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 يدقت
 

 ,ةيسفانتلا زيزعتو ,لمع صرف قلخو ,يداصتقالا ومنلا زيفحت ف مويلاً اريبك ًارود بعلت ةئشانلا تاكرشلا تتاب
 .ةفرعملا ىلع مئاقلا داصتقالا ىلإ لاقتنالاو ,فرعملا جاتنإلا ف اهماهسإو ةركتبم ًالولح اهميدقت ىلإ ةفاضإ
ً ايملاع تاكرشلا هذهل ةيقوسلا ةميقلا تغلب ثيح ,ةئشانلا تاكرشلا نم ديازتم ددع روهظ ىلإ كلذ ىدأ دقو
 يب ةيلاع لشف تالدعم كانه ,كلذ نم مغرلا ىلعو .2019 ماعلا ف يكيرمأ رالود تانويليرت 3 براقي ام
 حالصإل ةلاعف تاسايس ينبتب ملاعلا لوح تاموكحلا مايق ةرورض زربي يذلا رمألا ,ًايملاع ةئشانلا تاكرشلا
 هنأش نم )ةيبيرض ريغو ةيبيرض( لاعف زفاوح ماظن ينبتو ,ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا ءانبو
 ماظنلا رصانع يب ةلدابتملا ةعفنملا قيقحتلو ,يعامتجالاو يداصتقالا اهرودب موقتل تاكرشلا هذه ومن معد
  .ةفلتخملا يئيبلا
 
 ةريخألا تاونسلا لالخ شاقنلا دادزا ,ايملاع اهب ةصاخلا ةيئيبلا مظنلاو ةئشانلا تاكرشلل ريبكلا روطتلا لظ ف
 ,ةئشانلا تاكرشلا عاطق ةيمهأو رود لوح يطسلف ف ةقالعلا تاذ ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاهجلا ةفاك نم
 ةيلمعلا تاءارجإلا نم ددعب سكعنا ام وهو ,اهعابّتا مزاللا ةيموكحلا تاءارجإلاو ىلثملا تاسايسلاو
 ,كلذ رثإ ىلع .ةقالعلا تاذ ةماعلا تائيهلاو تاسسؤملا ضعبو ةموكحلا اهب تماق يتلا ةيعيرشتلا تارادصإلاو
 يئيبلا ماظنلا ليلحتل ةلماش ةسارد ءارجإ ةقالعلا تاذ ىرخألا تاهجلاو رارقلا عناصل يرورضلا نم تاب
 .صاخ لكشب ةماعلا ةيلاملا روظنم نمو ,ماع لكشب يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب طيحملا

 
 باحصأو رارقلا عانص ديوزت ةماعلا ةيلاملل ينيطسلفلا دهعملل ةيثحبلا ةسايسلل ةيجيتارتسالا فادهألا نم
 ةرشابملا راثآلا تاذ عيضاوملا ىلع زيكرتلاب ةيعون ثاحبأو تاساردب ةماعلا ةيلاملا عاطقب يمتهملاو ةقالعلا
 ةيميظنتلاو ةينوناقلا رطألا ةمءاوم ةسارد ىلإ ةفاضإلاب ,ةيموكحلا تاقفنلاو تادئاعلا ىلع ةرشابملا ريغو
 ماظنلا لوانتتل اهعون نم ىلوألاو ةلماشلا ةساردلا هذه يتأت ,راطإلا اذه ف .ةسوردملا عيضاوملاب ةقلعتملا
 ةمعادلا تاسايسلا ةيحان نم ءاوس ةماعلا ةيلاملاب هتقالعو ,ماع لكشب ةدايرلاو ,ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا
 عاطقلا اذه ىلع تاسايسلا هذه ريثأت ةيحان نم وأ عاطقلا اذه ةيمنتل ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا ةيزيفحتلاو
 نع ادع اذه ,ةيموكحلا تادئاعلا ةدايزو ةيبيرضلا ةدعاقلا عيسوت لثم ةماعلا ةيلاملا ىلع دمألا ةليوط راثآلاو
  .ةئشانلا تاكرشلا عاطقل ىرخألا ةيداصتقالا راثآلا
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 هتربخ ءوض ف ,)سام( ينيطسلفلا ةيداصتقالا تاسايسلا ثاحبأ دهعم ةماعلا ةيلاملل ينيطسلفلا دهعملا فلك
 ف هلمعو ينيطسلفلا يلاملا عاطقلاب قلعتي اميف تاسايسلا حارتقاو ةبقارملاو ثوحبلا دادعا لاجم ف ةليوطلا
 رارقلا عانص يدي يب يثحبلا نواعتلا اذه جاتن اعضي نأ امهرسيو , ,ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلا لاجم
 ,يطسلف ف ئشانلا عاطقلا اذهب يينعملا ةفاك مدخي اثيدح اعجرم ةساردلا هذه نوكت نأ يلمآ ,يمتهملاو
 ضوهنلا ف مهست تاعاطقلا ةفاك نم ةقالعلا يوذل تاحرتقمو تاباجإ تمدق دق ةساردلا نوكت نأ يلمآو
 .ينيطسلفلا داصتقالا مدخي امب هريوطتو عاطقلا اذهب

 ةيسنرفلا ةلاكولل اصوصخو ةساردلا هذه زاجنإ ف مهاس نم لكل ركشلا ليزجب نادهعملا مدقتي ,اريخأو

 يخسلا مهمعد ىلع )Expertise France( ةيلودلا ةينفلا ةربخلل ةيسنرفلا ةلاكولاو )AFD( ةيمنتلل

 .عورشملل

 سنوي داهن يدلاخلا اجر
 ماعلا ريدملا ماهمب فلكملا ماعلا ريدملا

 بئارضلاو ةماعلا ةيلاملل ينيطسلفلا دهعملا         )سام( ينيطسلفلا ةيداصتقالا تاسايسلا ثاحبأ دهعم
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 يذيفنّتلا صّخلملا
 

 جتنأ ثيح ,2019 ماعلا ف يكيرمأ رالود تانويليرت 3 براقي امً ايملاع ةئشانلا تاكرشلل ةيقوسلا ةميقلا تغلب

 تارالودلا تارايلمب اهتميق ردقت ةئشان تاكرش ملاعلا لوح )ecosystems( ةيئيبلا ةمظنألا نم 80 نم رثكأ

)Startup Genome, 2020(, تدكأو .ةيمانلا لودلا ضعبو ةمدقتملا لودلا ف "داصتقالا ةلعش" تلثم 

 نم كلذو ,اهيف لمعت يتلا تاداصتقالا ىلع ةئشانلا تاكرشلل يباجيإلا ريثأتلا ىلع تاساردلا نم ديدعلا
 جاتنإ ىلإ يدؤت ةركتبمً الولح اهميدقت ىلإ ةفاضإ ,ةيسفانتلا زيزعتو ,لمع صرف قلخ ىلع اهتردق لالخ
 ىلإ لاقتنالا ف مهاسيو ,يداصتقالا ومنلا ززعي ام ,ةئشانلا تاكرشلا نم ديازتم ددع روهظ ف مهاسي فرعم

 ,%90 يلاوحب ,ًايملاع ةئشانلا تاكرشلا لشف لدعم ردقي ,كلذ نم مغرلا ىلعو .ةفرعملا ىلع مئاقلا داصتقالا

 ةلاعفلا تاسايسلا ريوطت ةرورض ىلع دكؤيو ,اهب طيحملا يئيبلا ماظنلا يسحت ةيمهأ زربي يذلا رمألا
 ةطبترملا )رخآ عورشمب ءدبلا ىتح( فاعتلا ةرتفو ةيدقنلا فيلاكتلا نم دحلل يلمتحملا لامعألا داورل تاودألاو
 تارامثتساو ليومت رداصم كلتمت الو ,ةرح ةسفانم قاوسأب عتمتت ال يتلا لودلا ف ةصاخبو ,مهعيراشم لشفب
 .ةيفاك
 
 حالصإل ةلاعف تاسايس ينبت ف ,يساسأ لكشب ,ًايملاع ةئشانلا تاكرشلا معدل ةيموكحلا تالخدتلا لثمتت
 معدت نأ اهنأش نم )ةيبيرض ريغو ةيبيرض زفاوح( لاعف زفاوح ماظن ينبتو ,اهب صاخلا يئيبلا ماظنلا ءانبو
 ,لمعلا صرف قلخو ,عادبإلا زيفحت ,لاثملا ليبس ىلع( يعامتجالاو يداصتقالا اهرودب موقتل تاكرشلا هذه ومن
 يئيبلا ماظنلا رصانع يب ةلدابتملا ةعفنملا قيقحتلو )يداصتقالا ومنلا ةلجع عيرستو ,يعامتجالا هافرلا ةدايزو
 ,ةئشانلا تاكرشلا باحصأو ييدايرلا لبق نم ًاديازتم ًامامتها ةيبيرضلا زفاوحلا ىقلت يح فو .ةفلتخملا
 ةمظنألاب ضوهنلل يفكي ال ,اهنم ًادحاوً الكش ,ىرحألاب ,وأ ,ةيبيرضلا زفاوحلا نأ تدكأ ةيلودلا ةبرجتلا نإف
 .ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا زفاوحلاو ,ةمعادلا تاسايسلا نم "ةظفحم" وأ جيزم كانه نوكي نأ بجيو ,ةيئيبلا
 
 هذه نإف ,ةئشانلا تاكرشلا لاجم ف ةدودحملا حاجنلا صصق ضعب دوجو نم مغرلا ىلعو ,يطسلف ف
 يلاحلا يئيبلا ماظنلا ف )خلإ ... ,ةيسايسو ,ةيداصتقاو ,ةينوناق( ةريبك تايدحتو تابقع هجاوت تاكرشلا
 قاوسألا ىلإ اهئوجل وأ ,)ماعلا باتتكالا( جضنلا ةلحرم ىلإ اهمظعم لوصو نود لوحي يذلاو ,هيف لمعت يذلا
 يعامتجالاو يداصتقالا رودلا بعل ىلع اهتردق مدع يلاتلابو ,لاعفو معاد يئيب ماظنب عتمتت يتلا ةيجراخلا
 ةلاعف ةيئيب مظنب عتمتت يتلا لودلا نم ديدعلا ف لاحلا وه امك ,يلحملا قوسلا ف هبعلت نأ ضرتفملا نم يذلا
 تاسسؤملاو ةمظانلا تاهجلا( ةئشانلا تاكرشلاب ةطيحملا ةئيبلا رصانع عيمج هجاوت ,هتاذ تقولا ف .ةمعادو
 ,لامعألا داورو ,تاعماجو ,تانضاحو تاعرسم نم ةئشانلا تاكرشلل ةدناسملا ةمظنألاو ,ةقالعلا تاذ ةماعلا
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 ءانبل اهديدحت نم دب ال يتلا ,ةئشانلا تاكرشلا معد لاجم ف ةريبك تاوجفو تايدحت نم )خلإ ... ,عمتجملاو
 .مهملا عاطقلا اذهب ضوهنلا ىلع ةرداق ةلاعف تاسايس
 
 ةقالعلا تاذ ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاهجلا ةفاك نم ةريخألا تاونسلا لالخ شاقنلا دادزا ,ىرخأ ةيحان نم
 ةيموكحلا تاءارجإلاو ىلثملا تاسايسلاو ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا عاطق ةيمهأو رود لوح يطسلف ف
 ةموكحلا اهب تماق يتلا ةيعيرشتلا تارادصإلاو ةيلمعلا تاءارجإلا نم ددعب سكعنا ام وهو ,اهعاّبتا مزاللا
 وأ يئارجإ فيرعت يأ كانه دجوي ال ,كلذ نم مغرلا ىلعو .ةقالعلا تاذ ةماعلا تائيهلاو تاسسؤملا ضعبو
 يميظنت راطإ يأ دجوي ال امك ,ةفلتخملا تايجيتارتسالاو ةيموكحلا تاسايسلا نمض ةئشانلا تاكرشلل يلمع
 .ةمظنمو ةحضاو زيفحت تايلآو ,ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا ةيفيكل لماكتم
 
 روظنم نمو ,ماع لكشب يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب طيحملا يئيبلا ماظنلا ليلحت ىلإ ةساردلا هذه تفده
 ةيزيفحتلا تاسايسلا ينبتو يميظنتلا راطإلا زيزعت ةماعلا تاطلسلل نكمي فيك يأ ;صاخ لكشب ةماعلا ةيلاملا
 داصتقالا نم لك ىلع ليوطلا ىدملا ف اهل يباجيإ رثأ قلخ لجأ نم لامعألا ةدايرو ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا
 مئالمو ,ةئشانلا تاكرشلل لاعفو )يئارجإ( يلمع فيرعت دوجو ةيمهأ ةساردلا تشقان ?ةماعلا تاداريإلاو
 .لاجملا اذه ف ةيلودلا تاسرامملا لضفأب ةوسأ ,ينيطسلفلا داصتقالا ةيصوصخ رابتعالا يعب ذخأي ًايلحم
 براجتلاو ,ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا ةيئيبلا مظنلا لاجم ف ةيلودلا تاسرامملا زربأ ىلع ءوضلا تطلس امك
 ةقلعتملا ةماعلا تاسايسلا ريوطت ف اهنم ةدافتسالا ةلواحمل ةئشانلا تاكرشلا ةئيب يسحت لاجم ف ةيموكحلا
 ,ةيلاملا ريغو ةيلاملا ,ةفلتخملا تازفحملا عاونأ ليلحتو ديدحت ىلإ ةفاضإ ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب
 .ةماعلا ةيلاملا روظنم نم كلذو ,ةئشانلا تاكرشلل تاموكحلا اهمدقت يتلا ,ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلاو
 
 ف ةئشانلا تاكرشلل ةينوناقلاو ةيميظنتلا ةئيبلا ةعجارمو ,ةيملاعلاو ةيبرعلا تايبدألا ةعجارم ىلإ ةفاضإ
 ةيلاملاو ةيداصتقالا داعبألا ليلحت لجأ نم ,يفيكلا جهنملا ىلع ,يسيئر لكشب ,ةساردلا تدمتعا ,يطسلف
 براجتلاب كلذ طبرو ,ليوطلاو ريصقلا ييدملا ىلع ةئشانلا تاكرشلل )ةيبيرض ريغو ةيبيرض( زفاوح يدقتل
 .تالاجملا هذه ف ةفلتخملا ةيلودلا
 
 ةقالعلا تاذ تاهجلا عيمج نم ةنيع نم ةّقمعم تالباقم ءارجإ ,يسيئر لكشب ,ةساردلا ةيجهنم تنمضت
 ,ةقالعلا تاذ ةماعلا تائيهلاو ,ةيموكحلا تاهجلا كلذ لمشو ,ةينيطسلفلا ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلاب
 زكارمو ,تاعماجلاو ,رطاخملا لاملا سأر قيدانصو ,تانضاحلاو ,تاعرسملاو ,ييدايرلاو ,ةئشانلا تاكرشلاو
 ,يئيبلا ماظنلا ف ةفلتخملا راودألاو تايكيمانيدلا مهفو ليلحت لجأ نم كلذو ;ةينوناقلا تاهجلاو ,راكتبالا
 تالخدتلاو تاسايسلاو تايجيتارتسالا ف ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا ةيفيك لوح عسوأ ةفرعم قيقحتو
 .)ةماعلا ةيلاملاب ةقالعلا تاذ تاسسؤملا( ةيموكحلا
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 ماظنلل ىرخألا فارطألاب ةصاخلا تايصوتلاو تاسايسلاو ,ةمهملا جئاتنلا نم ةعومجم ىلإ ةساردلا تلصوت
 ,مهملا عاطقلا اذه ريوطت لاجم ف فارطألا هذه رود زيزعت لجأ نم ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا
 ,لاجملا اذه ف ةيلودلا تاسرامملا زربأ رابتعالا يعب ذخألا عم ,عمتجملاو داصتقالا ف يروحملا هرود زيزعتو
 ريغو ةيبيرضلا( زيفحتلا تايلآ صوصخب تايصوت ةساردلا تمدق ,ًاضيأ .ينيطسلفلا عقاولا ةيصوصخو
 يداصتقالا اهرود زيزعت لجأ نم ةئشانلا تاكرشلل ةمظانلا تاهجلا نم اهعابتا بجي يتلا )ةيبيرضلا
 ,لاجملا اذه ف ةيلودلا تاسرامملا زربأ رابتعالا يعب ذخألا عم ,ةماعلا ةيلاملا زيزعت ليبس فو ,يعامتجالاو
 .ينيطسلفلا عقاولا ةيصوصخو
 

 يليغشت فيرعت دوجو ةيمهأو ةئشانلا تاكرشلا موهفم
 
 تاسايسلاو ريراقتلاو ةماعلا تاشقانملا ف يئاوشع لكشب مدختسي ةئشانلا تاكرشلا موهفم لازي ال
 يرظن راطإ ريوطت نود لوحي يذلا رمألا ,ملاعلا لوح لودلا نم ريبك ددع ف ةيموكحلا تايجيتارتسالاو
 مءالتت يتلا تالخدتلاو تاسايسلا مسر ف رارقلا عانص لبق نم اهيلع ءانبلا نكمي ةحضاو ريياعمو يميظنتو
 مظنلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لماوعلا رابتعالا يعب ,ًاضيأ ,ذخأتو ,اهتاجايتحاو تاكرشلا هذه صئاصخ عم
 ةيهام ديدحت ف ةمدختسم ةيسيئر تاريغتم ةعبرأ كانه نأ ىلع تاساردلا تعمجأ .ةلود لك ف ةيئيبلا
 .ومنلا ةلحرم ,يقيلا مدع/ةرطاخملا ةجرد ,راكتبالا ةجرد ,رمعلا :يهو ,ةئشانلا تاكرشلا
 
 دوهجلا قيعي ام ,ةئشانلا تاكرشلل يئارجإ وأ يليغشت فيرعت يأ ,ةيمانلا ةصاخبو ,لودلا نم ديدعلا كلتمت ال
 فيرعت وأ فينصت دوجو مدع نأ امك .يويحلا عاطقلا اذه معدو ريوطت ليبس ف ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا
 تاسايسو تاعيرشت ريوطت ف تاسايسلا يعناصلً اريبك ًايدحت لكشي ,تاموكحلا لالخ نم دمتعم يليغشت
 ةئشانلا تاكرشلل يليغشتلا فيرعتلا ديدحت ف ًايرهوج ًالماع ةكرشلا رمع دعي .ةئشانلا تاكرشلا هاجتا ةلاعف
 .ملاعلا لود بلغأ ف تاونس 10-5 يب ام حوارتي ثيح ,ملاعلا لوح
 
 ,يعاطقلا وأ يلكلا ىوتسملا ىلع ال ,ةئشانلا تاكرشلا ددع نع ةلماشو ةقيقد تايئاصحإ دجوت ال ,يطسلف ف
 ىدل ددحم فينصت وأ يلمع/يليغشت فيرعت وأ تانايب ةدعاق دوجو مدع ىلإ ,يساسأ لكشب ,دوعي اذهو
 عاطقلا ف طشنت يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا نم ةريبك ةبسن نأ امك .ةئشان ةكرش هرابتعا نكمي امل تاهجلا
 .يطسلف جراخ ةيئيب مظن ف ليجستلل اهنم ديدعلا ىدل ًاهجوت كانه نأ امك ,مظنملا ريغ
 
 تاكرشلاب صاخلا نوناقلا ف ةئشانلا تاكرشلل يليغشت فيرعت جاردإ ةرورضب ةساردلا يصوت ,قايسلا اذه ف
 يئيبلا ماظنلاب ةصاخلا لماوعلا رابتعالا يعب ذخأي نأ ىلع ,ةموكحلا لبق نم هترولب متت يذلا ةئشانلا
 ةجرد ,رمعلا :يهو ,ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا ةعبرألا تاريغتملاو يطسلف ف ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلل
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 قرفيو ,ًايلحم ًامئالم فيرعتلا نوكي نأ ,كلذ ىلإ فضأ .ومنلا ةلحرم ,يقيلا مدع/ةرطاخملا ةجرد ,راكتبالا
 باحصأو فارطألا عيمج يب ةكرتشم ةغل لكشي ثيحب ,ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاو ةئشانلا تاكرشلا يب
 نم ةريبك ةجردب ديزيو ,لاجملا اذه ف تايدحتلاو صرفلل ًاكرتشم ًامهف قلخيو ,يئيبلا ماظنلا ف حلاصملا

 )age threshold( رمعلا ةبتع عفرب ةساردلا يصوت امك .ةئشانلا تاكرشلا وحن ةهجوملا تاسايسلا ةيلاعف

 لاجملا ةحاتإ لجأ نم كلذو ,)تاونس 10( ىصقألا دحلا ىلإ نوناقلا ف ةئشانلا تاكرشلا فينصتل ةدمتعملا
 ةموكحلا اهمدقت نأ ضرتفملا نم يتلا زفاوحلا نم ةدافتساللو ,اهتايح ةرود لامكإو ,ومنلل تاكرشلا هذه مامأ
 .ةئشانلا تاكرشلل

 
 يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا
 
 اذه نإف ,ةئشانلا تاكرشلا معد ليبس ف ةينيطسلفلا ةيموكحلا تاهجلا اهلذبت يتلا دوهجلا نم مغرلا ىلع
 فعضب قلعتي اهضعبو ,اهسفن ةئشانلا تاكرشلاب قلعتم يلخاد اهضعب ,ةريبك تايدحت هجاوي لاز ام عاطقلا
 ف ةئشانلا تاكرشلا لمعت .ةيبيرضلا تاءافعإلاو ليجستلاو فيرعتلا عوضوم ف ةصاخبو ,ةنضاحلا ةئيبلا
 فصتي امك .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تايدحتلا نم ديدعلا اهطيحت ,ةدقعم ةئيب لظ ف يطسلف
 كانه نإ لوقلا نكمي ال يلاتلابو ,جضنلا مدعو ,فعضلاو ,مذرشتلاب ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا
 ماظنلا ف رصانعلا عيمج يب طباور دوجو ثيح نم وأ ,يمسرلا موهفملاب ةئشانلا تاكرشلاب ةطيحم ةئيب
 ىلإ ةئشانلا تاكرشلا لوخد نم ىلوألا ةلحرملا ىلع ,ماع لكشب ,تاعرسملاو تانضاحلا رود رصتقيف .يئيبلا
 ةساردلا تدصرو .رطاخملا لاملا سأر ىلع لوصحلاو ,يرذبلا ليومتلا ةلحرم ىتح رمتسي اهنم ليلقلاو ,قوسلا
 :اهزربأ ,يئيبلا ماظنلا اهنم يناعي يتلا تاوجفلاو تايدحتلا نم ةعومجم
 

 امك .)mentors( ددجلا ييدايرلل يهجوملا وأ ءاربخلا يحصانلا ةصاخبو ,تاربخلا ف صقن .1

 جذامن ريوطتل ةمزاللا تاراهملاو تاربخلا ف ريبك صقن نم ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا يناعي
 ةينهملا ةربخلا تاونس ددع ف ٍّندت دجوي امك ,ريبكلا يجولونكتلا مدقتلاو قوسلا ةجاح بكاوت ةديدج
 دامتعالاو هيجوتلا نم ةيئاوشعلا طامنألا ىلإ ةفاضإ ,مهتاكرش ءاشنإ ليبق ةئشانلا تاكرشلا يسسؤمل
 ًابلس رثؤي ام ,ةئشانلا تاكرشلا ف يصصختملا يهجوملا وأ ءاربخلا نم دودحم ددع ىلع طرفملا
 ف ةديج ةيرامثتسا ًاصرف قلخت نأ نكمملا نم يتلا ةئشانلا تاكرشلاو ,ةيدايرلا عيراشملا رايتخا ىلع
 لحارملا ىلإ طيشنتلا ةلحرم نم لقتنت يتلا عيراشملا ددع ف ريبكلا ضافخنالا رسفي ام وهو ,قوسلا
 .ةئشانلا تاكرشلا ةايح ةرود نم ىرخألا

 ,اهنيب اميف قيسنتلا بايغو ريبكلا سفانتلاو تاعرسملاو تانضاحلا نم ةديازتم دادعأ دوجو ىدأ .2
 ةفلتخملا تانضاحلاو تاعرسملا يب ةئشانلا عيراشملاو ةيدايرلا راكفألا باحصأ لقنت ةرهاظ قلخ ىلإ
 .اهمدقت يتلا ةطشنألاو تامدخلا نم ةدافتسالل سيلو ,يساسأ لكشب ليومتلا ىلع لوصحلا فدهب
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 ليومتلا وأ معدلل ةطرفملا ةباجتسالا نم ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا يناعي .3
 .يعامتجالاو يداصتقالا رثألا ف ةيدودحم كرت ام ,هتعيبطو قوسلا ةجاحل يلعف ليلحت نود ,يلودلا
 ةشاشه ف مهاسي ام ,ةيرارمتسالا مدعو بذبذتلاب ,راكتبالاو ةدايرلل يجراخلا معدلا فصتي امك
 يلاتلابو ,ليومتلا فقوب ةقلعتملا رطاخملل ةضرع اهلعجيو ,ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلاب ةصاخلا ةئيبلا
 .ةمادتسالا مدع

 ةيعجرم دوجو مدعو ,يئيبلا ماظنلا رصانع فلتخم ف لماكتلا مدعو مذرشتلا نم ةلاح كلانه .4
 الو .ةئيبلا هذه لخاد رصانعلا فلتخم يب راودألا عيزوتو دوهجلا قيسنت ىلع موقت ةحضاو ةيموكح
 لوصحلل اهيلإ هجوتلا نكمي يتلا ةماعلا تاهجلا يه ام ةئشانلا تاكرشلا باحصأ نم ديدعلا كردي
 لخاد ىرخأ ةهج يأ عم ينوناق عازن ف عوقولا لاح ف وأ ,تاراشتسالا وأ ,معدلا وأ ,ليومتلا ىلع
 .هجراخ وأ يئيبلا ماظنلا

 ىلإ ّىدأ ام ,ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ف يميظنتلاو يباقرلا يموكحلا رودلا ف فعض كانه .5
 تاكرشلا عاطق ريوطت ف اهنم بولطملا رودلا اهبعل مدعو يئيبلا ماظنلا رصانع ةيلاعف ف ضافخنا
 لبق نم ةصاخبو ,ةيضاملا تاونسلا لالخ ًاريبك ًاينفو ًايلام ًامعد اهيقلت نم مغرلا ىلع ,ةئشانلا
 .يحناملا

 ,اهليجستو ةئشانلا تاكرشلا ءاشنإب ةطبترملا ةيلاملاو ةيطارقوريبلا دويقلا نم ةعساو ةعومجم كلانه .6
 ةيداصتقا راثآ كرت ىلعو ,ومنلا ىلع اهتردق نم دحت ةيقيقح ةلضعم ةئشانلا تاكرشلا اهربتعت يتلا
 .ةسوملم ةيعامتجاو

 وجيرخ يناعيف ,ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلل ًامعاد يطسلف ف يميلعتلا ماظنلا رابتعا نكمي ال .7
 امك ,حاجنب ةئشانلا مهتاكرش ةدايقل ةيرادإلاو ةينقتلا تاراهملا ف صقن نم ةينيطسلفلا تاعماجلا
 .ةديدج ةئشان تاكرش ىلإ لوحتت نأ نكمملا نم يتلا ةيعادبإلا ةيدايرلا راكفألا ىلإ نورقتفي

 ف ةئشانلا تاكرشلا ومن مامأ ًاقئاع يداصتقالا سيراب لوكوتورب لظ ف ةضورفملا دويقلا تلكش .8
 ةردق نم يليئارسإلا لالتحالا اهضرفي يتلا دويقلا دحت ,كلذ ىلإ فضأ .ةيويحلا تاعاطقلا ضعب
 عسوتلا ىلع ةردقلاو ,ةيبرعلا ةقطنملا ف ةئشانلا تاكرشلل ةيئيبلا ةمظنألا ةسفانم ىلع تاكرشلا
 .ةيملاعلاو ةيميلقإلا قاوسألا ىلإ

 
 :اهزربأ ,ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا زيزعتب ةصاخلا تايصوتلا نم ةعومجم ىلإ ةساردلا تلصوت
 

 ةئشانلا تاكرشلاو لامعألا ةداير ةرهاظ عم لماعتلل ةينطو ةيجيتارتسا ةطخ عضوو ةغايص ةرورض .1
 قاوسألا ةعيبط رابتعالاب ذخأتو ,ةيميظنتو ةيعامتجاو ةيناكمو ةينامز ًاداعبأ لمشي عساو قايس ف
 ,ةيدرف ةرهاظ اهنأ ىلع ,يطسلف ف لامعألا ةداير عم لماعتلا نم دحلا فدهب ,ةيبنجألاو ةيلحملا
 ةيموكحلا تاهجوتلاو تاردابملاو ططخلا عم ةينطولا ةيجيتارتسالا ةطخلا هذه مجسنت نأ ىلع
 ىلعألا سلجملل ةيجيتارتسالا ةطخلاو ,يجولونكتلا دوقنعلا ةطخ لثم ,لاجملا اذه ف ىرخألا
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 نم ةبقارم ةيلآ بلطتي اذهو .ةيعاطقلا ةيجيتارتسالا ططخلاو ,يكمتلاو ةدايرلا ةرازوو ,عادبإلل
 ,ةئشانلا تاكرشلاب ةقلعتملا تاسايسلاو ةيجيتارتسالا ططخلا ف زرحملا مدقتلا ةعجارمل ةموكحلا لبق
 ةينعملا تارازولا فلتخم نم ىوتسملا يعيفر يلوؤسم نم فلأتت ةباقرلل ةنجل ءاشنإ لالخ نم
 .ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ومنل ةفلتخملا تاءارجإلا ذيفنتو ,زرحملا مدقتلل ةرمتسملا ةعجارملل

 ةيمهأ عم ,ةئشانلا تاكرشلاو راكتبالاو ةدايرلا ةياعر لاجم ف ةيموكحلا تاردابملاو دوهجلا ديحوت .2
 تاهجلا فلتخم عم اهلمع قسنتو ,ةفاك فارطألا مضت ةدحاو ةيفارشإو ةيباقر ةيموكح ةهج دوجو
 رود ديدحت ىلع لمعتو ,ةيموكحلا ريغ تاسسؤملاو صاخلا عاطقلاو ةموكحلا ف ةقالعلا تاذ
 ةلاح ىلع ةرطيسلل اهنيب قيسنتلاو ,ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا ف ةفلتخملا تاسسؤملا

 باحصأ )hopping around( لقنت ةرهاظ نم دحلاو ,فارطألا فلتخم يب طبارتلا فعض

 ,ليومتلا ىلع لوصحلا فدهب ,ةفلتخملا تانضاحلاو تاعرسملا يب ةئشانلا عيراشملاو ةيدايرلا راكفألا
 .اهمدقت يتلا ةطشنألاو تامدخلا نم ةدافتسالل سيلو

 ةصاخ ةدحوم ةينورتكلإ ةباوبو تانايب ةدعاق ريفوتب ةيموكحلا ةيباقرلاو ةيفارشإلا تاهجلا مايق .3
 ,ةينطولا تاسايسلاو ططخلا عم مجسنت ,ةئشانلا تاكرشلا لاجم ف ةدعاولا ةيرامثتسالا صرفلاب
 رامثتسالا تارايخ ىلإ لوصولا ف ييلودلاو ييلحملا لامعألا داورو نيرمثتسملا دعاستس يتلا
 امك .يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلل يعامتجالاو يداصتقالا رثألا زيزعت ف مهاست ًاضيأو ,ةحيحصلا
 ةصنم ف مهعمجو ,ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ف ةحلصملا باحصأ فلتخم ةباوبلا هذه مضت
 ,ةئشانلا تاكرشلا اهلالخ نم عيطتستو ,طيسبو لهس لكشب اهيلإ لوصولا تاكرشلا عيطتست ةدحاو
 قيدانصو ,تانضاحلاو لامعألا تاعرسمو ,ةفلتخملا عادبإلا زكارمو ,ةمعادلا تاسسؤملا ىلإ لوصولا
 ,يفظوملا ددع ,ةفدهتسملا تاعاطقلا ,ةمدقملا تامدخلا ,ةطشنألا( ةفلتخملا اهتانايب لاخدإو ليومتلا
 .)خلإ ... ,ناونعلا ,تاقباسملا ,ةرفوتملا ليومتلا رداصم

 تاكرشلا لوخد نم ىلوألا ةلحرملا ىلع اهلمع رصتقي ال ثيحب ,تانضاحلاو تاعرسملا رود زيزعت .4
 ,يذلا ,رماغملا لاملا سأر ىلع لوصحلاو ,يرذبلا ليومتلا ةلحرم ىلإ دتمي لب ,قوسلا ىلإ ةئشانلا
 ًامعدو ةياعر بلطتي اذهو .عسوتلاو ومنلا ةلحرم ىلإ لوصولا نم ةئشانلا تاكرشلا ّنكمي ,هرودب

-Donor( يجراخلا ليومتلا ىلع تانضاحلاو تاعرسملا هذه دامتعا ليلقتل ةموكحلا نم ًارشابم

driven model( ءاشنإ لالخ نم وأ ,ةموميدلا مدعو بذبذتلاب فصتيو طورشم هبلاغ ف يذلا 

 مساقتل )ليئارسإ ف ةماعلا ايجولونكتلا تانضاح عورشم ,لاثملا ليبس ىلع( ةماع لامعأ تانضاح
 .ةئشانلا تاكرشلا ف نيرمثتسملا عم رطاخملا

 وهو ,ةئشانلا تاكرشلل ةيركفلا ةيكلملا ةيامحب ةصاخلا تاءارجإلا ليهستو ينوناقلا ماظنلا ريوطت .5
 تاءاربل عيرس صحف ريفوتو ,تاكرشلا نم عونلا اذهب طبترملا راكتبالا رصنعلً ارظن يرورض رمأ
 فيظوت لالخ نم بولطملا ينوناقلا معدلا يدقتو ,ًادج ةضفخنم فيلاكتب اهليجستو عارتخالا
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 ام لك ف ةئشانلا تاكرشلا باحصأ ةدعاسم مهنكمي ,ةقالعلا تاذ ةيموكحلا رئاودلا ف نيرسيم
 .ريسيتلا موسر عيمج ةموكحلا لمحتت ثيحب ,ةيركفلا ةيكلملا قوقحب قلعتي

 هبش دامتعالا مدعو ,ةئشانلا تاكرشلا ليومتل ةصصخملا ةيلاملا تاودألا ف راكتبالا عيجشتو زيزعت .6
 ةيلاملا قاروألا ةيلآ ريفوت ,لاثملا ليبس ىلع .رطاخملا لاملا سأرب ةصاخلا قيدانصلا ىلع يلكلا

 رطاخملا ةضفخنم ةيلاملا تاودألا نم ةدحاوك )Convertible Notes( ليوحتلل ةلباقلا )تادنسلا(

 ام ًابلاغو ,ةئشانلا تاكرشلل ةيتاوملا ةيئيبلا مظنلا ف عساو لكشب رشتنت يتلا ,عفترملا دئاعلا تاذو
 .يرذبلا ليومتلا ةلوج قالغإ دنع ةركبملا لحارملا ف ةئشانلا تاكرشلا لبق نم اهمادختسا متي

 ةثيدحلا ةيميلعتلا بيلاسألا عابتاو ,تاعماجلاو سرادملا ف ةيساردلا جهانملا ف لامعألا ةداير زيزعت .7
 تانزاوملا ريفوتو ,ةيديلقتلا بيلاسألا نع داعتبالاو ,ةبلطلا ىدل يدايرلا ريكفتلا ىلع زفحت يتلا
 ةدايرلا ىلع مئاقلا ميلعتلا ىلإ اهلماكب يعماجلا ميلعتلا ةموظنم هجوت ةرورض ,ًاضيأ .كلذل ةبولطملا
 زيفحتل ةمزاللا ةيلاملاو ةيرشبلاو ةينفلا تاناكمإلا تاعماجلا ريفوت ةرورض عم ,ريوطتلاو ثحبلاو
 فً احالصإ يدايرلا هجوتلا نم عونلا اذه بلطتيو .ةئشانلا مهعيراشمب ءدبلاو ,ةدايرلا ىلع ةبلطلا
 اهريفوت تاعماجلا بلغأ عيطتست ال يتلا ةيفاكلا ةيلاملا رداصملا ريفوتو ,اهلماكب ميلعتلا ةموظنم
 هناكمإب يذلا صاخلا عاطقلاو تاعماجلا يب ام ةقالعلا ديطوتو ,اهنم يناعت يتلا ةيلاملا ةمزألا ببسب
 تاراهملا ةوجف رسجو ,ريوطتلاو ثحبلا لاجم ف رامثتسالا زيزعت لجأ نم ةريبك ةيلام رداصم رفوي نأ
 ريكفتلاو لامعألا ةداير ف ةديدج تاراهم ةبلطلا باسكإو ,لامعلا قوسو تاعماجلا يجيرخ يب
 .ةئشانلا تاكرشلا سيسأتو يعادبإلا

 
 يطسلف ف ةماعلا ةيلاملاو ةئشانلا تاكرشلا
 
 ريغو ةيلاملا( ةيزيفحتلا تاسايسلاب قلعتي اميف ةيملاعلاو ةيبرعلا لودلا براجت ىلع ءوضلا ةساردلا تطلس
 ةمظانلا تاميلعتلاو يناوقلا رادصإب ,تاونس ذنم ,لودلا هذه تأدب ثيح ,ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا )ةيلاملا
 فدهت يتلا ةماعلا ةنزاوملا لبق نم ةلومملا ةيموكحلا جماربلاو ططخلا عضوً اضيأو ,ًايبيرض تاكرشلا هذهل
 كلذو ,لودلا يب ططخلاو تاسايسلا هذه تفلتخا .اهل ةينيكمتلا ةئيبلا ريفوتو ,تاكرشلا هذه ومن زيفحت ىلإ
 ف ةئشانلا تاكرشلا عاطق ةيمهأب ةيذيفنتلا تاهجلا تاعانقو ,ةلود لكل يداصتقالا عقاولا نم ًاقالطنا
 .معدلاو زيفحتلا ىلإ هتجاح ىدمو ,داصتقالا
 
 ةقالعلا تاذ تاهجلا فلتخم نم ةريخألا تاونسلا لالخ ةعساولا بلاطملا نم مغرلا ىلعو ,يطسلف ف
 كانه دجوت ال ,نآلا ىلإ ,هنإف ,ةيبيرض ريغو ةيبيرض زفاوح لالخ نم ,ةئشانلا تاكرشلا عاطق معد ةرورضب
 تاكرشلا عاطقب ةصاخ ةيبيرضلا تاطلسلاو ةيموكحلا تاهجلا لبق نم ةصاخ تاءارجإو ةحضاو ةيجيتارتسا
 ,ةئشانلا تاكرشلا باحصأ ,ةيبيرضلا رئاودلا يب رظنلا تاهجو ف نيابتو حضاو فالتخا كانه .ةئشانلا
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 لثمألا ةيجيتارتسالا لوح ,ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلا عاطقل ةمعادلا ةيموكحلا تائيهلاو تاهجلا ضعبو
 ف ةلعافلا ةيموكحلا تاهجلا ددعت ىدأ ,هتاذ تقولا ف .ةيدايرلا تاردابملاو ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلل
 تناك نإو- اهتطشنأ نمٌ ريبكٌ ءزج لومي يذلا ,ةئشانلا تاكرشلاو راكتبالاو ةدايرلا ةياعرو معدو زيفحت لاجم
 لاجمو اهتايحالص ف لخادتلا ىلإ ةفاضإ ,ةماعلا ةنزاوملا لالخ نم -ليومتلا فعض ببسب ةدودحم تلاز ام
 ىلإو ,ةئشانلا تاكرشلا ةطشنأ زيزعتل ةماعلا ةنزاوملا لبق نم قفنت يتلا غلابملا رصح ةبوعص ىلإ ,اهلمع
 ةيسايسلا تايدحتلا عم ةصاخبو ,ةطشنألا هذهب ةصاخلا تاجرخملاو جئاتنلا ف فعضو ,رثألا ةيدودحم
 ةيبيرضلا تاطلسلا فواخم ريثي هلك اذه .يطسلف ف ةماعلا ةئيبلا اهنم يناعت يتلا ةريبكلا ةيداصتقالاو
 .ةئشانلا تاكرشلل ةيبيرضلا زفاوحلاو تاءافعإلا يدقتو قافنإلا ىودج نع رارقلا عانصو
 
 موسرلاو بئارضلا دوجو نع ةجتانلا ةيلاملا تايدحتلا نم ةعومجم نم يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا يناعت
 موسرو ,داصتقالا ةرازو ف ةداهشلا ديدجت موسرو ,ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ موسرو ,صيخرتلا موسر لثم
 ًادجً ايرورض يجراخلا ليومتلا ربتعيو .رطاخملا لاملا سأرو ليومتلا صقن ىلإ ةفاضإ اذه ,عباوطلاو ةاماحملا
 تايبدألا ف هيلع قلطي ام وأ لشفلا نم بورهلا ةئشانلا تاكرشلا عيطتست يكل ,يرذبلا ليومتلا ةلحرم ف
 ةجرد ببسب يبنجألا رطاخملا لاملا سأرل ًافوزع كانه نأ دجن ,ةينيطسلفلا ةلاحلا ف نكل  ."توملا يداو"
 ف مكحتلا ىلع ةردقلا مدعو ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا ف ةيلاعلا ةرطاخملا
 لباقم رامثتسالا ةيلآ ربتعت ,قايسلا اذه فو .ةيداصتقالا رطاخملا نم لقأ ةجردبو ,ةيسايسلا رطاخملا

 لشفب ةقلعتملا رطاخملا نم للقت نأ نكمي ةلاعف ةادأ )equity investment( مهسألا ىلع لوصحلا

 اهتنراقم نكمي الو ,ينيطسلفلا قايسلا ف ةمهبم لازت ال اهنأ الإ ,رامثتسالا نم عونلا اذهو ةئشانلا تاكرشلا
 ً.اجوضن رثكألا ةيئيبلا مظنلا ف ةدوجوملا كلت عم
 
 ةددحم تايلآ يأ دوجو مدع ةساردلا ترهظأ ,ةماعلا ةيلاملا ةيواز نم ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا صخي اميف
 .ةيزيفحتلا وأ ةيبيرضلا تاسايسلا ف ءاوس ;ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا ةيفيكل لماكتم يميظنت راطإ وأ
 ضعبو ,ةئشانلا تاكرشلا باحصأو ,ةيبيرضلا رئاودلا يب رظنلا تاهجو ف نيابتو حضاو فالتخا كانهف
 عم لماعتلل لثمألا ةيجيتارتسالا لوح ,ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلا عاطقل ةمعادلا ةيموكحلا تائيهلاو تاهجلا
 يأك ةيبيرضلا رئاودلا ف ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا متيف ً.ايبيرض ةيدايرلا تاردابملاو ةئشانلا تاكرشلا
 كلذو ,يطسلف ف ققحتملا لخدلا ىلع ةبيرضلا عفد هيلع بجوتي ًايداع ًايبيرض ًافلكم اهتفصب ىرخأ ةكرش
 ةيبيرضلا رئاودلا يب ةريبك ةيلاكشإ كانه ,ًاضيأ .لخدلا ةبيرض نوناق نم 3 مقر ةداملا ىلإ دانتسالاب
 فوتست يتلا ةينوناقلا تالجسلاو ةيبساحملا رتافدلا اهنم ديدعلا كالتما مدع ببسب ةئشانلا تاكرشلاو
 هتاريدقت ىلع ءانب ةبيرض ضرفي ةيلاملا ةرازو ىدل ريدقتلا رومأم لعجي ام ,لخدلا ةبيرض رئاود طورش
 .اهب حيرصتلا متي يتلا ةكرشلا لامعأ جئاتن ىلع ءانب سيلو ةيصخشلا هتاعانقو
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 ,ةماعلا ةيلاملا راطإ ف ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا تايلآب ةصاخلا تايصوتلا نم ةعومجم ةساردلا تمدق
 هذه زربأ .ليوطلا ىدملا ف ةماعلا تاداريإلل ًامهمً ادفار حبصتل يعامتجالاو يداصتقالا اهرود زيزعتلو
 :تايصوتلا
 

 ةيفيكل اهب ةطبترملا ةيلاملا رئاودلاو ةموكحلا لبق نم لماكتم يميظنت راطإو ةددحم تايلآ عضو .1
 صاخ نوناق ينبتو ريوطت ف عارسإلا لمشي اذهو ,ةماعلا ةيلاملا ف ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا
 ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا زفاوحلا لاكشأو ,لثمألا ةيبيرضلا تاءارجإلا ديدحتو ,ةئشانلا تاكرشلاب
 يداصتقالا ومنلا زيزعت فً اريبكً ارود بعليل ةئشانلا تاكرشلا عاطقب ضوهنلا اهنأش نم يتلا
 .ةماعلا تاداريإلاو

