
 
 
 
 

 
 
 

 

 غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية تدعم القمة
 وتشارك في أعمالهالثالثة لريادة األعمال في دبي 

 

 في المنطقة القمة تستعرض مبادرات ريادة األعمال
 وقصص النجاح في اإلمارات والعالم العربي

 
 

إلمارات العربية المتحدة، والذي شارك فيه إختتم مؤتمر القمة العالمية الثالثة لريادة األعمال جلساته في دبي، بدولة ا

أكثر من ألف مندوب من جميع أنحاء العالم على مدار يومين، من بينهم وفد كبير على مستوى عال من القيادات من 

وقامت غرفة التجارة األمريكية العربية .  دولة أخرى 05الحكومة األمريكية والقطاع الخاص، باإلضافة إلى أكثر من 

بدور مساعد في إجتماعات مؤتمر القمة، حيث اشترك في تمثيلها الدكتور غسان أحمد السليمان، من المملكة الوطنية 

 .للغرفةحمود، الرئيس والمدير التنفيذي  العربية السعودية، وديفيد

 

معبّرا الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة وقال ديفيد حمود، 

دبي  إن غرفتنا تهنئ: "عن نجاح هذا الحدث الكبير

ودولة اإلمارات العربية المتحدة كلها على إستضافة هذا 

كما شهدنا في مرات : "وأضاف قائال."  التجمع الناجح

كثيرة من قبل نجحت دبي ودولة اإلمارات العربية 

ويات األداء والنجاح، المتحدة مرة أخرى في رفع مست

 ."وضربتا مثال عالياً لباقي دول العالم
 

ر الثالث من نوعه بعد مؤتمري القمة ويعتبر هذا المؤتم

الناجحين في كل من واشنطن العاصمة وإسطنبول في 

وكانت هذه القمة، .  على التوالي 0500و 0505عامي 

التي دامت يومين، فرصة لدبي إلستعراض التنمية 

"  الباب المفتوح"اإلقتصادية السريعة فيها، وسياسة 

إذ تسعى دبي . )0505ضافة إلى مبادرتها إلستضافة المعرض الدولي في عا  للزوار المشاركين من أنحاء العالم، باإل

، وذلك ألول مرة في "ربط العقول وصنع المستقبل"تحت شعار ( 0505ورلد اسكبو )إلستضافة المعرض الدولي 

 .منطقة الشرق األوسط



 
 
 
 

 
 
 

 

 

العربية المتحدة ورئيس مجلس وافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتو ، نائب رئيس دولة اإلمارات 

شركاء مع كل دول "ن اإلمارات  إ":كلمته اإلفتتاحية أما  المؤتمروفي .  الوزراء وحاكم دبي، أعمال مؤتمر القمة

العالم من أجل الوفاء بمسؤولياتنا في بناء بيئة تجذب اإلبداع، وبيئة تجذب المبدعين الشباب عبر األمة العربية وفي 

فالقيادة ليست مفهوماً .  يةعائم التي تشكل شخصيتنا اإلماراتإن القيادة هى إحدى الد: "قال الشيخ محمدو."  العالم أجمع

 ."جديداً في منطقتنا العربية

 

إننا في اإلمارات العربية المتحدة قد تغلبنا على الفقر واألمية، ألننا لدينا الثقة في : "ومضى الشيخ محمد بن راشد يقول

ثم ربط الشيخ محمد النجاحات التي حققتها ."  نينا الذين حولوا الصحراء إلى دولة حديثة في العالمأنفسنا وفي مواط

م إنجاز للحضارة أعظ إن: "وقال.  دولة اإلمارات العربية المتحدة باإلنجازات التاريخية للعالمين العربي واإلسالمي

إن حضارتنا تبنت المعرفة من حضارات : "وأضاف ." اإلسالمية هو اإلنفتاح وعولمة الثقافة والعلو  والمعرفة

