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مقــــــــــدمــــــــــة
جاذبيــة  األعمــال  ريــادة  تلقــى 

متزايــدة بالنســبة إلــى قطاعــات كبيــرة 
مــن المواطنيــن فــي العالــم العربــي، خصوًصــا بيــن الشــباب، حتــى أن نصــف 
مواطنــي العالــم العربــي تقريًبــا يعرفــون بصــورة شــخصية رائــد أعمــال 
واحــد أو أكثــر. يشــير تقريــر نشــره معهــد »MIT« إلــى عــدد مــن العوامــل 
التــي تشــجع هــذه الزيــادة، أهمهــا النســبة العاليــة مــن الشــباب، واالتصــال 

الرقمــي بينهــم بصــورة غيــر مســبوقة.

فــي الفتــرة األخيــرة، ظهــرت مجموعــة مــن المبــادرات لتشــجيع ريــادة 
األعمــال فــي المنطقــة، كضــخ صنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي 
أكثــر مــن مليــار دوالر )4 مليــار ريــال( إلنشــاء شــركة »جــدا« المتخصصــة فــي 
تحفيــز االســتثمار، وكذلــك مثــًلا حالــة التعــاون بيــن ســوق أبــو ظبــي العالمية 
الصنــدوق  الصغيــرة مــع  للمشــاريع  الحاضنــة   Hub71 )ADGM( وشــركة 
الســيادي »مبادلــة«. وال عجــب فــي ذلــك، فالســعودية مثــًلا تأتــي فــي المرتبة 
األولــى مــن حيــث إدراك المواطنيــن للفــرص وثقتهــم فــي قدرتهــم علــى 

الريــادة.

وفــي المجمــل، لــدى مواطنــي الــدول العربيــة موقًفــا إيجابًيــا عموًمــا مــن 
ريــادة األعمــال، ومــن الفــرص المتوفرة لهم في هــذا المجال، لكنها تتفاوت 
مــن بلــد إلــى آخــر. فنســبة ٪75 مــن المواطنيــن فــي دول الشــرق األوســط 
ــًدا، ويعبــر 38٪  ــا جي ــاًرا مهنًي ــادة األعمــال خي ــرون فــي ري ــا ي وشــمال أفريقي

مــن مجمــل الســكان البالغيــن عــن نيتهــم بــدء مشــروع خــاص بهــم.

مــع ذلــك، تختلــف هــذه النســب مــن دولــة إلــى أخــرى، فبعــض الــدول تميــل 
لريــادة األعمــال أكثــر مــن غيرهــا، وبعــض الــدول تميــل لريــادة األعمــال فقط 
بســبب غيــاب أي فــرص أخــرى للعمــل، وبيــن كل هــؤالء، نســبة أقل هي التي 
تتمكــن مــن النجــاح فعــًلا. كذلــك منــذ بــدء جائحــة كورونــا، تحــول المشــهد 
بصــورة مــا. وتتميــز الــدول العربيــة عموًمــا بفجــوة كبيــرة بيــن هــؤالء الذيــن 
يعربــون عــن نيتهــم فــي ريــادة األعمــال، وبين الذين يتجهــون لريادة األعمال 
فعــًلا، وهــذه الفجــوة تكــون غالًبــا بســبب بيئــة غيــر مشــجعة، إمــا لضعــف 

التشــجيع الحكومــي أو غيــاب األمــان االقتصــادي.
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يســتعرض هــذا التقريــر لقطــات متفرقــة مــن عــدة دول عربيــة، فيلقــي 
نظــرة علــى وضــع ريــادة األعمــال فيهــم، ويحــاول فهــم الدوافــع التــي 
تــؤدي بــكل منهــم إلــى أخــذ موقــف بعينــه من ريــادة األعمــال، باإلضافة 

إلــى تقييــم أثــر الجائحــة علــى المشــهد فــي هــذه البلــدان.