 ,ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ موسرو ,صيخرتلا موسر لثم( موسرلا فلتخم نم ةئشانلا تاكرشلا ءافعإ .2
 عاطقلا اذه عيجشت فدهب ,)عباوطلاو ةاماحملا موسرو ,داصتقالا ةرازو ف ةداهشلا ديدجت موسرو
 .ةيجراخلاو ةيلخادلا تارامثتسالا بذجو لمعلا صرف ريفوتو عسوتلاو ومنلا ىلع ئشانلا

 ثيحب ,ةئشانلا تاكرشلا لمع ةسايسل ةمئالمو ةسوردم ةيبيرض ريغو ةيبيرض زفاوح ةظفحم رارقإ .3
 وأ ,ًالبقتسم بئارض ضرف ف قحلا ةموكحلل نوكي نأ ىلع ,جضنلا ةلحرم ىتح تاكرشلا معد متي
 يتلا بئارضلا اهتميق قوفت نأ عقوتملا نم يتلا ذاوحتسالاو عيبلا تاقفص نم ةبسن اهل نوكي نأ
 .ةفلتخملا اهومن لحارم ف ةئشانلا تاكرشلا ىلع ةموكحلا اهضرفتس

 ةينعملا ةيموكحلا تاسسؤملاو تاهجلا عيطتستل ةيرورضلا تانزاوملا صيصختب ةموكحلا مايق ةرورض .4
 اهجماربو اهططخو ةيجيتارتسالا اهفادهأ قيقحت ,عادبإلاو ةدايرلا زيفحتو ,ةئشانلا تاكرشلاب
 :ةيموكحلا قيدانصلا نم ةعومجم ءاشنإ بلطتي اذهو .ةدعاولا ةيونسلا

 لكشت يتلا ,ةئشانلا تاكرشلا ف رطاخملا يلاع ركتبملا ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ معدل قودنص -
 .ةركبملا اهلحارم ف تاكرشلا هذه ىلعً اريبكً ائبع

 ةمساقم لجأ نم ,رطاخملا لاملا سأر ف ةيرامثتسالا ةصاخلا قيدانصلل يموكح ليومت قودنص -
 .قوسلا لوخدل ةديدج ةصاخ رامثتسا قيدانص زيفحتو صاخلا عاطقلا عم رطاخملا

 لاح ف ةصاخبو ,ةئشانلا تاكرشلا باحصأ عم روجألا هيف مساقتي فيظوتلل يموكح قودنص -
 .ىرخأ ةشمهم تائف يأ وأ ,ءاسنلاو ,ددجلا يجيرخلاو لمعلا نع يلطاعلا بابشلا اهفيظوت

 لاملا سأرل نامض قيدانصو )يرذبلا ليومتلا ةلحرم ف ةصاخ( ةيموكح ليومت قيدانص -
 هتأشنأ يذلا "امزوي" جمانرب ,لاثملا ليبس ىلع( لودلا نم ديدعلاب ةوسأ ,رطاخملا يرامثتسالا
 ةئشانلا تاكرشلا بلغأ نإ ثيح ,)رطاخملا يرامثتسالا لاملا سأر زيفحتل ليئارسإ ف ةيلاملا ةرازو
 .ةيلاحلا ةيرامثتسالا قيدانصلا ريياعمو طورش ةيبلت عيطتست ال



18

 قايسلا ف بسنألا ةفيلوتلا رايتخاو ,ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلل ةيلاتلا ةيبيرضلا لئادبلا ةسارد .5
 :ينيطسلفلا
 .ةئشانلا ةكرشلا رمع نم ىلوألا سمخلا تاونسلا لالخ لخدلا ةبيرض نم مات ءافعإ -
 ىتحو ,اهرمع نم ىلوألا سمخلا تاونسلا دعب ةئشانلا تاكرشلا ىلع ةيدعاصت ةبيرض ضرف -

 .)تاونس 10( ةساردلا هذه ف هب ىصوملا رمعلا ةبتع ىلإ لوصولا
 لاح ف ةصاخبو ,ةءافك رثكألا ربتعت يتلا ةدرتسملا )يبيرضلا نامتئالا( ةيبيرضلا تاءافعإلا ينبت -

 زيفحت ف ,ريبك لكشب ,مهاسي ثيح ,)Negative Income Tax( ةبلاس حابرأ دوجو

 .عورشملا رمع نم ةيئاهنلا لحارملا ىلإ اهلاقتناو ةئشانلا تاكرشلا
 لثم ;ةققحتملا حابرألاب رشابم لكشب ةطبترم ريغ ةئشانلا تاكرشلل ةيبيرض تاءافعإ يدقت -

 .كالمألا ةبيرض وأ ,لاملا سأر حابرأ تاءافعإ
 لاملا سأر ف رامثتسالا قيدانصل ةيلامسأرلا حابرألا ىلع ةيبيرض تاءافعإو زفاوح يدقت -

 .ةئشانلا تاكرشلا ف ةيرامثتسالا اهتطشنأ عيسوت ىلع اهزيفحت لجأ نم ,رطاخملا
 نم ىلوألا لحارملا لالخ ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلل ةيلاملا ةرازو ف ةصصختم ةرئاد سيسأت -

 ةصتخملا رئاودلا ىلإ يبيرضلا فلملا لقن مث نمو ,ةيلاحلا يفلكملا رابك ةرئادب ةوسأ ,ةكرشلا رمع
 .ةفاضملا ةميقلاو لخدلا ةبيرض نوناق بسح هءانب تابلطتم لامكتسا دعب
 ضغب ,اهدادرتسا قح ةكرشلا حنمو ,ةئشانلا تاكرشلل تايرتشملا ةبيرض ريتاوفب فارتعالا  -

 يبيرضلا لماعتلا ىلع ةئشانلا تاكرشلا عجشيس يذلا رمألا ,ال مأ يبيرض فلم دوجو نع رظنلا
 .يطسلف جراخ ةيئيب مظن ف اهليجست بنجتو ,ًايجيردت يمسرلا
 ,يبيرضلا ءافعإلاو ةيبيرضلا ةلماعملا صوصخب ةئشانلا تاكرشلا نوناق ةدوسم ف رظنلا ةداعإ  -

 هموهفم نوناقلا صوصن حبصتل اهليدعتو ,ةينوناقو ةيبيرض بويع نم صوصنلا هذه ف امل
 رئاودلا يب تافالخلل ًالاجم كرتت الو ,ًايبيرض قيبطتلل ةلباقو ةئشانلا تاكرشلل ةقيدصو
 .ةئشانلا تاكرشلاو ةيبيرضلا
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 ةمدقملا 1.1
 

 ثيح ,2019 ماعلا ف يكيرمأ رالود تانويليرت 3 براقي امً ايملاع ةئشانلا تاكرشلل ةيقوسلا ةميقلا تغلب

 تارايلمب اهتميق ردقت يتلا ملاعلا لوح )ecosystems( ةيئيبلا ةمظنألا نم 80 نم رثكأ تاكرشلا كلت تجتنأ

 لودلا ضعبو ةمدقتملا لودلا ف "داصتقالا ةلعش" تلثم يتلاو ,)Startup Genome, 2020( تارالودلا
 لمعت يتلا تاداصتقالا ىلع ةئشانلا تاكرشلل يباجيإلا ريثأتلا ىلع تاساردلا نم ديدعلا تدكأو .ةيمانلا

 صرف ةدايز ىلع اهتردقو ,)World Economic Forum, 2013; Mason and Brown, 2014( اهيف

 يلاتلابو ,)in-migration( ةيلخادلا ةرجهلا ف اهتمهاسم ىلإ ةفاضإ ةديدج جاتنإ طوطخ ءاشنإو لمعلا

 & Wennekers & Thurik, 1999; Carree( میلاقألاو ةلودلا ىوتسم ىلع ةيجاتنإلا ىوتسم يسحت

Thurik, 2005; Fritsch & Mueller, 2004(. فرعم جاتنإ ىلإ يدؤت ةركتبمً الولح ةئشانلا تاكرشلا مدقت 
 ىلإ لاقتنالا ف مهاسيو يداصتقالا ومنلا ززعي ام ,ةئشانلا تاكرشلا نم ديازتم ددع روهظ ف مهاسي
 مدختسي لاز ام ةئشانلا تاكرشلا موهفم نإف ,ايازملا هذه عيمج نم مغرلا ىلعو .ةفرعملا ىلع مئاقلا داصتقالا
 لودلا نم ريبك ددع ف ةيموكحلا تايجيتارتسالاو تاسايسلاو ريراقتلاو ةماعلا تاشقانملا ف يئاوشع لكشب
 ءانبلا رارقلا عانصل نكمي ةحضاو ريياعمو يميظنتو يرظن راطإ ريوطت نود لوحي يذلا رمألا ,ملاعلا لوح
 يعب ذخأتو ,اهتاجايتحاو تاكرشلا هذه صئاصخ عم مءالتت يتلا تالخدتلاو تاسايسلا مسر ف اهيلع
 .ةلود لك ف ةيئيبلا مظنلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لماوعلا ,ًاضيأ ,رابتعالا
 
 ,اهب طيحملا يئيبلا ماظنلا يسحت ةيمهأ زربي يذلا رمألا ،%90 ةبسنب ةئشانلا تاكرشلا لشف لدعم ردقي
 ةيدقنلا فيلاكتلا نم دحلل يلمتحملا لامعألا داورل تاودألاو ةلاعفلا تاسايسلا ريوطت ةرورض ىلع دكؤيو
 قاوسأب عتمتت ال يتلا لودلا ف ةصاخبو ,مهعيراشم لشفب ةطبترملا )رخآ عورشمب ءدبلا ىتح( فاعتلا ةرتفو
 لحارملا ف اهباوبأ تاكرشلا هذه نم ديدعلا قلغت .ةيفاك تارامثتساو ليومت رداصم كلتمت الو ,ةرحو ةسفانم
 سأر ةصاخبو ,اهتيرارمتسال فاكلا ليومتلا دشح ىلع اهتردق مدع :اهزربأ ,ةديدع بابسأل اهتايح نم ةيلوألا
 ىلإ ةفاضإ ;ةكرشلا ةايح نم ىلوألا لحارملا ف يبلسلا يدقنلا قفدتلا ليدعتو ;رماغملا يرامثتسالا لاملا
 ليومتلا ىلإ تاكرشلا لوصو نود لوحت يتلا ,يئيبلا ماظنلا ف ةيداصتقالاو ةينوناقلاو ةيسايسلا لماوعلا
 ,ماع لكشب لامعألا ةداير ةرهاظ عضو ةيمهأ ىلع تاساردلا ددشت .جضنلا ةلحرم ىلإ لصت ىتح يرورضلا
 ًاداعبأو ,ةيميظنتو ,ةيعامتجاو ةيناكمو ,ةينمز ًاداعبأ لمشي عساو قايس ف ,صاخ لكشب ةئشانلا تاكرشلاو
 لامعألا دئار ىلع زكري يذلا دودحملا ريكفتلا ءاغلإ ىلإ يدؤي يذلا رمألا ,ةيبنجألاو ةيلحملا قاوسألا ةعيبط نع
 .ةميقلا قلخل ديحولا ردصملا هرابتعا نم للقيو ,يدرف لكشب
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 ءانبو حالصإل ةلاعف تاسايس يّنبت ف ,يساسأ لكشب ,ةئشانلا تاكرشلا معدل ةيموكحلا تالخدتلا لثمتت
 هذه ومن معدت نأ اهنأش نم )ةيبيرض ريغو ةيبيرض زفاوح( لاعف زفاوح ماظنو ,اهب صاخلا يئيبلا ماظنلا
 ةدايزو ,لمعلا صرف قلخو ,عادبإلا زيفحت ,لاثملا ليبس ىلع( يعامتجالاو يداصتقالا اهرودب موقتل تاكرشلا
 يئيبلا ماظنلا رصانع يب ةلدابتملا ةعفنملا قيقحتلو ,)يداصتقالا ومنلا ةلجع عيرستو ,يعامتجالا هافرلا
 ,ةئشانلا تاكرشلا باحصأو ييدايرلا لبق نم ًاديازتم ًامامتها ةيبيرضلا زفاوحلا ىقلت يح فو .ةفلتخملا
 ةمظنألاب ضوهنلل يفكي ال ,اهنم دحاو لكش ىرحألاب وأ ,ةيبيرضلا زفاوحلا نأ تدكأ ةيلودلا ةبرجتلا نإف
 .ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا زفاوحلاو ,ةمعادلا تاسايسلا نم "ةظفحم" وأ جيزم كانه نوكي نأ بجيو ,ةيئيبلا
 
 ال اهنإ ثيح ,لامعألا داورل تاقيعملا زربأ نم ًادحاو ربتعت ةفلتخملا بئارضلاو موسرلا نأ تاساردلا ترهظأ
 ءاربخلا ىدل عامجإ كانه ,كلذل .قوسلا لوخدو ةرطاخملل مهتيلباق ىلع ,ًاضيأ ,لب ,مهتاداريإ ىلع طقف رثؤت
 دودرم هل نوكي نأ ,ةئشانلا تاكرشلل لاعف زفاوح ماظن دوجو نأش نم نأ ىلع ,تاسايسلا عانصو يثحابلاو
 هذه عسوتو ومن ف مهاست نأ زفاوحلا هذه نأش نمّ نإ .ليوطلا ىدملا ىلع ةماعلا ةيلاملل ريبك يباجيإ
 تاكرشلل ةلصفنم ةيبيرض رطأ عضو دمتعي ,ًاضيأ .عورشملا رمع نم ىلوألا لحارملا ف ةصاخبو ,تاكرشلا
 يعامتجالاو ,يداصتقالاو ,يسايسلا قايسلا ىلع ,يساسأ لكشب ,ةيبيرض ريغو ةيبيرض زفاوح وأ ,ةئشانلا
 ,كلذل ."عيمجلا بساني دحاو جهن" دجوي ال هنإ ثيح ,ةئشانلا تاكرشلا هذه هيف لمعت يذلا دلبلاب صاخلا
 ىلع بترتملا يداصتقالا رثألاو ,ةئشانلا تاكرشلا ومنل ةفلتخملا لحارملا ةيصوصخ رابتعالا يعب ذخألا بجي
 يلكلا ددعلا ىلع زيكرتلا نعً اضوع ,عسوتلل ةئشانلا تاكرشلا ةيلباق ىلع زيكرتلا نوكي نأ بجيو .اهنم لك
 .قوسلل اهلوخد تالدعمو ,ةئشانلا تاكرشلل
 
 هذه نإف ,ةئشانلا تاكرشلا لاجم ف ةدودحملا حاجنلا صصق ضعب دوجو نم مغرلا ىلعو ,يطسلف ف
 تايدحتلا نم ديدعلا اهطيحت ةّدقعم لمع ةئيب فو ,لاعفلا يئيبلا ماظنلا بايغ لظ ف لمعت تاكرشلا
 لوصولا لبق ىرخأ قاوسأ ىلإ جورخلل اهنم ًاريبك ًاددع عفدي يذلا رمألا ,ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 لمتحملا يباجيإلا ريثأتلا ثيح نمو ,ةماعلا ةيلاملا ثيح نم ةعئاض ًاصرف اهلعجي يلاتلابو ,جضنلا ةلحرم ىلإ
 مدعو ,فعضلاو ,مذرشتلاب ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا فصتي  .ينيطسلفلا داصتقالا ىلع
 دوجو ثيح نم وأ ,يمسرلا موهفملاب ةئشانلا تاكرشلاب ةطيحم ةئيب كانه نإ لوقلا نكمي ال ,يلاتلابو ,جضنلا
 ىلإ ,دجوي ال هنأ ,كلذ ىلإ فضأ .اهحاجنو تاكرشلا هذه روهظ ىلع رثؤت يتلا رصانعلا عيمج يب طباور
 قاطن ف وأ ,اهلمع ميظنت ةيحان نم ءاوس ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخ تاميلعت وأ يناوق يأ ,نآلا
 .)خلإ ... ,رشابملا ريغو رشابملا معدلاو ,تاءافعإلاو ,بئارضلا( اهب ةصاخلا ةماعلا ةيلاملا تاءارجإ
 
 راطإ دوجو ةيمهأ نع يلحملا ىوتسملا ىلع ةقالعلا تاذ تاهجلا يب شاقنلا دادزا ,ةيضاملا تاونسلا لالخ
 لامعألا ةئيب ريوطت ةرورض نعو ,ةيدايرلا تاردابملل معادو ,ةئشانلا تاكرشلا لمعل مظنم يعيرشتو ينوناق
 ف ةصاخبو ,ةمعادلاو ةيزيفحتلا تاءارجإلاو تاسايسلا ضعب ةموكحلا تنبت ,قايسلا اذه فو .اهب ةصاخلا
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 هذه تمدخ .ةيدايرلا تاردابملاو )تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عاطق لثم( ةدعاولا ةيداصتقالا ةطشنألا
 تامولعملا ايجولونكتك ةنيعم تاعاطق ف ةلماعلا كلت ءاوس ;ةئشانلا تاكرشلا اهبناوج ضعب ف تاسايسلا
 هاجتا ةماعلا تاسايسلا ف ةريبك ةوجف كانه تلاز ام ,كلذ عمو .لكك داصتقالا ىوتسم ىلع وأ تالاصتالاو
 يداصتقالا رودلل كاردإ مدعو ,تاكرشلا هذه ةيدودحم ىلإ دوعي امبر يذلا ,ةئشانلا تاكرشلا عاطق
 ىلع ريبكلا اهدامتعاو ,ةموكحلا دراوم ةيدودحم لظ ف ةصاخبو ,هبعلت نأ نكمملا نم يذلا يعامتجالاو
 .ةماعلا تاقفنلا ليومت ف ةرشابملا ريغ بئارضلا
 

 ةساردلا ةيلاكشإ 2.1
 
 ف )خلإ ... ,ةيسايسو ,ةيداصتقاو ,ةينوناق( ةريبك تايدحتو تابقع يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا هجاوت
 ,)ماعلا باتتكالا( جضنلا ةلحرم ىلإ اهمظعم لوصو نود لوحي يذلاو ,هيف لمعت يذلا يلاحلا يئيبلا ماظنلا
 رودلا بعل ىلع اهتردق مدع يلاتلابو ,لاعفو معاد يئيب ماظنب عتمتت يتلا ةيجراخلا قاوسألا ىلإ اهئوجل وأ
 يتلا لودلا نم ديدعلا ف لاحلا وه امك ,يلحملا قوسلا ف هبعلت نأ ضرتفملا نم يذلا يعامتجالاو يداصتقالا
 ةئشانلا تاكرشلاب ةطيحملا ةئيبلا رصانع عيمج هجاوت ,هتاذ تقولا فو .ةمعادو ةلاعف ةيئيب مظنب عتمتت
 تاعرسم نم ةئشانلا تاكرشلل ةدناسملا ةمظنألاو ,ةقالعلا تاذ ةماعلا تاسسؤملاو ةمظانلا تاهجلا(
 تاكرشلا معد لاجم ف ةريبك تاوجفو تايدحت )خلإ ... ,عمتجملاو ,لامعألا داورو ,تاعماجو ,تانضاحو
 .مهملا عاطقلا اذهب ضوهنلا ىلع ةرداق ةلاعف تاسايس ءانبل اهديدحت نم دب ال يتلا ,ةئشانلا

 
 ف ةقالعلا تاذ ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاهجلا نم ةريخألا تاونسلا لالخ شاقنلا دادزا ,ىرخأ ةيحان نم
 ةيموكحلا تاءارجإلاو ىلثملا تاسايسلاو ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا عاطق ةيمهأو رود لوح ,ةفاك يطسلف
 ةموكحلا اهب تماق يتلا ةيعيرشتلا تارادصإلاو ةيلمعلا تاءارجإلا نم ددع ف سكعنا ام وهو ,اهعابتا مزاللا
 وأ يئارجإ فيرعت يأ كانه دجوي ال ,كلذ نم مغرلا ىلعو .ةقالعلا تاذ ةماعلا تائيهلاو تاسسؤملا ضعبو
 يميظنت راطإ يأ دجوي ال امك ,ةفلتخملا تايجيتارتسالاو ةيموكحلا تاسايسلا نمض ةئشانلا تاكرشلل يلمع
 ةسارد نم دب ال ,كلذل .ةمظنمو ةحضاو زيفحت تايلآو ,ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا ةيفيكل لماكتم
 يكل ,مهملا عاطقلا اذه زيفحت لجأ نم ةمظانلا تاهجلا لبق نم اهعابتا بجاولا تايجيتارتسالاو تاسايسلا
 ف ةيلودلا براجتلا رابتعالا يعب ذخألا عم ,ةماعلا تاداريإلا ميظعتو ,داصتقالا زيفحت ف ًايروحم ًارود بعلي
 .لاجملا اذه
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 ةساردلا فادهأ 3.1
 

 روظنم نمو ,ماع لكشب يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب طيحملا يئيبلا ماظنلا ليلحت ىلإ ةساردلا هذه فدهت
 ةيزيفحتلا تاسايسلا ينبتو يميظنتلا راطإلا زيزعت ةماعلا تاطلسلل نكمي فيك يأ ;صاخ لكشب ةماعلا ةيلاملا
 داصتقالا نم لك ىلع ليوطلا ىدملا ف اهل يباجيإ رثأ قلخ لجأ نم لامعألا ةدايرو ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا
 :ةيلاتلا ةيعرفلا فادهألا نم ةعومجم قيقحت ىلإ ةساردلا فدهت امك ?ةماعلا تاداريإلاو
 

 يعب ذخأي ًايلحم مئالمو ,ةئشانلا تاكرشلل لاعفو )يئارجإ( يلمع فيرعت دوجو ةيمهأ ةشقانم .1
 .لاجملا اذه ف ةيلودلا تاسرامملا لضفأب ةوسأ ,ينيطسلفلا داصتقالا ةيصوصخ رابتعالا

 طاقن ىلع ءوضلا طيلست لالخ نم ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا ليلحت .2
 .ةيلودلا تاسرامملا لضفأ عم كلذ ةنراقمو ,هتانوكم ف فعضلاو ةوقلا

 .يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلل يميظنتلاو ينوناقلا راطإلا ليلحت .3

 ,ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا ةيئيبلا مظنلا لاجم ف ةيلودلا تاسرامملا زربأ ىلع ءوضلا طيلست .4
 ريوطت ف اهنم ةدافتسالا ةلواحمل ةئشانلا تاكرشلا ةئيب يسحت لاجم ف ةيموكحلا براجتلاو
 .يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب ةقلعتملا ةماعلا تاسايسلا

 اهمدقت يتلا ,ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلاو ,ةيلاملا ريغو ةيلاملا ,ةفلتخملا تازفحملا عاونأ ليلحتو ديدحت .5
 .ةماعلا ةيلاملا روظنم نم كلذو ,ةئشانلا تاكرشلل تاموكحلا

 يتلا )ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا( زيفحتلا تايلآ صوصخب تايصوتلاو تاسايسلا نم ةعومجم يدقت .6
 ,يعامتجالاو يداصتقالا اهرود زيزعت لجأ نم ةئشانلا تاكرشلل ةمظانلا تاهجلا نم اهعاّبتا بجي
 لاجملا اذه ف ةيلودلا تاسرامملا زربأ رابتعالا يعب ذخألا عم ,ةماعلا ةيلاملا زيزعت ليبس فو
 .ينيطسلفلا عقاولا ةيصوصخو

 ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلل ىرخألا فارطألاب ةصاخلا تايصوتلاو تاسايسلا نم ةعومجم يدقت .7
 يروحملا هرود زيزعتو ,مهملا عاطقلا اذه ريوطت لاجم ف فارطألا هذه رود زيزعت لجأ نم ,يطسلف ف
 ةيصوصخو ,لاجملا اذه ف ةيلودلا تاسرامملا زربأ رابتعالا يعب ذخألا عم ,عمتجملاو داصتقالا ف
 .ينيطسلفلا عقاولا
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 ةساردلا ةيجهنم4.1 
 

 ف ةيلودلا براجتلا ىلع فوقولا لجأ نم ,ةيملاعلاو ةيبرعلا تايبدألا ةعجارم ىلع ةساردلا ةيجهنم تدمتعا
 ةيواز نم صاخ لكشبو ,ةيموكحلا يناوقلاو تاسايسلا ف اهعم لماعتلا ت فيكو ,ةئشانلا تاكرشلا لاجم
 تاكرشلا ةيهام نع لماش روصت عضو ف تايبدألا هذه تمهاس دقو  .)تاداريإلاو تاقفنلا( ةماعلا ةيلاملا
 تاكرشلا ,راكتبالا ,ةدايرلا( ةقالعلا تاذ ىرخألا تايمسملاو تاحلطصملا عم فالتخالا هجوأو ً,ايملاع ةئشانلا
 تاسايس ينبت ف اهل يليغشت فيرعت عضو مهاسي فيك ًاضيأو ,)خلإ ... ,ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةيهانتملا
 .اههاجتا ةعجان
 
 لجأ نم ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلل ةينوناقلاو ةيميظنتلا ةئيبلا ةعجارم ىلإ ةساردلا ةيجهنم تدنتسا امك
 لالخ ةموكحلا اهتذختا يتلا تاسايسلاو تاءارجإلاو ,اهنم يناعت يتلا تايدحتلاو قئاوعلا زربأ ىلع فوقولا
 قيقد ليلحتو مهف ف ,ريبك لكشب ,كلذ مهاس دقو .هعيجشتو مهملا عاطقلا اذه زيفحتل ةريخألا ماوعألا
 .يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلل لصفمو
 
 زفاوح يدقتل ةيلاملاو ةيداصتقالا داعبألا ليلحت لجأ نم ,يفيكلا جهنملا ىلع ,يسيئر لكشب ,ةساردلا تدمتعا
 ةفلتخملا ةيلودلا براجتلاب كلذ طبرو ,ليوطلاو ريصقلا ييدملا ىلع ةئشانلا تاكرشلل )ةيبيرض ريغو ةيبيرض(
 ىعست يتلا ةيفاشكتسالا تاساردلا هذه لثم ميمصت عم ,صاخ لكشب ,ةيجهنملا هذه بسانتتو .لاجملا اذه ف

 ةلئسألاو فادهألا ةعيبطو ,)Yin, 2003( ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا نع ةيلوأ قئاقح ىلإ لوصولا ىلإ
 ,اهتعيبطو ةئشانلا تاكرشلا دادعأ نع ةيمسر ةيمك تانايب يأ رفوت مدع عم ةصاخبو ,اهنع ةباجإلا لواحت يتلا
 يئيبلا ماظنلا رصانع نم يأ وأ ,هتعيبطو اهل مدقملا يمسرلا معدلا مجح وأ ,اهنم ةيتأتملا بئارضلا مجح وأ
 ,يئيبلا ماظنلا فارطأ ضعب لالخ نم ةرفوتملا ًادج ةليلقلا تانايبلا ف ًاريبك ًابراضت كانه نأ امك .اهب صاخلا
 ,ةئشانلا تاكرشلا دادعأ نع تامولعم ىلع لوصحلا ةلواحم ف ,لاثملا ليبس ىلع ,يلج لكشب رهظ ام وهو
 تحرتقا امك .)سماخلا لصفلا ف كلذ ىلإ ريشن فوس( فارطألا هذه يب ريبك لكشب ماقرألا تتوافت ثيح
 ةنيعم ةرهاظ ف قمعتلا لجأ نم ةيدرفلا ةلاحلا تاسارد ف بسنألا وه يفيكلا جهنملا نأ ,ًاضيأ ,تايبدألا

 ;Dyer & Wilkins, 1991) ةقالع تاذ ىرخأ تاقايس ىلع اهميمعت نكمي تاسايس وأ تايرظن طابنتسال

(Patton, 2002. 
 
 مدع نم يناعت يتلا لودلا ف ةئشانلا تاكرشلل ةيئيبلا ةمظنألاب قلعتي اميف ةديرف اهنأب ةساردلا فصو نكمي

 ةيئانثتسا ةلاح لكشي ينيطسلفلا عضولا نأ ىنعمب ،)extreme context( ريبك يداصتقاو يسايس رارقتسا
 اياضق ةجلاعم ىلع اهتردق" ثيح نم ةيعون ةساردلا هذه دعت ,ًاضيأ .ملاعلا لوح ىرخألا لودلاب هتنراقم دنع
 وهو ,"مهبراجتل مهريسفت ةيفيكو دارفألل شاعملا عقاولل ّقمعم مهف نيوكتل" ةمهمو ,"حرشلاو ريسفتلاو فصولا

 مادختسا ةيلباق ثيح نم امأ .)Bluhm et al., 2011( ةهباشم تاقايس ف ,ًاضيأ ,تايبدألا هيلع تدكأ ام
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 ةئشانلا تاكرشلا ةئيبب ةصاخلا ةيساردلا ةلاحلل ةيئانثتسالا ةعيبطلا نإف ,ىرخأ عضاوم ف ةساردلا هذه جئاتن
 ةيداصتقا عاضوأ نم يناعت ملاعلا لوح ةيمانلا نادلبلا نم ديدعلا نإ ثيح ,ًاقئاع تسيل ,يطسلف ف
 تانوكم ف ,لشف ىتح وأ ,ةشاشهو ,ةريبك ةيسسؤم تارغث دوجو ةصاخبو ,ةهباشم ةيسايسو ةيعامتجاو

 .)Baba et al., 2021( اهككفتو اهفعضو ةئشانلا تاكرشلل ةيئيبلا مظنلا
 
 مادختسا ىلإ ةفاضإ ,ةنيتم تاجاتنتساب جورخلا نامضل ةعونتمو ةينغ ةيبيرجت لئالد ىلع ةساردلا تدمتعا

 دامتعالا ,ًالوأ ,متف  .) ,2002Patton( جئاتنلا ف زّيحتلا ,نم دحلا وأ ,نامضل ةدع ةيثحب تايرظنو بيلاسأ
 ريوطتل اهليلحتو ,ةينطولا ريراقتلاو ,ةيلودلا تاسسؤملا ريراقتو بتكلا لثم ةيفيشرألاو ةيخيراتلا رداصملا ىلع
 رداصملا هذه تناكو .يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلل ةيميظنتلاو ةيسسؤملا ةئيبلاو يئيبلا ماظنلا لوح ماع مهف
 نيدقعلا لالخ يطسلف ف هب صاخلا يئيبلا ماظنلاو ,ةئشانلا تاكرشلا عاطق روطتب ,يساسأ لكشب ,ةطبترم
 ,هزيزعتو ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ريوطت ف ىلثملا تاسرامملاو ةيملاعلا براجتلاب كلذ ةنراقمو ,ييضاملا
 راطإلا حالصإو ,ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا زفاوحلا( اهتالخدتو ةلاعفلا ةيموكحلا تاسايسلا لالخ نم
 تاكرشلا براجت لوح مهفلا قيمعتل ,ًاضيأ ,ةمظنملا هبش تالباقملا مادختسا ت ,ًايناث .)خلإ ... ,يسسؤملا
 لكشب ةماعلا ةيلاملا رظن ةهجو نم اهتاجايتحاو ,اههجاوت يتلا تايدحتلاو تالكشملاو يطسلف ف ةئشانلا
 ثحبلا فادهأ عم تالباقملا هذه مءالتتو .تاكرشلا هذهل يئيبلا ماظنلا رصانعل ليلحت نم اهريغو ,يساسأ
 ديدحتو ,ةقالعلا تاذ تاهجلا مهف ةلواحمو ,ةئشانلا تاكرشلل يلاحلا يئيبلا ماظنلا ةعيبطل ةيفاشكتسالا
 .ةماعلا تاداريإلا زيزعت ف يلبقتسملا هرود ميظعتو ,هريوطتو مهملا عاطقلا اذه زيفحت ف اهرود

 
 لمشو ,ةينيطسلفلا ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلاب ةقالعلا تاذ تاهجلا عيمج )ةلباقم 26( تالباقملا تلمش

 ,)تالباقم 5( ييدايرلاو ةئشانلا تاكرشلاو ,)تالباقم 8( ةقالعلا تاذ ةماعلا تائيهلاو ةيموكحلا تاهجلا كلذ

 زكارمو تاعماجلاو ,)ةدحاو ةلباقم( رطاخملا لاملا سأر قيدانصو ,)تالباقم 9( تانضاحلاو تاعرسملاو
 تايكيمانيدلا مهفو ليلحت ف ريبك لكشب اذه مهاسو .)ةدحاو ةلباقم( ةينوناقلا تاهجلاو ,)ناتلباقم( راكتبالا
 ف ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا ةيفيك لوح عسوأ ةفرعم قيقحتو ,يئيبلا ماظنلا ف ةفلتخملا راودألاو
 لك تقرغتساو .)ةماعلا ةيلاملاب ةقالعلا تاذ تاسسؤملا( ةيموكحلا تالخدتلاو تاسايسلاو تايجيتارتسالا

 لصفم لكشب ةلئسألا ضرع نمضي يذلا ,تالباقملل ليلد دادعإ ت امك ,ةقيقد 60 ىلإ 30 يب ام ةلباقم
 صاخلا يئيبلا ماظنلاب ,طبترت وأ ,رثؤت يتلا لماوعلا عيمج ىلإ قرطتلا نم دكأتلاو ,تتشتلا بنجتل مظنمو
 تزكر ,لاثملا ليبس ىلعف ,اهتلباقم تمت يتلا ةهجلا بسح ةلئسألا ةعيبط تفلتخا امك .ةئشانلا تاكرشلاب
 .ةئشانلا تاكرشلا زيزعت ف ةماعلا ةيلاملا رود ىلع ,ربكأ لكشب ,ةيموكحلا تاهجلاب ةصاخلا ةلئسألا

 
 ةيقادصمو ةيلاعف رثكأ لكشب ةمزاللا تانايبلا ىلع لوصحلل ةيساسأ ةيولوأ تالباقملا ليجست دعيو

)Jamshed, 2014(, نادلبلا ف ةلجسملا تالباقملا لوح راُثي نأ نكمي يذلا لدجلا نم مغرلا ىلع كلذو 
 ةصاخلا تالباقملا نم يأ ليجست متي مل ,كلذل .ةيسايسلا تايساسحلاو تاظفحتلا نم ديدعلا اهيف دجوي يتلا
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 نكمت امنيب ,ثحابلا لبق نم يطخ لكشب ةعسومو ةّقمعم تاظحالم نيودتب ءافتكالا تو ,ةيموكحلا تاهجلاب

 يبيجتسملا نم طقف دحاو ضفر ثيح ,ةيموكحلا ريغ تاهجلا عم تالباقملا نم %95 ليجست نم نوثحابلا
  .ةيصخش بابسأل ليجستلا
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 يناثلا لصفلا

 
 اهب ةطبترملا ةيليغشتلا تافيرعتلاو ةئشانلا تاكرشلا موهفم

 
 ةمّدقم 1.2

 

 .)Al Ehsan, 2021( ملاعلا ءاحنأ عيمج ف ًايونس لمعلا )startup( ةئشان ةكرش نويلم 100 وحن رشابت
 يوق يئيب ماظن دوجو ةيمهأ زربي يذلا رمألا ,ًادج ةريبك لشف تالدعم نم ةئشانلا تاكرشلا يناعت ,كلذ عمو
 هبعلت تتاب يذلا ريبكلا رودلا ىلع تاساردلا نم ديدعلا تدكأو .تاكرشلا هذهب ةصاخ ةيزيفحت تاسايسو
 اذه فو  .ةيمانلاو ةمدقتملا لودلا نم ريبك ددعل ةيسفانتلاو يداصتقالا ومنلا زيزعت ف ةئشانلا تاكرشلا
 بسن ةدايز ىلع ةئشانلا تاكرشلل ةرشابملا ريغو ةرشابملا راثآلا ىلع يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا دكأ ,قايسلا

 تاكرش زورب نأش نم ,رخآ بناج نم .)World Economic Forum, 2013( ومنلاو ةيجاتنإلاو راكتبالا
 نم ديزي ام ,ةءافك رثكأ لكشب فرصتت )ةئشانلا ريغو اهنم ةئشانلا( ةمئاقلا تاكرشلا لعجي نأ ةديدج ةئشان

 لودلا نم ديدعلا تعضو ,قايسلا اذه فو .)Fritsch & Mueller, 2004( قوسلا ف راكتبالاو ةسفانملا

 نأ دعب ,)tech-startups( ايجولونكتلا عاطق ف ةصاخبو ,ةئشانلا تاكرشلا ومن عيرستل ةحومط ًافادهأ
 مهاست نأ ايلارتسأ ةموكح عقوتت ,لاثملا ليبس ىلعو .داصتقالا ىلع هكرتت يذلا يباجيإلا ريثأتلا تكردأ

 فظوت نأو ,2033 ماعلا لولحب يلامجإلا يلحملا تانلا نم %4 رادقمب ايجولونكتلا عاطق ف ةئشانلا تاكرشلا

 .)PWC, 2013( رشابم لكشب )540,000( صخش نويلم فصن نم رثكأ
 
 لودلا لبق نم هدامتعا متي ةئشانلا تاكرشلل دحوم فيرعت ,نآلا ىتح ,دجوي الف ,ايازملا هذه نم مغرلا ىلع

,Al ;2019 Homsi,-Al & Kalaldeh ;2019 Cockayne, 2016; Adamczyk ( ةقالعلا تاذ تاهجلاو

Ehsan, 2021(. ف يئاوشع لكشب ةمدختسم ةعئاش ةملك "ةئشانلا تاكرشلا" حلطصم حبصأ ,يلاتلاب 
 فينصت دوجو مدع نإ .لودلا نم ديدعلا ف ةيموكحلا تايجيتارتسالاو تاسايسلاو ريراقتلاو ةماعلا تاشقانملا
 تاكرشلا وحن ةهجوملا تاسايسلا ةيلاعف نم ,ةريبك ةجردب ,للقي ,تاموكحلا لالخ نم دمتعم فيرعت وأ

Al & Kalaldeh-( ةلاعف تاسايسو تاعيرشت ريوطت ف تاسايسلا يعناصل ًاريبك ًايدحت لكشيو ,ةئشانلا

2019 Homsi,(. يليغشت فيرعت ديدحت نم دب ال ,كلذل )definition operational( ةئشانلا تاكرشلل 
 مءالتت يتلا تالخدتلاو تاسايسلا مسر ف رارقلا عانص لبق نم هيلع ءانبلا لجأ نم اهتافصو اهريياعم ددحي

Al ;2019 Homsi,-Al & Kalaldeh 2005; ,Koo & Luger ( اھتاجایتحاو تاكرشلا هذه صئاصخ عم

Ehsan, 2021(. رابتعالا يعب ذخأيو ,ًايلحم ًامئالم فيرعتلا نوكي نأ ةرورضب ءاربخلا نم ديدعلا يصوي 
 ةحلصملا باحصأو فارطألا عيمج يب ةكرتشم ةغل لكشيو ,ةلود لكب ةديرفلا ةيدايرلا ةئيبلاو ةيميلقإلا لماوعلا

 .)Homsi,-Al & Kalaldeh 2019( لاجملا اذه ف تايدحتلاو صرفلل كرتشم مهف قلخو ,يئيبلا ماظنلا ف
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 ,ةريغص ًابلاغو ,ةديدج ةكرش" وه )يملاع لكشب دمتعم ريغ نكل( ةئشانلا تاكرشلل ًاعويش رثكألا فيرعتلا لعل
 ىلع رداقو ,حبرمو ,ريوطتلل لباقو ,مادتسم لامعأ جذومن ءانب ىلإ ىعست ,ليغشتلا نم ىلوألا اهلحارم ف

 نم ًاددحم ريغو ًّاماع ربتعي فيرعتلا اذه نأ الإ  .)Homsi,-Al & Kalaldeh 2019( "عراستم لكشب ومنلا

Kalaldeh ( ةئشانلا تاكرشلل ةيعقاو رثكأو ةيلمع تافيرعت تاسايسلا ةغايص بلطتت ثيح ,ةديدع بناوج

2019 Homsi,-Al &(. 
 
 ينبت لالخ نم ,)SMEs( ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملاو ةئشانلا تاكرشلا يب زيمت نأ تاموكحلا ىلع بجي
 تاسايسلا ضرفو ,ةئشانلا تاكرشلا فادهتسا نم اهرودب نكمتتل ,امهيلكل حيرصو حضاو يليغشت فيرعت

 عم لماعتلا ف لاحلا كلذك ،)Al Ehsan, 2021( اهومن زيزعت ىلع ةرداقلاو ةمئالملا جماربلاو يناوقلاو
 ىلع عامجإلا نم ًاعون كانه نأ دجن ,ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل ةبسنلاب .ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا
 لالخ نم وأ ,ةيونسلا اهتاداريإ ىلع ًءانب فنصت ًالثمف ,ةلودلا داصتقا ةعيبط عم مءالتي لكشب اهفينصت ةيفيك
 فينصتلا اذه لثم نأ الإ .قبس ام لك عمجي رشؤم لالخ نم ىتح وأ ,ةتباثلا لوصألا ةميق وأ ,يفظوملا ددع
 ةفلتخم ريياعمو تافيرعت مادختسا ىلإ ىّدأ ام ,ةئشانلا تاكرشلا ةلاح ف رفوتم ريغ ,هب ةطبترملا ريياعملاو
 ةصاخبو ,ميمعتلا ف ةلكشم ببسي ام ,طقف ةساردلا فادهأل ةصصخم نوكت ام ًابلاغو ,يثحابلا لبق نم

 .)Al Ehsan, 2021( ةئشانلا تاكرشلل يناوقو تاسايس ءانب ف تاساردلا هذه جئاتن دامتعا ت لاح ف
 
 قايسلا ف ةئشانلا تاكرشلا هاجتا ةمئالمو ةلاعف تاسايس ينبت ف ةدعاسملا لجأ نم ةساردلا قاطن ديدحتل
 نم ,)لصفلا اذه ف ًاقحال كلذ لوح ديزملا( ًالاعف ًايلمع ًافيرعت ينبت نأ ةساردلا هذه لواحتس ,ينيطسلفلا
ً الوصو اهنيب ةبراقم لمعو ,اهتاسايس ف لودلا اهانبتت يتلا كلتو ً,ايملاع ةدمتعملا تافيرعتلا ةشقانم لالخ
 ةريغصلا تاكرشلاو ةئشانلا تاكرشلا يب ةساردلا زيمتس .يطسلف ف لامعألا ةئيب بساني فيرعت ىلإ
 تاكرشلا نع اهزييمت بجي يلاتلابو ,ينيطسلفلا داصتقالا ةيبلاغ لكشت ةريخألا نأل ,ةيديلقتلا ةطسوتملاو
 اذه قرطتيس .ةئشانلا تاكرشلا معدو زيزعت ىلع رداق يئيب ماظنو ,ةبسانم تاسايس ريفوت لجأ نم ةئشانلا
 تاريغتملا سردنس امك ,نمزلا ربع اهروطتو ةيملاعلا تايبدألا ف ةئشانلا تاكرشلل ةفلتخملا تافيرعتلل مسقلا
 عضو ةيمهأ لصفلا اذه شقانيس ,ًاريخأو .لودلا لبق نم ةدمتعملا تافيرعتلا مظعم ف ةجردملا ةلخادتملا
 .ينيطسلفلا داصتقالا ةيصوصخ رابتعالا يعب ذخأي ًايلحم مئالم فيرعت
 

 نمزلا ربع هروطتو ةئشانلا تاكرشلا موهفم 2.2
 
 موهفم ثادحتسا ت ,ةئشانلا تاكرشلا وحن ديازتملا هجوتلاو تامولعملا ايجولونكت روطتو تقولا رورم عم
 ,يضاملا نرقلا نم تاينيعستلا ةياهن ىتح .ةفلتخملا اهصئاصخو اهروطت ةعيبط يعاري لكشب ةئشانلا تاكرشلا
 ددحملا لماعلا ناك ةئشانلا ةكرشلا رمع نأ يأ ,"اهتثادح" وه ةئشانلا تاكرشلا فينصتل يساسألا رايعملا ناك
 ةيكلملا وأ مسالا ف تارييغت كانه نكت مل ام ةيديلقت ةكرش درجم وأ ةئشان ةكرش اهرابتعا نكمي ناك اذإ اميف
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 ةكرش ةديدج ةكرش يأ دعت ,رايعملا اذهل ًاقفو .)Al Ehsan, 2021( ةكرشلل ينوناقلا عضولا وأ عقوملا وأ
 ضعب ف ريياعم عضو نيرشعلاو دحاولا نرقلا لئاوأ ف ت ,قاطنلا عساو ًارايعم "ةثادحلا" نوكل ,نكل .ةئشان
 ةئشان ةكرشك اهفينصت نم ةريغصلا وأ ةيديلقتلا تاكرشلا داعبتسا لجأ نم ةكرشلا رمع ىلإ دنتست لودلا