نحن .  فقد اخترعنا األبجدية والكثير من العلو ، مثل الجبر والرياضيات... مختلفة، باإلضافة إلى نشر حضارتنا

 ."العرب أسسنا أول جامعة في العالم تخرج منها العلماء في الطب والفلك والرياضيات
 

، الواليات المتحدة األمريكيةرئيس  ،وجه الرئيس باراك أوباماو

منذ : "وقال الرئيس أوباما في كلمته. كلمة مسجلة في إفتتاح القمة

فقد .  حققنا تقدماً حقيقياً  القمة األولى التي إستضفتها في واشنطن

تم تدريب اآلالف من رواد األعمال الطموحين على المهارات 

ساعدنا التي يحتاجونها من أجل إنشاء مشروعاتهم الجديدة، و

الشركات الصغيرة على توسيع أعمالها وتوظيف المزيد من 

العمال، وتعبئة إستثمارات جديدة، وزيادة فرصة الوصول إلى 

في ( والسيما النساء والفتيات)رأس المال، وتمكين األفراد 

مجاالت العلو  والتكنولوجيا، وزيادة برامج التبادل لشبابنا، 

 ."ورواد الغد
 

أكثر أهمية اليو  إن هذا العمل : "ما يقولومضى الرئيس أوبا

على ضوء التغييرات غير العادية في منطقة الشرق األوسط 

فالناس ال يسعون من أجل الفرصة لكي .  وشمال إفريقيا

يصنعون مستقبلهم فحسب وإنا يسعون من أجل الحصول على 

.  نفس الوظائف والرفاهية التي تتمتع بها الشعوب حول العالم

لقدر الذي يمكن أن تندلع الثورات الديمقراطية بسبب وبنفس ا



 
 
 
 

 
 
 

 

وجود  لواسع والمستدا ، مما يقتضىعد  وجود الفرصة فإن التقد  الديمقراطي سوف يعتمد على النمو اإلقتصادي ا

 ."رواد األعمال

 
دما يمكن للناس من المناسب أن تجتمعوا في دبي، المدينة التي تتحدث عن ما هو ممكن عن : "وقال الرئيس أوباما

فلنعمل هنا في دبي على : "واختتم حديثه بقوله."  الذين تتوفر لهم البصيرة والخيال أن يسعوا من أجل تحقيق أحالمهم

باالعتماد على  في المهاراتإطالق الجيل الجديد من الحالمين والمبدعين والمنجزين، فلنعمل على تضييق الفجوة 

ير أبنائنا لوظائف المستقبل، فلنعمل على مساعدة رواد األعمال على االستفادة من التعليم الذي يسهم فعلياً في تحض

التقنيات الحديثة بأكبر قدر ممكن لنسج شبكة عمل وتعاون ولنواصل تسهيل حصولهم على التمويل الالز ، ولنبذل 

ع ناجحة قادرة على أقصى طاقاتنا لمساعدة رائدات األعمال المبدعات ليتمكّن من تحويل أفكارهن إلى مشاري

 ."، ومدنهن، وبلدهنمساهمة في تطوير مجتمعاتهنال

 

جرى عرضها خالل الجلسة االفتتاحية للقمة، أن اختيار التي متلفزة ته الوأكد الرئيس األمريكي باراك أوباما في كلم

ن يحققوا أحالمهم دبي لعقد القمة كان األنسب، ووصف اإلمارة بأنها المدينة التي يمكن ألصحاب الرؤية فيها أ

 .وطموحاتهم
 

وقال إنه تم إحراز الكثير من التقد  منذ انعقاد القمة األولى في واشنطن، حيث تم تدريب اآلالف وتقديم اإللها  لرواد 

وأضاف أنه جرى كذلك مساعدة الشركات الصغيرة على التوسع . األعمال وتعزيز مهاراتهم لخلق فرص العمل 