بعض شركات الستارت أب األعلى تلقًيا
للتمــويـــل في الشـــرق األوســــط )2020(

4



تمـــويل الستـــــارت أب فــــي الشـــرق األوســــط
وشمال أفريقيا )2016 – 2020( بالمليون دوالر

941

680

862 914

1,031
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اإلمارات
خــــوف يشــــل الحركــــة

تمثــل اإلمــارات نموذًجــا ممتــاًزا علــى بيئــة شــديدة الخصوبــة لريــادة األعمال 
يســجل  مختلفــة.  ظــروف  بســبب  كاملــة  بصــورة  مســتغلة  غيــر  لكنهــا 
اإلماراتييــن أعلــى النقــاط فــي العالــم علــى مقيــاس الرغبــة فــي بــدء مشــروع 
خــاص، ولكنهــم يســجلون كذلــك أعلــى النقــاط علــى مقيــاس الخــوف مــن 
اإلخفــاق، وهــو خــوف تزيد نســبته باســتمرار في الســنوات األخيــرة، خصوًصا 
بيــن الشــباب بيــن 18 و24 عاًمــا، الذيــن يحملــون مشــاعر ســلبية بعــض 
الشــيء تجــاه المخاطــرة، وتصــل نســبة الخــوف مــن الفشــل بينهــم إلــى 

أعلــى معدالتهــا )68.1٪(.

نســبة ضئيلــة فقــط مــن الشــباب اإلماراتــي يــرى فرًصــا كبيــرة فــي ريــادة 
األعمــال )٪26.4(، ونصفهــم تقريًبــا ال يعــرف رواد أعمــال آخريــن بصــورة 
يبــدأ  شــخصية )٪49.4(، وأكثــر مــن نصفهــم ال يؤمــن بقدrرتــه علــى أن 

.)53.3٪( مشــروًعا 

وهكــذا بالرغــم مــن أن مواطنــي اإلمــارات هــم األكثــر رغبــة فــي بــدء مشــاريع 
جديــدة، فــإن قلــة منهــم نســبتها ٪16 فقــط، هــي التــي تحــول هــذه الرغبــة 
إلــى فاعليــة حقيقيــة، ولــدى اإلمــارات كذلــك معــدل توقــف مشــاريع عــال 
جــًدا يصــل إلــى ٪9.1، وهــو مــا يضعهــا فــي المركــز الثانــي عالمًيــا بعــد مصــر 

فقــط.

الخــوف مــن الفشــل بيــن اإلماراتييــن هــو، بحســب مــا يرجــح تقريــر المرصــد 
العالمــي لريــادة األعمــال، ســمة ثقافيــة لإلماراتييــن الذيــن يــرون أن اإلخفاق 
تجربة مشينة اجتماعًيا، وأن الفشل ليس خطوة على الطريق وإنما نهاية 
لــه يجــب تجنبهــا بــأي ثمــن. ُيضــاف إلــى هــذا ضعــف القــدرة علــى الوصــول 
للتمويــل أحياًنــا، والنتيجــة أن مشــهد ريــادة األعمــال اإلماراتــي الحالــي، رغــم 
نجاحــه، إال أنــه أضعــف كثيــًرا ممــا يمكــن أن يكــون عليــه إذا تغلــب علــى هــذه 

المعوقات.

تتركــز معظــم أنشــطة ريــادة األعمــال فــي دبــي، وتشــارك النســاء فــي ريــادة 
األعمــال بنســبة الثلــث تقريًبــا، أمــا دوافعهــم لبــدء المشــاريع فتتــراوح بيــن 
االضطــرار لعــدم وجــود فــرص عمــل أخــرى، وهــي النســبة األقــل )٪16.5(، أو 
رفــع معــدالت الدخــل، وهــي النســبة األعلــى )٪66.3(، باإلضافــة إلــى درجــة 

أكبــر مــن االســتقالل فــي العمــل )٪32.5(، مــن بيــن أســباب أخــرى.
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رائد األعمــــال
المتوسط في
اإلمـــــــــــــــــــارات
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السعودية
بيئــــــــة متــــــوازنة للريـــــادة