)Al Ehsan, 2021(. ةئشانلا تاكرشلا ىلع عقت يتلا تايلوؤسملا ىلع ماع لبق ام تاساردلا تزكر امك 

 لبيك ّفرع ,ًالثم .Keebel,1976; Gudgin, 1978; Freeman et al., 1983)( اهتثادحب" ةطبترملا

Keebel, 1976)( نميرف امأ  .مظنم لكشب قباسلا ف ةدوجوم نكت مل ةديدج تاكرش اهنأب ةئشانلا تاكرشلا 

)Freeman et al., 1983(، ةعيبط نع ةجتان تايلوؤسمب ةمزلم تاكرش اهنأب تاكرشلا هذه ّفرع دقف 
 .اهرغصو اهتثادح
 
 تراصو راكتبالا صرف تدادزا ,يمقرلا لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت راهدزا عمو ,ةديدجلا ةيفلألا ةيادب ف
 ةئشانلا تاكرشلا موهفم ىلع ريغت كانه حبصأ يلاتلابو ,يلودلاو يلحملا ىوتسملا ىلع ةيسفانت رثكأ قاوسألا
 تاكرشلا سيسأت رصانع نم يساسأ رصنعك راكتبالا ىلع دكؤت تتاب يتلا ,ةيلودلا ريراقتلاو تايبدألا ف

 تاكرشلا )Cho & McLean, 2009( يلكامو وشت فرع ,لاثملا ليبس ىلع .)Al Ehsan, 2020( ةئشانلا
 حبصتو ذاوحتسالا وأ ,جامدنالا وأ ,باتتكالا ةلحرم ف اهتايح ةرود يهتنت ثيح( ةتقؤم تاكرش اهنأب ةئشانلا
 ةتقؤم ةلاح وه ةئشان ةكرشك اهفينصت نإ يأ ;قوسلا نم جرخت يلاتلابو ,لشفت وأ يديلقتلا ىنعملاب ةكرش
 ف .ةيلاع تاينقت مادختساب ةركتبم تاجتنم وأ تامدخ جتنتو ةيلاع رطاخم هجاوت )ةيتايحلا اهترودب طبترم

 عون اهنأب ةئشانلا تاكرشلا )Hernández & González, 2017( سيلازنوغو زدنانريه فرعي ,هتاذ قايسلا
 نمٍ لاع ىوتسمب عتمتت يهو ,اهئالمعل تامدخ وأ تاجتنم راكتبا ف يسيئرلا اهفده لثمتي تاكرشلا نم

 جذامن ريوطتو ءانب ف ايجولونكتلل فثكملا اهمادختسا ببسب )projection growth rates( ومنلا تاعقوت
 تاكرشلا موهفم ىلع هلالظب يقلي تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ف لصاوتملا مدقتلا لازي ال .اهلامعأ

 ةئشانلا ةكرشلا )(Paoloni & Modaffari, 2018 يرفظمو ينولواب ّفرع دقف ,رضاحلا انتقو ف ةئشانلا
 تاذ ةركتبم تامدخ وأ/و تاجتنم يدقت ىلإ ىعست ,ًارهش 60 ىلع ديزت ال ةدم ذنم اهسيسأت ت ةكرش اهنأب
 ف ةئشانلا تاكرشلا بلغأ يعتست ,رخآ ىنعمب .قاوسألا ف ومنلاو عسوتلا نم اهنكمت ةيلاع ةيجولونكت ةميق
 ةعرسب عسوتلا وأ ,ةديدج تاجتنم ريوطت نم اهنكمت ةليسوك تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتب رضاحلا انتقو
 قرطب ةدوجوملا لسالسلا نيوكت ةداعإ ىتح وأ ,ةديدج ةميق لسالس تاليكشت راكتبا وأ ,قاوسألا ف ربكأ
 .ةديدج
 

 ةئشانلا تاكرشلاو راكتبالا 3.2
 
 ةمدختسم ةيسيئر تاريغتم ةعبرأ كانه نأ دجن ,تايبدألا ف ةئشانلا تاكرشلا موهفم روطت ةسارد لالخ نم
 تاساردلا نم ديدعلا ىرت .ومنلا ,يقيلا مدع/رطاخملا ,راكتبالا ,رمعلا :يهو ,تاكرشلا هذه ةيهام ديدحت ف
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 ناربتعيف ,ومنلاو ةرطاخملا امأ ,اهريغ نع ةئشانلا تاكرشلا زيمي يذلا يسيئرلا لماعلا وه راكتبالا نأ ةثيدحلا

 .)Al Ehsan, 2020( اهتايح ةرود ف ةلصاف ةطقنك رمعلاو ,ةئشانلا تاكرشلا ليغشت جئاتن نم
 
 نواعتلا ةمظنم هتدعأ يذلا ةيراكتبالاو ةينقتلاو ةيملعلا ةطشنألا سايقل )Oslo Manual( ولسوأ ليلد ربتعُي

 لماش موهفم ىلإ هقرطت لالخ نم ,تاسايسلا يعناصو يثحابلل ةيساسأ ةادأ )OCED( ةيمنتلاو يداصتقالا
 ددحي .اهسايقو راكتبالا عاونأ مهفل ةيرورضلاو ةيساسألا ميهافملاو ةيهيجوتلا ئدابملا ىلع هئاوتحاو ,راكتبالل
 بيلاسأ ف راكتبالا ,تايلمعلا ف راكتبالا ,تاجتنملا ىوتسم ىلع راكتبالا :راكتبالا نم عاونأ ةعبرأ ولسوأ ليلد

 :يلاتلا وحنلا ىلع عاونألا هذه فيرعت نكمي .)OCED, 2005( يميظنتلا راكتبالا ,قيوستلا
 

 نع يرهوج/ظوحلم لكشب ةنسحم وأ ةديدج ةمدخ وأ ديدج جتنم يدقت :تاجتنملا ف راكتبالا .1
 تافصاوملا ف يسحتلا نم عون يأ يرهوجلا يسحتلا لمشي .قوسلا ف اهميدقت متي يتلا تامدخلا
 .ىرخأ صئاصخ يأ وأ مادختسالا ةلوهس وأ ,جتنملا ف جماربلا وأ داوملا وأ تانوكملا وأ ةينفلا

 كلذ نمضتيو ,يرهوج/ظوحلم لكشب ةنّسحم وأ ةديدج ميلست وأ جاتنإ ةقيرط :تايلمعلا ف راكتبالا .2
 .قاوسألا ف تمدختساو قبس يتلا جماربلا وأ/و تادعملاو تاينقتلا ف ةريبك تارييغت

 جيورتلاو هتئبعت وأ جتنملا ميمصت ف ةريبك تارييغت نمضتت ةديدج قيوست ةقيرط :يقيوستلا راكتبالا .3
 .هريعست قرط ىتح وأ ,هل

 تاقالعلا وأ لمعلا ناكم ميظنت وأ لامعألا تاسرامم ف ةديدج ةيميظنت ةقيرط :يميظنتلا راكتبالا .4
 .ةيجراخلا

 
 ددحملا وحنلا ىلع راكتبالا رصانع نم ًارصنع ةئشانلا تاكرشلل ةرصاعملا ميهافملا مظعم نمضتت ,ماع لكشب
 يتلاو ,ةرفوتملا تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت لئاسوو تاودأب ةناعتسالا لالخ نم كلذ متي ام ًابلاغو ,هالعأ
 دسلو ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تايدحتلل لولح داجيإل لامعألا داور لبق نم هلالغتسا متي ام وهو ,رارمتساب روطتت
 ,ريبك لكشب عسوتلل ةيبهذ ةصرف تامولعملا ايجولونكت رفوت ثيح ,ةركتبملا تامدخلاو علسلا نم قوسلا ةجاح
 اهنوك نم رثكأ "ةليسو" يه ايجولونكتلا دعت ,ةلاحلا هذه ف .حابرألا قيقحتو ةديدج قاوسأ ىلإ لوصولاو

 تاجتنملا ىلإ ةئشانلا تاكرشلا عيمج رظنت ال ثيح ,)Al Ehsan, 2020( ةئشانلا تاكرشلا جئاتن نم ةجيتن
 ةئشانلا تاكرشلا نم ةحيرش دوجو عم ضراعتي ال اذهو .اهل يئاهنلا فدهلا اهنأ ىلع ةينقتلا تامدخلاو

)tech-based startups( وأ ةديدج ةيمقر ةيجولونكت تامدخو تاجتنم ريوطت ف ,صاخ لكشب ,ىنعت 
 تامولعملا ايجولونكتل ريبكلا راشتنالا لظ فً امهم ًارود بعلت تتابو ,عراستم لكشب ومنت ةحيرشلا هذهو ,ةركتبم
 .ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا تاودأو ,يمقرلا داصتقالا وحن يملاعلا هجوتلاو تالاصتالاو
 
 ىلع ةرداق تاجتنم لالخ نم ,اهقيوستو تاراكتبالا جاتنإ ةئشانلا تاكرشلا موهفم ف راكتبالا رصنع لمشي
 عيرس لكشب عسوتلاو ومنلا ىلع ةرداق ةئشان ةكرش ىلإ راكتبالا ليوحت اهنأش نمو ,ءالمعلل ةيقيقح ةميق قلخ
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 ليومتلا مدختست ةكرش" اهنأب ةلاحلا هذه ف ةئشانلا تاكرشلا فيرعت نكمي .)(Adamczyk, 2016 ًايبسن
 اهعيسوت نكمي ءالمعلل ةميق ىلإ تاراكتبالا ليوحت ىلع رداق لامعأ جذومن ءاشنإل قوسلا براجتو يجراخلا

 .)(Adamczyk, 2016 "ملاعلا قاطن ىلع
 
 ىلع ةمئاقلا ةئشانلا تاكرشلل معدلاو ليومتلا زيكرت ملاعلا لود نم ديدعلا ف ةريخألا تاونسلا تدهش

-non-tech( راكتبالاو عسوتلل ةليسوك ايجولونكتلاب يعتست يتلا ةئشانلا تاكرشلا نم ًالدب ,ايجولونكتلا

based startups( )Singh, 2020(. راثآلا ىلإ ةيجولونكتلا ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا مامتهالا اذه دوعيو 
 دكؤت ,كلذ عمو .يداصتقالا ومنلاو ةيمقرلا ايجولونكتلا لاجم ف راكتبالا ىلع اهكرتت يتلا ةمهملا ةيباجيإلا
 ندملاو ,هايملاو ,ةحصلا لثم تالاجم ف راكتبالل ,ةيمانلا تاداصتقالا ف ةصاخبو ,ةجاح كانه نأ تايبدألا
 ,ىرخألا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اياضقلاو يلاملا لومشلاو ,ةيعارزلا ايجولونكتلاو ,ةددجتملا ةقاطلاو ,ةيكذلا
 ,اذه قبطنيو .تاعاطقلا هذه ف تاعمتجملاو دارفألا اههجاوي يتلا ةديازتملا تايدحتلل ةركتبم لولح داجيإل
 لولح داجيإ ىلع ةمئاقلا ةئشانلا تاكرشلا معدل ةسام ةجاح كانه ثيح ,ينيطسلفلا قايسلا ىلع ,ًاضيأ
 ,ةركتبم قرطب ةيلاحلا تارغثلا دسو ,عمتجملا اههجاوي يتلا ةريبكلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تايدحتلا ةهجاومل
 .ًادرفنم تايدحتلا هذه ةهجاوم ىلع ماعلا عاطقلا ةردق مدع لظ ف ةصاخبو
 
 ةماعلا تاسايسلا ةسرامم ضارغأل ًايلود ةمدختسملا ةئشانلا تاكرشلل ةيليغشتلا ميهافملا 2.4
 

 دوهجلا قيعي ام ,ةئشانلا تاكرشلل يئارجإ وأ يليغشت فيرعت يأ ,ةيمانلا ةصاخبو ,لودلا نم ديدعلا كلتمت ال
 .يويحلا عاطقلا اذه معدو ريوطت ليبس ف ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا
 
 ,)1.2( لودجلا ف حضوم وه امكف ,لودلا ربع ةئشانلا تاكرشلل ةيئارجإلاو ةيليغشتلا تافيرعتلا فلتخت
 يعارت يتلا ,تاكرشلا نم اهريغو ةئشانلا تاكرشلا يب زييمتلل ةددحم ريياعم ىلع لودلا نم ديدعلا دمتعت
 .ةلود لك ف قاوسألاو تاداصتقالا ةيصوصخ
 
 .تافيرعتلا هذه نم ىمظعلا ةيبلاغلا يب كرتشملا مساقلا ةمدقتملا ايجولونكتلا ىلع دامتعالاو راكتبالا ربتعي
 ربكأ يداصتقا ريثأت ثادحإ ىلع ةرداق ,ةمدقتملا ايجولونكتلا ىلع ةمئاقلا ةئشانلا تاكرشلا ربتعُت امً ابلاغو
 ,يلاتلابو ,ةعرسب ومنلاو فئاظولا نم ريبك ددع ديلوت ةيلامتحال ًارظن ,تاكرشلا نم ىرخأ عاونأب ةنراقم
 يساسأ جرخمك سيلو ةادأك ايجولونكتلاب يعتست يتلا تاكرشلا نم اهريغ نم ربكأ مامتهاب ىظحت ام ةداع

)Muller, 2012(. 
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 ةماعلا تاسايسلا ةسرامم ضارغأل لودلا ضعب ف ةيليغشتلا تافيرعتلا :)1.2( لودجلا
 

 رمع رايعم ةلودلا
 ةكرشلا

 لودلا اهمدختست ىرخأ ةيليغشت ريياعم
 تاكرشلا فينصتل

 فيرعتلا ردصم فيرعتلا زيكرت

 سنوت
 

 تاونسلا 8≥
 

 تاكرشلاو ايجولونكتلا تاداريإلا ;لوصألا يلامجإ ;يفظوملا ددع
 تاذ ةطسوتملاو ةريغصلا
 .عيرسلا ومنلا

Startups Law (2018) 

 ايفتال
 

 ,يمهاسملا ىلع حابرألا عيزوت متي ال ;لخدلا تاونسلا 5≥
 ال نأو ;ةكرشلا ريوطتل اهرامثتسا ةداعإ متتو
 ةكرشلا ف هاروتكدلا ةداهش ةلمح ددع لقي

 .هاروتكدلا ةداهشل يفظوملا نم %70 نع

 ومنلل ةلباقو ةركتبم لامعأ
 .عيرس لكشب عسوتلاو

Law on Aid for 

Startup Companies 

(2016) 

- ريوطتلاو ثحبلا تاقفن ىلع يبيلفلا دمتعت تاونسلا 5≥ يبلفلا
 ف -ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم ةيوئم ةبسنك

 ةيونسلا تاداريإلا ًاضيأو ,تاكرشلا ديدحت
 .ةيلامجإلا

 ةكرشلا ىدل نوكت نأ
 جذومن وأ تايلمع وأ تاجتنم
 .ركتبم لامعأ

Innovative Startup 

Act (2017) 

 داحتالا
 يبوروألا

 مجح ف امإو يفظوملا ددع ف امإ عيرس ومن تاونسلا 10>
 تاعيبملا

 جذومن وأ تاينقتب زيمتت
 .ةيلاع ةجردب ركتبم لامعأ

European Startup 

Monitor (2015) 
 ةكولمم ;بئارضلل ةعضاخ 1,نارودلا لدعم تاونسلا 5≥ ايلاطيإ

 دارفألا نم 51% ةبسنب لقألا ىلع

 Startup Act (2012) راكتبالا

 تاكرشلا سيسأت متي مل ;نارودلا لدعم تاونسلا 7≥ دنهلا
 ةداعإ لالخ نم وأ ,ميسقت لالخ نم ةئشانلا
 .ةمئاق ةكرش ءانب
 

 يلك لكشب ةكرشلا لمعت نأ
 يسحت وأ ريوطت فدهب
 ,ةركتبم تامدخ وأ تاجتنم
 لمع جذومن كلمت نأ وأ
 ريبك لكشب ريوطتلل اًلباق
 ةيلاع تايناكمإ يذو
 .ةورثلا قلخو فيظوتلل

Startup law (2018) 

  )Homsi, 2019)-Kalaldeh & Al :ردصملا
 

 ف ةروكذملا ةيليغشتلا ميهافملا عيمج ف ةئشانلا تاكرشلا ديدحت ف ًايرهوج ًالماع ,ًاضيأ ,ةكرشلا رمع دعي

 ف تاونس 5 يب ةئشانلا تاكرشلل )age threshold( رمعلا ةبتعل ىندألا دحلا حوارتيو .قباسلا لودجلا

 .يبوروألا داحتالا ف ىلعأ دحك تاونس 10و ىندأ دحك ايلاطيإ
 
 ينبت لجأ نم ةقالعلا باحصأو ءاربخلا يب تاشاقن ةريخألا تاونسلا لالخ ملاعلا لود نم ديدعلا تدهش
 ىلعو .عاطقلا اذهب ةصاخلا ةماعلا تاسايسلا ينبت عيرست لجأ نمو ,ةئشانلا تاكرشلل ةيليغشت تافيرعت
 ءاربخلا نم ديدعلا قفتا ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا ةئيب ريبك دح ىلإ هبشت يتلا ,ندرألا ف ,لاثملا ليبس
 فلتخم نم ةمدقملا معدلا تامدخ وأ ليومتلا ىلإ لوصولا ةيدودحمو ,قوسلا مجح رغصل ًارظن هنأ ىلع كانه

 
 .ةنیعم ة@نمز ةرتف لالخ )تامدخلا وأ علسلا( نوزخملا نم اهتاع@بمل ةجیتن ة=رشلا وأ ةأشنملا هاقلتت 4ذلا يلامجإلا غلبملا وه نارودلا لدعم 1
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 ةبتع ليمت نأ بجي ,ةيجراخلا قاوسألل اهعسوتو ةئشانلا تاكرشلا ومن نود لوحت يتلا قئاوعلاو ,تاهجلا
 دنهلاو سنوت ف رمعلا ةبتع رارغ ىلع يأ ;ىصقألا دحلا ىلإ ةئشانلا تاكرشلا فينصتل ةدمتعملا رمعلا

 startup( اهل ةيتايحلا ةرودلا لامكإو ,ومنلل ةئشانلا تاكرشلل لاجملا حاسفإ لجأ نم كلذو ,يبوروألا داحتالاو

cycle-life(، )2019 Homsi,-Al & Kalaldeh(. 
 
 نع فلتخم ةئشانلا تاكرشلل يليغشت فيرعت ريوطتب دنهلا ف ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو تماق ,2016 ماعلا ف
 رثكأ ِضمي مل نايك يأ" اهنأب ةئشانلا ةكرشلا فّرعي ,كانه ةماعلا تاسسؤملاو تايبدألا ف هيلإ راشملا فيرعتلا
 ريوطت عفادب ةديدج تامدخ وأ علس قيوستو ريوطتو راكتبا ىلع لمعيو ,هسيسأت ىلع تاونس سمخ نم
 يئيبلا ماظنلا ريوطتلً اديدحتو ًاحوضو رثكأ ريياعم يليغشتلا فيرعتلا ىنبتي ."ةيركفلا ةيكلملا وأ ايجولونكتلا
 دعت تاونس سمخلا ةرتف نأ ,دنهلا ف ةقالعلا تاذ ةماعلا تاهجلا كاردإ عم ةصاخبو ,تاكرشلاب طيحملا
 ةمادتسالاو جضنلا ىلإ لوصولاو ومنلا لحارم ةئشانلا تاكرشلا يطختل ةيفاك ريغو ,ءيشلا ضعب ةريصق
 ةموكحلا اهمدقت يتلا ةئشانلا تاكرشلا ايازم ىلع لوصحلل تاكرشلا لهأتت ,ديدجلا فينصتلا بسحو .ةيلاملا

 :)Singh, 2020( يلي ام تفوتسا اذإ ةيدنهلا
 

 .تاونس 10 نم رثكأ اهسيسأت ىلع ضمي مل .1

 يكيرمأ رالود 13,321,080$ لداعي ام يأ( ةيدنه ةيبور رايلم 100 اهلامعأ مجح زواجتي مل  .2
 .ليجستلا ذنم ةيلاملا تاونسلا نم يأ ف )اهنيح ف

 لباق لامعأ جذومن اهيدل وأ ,تامدخ وأ تايلمع وأ تاجتنم يسحت وأ ريوطت وأ راكتبا ىلع لمعت .3
 .فيظوتلل ةيلاع تاناكمإ عم ريوطتلل

 .ةمئاق ةكرش ءانب ةداعإ وأ ميسقت قيرط نع هليكشت ت نايك يأ يليغشتلا فيرعتلا دعبتسي .4
 

 خيرات نم تاونس رشع لامتكا لاح ف ,ةئشان اهنأ ىلع ةكرشلا فينصت فقوتي ,ديدجلا فيرعتلا بسح

  .ةيدنه ةيبور رايلم 100 اهتاعيبم مجح زواجت اذإ وأ ,)ومنلا لجارم عيمجب ترم اهنأ ضرتفي يأ( اهليجست
 تاجايتحال ًاصيصخ ةممصمو ةبسانم ةيميظنت حئاولو تاسايس ليكشتب ريياعملا هذه تحمس ,هتاذ تقولا ف
 ةئشانلا تاكرشلاب طيحملا يئيبلا ماظنلا ريوطت ىلع ةيدنهلا ةموكحلا ةردق نم تززعو ,ةئشانلا تاكرشلا
 ,اهومن لحارم ةعباتمو ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا تانايبلا عمجو عبتت نم ةموكحلا تّنكم امك ,لاعف لكشب
 ةمئالملا زفاوحلا يدقتل ةصرف ,هرودب ,رفوي يذلا رمألا ,رمتسم لكشب ةيمييقت تاءارجإو ماظن ريوطت يلاتلابو
 .يئيبلا ماظنلا ريوطتو تارغثلا دسل
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 ةموكحلا تنكم ةنيتم ةدعاق لكش ,لماكتم ينوناق ماظن ءانبل هالعأ ةددحملا ريياعملا ىلع ةموكحلا تدمتعا
 ,ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا نم ةفلتخم بناوج ةجلاعمو ,ةئشانلا تاكرشلا زيفحتل تاعيرشت رارقإ نم

 ماعلل (SAP) ةئشانلا تاكرشلا لمع ةطخ لالخ نم ,زيمم معد ماظنو ,قالطإ ةصنمب لامعألا داور ديوزتو

2016 )Singh, 2020(. ةممصملا ةيلاملا ريغو ةيلاملا ايازملا نم ةعومجم ةيدنهلا ةموكحلا رفوت ,ًايلاحو 

 :)Singh, 2020( لمشتو ,هالعأ فيرعتلا عم قفاوتت يتلا تآشنملل ًاصيصخ
 

 مهحابرأ نم %100 ةبسنب يبيرض مصخ نم ةئشانلا تاكرشلا ديفتست ثيح ,يبيرض ءافعإ .1

 تاونس 3 هعومجم ام رخآ ىنعمب ,ةكرشلا ليجست نم تاونس 7 ةرتف لالخ تاونس 3 عومجمل

 .ةكرشلا رمع نم تاونس 7 لوأ ف نوكت نأ طرشب نكل ,ةيلاتتم نوكت نأ ةرورضلاب سيل
 .تاردقلا ءانبو بيردتلا لاجم ف تادعاسم .2
 .قيوستلل تادعاسمو تاجتنملا ريوطتل تادعاسم .3

 .)concession rates( ةيليهست راعسأبٍ ضارأ ريفوت .4
 .هايملاو ةقاطلا لثم ةئشانلا تاكرشلل ةماعلا تامدخلا معد .5

 .)Broadband( تنرتنإلاب عيرسلا لاصتالا ةينقت معد .6

 .ليومتلا قاطن عيسوتو )seed funding( يرذبلا ليومتلا معد .7
 .ةكرتشملا لمعلا تاحاسم لثم ةيتحتلا ةينبلا رفوت .8
 .ةيراجتلا تامالعلاو عارتخالا تاءارب ىلإ مدقتلاب ةقلعتملا موسرلا ءافعإ .9

 .ةيموكحلا تايرتشملا ف ةئشانلا تاكرشلا ليضفت .10
 

 ةيموكحلا تالخدتلاو ماعلا معدلا تاسايس ضرفل ةئشانلا تاكرشلا فينصت 5.2
 
 اهسفن فنصت يتلا تاكرشلا نم ريبك ددعو ,يتاذلا فيظوتلا نم ةيلاع ةبسن ةيمانلا لودلا نم ديدعلا ىدل
 لودلا نم ديدعلا لازت ال ثيح ,ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلع ًادودحم اهريثأت لازي ال ,كلذ عمو ,ةئشان تاكرشك

 ةقلعتملا تارغثلا ديدحت لجأ نم  .)Muller, 2012( ًايبسن ةيلاع ةلاطبو رقف تالدعم نم يناعت ةيمانلا
 لاكشأ نع زيمتت يتلا ةئشانلا تاكرشلا ىلع هب ةقلعتملا ةيداصتقالا تارشؤملا ميمعت مدعو ,يتاذلا فيظوتلاب
 تفنص ,باتتكالا ىلإ لوصولا ف اهفده ىلإ ةفاضإ ,عيرس لكشب ومنلاو عسوتلا ىلع اهتردقب يتاذلا فيظوتلا

 معدلل ةيساسألا تالاجملا لكشت يتلا ةئشانلا تاكرشلا نم تائف عبرأ )GIZ( يلودلا نواعتلل ةيناملألا ةسسؤملا

 :(Muller, 2012) ةيموكحلا تالخدتلاو ماعلا
 

 ىلع ةمئاق ةيراجت راكفأ اهيدل ,ةديدج تاكرش يه :ةديدجلا ايجولونكتلا ىلع ةمئاقلا تاكرشلا .1
 نم لوألا دقعلا ف اهبلغأ تزرب ثيح ,ةركتبمو ةديدج تامدخو علس جاتنإ لجأ نم ةثيدحلا تاينقتلا
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 تاكرشلا نم عونلا اذه أشني ام ًابلاغو .)google, eBay, and Amazon( نيرشعلاو يداحلا نرقلا
 .ثاحبألا تاربتخمو تاعماجلا ةئيب ف

 )لامعأ داّور( صاخشأ لبق نم اهؤاشنإ متي تاكرش يه :صرفلا ىلع ةمئاقلا ةئشانلا تاكرشلا .2
 .ةديدج قاوسأ ف ةيقيوست ةرغث دسل وأ ,قوسلا ف ةصرف لالغتسا ف نوبغري

 لمعلا ف ةبغرلا مهكرحت صاخشأ لبق نم اهؤاشنإ متي تاكرش يه :"ةدلُقملا" ةئشانلا تاكرشلا .3
 هذه دمتعت الو .قاوسألا ف ةمئاق ةيراجت لامعأل راكفأ ةاكاحم نمضتت ام ةداعو ,صاخلا مهباسحل
 ام ًابلاغو .ةديدج قاوسأ ف صرفلا لالغتسا لواحت الو ,ةديدج ةينقت ىلع ,ةداعلا ف ,تاكرشلا
 لثم ;ًادج ةضفخنم يراجت لمع ءدب ةفلكت اهيف نوكت يتلا تاعاطقلا ف ةدلقُملا تاكرشلا دجاوتت
 .كلذ ىلإ امو ,معاطملاو ,ةراجتلا

 داورل لخدلا ديلوتو ,ةلاطبلا نم بورهلا ,اهنم فدهلا نوكي :ةرورضلا ىلع ةمئاقلا ةئشانلا تاكرشلا .4
 ةبسانملا لمعلا صرف صقنل ةباجتسالا بجومب تاكرشلا نم عونلا اذه سيسأت متي ام ًابلاغو ,لامعألا
 .قوسلا ف
 

 نم ًاريبك ًاددع ةديدجلا ايجولونكتلاو صرفلا ىلع ةمئاقلا ةئشانلا تاكرشلا نم لك دّلوت نأ حجرملا نم

 ةئشانلا تاكرشلا نم ريبك ءزج .)Muller, 2012( ةعرسب ومنلا ىلع اهتردق ىلإ ةفاضإ ,ةديدجلا فئاظولا
 تسيل ةبسن زكرتت امك ,)ةرورضلا ىلع ةمئاق( ةعبارلاو )ةدلقُملا( ةثلاثلا ةئفلا نمض عقي ةيمانلا نادلبلا ف

 lower( ةضفخنملا ةفرعملا تاذ ايجولونكتلا تاعاطق ف ةمدقتملا لودلا ف ةئشانلا تاكرشلا نم ةطيسب

technology sectors with low knowledge intensity(. ف ًاروطت لقأ قاوسألا نأل ًارظن ,كلذ عم 

 تامدخلا ديروت ثيح نم اميس ال ،(MICs) لخدلا ةطسوتملا نادلبلاو (LICs) لخدلا ةضفخنملا نادلبلا
 ةئشانلا تاكرشلل ربكأ ةحاسم قاوسألا هذه رفوت نأ حجرملا نمف ,ًايلحم ةجتنملا ةمدقتملا تاجتنملاو ةروطتملا
 ةيداصتقالا تايدحتلل ركتبم لح ريفوتو ,تامدخلاو تاجتنملا هذه لثم يدقت لجأ نم صرفلا ىلع ةمئاقلا

 ةضفخنملا نادلبلا ف قاوسألا نوك ,رخآ ىنعمب .)Muller, 2012( نادلبلا هذه اههجاوت يتلا ةيعامتجالاو
 ,ةروطتملا تاجتنملاو تامدخلا ريفوت ىلإ رقتفت لازت الو )راكتبالا ثيح نم( ًاعبشت لقأ لخدلا ةطسوتملاو
 ةلاعف تاسايس ذاّختا نم دب ال ,يلاتلاب .قاوسألا هذه ف صرفلا لالغتسال لامعألا داورل ربكأ ةصرف كانهف
 ةدجاوتملا صرفلا لالغتسا وأ ةثيدحلا ايجولونكتلا مادختسا ىلإ ىعست يتلا تاكرشلا عيجشتل لودلا هذه ف
 عفادب اهليكشت متي يتلا تاكرشلا يأ- ليدبلا نأل ,اهقاوسأ ف ةدوجوملا تاوجفلا دس لجأ نم ةركتبم ةروصب
 تاكرشلا ردق ىلع لودلا هذهل يداصتقالا ومنلا وأ يجولونكتلا روطتلا ف مهاسي نأ حجرملا ريغ نم -ةرورضلا
 لودلا ف ةضفخنملا لخدلا تايوتسم رسفي يذلا رمألا ,ةديدجلا ايجولونكتلا ىلع ةمئاقلاو ةركتبملا ةئشانلا

 .)Muller, 2012( يتاذلا فيظوتلا نم ةيلاعلا تايوتسملا نم مغرلا ىلع ,ةيمانلا
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  ليومتلا تالوجو ةئشانلا تاكرشلا ةايح ةرود 6.2
 
 ءاربخلا يب مات عامجإ دجوي ال ,اهرصانعو ةئشانلا تاكرشلا ةعيبط ديدحتب قلعتملا لدجلاو شاقنلا رارغ ىلع

 ىلإ ثالث نم حوارتت اهنأ ىلإ ريشت تايبدألاف ,)Singh, 2020( ةئشانلا ةكرشلا ومن لحارم ددع لوحً ايملاع

 ةئشانلا تاكرشلا ومنل ةيسيئر لحارم عبرأ كانه دجوت ,ماع لكشبو ,نكل .)(McGowan, 2017 لحارم تس
 :)Singh, 2020( اهلصفب تايبدألا ضعب موقت يتلا ىرخألا ةيوناثلا لحارملا مضت
 

 :)Validation Idea( ةكرش ىلإ اهليوحت نكمي يتلا ةركفلل يلوأ جذومن ءانبو سيسأتلا :ىلوألا ةلحرملا •
 اهليوحت نكمي يتلا ةركفلا ىلإ لصوتلا مث نمو ,قوسلا ف ةوجفلا وأ ,ةلكشملا ديدحت ةلحرملا هذه نمضتت
 ,ةيوق لمع ةطخ ةلحرملا هذه ف لامعألا داور ينبي .ةوجفلا هذه دسل ةيراجت تاناكمإ تاذ ةصرف ىلإ
 هذه ليومت متيو .يبيرجت ليغشت لالخ نم ىتح وأ يلوأ جذومن ريوطت لالخ نم ةقداصملا ىلع نولصحيو

 ,يلئاعلا/يتاذلا ليومتلا لالخ نم امإ متي يذلا )bootstrapping( يديهمتلا ماظنلا لالخ نم امإ ةلحرملا
 ةكرشلا تفوتسا لاح ف يلمتحملا نيرمثتسملا وأ ,تاعماجلا وأ ,زئاوجلا وأ ,ةيموكحلا حنملا لالخ نم امإو
 ًايجيردت ةئشانلا ةكرشلا صئاصخ ءانب اهيف متي يتلا ةلحرملا ف ليومتلا ىلإ ًانايحأ راشي .ليومتلا تابلطتم

 .)Pre-Seed Fund( "ةرذبلا لبق ام" ليومت مساب

 ةئشانلا ةكرشلا ومن ف ةمساح ةلحرملا هذه دعت :)Seed Funding( يرذبلا ليومتلا :ةيناثلا ةلحرملا •
 ليومت نع ثحبلا ف ةئشانلا تاكرشلا أدبت ,ىلوألا ةلحرملا جئاتن ىلعً ءانبو ,ةلحرملا هذه فو  .اهحاجنو

 لام سأر رفوي ,هرودب ,يذلا )Angel investor( )ّريخلا( يكئالملا لومملا وأ ,رمثتسملا لالخ نم يجراخ

 يعامجلا ليومتلا تالاكو لثم ىرخأ لئاسو ىلإ ةداع ءوجللا متي ,ًاضيأ .)venture capital( ًارماغم

)crowdfunding agencies(، ًادج ًايرورض يجراخلا ليومتلا ربتعي .ةيموكحلا حنملا وأ ,تانضاحلاو 
 يداو" تايبدألا ف هيلع قلطي ام وأ ,لشفلا نم بورهلا ةئشانلا تاكرشلا عيطتست يكل ةلحرملا هذه ف

 قفدتلا ليدعت ةبوعص ىلإ ريشي ,ةئشانلا تاكرشلاب صاخ حلطصم وهو ،)valley of death( "توملا
 مظتنم قفدت ققحتي ىتح ًةداع ةلحرملا هذه رمتستو .ليغشتلا ءدب نم ىلوألا لحارملا لالخ يبلسلا يدقنلا

 .)Osawa & Miyazaki, 2006( قاوسألا ف ييلعفلا ءالمعلا وأ يكلهتسملا نم تاداريإلل

 ىدل نوكي ام ةداع ,ةلحرملا هذه ف :)Growth/Scaling Up Stage( عسوتلاو ومنلا :ةثلاثلا ةلحرملا •
 .يكلهتسملا دادعأ ف تباث ومن قيقحتل ديج ساسأو ,عسوتلاو ومنلل ةددحم تاونق ةئشانلا تاكرشلا
 .رماغملا يرامثتسالا لاملا سأر نم لاومألا ىلع لوصحلا ىلإ ,ةلحرملا هذه ف ,ةئشانلا تاكرشلا ىعست

 ,Singh( ةلحرملا هذه لالخ ةئشانلا تاكرشلا اهب رمت يتلا ليومتلا نم تالوج ثالث ةداعلا ف دجوتو

2020; AboulFotoh, 2020(: 
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 ىلع ةئشانلا تاكرشلا لمعت ,ليومتلا نم ةلوجلا هذه ف :)Series A Fund( :)أ( ةيليومتلا ةلوجلا
 جذومن لعج ثيح نم تاكرشلا ومن يسحتو ريوطت فدهب يكلهتسملاو نئابزلا ةدعاق عيسوتو قيقحت
 قاوسأ ىلإ عسوتلا نايحألا ضعب فو ,ءادألا يسحتو ,فيلاكتلا ليلقتو ,ةيلاعفو ةءافك رثكأ لامعألا

 يكئالملا لومملل نوكي نأ نكمي .لامعألا تاعرسمو/وأ )VC( رماغملا لاملا سأر لالخ نم ةفلتخم
 ف .يرذبلا ليومتلا ةلحرمب هرودب ةنراقم ريغص هنكلو ,ةلحرملا هذه ف ,يليومت رود ً,اضيأ ,)ّريخلا(
 ىلوألا اهلحارمب( تاكرش نع لب ,طقف ةديدج راكفأ نع رماغملا لاملا باحصأ ثحبي ال ,ةلحرملا هذه

 .)Singh, 2020; AboulFotoh, 2020( ةركتبمو ةديدج راكفأ ىلع ةمئاق )ومنلا نم

 ىلإ ةئشانلا تاكرشلا ىعست )ب( ةيليومتلا ةلوجلا ف :)Series B Fund( :)ب( ةيليومتلا ةلوجلا
 )أ( ةلوجلا تطخت يتلا تاكرشلا تتبثأ ثيح ,لمعلا جذومن ريوطت دعب ام ومنلا ةلحرم ىلإ لوصولا
 قاوسأ امبرو( رثكأ قاوسأ ىلإ عسوتلل ةدعتسم اهنأو ,يمدختسملا ةدعاق ةيمنتو ءانب ىلع ةرداق اهنأ
 تاعيبملا ريوطتو ,تاءافكلاو بهاوملا كالتماو لمع قيرف ءانب ىلإ جاتحي يذلا رمألا ,)ةيجراخ
 تاكرشلا أجلت ,ةداعلا ف .ةروطتملا ايجولونكتلا فيظوتو ,ةيوق ةيراجت ةمالع ءانبو ,تانالعإلاو

 ;Singh, 2020( ةلحرملا هذهل مزاللا ليومتلا ريفوتل رماغملا لاملا سأر تاكرش ىلإ ةئشانلا

AboulFotoh, 2020(. 

 ف أدبت ,ةريبك ًاحابرأ ةئشانلا تاكرشلا ققحت نأ دعب :)Series C Fund( :)ج( ةيليومتلا ةلوجلا
 اهتميق عفرلو .يملاعلاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع عسوتلا ىلع اهتدعاسمل فاضإ ليومت نع ثحبلا
 تاكرشلا نم ديدعلا ىعست ٍ.لاع رعسب لاملا سأر قاوسأ ف باتتكالاب اهل حمسي ,ريبك دح ىلإ ةيقوسلا
 ةسفانم حبصت نأ نكمي يتلا ةريغصلا ةئشانلا تاكرشلا ىلع ذاوحتسالا ىلإ ,ةلحرملا هذه ف ,ةئشانلا

 .),Singh 2020( اهل ةسفانم حبصت نأ نكمي وأ/و قاوسألا ف اهدلقت يتلل

 جضنلا ةلحرم ىلإ ةئشانلا ةكرشلا لصت :)Maturity Stage( جضنلا ةلحرم :ةريخألاو ةعبارلا ةلحرملا •

 ةريبكلا تاكرشلل يئزج لكشب وأ لماك لكشب ةكرشلا عيب قيرط نع امإ ,)exit( جورخلا ةيلمع لامتكا دنع

 2.ماعلا باتتكالا لالخ نم امإو ,ذاوحتسالاو جمدلا لالخ نم امإو ,قاوسألا ف ةمئاقلا

 
 
 
 

 
 ماعلا باتتكالا ةلحرم را_تعا ن=م@ ثیح ،قوسلا نم ة=رشلا "جورخ" مدع نم مغرلا ىلع ،باتتكالا ةلاح يف "جورخلا" حلطصم مادختسا تا@بدألا يف متی هنأ ىلإ ،انه ،ةراشإلا نم دب ال 2
 .ةصاخلا مهتارامثتسا نم لماكلا حfرلا eیقحتو ،لئاوألا نbرمثتسملاو ة=رشلا يسسؤمل جورخ ة@جیتارتسا ة_اثم_
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 ةئشانلا تاكرشلاب طيحملا يئيبلا ماظنلا 7.2
 

 تاكرشلا عاطق ف ةروث ثادحإ ف ةيساسأ ةزيكرو ًادج ةمهم ةوطخ معادو روطتم يئيب ماظن دوجو ربتعي

 لامعألا ةدايرل ةيئيبلا مظنلل ةيساسألا ميهافملا ترهظ .)Singh, 2020( لودلا ربع لامعألا ةدايرو ةئشانلا
 مئاقلا يدرفلا هجوتلا نع داعتبالل ةيلمع تاوطخ نم ءزجك ,يضاملا نرقلا نم تاينيعستلاو تاينينامثلا ف
 ىوقلا رود نمضتي ,عسوأ يعمتجم روظنم ىلإ هجوتلا وحن ;مهصئاصخو لامعألا داور ةيصخش ىلع

 Aldrich( لامعألا ةدايرل ةيتاوملا ةئيبلا ريوطت ف تاسايسلا عانصو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

1990; Nijkamp, 2003; Steyaert & Katz, 2004(. ةرطيسلاو مكحتلا مهنكمي ال دارفأك لامعألا داور 
 ةبولطم تاسايسو ,قاوسأو ,تاسسؤمو ,دراوم نم لامعألا ةداير ىلع رثؤت يتلا فارطألاو رصانعلا عيمج ىلع

 .)Van De Van, 1993( اهقيوستو ةيدايرلا عيراشملا ريوطتل ةيرورضو
 
 Pennings,1982; Dubini,1989; Gnyawali & Fogel,1994; Van de( تاساردلا نم ديدعلا تدكأ

ven,1993; Bahrami & Evans,1995; Claudia, et al., 2019( ةدايرل ةيتحتلا ةينبلا" ةيمهأ ىلع 
 تاساردلا ددشت ,لاثملا ليبس ىلع .اهريوطت ف ةيميلقإلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لماوعلا رودو ,"لامعألا
 ,ةيميظنتو ,ةيعامتجاو ,ةيناكمو ,ةينمز ًاداعبأ لمشي عساو قايس ف لامعألا ةداير ةرهاظ عضو ةيمهأ ىلع
 دئار ىلع زكري يذلا دودحملا ريكفتلا ءاغلإ ىلإ يدؤي يذلا رمألا ,ةيبنجألاو ةيلحملا قاوسألا ةعيبط نع ًاداعبأو

 ,.Zahra, 2007; Zahra et al( ةميقلا قلخل ديحولا ردصملا هرابتعا نم للقيو ,يدرف لكشب لامعألا

2014(.  
 