كما تحدث عن جهود تمكين البشر . الستثمارات وتوسعة فرص الحصول على رسملة وجرى حشد ا. والتوظيف 

وبخاصة النساء والفتيات في مجاالت العلو  والتكنولوجيا، إضافة إلى زيادة برامج التبادل بين الشباب، رواد أعمال 

 .الغد
 

قة، فالناس في المنطقة ال دها دول المنطوأكد أن أهمية هذه األعمال تبرز أكثر في ظل التغيرات االستثنائية التي تشه

فرصة تمكنهم من صياغة المستقبل فقط، بل يرغبون في الحصول على فرص عمل ورضا توازي من أجل يسعون 

بالمثل وكما يمكن أن تنطلق شرارة ثورة الديمقراطية نتيجة لنقص الفرص ": وقال. هم من الشعوب في العالم غير

ا تبرز الحاجة إلى رواد راطي سيعتمد على النمو االقتصادي الشامل والمستدا ، وهنوقصورها، فإن التقد  الديمق

 ."األعمال
 

دعونا هنا في دبي نواصل خلق الجيل القاد  من الحالمين والخالقين والبنائين، دعونا نسد فجوة ": وأضاف قائالً 

نساعد رواد األعمال على الحصول على المهارات بالتعليم الفاعل الذي يوصل األطفال لوظائف المستقبل، دعونا 

 ."زمة لبناء شبكات جيدة من الشركاتأحدث التقنيات الال
 



 
 
 
 

 
 
 

 

دعونا نجعل الحصول على الرسملة أكثر سهولة، باختصار، دعونا نقم بكل ما بوسعنا لمساعدة الشابة رائدة األعمال 

 ."هاعلى تحويل فكرتها إلى عمل يمكن أن يغير حياة جيرانها ومدينتها وبلد
 

إن هذه التحديات بحاجة لجهد : واختتم كلمته بشكر جميع المشاركين في جهود تطوير روح ريادة األعمال قائالً 

 .مشترك من الجميع، من الحكومات والقطاع الخاص والجهات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية
 

ا كشعوب، وبأننا نستطيع منح شعوبنا الفرصة أنا على ثقة بقدرتنا سوياً على توثيق الروابط التي تجمعن": وقال

 ."والكرامة التي يستحقون

 
أما  القمة، المبادئ األساسية  ته التي ألقاهافي كلماإلمارات شرح سمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان وزير خارجية و

اعلة في بناء اقتصاد متماسك لسياسة دولة اإلمارات االقتصادية القائمة على تمكين الشباب والمرأة للمشاركة الف

إننا في دولة اإلمارات نؤمن باستغالل :"وقال  .وتحقيق الريادة خاصة لجهة مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة 

 ."الفرص وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل للشباب
 

تحقيق األهداف الوطنية، وذلك من خالل  إلى مشاركة الفرد مع القطاعين العا  والخاص لالنطالق نحوسموه ودعا 

ترسيخ روح المبادرة واإلبداع وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وهذا ما تحقق فعالً حتى باتت دولتنا بفضل سياسة 

ة قيادتنا المنفتحة وشهادة الدولة والمنظمات والمنتديات االقتصادية الدولية، الدولة األولى عربياً وإقليمياً لجهة التنمي

 .البشرية والثالثين عالمياً 
 

الجيل الجديد من الشباب في اإلمارات والعالم العربي، وفي ظل التطور التقني الراهن، لديه القدرة على  وأشار إلى أن

إيجاد أفكار ومشاريع من شأنها أن تغيير التضاريس االقتصادية واالجتماعية في العالم العربي شرط توافر البنية 

 .يئة المناسبة للنمو واإلبداعالتحتية والب
 

ودعا سموه إلى إطالق المزيد من المبادرات الالزمة لحفز دور الشباب في النهضة االقتصادية ومساعدتهم على 