ــة اجتمــع فيهــا الدعــم  ــا لدول علــى العكــس، تمثــل الســعودية نموذًج
بنــاء  الثقافيــة للمواطنيــن كــي تصبــح قــادرة علــى  الحكومــي والســمات 
بيئــة شــديدة الثــراء لريــادة األعمــال. ومثــًلا يــرى مــا يقــرب مــن 70٪ مــن 
الســعوديين البالغيــن أن تأســيس مشــروع تجــاري يشــكل خيــاًرا مهنًيــا 
جيــًدا، ويعتقــد حوالــي ٪79 أن رواد األعمــال يحظــون بتقديــر جيــد ويتمتعــون 
بمكانــة عاليــة فــي المجتمــع. عــالوة علــى ذلــك، يعتقــد ٪72 أن رواد األعمــال 
يســتحوذون علــى اهتمــام إعالمــي كبيــر. ومــع ذلــك، يفضــل 74٪ أن يتمتــع 
جميــع الســكان بمســتوى معيشــي متســاو، األمــر الــذي يشــير إلــى قــدر أقــل 

مــن الدعــم للمنافســة الحــرة.

مسيرة تطور االستثمار الجريء
فـــــــــي السعــــــوديـة )2015–2020(

7 6 1

21 21
29

22

47 47

69

131

1

قيـــمة االستثمارات المعــــــلنـــــة )مليون دوالر(
قيمة االستثمارات غير المعلنة )مليون دوالر(
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وال تزال نســبة البالغين الذين لديهم عالقات برواد أعمال وتصورات ذاتية 
إيجابيــة بشــأن ريــادة األعمــار مرتفعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
ــا(، يعــرف  ــى 64 عاًم فمــن بيــن الســكان البالغيــن ســن العمــل )مــن 18 إل
٪83 منهــم شــخًصا بــدأ مشــروًعا جديــًدا خــالل العاميــن 2017–2018، وال 
شــك أن النســبة قــد زادت اآلن. أشــارت نفــس النســبة إلــى أنهــا تمتلــك 
ــرى ٪74 أن الفــرص  ــد، وي ــدء مشــروع جدي المعرفــة والمهــارات الالزمــة لب
متوفــرة حولهــم لبــدء مشــاريع جديــدة، لكــن ٪44 مــن هــؤالء يمتنعــون عــن 

بــدء مشــروعات بســبب الخــوف مــن الفشــل.

أما الدافع األكثر انتشــاًرا إلنشــاء مشــاريع جديدة في الســعودية، بحســب 
إحصــاء أجــري عــام 2019، فــكان إيجــاد مصــدر للدخــل بســبب نــدرة الوظائــف، 
وهــو ســبب ذكــره ٪72 مــن رواد األعمــال، وفــي الوقــت نفســه أشــار 63٪ 
منهــم إلــى أن دافعهــم هــو تكويــن ثــروات كبيــرة أو تحقيــق دخــل مرتفــع 
للغايــة، فــي حيــن انخــرط ٪36 منهــم فــي هــذا النشــاط لمواصلــة التقاليــد 
العائليــة، وأشــار ٪45 منهــم إلــى أنهــم يســعون إلحــداث فــارق فــي العالــم.

خصـــــــــائص رجــــــــل
األعمال السعودي
المــــــــــــتـــــوســــــــــــــط

ومــن الملحــوظ أن نســب اإلقبــال علــى ريــادة األعمــال بيــن النســاء فــي 
الســعودية مســاوية أو تزيــد أحياًنــا علــى الرجــال، فمثــًلا تعتقــد ٪71 مــن 
النســاء )فــي مقابــل ٪65 مــن الرجــال( بــأن رواد األعمــال يتمتعــون بمكانــة 
عاليــة فــي المملكــة، وتعتقــد ٪64 مــن النســاء )في مقابــل ٪56 من الرجال( 
أن رواد األعمــال يحظــون باهتمــام إعالمــي مســتمر وإيجابــي. كذلــك أشــار 
٪42 مــن النســاء إلــى ســهولة تأســيس شــركة جديــدة )فــي مقابــل 73٪ 
مــن الرجــال(، ويعتقــد ٪63 )فــي مقابــل ٪58 مــن الرجــال( أن ريــادة األعمــال 

تمثــل خيــاًرا مهنًيــا جيــًدا.