 وه امك ةئشانلا تاكرشلل ةمعادو ةيوق ةيئيب ًامظن ةئشانلا تاداصتقالاو ةمدقتملا لودلا نم ديدعلا كلتمت

 :Startup Genome, 2020)( اهزربأ ةدع ريياعم ىلع ءانب اهفينصت متي ,)2.2( لودجلا ف حضاو

 
 .ماع لكشب يئيبلا ماظنلا ءادأ ف ةقالع اهل يتلا تارشؤملا عيمج نمضتي :ءادألا .1
 .ةركبملا ةلحرملا ف ةئشانلا تاكرشلا حاجنل ةيرورضلا ليومتلا رداصم دجاوت ىدم سيقي :ليومتلا .2
 اهتردقو ,ةركبملا لحارملا ف ءالمعلا ىلإ ةئشانلا تاكرشلا لوصو ةردق سيقي :قوسلا ىلإ لوصولا .3

 .قاوسألا ف عسوتلا ىلع
 ةيئيبلا مظنلاو ةفرعملل يملاعلا جيسنلاب هطبارت ىدمو يئيبلا ماظنلا رصانع يب نوكي :طبارتلا .4

 .ىرخألا
 نكمي يتلا ,يئيبلا ماظنلا ف رصانعلا عيمج ىدل تاراهملاو تاربخلا مييقت متي :ةربخلاو تاراهملا .5

 .هيلإ لوصولا ةركبملا لحارملا ف ةئشانلا تاكرشلل
 .ماظنلا ف عارتخالا تاءاربو ثحبلا طاشن لالخ نم راكتبالا بسن سيقي :ةفرعملا .6
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 2020 ماعلا ف ملاعلا لوح ةئشانلا تاكرشلاب ةطيحملا ةيئيبلا مظنلا زربأ :)2.2( لودجلا
 

 طاقن
 ةفرعملا
)1-10( 

 تاراهملا طاقن
 ةربخلاو
)1-10( 

 طبارتلا طاقن
)1-10( 

 ىلإ لوصولا طاقن
 قوسلا
)1-10( 

 طاقن
 ليومتلا

)1-10( 

 طاقن
 ءادألا
)1-10( 

 ةنيدملا ةبترملا

10 10 8 10 10 10 1 
 نوكيليس يداو
 )ةدحتملا ةيكيرمألا تايالولا(

5 10 10 9 10 10 2 
 ةيكيرمألا تايالولا( كرويوين
 )ةدحتملا

7 10 10 10 10 9 2 
 ندنل
 )ةدحتملا ةكلمملا(

 )يصلا( يكب 4 10 9 10 1 10 10

5 9 9 9 9 9 5 
 نطسوب
 )ةدحتملا ةيكيرمألا تايالولا(

 سدقلاو بيبأ لت 6 9 9 10 8 9 4

7 9 4 9 10 9 6 
 سولجنأ سول
 )ةدحتملا ةيكيرمألا تايالولا(

 )يصلا( ياهغنش 8 10 8 8 1 9 10

7 8 9 8 6 8 9 
 لتايس
 )ةدحتملا ةيكيرمألا تايالولا(

 )ديوسلا( ملوهكوتس 10 8 5 8 5 7 3

 .)Startup Genome, 2020( :ردصملا

  
 ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا موهفم روطت 1.7.2

 
 يلكلا ييوتسملا ىلع لامعألا ةداير مهفل لماش جهنك ةيئيبلا مظنلاب ًاديازتم ًامامتها ةريخألا تاونسلا تدهش

 ىلإ حلاصملا باحصأو لامعألا ةداير ف ءاربخلا ىعسي امنيبف ,)Van de Ven & Stam, 2019( يميظنتلاو
 ةيمنتلاب ديازتم لكشب تاسايسلا وعناص متهي ,عمتجملا ف لامعألا ةداير طاشن ةيعونو ةيمك يسحت

 لكشب– يدؤت دق يتلا لامعألا ةداير طاشن نم ىلعأ تايوتسم عيجشت نم مهنكمت قرط داجيإو ةيداصتقالا

 لكشي ,كلذل .)Audretsch & Link, 2012( لمع صرف قلخو يداصتقا ومن ىلإ -رشابم ريغو رشابم
 ف ًارود بعلت يتلا رصانعلا عيمج مييقتو عبتت نم يثحابلاو رارقلا يعناص نّكمي ًالاعف ًاجذومن يئيبلا ماظنلا

 ;Van de ven & Stam, 2019( ةفلتخملا اهلاكشأب ةجتنملا لامعألا ةدايرل ةزفحم ةئيب قلخ يلاتلابو ,ةدايرلا

Stam, 2015(. 
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 تاكرشلاب ةطيحملا ةئيبلل دحومو حضاو فيرعت دجوي ال ,ةئشانلا تاكرشلاو لامعألا ةداير ميهافم رارغ ىلع

 ّقيضي ام ًابلاغ لامعألا ةدايرل يئيبلا ماظنلا جهن نإف ,كلذ عمو .)Van De Ven & Stam, 2019( ةئشانلا
 ,"ريبك لكشب عسوتلاو ومنلل لباق جذومن تاذ" وأ ,"ومنلا ةيلاع ةئشانلا تاكرشلا" ىلإ ةيدايرلا عيراشملا قاطن

 & Van De Ven( ةيديلقتلا ىلإ ليمت يتلا تاكرشلا ىلإ ةفاضإ ,ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ىنثتسيو

Stam, 2019; World Economic Forum, 2013(. ةركتبملا لامعألا ةداير نم عونلا اذه ىلع زيكرتلا دوعي 
 ةيجاتنإلا زيزعتو راكتبالا ىلع اهتردق ثيح نم ًامهمً اردصم اهنوك ىلإ ,ةئشانلا تاكرشلا يأ ,ومنلا ةيلاعو

 Van De Ven & Stam, 2019; World Economic Forum, 2013; Mason and( فيظوتلاو ومنلاو

Brown, 2014(. 
 
 لكشب ةراشإلا متت ام ًابلاغ ,ةئشانلا تاكرشلا اهيف عقت يتلا عسوألا ةلظملا يه لامعألا ةداير نأ ىلإ رظنلاب
 ,ماع لكشب .ةئشانلا تاكرشلل ةيئيبلا ةمظنألاو لامعألا ةدايرل يئيبلا ماظنلا نم لك ىلإ تايبدألا ف لدابتم
 ةعونتم ةلعاف تاهج نم فلأتي ةيفارغج ةقطنم لخاد يلعافت عمتجم هنأب لامعألا ةدايرل يئيبلا ماظنلا فرعي
 معدو ,يميظنتلا راطإلاو ,قاوسألا لثم( لماوعو )تامظنملاو ,تاسسؤملاو ,لامعألا داور لثم( ةطبارتمو
 ف تاعادبإلا زيزعتل نولعافتيو هرصانع شياعتتو ,تقولا رورم عم روطتي ,)لامعألا ةداير ةفاقثو ,رارقتسالا

 يئيبلا ماظنلا )Tripathi et al, 2019( يثابيرت فصي ,هباشم لكشب .)(Vogel, 2013 ةديدجلا عيراشملا
 وأ ,لامعألا داور لثم ةنيعم ةقطنم ف ةلعافلا تاهجلا عيمج لمشي يذلا ماظنلا هنأب ةئشانلا تاكرشلل
 تامظنملا ىلإ ةفاضإ ,يئيبلا ماظنلا ف طارخنالا ف ةيتاذ ةحلصم اهيدل يتلا ىرخألا تاعومجملاو ,نيرمثتسملا
 ءاشنإ ىلا اهعيمج تاهجلا هذه فدهت ثيح ,ةيميلعتلا تاسسؤملاو ,تاموكحلاو ,ليومتلا تالاكوو ,ةمعادلا
 .ةلودلا ف ةديدج فئاظو قلخو يلحملا جتنملا ريوطتو ,ةئشانلا تاكرشلا ءانبو معد ىلع ةرداق ةكرتشم ةكبش
 
 ف ًارود بعلت يتلا ةلعافلا تاهجلاو فارطألا عيمج ىلإ ةراشإلا دنع "يئيبلا ماظنلا" حلطصم تايبدألا دمتعت

 Van De Ven( اهنيب اميف ةكرتشملا لماوعلاو تايكيمانيدلاو تاقالعلا ةعومجمو ,ةئشانلا تاكرشلا نيوكت

& Stam 2019(. ةلعافلا تاهجلا يب لدابتملا دامتعالاو راهدزالا ىلع يئيبلا ماظنلا جهن زكري ,رخآ ىنعمب 

 Van( ةيلماكت اهنكلو )ةيسفانت امبر( ةنيابتم ًاراودأ يدؤتو لدابتم لكشب طبترت يتلا تاسسؤملاو تامظنملاو

De Ven & Stam, 2019(. 
 
 ةلدابتملا تاقالعلا لثم يئيبلا ماظنلا لخاد تاقالعلا نم ديدعلا لامعألا داور روطي ,لامعألا ةداير قايس ف
 ىلإ ةفاضإ ,بيردتلا تاسسؤمو ةيملعلا تاعمتجملا لالخ نم ةيرشبلا دراوملا ريوطتو ةفرعملا ىلع لوصحلل
 بناجلاب ىنعت يتلا كلتو ,ةيموكحلا تامظنملاو نيرمثتسملاو ةرماغملا لاومألا سوؤر عم تاقالعلا ةكبش
 ديروت لسالس ءانبل تاقالعلا ةكبش ىلإً الوصو ,ةفلتخملا ةيموكحلا تارادإلا لالخ نم ,ينوناقلاو يميظنتلا

 تاجردب ,ةروكذملا رصانعلا عيمج بعلت .)Van de Ven & Stam, 2019( يكلهتسملل تاعيبمو جاتنإو
 انه مهملا نم  .ةئشانلا تاكرشلاو لامعألا ةدايرل يئيبلا ماظنلا ةمادتساو ريوطت ف ًايساسأ ًارود ,ةفلتخم
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 ةفلتخملا ةلعافلا تاهجلا هذه نإ لب ,بسحف رصانعلا هذه ىلع نودمتعي ال لامعألا داور نأ ىلع ديكأتلا
 هذه دكؤت يلاتلاب ;لدابتملا روطتلاو ةمادتسالا لجأ نم لامعألا داور ىلع ًاضيأ دمتعت يئيبلا ماظنلا لخاد
 .ةلعافلا تاهجلا عيمجل ينيكمت يئيب ماظن ءاشنإ ةيمهأ ىلع ةلدابتملا ةقالعلا
 
 ,لامعألا دئار ىلوتي ,ماع لكشب .ةددعتم قرطب ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ريوطت ةيلمع أدبت نأ نكمي
 ىلإ يعسلاو ليومتلاو ةءافكلاو ةفرعملاو دراوملا باستكال ةطشنألا نم ةلسلس ,ةركتبملا راكفألا بحاص وأ
 هذه لثم فاشتكا دنع .ًايداصتقا ةايحلل لباقو مادتسم عورشم ريوطتل يرورضلا دييأتلا ىلع لوصحلا
 لك ءاشنإ تالاجم ديدحتو لعافتلل ًاصرف رفوي ام ,نيرخآلا لامعألا داور عم لامعألا داور عطاقتي ,راكفألا
 قيقحت ىلإ ىعست يتلا ةلعافلا تاهجلا عيمج رود يتأي كلذ دعب .سفانتلا تالاجمو ةينواعتلا تاقالعلا نم
 دجوت ال ,ةداعلا ف .ةئشانلا تاكرشلاو لامعألا داورب طيحي لاعف يئيب ماظن نيوكت ف ةصاخلا اهحلاصم
 ةقالعلا ىلع لماكلاب صنت دعاوق دجوت الو ,نميهم كرتشم فده دجوي الو ,ماظنلا قيسنت ىلوتت ةدحاو ةئيه
 تاقالعلا ةكبش أدبت ,ةيميظنتلا تادحولاو لامعألا داور ددع ةدايز عم نكل ,هيف ةلعافلا تاهجلا فلتخم يب
 ماظنلا لخاد يقيقح )ةيبتارت( يمره لسلست دوجو مدع نم مغرلا ىلع .يئيبلا ماظنلا لخاد عسوتلا ف
 تاسايسلاو تاءارجإلا لالخ نم ةفلتخملا رصانعلا يب لسلستلا نم عونلا اذه لثم جاتنإ نكمي هنإف ,يئيبلا

 Van( ايجولونكتلاو ,ةءافكلاو ,لاملا سأرك ,ةمهملا دراوملا باحصأو ةيموكحلاو ةيميظنتلا تائيهلا اهضرفت يتلا

de Ven & Stam, 2019(. ف ةئشانلا تاكرشلا عاطقل فثكم معد يدقت يرورضلا نم ,بابسألا هذهل 
 يئيب ماظن ىلإ لوصولا لجأ نمو ,روطتلاو ومنلل ىرخألا ةئشانلا تاكرشلل قيرطلا ديهمت لجأ نم ,هتايادب
 .ةئشانلا تاكرشلاب طيحي لماكتم
 

 ةئشانلا تاكرشلاو لامعألا ةداير ةئيب ف ةلعافلا رصانعلا 2.7.2
 
 :ةيلاتلا تاعومجملا تحت اهمظعم جردنتو ,لامعألا ةداير ةئيب ف ةلعافلا رصانعلا نم ديدعلا كانه
 

 سأر (OECD) ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ّفرعت :)Human Capital( يرشبلا لاملا سأر .1
 ةلص اهل يتلا دارفألا ف ةدسجملا ىرخألا تامسلاو تاءافكلاو تاراهملاو ةفرعملا" هنأب يرشبلا لاملا

 يرشبلا لاملا سأر رشؤم دعي ,لامعألا ةدايرل يئيبلا ماظنلاب قلعتي اميفو .3"يداصتقالا طاشنلاب
 يئيبلا ماظنلا لخاد ةيدايرلا بهاوملاو تاراهملا نوكلمي نيذلا صاخشألا رفوت ىدمل ًاسايقم

)Roebroek, 2017; Dahl & Sorenson, 2009; Stam, 2015(. املك هنأ تاساردلا ريشت 
 صاخشألا نع تحبت اهتعيبطب يتلا ةئشانلا تاكرشلا فيلاكت لقت ,يئيبلا ماظنلا ف تاراهملا تداز
 ,يئيبلا ماظنلا ف ةرهملا لامعلا ددع دادزا املك يلاتلابو ,تاعاطقلا عيمج ف ةيلاعلا تاراهملا يوذ
 تاكرشلا ف ةلامعلا ىلع بلطلاو ضرعلا يب لضفأ نزاوتلا ناكو ,تاكرشلل ثحبلا فيلاكت تضفخنا

 
3 https://www.oecd.org/economy/human-capital/  



41

 

 نم ديدعلا ترهظأ ,كلذ ىلإ فضأ .)Roebroek, 2017; Wenting et al., 2011( ةئشانلا

 سأر دوجو نأ )Bates, 1995; Davidsson & Honig, 2003; Kim et al., 2006( تاساردلا
 ىلإ ريشي يذلا رمألا ,لامعأ دئار صخشلا حبصي نأ صرفب ,يباجيإ لكشب ,طبترم يرشبلا لاملا
 يدئار نم ربكأ ةعومجمل ةفيضم نوكت دق ,يرشبلا لاملا سأر نم ربكألا مكلا تاذ ةيئيبلا مظنلا نأ

  .)Roebroek, 2017( ضفخنم يرشب لامسأرب عتمتي يذلا يئيبلا ماظنلاب ةنراقم لامعألا

 :(Government Policy and Regulatory Framework) يميظنتلا راطإلاو ةموكحلا ةسايس .2
 ًارود اهيف ةموكحلا تبعل ,ةئشانلا تاكرشلا عاطق ف ًاريبك ًاومن تدهش يتلا ملاعلا لود مظعم ف

 يه ةيموكحلا تاسايسلا ربتعت ثيح ,)Singh, 2020( لاعف يئيب ماظن ريوطت ف ًايسيئرو ًاريبك
 ةلوهس ززعت قرط داجيإ وحن اهزيكرت مدع لاح ف ةئشانلا تاكرشلا روطتل ةطبثملا لماوعلا رثكأ
 تاسايسلا رفوتو .بناجألا نيرمثتسملل ًاضيأ لب ,بسحف ًايلحم سيل ,ةيراجتلا لامعألا ةسرامم
 ًاراطإ ,ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةمعادلاو ةيميظنتلا تاسسؤملا ىلإ ةفاضإ ,ةيعيرشتلا حئاوللاو

 رطألاو تاسسؤملا هذهل نكميو .)Roebroek, 2017( هيف لمعلا لامعألا داور ىلع يعتي ًايمسر
 ومنلا ىلإ ىعست يتلا ةئشانلا تاكرشلاو لامعألا ةداير طاشن لقرعت امإو معدت نأ امإ ةيميظنتلا

 Roebroek, 2017; Stenholm et al., 2013; Stephan et( يئيبلا ماظنلا لخاد جضنلاو

al.,2015(. تازفحملاو دويقلا ببسب لامعألا داور ةطشنأ ىلع ريبك ريثأـت ةيموكحلا تاسايسللو 
 تاناعإلاو ليجستلا دنع ةطسبم ةيليهست تاءارجإ دوجو تازفحملا هذه لمشتو .اهيلع بترتت دق يتلا
 تارامثتسالا ىلعو ةركبملا لحارملا ف بئارضلاو موسرلا دويقلا لمشت امنيب ,ةيبيرضلا تاءافعإلا وأ

 ,Roebroek( ةينوناقلا دويقلاو ,روجألل ىندألا دحلا لثم فيظوتلا تاداشرإو ,يجراخلا ليومتلاو

2017; Stenholm et al., 2013; Stephen et al, 2015(. ًايساسأ ًارمأ ةيموكحلا تازفحملا دعت 
 ةسفانملا نامض ف مهملا اهرود ىلإ ةفاضإ ,اهرارمتساو اهومنو ةئشانلا تاكرشلا نيوكت لحارم ف

 ىلإ اهلامعأ لقن ةئشانلا تاكرشلا نم ديدعلا راتخت .)Roebroek, 2017( تاكرشلا يب ةلداعلا
 ةدحتملا تايالولا ف ,لاثملا ليبس ىلعف .ةيراجت لامعأب مايقلا اهيلع لهسي معاد يميظنت يئيب ماظن
 ىلإ ,صاخ لكشب ةينيطسلفلاو ماع لكشب ةيبرعلا ,ةئشانلا تاكرشلا نم ديدعلا أجلت ,ةيكيرمألا

 يوق زفاوح ماظن دوجوو تاءارجإلا ةلوهس ببسب )Delaware( ريواليد ةيالو ف اهتاكرش ليجست
 .اهل

 ف ةمعادلا ةمظنألا ريشت :)Support Systems( تاعرسملاو تانضاحلا لثم ةمعادلا ةمظنألا .3
 راعسأب ةئشانلا تاكرشلا ومن زيزعت ىلإ فدهت يتلا تامدخلا ىلإ ,ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا
 وأ تاعرسملاو تانضاحلا لثم ةيمسر تاسسؤم لكش ىلع ةمظنألا هذه نوكت ام ةداعو .ةلوقعم

 رفوتو .)mentors( نارقألاو يهجوملا نم يمسرلا ريغ معدلا لالخ نم وأ ,يلودلا معدلا تاسسؤم
 ىلإ لوصولا لبس اهباحصأ حنم لالخ نم ,عيراشملا ريوطت ءانثأ ًارشابم ًامعد تاعرسملاو تانضاحلا
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 لكشب ,تانضاحلا زكرتو .ًافلكم اهيلع لوصحلا نوكي دق وأ ,اهنوكلتمي ال دق يتلا تامولعملاو دراوملا
 .يراجت لمع ىلإ اهليوحتو ,ةركف ءانب نم ىلوألا لحارملا ف راكفألا ريوطتو معدو زيفحت ىلع ,يساسأ
 نوكت امدنع اهعيرستو تاكرشلا قاطن عيسوت ىلع ,ربكأ لكشب ,تاعرسملا زكرت ,ىرخأ ةيحان نمو
 رارمتسالل ةلباقلا تاجتنملا نم ىندألا دحلاو ,ومنلا تاناكمإ راهظإ ىلع ةرداق ةئشانلا تاكرشلا

(minimum viable production). ليومتلا قيدانصل ًاصرف رفوت اهنإف ,تانضاحلا سكع ىلعو 

 سأر ةدايز ف تاسسؤملا هذه دعاست .)Singh, 2020( داشرإلا تامدخ ىلإ ةفاضإ ,رامثتسالاو
 تاسسؤملا يب تاكبشلا زيزعتل تايلاعف ريفوت لالخ نم ,يلاملا ًانايحأو ,يعامتجالاو يرشبلا لاملا
 ىلإ ةفاضإ ,)ةفرعملا لقن ىلع دعاست اهرودب يتلا( تابيردتلاو لمعلا شرو رفوت امك ,لامعألا داورو
 .قيوستو ةراجت تاراهم نوكلتمي ال نكلو ,ةركتبم ًاراكفأ نوكلتمي نيذلل ةيراجتلاو ةيرادإلا تاراهملا
 ةيراجتلا تالماعملا ةدوج ةدايزل لامعألا داورل صرفلاو تاحاسملا ,ًاضيأ ,تاسسؤملا هذه رفوتو

 & Dahl( تاعاطقلا ىوتسم ىلع ىلضفلا تاسرامملا ثيح نم يعولا ىوتسم عفرو ,ةيلبقتسملا

Sorenson, 2009; Stenholm et al., 2013; Roebroek, 2017(.  
 ةفرعملاو تاربخلا لدابت متي ثيح ,لامعألا داورل ةرشابم ريغ ةصرف تاكبشلا رفوت ,كلذ ىلإ فضأ .4

 وأ ةيمسر تناك ءاوس ,ماع لكشب .)Wenting et al., 2011( نيرخآلا لامعألا داورو ءاربخلا نم
 سيسأتب ةطبترملا ةليوطلا ملعتلا ةيلمعو فيلاكتلاو تقولا نم رفوت هذه معدلا ةمظنأ نإف ,ةيمسر ريغ
 ةءافكلا ف ةدايز نع ةجتانلا بساكملا ببسب ربكأ ةعرسب ومنلا نم اهنكمت يلاتلابو ,ةئشانلا تاكرشلا

)Roebroek, 2017(. اهل رفوي يئيب ماظن ف ةئشانلا تاكرشلا رقتست نأ يرورضلا نم تاب دقو 
 ةءافك رثكأو عرسأ لكشب جضنلا ةلحرم غولبو ومنلا نم نكمتتل ,ةفرعملاو معدلا تاسسؤم

)Feldman, 2014(. 
 ريغ ةسسؤم اهنأ ىلع اهعم لماعتلا متي( ةدايرلا ةفاقث نأ تاساردلا تدجو :عمتجملا ف ةدايرلا ةفاقث .5

 ربع لامعألا ةدايرل يئيبلا ماظنلا مييقت ف ةدوجوملا لماوعلا مهأ دحأ يه )يئيبلا ماظنلا ف ةيمسر

 ,Isenberg) عمتجملا ف لامعألا ةداير لبقت اهب متي يتلا ةجردلا ىلإ ,ماع لكشب ,ريشتو ,لودلا

(2011; Van de Ven & Stam, 2019. لبقت ىوتسمك رصانعلا نم ديدعلا لمشت ةدايرلا ةفاقث 
 ,ةدايرلل ةماعلا ةروصلاو ,هجذامنو حاجنلا صصقو ,يتاذلا فيظوتلا ىلإ ءوجللاو ,عمتجملا ف ةرطاخملا

 ف ةماعلا ةرظنلا تناك اذإ .)Fritsch & Wyrwich, 2014( هب لافتحالا قرطو راكتبالا ةيمهأو
 تاكرش ءاشنإ مهتلواحم دنع ريبك لكشب صاخشألا طيبثت متي ,لامعألا ةداير هاجتا ةيبلس عمتجملا
 ت لاح فو ,ًايندتم عيراشملا باحصأل يعامتجالا عضولا ناك اذإ ةبوعص رثكأ ةئيبلا حبصتو ,ةئشان

 قرطب ةدايرلا ةفاقث رشؤم سايق نكمي .)OCED, 2014( يبلس لكشب عيراشملا ف مهلشف ىلإ رظنلا

 امأ .)Global Entrepreneurship Monitor GEM ليلد نم دمتسم امهالك( ةيعونو ةيمك
 ىدم ىلإ ريشي ام ,اهراشتنا عبتتو ةئشانلا تاكرشلا ددع رصح لالخ نم نوكتف ,ةيمكلا ةقيرطلا
 ةداير ةفاقث سايق ,ًاضيأ ,متيف ,ةيعونلا ةقيرطلا امأ .ةنيعم ةقطنم ف ةئشان تاكرش ءاشنإ "عويش"
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 داور مييقت ةجردو ,قيبطتلل لباق ينهم رايخك ةدايرلا ىلإ رظنت يتلا ةجردلا سايق لالخ نم لامعألا
 ,ةيلاع ةيعامتجا ةناكمب ةروفاغنس ف لامعألا داور عتمتي ال ,لاثملا ليبس ىلعو .يحجانلا لامعألا
 نأ دجن يلاتلابو ,ةريبكلا ةيديلقتلا تاكرشلا ف فئاظو نع مهؤانبأ ثحبي نأ تالئاعلا لضفتو

 تارشؤم دجت .)OECD, 2014( دلبلا اذه ف ةديدجلا ةئشانلا تاكرشلا مظعم ردصم مه بناجألا

 نأ )GEM( لامعألا ةدايرل يملاعلا دصرملا حسم ف اهسايق ت يتلا لودلا ف ةدايرلا ةفاقث سايق
 قمعب ةلصأتم راكفألاو فقاوملا هذه نأ ىلإ ريشي ام ,تقولا رورمب ,ام دح ىلإ ,رقتست ةفاقثلا

)OECD, 2014(. ةضفخنملا لامعألا ةداير تايوتسمل ةززعمو ةيمكارت ةعيبط كانه ,كلذ ىلإ فضأ 
 ةيباجيإ رثكألا يه لامعألا داور نم ددع ربكأ اهيف دجاوتي يتلا قطانملا نإ يأ ;لودلا نم ديدعلا ف

 .)OECD, 2014; Venkataraman, 2004( ةيعمتجملا ةفاقثلا ةيجان نم لامعألا ةداير هاجت
 ببسب كلذو ;ةئشانلا تاكرشلا حاجنل ةيرورض يجراخلا ليومتلا رداصم ربتعت :يجراخلا ليومتلا .6

 ريشي .)Singh, 2020( ةئشانلا تاكرشلا ومن لحارم ف نورمثتسملا هبعلي يذلا يرهوجلا رودلا
 ىلع ةئشانلا ةكرشلا لوصح ةلوهس ىدم ىلإ ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ف ليومتلا رصنع
 تالوجب قلعتي اميف ةصاخبو ,ةيتايحلا اهترود لامكإو اهلامعأ جذومن ريوطتل ةيجراخلا تارامثتسالا
 لامسأرو ييكئالم نيرمثتسم يب ةئشانلا تاكرشلا ليومت رداصم عونتتو .ةرذبلا دعب ام ليومتلا
 ليومتلا يأ ,ديهمتلا راتخت ةئشانلا تاكرشلا ضعب نأ نم مغرلا ىلع .يعامجلا ليومتلا ىلإ رماغم

 نم تالوج ف لوخدلا ىلإ ةئشانلا تاكرشلا جاتحت ,ىلوألا لحارملا لالخ )bootstrapping( يتاذلا
 نيرمثتسملا نم يجراخ ليومت رداصم نع ثحبلاب موقت ثيح ,اهل ةيتايحلا ةرودلا لامكتسال ليومتلا
 ماظن تاذ ندم ىلإ لاقتنالا ةئشانلا ةكرشلا راتخت ,كلذ ىلع ةوالع .عسوتلاو ومنلل كونبلاو نيرماغملا
 لاملا سأر ىلإ لوصولا ف ةيبسنلا اهتصرف نم ديزيل كلذو ,ةيليومتلا صرفلا نم ديزملا رفوي يئيب

 .)Roebroek, 2017( ةيلاملا دراوملاو

 ًايساسأ ًارمأ ,لوصولا ةلهسو ةروطتم ةيبنجأو ةيلحم قاوسأ رفوت دعي :لوصولا ةلهس ةيسفانت قاوسأ .7
 قاوسألا ف ريبك لكشب عسوتلاو لوصولا ىلع ةرداقو ةحجان ةئشان تاكرش ءاشنإل صرف ريفوتل

 نم اهنكمت ةئشانلا تاكرشلل ةيسفانت قاوسأ ةحاتإ نم دب ال .)Spigel, 2015( ةيبنجألاو ةيلحملا

 قاوسألا ىلإ لوصولا يدؤي دق ,كلذ ىلإ ةفاضإ .)Singh, 2020( اهتامدخو اهتاجتنم عيبو قالطإ
 ,نئابزلا نم ربكأ ةدعاق رفوتل كلذو ,رركتم لكشب ةحجان ةئشان تاكرش ءاشنإ صرف ةدايز ىلإ ةيملاعلا

 Foster( ةئشانلا ةكرشلا ومن ةرود ف يملاعلا عسوتلاو عيرسلا ومنلا ةيمهأ ىلإ ًاساسأ كلذ عجريو

et al.,2013; Spigel, 2015( 
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 ثلاثلا لصفلا
 

 ةماعلا ةيلاملاب اهتقالعو ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا تاسايسلا
 

 ةئشانلا تاكرشلل ةيزيفحتلا تاءارجإلاو تاسايسلا ةيمهأ1.3 
 
 صرف قلخو ,يداصتقالا ومنلا زيزعت ف ةئشانلا تاكرشلل ةيباجيإلا راثآلا ىلع تايبدألا ف عامجإ هبش كانه
 تامولعملا ايجولونكت ىلع دمتعت يتلا تاعاطقلا ف صاخ لكشبو ,تاعاطقلا فلتخم ف ةديدج لمع

 فو .)Hathaway, 2013(ً ايملاع ةئشانلا تاكرشلل ةيلاعلا لشفلا بسن نم مغرلا ىلع كلذو ,تالاصتالاو
 ف ةصاخبو ,لمعلا صرف نم ييالم قلخ ف ةئشانلا تاكرشلا تمهاس ,اهدحو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ةصرف نويلم 4.7 عم 1999 ماعلا ف اهتايوتسم ىلعأ ىلإ تلصو ثيح ,يضاملا نرقلا نم تاينيعستلا ةرتف

 ،2015 ماعلا فو .)Statista, 2021( اهسيسأت ىلع ًادحاو ًاماع زواجتت مل يتلا تاكرشلا لالخ نم لمع

 امك .)Ryder, 2019( لمع ةصرف نويلم 2.5 يلاوح قلخ ةدحتملا تايالولا ف ةئشانلا تاكرشلا تعاطتسا

 ةنيع ىلع ىرخأ ةسارد فو .)Van Stel et al., 2001( ايناملأو ةدحتملا ةكلمملا ف ةلثامم جئاتن ليجست ت

 ,OECD( ةديدجلا فئاظولا فصن نم برقي امع ةلوؤسم تناك ةئشانلا تاكرشلا نأ دجو ,ةلود 18 نم

2016(. 
 
 يداصتقالا ومنلا ىلع ةئشانلا تاكرشلل يباجيإلا ريثأتلا ىلإ تاساردلا نم ريبك ددع راشأ ,هتاذ قايسلا ف

)Martin et al., 2010; Denes et al., 2019; Lerner, 2020; Mehrtora et al., 2021(, اذهو 
 ةلصفنم ةينقت ةنضاحو ًازكرم 117 ىلع تيرجأ ةسارد ترهظأو .ةيمانلا لودلا نم ديدعلا ىلع ,ًاضيأ ,قبطني
 ةيداصتقالا ةيمنتلاو راكتبالا زيزعت ىلع ةرداق تناك زكارملا هذه نأ ,ايقيرفأ ف ةيمانلا لودلا نم ةعومجم ف

 ف ةئشانلا تاكرشلا اهمدقت يتلا ةركتبملا لولحلا مهاست .)Kelly & Firestone, 2016( لودلا هذه ف
 ةئشانلا تاكرشلا نم ديازتم ددع روهظو ,يئيبلا ماظنلا ف لسلستم يباجيإ لعافت ىلإ يدؤي فرعم جاتنإ
 جذومن ىلإ لاقتنالا نع تان يداصتقا ومن قيقحت يلاتلابو ,فرعملا جاتنإلا اذه ىلع ينبت نأ لواحت يتلا

 .)Cullen & Gordon, 2002( ةفرعملا ىلع مئاقلا داصتقالا
 
 فادهألا قيقحت فدهب ةماعلا ةنزاوملا ليومتل يسيئرلا ردصملا بئارضلا لكشت ,ملاعلا لود فلتخم ف

 .)Britannica, 2021; IFS, 2021; World Bank, 2021a( ةلودلل ةيومنتلاو ,ةيعامتجالاو ,ةيداصتقالا
 يداصتقالا ومنلا تايوتسم يلاتلابو ,لودلا يب ةماعلا تاداريإلا ف ةيبيرضلا تاداريإلا ةمهاسم فلتختو

 اهيف ةيبيرضلا تاداريإلا زواجتت يتلا لودلا نأ ملاعلا لوح ةلود 139 ـل يلودلا كنبلا تاريدقت رهظتف ,اهيف

 & Junquera-Varela( عرسأ يداصتقا ومن ةريتو اهيدل تناك ,يلامجإلا يموقلا تانلا نم %15 هتبسن ام

Haven, 2018(. 41.4 يبوروألا داحتالا لود ف ةيبيرضلا تاداريإلا ةبسن تناك ,ًالثم 2019 ماعلا يفف% 
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 تناك ثيح ,ًامدقت لقأ نادلب ف ظوحلم لكشب ضفخنت امنيب ،)Kagan, 2021( يلامجإلا يموقلا تانلا نم

 ,World Bank) 2018, ماعلا ف يلاوتلا ىلع %12و %10.23 يلاوح دنهلاو ايسينودنإ نم لك ف ةبسنلا

(2021b. 
 
 نم دحلا يلاتلابو ,جوضنلا ةلحرم اهغولبو ومنلا ىلع اهتردق نم دحت ةديدع تاقيعم ةئشانلا تاكرشلا هجاوت
 نوكت دق ,ىرخأ ةيحان نم .بئارضلا لالخ نم ةيموكحلا تاداريإلا ةدايز ىلع اهتردقو داصتقالا ىلع اهراثآ

 ىلع ةرداق نكت مل لاح ف ،)Cullen & Gordon, 2002( ةتقؤمو ةيمهو ةئشانلا تاكرشلل ةيباجيإلا راثآلا
 اهتايح ةرود نم ىرخألا لحارملا ىلإ طيشنتلا ةلحرم نم لاقتنالا لالخ نم ومنلاو رارمتسالا

)Kalyanasyndaram, 2018(، ام ,رطاخملا لاملا سأرو فاكلا ليومتلا دشح ىلع اهتردق مدع ببسب 

 ,زيكرتلا بجي ,كلذل .)Holly, 2013( مهفيظوت نم ةريصق ةرتف دعب اهيفظوم نع يلختلا ىلإ اهرطضي
 طقف سيلو ,عسوتلاو ومنلا ىلع ةئشانلا تاكرشلا ةيلباق نم ززعت نأ اهناكمإب يتلا تاسايسلا ىلع ,ًاضيأ

 ,Holly, 2013; Isenberg & Fabre( قاوسألل ةئشانلا تاكرشلا لوخد تالدعمو دادعأ ىلع زيكرتلا

 زيزعت لجأ نم ,ةئشانلا تاكرشلا هاجتا ةصاخ تاءارجإو ةيزيفحت تاسايس دوجو ةيمهأ يتأت انه نم .)2014
 ريصقلا ييدملا ىلع اهل يعامتجالاو يداصتقالا رثألا ميظعتو ,عسوتلا ىلع اهتردق ىوتسم عفرو اهدوجو
 يتلا لودلا ف ةئشانلا تاكرشلل ةيسيئر زاكترا ةطقن ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا زفاوحلا تلكش دقو .ليوطلاو
 زيزعتو ,عراستم يداصتقا ومن قيقحت ف تاكرشلا هذه هلالخ نم تمهاس ,لّاعف يئيب ماظن ءانب تعاطتسا
 .لودلل ةماعلا تاداريإلا
 
 قيقحتل تاموكحلاو لودلا لبق نم اهمادختسا متي تاودأ اهنأب لامعألا عاطقل ةيزيفحتلا تاسايسلا فّرعت
 يدام عباط تاذ )ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا( زفاوحلا هذه نوكت ام ةداعو ,داصتقالا ف ةيباجيإ لعف دودر
 ةلودلل ةيداصتقالا فادهألا قيقحت اهنأش نم تاطاشنب مايقلا ىلع ةفلتخملا ةيداصتقالا تانايكلا ثحل

)MasterClass, 2021(. لبق نم ًاديازتم ًامامتها ةيبيرضلا زفاوحلا ىقلت ,ةئشانلا تاكرشلا قايس فو 
 اهرمع نم ىلوألا لحارملا لالخ ةصاخبو ,روطتلاو ومنلا ىلع اهتدعاسمل ةحرتقم ةانقك تاكرشلا هذه

)Morse, 2017(. ال اهنم ًادحاوً الكش وأ ,ةيبيرضلا زفاوحلا نأ ,لودلا نم ريبك ددع ف براجتلا يبت نكل 
 ةمعادلا تاسايسلا نم جيزم كانه نوكي نأ بجي لب ,ةئشانلا تاكرشلل ةيئيبلا ةمظنألاب ضوهنلل يفكي

 ,European Union( رثألا نم ردق ربكأ قيقحتل ةئشانلا تاكرشلل )ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا زفاوحلا(

2017(. 
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 ةئشانلا تاكرشلل ةيبيرضلا زفاوحلا 2.3
 
 تاءافعإو زفاوح دوجو نأش نم نأ ,تاسايسلا عانصو يثحابلاو ءاربخلا نم ريبك ددع دنع عامجإ هبش كانه
 ريثأتلا لالخ نم ,ليوطلا ىدملا ىلع ةماعلا ةيلاملل ريبك يباجيإ دودرم هل نوكي نأ ةئشانلا تاكرشلل ةيبيرض
 يلاتلابو ,اهتايح ةرود نم ىلوألا لحارملا اهزواجتو ,اهعسوتو تاكرشلا هذه ومن ىلع زفاوحلا هذهل ريبكلا
 اهبذجو اهدلوتس يتلا ةرشابملا ريغو ةرشابملا بئارضلا لالخ نم ةيموكحلا تاداريإلل ًامهم ًادفار حبصت
 تاساردلا ترهظأ .اهققحتس يتلا ىرخألا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا راثآلا ىلإ ةفاضإ ,ةيجراخلا تارامثتسالل
 تاكرشلاو لامعألا داورل تاقيعملا زربأ نم ةدحاو ربتعت ةفلتخملا اهعاونأب بئارضلا نأ ةيلودلا براجتلاو
 تلق ,ديدحتلاب لخدلا ةبيرض بسن تداز املكف ,قوسلا لوخدو ةرطاخملا ىلع مهتردق نم دحت يتلا ةئشانلا
 ةديدج تاربخو تاراهم باستكا ف عسوتلاو ,قوسلا لوخد نم ةئشانلا تاكرشلا باحصأ ىدل ىودجلا

)Watson & Kaeding, 2019(. تاكرشلاو بئارضلا ةيكيمانيد نع ةثيدح ةسارد تراشأ ,لاثملا ليبس ىلعف 

 تاكرشلا عسوت ةيلامتحا نم للقت ,لخدلا ةبيرض ف %1 اهرادقم ةدايز نأ ىلإ ,ةدحتملا تايالولا ف ةئشانلا

 ةسارد هتنهرب ام اذهو ،)Curtis & Decker, 2018( %3.7 ةبسنب ددج صاخشأ فيظوت قيرط نع ةئشانلا

 فيظوتلا تالدعم ةدايز ىلإ يدؤيس %10 ةبسنب ةبيرضلا ليلقت نأ تدجو ,ًاضيأ ةدحتملا تايالولا نم ىرخأ

 ىلع ةضورفملا بئارضلل ةبسنلاب لاحلا كلذك .)Carroll et al., 2000( %12 ةبسنب ةئشانلا تاكرشلا ىدل
 اهلامسأر ف ةصح لباقم ,ةيرامثتسا تاقفص ف لوخدلا وأ ,ةكرشلا عيب نم ةيتأتملا ,ةيلامسأرلا حابرألا

)Chari et al., 2004(. 
 

 ًايلود ةئشانلا تاكرشلل ةمدقملا ةيبيرضلا زفاوحلا لاكشأ 1.2.3
 
 ,يساسأ لكشب ,دمتعي اهب صاخ زفاوح ماظن وأ ةيبيرض رطأ عضو نإف ,ةئشانلا تاكرشلاب رمألا قلعتي امدنع

 & Henrekson( تاكرشلا هذهل يئيبلا ماظنلاب صاخلا يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا قايسلا ىلع

Stenkula, 2009(، اهيف ةئشانلا تاكرشلل ةئيبلا ةمظنألاو لودلا عيمج بساني دحاو جهن كانه دجوي الف, 
 فده تحت ةئشانلا تاكرشلاب ضوهنلل ةموكحلا اهمدقت تاسايس يأ عمتجت نأ بجي ,فاطملا ةياهن ف ,نكل

 & Henrekson( يداصتقالا ومنلاو ,يعامتجالا هافرلا ةدايزو ,لمعلا صرف قلخو ,عادبإلا زيفحت

Stenkula, 2009(. 
 
 ةئشانلا تاكرشلا ةلاح ف ةلاعف ريغ تناك امً ابلاغ ً,ايملاع اهب ةقلعتملا زفاوحلاو ةيبيرضلا ةمظنألا ةبيكرت

)Boadway & Tremblay, 2003(، ةريبكلا تاكرشلا يه ,نايحألا مظعم ف ,اهنم لوألا ديفتسملا نإ ثيح, 
 ىتأتت ةئشانلا تاكرشلا بلغأ ف حابرألاو ,تاكرشلل حبرلا فاصب ةطبترم نوكت ام ةداع تاءافعإلاو زفاوحلاف

 ,قبطني اذهو .)Boadway & Tremblay, 2003; Morse, 2017( سيسأتلا ةلحرم نم ةدع تاونس دعب

 لمعلاب ةكرشلا أدبت امدنع يأ( )ex post(ً الجآ اهنم ةدافتسالا نكمي يتلا ةيبيرضلا زفاوحلا ىلع ,ًاضيأ
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 بسح ىرخأ ىلإ ةلود نم فلتخت ةرتفلا هذهو ,ةددحم ةينمز ةرتفب ,ةداعلا ف ,طبترت يهف ,)حابرأ فاصب
 ىلع دمتعت ةيبيرضلا زفاوحلا ,ًاضيأ .)ةساردلا نم يناثلا لصفلا ف كلذ ىلإ انرشأ امك( اهب لومعملا يناوقلا
 فيرعت دوجو ةيمهأ رهظت انهو .ةطسوتم وأ ,ةريغص ,رغصلا ةيهانتم ةكرش مأ ةئشان ةكرشك ةكرشلا فينصت
 ىلإ ةئشانلا تاكرشلا جاتحت ام ةداعف .تاكرشلا نم اهريغ نع اهزييمتل ةئشانلا تاكرشلل حضاو يليغشت
 ةجاح كانه يلاتلابو ,اهلمع ف ًايساسأ ًارصنع ربتعي راكتبالا نأ ببسب ,اهريغ نم ىلعأ ةيليغشت فيراصم

 .Morse, 2017)( ريوطتلاو ثحبلل فيراصملا نم ريثكلا هيجوت ىلإ
 
 عاطق ةيمهأ اهكاردإل ,ةئشانلا تاكرشلل ةزفحمو ةلاعف ةيبيرض مظن ينبت ىلإ لودلا نم ديدعلا تعراس
 صرف ريفوتو يداصتقالا ومنلا زيفحت ف )ةثيدحلا ايجولونكتلا ىلع دمتعت يتلا ةصاخبو( ةئشانلا تاكرشلا
 ,لخدلا ةبيرض صوصخلا هجو ىلعو ,ةرشابملا بئارضلا ىلع لودلا هذه ف ةيبيرضلا زفاوحلا تزكر .لمعلا

 ,Kruze( ف تلثمتف ,ةيبيرضلا تاسايسلا لاكشأ زربأ امأ .روجألا ةبيرضو ,ةيلامسأرلا حابرألا ةبيرضو

2021(: 
 
 نوكت ام ةداعو ,ةبيرضلل عضاخلا لخدلا مجح نم للقت يتلا ،)tax deductions( ةيبيرضلا تاموصخلا .1

 ليجستلا فيراصم لثم ,اهتايح ةرود ةيادب ف ةئشانلا تاكرشلا اهبلطت يتلا فيراصملاب ةطبترم
 نم اهريغو ,ريوطتلاو ثحبلا فيلاكتو ,يماحملا فيلاكتو ,ةيجيورتلاو ةيقيوستلا تايلمعلاو ,صيخرتلاو
 ىلع ةمئاقلا تاكرشلل بوساحلا جماربو ةزهجأك ,رخآ ىلإ عاطق نم فلتخت يتلا ,ةيلوألا فيراصملا
 هذه فظوت يتلا تاعاطقلا ف ةثيدحلا ايجولونكتلا لاجم ف ةصتخم ةزهجأو تادعم وأ ,ايجولونكتلا

 فيراصمك فيراصملا هذه باستحا ةداع متيو .)AgriTech, Fintech, etc( جاتنإلا ةيلمع ف ايجولونكتلا

 ,Smiles( ةبيرضلل عضاخلا يئاهنلا غلبملا ليلقت لجأ نم حبرلا فاص نم اهمصخ متي مث نمو ,ةيسيسأت

2018(. 
 
 تاموصخلا نأ ,)يكيرمألا بئارضلا تاسايس زكرم ً,اضيأ ,هيلإ راشأ ام وهو( تاساردلا نم ديدعلا تتبثأ
 ً,اقباس انرشأ امكو ,ةئشانلا تاكرشلا نإ ثيح ,ةئشانلا تاكرشلا قايس ف ةلاعف ريغ بلاغلا ف ةيبيرضلا
 ةيبيرضلا تاسايسلا نم عونلا اذه لثم نم ديفتست ال يلاتلابو ,ىلوألا لحارملا ف ةراسخ فاصب لمعت

 ريغ ةلجاع ةيبيرض زفاوح دوجو ىلإ ةجاح كانه ,كلذل .)Rosenberg & Marron, 2015( ةيزيفحتلا
 ةفلتخملا فيراصملا ليومت ىلع ًايتاذ تاكرشلا هذه ةردق مدع ببسب ,ةئشانلا تاكرشلا ةيحبرب ةطبترم
 ةريبكلا تاكرشلاب ةنراقم رطاخملا لاملا سأر قاوسأ ىلإ اهلوصو ةبوعصو ,اهتايح ةرود لحارم لالخ

)Morse, 2017(. تجردأ يتلا ةدحتملا تايالولا ف ةئشانلا تاكرشلا نم %75 نأ حوسملا دحأ رهظأ دقف 

 & Rosenberg( ةراسخ فاصب لمعت تناك ،2008و 1996 يماعلا يب يلوألا ماعلا باتتكالل اهسفن

Marron, 2015(. 
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 تاداريإلا ىلع ةضورفملا ةيبيرضلا تامازتلالا ةبسن نم للقي يذلا ،(tax credits) يبيرضلا نامتئالا .2

 فو ،)non-refundable( درتسم ريغو )refundable( درتسم ىلإ يبيرضلا نامتئالا مسقيو .ةيلكلا
 ةميق تزواجت اذإ نكل ,ةقحتسملا بئارضلا يلامجإ نم يبيرضلا ءافعإلا ةميق حرط متي ,يتلاحلا اتلك
 ف ةفلكملا ةهجلا وأ صخشلا ىلإ قرفلا عفدب ةيبيرضلا تاطلسلا موقت ,ةقحتسملا ةبيرضلا غلبم ءافعإلا

 ,Tax Policy Center( ةدرتسملا ريغ ةبيرضلا لاح ف كلذ متي الو ,درتسملا يبيرضلا نامتئالا ةلاح

2021(. 
 