وقال إنه على ثقة من أن تجربة اإلمارات وسجلها الناجح يمثالن نموذجاً يحتذى للمنطقة، . تحقيق أحالمهم وتطلعاتهم 

علينا أن ندرك أن العالم العربي له علينا حق في ": وقال  .يعزز استقرار المنطقة ونموها ورخائها ويؤكد أن دعم النمو

 ."وحاتهمتشجيع دور الشباب وتحقيق طم
 

وشارك في مؤتمر القمة عدد كبير من كبار المسؤولين في الحكومة األمريكية، من بينهم فرانسيسكو سانشيز، وكيل 

الخارجية لشؤون اإلدارة والموارد، ومايكل كوربين،  ةلية، وتوماس نايدس، نائب وزيروزارة التجارة للتجارة الدو

 .السفير األمريكي لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة



 
 
 
 

 
 
 

 

 

وشرح سانشيز أهمية ريادة األعمال بالنسبة للنمو 

المنطقة إلى عدد  كما تعرفون، تحتاج: "اإلقتصاديز  وقال

ولن تتمكن .  مليون وظيفة جديدة 055و 05يتراوح ما بين 

شراكاتنا من تحقيق قدراتها الكاملة إذا كان هناك عدد كبير 

من األفراد يجدون صعوبة في العثور على عمل وفي 

 ."ولذا يتحتم علينا أن نواجه هذا التحدي.  الهروب من الفقر

 
ة للحل بدء أعمال ريادية من العناصر الهام: "ومضى يقول

وشركات جديدة ناشئة، ألن الشركات البادئة اليو  سوف 

ونحن ندعم هذه الرفاهية .  تصبح الشركات الكبيرة في الغد

ألنه عندما يكون لدى ... المتنامية، هنا وفي الشرق األوسط

شاب ناشئ فكرة ما فإنه البد أن يكون قادراً على مواصلة 

تطاع الشباب أن يحولوا الفكرة إلى عمل فإذا اس.  هذه الفكرة

وتمكين .  سوف يصبح من الممكن توظيف العمال تجاري

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على أن تكون قادرة 

 ."إقتصادياً يعتبر من الركائز الهامة للمنهج الذي يسلكه الرئيس أوباما

 
.  تتعلق بالحافز البشري لعمل شئ جديد ومختلف"األعمال  وأشار توماس نايدز، نائب وزيرة الخارجية، إلى أن ريادة

وأي شخص لديه فكرة جيدة واإلستعداد لكي يعمل بجد يمكن أن .  وهو الحافز الذي يجعل مجتمعاتنا حيوية وقوية

و  ال أكبر التحديات التي تواجه عالمنا الي"وباإلضافة إلى ذلك، ذكر أن ."  يحّسن الطريقة التي نعيش بها، وأن يكسب

 ."يمكن  حلها إال باإلبتكار الشامل

 
وإن .  في كل أنحاء العالم يسير اإلستقرار والفرصة اإلقتصادية جنباً إلى جنب: "وواصل السيد نايدز حديثه بقوله

وما من شئ .  التحوالت الديمقراطية األخيرة في هذه المنطقة تؤكد أهمية التقد  اإلقتصادي الشامل لكل مواطني الدولة

ومن ثّم لن يتسنى لنا إيجاد فرص العمل للشبابن وتحسين معدالت البطالة ... خلق الوظائف الجديدة مثل ريادة األعمالي

 ."بدون التركيز الشديد على ريادة األعمال
 

فهم يحتاجون إلى بيئة تجارية .  إن رواد األعمال ال يستطيعون أن ينهضوا بهذه المهمة وحدهم: "واختتم حديثه بقوله

وهم يحتاجون إلى سياسات .  وتنظيمية تشجعهم على تحمل المخاطر، وتفهم أن الفشل ما هو إال جزء من العملية



 
 
 
 

 
 
 

 