وفــي المملكــة العربيــة الســعودية، أسســت أو أدارت ٪15 مــن النســاء 
البالغــات فــي ســن العمــل )فــي مقابــل ٪13 مــن الرجــال( شــركات ناشــئة 
ا، أما النوايا الريادية فتبلغ ٪33 عند النساء،  مضى عليها أقل من 42 شهًر

مقابــل ٪36 عنــد الرجــال.
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هــذا التقــارب الشــديد بيــن أوضــاع الرجــال والنســاء في مجال ريــادة األعمال 
نــادر عربًيــا، فعلــى العكــس، تتميــز المنطقــة كلهــا بفــارق ضخــم يفصــل 
رائــدات األعمــال النســاء عــن الــرواد الرجــال، ويظهــر هــذا الفــرق خصوًصــا 

فــي نســب النســاء التــي تديــر مشــاريع خاصــة بهــن.

لتأســيس  النســاء  جمعتــه  الــذي  التمويــل  بلــغ  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى 
شــركاتهن 70,000 ريــال ســعودي فقــط، مقارنــة بـــ200,000 ريــال ســعودي 
للرجــال، وتعتمــد رائــدات األعمــال بدرجــة كبيــرة علــى التمويــل غيــر الرســمي 
مــن أفــراد العائلــة )٪67 فــي مقابــل ٪28.3 مــن الرجــال(، مــع االنخفــاض 
ــل مــن البنــوك والمســتثمرين  ــى التموي ــة وصولهــن إل النســبي فــي إمكاني
مــن القطــاع الخــاص والحكومــة والمصــادر األخــرى، بعكــس الرجــال، الذيــن 
ــا. لكــن هــذا  يقــدرون علــى الوصــول إلــى كل المصــادر بنفــس الدرجــة تقريًب

الفــارق يظــل أقــل كثيــًرا مــن الــدول العربيــة األخــرى.
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إلــى  بالنســبة  واألزمــات  الفــرص  مــن  بمزيــج  كورونــا  جائحــة  جــاءت 
المستثمرين، وإن كانت األزمات تتفوق على الفرص بالتأكيد. لكن شركات 
الترفيه والتجارة اإللكترونية استطاعت تحقيق نمًوا سهًلا في هذه الفترة، 
ــد للحكومــات أن  ــذي كان ال ب بينمــا عانــت باقــي القطاعــات مــن التدهــور ال
تتدخــل مــن أجــل عالجــه. وإذ كانــت السياســات الصحيــة تدفــع نحــو اإلغــالق 
ووقــف الحركــة، كانــت السياســات االقتصاديــة تحــاول إيجــاد نقطــة تــوازن 

حرجــة، كــي تخــرج بأقــل الخســائر.

وفــي نوفمبــر 2020، كان متوقًعــا لــدول المنطقــة أن تخســر مــا يزيــد علــى 
40 مليــار دوالر نتيجــة للجائحــة، وأن يهبــط مــا يزيــد علــى 8 مليــون شــخص 
تحــت خــط الفقــر. بســبب كل هــذا، بــدأت حكومــات الــدول العربية فــي توجيه 
تمويــل ضخــم نحــو المشــاريع الصغيــرة فــي القطــاع الخــاص مــن أجــل دعم 
البنيــة التحتيــة لالقتصــاد، فأعلنــت الســعودية مثــًلا عــن تخصيــص 13 مليــار 

دوالر لشــركات القطــاع الخــاص، وخصصــت مصــر 6 مليــارات.