 ,لودلا نم ديدعلا ف ةلاعف ريغ ةسايس ,ةئشانلا تاكرشلاب ةقلعتملا ةدرتسملا ريغ ةيبيرضلا تاءافعإلا ربتعتو
 نم ىلوألا تاونسلا ف ةصاخبو ,اهنم ريبك ددع هدبكتي يذلا ةراسخلا فاصو ,اهحابرأ يندت ببسب كلذو

 وأ ,ًادج ًايندتم نوكيس ةبيرضلا تاءافعإلا مجح نإ يأ ؛)Rosenberg & Marron, 2015( ةكرشلا رمع
 ,ةءافك رثكألا ةدرتسملا ةيبيرضلا تاءافعإلا ربتعت ,كلذل .اهمادعنا وأ ,حابرألا ىوتسم يندت ببسب دوجوم ريغ
 لحارملا ىلإ اهلاقتناو ةئشانلا تاكرشلا زيفحت ف ريبك لكشب مهاسي ام ,ةبلاس حابرأ دوجو لاح ف ةصاخبو

 ,Cullen & Gordon, 2002; Rosenberg & Marron, 2015; Morse( عورشملا رمع نم ةيئاهنلا

 لخدلا ةبيرض نأ )Cullen & Gordon, 2002( ندروجو نلاك اهارجأ ةقمعم ةسارد ترهظأو .)2017
 هذه عم ةرطاخملا نم ًاءزج ةموكحلا لمحتت ثيح ,ةئشانلا تاكرشللً الاعفو ًازفحم ًالماع دعت ةبلاسلا
 ثحبلا ةطشنأ ىلع صاخ لكشبو ,ًايبيرض ًانامتئا حنمت يتلا لودلا نأ ,ًاضيأ ,ةثيدح ةسارد ترهظأ .تاكرشلا

  .)Fazio et al., 2019( %20 ةبسنب ةئشانلا تاكرشلا لوخد لدعم ف ةدايز تدهش ,ريوطتلاو
 
 ماظن ضرف ةيمهأ ىلع تاساردلا نم رخآ مسق زكر ,اهتشقانم تمت يتلا ةيبيرضلا زفاوحلا لاكشأ نعً اديعب
 نمو ,ةئشانلا تاكرشلا رمع نم ىلوألا لحارملا ف ةيندتم بئارض ةموكحلا ضرفت نأ يأ ,ًايدعاصت ةبيرض

 & Watson( تاداریإلا اهيف عفترت نأ ضرتفملا نم يتلا ةقحاللا لحارملا ىلإ لاقتنالا دنع دعاصتت مث

Kaeding, 2019; Block, 2021(. لدعم ىلعً ابلس رثؤي بئارضلا نم عونلا اذه نأ جئاتنلا ترهظأ نكل 
 ىلوألا لحارملا ىلع طقف رصتقت ال ةئشانلا تاكرشلا اههجاوت يتلا ةيلاملا تايدحتلاف ,ةئشانلا تاكرشلا لوخد

 Gentry( ةئشانلا تاكرشلا ةايح ةرود نم عبرألا لحارملا لالخ ,نايحألا بلغأ ف ,رمتست لب ,عورشملا رمع نم

& Hubbard, 2004(، ف ةيندتم حابرأ وأ ةراسخ فاصب لمعت ةئشانلا تاكرشلا نم ةيلاع ةبسن نأ امك 
 اهب تماق يتلا تاساردلا ىدحإ تراشأو .ةضفخنملا ةيبيرضلا بسنلا نم ديفتست نل كلذلو ,ىلوألا لحارملا
 ,ةيلوألا لحارملا ف ةئشانلا تاكرشلا حابرأ ىلع ةيبيرضلا زفاوحلا ىودج مدع ىلإ يبوروألا داحتالا ةيضوفم
 عورشملا رمع نم ةلحرملا هذه ف ةسوملم ًاحابرأ ققحت ال لاحلا ةعيبط ف ةئشانلا تاكرشلا ةيبلاغ نأل

)European Union, 2017(. 
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 ًايلود ةئشانلا تاكرشلل ةمدقملا ةيبيرضلا ريغ زفاوحلا لاكشأ 2.2.3
 

 ةصاخبو ,ةيبيرضلا زفاوحلا ىلع ةئشانلا تاكرشلل تاموكحلا اهمدقت يتلا ةيعيجشتلا تاسايسلا رصتقت ال
 ,ةئشانلا تاكرشلا ومن زيفحت ف ةلاعف ريغ ,اهدحو ,ةيبيرضلا زفاوحلا نأ ةيبيرجتلا لئالدلا ترهظأ نأ دعب
 قلخ ىلع ةئشانلا تاكرشلا ةردق زيزعتل ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا زفاوحلا نم جيزم دوجو يرورضلا نم هنأو

 تاءارجإلا( تايدحتلاو تاقيعملاب زفاوحلا هذه نم ءزج طبتري .)European Union, 2017( يداصتقا ومن

 & Henrekson( ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ف )خلإ ... ,لامعألا ةئيبو ,ةيميظنتلاو ةينوناقلا

Stenkula, 2009(، ريغ زفاوحلا هذه نأش نم نإ .ةساردلا نم ثلاثلا لصفلا ف اهيلإ انقرطت يتلا 
 هجوت نم دحلا ,ًاضيأ ,لب ,بسحف قوسلل ةديدج تاكرش لوخدو ةئشانلا تاكرشلا ومن زيزعت سيل ,ةيبيرضلا

 Douhan( ةيجراخ ةيئيب ةمظنأ ف رامثتسالاو ليجستلل وأ ,يمسرلا ريغ عاطقلا ف لمعلل ةئشانلا تاكرشلا

& Henrekson, 2008(. يلي اميف ةيبيرضلا ريغ زفاوحلا رصح نكمي )Audretsch et al., 2002; Hart, 

2003; OECD, 2003; Lindelof & Lofsten, 2003; Kauffman Foundation, 2007; Ho & 

Wong, 2007; Capelleras et al., 2008; Henreskson & Stenkula; 2009; Toole & Turvey, 

2009; Elert et al., 2019; Lerner, 2020(: 

 
 تاكرشلا لبق نم يداصتقالا طاشنلا ةسرامم ءدبب ةقلعتملا ةيموكحلا تاءارجإلا طيسبتو ليهست .1

 ,تقولا ,يراجت طاشن ءدب ةفلكت( ةيراجتلا لامعألا ةسراممب ةقلعتملا تاءارجإلا ديقعت يدؤي :ةئشانلا
 هجوتو ,لامعألا داورو ةئشانلا تاكرشلل ًاطبثم يئيبلا ماظنلا لعج ىلإ )خلإ ... ,ةيطارقوريبلا
 هذه نم دحلا ف ًامهم ًارود ةموكحلا بعلت ,كلذل .يمسرلا ريغ عاطقلا ىلإ ةئشانلا تاكرشلا
 ليجستلا تاءارجإ طيسبت لالخ نم قوسلل ةئشانلا تاكرشلا لوخد ةيلمع ليهستو تاءارجإلا
 ,)ًالثم تنرتنإلا ربع ليجستلا( لاجملا اذه ف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت فيظوتو ,صيخرتلاو
 ليهست ةيمهأ زربت ,قايسلا اذه ف .ةيطارقوريبلا تاوطخلا نم ليلقتلاو ,ليجستلا فيلاكت ضيفختو
 مدعف ,يلحملا قوسلا ىلإ ةيبنجألا تاكرشلا لوخد نم دحت يتلا ةينوناقلا تابقعلا ةلازإو تاءارجإلا
 ىلع لامعألا داور ةيلباق نم للقيو ,ةيسفانتلا ىلعً ابلس رثؤي ,ةيوق ةيبنجأ ةئشان تاكرش دوجو

 .(Henrekson & Stenkula, 2009) ةيلودلا تاربخلاو ةفرعملا راشتنا ىلعً ابلس رثؤيو ,راكتبالا
- ةئشانلا تاكرشلا ةيفصتو ,سالفإلا نالعإ تاءارجإ ليهست ةموكحلا ىلع بجي ,ىرخأ ةيحان نم
 تاكرشلا ىلع ةيلاملا ءابعألا ديزت ال ىتح -تاكرشلا هذه ف ةيلاع لشف بسن كانه نأ ةصاخبو

 .(Audretsch et al., 2002) ةديدج ةئشان تاكرش ءاشنإ نم لامعألا داور نكمتي يكلو ,ةئشانلا
 تاقيعملا نم ديدعلا ةئشانلا تاكرشلا هجاوت :ليومتلا رداصم ىلإ ةئشانلا تاكرشلا لوصو ليهست .2

 رامثتسالا نع نيرمثتسملا فوزع ىلإ يدؤت يتلا ةرطاخملا ىلإ ةفاضإف ,ليومتلل اهلوصو نم دحت يتلا
 ةيبلاغ نإ ثيح ,يكنبلا ضارتقالل ةيفاك تانامض دوجو مدع ةلكشم كانه ,ةئشانلا تاكرشلا ف
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 كونبلا نم ضارتقالا طورش اهيلع قبطنت ال يتلا تائفلا نمض نم ةئشانلا تاكرشلا ف ييدايرلا
 تانامض قيدانص ريفوت ف ًامهم ًارود تاموكحلا بعلت ,كلذل .ةيمانلا لودلا ف ةصاخبو ,ةيمسرلا
 ةيموكح تارامثتسا لالخ نم وأ ,رطاخملا لاملا سأرب ةصاخ ةيموكح رامثتسا قيدانص وأ ,ضورقلل
 دجو ,لاثملا ليبس ىلعو .)يرذبلا( ركبملا ليومتلا ةلحرم ف ةصاخبو ,ةئشانلا تاكرشلا ف ةرشابم

 ف يلوألا رامثتسالاب ةيموكح تاهج موقت امدنع هنأ )Toole & Turvey, 2009( فروتو يلوت
 قرطلا ىدحإ .ىرخألا تاهجلا نم ةيفاضإ تارامثتسا دشح صرف نم ديزت ,ةئشانلا تاكرشلا
 نع يه ,ةئشانلا تاكرشلل ةلويسلا ىلع قئاوعلا ةلازإ اهلالخ نم ةموكحلا عيطتست يتلا ىرخألا
 قيدانصك ,اهيف ضوخلا ةصاخلا مهسألا قيدانصل نكمي يتلا رامثتسالا عاونأ ىلع دويقلا ةلازإ قيرط

 ف رامثتسالاب ًالثم دعاقتلا قيدانصل حامسلاب ةدحتملا تايالولا تماق ،1978 ماعلا يفف .دعاقتلا

 .)Hart, 2003( يدايرلا طاشنلا ف ةدايز هنع جتن يذلا رمألا ,ةرطاخملا ةيلاع عيراشم
 ,ةئشانلا تاكرشلا مامأ ًاريبك ًاقئاع يرشبلا رصنعلا ريفوت فيلاكت لكشت :لمعلا قوسب ةصاخ زفاوح .3

 ىوتسم عفتري ثيح ,تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ىلع ,ريبك لكشب ,دمتعت يتلا كلت ةصاخبو
 قيقحت مدع لاح ف ةصاخبو ,ًاقئاع ربتعت لمعلا يناوق نأ امك .عاطقلا اذه ف ةرهاملا ةلامعلل روجألا
 ىندألا دحلا عفد نم اهنكمي ال امم ىلوألا تاونسلا لالخ ةريبك ةيدقن تاقفدت ةئشانلا ةكرشلا
 لمع ةلاحلا هذه ف ةموكحلل نكميو .ةمدخلا ةياهن عفدو دعاقتلا قيدانص ف ةمهاسملا وأ ,روجألل
 اهفيظوت لاح ف ةصاخبو ,ةئشانلا تاكرشلا باحصأ عم روجألا اهيف مساقتت فيظوتلل قيدانص
 .ىرخأ ةشّمهم تائف يأ وأ ,ءاسن ,ددج يجيرخ ;لمعلا نع يلطاعلا بابشلا

 زيزعتل ًايروحم ةفرعملا قلخو ريوطتلاو ثحبلا ربتعي :ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ ليومت ف ةمهاسملا .4
 نم ماعلا لاملا ربتعيو .ةمدقتملا ايجولونكتلا ىلع ةينبملا كلت ةصاخبو ,ةئشانلا تاكرشلا ف راكتبالا
 تاموكحلا رفوت ثيح ,ملاعلا لود نم ديدعلا ف ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأل ليومتلا رداصم زربأ
 لامعألا تاعرسمو ايجولونكتلا قئادح ءاشنإو ,يملعلا ثحبلا زكارمو تاعماجلا معدل ةريبك تاينازيم

 & Lindelof & Lofsten, 2003; Henrekson) ايجولونكتلا ديقانع معدو ,تانضاحلاو

Stenkula, 2009). 
 ف فعضب ةيمانلا لودلا ف ةيئيبلا ةمظنألا نم ديدعلا فصتت :ةيركفلا ةيكلملا ةيامح يناوق زيزعت .5

 راكتبالا ةطشنأ ىلعً ابلس رثؤي نأ هنأش نم ام وهو ,ةيركفلا ةيكلملا ةيامحب ةقلعتملا ةينوناقلا ةئيبلا
 ةينوناقلا تاربخلا صقن نم ةئشانلا تاكرشلا باحصأو لامعألا ويداير يناعي امك ,تاكرشلا هذهل
 ,ةيركفلا ةيكلملاب صاخلا ينوناقلا راطإلا ريوطت بلطتي هلك اذه .ةيركفلا ةيكلملا قوقحب قلعتي اميف
 ةيناجملا ةينوناقلا تاراشتسالاو تامدخلا ريفوت ًاضيأو ,فرعملاو يجولونكتلا روطتلل اهتبكاومو
 .ةقالعلا تاذ ةيموكحلا رئاودلا ف ةئشانلا تاكرشلا باحصأل
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 ةئشانلا تاكرشلل ةمدقملا زفاوحلا ةيلاعف 3.2.3
 

 طاقنلا ذخأ بجي ,ريثأت تاذو ةلاعف ةئشانلا تاكرشلل ةموكحلا اهمدقت يتلا زفاوحلا نوكت يكل ,ماع لكشب
 :رابتعالا يعب ةيلاتلا

 بجي .ةئشانلا تاكرشلا رمع نم ىلوألا لحارملا ف اهنم رفم ال يتلا ةراسخلا فاص باستحا ةيفيك .1
 تاكرشلا اهل ضرعتت يتلا رئاسخلاو حابرألا ىلع بئارضلا باستحا يب قسانت كانه نوكي نأ
 تاناعإ نم اهلباقي ام كانه نوكي نأ بجي ,حابرألا ىلع ةيروفلا بئارضلا بستحت امك هنإ يأ ;ةئشانلا

 ةبيرض نم )subsidies( تادعاسملا عوضوم ,انه ,حرُطيو .)Pomerleau, 2017( رئاسخلا ىلع

 اهعفدت يأ ,يسكع يبيرض نامتئا لكش ىلع نوكت يتلا )Negative Income Tax( ةبلاسلا لخدلا

 ثيح ،)Linke, 2018( يعم ىوتسم تحت مهلخد نوكي نيذلل تاكرشلاو دارفألا سيلو تاموكحلا
 يلاع لمع جذومنب لمعت اهنوك ,ةئشانلا تاكرشلا قايس ف ةياغلل ٍدجم بئارضلا نم عونلا اذه نإ
 .)Cullen & Gordon, 2002( ةموكحلا عم ةرطاخملا هذه نم ءزج ةكراشمب اهل حمسيس ام ,ةرطاخملا

 .ةئشانلا تاكرشلا حابرأب ةقلعتم ريغ وأ ,ًالجاع ةقحتسم اهب لومعملا ةيبيرضلا زفاوحلا نوكت نأ .2

 دئاوع ىلع ةئشانلا تاكرشلا اهعفدت يتلاك )Capital Gains Tax( ةيلامسأرلا حابرألا هيبرض :ًالثم

 ةبيرض ،)European Union, 2017; Chari et al., 2004( نيرمثتسملل اهتكرش نم صصح عيب

 ةكرشلا حابرأب يساسأ لكشب طبترت ال ىرخأ ةيبيرض زفاوح ةيأ وأ ،)Payroll Tax( بتاورلا

)Morse & Allen, 2015(. تناك عونلا اذه نم ةيبيرضلا زفاوحلا نأ ىلإ ةيلودلا براجتلا ريشتو 

 ,Gompers & Lerner( ةدحتملا تايالولا ف ةرطاخملا رامثتسالا قيدانص عاطق ومن ف زربألا لماعلا

1999(. 
 نم اهنيب اميف ةفلتخملا زفاوحلاو تاسايسلا لعافتت فيك رابتعالا يعب تاموكحلا ذخأت نأ بجي  .3

 دحأ رهظأ ,لاثملا ليبس ىلعف .)Henrekson & Stenkula, 2009( ةيسكع جئاتن يأ بنجت لجأ
 ىلع ةيبيرض تاءافعإ حنمت يتلا رامثتسالا عيجشت تاسايس نم لوألا ديفتسملا نأ ةيبيرجتلا ةلدألا
 يتلا ةئشانلا تاكرشلا سكع ىلع ,ةريبكلا تاكرشلا وه ,ةزهجألاو تادعملاك ةسوململا تارامثتسالا
 .ةسوملم ريغ لوصأ نم يساسأ لكشب اهلوصأ نوكتت

 ال زفاوح "ةظفحم" ثدحتست نأ بجي لب ,زفاوحلا نم ددحم عون ىلع تاموكحلا دمتعت الأ بجي .4
 ,اهسفن ةئشانلا تاكرشلا يب ريبكلا فالتخالا ببسب كلذو ,ةيبيرضلا زفاوحلا ىلع طقف رصتقت

 نأ رابتعالا يعب ذخألا بجي امك  .)European Union, 2017( اهيف طشنت يتلا ةئيبلا ةمظنألاو
 ةيئيب ةمظنأ ف اهحاجن ةرورضلاب ينعي ال ,ام ةلود ف يعم يئيب ماظن ف ةيزيفحت ةسايس حاجن
 .ىرخأ
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 ةئشانلا تاكرشلا نأ ،)Rosenberg & Marron, 2016( ةثيدح ةسارد ترهظأ ,كلذ ىلع ةوالع .5

 ىلإ ىعست يتلا تاكرشلا هيلإ أجلت يذلا )debt financing( نويدلا ليومت لالخ نم لومت يتلا
 سأر لالخ نم اهلامعأ ىلع ةرطيس يأ ضرقملا ءاطعإ نود نم ,ةكرشلل ةلماكلا ةيكلملاب ظافتحالا
 يمهسلا لاملا سأر ليومت لبق نم لومت يتلا نم لقأ ةيبيرض تامازتلا اهيلع بترتي ,يمهسلا لاملا

)equity financing(، حابرألاو مهسألا نم ةصح ىلع لوصحلا اهلالخ نم رمثتسملل قحي يتلا. 
 لاملا سأر حابرأ ىلع بئارض تاكرشلا ىلع بترتي يمهسلا رامثتسالا ةلاح ف ,لاثملا ليبس ىلعف

)capital gains tax(، ىلع ةوالع ,ةئشانلا تاكرشلل تارامثتسا دشح مامأ قئاوعلا فعاضي ام 
 نم ةصح عيب دنع لاملا سأر حابرأ ةبيرض ضرف مدع نإف ,كلذل .ًاساسأ ةرطاخملا ةيلاع اهنوك
 طقف رصتقت ال ةبيرضلا تاءافعإلاو .اهعسوتو ةئشانلا تاكرشلا ومنلً ازفحم دعي ,نيرمثتسمل ةكرشلا
 ريغ ةيبيرضلا تاءافعإلا ةيمهأ ىلع تاساردلا نم ريبك ددع زكر دقف ,ةئشانلا تاكرشلا ىلع
 ,لاملا سأر حابرأ ةبيرض ىلع تاءافعإ ةصاخبو ,تاكرشلا ف نيرمثتسملل ةحونمملا حبرلاب ةطبترملا
 ةدايز يلاتلابو ,ةئشان تاكرش ف تارامثتسالا ف ضوخلا ىلع نيرمثتسملا ةيلباق ديزت اهنإ ثيح

 ,.European Union, 2017; Denes et al( تاكرشلا هذهل رفوتملا يمهسلا لاملا سأر ليومت

2019(. 
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 عبارلا لصفلا
 

 اهب ةصاخلا ةيئيبلا مظنلاو ةئشانلا تاكرشلا زيفحت لاجم ف ةفلتخملا ةيلودلا براجتلا
 

 ةمّدقم 1.4
 
 قيرط نع ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلاب ضوهنلا فً امهم ًارود تاموكحلا بعلت ,قباسلا لصفلا ف ركذ امك
 ةيدام ةيزيفحت تاسايس حرطو ,ةينوناقلاو ةيرادإلا تابقعلا ةلازإو تاءارجإلا ليهستو ,ةيميظنتلا ةئيبلا حالصإ
 نم هريوطتو ةئشانلا تاكرشلا عاطق ومن ف تاموكحلا ةمهاسم ىلإ ةيلودلا براجتلا ريشتو .ةيدام ريغو
 اذهل يعامتجالاو يداصتقالا رودلا زيزعت لجأ نم اهتذختا يتلا زفاوحلاو تاسايسلاو تاءارجإلا ةمزح لالخ
 ماظنلا يسحتل ةيموكحلا تالخدتلا لاجم ف ةيلودلا براجتلا زربأ لصفلا اذه ضرعتسيو .مهملا عاطقلا
 يتلا لودلا رابتعالا يعب ذخألا عم ,ةيعيجشتلا تاسايسلاو زفاوحلا نم ةلس ريفوتو ,ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا
 مظنب عتمتت يتلا كلتو ,)ليئارسإو ,ةدحتملا تايالولا( ةئشانلا تاكرشلل ةيوقو ةروطتم ةيئيب مظنب نآلا زيمتت
 ةيئيبلا مظنلا نوكل كلذو ,ندرألاو رصم نم لك ةبرجت حرط تو .)دنهلا ,لاثملا ليبس ىلع( ةدعاوو ةئشان ةيئيب
 ةيزيفحت تاءارجإو تاسايس تعضو اهنكلو ,ينيطسلفلا عقاولل ةهباشم تايدحت هجاوت اهيف ةئشانلا تاكرشلل
 .ةساردلا قحتست
 

 ةيلاثم ةيئيب مظنك ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةبرجت 2.4
 
 10 لوأ نم 5 ىلع يوتحت ثيح ,ةئشانلا تاكرشلل لثمألا يئيبلا ماظنلل ةفدارم ةدحتملا تايالولا تحبصأ

 لوح ةئشانلا تاكرشلا نم %64.7 مضت امك ،)7.2 مسقلا رظنا( ةيئيب ةمظنأ لضفأكً ايملاع ةفنصم ندم

 زفاوحلا نم ًاددع ةددحتملا تايالولا مدقتو .)Sivastava, 2021( رالود رايلملا اهتميق تزواجت يتلا ملاعلا

 لودلا ف اهباحصأ نم ةريبك ةبسن عفد ام ،)Ireland, 2021( ةئشانلا تاكرشلا لمع قاطنل ًادج ةمئالملا
 تايالولا اهتمدق يتلا زفاوحلا زربأ انه ضرعتسن .كانه مهتاكرش ليجست ىلإ ,يطسلف اهيف امب ,ةيمانلا
 :ةئشانلا تاكرشلل ةدحتملا

 
 )ةيلارديفلا زفاوحلا( ةلودلا ىوتسم ىلع زفاوح 1.2.4

 

 :ةيبيرضلا ريغ زفاوحلا ىلع ةلثمأ 1.1.2.4
 

 1977 ماعلل )America’s Seed Fund( يرذبلا ليومتلل اكيرمأ قودنص .1
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 ةينطولا ةيكيرمألا ةسسؤملا ةرادإ تحت ،1977 ماعلا ةيكيرمألا ةموكحلا هتسسأ يذلا ,قودنصلا اذه نوكتي

 ف راكتبالا ثاحبأ ةحنم :امه يتيساسأ يتحنم نم Foundation Science National US(،4( مولعلل

 Small Business) (SBIR) ةريغصلا تاكرشلل ايجولونكتلا لقن ةحنمو ،(STTR) ةريغصلا تاكرشلا

(Innovation Research (SBIR), Small Business Technology Transfer (STTR). سأر غلبيو 

 تاراكتبا اهيدل يتلا ةئشانلا تاكرشلا نافدهتست امهاتلكو ,يكيرمأ رالود رايلم 3.5 يتحنملا اتلكل يلكلا لاملا

 رظنلا ضغب )high-impact( يلاع ريثأت تاذ تاجتنم وأ تامدخ ىلإ اهليوحت عيطتست ةيسدنه وأ/و ةيملع

 عم ةكارش اهيدل يتلا ةئشانلا تاكرشلا فدهتست )STTR( نأ وه يتحنملا يب يساسألا قرفلا 5.عاطقلا نع

 قيوستلل ةلباق حبصتل اهتامدخو اهتاجتنم ريوطت نامضل يساسأ طرشك ,يعماج وأ يموكح يثحب زكرم

 ةينازيم نوكت نأ ةحنملا هذه طرتشتو ،)America’s Seed Fund, 2018( قاوسألا فلتخم ف يكلهتسملل

 ةفثكم ريوطتو ثحب تايلمع اهيدل يتلا تاكرشلل يه (SBIR) امنيب ,رثكألا ىلع %0.45 ريوطتلاو ثحبلا

 .)NIH, 2021( رثكألا ىلع %3.2 ىلإ عفترت اهيدل ريوطتلاو ثحبلا ةينازيم يلاتلابو ,رثكأ
 
 قلعتت ,ةيكئالملا تارامثتسالاو رماغملا رامثتسالا قيدانص نع قودنصلا اذه اهيف فلتخي يتلا ةيساسألا ةيلآلا
 اذه رمثتسي ثيح ,ةكرشلل اهتيكلم نم ءزج ةراسخ ىلع تاظفحتلا ضعب اهيدل يتلا ةئشانلا تاكرشلاب
 يلاتلاب ,كلذ لباقم لاملا سأر ف ةصح يأ ىلع ذاوحتسالا نود رالود ينويلم ىلإ لصي دق امب قودنصلا
 لالخ نم ,ةموكحلل يساسألا فدهلا دعيو .اهتكرشل ةلماكلا ةيكلملا ىلع ظافحلا ةئشانلا تاكرشلا عيطتست
 راكتبالا زيفحتو فئاظولا قلخ لالخ نم ةيداصتقاو ةيعمتجم تاريثأت قيقحت لب ,حبرلا سيل ,جمانربلا اذه

)America’s Seed Fund, 2021(. ةلصفنم ةحنم 2200 ىلع ديزي ام حنم ت ،2020و 2016 يماعلا يبو 

 ,America’s Seed Fund( ًايونس حنملا هذه نم تدافتسا ةئشان ةكرش 440 لدعمب يأ ;ةئشانلا تاكرشلل

 ةئشانلا ةكرشلاف ,قودنصلا اذهل اهيف لضفلا دوعي يتلا حاجنلا صصق نم ددع كانهو .)2021

)Neurowired( ةحنم ىلع تلصح يتلا )STTR( دشح كلذ دعب تعاطتسا ,ىلوألا اهلحارم ف ةيلارديفلا 
 تارامثتسالا دعب ةيفاضإ تارامثتسا دشح ةيناكمإو .اينيجريف ,مهتيالو قاطن ىلع ىرخأ ةيجراخ تارامثتسا

 علسلا تاداريإ ردقت ,ماع لكشبو .)Olesh, 2020( ةكرشلا حاجن ىلع ًامهم ًارشؤم ربتعي ةموكحلل ةيلوألا

 يتلا فئاظولا ردقتو ,رالود رايلم 159 وحنب )STTR(و )SBIR( يتحنم لضفب اهريوطت ت يتلا تامدخلاو

 نم اهيف امل ىرخأ ةلود 17 لبق نم جذومنلا اذه دامتعا تو ،)Olesh, 2020( فالآلاب كلذل ةجيتن اهاتقلخ

 .)Rozansky, 2019( ةلمتحم ةيباجيإ تاريثأت

 
 

 
4 https://www.sbir.gov/node/1908469  
5 Ibid. 
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 6 2011 ماعل امابوأ كراب يكيرمألا سيئرلا هثدحتسا يذلا America Startup جمانرب .2
 
 ىلإ تاعماجلاو ةيحبرلا ريغ تاسسؤملاو لامعألا تاعمتجم امابوأ كاراب قبسألا يكيرمألا سيئرلا اعد
 ةطخ هميدقت لالخ نم ,اكيرمأ ءاحنأ عيمج ف لامعألا داور نم ديزملا حاجن زيزعتل هدوهج ىلإ مامضنالا
 :لمشت لامعألا داورو ةئشانلا تاكرشلل ةيزيفحت

 .دالبلا ءاحنأ عيمج ف ومنلا ةيلاع ةئشانلا تاكرشلل لاملا سأر ىلإ لوصولا عيسوت -

 نم لامعألا داورو ييكيرمألا نم ديزملا ّنكمت يتلا داشرإلاو لامعألا ةداير ميلعت جمارب عيسوت  -
 .ةديدج فئاظو ىلع لوصحلا

 دق يذلا ,ةيلاريديفلا ةموكحلا نم لومملا ريوطتلاو ثحبلا ف ًايونس رالود رايلم 148 يلاوح رامثتسا -
 .ًامامت ةديدج تاعانصو ةركتبم ةئشان تاكرش دّلوي

 .ومنلا ةيلاع ةئشانلا تاكرشلا مامأ ةيرورضلا ريغ ةيميظنتلاو ةينوناقلا قئاوعلاو زجاوحلا ةلازإ  -

 .ةئشانلا تاكرشلاو ةريبكلا تاكرشلا يب نواعتلا عيسوت  -

 قيدانصلا حلاصل ييليومت يقودنص حرط لالخ نم ,ليومتلا ىلإ ةئشانلا تاكرشلا لوصو زيزعت -
 :امهو ,رطاخملا لاملا سأرل ةيرامثتسالا
Ø تاعمتجملا ف ةيداصتقاو ةيعامتجا فادهأ وذ يكريمأ رالود رايلم ةميقب رامثتسا قودنص 

 ةقاطلا لثم ةئشانلا تاعاطقلا ف تاكرشلا كلذكو ,ًايداصتقا ةرثعتملا قطانملا لمشو ,ةشمهملا
 هذه هعمجت يذلا صاخلا لاملا سأرل ةقباطم 2:1 ىلإ لصي ام قودنصلا اذه مدقيس .ةفيظنلا

 ,رامثتسالا نم %50 هتميق امب فاضإ غلبمب مهاستس ةموكحلا نأ يأ( ةيرامثتسالا قيدانصلا

 ةكارشلاب ,)ةيفاضإ فلأ 50 ةموكحلا عضتس ,رالود فلأ 100 رامثتساب نورمثتسملا ماق اذإ يأ
 .ريبكلا رثألا تاذ تارامثتسالا فادهتسال صاخلا عاطقلا نم نيرمثتسم عم

Ø ف ةئشانلا تاكرشلا اههجاوت يتلا ليومتلا ةلكشم زواجتل رالود رايلم ةميقب راكتبا قودنص 
 يدقنلا قفدتلا وأ ةيرورضلا لوصألا ىلإ رقتفت يتلا كلت اميس ال ,اهرمع نم ةركبملا لحارملا
 نإف ,عراستملا ومنلا تاذ ةئشانلا تاكرشلل ةبسنلاب .يديلقتلا فرصملا ليومتلا ىلع لوصحلل

 ييالم 4-1 يب حوارتت يتلا ليومتلا تالوجل "توملا يداو" ىمسي اميف صاخ لكشب ةداح ةوجفلا

 قودنصلا لالخ نم هعمج ت يذلا صاخلا لاملا سأرل 1:1 ةقباطم راكتبا قودنص رفويو .رالود

 نورمثتسملا ماق اذإ يأ ,رامثتسالا نم %100 هتميق امب فاضإ غلبمب مهاستس ةموكحلا نإ يأ(

 .ةركبملا ةلحرملا ف ,)ةيفاضإ رالود فلأ 100 ةموكحلا عضتس ,رالود فلأ 100 رامثتساب
 
 

 
6 https://obamawhitehouse.archives.gov/economy/business/startup-america/progress-report 
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 ةيبيرضلا زفاوحلا 2.1.2.4
 
 - Protecting Americans From Tax Hikes( ةيبيرضلا تاعافترالا نم ييكيرمألا ةيامح نوناق ربتعي

PATH( ةئشانلا تاكرشلل ةزفحملاو ,2015 ماعلا ف ةيكيرمألا ةموكحلا اهيلع تقداص يتلا يناوقلا زربأ نم, 
 مصخ لالخ نم ,ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا ريوطتلاو ثحبلا فيراصم ىلع ةيبيرض تاءافعإ حنمي ثيح

 تاكرشلا هذهب ةصاخلا ريوطتلاو ثحبلا فيراصم يلامجإ نم اهيلع ةضورفملا روجألا ةيبيرض نم %10 غلبم

)Pires, 2021; Palmer, 2021(، ةدايز نإ ثيح ,ريوطتلاو ثحبلا تايلمع ف عسوتلا ىلع اهزفحي ام 

 ,Johnson( ةكرشلا ةيحبر نع رظنلا ضغب كلذو ,ىلعأ تاءافعإ اهيلع بترتي ريوطتلاو ثحبلا فيراصم

 مصخ ثيح نم سيل تاءافعإلا هذه نم ةدافتسالا ةيناكمإ نوناقلا اذه يطعي ,كلذ ىلإ فضأ  .)2021

 ,Johnson( لخدلا ةبيرض نم مصخت نأ ةيحبرلا ةئشانلا تاكرشلل ,ًاضيأ ,حمسي لب ,بسحف روجألا ةبيرض

2021(. 
 
 نم ًاريبك ًاددع فظوت ال ةئشانلا تاكرشلا نإ ثيح ,ىلوألا ةلهولل لاعف ريغ يبيرضلا ءافعإلا اذه ودبي دق
 اذه دونب مهأ دحأ ,كلذل ,روجألا ةبيرض ىلع مصخلا نم ةدافتسالا نم نكمتتل ىلوألا اهلحارم ف دارفألا
 تحجن لاح ف اهنم ةدافتسالا نكمي يلاتلابو ,ةمداقلا ةنس 20 ةدمل ءافعإلا اذه ليحرت ةيناكمإ وه نوناقلا

 .)Clarus R&D, 2021( ييلماعلا نم ربكأ ددع فيظوتب تماق يلاتلابو ,عسوتلاو ومنلا تعاطتساو ةكرشلا
 ةئشانلا تاكرشلا نكمتتل ريوطتلاو ثحبلا تايلمع حاجن طرتشت ال ةيبيرضلا تاءافعإلا هذه ,كلذ ىلع ةوالع
 ثحبلا تايلمع نأ ةموكحلا كاردإل ,)ثحبلا تايلمع نم ديدج ءيش ريوطت طرتشت ال يأ( اهنم ةدافتسالا نم
 ركتبم ءيش ريوطت ةيلباق ديزتو نسحتتل ,ةعجارلا ةيذغتلا نم ريثكلا جاتحتو ,ةرمتسم ةيلمع يه ريوطتلاو

 .)Clarus R&D, 2021( اهلالخ نم
 
 )يلحملا ىوتسملا( ةيكيرمألا تايالولا ضعب ف ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا زفاوحلا مهأ 4.2.2

 
 لمشت ,ماع لكشب .ىرخأو ةيالو لك يب ةيبيرضلا ةيلكيهلا فلتخت ثيح ,تايالولا ىوتسم ىلع رفاوحلا فلتخت
 ,)تاكلتمملا/تاعيبملا/لخدلا( ةيبيرضلا تاءافعإلاو ,رشابملا يموكحلا ليومتلا ةيالولا ىوتسم ىلع زفاوحلا
 لمعلا تاحاسمو حنملا جماربو ,ريوطتلاو ثحبلاب ةصاخلا تاينامتئالاو ,تارامثتسالاب ةقلعتملا زفاوحلاو
 عونتتو .صاخلا عاطقلاو تاكرشلا هذه يبً اضيأو ةئشانلا تاكرشلا يب ام تاكارشلاو ,تانضاحلاو ,كرتشملا
 طقف ةلثمألا ضعب ةساردلا ضرعتست ,هيلعو تايالولا ىوتسم ىلع تاموكحلا اهب يعتست يتلا تازفحملا ةقاب
 اهتمظنأ تفنص ةيسيئر تايالو عبرأ ف تاموكحلا لبق نم ةمدقملا ام ًاعون ةديرفلا زفاوحلاو جماربلا نم

 7:ملاعلا ف لضفألا نم اهنأ ىلع ةيئيبلا

 

 
7 https://www.cfo.com/business-expansion/2016/07/federal-state-local-rd-incentives-supporting-startups/ 
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 نم ًاديرف ًاعون كرويوين ةيالو مدقت ,يلارديفلا ىوتسملا ىلع تاءافعإلا ىلإ ةفاضإ :كرويوين ةيالو .1
 زكارم نم ةبيرق عقاوم ف ةيراجتلا اهلامعأب موقت نأ راتخت يتلا تاكرشلل ةيبيرضلا تازفحملا

 يب تاقالعلا زيفحت فدهب NY Startup(،8( جمانرب لالخ نم ,ةينهملا تايلكلا وأ تاعماجلا
 ةدمل لماك لكشب بئارضلا نم تاكرشلا كرويوين ةيالو يفعتو .تاعماجلاو صاخلا عاطقلاو تاكرشلا

 يأ ;ةيلحملا ةيصخشلا لخدلا بئارض نم تاكرشلا هذه ف يلماعلا ,ًاضيأ ,يفعت امك ,تاونس 10

 صرفلاو ةحاسملا ةحجانلا تاكرشلاو ميلعتلا زكارم يب فارغجلا براقتلا حيتي 9.ةيالولا اهلصحت يتلا

 ثحبلا تاربتخمو تاربخلاو دراوملا ىلإ لوصولل بالطلاو ييدايرلاو ةئشانلا تاكرشلل ةيرورضلا
 نم بالطلاو صاخشألا نم ربكأ ًاددع زفحي نأ هنأش نم يذلا رمألا ,عساوو لهس لكشب نيدشرملاو
 تاعمتجم ءاشنإ لالخ نم لمعلا صرف قلخي نأو ,ةئشانلا تاكرشلاو ةيدايرلا ملاع ف طارخنالا
 ـب فرعت تاحاسم ةيالولا رفوت ,كلذ ىلع ةوالع .ةيالولا ءاحنأ عيمج ف بئارضلا نم ةافعم

)locations of Silicon Alley( ةيرشب دراومو لامعأ تانضاحو ةكرتشم لمع تاحاسم رفوت يتلا 
 .اهومن نم ىلوألا لحارملا ف اهنيكمتو تاكرشلا ناضتحال ةضفخنم راعسأب

 ىوقأ نم )سلجنأ سولو نوكيليس يداو( ينثا مضت يتلا اينروفيلاك ةيالو مدقت :اينروفيلاك ةيالو .2

 نم ديدعلا ،)Startup Genome, 2020( ريرقت بسحب ةئشانلا تاكرشلاب ةطيحملا ةيئيبلا مظنلا

 California( يبيرضلا نامتئالا جمانرب :اهمهأ ,ةئشانلا تاكرشلل ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا زفاوحلا

competes Tax Credit(، حنملا جمانربو )California Competes Grant Program(، ثيح 

 نم ,ةيبيرض تاءافعإ لكش ىلع ةرفوتم يكيرمأ رالود نويلم 180 نم رثكأ ىلع تاكرشلا سفانتت

 ريبك ددع ,ًاضيأ ,اينروفيلاك ف دجوي 10.دحاولا ماعلا ف ةددحم تارتف ثالث لالخ يدقتلا لالخ

 ةدعاسملا لامعألا لاجرو ةريغصلا لامعألا باحصأل رفوت يتلا ,ةئشانلا لامعألا ريوطت زكارم نم
 وأ ةفلكتلا ةضفخنم تارمتؤملاو تاودنلاو ةينهملا تاراشتسالا لالخ نم ,ةيصخشلاو ةرشابملا ةينفلا
 .يئيبلا ماظنلا رصانع عيمج يب طبارتلا ةدايزل ,ةيناجملا

 ةيالو رفوت ,يلارديفلا ىوتسملا ىلع ةيبيرضلا تاءافعإلا ىلإ ةفاضإ :ستسوشتاسام ةيالو .3

 تارامثتسالا ىلع )Sales and Use tax exemptions( ةديرف ةيبيرض تاءافعإ ستسوشتاسام

 يفعت امك .تاكرشلا نم )R&D( ريوطتلاو ثحبلا ةيلمع ف مهاست دراوم وأ تادعم وأ تالآ يأ ف

 تاكرشلا هذه يرتشت تناك ام اذإ ,تاعيبملا ةبيرض نم يلماع 5 نم لقأ فظوت يتلا ةئشانلا تاكرشلا
 ةبيرض نمً ءافعإ ستسوشتاسام رفوت ,كلذ ىلإ فضأ .ةئفدتلل دوقولاو ءابرهكلاو زاغلا لثم دراوم

 
8 https://esd.ny.gov/startup-ny-program 
9 https://esd.ny.gov/startup-ny-program 
10 https://business.ca.gov/california-competes-tax-credit/ 
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 11 يلامجإ فظوتو ,رالود نويلم نم لقأ ةردقملا اهتميق غلبت يتلا ةيراجتلا تاكلتمملا ىلع كالمألا

 11.ًاصخش

 تاكرشلا ف ييكئالملا نيرمثتسملل يبيرض ءافعإ جمانرب ,يسريجوين ةيالو رفوت :يسريجوين ةيالو .4
 نامتئا ىلع لوصحلا تاكرشلاو دارفألا نيرمثتسملل جمانربلا حيتيو .ايجولونكتلا ىلع ةمئاقلا ةئشانلا

 رمثتسملا نوكي نأ مزلي ال امك .رامثتسالا نم %10 لداعي دادرتسالل لباق )Tax credit( يبيرض

 12.ءافعإلا نم عونلا اذه ىلع لوصحلل لهأتلل يسريجوين ةيالو ف ةكرشلا وأ درفلا

 تاكرشلل ًازيفحت ةيئيبلا ةمظنألا رثكأ دحأ اهنوكل ةريبك ةعمس ريواليد ةيالو تبستكا :ريواليد ةيالو .5
 ليجست ةفلكت ضفخنتو .ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةئشانلا تاكرشلا اهيلإ بذج ام ,ملاعلا ف ةئشانلا

 مويلا ف ليجستلا ةلماعم ءاهنإ ةيناكمإ ةحاتإ ىلإ ةفاضإ ,طقف $89 ىلإ ةيالولا ف ةئشانلا تاكرشلا

 عفدي الف ,ةيبيرضلا زفاوحلاب قلعتي امب امأ .)Mercury, 2021( ةيفاضإ موسر لباقم هسفن
 ةيكلم ليوحتو عيب ىلع بئارض يأ دجوي الو ,مهسألا نم مهصصح ىلع بئارض ةيأ نورمثتسملا
 ريواليد ف ةلجسملا ةئشانلا تاكرشلا رطاخملا لاملا سأر قيدانص لضفت ,يلاتلابو ,لاملا سأر صصح

)Springmeyer, 2021(. لمعت يتلا تاكرشلا ىلع ةبترتم لخد ةبيرض دجوت ال ,كلذ ىلإ ةفاضإ 

 .)Mercury, 2021( ةيالولا جراخ
 

 ةئشانلا تاكرشلل ةيئيبلا مظنلا معد ف ةيليئارسإلا ةبرجتلا 3.4
 
 ةوق ةيحان نم ةلود 202 يب نمً ايملاع عبارلا هنأب ةئشانلا تاكرشلاب طيحملا يليئارسإلا يئيبلا ماظنلا فنص

 طيحملا يليئارسإلا يئيبلا ماظنلا مضيو .)StartupBlink, 2018( ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا
 لكل ةدحاو ةئشان ةكرش لدعمب يأ ,دارفألا ددعل ةبسنلاب ةئشانلا تاكرشلا نم ددع ربكأ ةئشانلا تاكرشلاب

 .)Yerman, 2019; Daniely, 2020( ,"ةئشانلا تاكرشلا ةمأ" ـب اهبيقلت ىلإ ىدأ يذلا رمألا ,درف 1400
 
 ،2015 ماعلا يفف ،)High Tech( ةيلاعلا ايجولونكتلا لاجم ف اهروطتب ةيليئارسإلا ةئشانلا تاكرشلا زيمتت

 ةئشان تاكرش %79 اهنم ,يليئارسإلا طسولا ف لمعت ةقئافلا ايجولونكتلل ةكرش 7000 يلاوح تناك

)Menon, 2017(. ةئشانلا تاكرشلا لك نم رثكأ ةينقتلا ةيلاع ةئشان تاكرش تروط 2017 ماعلا ف هنأ ركذي 

 ف ةئشانلا ةيليئارسإلا تاكرشلا تعمج ،2016 ماعلا ف ,ًاضيأ .)Cooper, 2017( ابوروأ ف تسسأت يتلا

 ةيدقنلا تاقفدتلا تغلب امنيب ,رالود رايلم 4.8 غلب تارامثتسالا نم ًايسايق ًامقر ةقئافلا ايجولونكتلا لاجم

 )Deloitte, 2021( رالود رايلم 10.02 مهسألا قاوسأ ف ةيلوألا ةماعلا ضورعلاو ذاوحتسالا تايلمع نم

 ةئشانلا ةيليئارسإلا )Mobileye( ةكرش ىلع ةيكيرمألا )Intel( لتنإ ةكرش تذوحتسا ,لاثملا ليبس ىلعف

 
11 https://www.cfo.com/business-expansion/2016/07/federal-state-local-rd-incentives-supporting-startups/ 
12 https://www.cfo.com/business-expansion/2016/07/federal-state-local-rd-incentives-supporting-startups/ 
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 اهخيرات ف ةينقتلا ةيلاع ةقفص ربكأ يهو ,رالود رايلم 15.3 لباقم قئاس نودب تارايسلا ايجولونكتل

)Cooper, 2017(. 
 