هذه كلها .  منفتحة وسياسات منصفة ال تتحيز ألحد، وتحمي الملكية الفكرية وتوفر حالة اإلستقرار من الناحية القانونية

 ."لة النمو في أي بلدعناصر هامة من أجل زيادة ثقة المستثمر وتحريك عج

 

وعرضت في مؤتمر القمة نماذج عديدة من قصص النجاح في األعمال التجارية، وعدد من مبادرات ريادة األعمال 

كما تم إستعراض .  إنجاز، و055الواحة ،  و055المنطقة العربية يع في في المنطقة، بما في ذلك موقع النمو السر

ارات من أجل المساعدة في إنشاء المشروعات الجديدة الناجحة في مجال ريادة بعض البرامج التي تنفذها دولة اإلم

 .تنمية المشروعات الجديدةصندوق خليفة ل، ودبي إس إم  ئياألعمال، مثل 
 

، تشمل التوقيع على عدة مذكرات تفاهم شهد مؤتمر القمةو

إتفاق شراكة بين حكومة اإلمارات العربية المتحدة وكليات 

لية، حيث وقعها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التقنية العا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسعادة محمد عبد هللا 

الجرجاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة اإلمارات 

وتدشن مذكرة التفاهم مبادرة شاملة لريادة .  العربية المتحدة

و إلى ، التي تدع0500األعمال تتماشى مع رؤية اإلمارات 

 .إدماج برامج ريادة األعمال في المناهج األكاديمية
 

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى بين كليات التقنية 

العالية وصندوق خليفة لتنمية األعمال التجارية الناشئة، 

ادة األعمال وإدارة التنمية اإلقتصادية التي تقع عليها مسؤولية تشجيع الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم وتشجيع ري

 .التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

وركزت القمة العالمية، التي كان لها طابع شرق أوسطي مميز، على حقيقة أن الدول العربية تمثل أسرع المناطق 

ي أصبح وربما تكون هذه حقيقة واقعة منذ نشأة الربيع العربي، الذ.  نمواً في العالم من حيث أنشطة ريادة األعمال

صناع السياسات ورواد األعمال على حد سواء من أجل  ي خلق حافزاً أكبر لدىاآلن عمره عامين، وهو األمر الذ

 .تدعم النظم اإلقتصادية المحليةخلق الوظائف المنتجة التي س
 

فحسب .  ة األعمالفي العالم العربي في تحريك المبادرات الخاصة برياد" الطفرة الشبابية"بظاهرة ما يسمى  وتساعد

إحصائيات منظمة العمل الدولية فإن نصف عدد سكان المنطقة هم من الشباب تحت سن الخامسة والعشرين، وأن 

وتتنبأ منظمة العمل الدولية بأن معدالت البطالة بين الشباب في المنطقة سوف ترتفع إلى .  في المائة عاطلون 26.4

 .0502في عا    28.4

http://www.allworldlive.com/arabia-500
http://www.oasis500.com/
http://www.injazalarab.org/en
http://www.sme.ae/
http://www.khalifafund.gov.ae/


 
 
 
 

 
 
 

 

 
عدته مؤسستا سيالتيك وجالوب في العا  الماضي إلى أن أكبر المشاكل التي تواجه رواد األعمال كما أشار تقرير أ

وتتعامل دولة .  الشباب في الدول العربية ذات الدخل المرتفع تتمحور حول اإلجراءات التنظيمية المثبطة ألعمالهم

 .اإلمارات العربية المتحدة مع هذه المشكلة وجهاً لوجه

 

األستاذ بجامعة زايد، أن رواد األعمال في اإلمارات يحتلون أعلى مرتبة بين  رنر كونستانس فان هوويقول الدكتو

دولة من حيث أنشطة التصدير، وذلك حسب اإلحصائيات التي وردت في تقرير مراقبة الريادة الدولية في  05

الطبيعة "طشقند تحت عنوان وتحدث وكان األستاذ فان هورن يتحدث في ندوة عقدت في .  0500األعمال لعا  