إضافــة لذلــك، بــدأت الشــركات الســعودية مثــًلا فــي رفــع عــدد الجــوالت 
االســتثمارية بصــورة كبيــرة، وكانــت النتيجــة أن مشــهد الشــركات الناشــئة 
اســتمر متماســًكا علــى الرغــم مــن الجائحــة واإلغــالق، فمــع أن النصــف 
الثانــي مــن 2020 كان أضعــف مــن النصــف األول بســبب الوبــاء، فــإن أداء 
الشــركات فــي 2020 تفــوق عموًمــا علــى أدائهــا فــي 2019. فبمقارنــة النصــف 
الثانــي مــن عــام 2020 بالنصــف الثانــي مــن عام 2019، شــهدت االســتثمارات 

الســعودية نمــًوا بنســبة  17% فــي إجمالــي قيمــة االســتثمارات.

جــاء النجــاح المســجل خــالل عــام 2020 فــي الســعودية مدفوًعــا فــي الغالب 
بارتفــاع قياســي شــهده النصــف األول، ســواء فــي قيمــة جــوالت االســتثمار 
الجــريء أو عــدد الصفقــات المنفــذة، ومــع ذلــك شــهد النصــف الثانــي مــن 
عــام 2020 انخفاضــًا بنســبة %63 فــي إجمالــي قيمــة االســتثمار الجــريء 
و%48 فــي عــدد الصفقــات مقارنــة بالنصــف األول، فــي ظــل التأثيــر الناجــم 

عــن جائحــة فيــروس كورونــا.

ريادة األعمال واألزمات

جائحة كورونـــا
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األردن
إحجــــــــــام تدريـــجي

تمــر األردن بعــدد مــن التحديــات بســبب النســبة العاليــة مــن الالجئيــن 
وبــطء النمــو االقتصــادي وارتفــاع حجــم البطالــة خصوًصــا بيــن الشــباب. 
ريــادة  ذلــك أن تقطــع شــوًطا كبيــًرا فــي مجــال  لكنهــا اســتطاعت مــع 
األعمــال، إذ يتجــه عــدد كبيــر مــن الشــباب الذيــن ال يجــدون فرًصــا تقليديــة 

للعمــل إلــى البــدء بمشــاريعهم الخاصــة.

حتــى عــام 2016، وهــي الســنة التــي يتوفــر فيهــا آخــر تقريــر صــادر عــن المرصــد 
ــادة  ــن فــي مجــال ري ــت نســبة المواطني ــادة اإلعــالم )GEM(، كان ــي لري الدول
األعمــال تصــل إلــى ٪8.2، وهــو مــا وضــع األردن فــي المركــز 46 مــن بيــن 
65 دولــة، لكــن هــذه النســبة كانــت أقــل مــن الســنوات الماضيــة، إذ بلغــت 
فــي 2009 ٪10.2، وكانــت فــي 2004 تصــل إلــى ٪18.3، ويرتبــط هــذا الهبــوط 

بالتحديــات االقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــالد.

لكــن  طويلــة،  لفتــرة  األعمــال  لريــادة  خصًبــا  موطًنــا  إذن  األردن  مثلــت 
المجــال اآلن مهــدد بعــض الشــيء. يقــع معظــم رواد األعمــال األردنييــن 
فــي النطاقــات العمريــة 18–24 و35–44، وهــي نطاقــات عمريــة متوافقــة 
مــع معــدالت معظــم الــدول األخــرى، فبغــض النظــر عــن مســتوى النمــو 

االقتصــادي، يميــل رواد األعمــال للتركــز فــي هــذه النطاقــات.

ومقارنــة بالرجــال، فعــدد النســاء فــي مجــال ريــادة األعمــال أقــل بصــورة 
ملحوظة. بلغت نسبة النساء ٪3.3 فقط بالقياس إلى ٪12.8 من الرجال، 
وهــي نســبة لــم تتغيــر منــذ 2009، حتــى مــع انخفــاض المعــدل الكلــي لريــادة 
األعمــال. يضــع هــذا األردن مــع ألمانيــا وإيطاليــا وفرنســا فــي مرتبــة متأخــرة 
جــًدا مــن حيــث نســبة النســاء فــي مجــال ريــادة األعمــال، مقارنة بالســعودية 