 ف (medium- and high-tech) ةيليئارسإلا ةطسوتملاو ةيلاعلا ايجولونكتلا عاطق ف لوحتلا ةطقن ترهظ
 ىلإ 1990 ماعلا %51 نم ايجولونكتلا عاطق يلامجإ نم عاطقلا ةمهاسم تعفترا ثيح ,تاينيعستلا ةيادب

 يذلا ةدوجلا يلاع يجولونكتلا ميلعتلا اهزربأ ,ةديدع بابسأ ىلإ ومنلا اذه ىزعي 1999.13 ماعلا 86%

-Cellon( ملاعلا ف ناكسلا ددعل ةبسنلاب يسدنهملا نم ددع ربكأل يليئارسإلا عمتجملا كالتما ف مهاس

Jones, 2014; Daniely, 2020(، ةيلاع ةئشانلا تاكرشلا راشتنا ف ًامساح ًارود ايفارغجلا تبعل امك 

 .)Yerman, 2019( لهسأو عرسأ لكشب ةفرعملا راشتناب ةيفارغجلا ةحاسملا رغص حمس ثيح ,ةينقتلا
 
 نرقلا رخاوأ ذنم ,ةقئافلا ايجولونكتلا لاجم ف ةصاخبو ,ةئشانلا تاكرشلا عاطق ف سوململا مدقتلا نإ
 :اهزربأ ,ةيسيئر ةيموكح تالخدتب الإ ققحتي مل ,يضاملا
 

 معد لجأ نم هنأ ةيليئارسإلا ةموكحلا تكردأ :1991 ماعلل )PTIP( ةماعلا ايجولونكتلا تانضاح عورشم .1
 ةلأسم ةصاخبو ,تايادبلا ف اههجاوت يتلا تالكشملا ف صاخ لكشب اهتدعاسمو ,ةئشانلا تاكرشلا
 ,صاخلا عاطقلا نم نيرمثتسملا لبق نم ةرطاخملا نم فواخملا ببسب ًادج ةركبم ةلحرم ف لاومألا دشح
 لئاوأ ف ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو لبق نم ةردابم لالخ نم ,ةماعلا ايجولونكتلا تانضاح جمانرب قالطإ ت

 لمعت لازت ال اهنم 24 ,ةنضاح 28 ءاشنإ ف جمانربلا مهاسو .)Frenkel et al., 2005( تاينيعستلا

 .);Deloitte, 2021 Frenkel et al., 2005( نآلا ىتح
 
 ثيحب ,ةئشانلا تاكرشلا ف نيرمثتسملا عم رطاخملا مساقتل ًاجذومن ةموكحلا تنبت ,عورشملا اذه راطإ ف

 ام ةيطغت ىلإ ةفاضإ ,ةيليغشتلا فيلاكتلل ًايونس رالود 175000 هرادقم ام ةنضاح لك ةموكحلا حنمت

 امنيب ,عورشملا رمع نم يلوألا يماعلل كلذ دتميو ,هثادحتسا متي عورشم يأ فيلاكت نم %85 ىلإ لصي

 تانضاحلا رود فقوتي ال .)Frenkel et al., 2005; IIA, 2021( ةيقبتملا %15 ـلا ةبسن ةنضاحلا يطغت
 نم ,هعيبو هقيوست نكمي يئاهنلا جتنملا ناك اذإ ام ديدحت ىلع ,ًاضيأ ,لمعت اهنإ لب ,بسحف ليومتلا ف

 ةكرشلا لهأتل ؛)Singer & Senor, 2009( تانضاحلا ف يلماعك ةربخ يوذ يفظوم ييعت لالخ
 ,عتمتت نأ بجي لب ,بسحف ةركتبم عيراشملا نوكت الأ بجي ,تانضاحلا هذه لالخ نم ليومت ىلع لوصحلل

 .)Trajtenberg, 2001( ةيلاع ريدصت ةيناكمإب ,ًاضيأ
 

 
13 https://www.ntegra.com/insights/israel-start-nation 
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 لاح ف هنأ ,ةماعلا ايجولونكتلا تانضاح عورشم لالخ نم ليومتلا نم ةدافتسالل ,ةموكحلا تطرتشا
 تآشنم ف سيلو ,لخادلا ف ةقحاللا ةيجاتنإلا اهتطشنأ سرامت نأ بجي ,ةئشانلا تاكرشلا هذه حاجن

 تقو ف .)Trajtenberg, 2001( عيبلا ىلع دئاوعلا لالخ نم حنملا دادس ةياهنلا ف مهيلع نأو ,ةيجراخ
 ,ةيموكح ريغ رداصم نم ةيفاك لاومأ عمج ىلع اهتردق ترهظأ يتلا ,تانضاحلا هذه ةصخصخ ت ,قحال

 ,.Frenkel et al( ةيجيتارتسا تاكارش لمع لالخ نمو ,اهتياعرب تماق يتلا ةئشانلا تاكرشلا حابرأو

 ًاديزم تقلخ امك ,ةيليئارسإلا ةيداصتقالا ةيويحلا نم ديزملا ديلوت ف ةصخصخلا تدعاس دقو .)2005
 ميظعت ف اهتيجيتارتسا نم ةعبانلا ,صاخلا عاطقلا ف ةلعافلا تاهجلا نأل ًارظن ةيداصتقالا ةءافكلا نم
 رثكأ عاطق ةيمنت ف تمهاس اهرودب يتلا ,راكتبالا وحن دراوملا صيصخت ف ةءافك رثكأ نوكت ,حابرألا

 .)Frenkel et al., 2005 :ف درو امكو Eckstein et al., 1998( ماع لكشب ةمدقتملا ايجولونكتلل ًاعادبإ
 
 حجن هنأ ,هقالطنا نم تاونس 10 دعب ,ةماعلا ايجولونكتلا تانضاح عورشم جمانربل يرجأ مييقت رهظأ

 ًارداق ناك اهنم %78و ,ةنضتحملا عيراشملا نم %86.4 هنم جرخت ثيح ,ريبك دح ىلإ هفادهأ قيقحت ف
 قلخب ةئشانلا تاكرشلا هذه حاجنل ًايباجيإ ًارشؤم ربتعي يذلا رمألا ,جرختلا دعب فاضإ ليومت يمأت ىلع

 .)Shefer & Frenkel, 2020( ةركتبملا اهتاجتنم ىلع بلط

 نم ةردابمب )ةردابملا ىنعمب يربع حلطصم( Yozma جمانرب قلطنا :1993 ماعلل )(Yozma امزوي جمانرب .2

 نأ ةركفلا تناكو .)Cooper, 2017( يرامثتسالا لاملا سأر زيفحت لجأ نم ةيليئارسإلا ةيلاملا ةرازو

 نوكتي ثيحب ,رطاخملا لاملا سأرل ةديدج رطاخم قيدانص 10 ءاشنإل رالود نويلم 100 ةموكحلا رمثتست

 رامثتسا ةكرش )2( .بيردتلا ةلحرم ف يليئارسإ يرامثتسا لامسأر )1( :فارطأ ةثالث نم قودنص لك

 .)Singer & Senor, 2009( يليئارسإ رامثتسا كنب وأ ةكرش )3( .ةيبنجأ
 
 ايجولونكتلا تانضاح عورشم ـل ةهباشم ةقيرطب ,حابرألاو رطاخملا مساقت ةيلآ وه جمانربلا اذه زيمي ام
         ةبسنب رامثتسالا ف ةمهاسملا حرتقم ةيادبلا ف ةموكحلا تمدقو .ةريغصلا قورفلا ضعب عم ,ةماعلا

 نإف ,نيرمثتسملا نم رالود نويلم 12 عمجتس ةئشانلا ةكرشلا تناك اذإ هنأ ينعي ام ,نيرمثتسملل 1-1.5

 ف اهتصحب ظفتحتس ةموكحلا نأ نم مغرلا ىلعو .رالود ييالم 8 هردق فاضإ غلبمب مهاستس ةموكحلا

 نإف ,ةئشانلا ةكرشلا حاجن لاح فو ,تاونس 5 دعب اهنإف ,هب تمهاس يذلا غلبملل ًاقفو ةئشانلا ةكرشلا
 ةيونس ةدئاف ىلإ ةفاضإ ,ًاقبسم هيلع قفتم ضفخنم نمثب اهتصح ءارش ءاكرشلا ىلع ضرعتس ةموكحلا

 .)Senor & Singer, 2009( تاونس 5 ةدمل نيرمثتسملل )%7-5( اهرادقم
 
 نيرمثتسملا بذج ف هحاجن ,رطاخملا مساقتو ,صاخلاو ماعلا يعاطقلا يب ةكارشلا نم جيزملا اذه تبثأ
 ليبس ىلع .يداصتقالاو يسايسلا رارقتسالا مدع نم ةيلاع ةجردب مستت ةقطنم ف اميس ال ,بناجألا
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 نم رالود رايلم 1.6 عمج ةيليئارسإلا ايجولونكتلا تاكرش تعاطتسا ,2012و 2003 يماعلا يب ,لاثملا

 .)Menon, 2017( ييبوروأ نيرمثتسم نم رالود رايلم 1.16و ,ييكيرمأ نيرمثتسم
 
 ةزرابلا حاجنلا صصق نم ًادحاو )Jerusalem Venture Partners( رطاخملا لاملا سأر قودنص ناك

 رمثتساو ,تارامثتسالا نم رالود رايلم 1.4 نم رثكأ عمج يحلا كلذ ذنمو ،)JVP, 2021( "امزوي" جمانربل

 ًاضرع 12 قودنصلا اذه قلطأ ,كلذ ىلع ةوالع .)CrunchBase, 2021( ةئشان ةكرش 140 نم رثكأ ف

 ,Margalit( نيرمثتسملل ةئشانلا هتاكرش نم 50 نم رثكأ عابو ،)Nasdaq( كادسان ةصروب ف ًايلوأ ًاماع

2021; CrunchBase, 2021(. 
 ناكس دوجو ةلكشم ليئارسإ تهجاو :نيرشعلا نرقلا ةياهن بارتقا عم ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ معد .3

 نم ةوجفلا هذه دسل .)Senor & Singer, 2009( ةيفاك ةصصختم فئاظو نودً ايلاعً اميلعت يملعتم
 ىلع ,فدهت تاردابم ةيليئارسإلا ةموكحلا تقلطأ ,ةقئافلا ايجولونكتلا ةعانص ف ةلغتسملا ريغ تايناكمإلا

 .),Trajtenberg 2001( ةقئافلا ايجولونكتلا عاطق معدل يوق ريوطتو ثحب عاطق ءاشنإ ىلإ ديدحتلا هجو
 
 ةيليئارسإلا راكتبالا ةئيه لالخ نم ,يموكحلا ريوطتلاو ثحبلا قودنص ناك ةزرابلا تاردابملا هذه ىدحإ

)IIA(، نويلم 400 يلاوح غلبت ةيونس ةينازيمب ريوطتلاو ثحبلا معد جمارب نم ةعونتم ةعومجم رفوي يذلا 

 ,IIA( اهيلع قفاوملا ريوطتلاو ثحبلا جمانرب فيلاكت نم %50 يلاوح ىلإ ةحنملا ةميق لصت امك ,رالود

2021; Deloitte, 2021(. تاكرشلا ىلع ًاريبك ًائبع لكشت ريوطتلاو ثحبلا فيلاكت نأ ىلإ رظنلابو 
 تاهج عم رطاخم مساقت هيلع بترتي يذلا ,يليومتلا جذومنلا اذه بعل دقف ,ةركبملا اهلحارم ف ةئشانلا

 ،)innovative high-risk R&D( "رطاخملا يلاع ركتبملا ريوطتلاو ثحبلا" معد ف ًاريبك ًارود ,ةيموكح
 )ةديدج قاوسأ قارتخا نم اهتنكم ةريبك ةيسفانت ةزيم قيقحت نم ًاقحال اهنكم يذلا( ةئشانلا تاكرشلاو

)IIA, 2021(. 
 
 ناونعب رخآ ًاقودنص ةيليئارسإلا راكتبالا ةئيه تأشنأ ,ركتبملا ريوطتلاو ثحبلا معدل ىرخأ ةلواحم ف
 ةيلحملا ةئشانلا تاكرشلا يب نواعتلا عيجشت ىلإ فدهي يذلاو ,"يئانثلا ريوطتلاو ثحبلا زفاوح جمانرب"

 ةئيه رفوت ,جمانربلا اذه نم ءزجك .)IIA, 2021( ليئارسإ اهيلإ رقتفت يتلا تالاجملا ف ةيلودلا فارطألاو

 كيرشلل هسفن غلبملاو ةئشانلا تاكرشلل ريوطتلاو ثحبلا تاقفن نم %50 ىلإ لصي ام ةيليئارسإلا راكتبالا

 .)IIA, 2021( ةكرتشم ةيثحب عيراشم ف ضوخلل يبنجألا
 
 ثحبلا يطوت فو ,ةئشانلا تاكرشلا ىدل ريوطتلاو ثحبلا ةفاقث زيزعت ف ةيموكحلا تاردابملا هذه تمهاس

 ًاتقو رمألا قرغتسي مل .)Yerman, 2019( ًايلود ةئشانلا تاكرشلا تعسوت ول ىتح ,ليئارسإ لخاد ريوطتلاو
 ام ,ريوطتلاو ثحبلل ًايملاع ًازكرم ةئشانلا تاكرشلاب طيحملا يليئارسإلا يئيبلا ماظنلا لكشي نأ لبق ًاليوط
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 ءاشنإل )Facebookو Appleو Microsoftو IBM لثم( ىربكلا ةيملاعلا ايجولونكتلا تاكرش بذج ف مهاس

 .)Yerman, 2019( اهب صاخلا يئيبلا ماظنلا ف ريوطتلاو ثحبلل اهل زكارم

 

 ةئشانلا تاكرشلل ةيئيبلا مظنلا معد ف دنهلا ةبرجت 4.4 
 
 ومن زيفحتو يئيبلا ماظنلا يسحتل ةسوردم ًاسسأ تعضو يتلا لودلا ىدحإك اهيلإ هابتنالا دنهلا تتفل
 مهألاو ىلوألا ةوطخلا تناك .ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا زفاوحلا نم ةعومجم ىلع دامتعالاب ,ةئشانلا تاكرشلا
 ةعانصو ريياعملا ديدحت هلالخ نم عيطتست ًايليغشت ًافيرعت ةموكحلا ةغايص يه )يناثلا لصفلا ف ركذ امك(
 ماعلا ف دنهلا ةموكح تماق ,كلذ دعب .ةئشانلا تاكرشلل ةمئالم ةيميظنتو ةيعيرشت ةئيب ءاشنإل تاسايسلا

 ىلع ًايباجيإً اريثأت كرت يذلا ،Startup India Action Plan (SAP) ةيجيتارتساو جمانرب قالطإب 2016

 ردقت يتلا يأ- )Unicorns( تايداحألا تاكرشلا ددع عفترا ثيح ,ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا

 )Soonicorns( تايداحأ حبصت نأ ردقلا اهيدل يتلا تاكرشلا ددع عفترا امك -يكيرمأ رالود رايلملاب اهتميق
 ف يساسألا ةموكحلا رودل مهم رشؤم وهو -يكيرمأ رالود رايلملا ىلع اهتميق تبراق يتلا تاكرشلا يأ-
 جماربلا نم ديدعلا ىلع يموكحلا جمانربلا ىوتحا .ةئشانلا تاكرشلا معدو ةطيحملا ةئيبلاب ضوهنلا
 ريبكلا اهريثأتلً ارظن ,دنهلا ف ةئشانلا تاكرشلا لاجم ف ةروث قلخ ىلإ فدهت يتلا ةيجيتارتسالا تالخدتلاو

 ،)SAP, 2016; PIB, 2016, 2019; Singh, 2020( جاتنإلاو راكتبالا تايوتسمو داصتقالا ىلع عقوتملا

 :ةسيئر تالاجم ةثالث ف اهصيخلت نكمي يتلاو
 

 لامعألا ةئيبب ةصاخلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا تاءارجإلا طيسبت .1
 
 لامعألا ةسراممب ةقلعتملا تايلمعلا ليهستو طيسبت ىلع فثكم لكشب دنهلا ةموكح تلمع ,ماع لكشب

 يملاعلا لامعألا ةسرامم ةلوهس رشؤم ف دنهلا فينصت ىلع ,ريبك لكشب ,سكعنا ام ,ةيراجتلا

)Ease of Doing Business Index( ماعلا ف 63 زكرملا ىلإ 2014 ماعلا ف 142 زكرملا نم 

 نم تابو ,ةئشانلا تاكرشلا ليجست ةيلمع طيسبت ىلع ,فثكم لكشب ,ةموكحلا تلمع امك .2020
 ةباوبلا ليعفتو ءاشنإ ناك ةيموكحلا تالخدتلا مهأ دحأ نكل .ينورتكلإ لكشب لجست نأ نكمملا

 تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا ف ةيسيئر لكاشم جلاعت يتلا ،"Startup India" قيبطتو ةينورتكلإلا
 ,تاكرشلا ريوطت نم ىلوألا لحارملا ف ءاربخلاو نيدشرملا/يهجوملا ىلع روثعلا لثم ,دنهلا ف ةئشانلا

 بلجو ديدحت ىلع "Startup India" ةباوب لمعت .ةحاتملا معدلاو ليومتلا رداصم ىلإ لوصولاو
 عيطتست ةدحاو ةصنم ف مهعمجو ,ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ف ةحلصملا باحصأ فلتخم
 ًاقيبطت حبصتل ةباوبلا ريوطتب ً,اضيأ ,ةموكحلا تماق .طيسبو لهس لكشب اهيلإ لوصولا تاكرشلا

 ةكرش 70,000 نم رثكأ ةباوبلا مضتو .ةلوهس رثكأ ةصنملا ىلإ لوصولا لعجي ,ةلومحملا فتاوهلل

 ,ةيموكح ةئيه 38و ,لامعأ ةنضاح 470و ,لامعأ ةعرسم 95و ًادشرم 480و ًارمثتسم 65و ,ةئشان
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 ماظنلاب ةقلعتملا رصانعلا مظعم نمضتت ةلاعف ةئيب اهرودب ًةقلاخ ,مدختسم نويلم 3.5 نم رثكأو

 .)SAP, 2016; PIB, 2019; Singh, 2020( ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا
 
 )Startup India( جمانرب هزرحي يذلا مدقتلا ةعجارمل ةبقارم ةيلآ ليعفتب ً,اضيأ ,ةموكحلا تماق
 تارازولا فلتخم نم ىوتسملا يعيفر يلوؤسم نم فلأتت ةباقرلل ةنجل تأشنأ ثيح ,يرود لكشب
 تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ومنل ةفلتخملا تاءارجإلا ذيفنتو ,زرحملا مدقتلل ةرمتسملا ةعجارملل ةينعملا
 ةئيب قلخ ف ةدعاسملل ةئشانلا تاكرشلل ينطولا يراشتسالا سلجمللً الكيه تلكش امك ,ةئشانلا

 ,SAP, 2016; Singh( لامعألا ةداير ةفاقث زيزعتل ريبادت تذختاو ,ةعانصلا ف راكتبالا باعيتسال

2020(. 
 
ً ارظن يرورض رمأ وهو ,ةئشانلا تاكرشلل ةيركفلا ةيكلملا ةيامحل ةيميظنت ةطخ ةموكحلا تجهتنا
 تاءاربل ًاعيرس ًاصحف ةيموكحلا تاهجلا رفوتو .تاكرشلا نم عونلا اذهب طبترملا راكتبالا رصنعل

 مهنكمي رسيم 4000 نم رثكأ دجوي ثيح ,بولطملا ينوناقلا معدلاو ,ًادج ةضفخنم فيلاكتب عارتخالا
 ةموكحلا لمحتت امنيب ,ةيركفلا ةيكلملا قوقحب قلعتي ام لك ف ةئشانلا تاكرشلا باحصأ ةدعاسم
 ةبسنب ضيفخت ىلع لصحت امك ,طقف ةينوناقلا موسرلا ةئشانلا ةكرشلا لمحتتو ,ريسيتلا موسر عيمج

 .)ClearTax, 2021( عارتخالا تاءارب ليجست ةفلكت ف 80%
 
 نم ديدعلا ف اهلهاجت متي يتلا ةئشانلا تاكرشلا ىدل تاقيعملا مهأ دحأ ,ًاضيأ ,ةموكحلا تجلاع
 يتلا تاقيعملا دحأ وهو( ةئشانلا تاكرشلا لالحإ تايلمعو ,سالفإلاب ةقلعتملا اياضقلا يهو ,لودلا
 اهربتعيو ,ًادج ًاليوط ًاتقو تاكرشلا لالحإ تايلمع قرغتست ثيح ,ةينيطسلفلا تاكرشلا اهيلإ تراشأ
 ةيداعلا ريغ تاريخأتلاو ,لاملا سأر تيبثت لثم )ديقعتلا ةياغ ف ةئشانلا تاكرشلا باحصأ نم ديدعلا
 قرغتست تتاب ثيح ,يقبتملا لاملا سأرل داح لكآت ىلإ يدؤي يذلا رمألا ,ةيوستلاو لالحإلا تايلمع ف

 .270 نم ًالدب ًاموي 135 ةيلمعلا
 

 ىرخألا ةيلاملا زفاوحلاو ليومتلا معد .2
 
 تاكرشلل ةيسيئرلا تامسلا ىدحإ )يناثلا لصفلا ف اهتشقانم تمت يتلا( عسوتلا ةيلباق دعت
 عاطقلا نم نيرمثتسملل زفاوحلاو ليومتلا معدل صاخ يئيب ماظن ءاشنإ بلطتت يتلا ةئشانلا
 ةيبيرضلا تاءافعإلاو ةيزيفحتلا تاردابملا ةيدنهلا ةموكحلا ترفو ,قايسلا اذه فو .صاخلا

 :)(SAP, 2016; PIB 2019; Singh, 2020; ClearTax, 2021 ةيلاتلا
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 )fund of funds( قيدانصلا قودنص ءاشنإ لالخ نم ةموكحلا لبق نم يليومتلا معدلا يدقت -

 تاعانصلا ةيمنت كنب هريدي ,يكيرمأ رالود نويلم 13.2 يلاوح لامسأرب ةئشانلا تاكرشلل

 رامثتسا قيدانص يريدم( ةربخلا يوذ يينهملا كنبلا ددحيو .)SIDBI( دنهلا ف ةريغصلا
 لاملا سأر رامثتسا ناجل لالخ نم عيراشملا ليومتل يئيبلا ماظنلا ف )رطاخملا لاملا سأر
 .ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا رامثتسالا قيدانص معدو ديدحتب موقت يتلا ,رطاخملا

 نكمي امك ,اهرمع نم تاونس 3 لوأل لخدلا ةبيرض نم ءافعإ ىلع ةئشانلا تاكرشلا لصحت -

 ثالث هعومجم امل اهحابرأ نم %100 ةبسنب يبيرض ءافعإ نم ةدافتسالا ةئشانلا تاكرشلل

 .ةيتايحلا اهترود نم تاونس 7 نوضغ ف تاونس

 لصت نيرمثتسملل ةيلامسأرلا حابرألا ةبيرض نم ءافعإ ىلع ً,اضيأ ,ةئشانلا تاكرشلا لصحت -

 .%20 ىلإ
 

 تاعرسملاو ,تانضاحلاو ,راكتبالا زكارم ,لثم ةئشانلا تاكرشلل ةدعاسملا ةمظنألا معد .3
 
 ةدناسملا ةمظنألا رود ززعت نأ اهنأش نم ةحضاو تالخدت عضوب ,ًاضيأ ,ةيدنهلا ةموكحلا تماق
 لكشب دنهلا ف ةدايرلا ةفاقثب يقترت نأو ,ماع لكشب راكتبالاو ميلعتلا زكارمو ةئشانلا تاكرشلل
 سيسأت تالواحم ف ةرطاخملا نع بابشلا اهيف فزعي لازي ال يتلا قطانملا ف ةصاخبو ,عسوأ

 :)SAP, 2016( اهزربأ ,ةئشان تاكرش
 
 تاكرشلل ناضتحالا تاردابمو صاخلا عاطقلاو ةيميداكألا طاسوألا يب ةكارشلا زيزعت -

 لمعلا طاقن نم ديدعلا لمشت ةعساو ةيجيتارتسا لالخ نم ,ةيجاتنإلا تاعاطقلاو ةئشانلا

 زكارم ءانب )2 .لامعأ تانضاح ءاشنإل صاخلا عاطقلا تاربخ ريخست )1 :ف لثمتت يتلا

 دنع يعادبإلا ركفلا ريوطتل ةيثحب تاعمجم ءاشنإ )3 .ةينطولا تاعماجلا عيمج ف راكتبا

 ف بالطلل راكتبالا تاراهم ىلع زكرت جمارب قالطإ )4 .ةيرورضلا تاودألا ريفوتو بابشلا

 نطولا ىوتسم ىلع ةعساوو ةريبك تايدحتو تاقباسم ميظنت )5 .ةيميلعتلا زكارملا عيمج
 .ةركتبملا راكفألا باحصأ عيجشتل يونس لكشب تانضاحلل

 ميظنت لالخ نم ,ةئشانلا تاكرشلا ف رامثتسالاو ةرطاخملل ةعساو ةفاقثو ةيتحت ةينب ءاشنإ -
 تاراكتبالا ضرع ضرغل سيل ,يلودلاو ينطولا ييوتسملا ىلع ةئشانلا تاكرشلل تاقباسم
 عيمجل قيوستلاو ةديدجلا عيراشملا باحصأل نواعت تاصنم ريفوتل ً,اضيأ ,لب ,بسحف
 ددجلا يبعاللا تاصنملا هذه زفحت ال .تاكرشلا معدل تاموكحلا اهمدقت يتلا تامدخلا
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 صاخلا عاطقلا تاربخ ريخستب ,ًاضيأ ,حمست لب ,بسحف مهراكفأ رابتخاو ةكراشملا ىلع
 .اهيف رامثتسالاو اهمعدل ةديدج تاكرش ىلع فرعتلاو ,راكفألا هذه ريوطتل

 
 ةئشانلا تاكرشلل ةيئيبلا مظنلا معد ف رصم ةبرجت 5.4

 
 تامدخلا ف سوملم مدقت ثادحإ تعاطتسا يتلا لودلا ىدحإ رصم ربتعت ,ةفلتخملا ةيبرعلا لودلا يب نم
 ىلعف .تاكرشلا هذهل يئيبلا ماظنلاب ضوهنلا يلاتلابو ,ةريخألا تاونسلا ف ةئشانلا تاكرشلل اهمدقت يتلا
 ,يمسرلا ريغ لمعلا راشتناو ,ةلاطبلاو ,ةلمعلا ةمزأ( يداصتقالاو يسايسلا رارقتسالا مدع ةلاح نم مغرلا
 ةريخألا تاونسلا لالخ رصم ف )ىرخألا ةيميلقإلاو ةيلحملا لماوعلا نم ديدعلاو ,ةلئاهلا ةورثلا ةوجفو

)Dunne, 2020; Boskov, 2019; Mansour et al., 2018(، زكارم عرسأ نم ةدحاو ربتعت رصم نإف 

 ةيبرعلا تارامإلا ىوس اهيلع قوفتت الو 14,ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ف ًاومن ةئشانلا تاكرشلا

 رصم ف ةئشان ةكرش 20 ربكأ تعمج ,2016 ماعلا ف .)Al-Mashat, 2021; MAGNiTT, 2021( ةدحتملا

 ف ةئشان ةكرش 20 ربكأل رالود نويلم 41.6 ـب ًةنراقم ,تارامثتسالا نم رالود نويلم 24.4 هعومجم ام
 لضفأ نم ةدحاوك ةرهاقلا سبروف ةلجم تفنص ,كلذ نم طقف دحاو ماع لبقو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 رصم ترمتسا .)Startup Scene, 2016; Guttman, 2015( ةئشان ةكرش قالطإل ملاعلا ف ندم رشع
 تاعرسم نم ةديازتم دادعأو ,يملاعلاو يميلقإلا عسوتلا لاجم ف ةرمتسم دوهج عم ,تافينصتلا ردصت ف
 ف ةيلحملاو ةيبنجألا تارامثتسالا نم ةيسايق ماقرأو ,بلطلا ةبكاومل اهؤاشنإ متي يتلا لامعألا تانضاحو

 اذه نكي مل .)Mansour et al., 2018; Wamda, 2021; Cairo Scene, 2017( ةئشانلا تاكرشلا
 .تقولا كلذ ف يسايسلا عضولا روهدت عم اميس ال ,نامزلا نم دقع نم برقي ام ذنم ًابيرقت ًاحاتم مدقتلا

 
 ةيجولونكتلا مهتاراهمب رصم ف لامعألا ةداير تقلطأ يتلا ةلعشلا مه )يرشبلا لاملا سأر( بابشلا ربتعي
 ريخست ,ًاضيأ ,لب ,بسحف ةركتبم راكفأ بلج نم سيل مهتنكم يتلاو ,اهب نوثدحتي يتلا تاغللا ددعتو ,ةيلاعلا

 رداص ريرقت دافأ .)Mansour et al., 2018( ةديدج قاوسأ قارتخاو مهليومتل ييلودلا نيرمثتسملا ةبغر

 ةداير نأ نوري ,بابشلا نم مهمظعمو ,ييرصملا نم %75.9 نأب )GEM( لامعألا ةدايرل يملاعلا دصرملا نع

 ةنيع نمو ,)Bosma & Kelly, 2019( %62 غلابلا يملاعلا طسوتملاب ةنراقم ,ديج ينهم رايتخا لامعألا

 ًاماع 24و 18 يب مهرامعأ حوارتت نيذلا بابشلا ناك ,رصم اهنمض نم ,طقف لود 9 ,ةلود 42 نم ةنوكم

 .)Bosma et al., 2021( ديدج يراجت لمع ءدبل ًالامتحا رثكألا مه
 
 ,ةروثلا دعب رومألا رييغت ف ةيبابشلا لامعألا ةداير اهيلع يوطنت يتلا تاناكمإلا ةيرصملا ةموكحلا تكردأ دقل
 لاملا سأر ىلع زكرت نأ تلواح كلذل ,لجألا ليوط يداصتقا ومن قيقحتو ,يداصتقالا شاعتنالا زيفحت فو

 
 .لیئارسإ لمشت ال 14
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 يتلا ةئشانلا تاكرشلاو لامعألا ةدايرل ةقيدصلا تاردابملا ترهدزا امك .ةلدابتملا ةعفنملا قيقحتل يرشبلا
 :راكتبالاو ريثأتلا ثيح نم اهزربأ يلي اميفو ,ةموكحلا اهاعرت
 
 
1. )Egypt Ventures( 2017 ماعلل يلودلا نواعتلا ةرازول عباتلا 
 
 لالخ نم ةرازولا لمأت ةيرامثتسا ةادأ )Egypt Ventures( دعت ,"بابشلا ف رامثتسالا" اهراعش لالخ نم
 ريغو رشابملا رامثتسالا لالخ نم يلامجإلا يلحملا تانلا ومن زيفحتو ,لامعألا ةداير ةئيب زيزعت اهقالطإ

 Egypt( ءاوس دح ىلع ءاسنلاو لاجرلا يب ةلاطبلا نم فيفختلا اهنأش نم لمع صرف قلخو ,رشابملا

2021 Ventures,(. زيمتت )Egypt Ventures( رطاخملا عيزوتب اهل حمسي يذلا 15 عونتملا يلاملا اهجذومنب 

 ف ةئشانلا تاكرشلاو يرامثتسالا لاملا سأر تاكرشو لامعألا تاعرسم ىلإ اهتارامثتسا هيجوت لالخ نم
 ةزكرمتملاو رطاخملاب ةفوفحملا تارامثتسالا ىلع زيكرتلاب جذومنلا اذه حمسو .ومنلا لحارمو ىلوألا لحارملا
 اهئاشنإ ذنمو .يملاع قاطن ىلع ةسفانملاو ةيلاع ةيداصتقا ةميق قلخل ةيوق تايناكمإب عتمتت يتلا ,راكتبالا لوح

 Daily( ةئشان ةكرش 174 ف رالود نويلم 17.5 يلاوح )Egypt Ventures( ترمثتسا ,2017 ماعلا ف

News Egypt, 2021(، لثم ىربك تاعرسمو )Flat6Labs(، و)Falak(، و)EFG-EV Fintech( يتلا 

 لثمت ,لاثملا ليبس ىلعو .)Egypt Ventures, 2021( ةيرصملا ةئشانلا تاكرشلا عاطق ف ريبك لكشب مهاست

)Flat6Labs( "داور ف رمثتستو ىعرت ,يساسألا ليومتلا ةرادإل ةكرشو ةئشانلا تاكرشلل ًايميلقإ ًاجمانرب 

 تحبصأ امك 16 ,"ةيلاع ومن تايلامتحا تاذو ةركتبم ةئشان تاكرش مهيدل نمم يفوغشلاو نيركتبملا لامعألا

 لعفلاب تعسوت دقو ,ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ف ةقئافلا ايجولونكتلا دهشم ف ًايسيئر ًابعال
 ,ندرألا ,سنوت ,نانبل( ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ف ةيفاضإ عقاوم ةتس لمشتل رصم جراخ

 ترمثتساو .Flat6Labs, 2021)( )ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ,نيرحبلا

)Flat6Labs( تاعرسمل جمارب تقلطأ امك ,لامعأ دئار 1000 نم رثكأ مضت ةئشان ةكرش 250 نم رثكأ ف 

 ىتحو 17.نيرحبلاو سنوتو توريبو يبظ وبأو ةدجو ةرهاقلا ف يساسألا ليومتلا قيدانصو لامعألا

 6293 اهنم ,ةديدج ةفيظو 7450 تدلوو ,ةئشان تاكرش 106 ةعرسملا هذه تمعد ,2021 ليربأ/ناسين

 .)Al-Mashat, 2021( ءاسنلل

 

 
 

 
 لیلقتلل "ةدحاو ةلس يف ض@بلا ل= عضو مدع" ىلع صنی 4ذلا يلاملا أدبملل دیسجت وهو .دحاو رامثتسا يف ةbرامثتسالا لاومألا ع@مج زی=رت متی ال نأ يضتق@ عونتملا يلاملا جذومنلا 15
 .ةرطاخملا نم

16 https://www.flat6labs.com/ar/ 
 .هسفن eباسلا ردصملا 17
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 ةيلاملا ايجولونكتلا ف راكتبالا معدل يرصملا يزكرملا كنبلا قودنص .2
 
 نوكلمي يغلابلا ناكسلا نم طقف %14 نإ ثيح ,ماع لكشب ةضفخنم يلام لومش تالدعم رصم ف دجوت

 ;Alexbank, 2017( ةماعلا تاداريإلا ىلعً ابلس رثؤيو ,ةموكحلل ًاريبك ًايدحت لكشي ام ,ةيكنب تاباسح

Hussein, 2020(. ةلكشملا هذه ةجلاعم ف بابشلا لامعألا داور ىدل ةنماكلا تاقاطلا ريخستل ةلواحم فو, 

 ماعلا ف ةيلاملا ايجولونكتلا لاجم ف راكتبالل رالود نويلم 57 هتميق ًاقودنص يرصملا يزكرملا كنبلا قلطأ

ً الولح رفوتس يتلا ةئشانلا تاكرشلا كلذكو ,ةيلاملا ايجولونكتلا لاجم ف ثاحبألا معدل ًاصصخم ,2019
 قرشلا ةقطنم فو ,يرصملا قوسلا ف يمقرلا ليومتلا زيزعت اهنأش نم ,ةيلاملا ايجولونكتلا عاطق ف ةديرف

 ةوالع .)Wamda, 2019; CBE, 2021( يلاملا لومشلا تالدعم ةدايزو ,اهجراخو ايقيرفإ لامشو طسوألا

 حنمب يرصملا يزكرملا كنبلل حمسي 2020 ماعلا رخاوأ ف ًاديدج ًانوناق ةيرصملا ةموكحلا تحرط ,كلذ ىلع
 عاطق ىلع ةيعرشلا ءافضإو ليعفتل يرورض رمأ وهو ,ةيلاملا ايجولونكتلا تاكرشل ةيفرصم صيخارت

 .)Werr, 2021( ةيلاملا ايجولونكتلا
 
 ,2021 ماعلا يفف .ةيلاملا ايجولونكتلا لاجم ف ةئشانلا تاكرشلا راهدزا ف ةيموكحلا تالخدتلا هذه تمهاس

 Hassanein( تارامثتساك اهعمج ت يتلا لاومألا نم %60 ىلع لاجملا اذه ف ةئشانلا تاكرشلا تذوحتسا

& Abdel Azim, 2021(. قيبطت عمج ,لاثملا ليبس ىلعو )Paymob( -تاعوفدملا لهسي قيبطت وهو 

 2021 ماعلا لئاوأ ف رالود نويلم 18.5 ةميقبً الاومأ -عيبلا طاقن فو تنرتنإلا ربع نامألا نمٍ لاع ىوتسمب
 رصم ف أ ةلسلسل ليومت ربكأ وهو ,)يرامثتسالا لاملا سأرلا دشح نم ةريبك ةلوج لوأ( أ ةلسلسلا ةلوج ف

 تاعوفدملل )Fawry( قيبطت يه ىرخأ حاجن ةصق .)Hassanein & Abdel Azim, 2021( نآلا ىتح

 رايلم 2 يلاوحب ًايلاح اهتميق ردقت يتلا ,يمقرلا لوحتلل ةدئار ةصنم هنأ ىلع هسفن فنصي يذلا ,ةينورتكلإلا

 .);Werr, 2021 Fawry, 2021( مدختسم نويلم 29.3 عم ,رالود
 
 )TIEC( لامعألا ةدايرو راكتبالاو ايجولونكتلا زكرم .3
 
 ريخست لجأ نم ,ةيرصملا ةموكحلا لبق نم 2010 ماع لامعألا ةدايرو راكتبالاو ايجولونكتلا زكرم سسأت
 تامدخلا نم ًاددع زكرملا مدقيو .رصم ف يداصتقالا ومنلا زيفحتل تامولعملا ايجولونكت ف تاراكتبالا زيزعتو
 يدقتو ,ةفرعملا لدابتو لامعألا داور طبرل تنرتنإلا ربع تاصنمو ,بيردتلاو هيجوتلا لثم لامعألا داورل

 ةكرش 250 زكرملا اذه أشنأ ,2021 سطسغأ/بآ ةياهن ىتح .)TIEC, 2021b( ناضتحالاو راكتبالا تامدخ

 .)TIEC, 2021b( لمع ةصرف ,28622 قلخ ف مهاس ام ,ىرخأ ةئشان ةكرش 1131 معدو ,ةئشان
 
 يب تاكارشلا زيزعت ىلإ فدهت يتلا ,زكرملا تاردابم ثدحأ يب نم ,)ICI( راكتبالا ديقانع ةردابم ربتعت
 تانايك نم دوقنع لك نوكتيو .يعامتجالاو يداصتقالا لاملا سأر زيزعت لجأ نم صاخلاو ماعلا يعاطقلا
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 نيذلا نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ,لامعألا ةداير زكارمو ,ةصاخلا تاكرشلاو ,تاعماجلا لثم ةعونتم ةينوناق
 ماظنلا ءارثإ كلذ نم مهألاو ,يداصتقالاو يعامتجالا هريثأت ةدايزل دوقنعلا ىلإ ةربخلاو ةفرعملا بلج مهنكمي
 نم ةفلتخم قطانم يطغت راكتبالل يتيسيئر يتعومجم ءاشنإ ت ,نآلا ىتح .يرصملا لامعألا ةدايرل يئيبلا

 .)TIEC, 2021a( ةلودلا

 
 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ةئيبلا يسحت .4
 
 نيرمثتسملل ةمءالم رثكأ رامثتسالا ةئيب لعجل ةديدج رامثتسا يناوق ةيرصملا ةموكحلا تلخدأ ,2017 ماعلا ف

 ددع ليلقت قيرط نع ةصاخبو ,ةيطارقوريب لقأ اهلعجو تاءارجإلا طيسبت لالخ نم 18,ييلحملاو بناجألا

 ةدحاو ةهج ىلإ تاكرشلا ليجست ف ةكراشملا ةيموكحلا تاهجلا رصحو ,ةيراجتلا لامعألا ءدبل تاءارجإلا

 داصتقالل رامثتسالا ةرورض بسح %50 ىلإ لصت ةيبيرض تاءافعإ ةيرصملا ةموكحلا مدقت امك ,طقف

 ,Alexbank( ةدروتسملا جاتنإلا تادعم ىلع ةيكرمجلا ةيبيرضلا تاءافعإلا نم %2 يلاوح ًاضيأو ,يرصملا

2017; American Chamber of Commerce in Egypt, n.d(. هجوي ,ةريخألا تاونسلا لالخ 

 Vostok New( مهزربأ ,ةيرصملا ةئشانلا تاكرشلا ىلإ ,صوصخلا هجو ىلع ,مهراظنأ بناجألا نورمثتسملا

Ventures( و ,ةيديوسلا)Piton Capital( و ,ةدحتملا ةكلمملا اهرقمو)Y Combinator( ةدحتملا تايالولا ف, 

 ,2020 ماعلا فو .)BECO(و )KBBO( لثم اهل ًارقم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نم ذختت يتلا تاعومجملاو

 اهردق ةدايزب ,ةديدجلا تارامثتسالا نم رالود نويلم 190 هعومجم ام ةيرصملا ةئشانلا تاكرشلا تعمج

 ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ف ماع طسوتمك %13 ـب ةنراقم ,2015 ماعلاب ةنراقم 30%

)2021 MAGNiTT,(.19 
 

 ةئشانلا تاكرشلل ةيئيبلا مظنلا معد ف ندرألا ةبرجت 6.4
 
 ًازكرم حبصت نأ ةيناكمإو ,ةيدايرلا اهتطشنأ ببسب ةريخألا تاونسلا ف يلودلا مامتهالا ىلع ندرألا تذوحتسا
 ةداير رشؤم ف ندرألا بيترت عفترا ثيح ,ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ف ةئشانلا تاكرشلل ًازراب

 ربتعتو .)Abukumail, 2019( طقف تاونس 4 ةرتف ف ةلود 137 لصأ نم 42 ىلإ 72 نم يملاعلا لامعألا
 تانلا ف اهتمهاسم تغلب ثيح ,ندرألا ف ومنلا ثيح نم عرسألا ايجولونكتلا ىلع ةمئاقلا ةئشانلا تاكرشلا