اصة بريادة الذي تناول بحث الفرص والتحديات والتوقعات الخ" المتغيرة لريادة األعمال في اإلمارات العربية المتحدة

 .األعمال في اإلمارات
 

وحسب تقرير آخر أعدته مؤسسة كوفمان في مدينة 

كانساس كان للشركات الجديدة التي يقل عمرها عن 

لفضل في كل الوظائف الجديدة التي خمس سنوات ا

.  أوجدت في الواليات المتحدة في السنوات األخيرة

وذكر جوناثان أورتمانز، كبير الباحثين بمؤسسة 

هذا الجيل الجديد من الشركات الجديدة "كوفمان، أن 

الناشئة تطلق أفكاراً جديدة من خالل السوق، ال تؤدي 

إلى التغلب  إلى خلق الثروة فحسب وإنما تؤدي أيضاً 

 ."على التحديات وتحسين حياتنا اليومية
 

خلق البيئات والدماء واألفكار الجديدة ضرورية من أجل 

المناسبة لريادة األعمال مثلما برهنت تجربة وادي 

وجاء في مقال نشر في .  السيليكون في والية كاليفورنيا

في المائة  00صحيفة وول ستريت جورنال أن أكثر من 

يعمل بها عضو مؤسس ولد في خارج الواليات المتحدة، وأن غالبية الشركات ت التكنولوجيا األمريكية من شركا

 55ى ذلك فإن حوالي وعالوة عل.  الجديدة الناشئة في وادي السيليكون يوجد بها مؤسس ُولد خارج الواليات المتحدة

لجيل األول أي من جر أو مواطن أمريكي من االكبري أنشأها مها 055في المائة من الشركات على قائمة الشركات 

 .أبوين مهاجرين
 



 
 
 
 

 
 
 

 

ومن الجدير بالذكر أن اإلستفادة من روح الريادة في األعمال التي تكمن وراء نجاح وادي السيليكون تعتبر من 

رة األمريكية العوامل الرئيسية التي تكمن وراء المعرض المتنقل للتكنولوجيا المتقدمة السنوي الذي تنظمه غرفة التجا

كانون الثاني /يناير 8وفي عامه السادس سوف يبدأ المعرض المتنقل للتكنولجيا المتقدمة فعالياته في .  العربية الوطنية

في الس فيجاس، ثم ينتقل بعد ذلك إلى لوس أنجيليس، وينتهى به المطاف في وادي السيليكون في النصف الثاني من 

 0502ول على المزيد من المعلومات عن المعرض المتنقل للتكنولوجيا المتقدمة لعا  للحص.  )كانون الثاني/شهر يناير

.  وزراء 6دولة عربية، من بينهم  02مندوباً من  05وفي العا  الماضي شارك في المعرض (  .هنانرجو أن تنقر 

 (.هنالمشاهدة شريط فيديو عن المعرض المتنقل للعا  الماضي نرجو أن تنقر )
 

الدكتور غسان السليمان، الرئيس المشارك لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية ورئيس قطوف الريادة، واختتم 

إن القمة ركزت : "وهو مشروع جديد يشجع أنشطة الريادة في القطاعين العا  والخاص في السعودية، كلمته بقوله

إنه يعتبر أيضاً : "وأضاف قائال."  مستوى الفردي للريادةعلى األهمية المتزايدة التي توليها دول العالم والدول على ال

وأهم من ذلك، كان مكاناً ممتازاً .  وسيلة لكي نتعلم من المشاركين الذين يعرضون بشفافية نجاحاتهم وإخفاقاتهم

 ."ةللتعارف والتواصل مع الزمالء من رواد األعمال، واإلستفادة من الطاقة التي جلبها هؤالء الرواد إلى القم

http://www.nusacc.org/assets/13HTRS-BrochureEN.pdf
http://vimeo.com/48294717

