحكومية وإلنشاء حوافز إلطالق مشاريع القط

 



 
 
 
 

 
 
 

 

وسّلط الدكتور عبد العزيز، رئيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل، الضوء على ذلك في كلمته التي 
 :وحدد سبع مبادرات تقوم بها المملكة العربية السعودية لتوسيع بيئة الريادة في المملكة. ألقاها في حدث اإلطالق

 

 .توجيه واالستثمار في المشاريع الجديدة التي سينفذها الرواد بأنفسهمتحديد المسرعات لتقديم ال –المسرعات  *

 

تطوير الكيانات التعاونية التي تساعد الشركات الناشئة مثل أساسيات األعمال كالتأمين وخطط  –المؤسسات  *
 .التعاقد وأفضل الممارسات وغيرها

 

ة كلها عن الفرص المتاحة ليطلق كل شخص شركته رفع التوعية في المملكة العربية السعودي –التربية والوحي  *
 . الخاصة

 

 .المساعدة على دخول السوق محلّيًا ودولّياً  –النفاذ إلى السوق  *

 

تزويد النفاذ  –تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة  *
إلى التمويل من خالل المبادرة على مستوى الوطن 

 .مع التركيز على القطاع الخاص بدل الحكومة

 

تبسيط المكاتب الحكومية  –إعادة تصميم األنظمة  *
لخفض البيروقراطية وجعلها أكثر مالءمة للشركات 

 .الجديدة

 

إنشاء بوابة إلكترونية توّفر النفاذ إلى العمليات الرئيسية الخاصة بالشركات الناشئة بما في ذلك على  –بوابة موحدة  *
 .التشخيص سبيل المثال ال الحصر التسجيل والترخيص وأدوات

 



 
 
 
 

 
 
 

 

تمّثل "وأشار جوناثان أورتمانز من مؤسسة كوفمان، القوة الدافعة وراء األسبوع العالمي للريادة، إلى أّن الريادة 
وقال إّن المملكة العربية المتحدة هي جزء من ". لتوليد الجديد"باإلضافة إلى كونها فرصة " إمكانيات المساعي البشرية
وأضاف أن الزمن بات ". ضة مجتمعات الشركات الناشئة التي ظهرت في العالم أجمعنه"الحركة الشعبية العالمية، 

اآلن مثيرًا لالهتمام للنظر في الريادة كجزء من المسار المهني إذ يقدم فرصًا إلنشاء األعمال وجعل العالم مكانًا 
 .أفضل وطبعًا زيادة القيمة الذاتية الصافية

 

من مؤسسة كوفمان، تبّين أن كل فرص العمل الجديدة التي تم إنشاؤها في  وقال نورتمن أنه حسب دراسة حديثة
ومع أخذ ذلك . الواليات المتحدة األمريكية في السنوات األخيرة ناشئة عن شركات يبلغ عمرها أقل من خمس سنوات

كات الجديدة والناشئة يشكل بداية احتفال جديد للشر "بعين االعتبار، أشار أورتمنز إلى أن األسبوع العالمي للريادة 
األساسية للنمو واالستقرار المستدامين ليس فقط في الواليات المتحدة 

إن هذا الجيل الجديد . األمريكية ولكن أيضًا من حول العالم أجمع
من الشركات الناشئة يطلق العنان لألفكار من خالل السوق الذي ال 

حياتنا ينشئ الثروة وحسب ولكن يحل التحديات أيضًا ويحّسن 
 ".اليومية

 

أما ديفيد حمود من غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية فركز في  
كلمته على بناء جسور الريادة بين المملكة العربية السعودية ومجتمع 

إن اإلمريكيين من أصل عربي :"وقال. األعمال العربي األمريكي
الواليات  يشكلون واحدًا من المجتمعات اإلثنية األكثر نجاحًا في

لنقل التكنولوجيا  –المتحدة العربية من الجوانب كافة تقريبًا وكّلي ثقة في أنه ما من شريك أفضل منهم لرواد أعمالكم 
 ".ونقل المعرفة وفرص االستثمار أو التعاون التجاري بشكل عام

 



 
 
 
 

 
 
 

 

شهادات أعلى بالمقارنة مع  بالمائة من الرواد األمريكيين العرب 01وحسب مكتب اإلحصاء األمريكي، يحمل حوالى 
بالمائة من األمريكيين اآلخرين ويبلغ معدل األمريكيين العرب في المبيعات حوالى ضعف معدل  55أقل من 
 .األمريكيين

  

سّلط حمود الضوء على مجموعة من الشركات الناشئة األمريكية العربية في مجال حلول المكاتب والعناية بالشعر 
دارة لعل "وألمح أيضًا إلى أّن . األموال وكرة السلة المهنية والتكنولوجيا الطبية والخدمات اإلنسانية ومنتجات السبا وا 

رائد األعمال األكثر شهرة على اإلطالق هو ستيف جوبز، من األصل السوري، الذي ترك المدرسة إلطالق شركة في 
 ".آبل"كاراج مؤسسًا بذلك شركة 

 

ذه القصص ألنني أريد تسليط الضوء على أن األمريكيين من أصل عربي هنا لقد أخبرتكم ه: "وختم حمود بالقول
لقد اقترفنا أخطاء عدة على طول الطريق وما من ". "ليكونوا شركاء وموارد لنظرائنا الرواد في المملكة العربية السعودية

 ".سبب يدعو القترافكم األخطاء نفسها

 

للريادة االحتفال العالمي األكبر بالمبدعين ومنشئي الوظائف الذين  وفقًا لمؤسسة كوفمان، يعتبر األسبوع العالمي
وعلى طول . يطلقون الشركات الناشئة التي تبعث الحياة في األفكار وتدفع النمو االقتصادي وتوسع رفاه اإلنسان
النشاط الريادي  أسبوع واحد من كل نوفمبر، تلهم آالف الفعاليات والمنافسات من حول العالم الماليين لالنخراط في

واآلن في سنته الخامسة، لقد توسع . وتضعهم على اتصال مع المساهمين المحتملين والمستشارين والمستثمرين
 .نشاط 125,000مليون شخصًا من خالل  01وهو يقوم بتمكين حوالى  –دولة  031األسبوع العالمي للريادة ليضم 