 كانهو .)Kalaldeh, 2019 & Al-Homsi( )يندرأ رانيد ييالم 104 يلاوح( %0.4 يلاوح يلامجإلا يلحملا
 ,يموكحلا ةصاخبو ,ليومتلا ةيدودحم ثيح نم يطسلفو ندرألا ف ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا يب هباشت
 كانه نأ الإ .حاجنلا صصق ةيدودحمو ,ةيميظنتلا ةئيبلا فعضو ,فارطألا فلتخم يب طبارتلا فعضو

 
Investment-Note/AR/New-https://www.alexbank.com/document/documents/ALEX/Retail/Research/Flash- :2017 ماعلل 72 مقر نوناقلا 18

Law_Jul17.pdf 
 .لیئارسإ لمشت ال 19
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 يئيبلا ماظنلا زيفحتو معدل ةريخألا تاونسلا ف يموكحلا ريغو يموكحلا عاطقلا نم تاردابملا نم ديدعلا
 :اهزربأ ,ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا

 ةمدخ ف ماعلا عاطقلا ةءافك ةدايزل ةلواحم ف 20:لامعألا ةدايرو يمقرلا داصتقالا ةرازو سيسأت .1

 ماعلا ف لامعألا ةدايرو يمقرلا داصتقالا ةرازو ةيندرألا ةموكحلا تأشنأ ,ةدعاولاو ةديدجلا تاعاطقلا

 ةدايرلاو يمقرلا داصتقالا ةرازو تءاجو .ةقباسلا تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةرازو نم ًالدب 2019
 تاسايس عم ,ةقطنملا ف ةئشانلا تاكرشلل ةهجاو ندرألا عضول ةيندرألا ةموكحلا تاسايسل ساكعناك

 ةئشانلا تاكرشلل حمستس يتلا )Open APIs( ةحوتفملا تاقيبطتلا ةجمرب تاهجاو لثم ةموكحلا اهتقلطأ

 Broadband( ضيرعلا قاطنلا ةكبش عيسوت ةسايسو ,ةفلكم ريغو ةلاعف ةركتبم لولح يدقتب

Network(.21 تاردابملا نمو .ايجولونكتلا ىلع ةمئاقلا تاكرشلل ةمدقملا تامدخلا ززعت نأ نكمي يتلا 

 :ةئشانلا تاكرشلا عاطق زيزعت ليبس ف ةرازولا اهب تماق يتلا
 

 ةطيحملا ةئيبلل يملاعلا طبارتلا ةدايز ف ةرازولا لمأت اهلالخ نم يتلا ,"قوسلا ىلإ لوصولا" ةطخ •
 تاهجلاو ندرألا ف ةئشانلا تاكرشلا باحصأ يب عمجلا لالخ نم ,ةيندرألا ةئشانلا تاكرشلاب
 ديدعلا دعاست نأ نكمي ,ةمئاد ةيراجت تاقالع ةماقإو ,تاربخلا لدابت لجأ نم ,ةقالعلا تاذ ةيلودلا
 وه تايلاعفلا هذه زربأ ناكو .ةئشانلا مهتاكرشب قالطنالا ىلإ نوعلطتي نيذلا ييندرألا يسسؤملا نم

 يسسؤملا نم 25 عمج يذلا ,2019 ماعلا ف نوكيليسلا يداوو ييندرألا يسسؤملا يب طبرلا ططخم
 ريثم رخآ ثدح .نوكيليسلا يداو ف ًاقباس اولمع نيذلا ةدحتملا تايالولا نم مهئارظن عم نيدعاولا
 ف نوشيعي هناكس نم ةريبك ةبسن هيدل ندرألا نأ ىلإ رظنلاب ,"برتغملا رمثتسملا" ةكبش ناك مامتهالل
 يسسؤملل حامسلاو عمتجملا ةوق ريخستل ةيسيئر ةصرف اهنأ ىلع اهيلإ رظُني ناك دقف ,جراخلا
 تاكرشلا ف تارامثتسالا لالخ نم ,جراخلا ف روسيملا يندرألا عمتجملا نم ةدافتسالاب ييندرألا
 .اهل ًارقم ندرألا نم ذختت يتلا ةئشانلا

 
 ناكم نع رظنلا ضغب بابشلا عيمجل ةيواستم صرف ريفوت لجأ نم ,ةينطولا ةنضاحلا جمانرب •

 تاكرشلا معد تاسسؤمو ةئشانلا تاكرشلا ةطشنأ نم %90 نم رثكأ نإ ثيح ,ندرألا ف مهدوجو

 ةرازو تماقو .)Kalaldeh, 2019 & Al-Homsi( نامع ف اهرقم )تاعرسملاو تانضاحلاك( ةئشانلا

 ف ةكلمملا ءاحنأ عيمج ف ةعزوم ةيفرعم ةسسؤم 40 يلاوح جمدب ,ةردابملا هذه راطإ ف ,داصتقالا

 ,ةردابملا هذهو .ةظفاحم لك ف ةئشانلا تاكرشلل تانضاح 3-2 طسوتملاب هنع جتن ام ,تانضاح
 تانايكلا تارشع دوجو نع تانلا راركتلا نم ًاضيأ تللق ,اهلمكأب ةكلمملا دادتما ىلع اهنوك ىلإ ةفاضإ

 
20  https://www.modee.gov.jo/Default/Ar 

 اهص@صختب ةئشانلا تا=رشلل كلذ حمس@س ،تاق@بطتلا ةجمرب تاهجاو حتف لالخ نمو .ضع_لا امهضع_ عم ثدحتلا_ نیق@بطتل حمس@ يجمرب n@سو يه ،)API( تاق@بطتلا ةجمرب ةهجاو 21
 .ةدیدج تاهجاو eلخب ةط_ترملا فیلاكتلا لیلقتو اهروهمجل
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 تانايكل قيرطلا تدهمو ,ةئشانلا تاكرشلا معدل )low impact entities( ضفخنملا ريثأتلا تاذ
 .ًاصصخت رثكأو ةجمدم

 قيدانصلاو تانضاحلا نم ديدعلا ةيضاملا تاونسلا لالخ ندرألا ف رهظ :ةئشانلا تاكرشلا معد قيدانص .2

 ،)ISSF( ةركتبملا ةطسوتملاو ةريغصلاو ةئشانلا تاكرشلا قودنص لثم ,لامعألا داور معدل ةطشنلا

 رالود نويلم 98 هتميق قودنص وهو ,ةيراكتبالا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو ةئشانلا تاكرشلا قودنصو

 رامثتسالا نم جيزم مادختساب ،)innovative SMEs( ةركتبملا ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ف رمثتسي
 تارامثتسالاو ,)كرتشملا رامثتسالا( صاخلا عاطقلا نم ءاكرشلا نيرمثتسملا عم بنج ىلإ ًابنج ,رشابملا
 قودنص( قيدانصلا ف رشابملا رامثتسالا لالخ نم ,ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ف ةرشابملا ريغ
 ةريخألا ةيراكتبالا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو ةئشانلا تاكرشلا قودنص تاردابم ىدحإ .)قيدانصلا

 داور نم ليج قلخ ف ةدعاسملا ىلإ فدهت يتلا ،)IADP( تاعرسملاو ةنضاحلا ريوطت جمارب نع ةرابع
 اهلحارم ف ةئشانلا تاكرشلا ةمادتساو ةيمنتو ءانب لجأ نم ةيوق ةيرادإ قرفو ,ةفرعمو ةربخ يذ لامعألا
 ةعرسب اهفادهأ قيقحت نم تاكرشلا هذه نكمت يتلا )عيرستلا( ةزكرملا ةدعاسملا يدقت لالخ نم ,ىلوألا
 يدقتو ميمصتل ةيلاحلا تاعرسملاو تانضاحلا نم تاحرتقم يقلت ىلإ قودنصلا ىعسيو .داتعملا نم ربكأ
 ةفلتخم لحارم ف تاكرشلاو ةرادإلا قرفو ,لامعألا داورل ةلص تاذو ,ةلاعف عيرستو ناضتحا تامدخ
 ةمتهملا فارطألا ىلع بجي )خلإ .كالملاو ,ةرذبلاو ,ةركفلا ةلحرم ف( ةكرشلا/عورشملا ريوطت نم
 ىلإ مهتجاح ريربتل ةقيمع ةفرعم تابثإ ,قودنصلا نم ليومت يقلتب )خلإ ,تاعرسملا ,تانضاحلا(
 ةيلاعف مييقتو ةبقارم نومزتعي فيك تابثإ ًاضيأ ,تامدخلا هذه يدقت ةيفيك كلذكو ,ةحرتقملا تامدخلا
 سيياقملا زربأ امأ.اهديدحت ت روصق هجوأ يأ نم فيفختلا ةيفيك حرش ىلإ ةفاضإ ,نيديفتسملل تامدخلا

 ةرادإلا قرفو لامعألا داور نم 150 نع لقي ال ام ىقلتي نأ يهف ,قودنصلا اهعضي يتلا ةيعامجلا

 .ةئف لكل 30% نع بابشلاو ءاسنلا ةصح لقت الأ طرشب ,ةددحم عيرستو ناضتحا تامدخ تاكرشلاو
 
 نم ةيراكتبالا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو ةئشانلا تاكرشلا قودنص جمارب حاجن ىدم سايق نكمي

 ف تسسأت يتلا )Oasis 500( ايجولونكتلا ةنضاح تمعد ,لاثملا ليبس ىلعف .هنم نيديفتسملا لالخ

 ,اهئاشنإ ذنم ندرألا ءاحنأ عيمج ف ةئشان ةكرش 150 نم رثكأ قودنصلا نم ليومت لالخ نم 2010 ماعلا

 يتلا ةئشانلا تاكرشلا نمو .)Oasis, 2021 500( لمعلا قوس ف 4400و ,ةرشابم ةفيظو 680 تقلخو

 ىلع تاموصخ مدقي قوست عقوم( )MarkaVIP( نم لكً اريبكً احاجن تققحو )Oasis 500( اهتمعد

 ةميقب تاداريإ نع غالبإلل اهقيرط ف تناكو 2012 ماعلا مدختسم نويلم 2 هيدل ناك ,يممصملا علس

 ةكرش لوأ يهو "تاعوفدم" ةكرشو ،)Baker, 2012( )اهئاشنإ نم طقف دحاو ماع دعب رالود نويلم 100

 رايلم 32 ىلع ديزت ةميقب ةروتاف نويلم 48 نم رثكأ نآلا ىتح تجلاع ,ندرألا ف ةينورتكلإ تاعوفدم

 بآ رهش فو .)eFAWATEERcom( )Crunchbase, 2021( ريتاوفلا عفدل ةمدخ لالخ نم رالود
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 نم دحاوك )Forbes eFAWATEERcom( ةمدخ ةيكيرمألا سبروف ةلجم تجردأ ,2021 ماعلا نم

 .)Forbes, 2021( طسوألا قرشلا ف ةيلاملا ايجولونكتلل ًاقيبطت 15 لضفأ

 ىدل ةيجولونكتلا لامعألا ةداير زيزعتل ندرألا ف ةمهملا زكارملا نم ربتعي :لامعألا ةدايرل اينار ةكلملا زكرم .3
 يتلا ايجولونكتلل ةيمس ةريمألا ةعماج نم لمعت ةيحبر ريغ ةسسؤم وهو ,صوصخلا هجو ىلع بابشلا
 ,لاثملا ليبس ىلع ,لامعألا داور ةدعاسمل جماربلا نم ديدعلا زكرملا مدقيو .دقع نم رثكأ ذنم تسسأت

 ىلع يلاملا ءبعلا ليلقت لجأ نم ةئشانلا تاكرشلل ةكرتشم لمع ةحاسم )Venture Lab( جمانرب رفوي
 لالخ نم ةئشانلا تاكرشلا ىلإ ةفاضإ ,زكرملا لبق نم مهل ةمدقملا ةيتحتلا ةينبلا لالخ نم لامعألا داور
 ,راكتبالا معدل ةريبك ةيمهأ زكرملا يلويو ,ةددحم تاعوضوم ف ةيبيردتلا جماربلا نم ةلسلس ريفوت

 ءارضخلا ايجولونكتلاو )Gig-Economy( تقؤملا فيظوتلا لثم ةددحم ةينقت تالاجم ف ةصاخبو

)Green Energy / Clean Tech( )نواعت ,كلذ ىلع ةوالعو .)2021 ,لامعألا ةدايرل اينار ةكلملا زكرم 
 راكتبالا ةئيب زيزعت لجأ نم ,"ةينمأ" ةيندرألا تالاصتالا لامعأ ةنضاح عم ييضاملا يماعلا ف زكرملا
 ةيمس ةريمألا ةعماج( مهتاراهم لقصو ,بابشلا ىدل ةفرعملا قافآ عيسوتو ,ةيجولونكتلا تاجتنملا ريوطتو

 ةكرش 50 اهنم عيراشملاو ةئشانلا تاكرشلا نم 320 ىلع ديزي ام زكرملا معد امك .)2020 ,ايجولونكتلل

 ,لامعألا ةدايرل اينار ةكلملا زكرم( رالود نويلم 30 نم رثكأب اهتميق ردقت ,عيرس ومن تاذ ةيجولونكت ةئشان

2021(. 
 ةنضاح لثم ,ندرألا ف راكتبالا عيجشتو لامعألا ةداير ةدنجأ عفدل ةيموكحلا تاردابملا نم ديدعلا كانه .4

 ةنضاحلا تامدخ يدقت لجأ نم ,)رالود فلأ 200( يموكح ليومتب تسسأت يتلا )iPark( لامعألا
 ,ةركتبملا لامعألا ةداير ةطشنأل ةصصخملا تامدخلا نم اهريغو تاردقلا ءانبو ةينوناقلا تاراشتسالاو
 رصانع ةثالث ةنضاحلا ىدل راكتبالا تامدخ مضتو .يداصتقالا ومنلا زيزعتو لمعلا صرف قلخ لهستل

 :)iPark, 2021( ةيسيئر

 ليثمتلاو ,اهتغايصو عارتخالا تاءارب ىلع لوصحلا ةيلهأ صحف لمشتو :ةيركفلا ةيكلملا تامدخ •
 .ةيركفلا ةيكلملا ةيجيتارتسا ةغايصو ,ينوناقلا

 .قيوستلا طيطختو نيرمثتسملا يب قيفوتلاو راكتبالا مييقت لمشي :قيوستلا معد •

 ققحتلاو ايجولونكتلا مييقتو لوصألا ةرادإ نأشب نيرمثتسملل ةروشملا يدقت لمشي :رامثتسالا معد •
 .ةيركفلا ةيكلملا ةحص نم
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 سماخلا لصفلا

 
 يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا ليلحت

 
 يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا نع ةحمل 1.5

 
 ,يعاطقلا وأ يلكلا ىوتسملا ىلع ال ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا ددع نع ةلماشو ةقيقد تايئاصحإ دجوت ال
 ىلع لوصحلا ةلواحمل ةقالعلا تاذ ةيمسرلا تاهجلا نم ديدعلا ىلإ ةساردلا هذه ءارجإ لالخ انهجوت ثيح
 ىلإ ,يساسأ لكشب ,دوعي اذهو ,اهنم يأ ىدل ةرفوتم نكت مل اهنأ الإ ,ةئشانلا تاكرشلا لوح تانايب ةدعاق
 ال( ًاطيسب سيل ًاددع نأل ًاضيأو ,ةئشان ةكرش هرابتعا نكمي امل تاهجلا هذه ىدل ددحم فينصت دوجو مدع
 يئيب ماظن ف ليجستلاب ماق وأ ,مظنملا ريغ عاطقلا ف طشني تاكرشلا هذه نم )ةقيقد ةيئاصحإ ًاضيأ دجوت
 .يطسلف جراخ ةئشانلا تاكرشلاب صاخ
 
 يتلا ةيناديملا تالباقملا لالخ ًايلج رهظ ام وهو ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا ددع لوح تاريدقتلا براضتت
 ديدعلا ردقتف ;ًادج ريبك لكشب تاريدقتلا تنيابت ثيح ,ةساردلا هذه ضرغل ةقالعلا تاذ تاهجلا عم تيرجأ

 ايجولونكت لاجم ف اهبلغأ ,ةئشان ةكرش 100-250 يب ام ةئشانلا تاكرشلا دادعأ ةيموكحلا ريغ تاهجلا نم
 رايعمل اهمادختسا ىلإ دوعي كلذو ,تائملاب اهدادعأ ةيموكحلا تاهجلا ضعب تردق امنيب ,تالاصتالاو تامولعملا

 50 ,يطسلف ف ةئشان ةكرش 120 يلاوح دوجو ىلإ راكتبا قودنص راشأو .ةئشانلا تاكرشلل رشؤمك رمعلا

 كنبلل ةثيدح ةسارد تددح يح ف ,)Sune, 2020( يقيقحلا ىنعملاب ايجولونكتلا ىلع ةمئاق طقف اهنم

 Mulas et( يطسلف ف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ىلع ةينبم ةئشان ةكرش 241 يلاوح دوجو يلودلا

al., 2018(. 
 
 ةكرش لوأ ربتعت ,2011 ماعلا تسسأت يتلا "رفاسم اي" ةكرش نإف ,يجراخلا ليومتلا دشح رايعم انذخأ اذإ
 ف تحجن ,اهسيسأت نم دحاو ماع دعبف .)ب(و )أ( ليومتلا يتلوج نم ليومت ىلع لصحت ةينيطسلف ةئشان
 يرامثتسالا لاملا سأر قودنص نم )أ( ةيليومتلا ةلوجلا ف يكيرمأ رالود نويلم ةميقب ليومت ىلع لوصحلا
 لوصحلا ةينيطسلف ةئشان ةكرش لوأك تعاطتساو )ب( ةيليومتلا ةلوجلا ىلإ تدعص اهدعب ,ةرادص رطاخملا

 Capital( يبنجأ يرامثتسا لام سأر قودنص نم رامثتساك 2015 ماعلا ف رالود نويلم 3.5 غلبم ىلع

Global Founders( )Talty, 2015; Kennedy, 2016(. لماوعلا دحأ هنأ ىلع اذهك ثدح ةيؤر نكميو 
 ىلع ةئشانلا تاكرشلا يسسؤم نم مهريغ تعجشو ,ةينيطسلفلا ةئشانلا تاكرشلل ةديدج ةيادب ترطس يتلا
 عسوتلا نم ةئشانلا تاكرشلا نّكمي ليومت دشح ف حاجنلا ةصاخبو ,حاجنلا صصق تلاوتف ,قوسلا لوخد

 لاملا سأرل راكتبا قودنصل تارامثتسا لوأ )Mashvisor( "روزيفشام" تربتعا ,رفاسم اي ىلإ ةفاضإ .ومنلاو

 ةئشان ةكرش لوأو ,)راكتبا قودنص نم رالود فلأ 800 هعومجم ام ىلع لوصحلا تعاطتسا( رطاخملا
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 500( نوكيليسلا يداو ف يرامثتسا قودنص نم ليومتو عيرست جمانرب ىلإ 2015 ماعلا ف مضنت ةينيطسلف

Startups( )Ganim, 2016; Hatuqa, 2016(. ةقباسم ف لوألا زكرملاب ً,ارخؤم ,"روزيفشام" تزاف MIT 
 ةزئاج ىلع تزاحو ,ةيبرعلا ةقطنملا نم ىرخأ ةئشان تاكرش عم تسفانت ثيح ,ةئشانلا ةيبرعلا تاكرشلل

 يضارألا باحصأ دعاسي قيبطت ريوطت لالخ نم ,اهجتنم ريوطت لصاوت يك رالود فلأ 50 اهردق ةيلام
 لالخ نم ,اهب نوّمتهي قاوسأ ف صرفلا ضعب ديدحت ىلع ةدحتملا تايالولا ف تاراقعلا ف نيرمثتسملاو
 .لاملاو تقولا ّرفوي ام ,قوسلا ف يراقع عورشم ءادأ عقوتت ةددحم تايمزراوخ مادختسا
 
)Receet( ةيلام ايجولونكت تامدخ مدقت ةئشان ةينيطسلف ةكرش يه Fintech(، ف ةكراشملا تعاطتسا 

 ىلع ًارالود 379,080و ةحنمك ًارالود 16,250 اهلالخ نم تدصح يتلا )Dubai’s Smart City( ةعرسم
 قاوسأ ىلإ عسوتلا نم اهنكم هرودب يذلا رمألا ,داشرإلاو ,عيرستلاو ,بيردتلا ف ةينيع تارامثتسا لكش

 ىلع )Receet( تلصح ,2019 ماعلا فو .)Finance for Jobs, 2020( ندرألاو جيلخلا ةصاخبو ,ىرخأ
 ,ةينيطسلفلا تالاصتالا ةعومجمل ةعباتلا "ةركف" نم 2020 ماعلا ف فاضإ ليومتو ,راكتبا قودنص نم ليومت

 .)Paltel Group, 2020; Startup Scene, 2020( $100000 ـلا ترواجت غلابمبو
 
 تعاطتسا يتلا ةئشانلا تاكرشلا لاجم ف ًايبسن ةدودحملا حاجنلا صصق نم ةقباسلا ةلثمألا ربتعت ,عقاولا ف
 تطخت يتلا تاكرشلاف ,رطاخملا لاملا سأر لبق نم اهيف رامثتسالا ت يتلا وأ ,يرذبلا ليومتلا ةلحرم يطخت
 ,يطسلف ف تاكرشلا هذهل حاجنلا صصق ةيدودحمف 22.ًادج ةدودحم لازت ال رامثتسالا ف رالود نويلملا زجاح
 لامسأر ىلع لوصحلاو يرذبلا ليومتلا ةلحرم يطخت ىلع اهتردق مدعو قوسلا نم اهتيبلاغ جورخ ىلإ دوعي
 لحارم ربع لاقتنالا ىلع اهتردق زيزعتو يطسلف ف تاكرشلا ومن لدعم ةدايزلو ,قايسلا اذه فو .رماغم
 ةفلتخملا ليومتلا لحارم ىلع يئيبلا ماظنلا فارطأ عيمج نم معدلا زيكرت بجي ,ةئشانلا تاكرشلا ةايح ةرود
 .ةساردلا نم يناثلا لصفلا ف اهيلإ انرشأ يتلا
 

  يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا عقاو 2.5
 
 Startup( ةئشانلا تاكرشلل "يئيبلا ماظنلا ـب فرعي تاب ام وأ ,ةئشانلا تاكرشلاب ةطيحملا ةئيبلا

Ecosystem( رصانعلا فصول ,ةئشانلا تاكرشلاب ةقلعتملا اياضقلا ةشقانمو حرط ةداع مدختسي ريبعت وه 
 يناثلا لصفلا ف كلذ ىلإ انرشأ امك ,اهزيزعتو تاكرشلا هذه ومن ف مهاست نأ ضرتفملا نم يتلا ةلخادتملا
 عامجإ مدع كانه لازي ال ,ةيساسألا رصانعلا هذه ديدحتل ةفلتخملا تالواحملا نم مغرلا ىلعو .ةساردلا نم
 عم روطتتو ةيكيمانيد اهنأ امك ,ىرخأ ىلإ ةئيب نم فلتخت اهنإ ثيح ,اهتيمهأ ىدم امو رصانعلا هذه ىلع
 لزعمب ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخ ةئيب يأ ىلإ رظنلا نكمي ال ,كلذل .ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا ةئيبلا روطتت
 .ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا تائيبلا نم اهريغب ةنراقم اهتناكمو اهب طيحي يذلا قايسلا نع

 
22 https://www.aliqtisadi.ps/article/68579/ ؟نیطسلف - يف - ةئشانلا - تا=رشلا - نع - فرعت - اذام  
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 تاونسلا ف اهفينصتو ةينيطسلفلا ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا ليلحتل ةدع تالواحم كانه تناك
 ديدعلا اهطيحت ةدقعم ةئيب لظ ف لمعت يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا نأ ىلع اهمظعم تعمجأ دقو ,ةريخألا
 ف ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا فصتي .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تايدحتلا نم
 ةئشانلا تاكرشلاب ةطيحم ةئيب كانه نإ لوقلا نكمي ال يلاتلاب ,جضنلا مدعو ,فعضلاو ,مذرشتلاب يطسلف
 تاكرشلا هذه حاجنو روهظ ىلع رثؤت يتلا رصانعلا عيمج يب طباور دوجو ثيح نم وأ يمسرلا موهفملاب

)Sune, 2020(. بسحف يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا ىلع فصولا اذه رصتقي ال, 
 اهيلع قلطي امً ابلاغ ةيلوأ ةيئيب مظنب عتمتت يتلا ةيبرعلاو ةيمانلا لودلا نم ديدعلا ف عقاولا عم هباشتي لب

 ف ةيئيبلا ةمظنألا زيمتتو .)Activation Phase( )Kuester & Arya, 2021( طيشنتلا ةلحرم ىمسم

 ةردن ىلإً ةفاضإ )لقأ وأ ةئشان ةكرش 1000( ةئشانلا تاكرشلا نم دودحم ددع دوجوب ركبملا طيشنتلا ةلحرم
 عمو اهسفن ةمظنألا لخاد ةءانبلا تاقالعلا ةلق ببسب ةفرعملل دودحملا راشتنالاو ,ةيلاملا دراوملاو ةربخلا ف

 ةلحرم ف ةيئيبلا مظنلا ىعستو .)Kuester & Arya 2021( ملاعلا لوحً اجوضن رثكألا ةيئيبلا ةمظنألا
 تاكرشلا يكمتل ةركبملا لحارملا ف ليومتلا ةدايزو ,ةئشانلا تاكرشلا لوخد تالدعم ةدايز ىلإ طيشنتلا

 23.ةقحاللا لحارملل قالطنالاب ةديدجلا ةئشانلا

 
 هنكلو ,)Mulas et al., 2018( يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلل حسم لمعب يلودلا كنبلا ماق

 دنتساو .)Tech Startup Ecosystem( تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عاطق ف ةئشانلا تاكرشلاب صتخا

 تو .يينيطسلفلا ةئشانلا تاكرشلا يسسؤم نم 196و ,ةئشان ةكرش 142 لوح اهعمج ت تانايب ىلع حسملا
 ,ةدناسملاو ةيتحتلا ةينبلاو ,ليومتلاو ,تاراهملا يهو ,ينيطسلفلا يئيبلا ماظنلا ف ةيسيئر رصانع ةعبرأ ديدحت
 ام ينيطسلفلا يئيبلا ماظنلا نأ ىلإ حسملا لصوت .رطاخملاو يتاذلا لمعلاو ةدايرلا صخي اميف عمتجملا ةفاقثو
 ,ةيفاكلا ةيلمعلا ةربخلل رقتفت ةئشانلا تاكرشلا نم دودحم ددع دجوي ثيح ,ةركبملا هلحارم فو ًاعفاي لاز
 جضنلا ةلحرم" ةعبارلا ةلحرملا ىلإ لوصولا عيطتست ال يأ( ركذت تاذاوحتسا وأ تاجامدنا يأ دوجو مدع عم
 ىلإ ةفاضإ ,)يناثلا لصفلا ف كلذ ىلإ انرشأ امك ةئشانلا تاكرشلا ةايح ةرود نم "قوسلا نم جورخلاو
 ماظنلا يب نيابتلا رسفي يذلا يساسألا رصنعلا وه يطسلف ف ليومتلا لعلو .ليومتلا رداصم ةيدودحم
 قيدانص دحأ بسحف ,ايجولونكتلا ىلع ةينبملا ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلاو ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا
ً الولح مدقت يتلا ةئشانلا تاكرشلا ف ةداع يطسلف ف ليومتلا زكرتي ,ةينيطسلفلا ةرطاخملا رامثتسالا
 ,يلاملا عاطقلا مأ ,ميلعتلا مأ ,ةحصلا عاطق ف ناكأ ءاوس ;هيف لمعت يذلا عاطقلا نع رظنلا ضغب ةيجولونكت
 ,تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عاطق ف يطسلف ف لامعألا ةداير زكرتلً ارظن ,تاعاطقلا نم هريغ مأ
 .ةئشانلا تاكرشلا نم عونلا اذه لثمل يلودو يلحم قوس دوجو ًاضيأو

 
 :ىلع يئیبلا ماظنلا ةا@ح ةرود جذومن لحارم نم ةلحرم لكل يلیصفت فصو ىلع روثعلا ن=م@ 23

https://startupgenome.com/article/ecosystem-lifecycles24 https://www.wamda.com/2015/06/yamsafer-investment-global-founders-capital 



75

 

 
 رظنا( طيشنتلا ةلحرم هيلع قلطي ام وأ ةيلوألا لحارملا ف يطسلف ف يئيبلا ماظنلا لازي ال ,ماع لكشب

 نأ ينعي اذهو .ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا وأ ,ماع لكشب ةدايرلل يئيبلا ماظنلا ءاوس ,)لفسألا ف 1.5 لكشلا
 يئيبلا ماظنلا يسحتل ةحلم ةجاح كانه نأو ,ًادج ًادودحم لازي ال ةئشانلا تاكرشلل يداصتقالا رثألا
 ,باطقتسالاو ,راشتنالاو عسوتلا( ىرخألا لحارملا ىلإ طيشنتلا ةلحرم نم لاقتنالاو ,ةئشانلا تاكرشلل
 .)جامدنالاو
 

 ةئشانلا تاكرشلل ينيطسلفلا يئيبلا ماظنلا عقوم :1.5 لكشلا

 .(Kuester & Arya, 2021) :ردصملا
 

 يطسلف ف يئيبلا ماظنلا رصانع ليلحت 3.5
 
 ف ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا رصانع ليلحتو ديدحتب موقنس ,ةساردلا نم ءزجلا اذه ف
 كلذ نم فدهلا نإ .ةقالعلا تاذ تاهجلا نم ريبك ددع عم تيرجأ يتلا تالباقملاب ةناعتسالاب كلذو ,يطسلف
 تايصوتلا نم ةعومجمب جورخلا لجأ نم ,ماظنلا اذه ف فعضلاو ةوقلا نماكم ىلع ءوضلا طيلست وه
 ,يويحلاو مهملا عاطقلا اذهب ضوهنلا ىلع ًارداق نوكيل يئيبلا ماظنلا ريوطت تايلآب ةصاخلا ةلاعفلا تاسايسلاو
 .هنيكمتو همعد ت لاح ف ةماعلا ةنزاوملل ًامهم ًادفارو ينيطسلفلا داصتقالل ةعفار نوكي نأ نكمملا نم يذلاو
 
 

 تاعرسملاو تانضاحلا :ةمعادلا ةمظنألا 1.3.5
 
 ف اهرود لالخ نم ,ةئشانلا تاكرشلا ةيرارمتساو حاجن ف ًايروحم ًارود لامعألا تاعرسمو تانضاح بعلت
 ليوحت لجأ نم ىلوألا لحارملا ف ةصاخبو ,عيراشملا ريوطت ءانثأ ةفرعملاو تاربخلاو رشابملا معدلا ريفوت



76

 

 ةقلح لكشت ,راكتبالا زكارم ىلإ ةفاضإ ,اهنأ امك .اهعيرستو تاكرشلا قاطن عيرستو ,يراجت لمع ىلإ راكفألا
 فيلاكتلاو دهجلاو تقولا رفوي ام ,يئيبلا ماظنلل ةنوكملا ىرخألا رصانعلا عيمجو ةئشانلا تاكرشلا يب لصو
 .مامألا ىلإ اهعفدت يتلا فرعملا لدابتلا ةيلمع لهسيو ,ةئشانلا تاكرشلا ىلع
 
 ريغ ةنضاح لوأك ،2004 ماعلا ف )يتكيب( ةينيطسلفلا تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةنضاح تسسأت

-tech( تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عاطق ف ةئشانلا تاكرشلل تامدخلا نم ةعساو ةعومجم مدقت ةيحبر

based startups( )PICTI, 2018(, يداملا معدلاو لصاوتلا تايلاعفو ,ةيبيردتلا تارودلاو ,لمعلا شرو لثم 

 تاكرشلل موهفم يأ دعب رولبت دق نكي مل ثيح ,ةبعص فورظ ف يتكيب تلمعو .)Omar, 2013( رشابملا

 لالخو .)Kassis, 2014( دعب اهب ةقلعتملا ةيليومتلاو ةيميظنتلا تايلآلا نم يأ وأ ,يطسلف ف ةئشانلا
 تانضاحلا لمع تايساسأ ملعتل ةبرجتلا لالخ نمو ,لقتسم لكشب يتكيب تلمع ,اهلمع نم ىلوألا تاونسلا
 تاقالعلا ةكبش ريوطتو ,ينيطسلفلا قايسلا ف ةئشانلا تاكرشلا تاجايتحا ديدحتو ,لودلا ىوتسم ىلع

 دادعأ ف ًاعافترا ةيضاملا تاونسلا تدهشو .)Omar, 2013; Kassis, 2014( مهب ةصاخلا ةيلودلاو ةيلحملا
 كلت وأ ,)ةينيطسلفلا تالاصتالا ةكرشل ةعباتلا "ةركف" لثم( ةصاخلا ءاوس ;يطسلف ف لامعألا تانضاح
 عاطقلا وأ ,)حاجنلا ةعماجل عباتلا يروكلا دهعملا ,تيزريب ةعماجل ةعباتلا كراب ونكت لثم( ,تاعماجلا عبتت يتلا

 .)Build Palestineو Gaza Sky Geeks لثم( يحبرلا ريغ

 
 تادايق ةسسؤم لبق نم ،)Fast Forward( لامعأ ةعرسم لوأ ءاشنإ متف ,لامعألا تاعرسم صوصخب امأ

)Leaders( ف ةئشانلا تاكرشلا معد ىلإ ةعرسملا هذه فدهتو .نواعتلا ةسسؤم نم معدبو ,2013 ماعلا ف 
 اهترود نم ةركبملا لحارملا ف ةصاخبو ,ةمادتسم ليومت رداصم ىلإ لوصولا ف اهتدعاسمو ,ايجولونكتلا لاجم

 اهتامدخ ةعرسملا تفقوأو .)Leaders International, 2021( أ ليومتلا ةلوج ىلإ لوصولا ىتح ,ةيتايحلا

 ًازكرم ربتعت يتلا ,لا مار ةنيدم ف لامعألا تاعرسم نم ديدعلا نم ةديازتملا ةسفانملا ةجيتن ,2020 ماعلا ف
 .ةسسؤملا ف عيراشملا ىلع يمئاقلا دحأ حرص امك ,يطسلف ف لامعألا تاعرسمل ًايسيئر
 
 اذهو ,يطسلف ف ةدودحم تاعرسملاو لامعألا تانضاح تازاجنإ تلاز امف ,اهدادعأ ديازت نم مغرلا ىلع
 تاعرسملاو لامعألا تانضاح ةيبلاغ نإ .ةئشانلا تاكرشلا ف حاجنلا صصق ةيدودحم نم ,ريبك لكشب ,رهظي
 تاسسؤملا ضعبل عبات اهمظعمف ,ةئشانلا عيراشملا ناضتحا ىلع لمعلاو ةمدخلا يدقت ساسأ ىلع لمعت ال
 ف يجراخلا معدلا ىلع دمتعت يتلا ,ةدايرلا لاجم ف ةلماعلا ةيحبرلا ريغ تاسسؤملا لالخ نم وأ ,ةيميلعتلا
 وأ تانضاحلا ةصاخلا تاكرشلا ضعب تأشنأ ًاريخأو ,اهتامدخ ةمادتسا ىلع ,ريبك لكشب ,رثؤي ام ,اهتطشنأ
 ملاع ف لوخدلا لجأ نم )"ةركف" عادبإلل ةينيطسلفلا تالاصتالا ةعومجم زكرم( اهب ةصاخلا عادبإلا زكارم
 .اهحاجن ىدم مييقت بعصلا نمو ,دهعلا ةثيدح لازت ال اهتبرجت نأ الإ ,ةدايرلا
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 يئيبلا ماظنلا ف ةقالعلا تاذ تاهجلا نم ديدعلا عم تيرجأ يتلا تالباقملا ترهظأ ,قبس ام ىلإ ةفاضإ
 :اهزربأ ,تاعرسملاو تانضاحلا ةئيب ف فعضلا طاقنو تاوجفلا نم ديدعلا دوجو ,ةئشانلا تاكرشلل
 

 ليلقلاو ,قوسلا ىلإ ةئشانلا تاكرشلا لوخد نم ىلوألا ةلحرملا ىلع تاعرسملاو تانضاحلا رود رصتقي .1
 نم اهنكمي يذلا رطاخملا لاملا سأر ىلع لوصحلاو يرذبلا ليومتلا ةلحرم ىتح رمتسيو لهؤي اهنم
 .عسوتلاو ومنلا ةلحرم ىلإ لوصولا

 نم ريبك ددع ىدل )"mentors" ددجلا ييدايرلل يهجوملا وأ يحصانلا ةصاخبو( تاربخلا صقن .2
 رايتخا ىلعً ابلس رثؤي ام ,ةئشانلا عيراشملا مييقت وأ لامعألا ةداير لاجم ف تاعرسملاو تانضاحلا
 وهو ,قوسلا ف ةديج ةيرامثتسا ًاصرف قلخت نأ نكمملا نم يتلا ةئشانلا تاكرشلاو ةيدايرلا عيراشملا
 نم ىرخألا لحارملا ىلإ طيشنتلا ةلحرم نم لقتنت يتلا عيراشملا ددع ف ريبكلا ضافخنالا رسفي ام

 تاعرسم نم تامدخ تقلت ةئشان ةكرش 61 يب نم هنأ تاحوسملا رهظُت .ةئشانلا تاكرشلا ةايح ةرود

 ,.Mulas et al( )هتيبلاغ ف ًادودحم(ً اليومت طقف اهنم %30 تقلت ,ةفلتخم ةينيطسلف لامعأ

 ةريخألا تاونسلا لالخ ةئشانلا تاكرشلا ف حاجنلا صصق مظعم نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .)2018
 .اكيرمأ لثم ةيجراخ ةيئيب مظن عم اهتاقالع نم اهتاراهمو اهتاربخ تبستكا دق تناك

 ,اهنيب اميف قيسنتلا بايغو ريبكلا سفانتلاو تاعرسملاو تانضاحلا نم ةديازتم دادعأ دوجو ىدأ .3
 ةلماعلا تاسسؤملا ىدحإ فصو بسح ةعبشم ةئيب تحبصأ يتلا- لا مار ةنيدم ف ةصاخبو
 لقنت ةرهاظ قلخ ىلإ -ةيدايرلا راكفألاو ةئشانلا تاكرشلا ناضتحاو معد لاجم ف ةيسيئرلا

)hopping around( تانضاحلاو تاعرسملا يب ةئشانلا عيراشملاو ةيدايرلا راكفألا باحصأ 
 كلذو ,اهمدقت يتلا ةطشنألاو تامدخلا نم ةدافتسالل سيلو ,ليومتلا ىلع لوصحلا فدهب ,ةفلتخملا
 ف ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ف رطاخملا لاملا سأرو ليومتلا تاهج ف ريبكلا صقنلا ىلإ دوعي
 .يطسلف

 ف ةيقيقح ةلضعم ىلإ دوعي ,راكتبالا زكارمو تانضاحلاو تاعرسملا دادعأ ف ديازتملا راشتنالا نإ .4
 معدل ةطرفملا ةباجتسالا يهو ,ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا ينيطسلفلا يئيبلا ماظنلا
 بلطب طبترم ريغ وهف ,ةريخألا تاونسلا لالخ ةطشنألا هذهب صاخلا يلودلا ليومتلا وأ ,يمعادلا
 .ةئشانلا عيراشملا باحصأو ييدايرلا لبق نم قوسلا ف ةريبك ةجاح وأ

 يجراخلا معدلاب عادبإلا زكارمو تاعرسملاو تانضاحلا نم ةريبك ةبسنل يلكلا هبش طابترالا ىدأ .5
 يئيبلا ماظنلا ف تاسسؤملا كلت هبعلت يذلا رثألاو رودلا ف ةيدودحم ىلإ ,يحناملا تادنجأو
 ,ضراعملاو ,ةدايرلاب ةقلعتملا ةطشنألا ميظنت ىلع يجراخلا معدلا نم ةريبك ةبسن زكرتتو .ينيطسلفلا
 طاشنلا يه تتاب ,اهتيمهأ نم مغرلا ىلع ,يتلا ,تاقباسملا ضعبو ,ةيبيردت تارودو ,لمعلا تاشروو
 اهتردقو ,تاسسؤملا هذه ةيلاعف نم دحي يذلا رمألا ,ةيلحملا تاسسؤملا فلتخم يب رركتملاو بلاغلا
 ,ًاضيأ .ةئشانلا تاكرشلا روطت لحارمو تاجايتحا ريغت يكاحت ةروطتمو ةمادتسم جمارب ريفوت ىلع
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 ةئيبلا ةشاشه ف مهاسي ام ,ةيرارمتسالا مدعو بذبذتلاب ,راكتبالاو ةدايرلل يجراخلا معدلا فصتي
 مدع يلاتلابو ,ليومتلا فقوب ةقلعتملا رطاخملل ةضرع اهلعجيو ,ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلاب ةصاخلا
 تاعرسملا نأ ىلإ ,ةئشانلا تاكرشلا لاجم ف ءاربخلا دحأ راشأ ,قايسلا اذه فو .ةمادتسالا
 ىلإ ,رارمتساب ,ىعست ةيحبر ريغ تاسسؤم اهنأكو ,ةئطاخ ةيلقع قفو تينب يطسلف ف تانضاحلاو
 دامتعالا تاسسؤملا هذه ىلع بجيو .ةمادتسالاو ةيرارمتسالا لجأ نم يحناملا لاومأ ىلع لوصحلا
 قفو لمعلاو ,ةيعادبإ لولح نع ثحبلاو ,اهدراومو اهتاودأ ريوطتو ,ةيتاذلا اهتاردق ىلع ريبكلا
 ف ةيرامثتسا صرف نع رمتسملا ثحبلا ىلإ ةفاضإ ,اهرفوي يتلا صرفلاو يلحملا قوسلا تاجايتحا
 .مهتادنجأو يحناملا لاومأ ىلع يلكلا دامتعالا نود ةئشانلا تاكرشلا

 ةرازوو ,عادبإلل ىلعألا سلجملا لثم( ةدايرلاو راكتبالاب ةينعملا ةيموكحلا تاسسؤملا صوصخب امأ .6
 حوضو مدع نع ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ف تاهجلا نم ديدعلا تبرعأ دقف ,)يكمتلاو ةدايرلا
 يتلا بابشلاو ةدايرلا ةرازو صاخ لكشبو ,تاسسؤملا هذه اهمدقت يتلا تامدخلاو ماهملا ةعيبط ف
 سلجملا نأ ,ةئشانلا تاكرشلا ةئيب ف يلعافلا نم ديدعلا ىري ,هتاذ قايسلا ف .أشنملا ةثيدح ربتعت
 نم ربكأ ةدعاق هلو ةددعتم تامدخ مدقيو عسوأ تاربخ كلتمي تاب زيمتلاو عادبإلل ىلعألا
 .نيديفتسملا

 يئيبلا ماظنلا ىلع يميظنتلاو يباقرلا روّدلا ف ٍفعض ىلإ مهؤارآ ةعلطتسملا نم ديدعلا راشأ .7
 ,راكتبالا زكارم ,تاعرسملا ,تانضاحلا( ةقالعلا تاذ تاسسؤملا ىلعو ,ماع لكشب ةئشانلا تاكرشلل
 بولطملا رودلا اهبعل مدعو ,تاسسؤملا هذه ةيلاعف ف ضافخنا ىلإ ىدأ ام ,صاخ لكشب )خلإ ...
 تاونسلا لالخ ًاريبك ًاينفو ًايلام ًامعد اهيقلت نم مغرلا ىلع ,ةئشانلا تاكرشلا عاطق ريوطت ف اهنم
 ةيموكحلا ريغ تاسسؤملا ريوطتل ةيراشتسالا ةئيهلا تفاضأو .يحناملا لبق نم ةصاخبو ,ةيضاملا

)PCS( ةباوبو تانايب ةدعاق ءاشنإ متي نأ تحرتقا امك ,تاعرسملاو لامعألا تانضاحل ًارشؤم 
 اهلالخ نم عيطتست )ًالثم يكمتلاو ةدايرلا ةرازو وأ عادبإلل ىلعألا سلجملا لبق نم( ةينورتكلإ
 ددعو ,ةفدهتسملا تاعاطقلاو ,تامدخلاو ,ةطشنألا( ةفلتخملا اهتانايب لاخدإ ةفلتخملا تاسسؤملا
 ,يئيبلا ماظنلا ززعي نأ هنأش نم ام )خلإ ... ,ناونعلاو ,ةرفوتملا ليومتلا رداصمو ,يلماعلا يفظوملا
 ةيلمع ف ةيموكحلا تاسسؤملا دعاسيو ,ةئشانلا تاكرشلا باحصأو لامعألا داور ىلع لهسيو
 ءوجل ىلإ ىّدأ ,زفاوحلا بايغو ليومتلا صقنو ,ةيميظنتلا ةئيبلا فعض نإ .ةباقرلاو فارشإلا
 باحصأ نم ديدعلا هل راشأ ام وهو ,ينيطسلفلا قوسلا جراخ رامثتسالاو ليجستلل ةئشانلا تاكرشلا
 .ةئشانلا تاكرشلا