مثــًلا التــي تــكاد نســبة النســاء فيهــا تســاوي نســبة الرجــال.
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هــذه النســبة كذلــك هــي أقــل نســبة بيــن الــدول العربيــة كلهــا. معظــم 
النســاء األردنيــات الالتــي يتجهــن إلــى ريــادة األعمــال يفعلــن هــذا اقتناًصــا 
ــادة الدخــل، بنســبة ٪56، بينمــا يتجــه 37٪  للفــرص الســانحة ومــن أجــل زي
ا أو بســبب غيــاب أي فــرص أخــرى  منهــن فقــط إلــى ريــادة األعمــال اضطــراًر
للعمل. ومع هذا تعجز النساء عادة عن االستمرار في المجال إما بسبب 
ضعــف ربحيــة المشــاريع أو بســبب التزاماتهــن األســرية أو قدرتهــن علــى 
توفيــر التمويــل، ومعظمهــن يعتمــدن علــى تمويــل عائلــي كمــا هــو الحــال 
فــي الســعودية كذلــك، بينمــا يعجــزن عــن الوصــول إلــى تمويــل مؤسســي 

أو حكومــي.

تمثــل األردن نموذًجــا علــى دولــة كانــت ناجــح ســابًقا فــي مــا يتعلــق بريــادة 
األعمــال، لكــن المجــال يضعــف بصــورة متزايــدة، مــع األزمــات االقتصاديــة 

وخــوف المواطنيــن المســتمر بســبب شــعورهم بعــدم األمــان.
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مصر
طموح اضطراري

علــى عكــس األردن، تظهــر مصــر تطــوًرا مطــرًدا فــي مجــال ريــادة األعمــال 
خصوًصــا منــذ 2016، إذ زادت نســبة األشــخاص الذيــن عبــروا عــن رغبتهــم 
فــي بــدء عملهــم الخــاص، وزادت نســبة األشــخاص الذيــن بــدؤوا فعــًلا 
مشاريع جديدة. ينظر المصريون إلى رواد األعمال بصورة إيجابية، إذ يعبر 
٪75.9 منهــم عــن تقديرهــم الشــديد لهــؤالء الذيــن يمارســون المخاطــرة 
فــي الســوق ويبــدؤون أعمالهــم الخاصــة، وكذلــك يــرى ٪82 منهــم أن رواد 
األعمــال الناجحيــن لهــم مكانــة اجتماعيــة كبيــرة، وهــو مــا يضــع مصــر فــي 
المركــز الثالــث عالمًيــا حتــى عــام 2018، حيــث يتوفر آخر تقاريــر المرصد الدولي 

لريــادة األعمــال.

تدل هذه المؤشــرات على تقدير كبير نســبًيا لريادة األعمال بين المصريين 
ــادة األعمــال، كان 43.5٪  ــم يمارســوا ري ــن ل ــا، فمــن بيــن هــؤالء الذي عموًم
ــرون فرًصــا متاحــة لبــدء مشــاريع تخصهــم، مــع أن هــذه النســبة  منهــم ي
قــد تأثــرت قليــًلا بالتحديــات االقتصاديــة التابعــة لتعويــم العملــة فــي 2016 

والتضخــم المترتــب عليــه، وكانــت النســبة قبــل التعويــم تبلــغ 54٪.

مــع ذلــك، تظــل نســب المصرييــن الذين عبروا عن رغبتهم في بدء مشــروع 
خــاص بيــن العاميــن مــن 2018 إلــى 2020 مرتفعــة، إذ بلغــت ٪55.5، وهــي 
نســبة تزيــد علــى ضعــف المتوســط العالمــي، وتضع مصر فــي المركز الثاني 
عالمًيــا. ويبــدو أن ريــادة األعمــال فــي مصــر ُينظــر إليهــا باســتمرار علــى أنهــا 
اختيــار شــديد الجاذبيــة، حتــى مــع التحديــات االقتصاديــة الشــديدة المترتبــة 

علــى إلغــاء الدعــم فــي األعــوام الماضيــة.
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لهــذه األســباب ُيعــد االتجــاه لريــادة األعمــال فــي مصــر مدفوًعــا بالضــرورة 
أكثــر مــن كونــه مدفوًعــا بالرغبــة فــي اقتنــاص فــرص أفضــل، مع تزايد نســبة 
المصرييــن الذيــن يعجــزون عــن إيجــاد وظيفــة تقليديــة، ويفضلــون مــن ثــم 
تشــغيل رؤوس أموالهــم فــي مشــاريع خاصــة. كذلــك ثمــة فجــوة معقولــة 
بيــن النوايــا والتقديــر اللذيــن يظهرهمــا المصريــون تجــاه ريــادة األعمــال، 
وبين النســب الفعلية للمشــاركة في المجال، فحتى 2017 كانت نســبة رواد 
األعمــال المصرييــن تصــل إلــى ٪13.3، وهــو أعلــى مــن المتوســط العالمــي، 
لكنــه يضــع مصــر فــي المركــز 19 عالمًيــا، أبعــد قليــًلا عــن المراكــز األولــى التــي 

تحتلهــا مــن حيــث تقديــر ريــادة األعمــال والرغبــة فيهــا.

إضافــة لذلــك، تزيــد باســتمرار نســبة إغــالق المشــاريع الجديــدة بصــورة 
مقلقــة، إذ كانــت ٪2.7 فــي 2010، ثــم أصبحــت ٪3.6 فــي 2012، ثــم ٪4.8 فــي 
2016، و٪7.3 فــي 2016، وهــو مــا يضــع مصــر فــي المركــز الثالــث عالمًيــا مــن 
حيــث إخفــاق المشــاريع الجديــدة )الســتارت أب( فــي االســتمرار، ثــم أخيــًرا 
وصلــت النســبة إلــى ٪10.2 فــي 2017، لتحتــل مصــر المركــز األول. إال أن 
هــذه النســبة عــادت إلــى االنخفــاض فــي 2020 لتقــارب ٪8، فيمــا أصبحــت 

ســلطنة عمــان فــي المركــز األول بنســبة تزيــد علــى 15٪.

تمثــل مصــر إذن نموذًجــا علــى دولــة تتجه بصورة مطردة نحــو ريادة األعمال 
بســبب الضــرورة، حيــث تزيــد نســبة البطالــة بصــورة كبيــرة، وتنعــدم فــرص 
إيجــاد وظائــف تقليديــة، وهــو مــا يفســر الفجــوة الكبيرة بين رغبــة المصريين 
فــي ريــادة األعمــال، وبيــن اتجاههــم إليهــا فعــًلا، فهــي تبــدو خيــاًرا جذاًبــا، لكن 

قلــة ضئيلــة فقــط هــي مــن تقــدر على ممارســتها.
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المصــــــــادر

• Forbes, “The Middle Easts 50 Most-Funded Startups”

• Consultancy-me, “MENA Entrepreneurship on the Rise as Startup Scene 
Matures”

• OECD, “Covid-19 Crisis Response in MENA Countries”

• GEM, Global Report 2019–2020

• GEM, MENA Regional Report 2017

• GEM, UAE National Report 2017–2018

• GEM, UAE National Report 2016–2017

• ISER, Entrepreneurship: An Emirati Perspective

• GEM, KSA National Report 2018–2019

• GEM, KSA National Report 2017–2018

• GEM, Jordan National Report 2016–2017

• JEDCO, Women Entrepreneurship in Jordan, 2017

• GEM, Egypt National Report 2017–2018

• GEM, Egypt National Report 2016–2017

المرصد العالمي لريادة األعمال، تقرير ريادة األعمال في مصر، 2012• 

المرصــد العالمــي لريــادة األعمــال، تقريــر ريــادة األعمــال فــي المملكــة العربيــة • 
الســعودية، 2017/2016

المرصــد العالمــي لريــادة األعمــال، تقريــر ريــادة األعمــال فــي المملكــة العربيــة • 
الســعودية، 2020/2019

المرصد العالمي لريادة األعمال، ريادة األعمال النســائية في المملكة العربية • 
السعودية، 2020/2019
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