 ىرخألا ليومتلا رداصمو يرامثتسالا لاملا سأر 2.3.5
 
 ,جضنلاو ومنلا لحارم ىلإ طيشنتلا ةلحرم نم ةئشانلا تاكرشلا لقنت يتلا لماوعلا زربأ نم ليومتلا ربتعي
 ف كلذ ىلإ انرشأ امك تاكرشلا هذهل ةروطخ رثكألا ةلحرملا يهو "توملا يداو" يطخت ىلع اهتردق نم ززعتو
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 ةينيطسلفلا لامعألا تانضاحو تاعرسم ىلع يمئاقلا بلغأ تالباقملا لالخ هيلع دكأ ام وهو ,يناثلا لصفلا

ً اسيئر ًاردصم )Venture Capital( رطاخملا يرامثتسالا لاملا سأر ربتعيو .ءاوس دح ىلع ةئشانلا تاكرشلاو
 رداصم ىلإ تاكرشلا هذه ةجاحل -يناثلا لصفلا ف ةساردلا تحضو امك- كلذو ةئشانلا تاكرشلا ليومتل
 جورخلا ةلحرم ىلإ يرذبلا ليومتلا ةلحرم نم ةئشانلا تاكرشلا لقن لجأ نم ةرطاخملا ىلع ةرداق ةريبك ليومت
 .باتتكالا وأ
 
 نم رثكأ ف تارامثتسا لكش ىلع رالود نويلم 150 ىلع ديزي ام رطاخملا ليومتلا رداصم ترفو ,يطسلف ف

 قودنص لوأ ةرادص ةكرش ربتعتو .)Mulas et al., 2018( 2018-2012 ماوعألا لالخ ةئشان ةكرش 40

 نم معدب 2011 ماعلا ف هؤاشنإ ت يذلا ،)Kennedy, 2016( يطسلف ف رطاخملا يرامثتسالا لاملا سأرل
 ف ةئشانلا تاكرشلا تاجايتحا ةيبلت لجأ نم ,اهريغو ... رامثتسالل يبوروألا قودنصلاو لجوجو وكسيس
 ,اهدعب امو )أ( ليومتلا ةلوج ىتح ةئشانلا ةكرشلا رمع نم ىلوألا لحارملا ف تامولعملا ايجولونكت لاجم

 Mulas et( ةئشانلا تاكرشلا نم ديدعلا ف تارامثتسالا نم رالود نويلم 30 يلاوح قودنصلا اذه لجسو

al., 2018(. لئاوأ نم ةئشانلا رفاسم اي ةكرش تتاب ,يجراخ ليومت ىلع لوصحلا ف اهحاجن ءوض ىلعو 

 .رالود نويلم هردق لامسأرب 2012 ماعلا تسسأت يتلا ,ةرادص ةكرشل رطاخملا لاملا سأرل حاجنلا تارمث
 لالخ نم ,رالود نويلم  3.5 اهنيمأت لالخ نم )ب( ةيليومتلا ةلحرملا ىلإ لوصولا رفاسم اي ةكرش تعاطتسا

)Global Founders Capital(، لالخ نم اهعمج متي رطاخم لامسأر ليومت ةلوج ربكأ هنيح ف لثم ام وهو 

  24.ةقطنملا ف يبنجأ يرامثتسا رطاخم لامسأر ةكرش لبق نم رامثتسا ةلوج لوأو ,يطسلف ف اهرقم ةكرش

 
 نويلم 11 هتميق لامسأرب 2015 ماعلا ف سسأت رخآ رطاخم يرامثتسا لامسأر قودنص وه راكتبا قودنص
 رامثتسالا قودنصو ,يلودلا كنبلل ةيرامثتسالا عارذلا ;ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم نم ةمهاسمب ,رالود
 يطسلف ف ًايلاح ةطشانلا ةليلقلا قيدانصلا نم راكتبا ربتعيو .يينيطسلف لامعأ لاجرو تاكرشو ,ينيطسلفلا

)Mulas et al, 2018(. ةئشانلا تاكرشلا ىدل يساسألا رطاخملا ليومتلا ةوجف دس ىلع راكتبا زكريو, 
 هذه ف ةنيعم صصح ىلع لوصحلا لباقم اهيف رامثتسالا لالخ نم ,اهيلي امو عيرستلا ةلحرم ف ةصاخبو

 .(Ibtikar, 2021; Mulas et al, 2018) تاكرشلا
 
 فوزع كانه لاز ام هنإف ,يطسلف ف رطاخملا يبنجألا لاملا سأرل ةحجانلا ةبرجتلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو
 دكأ ام وهو ,ينيطسلفلا قوسلا ف لمعلا نع ةيبنجألا رامثتسالا قيدانصو رطاخملا لاملا سأر لبق نم ريبك
 عم تعمتجا اهنأ ىلإ تانضاحلا ىدحإ تراشأ ,لاثملا ليبس ىلع .مهؤارآ ةعلطتسملا تاهجلا نم ديدعلا هيلع

 للكت مل مهدوهج نأ الإ ,ينيطسلفلا قوسلا ف رامثتسالا ىودجب مهعانقإ فدهب ًايبنجأ ًارمثتسم 11 نم رثكأ

 
24 https://www.wamda.com/2015/06/yamsafer-investment-global-founders-capital 
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 ,ينيطسلفلا قوسلا ف ةريبكلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا رطاخملا ىلإ ,يسيئر لكشب ,دوعي كلذو ,حاجنلاب
 .بناجألا نيرمثتسملا يأر بسح تاسايسلاو تاعيرشتلاب ةقلعتملا تاقيعملاو
 
 يئيبلا ماظنلا ف ةقالعلا تاذ تاهجلا نم ديدعلا عم تيرجأ يتلا تالباقملا ترهظأ ,قبس ام ىلإ ةفاضإ
 ف ةئشانلا تاكرشلا هجاتحت يذلا ليومتلا ف تاوجفلاو تايدحتلا نم ديدعلا دوجو ,ةئشانلا تاكرشلل
 :اهزربأ ,ينيطسلفلا داصتقالا زيزعت ف ربكأ ًارود بعلو رارمتسالا لجأ نم ,يطسلف
 
 ىلإ ليومتلا ةيدودحم تدأ ثيح ,رطاخم يرامثتسا لامسأر قيدانص نم ديزملا دوجول ةجاح كانه .1

 ةفاضإ ,يذلا ,يلحملا قوسلا ف حاجنلا صصق ةيدودحمو ,ةئشانلا تاكرشلا يب ةيسفانتلا حور فاعضإ
 ىودج مدع نع ةيبنجألا رطاخملا لاملا سأر قيدانص ىدل ًايبلس ًاعابطنا يطعي ,ىرخألا تايدحتلا ىلإ
 تاكرشلا ف حاجنلا صصق نم لجس دوجوف .ينيطسلفلا قوسلا ف ةئشانلا تاكرشلا ف رامثتسالا

 ,.Mulas et al( ةئشانلا تاكرشلا عاطق ف ةيجراخلا تارامثتسالا بذجل ًادج مهم يطسلف ف ةئشانلا

2018(. 
 سأر رفويو ,يئاقتنا راكتبا قودنص نأ ,ينيطسلفلا يئيبلا ماظنلا ف ةحلصملا باحصأ نم ديدعلا ربتعا .2

 تاذ لحارملا يأ ,"توملا يداو" ةلحرم هذه تطخت دق نوكت ام ةداع ,تاكرشلا نم ًادج ليلق ددعل لاملا
 لكشب ةرطاخملاو ,تاكرشلا ليومت ىلع ةرداق قيدانص دوجو نم دب ال يلاتلابو ,ًادجٍ لاع ةرطاخم ىوتسم
 ليلقتل يموكح تانامض قودنص دوجو ةيمهأ انه نمكت امك .ةصاخ يرذبلا ليومتلا لحارم ف عسوأ
 قودنص نم رثكأ دوجو ززعيو .ةيبنجألاو ةيلحملا رطاخملا لاملا سأرو ليومتلا قيدانص ىلع رطاخملا ءابعأ
 ةرهاظ نم دحي يلاتلابو ,راكتحالا بسن نم للقيو ,قيدانصلا هذه ةءافك نم رطاخم يرامثتسا لامسأر

 ةئشانلا تاكرشلاو تاعرسملا نم ددع هيلع دكأ يذلا رمألا ,)Equity dilution( تاكرشلا صصح عييمت
 .تالباقملا ف

 ف يلحملا صاخلا عاطقلاو ةموكحلا ىلع ربكألا رودلا يتأي ,يبنجألا رطاخملا لاملا سأر فوزع ببسب .3
 ف اهل انقرطت يتلا ,ةحجانلا ةيلودلا براجتلا نم ديدعلاب ةوسأ ةئشانلا تاكرشلل ةيليومتلا ةوجفلا دس
 .ةساردلا نم ثلاثلا لصفلا

 تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا ف ةرطاخملا ةجرد ليلقتو ,يبنجألا رطاخملا لاملا سأر بذج لجأ نم .4
 رطاخملا نم لقأ ةجردبو ,ةيسايسلا رطاخملا ف مكحتلا ىلع ةردقلا مدع عمو ,يطسلف ف ةئشانلا
 نم ةمزح يدقتو ,يطسلف ف لامعألا ةئيبو يميظنتلا عقاولا يسحتل ةحلم ةجاح كانهف ,ةيداصتقالا
 .ةئشانلا تاكرشلا باحصأو لامعألا داورل زفاوحلا

 ةلحرم ةصاخبو( ةيلوألا لحارملا ف ليومتلا ىلع لوصحلل ةئشانلا تاكرشلا نم ريثكلا دمتعت ام ةداع .5
 ف مهنم دودحم ددع ىوس دجوي ال نكل .ةكئالملا يلومملا وأ نيرمثتسملا نم ةكبش ىلع )يرذبلا ليومتلا

 تمت نيذلا ةحلصملا باحصأ نم ريبك ددع هيلع دكأ ام وهو ,)Mulas et al., 2018( ةينيطسلفلا ةئيبلا
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 ًارمثتسم 39 يلاوح دجوي هنأ ,ةئشانلا تاكرشلا ةموظنمل يلودلا كنبلا حسم رهظأ ,ًاضيأ .مهتلباقم

 .ةئشان ةكرش 47 ف ًارامثتسا 62 نوكلتمي ,)ةيقرشلا سدقلا ءانثتساب( يطسلف ف ًايكئالم
 تاعاطقلاو ةيرامثتسالا صرفلا نمضتت تانايب ةدعاق ريفوت ةيمهأ ىلإ مهؤارآ ةعلطتسملا نم ديدعلا راشأ .6

 ةئشانلا تاكرشلا باحصأو نيرمثتسملا يب ام لصاوت ةكبش قلخل ةحاسم رفوتو ,يطسلف ف ةدعاولا
 .رطاخملا يبنجألا لاملا سأرو يينيطسلفلا

 كلذو ,رطاخملا لاملا سأرو ليومتلا صقن نم ,ًادج ريبك لكشب ,ةزغ عاطق ف ةئشانلا تاكرشلا يناعت .7

 تايدحت نم هقفاري امو ,ًاماع 15 نم رثكأ ذنم يليئارسإلا لالتحالا هضرفي يذلا راصحلا ىلإ دوعي
 ديدعلا ىري ,ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يب ةيلاحلا ماسقنالا ةلاح لظ ف ,ًاضيأو .ةيداصتقاو ةيسايس
 ريفوتل ,صاخلا عاطقلا قتاع ىلع عقي ةلاحلا هذه ف ربكألا رودلا نأ ةزغ عاطق ف ةقالعلا باحصأ نم
 عاطق ف ةمكاحلا تاطلسلا ىلع بجي امك .ةئشانلا تاكرشلا باحصأ هجاتحي يذلا ليومتلا نم ءزج
 .لقألا ىلع سيسأتلا نم ىلوألا تاونسلا لالخ بئارض وأ موسر يأ نم ةئشانلا تاكرشلا ءافعإ ,ةزغ

 رطاخملا نم للقت نأ نكمي ةلاعف ةادأ )equity investment( مهسألا ىلع لوصحلا لباقم رامثتسالا ربتعي .8
 نكمي الو ,ةمهبم لازت ال يطسلف ف رامثتسالا نم عونلا اذه ةيلآ نإف ,ةئشانلا تاكرشلا لشفب ةقلعتملا
 باحصأ نم ديدعلا راشأ ,قايسلا اذه ف  ً.اجوضن رثكألا ةيئيبلا مظنلا ف ةدوجوملا كلت عم اهتنراقم
 بلطت تتاب -ةيلاملا ةردقلاو ددعلا ثيح نم ةدودحمل- ةيرامثتسالا قيدانصلا نأ ىلإ ةئشانلا تاكرشلا
 ةيناكمإ رابتعالا يعب ذخألا دنع ةليئض ربتعت ةيلام غلابم لباقم ةئشانلا تاكرشلا مهسأ نم ةريبك ًابسن
 بلطب ,ًاضيأ ,قيدانصلا هذه موقت امك .ةيتايحلا اهترود لالخ ةئشانلا تاكرشلل ريبكلا عسوتلاو ومنلا
 ةكرشلا ذاوحتساو جمد نأشب رارق ذاختا ف قحلا وأ ,قلطملا "وتيفلا" قح ,لثم تاكرشلا نم ةيرادإ قوقح
 هذهل تانامضلا ريفوت ف ةئشانلا تاكرشلا يأر بسح ةموكحلا رود يتأي انهو .لبقتسملا ف ةئشانلا
 بولطملا لاملا سأر ىلإ لوصولا نم ةئشانلا تاكرشلا نكمتتل ,ةرطاخملا ةجرد ليلقت لجأ نم ,قيدانصلا
 تاكرشلا نم ديدعلا تبرعأ ,هتاذ قايسلا فو .ةيرامثتسالا قيدانصلل ةريبك صصح نع يلختلا نود نم
 نم عونلا اذه لثمب ةملم ريغ نوكت امبر ةينيطسلفلا ةموكحلا نأ نع ,لامعألا تاعرسمو ةئشانلا
 ىلإ مهسألا ف تارامثتسالا هذه لثم عضخت ثيح ,)مهسألا ىلع لوصحلا لباقم رامثتسالا( تارامثتسالا
 ىلوألا لحارملا ف ةصاخبو ,ةئشانلا تاكرشلا عاطق ريوطتو ومنل ربتعت اهنأ نم مغرلا ىلع ,لخدلا ةبيرض
 ةلحرم ىلإ لوصولا نم اهنكميل ليومت ىلع لوصحلا لب ,حابرألاب ةئشانلا تاكرشلا اهيف ىنعت ال يتلا
 .ريوطتلاو ثحبلا تايلمع ف تارامثتسالا هذه لثم ىلع ةئشانلا تاكرشلا دمتعت ام ًابلاغو ,جضنلا

 ةضفخنم ةيلاملا تاودألا نم )Convertible Notes( ليوحتلل ةلباقلا )تادنسلا( ةيلاملا قاروألا ربتعت .9
 لثم( ةئشانلا تاكرشلل ةيتاوملا ةيئيبلا مظنلا ف ,عساو لكشب ,رشتنت يتلا ,عفترملا دئاعلا تاذو ,رطاخملا

 ةركبملا لحارملا ف ةئشانلا تاكرشلا لبق نم اهمادختسا متي ام ًابلاغو ,)ةيكيرمألا "Delaware" ةيالو
 اهليوحت متي نكلو ,لجألا ريصق نيدك ليوحتلل ةلباقلا تادنسلا أدبتو .يرذبلا ليومتلا ةلوج قالغإ دنع
 مهسألا ىلع مصخ ىلع لوصحلاب رمثتسملل حامسلا قيرط نع ,ليومتلا نم ةقحال ةلوج لالخ مهسأ ىلإ
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 لبق ةريبك حابرأ وأ ةلويس ثودح لاح ف هلامسأر ىلع لوصحلا رمثتسملل قحي .يلبقتسم خيرات ف
 دادسل فاضإلا ليومتلا ىلع تاكرشلا لوصح لبق يأ( قاقحتسالا خيرات ىلإ تادنسلا لوصو

 ,رثؤي تاودألا هذه لثم دوجو مدع نأ ىلإ ,مهؤارآ ةعلطتسملا تاهجلا ضعب تراشأو 25.)تاقحتسملا
 رعس ريدقت ىلع اهباحصأ ربجي ثيح ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلل ليومتلا ةعيبط ىلع ,يبلس لكشب
 ةلحرم لالخ ًادج ةضفخنم راعسأب اهمهسأ عيب ةيلامتحا نم ديزي يذلا رمألا ,ًادج ركبم تقو ف ةكرشلا
 مهم رامثتسالا نم عونلا اذه لثم ربتعي ,ةيديلقتلا رطاخملا لاملا سأر تارامثتسا ضيقن ىلعو .باتتكالا
 فزعت يتلا ةيلوألا لحارملا ف ليومت ىلع لوصحلاب ةئشانلا تاكرشلل حمسي ثيح ,يطسلف ف ًادج
 اهيلت يتلا لحارملاب ةنراقم ةيلاعلا رطاخملا بسن ببسب اهيف رامثتسالا نع رطاخملا لاملا سأر قيدانص
 .)أ( ةيليومتلا ةلوجلا دعب نم

 يتلا موسرلاو بئارضلا دوجو نع ةجتانلا ةيليومتلا تاقيعملا ىلع ةئشانلا تاكرشلا نم ديدعلا تدكأ .10
 ةميق ريدقت ف ةيلاكشإ دوجوب ةئشانلا تاكرشلا ىلع يمئاقلا نم ديدعلا حرص امك .ةموكحلا اهعضت
 لوأ رورم دعب هنأ ىلإ ةئشانلا تاكرشلا ىدحإ تراشأف ,ةيلاملا ةرازو ف ةبيرضلا رومأم لبق نم ةبيرضلا
 عضو ىلإ دانتسالا ريغ نمو ,تارربم نود ةبيرضلا ةميق ةدايزب ةموكحلا تماق ,ةكرشلا رمع نم يتنس
 .نيرمثتسملل صصحك سيلو روطتلاو ومنلا ةيلمعل اهتادئاع مظعم ةكرشلا تصصخ ثيح ,يلاملا ةكرشلا
 ةيلحملا قاوسألا ف ةسفانملا ىلع مهتردق نم ,ًاضيأ ,دحت ةفاضملا ةميقلا ةبيرض نأ ىلإ ضعبلا راشأ امك
 لوصح ةرورض ىلع )ةيموكحلا تاهجلا ضعب اهيف امب( ةقالعلا تاذ تاهجلا مظعم تعمجأ ,اذل .ةيلودلاو
 ,ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ موسرو ,صيخرتلا موسر لثم( موسرلا فلتخم نم ءافعإ ىلع ةئشانلا تاكرشلا
 تاونس ثالث ةدمل لخدلا ةبيرض نمو )عباوطلاو ةاماحملا موسرو ,داصتقالا ةرازو ف ةداهشلا ديدجت موسرو
 بذجو ةلامعلا صرف ريفوتو ومنلاو قالطنالا ىلع ئشانلا عاطقلا اذه عيجشت فدهب ,لقألا ىلع
 تاقفص نم ةبسن اهل نوكي وأ ,ًالبقتسم بئارض ضرف ف قحلا ةموكحلل نوكي نأ ىلع ,تارامثتسالا
 .ذاوحتسالاو عيبلا

 

 يميظنتلاو ينوناقلا راطإلا 3.3.5
 
 امب ,تاكرشلل ةيميظنتلاو ةينوناقلا ةئيبلا زيزعت ليبس ف ةدع تاوطخب ً,ارخؤم ,ةينيطسلفلا ةموكحلا تماق

 ءدبلاو ,)نآلا ىلإ هب لمعلا متي مل( 2021 ماعلا ةياهن لالخ تاكرشلا نوناق رارقإ لثم ةئشانلا تاكرشلا اهيف
 نأ ىلع مهؤارآ ةعلطتسملا ةبلاغ عمجأ ,كلذ نم مغرلا ىلعو .ةئشانلا تاكرشلاب صاخ نوناق لوح شاقنب
 لاقتنا نود لوحت يتلا ,ينيطسلفلا يئيبلا ماظنلا ف تاقيعملا زربأ دحأ دعت ةينوناقلاو ةيميظنتلا ةئيبلا
 ماظنلل ةمئالم ريغ ةمظانلا ةيداصتقالا ةينوناقلا ةئيبلا لازت امف .ةفلتخملا ومنلا لحارم ربع ةئشانلا تاكرشلا

 قطانملا ف قبطت لازت ال ,1967 ماعلا لبق ةيراس تناك يتلا يناوقلا نم ددعف ,ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا

 
25 https://visible.vc/convertible-notes/ 
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 نوناق ةيبرغلا ةفضلا ف يرسي ذإ ,تاكرشلا يناوق اهنمو ,ةينيطسلف تاعيرشت اهلحم لحت ملو ,ةينيطسلفلا

 )18( مقر تاكرشلا نوناق قبطي ةزغ عاطق فو 27,هتاليدعتو 1964,26 ةنسل )12( مقر يندرألا تاكرشلا

 يناوقلل ةبسنلاب لاحلا كلذك 28.هتاليدعتو 1930 ةنسل )19( مقر ةيداعلا تاكرشلا نوناقو ,1929 ةنسل

 ىلإ قرطتلا متيس( تاكرشلا يقاب ىلع يرست يتلا اهسفن يه ةئشانلا تاكرشلا ىلع يرست يتلا ةيبيرضلا

 لخدلا ةبيرض نأشب 29 2011 ةنسل )8( مقر نوناقب رارق لثم ,)سداسلا لصفلا ف لصفم لكشب كلذ

 ةميقلا ةبيرض نوناقو ,1963 ماعلل )16( مــقر يندرألا ةيلحملا تاجتنملا ىلع موــسرلا ماظنو ,هتاليدعتو

 658.30 مقر يركسعلا رمألا بجومب رداصلا 1976 ةنسل ةفاضملا

 
 ةزفحمو ةنضاح ةيعيرشت ةئيب دوجو ةيمهأ ىلع ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا فارطأ فلتخم تدكأ
 جراخ رامثتسالا وأ ليجستلا ىلإ ةئشانلا ةينيطسلفلا تاكرشلا ءوجل نم دحللو ,يجراخلا رمثتسملا فادهتسال
 عيبلا تاقفص ةلاح ف دودحلا ربع لاومألا لقنب قلعتي اميف ةصاخبو ,ةيلاملا تاطلسلا قوقح ظفحو ,يطسلف
 ةنرملاو ةنضاحلا ةيعيرشتلا اهتئيبب زيمتت يتلا ادنلريأو صربق لثم لود ف لاحلا وه امك ,ذاوحتسالاو جورخلاو
 ةموظنم ف ةئشانلا تاكرشلا يمضت ةرورض ىلع فارطألا هذه تددش امك .ةئشانلا تاكرشلل ةعجشملاو
 نيدقعلا لالخ لمعلا نع ةيداصتقالاو ةينوناقلا هناجلو يعيرشتلا سلجملا بايغف ,رامثتسالل ةعجشملا يناوقلا
 تاكرشلا هيف تدهش يذلا تقولا ف ,ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا لامعألا ةئيب ىلع يبلس لكشب رثأ ,ييضاملا
 ةمزح لالخ نم هب تيظح يذلا ريبكلا مامتهالاو مخزلا ببسب يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيعون ةلقن ةئشانلا
 .ةزفحملاو ةمظانلا تاعيرشتلاو يناوقلا
 
 لاحلا وه امك يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلل يليغشت فيرعت دجوي الف ,تاسايسلاو تاءارجإلا ةيحان نم امأ
 اهعيزوتو ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخ ةقيقد تاءاصحإ يأ دوجو مدع ىلع سكعنا كلذو ,ملاعلا لود نم ديدعلا ف
 تاسايس يأ ذاّختا ,ريبك لكشب ,قيعيو ,اهل يعامتجالاو يداصتقالا رثألا سايق نود لوحي ام ,تاعاطقلا يب
 ةنضاح لوأ ;"يتكيب" سيسأت دنعف .ينيطسلفلا يئيبلا ماظنلا ف اهعم لماعتلا ةيفيك وأ ,اهب ةصاخ ةيزيفحت

 ةئشانلا تاكرشلا ةيهامل ةيموكحلا تاهجلا دنع حضاو مهف كانه نكي مل ,2004 ماعلا ف ةينيطسلف لامعأ

)Kassis, 2014(، لمعت يتلا ةئشانلا تاكرشلا ىدحإ تدافأ امك .ةطسوتمو ةريغص تاكرشك لماعت تناكو 
 صيخارتلا تاءارجإ ف يضملا دنع هنأ ,مهعم تيرجأ يتلا ةلباقملا لالخ ةيعارزلا ايجولونكتلا لاجم ف
 تاكرشلا نم ديدعلا تبرعأو .ةئشان ةكرشك سيلو ,ةيداع ةريغص ةكرشك مهتكرش ليجست ت ,ةيموكحلا
 ءاشنإ مهتالواحمب ةطبترملا ةيلاملاو ةيطارقوريبلا دويقلا نم ةعساو ةعومجم نم اهقلق نع ةينيطسلفلا ةئشانلا
 ليجست فيلاكتو موسرلا عافترا نم ةئشانلا تاكرشلا يكتشت امك ,تاكرشك ةئشانلا مهتاكرش ليجستو

 
26 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16611 
27 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15866 
28 http://www.pal-chambers.org/Portals/0/EconomicLaws/15.pdf  
29 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16266  
30 http://qanon.ps/news.php?action=view&id=15502  



84

 

 رالود 1500-700 يب حوارتي غلبم عفد مهيلع بجوتي هنأب ةئشانلا تاكرشلا ضعب تدافأ ثيح ,تاكرشلا

 اذه فو .)$1000 يلاوح( يماحملا ةباقنو يماحملا ىلإ بهذي اهنم ريبك ءزج ,ليجستلا تايلمع ءاهنإل

 ,2020 ماعلل يلودلا كنبلاو ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت راشأ ,قايسلا
 بناوجلا ف ,قارعلا ىتحو نانبلو ندرألاو رصم لثم ىرخألا ةيبرعلا لودلا ف اهتاريظن نع فلختت يطسلف نأ

 World( ةلود 190 لصأ نم 173 لا ةبترملا ف تءاج ثيح ,ماع لكشب ةيراجتلا لامعألا ةسراممب ةقلعتملا

Bank, 2020(. 40.3 هتبسن ام يطسلف ف يراجت لمع ءدب ةفلكت تغلبو% )ةقطنم ف طسوتمك موي 19.7 
 قرشلا ةقطنم ف ماعلا لدعملاب ةنراقم يطسلف ف درفلا لخد لدعم نم )ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا

 43.5 ةيطارقوريبلا ةيحانلا نم يراجت لمع ءدب ةيلمع تقرغتسا امك ،%16.7 غلابلا ايقيرفأ لامشو طسوألا

 طاشنلا سيسأت ءاهنإل ةيرورضلا ةلصفنملا تاءارجإلا نم موي 10.5 يلاوح دوجو عم يطسلفل طسوتملا ف موي

 عفدب رمألا قلعتي امدنعو .)ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ف طسوتمك تاءارجإ 7 يلاوح( يراجتلا

 %32.5( اهحابرأ نم %15.3 ىلإ لصي يلامجإ لدعم عفد ةينيطسلفلا ةيراجتلا لامعألا ىلع يعتي ,بئارضلا

 ةقطنمل طسوتملا ف ًايونس ةعفد 16.5( ةيونس ةعفد 28 ىلع )ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ف لدعمك

 .)World Bank, 2020( )ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا

 
 يتيموكح يتئيه ءاشنإ ت ,اهب صاخلا يئيبلا ماظنلا زيزعتو ةئشانلا تاكرشلا معدل ةيموكحلا دوهجلا نمض
 عادبإلل ىلعألا سلجملا يه ىلوألا .رشابم ريغ امإو رشابم لكشب امإ ;ةئشانلا تاكرشلا ةدعاسمل يتلصفنم

 لثم ةركتبملا تانايكلا معد لالخ نم يداصتقالا ومنلا زيزعت فدهب 2013 ماعلا ف سسأت يذلا ,زيمتلاو

-2021 ماوعألل راكتبالاو عادبإلل ةينطولا ةيجيتارتسالا ريوطتب سلجملا ماق ً,ارخؤمو .ةئشانلا تاكرشلا

 ,داصتقالاب ضوهنلا اهنأش نم يتلا ةينطولا تايولوألا ىدحإك اهعضوو ةدايرلا ةسسأم ىلإ فدهت يتلا ,2026

 ةمعاد ةئيب )1 :يهو ,ةيسيئر رصانع ةثالث لوح روحمتت يتلا زفاوحلاو تامدخلا نم ةلسلس ريفوت لالخ نم

 ,سلجملا ىعسيو .)2021 ,زيمتلاو عادبإلل ىلعألا سلجملا( عادبإلا دوقت تاعاطق )3 .عادبإلا داور )2 .عادبإلل
 تاكرشلل ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةيامحو ,ةيرامثتسالا ةئيبلا يسحت ىلإ ,عادبإلل ةمعادلا ةئيبلا ريفوت لالخ نم
 قئاوعلا ضعب ةلازإو ,تاكرشلا هذه تامدخو تاجتنمل ريدصتلاو داريتسالا تايلمع يسحتو ,ةئشانلا
 ةيميظنتو ةيئاضق تاحالصإبً امدق يضملاو ,صيخارتلا رادصإب ةقلعتملا تاءارجإلا لثم ةيلحملا ةيطارقوريبلا
 ةزفحم ةئيب قلخ اهنأش نم يتلا تاوطخلا نم اهريغو ,)ريوطتلاو ثحبلاب ضوهنلا لمشت يتلاو( ةيميلعتو

 .)2021 ,زيمتلاو عادبإلل ىلعألا سلجملا( ةئشانلا تاكرشلل ةباذجو
 
 ةدايرلا ةرازو ءاشنإ نع 2019 ماعلا ف ينيطسلفلا ءارزولا سلجم نالعإ تناكف ,ةيناثلا ةيموكحلا ةردابملا امأ
 ف ةرازولا فدهتو .يئيبلا ماظنلا زيزعتل تاحالصإلا نم ةعومجم ثادحإ ىلإ فدهت يتلا ,يكمتلاو

 تاهجلا يكمتو ,لامعألا ةدايرب طيحملا ينوناقلا راطإلا زيزعت ىلإ 2023-2021 ماوعألل اهتيجيتارتسا
 تايلقعلا يوذ بالطلا نم ةعومجم جيرخت ف ةمهاسملا ىلع ةرداق نوكتل ةينيطسلفلا تاعماجلا ف ةلعافلا
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 يبلت يتلا تامدخلا يمدقم نم ةلسلس ءاشنإو ,ينيطسلفلا قوسلل ةبسانملا ةمزاللا تاراهملاو ةيدايرلا
 ةرازو( لامعألا داورل ةمءالم رثكأ اهلعجل ةيتحتلا ةينبلا يسحت ,كلذ نم مهألاو ,لامعألا داور تاجايتحا

 ةطيحملا ةئيبلا ف يساسألا فعضلا نأ تالباقملا تدكأ ,كلذ نم مغرلا ىلعو .)2020 ,يكمتلاو ةدايرلا
 دوجو مدعو ,يئيبلا ماظنلا رصانع فلتخم ف لماكتلا مدعو مذرشتلا ةلاح ىلإ دوعي ةئشانلا تاكرشلاب
 ىلعو .ةئيبلا هذه لخاد رصانعلا فلتخم يب راودألا عيزوتو دوهجلا قيسنت ىلع موقت ةحضاو ةيموكح ةيعجرم
 لوصحلل اهيلإ هجوتلا نكمي يتلا تاهجلا يه ام ةئشانلا تاكرشلا باحصأ نم ديدعلا كردي ال ,لاثملا ليبس
 ماظنلا لخاد ىرخأ ةهج يأ عم ينوناق عازن ف عوقولا لاح ف وأ ,تاراشتسالا وأ ,معدلا وأ ,ليومتلا ىلع
 تائيهلا يب قيسنتلا فعض ىلإ ةيموكحلا تاسسؤملا عم تالباقملا تراشأ ,كلذ ىلإ فضأ .هجراخ وأ يئيبلا
 .عمجأ

 
 تاعماجلا رودو يرشبلا لاملا سأر 4.3.5 

 
 (Munoz-Bullon et نوللب-زونوم دجو ,ةدحتملا تايالولا ف لامعألا يداير نم ةنيع ىلع تيرجأ ةسارد ف

al., 2015( تناك اذإ ةصاخبو ,مهحاجن صرف تداز ,ةئشانلا ةكرشلل سسؤملا قيرفلا ةربخ تداز املك هنأ 
 ىلع ةمئاقلا ةئشانلا تاكرشلا عاطقل يلودلا كنبلا هب ماق يذلا حسملا رهظأو .هسفن لاجملا ف ةقباس ةربخ
 تاربخلا ف ريبك صقن نم يناعي يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا نأ ,يطسلف ف ايجولونكتلا
 ف يندت دجوي امك ,ريبكلا يجولونكتلا مدقتلاو قوسلا ةجاح بكاوت ةديدج جذامن ريوطتل ةمزاللا تاراهملاو
 ريدم راشأ ,قايسلا اذه فو .مهتاكرش ءاشنإ ليبق ةئشانلا تاكرشلا يسسؤمل ةينهملا ةربخلا تاونس ددع
 ,ةئشانلا ةكرشلا لمع لاجم ف ةقباسلا ةيلمعلا تاربخلا نأ ىلإ ةزغ عاطق ف ةزرابلا لامعألا تانضاح ىدحإ
 ,ةيدايرو ةديدج راكفأ ينبت داجيإ ف دعاسي يذلا رمألا ,عورشملا حاجن ف ًادج ةيرورضلا رصانعلا نم ربتعي
 ةئيبلا لثم ةدقعم لمع ةئيب ف ةصاخبو ,ةئشانلا تاكرشلا اهل ضرعتت يتلا رطاخملا نم ديدعلا بنجتو
 ددش امك .عورشملا اهجاتحي يتلا لاومألا دشح ف مهاست يتلا تاودألا كالتما ف دعاسي ًاضيأو ,ةينيطسلفلا
 تاربخلا نم ءزج يه لب ,لمعلا تاشروو ةيبيردتلا تارودلا لالخ نم ةرورضلاب يتأت ال تاراهملا هذه نأ ىلع
 ف تاعرسملاو تانضاحلا رود ىلع ددش هنأ الإ ,ةقباسلا ةينهملا هبراجت نم صخشلا اهبستكا يتلا ةيصخشلا
 لوصولاو كيبشتلا ةيفيكو ,عورشملل ةيلام جذامنو ةرادإو قيوست نم ,لمعلا ةموظنم ءانب ةيفيك ييدايرلا ميلعت
 .نيرمثتسملاو ةمعادلا تاسسؤملا وأ كونبلا نم مزاللا ليومتلا ىلإ
 
 ةئشانلا تاكرشلا يسسؤم نم 100 نم رثكأ لمشي يذلا )Startup Genome( حسم فشك ,كلذ ىلع ةوالع

 ,mentors( (Kuester & Arya, 2020)( يهجوملاو ءاربخلا عم ةءانبلا ةينهملا تاقالعلا نأ ,يطسلف ف
 ,تاربخلاو تاراهملا ريوطتو ةفرعملا راشتنا ف مهست نأ نكمي يتلا ,ملاعلا ف ىرخألا ةرهدزملا ةيئيبلا مظنلاو
 قلعتي امدنع يينيطسلفلا لامعألا داّور قيعي ام ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا باحصأ ىدل ةدودحم ربتعت

 ىلعو .)Momentum Labs, 2020( ةينهملا ةربخلا تاونس ضافخنا نع ةجتانلا تاراهملا ةوجف ءلمب رمألا
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 ,يطسلف ف ةيدايرلا لامعألا ف يبردملاو يهجوملا ىدل هيجوتلا نم ةيئاوشع طامنأ تظحول ,لاثملا ليبس
 ةئشانلا تاكرشلا ف يصصختملا يهجوملا وأ ءاربخلا نم دودحم ددع ىلع ًاطرفم ًادامتعا كانه نأ امك

)Momentum Labs, 2020; Kuester & Arya, 2020(. تاكرشلا باحصأ ضعب دافأ ,ىرخأ ةيحان نم 

 ءانب مدع ىلإ ريشي ام ,)رثكأ وأ نيدشرم 10( نيدشرملا نم ريبك ددع نم ةدعاسملا مهيقلت ىلإ ةئشانلا

 نع يطسلف تعجارت ,كلذ ىلع ةوالعو .)Momentum Labs, 2020( مهنيب ةفداه ةيريوطت تاقالع

 ةدوج ثيح نم 31,يملاعلا طبارتلا سايقم ىلع ,لاثملا ليبس ىلع ,اينازنت لثم ,طيشنتلا ةلحرم ف اهتاريظن

 ةحجانلا ةيئيبلا مظنلا ف ةديجلا تاسرامملا نم ملعتلاب ةئشانلا تاكرشلا باحصأل حمستس يتلا تالاصتالا

 .)Kuester & Arya, 2020( ةيلودلا قاوسألا ىلإ لوصولا ىلإ ةردقلاو ً,ايملاع
 
 يئيبلا ماظنلا ف يرشبلا لاملا سأر رصنع ريفوت ف ًايساسأ ًالماع ملاعلا لود ةيبلاغ ف تاعماجلا ربتعت
 ام وهو ,قوسلا تاجايتحا يبلت تاربخب نوعتمتي نيذلا بابشلا لامعألا ييداير لالخ نم ,ةئشانلا تاكرشلل

 200% نم رثكأب يطسلف ف تاعماجلا ف قاحتلالا بسن تدازو .مهؤارآ ةعلطتسملا تاهجلا عيمج هيلع تدكأ

 ةئشانلا تاكرشلا يسسؤم نم ربكألا ةبسنلا نأ امك .)2020 ,ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو( ةيضاملا ًاماع نيرشعلا ف
 ىلع اولصح يسسؤملا ةيبلاغ نأب ريراقتلا تدافأو ,ديدحتلا هجو ىلع ,ايلع تاداهش مهيدل يينيطسلفلا

 ةيلاع ةيعماج ةجرد ىلع نولصاح %19 يلاوحو سويرولاكب ةداهش ىلع نولصاح %55( ةيعماج ةداهش

 نولصاح يسسؤملا ءالؤه نم %52 يلاوح نإف ,كلذ ىلع ةوالع .)ةينهم ةداهش وأ ,هاروتكد وأ ,ريتسجام(

 ةرادإ لاجم ف %21و ،(STEM) تايضايرلا وأ ,ةسدنهلا وأ ,ايجولونكتلا وأ ,مولعلا ف ةيملع ةجرد ىلع

 Mulas et( لامعألا تاجردو تايضايرلاو ةسدنهلاو ايجولونكتلاو مولعلا نم جيزم مهيدل %11و ,لامعألا

al., 2018(. ريرقتلا اهلوانت يتلا ةئشانلا تاكرشلل دودحملا ددعللً ارظنو )اهعيمجو ,)طقف ةئشان ةكرش 241 
 ف يعماجلا ميلعتلا ةئيب نأ ةرورضلاب ينعي ال ديكأت لكب كلذو ,تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت لاجم ف
 مهتاكرشو ةيدايرلا مهعيراشمب ءدبلل ةراهملا نوكلتمي تاعماجلا يجيرخ نأو ,ةدايرلل ةزفحمو ةمعاد يطسلف
 .ةئشانلا
 
 ,لمعلا قوس تاجايتحا عم ربكأ لكشب تاعماجلا طبرو ,ةبلطلا ىدل لامعألا ةداير ةفاقث زيزعت ىلإ اهيعس فو
 لخاد ةيداير زكارمو لامعأ تانضاح سيسأتب ةريخألا تاونسلا لالخ ةينيطسلفلا تاعماجلا بلغأ تماق
 ةدايرل ةنضاح لوأ ةزغ ف ةيمالسإلا ةعماجلل ةعباتلا لامعألا ايجولونكت ةنضاح تربتعاو .يعماجلا مرحلا

 ىدل ةيلاعلا ةلاطبلا بسن نم دحلل ةليسوك 2006 ماعلا ف تسسأت يتلا ,يعماجلا مرحلا لخاد لامعألا
 هذه تمعد ,نآلا ىتح .ريوطتلل ةلباق لامعأ جذامن ىلإ ةبلطلا ىدل ةركتبملا راكفألا ليوحتو ,يجيرخلا

 داجن زكرم تيزريب ةعماج تسسأ ,2008 ماعلا فو .)BTI, 2020( ًايداير ًاعورشم 170 نم رثكأ ةنضاحلا

 
 4اهغنشو ةروفاغنسو كروbوینو نطسوfو نو=@لیسلا 4داو( ة@ئیب ةمظنأ 7 لضفأ يف مهئارظن عم ةئشانلا تا=رشلا وسسؤم اهكلتم@ يتلا تالاصتالا ددع nسوتم_ يملاعلا n_ارتلا ساقُ@ 31
 )نیلرfو ندنلو بیبأ لتو
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 ىلإ اهليوحتو ةيدايرلا مهراكفأ زيزعتل ةعماجلا ةبلطل ةحاسم قلخل ,تامولعملا ايجولونكت ف زيمتلل يبعزلا
 ةعماج( اهل نوجاتحي يتلا ةيداملاو ةينفلا دراوملا ضعبب مهديوزت لالخ نم ,عقاولا ضرأ ىلع ةئشان عيراشم

 ةقيدح ءاشنإ ف ايجولونكتلل يطسلف ىدتنم عم نواعتلاب تيزريب تعرش ,2016 ماعلا فو .)2021 ,تيزريب

 ةعماجلا يب طباورلا زيزعت ىلإ فدهت يتلا تاردابملا نم ًاددع نمضتت ،)Techno Park( ةيجولونكت
 ثحبلاب ءاقترالاو ,قوسلل ةمءالم رثكأ ةئشان تاكرش ءاشنإل ينيطسلفلا قوسلا ف ةفلتخملا تاعاطقلاو

 ,PTP( قوسلا تاجاح عم ةئشانلا تاكرشلا هذه نع ةجتانلا تامدخلاو تاجتنملا ةمئالم لجأ نم ريوطتلاو

2021(. 
 
 يطسلف كنكتيلوب ةعماجل عباتلا تامولعملا ايجولونكت ف زيمتلا زكرم ,ًاضيأ ,ةيعماجلا زكارملا نمو

)Palestine Polytechnic University, 2021(، نوكلمي نيذلا ليلخلا ةقطنم ف لامعألا داور مدخي يذلا 
 ةقطنم ف ةئشانلا تاكرشلل ةمدقملا تامدخلا راكتحا نم جورخلل مهم اذهو ,ريوطتلل ةلباق ةيراجت ًاراكفأ

 1250 تمدقو ,ًاكراشم 850 نم رثكأ ةنضاحلا هذه تدعاس ,2011 ماعلا ذنمو .ةيبرغلا ةفضلا ف ةدحاو

 ,حاجنلا ةعماج ف دجويو .)2021 ,يطسلف كنكتيلوب ةعماج( ةئشان ةكرش 20 تنضتحاو ,ةيبيردت ةعاس
 ينيطسلفلا يروكلا دهعملا ناك امهلوأ .مهنم ةركتبملا راكفألا يوذ ناضتحاو بالطلا معدل نازكرم ,ًاضيأ

 ةوجفلا دس ىلإ فدهت ةيبيردت تارود يدقتب ىنعي يذلاو ,2005 ماعلا سسأ يذلا تامولعملا ايجولونكتل

 حاجنلا زكرم امهيناثو ,)2010 ,تامولعملا ايجولونكتل ينيطسلفلا يروكلا دهعملا( لمعلا قوس ف تاراهملاب
 ةيداصتقالا تاعاطقلا عم تاكارشلاو يملعلا ثحبلا زيزعت ىلإ فدهي يذلا ,ةيعانصلا ةكارشلاو راكتبالل
 زكرم( ةركتبملا مهراكفأ قيرط نع ةيداصتقالا تاعاطقلا فلتخمب ضوهنلا ىلع نيرداق بالط جيرختل ةليسوك

 .)2014 ,ةيعانصلا ةكارشلاو راكتبالل حاجنلا
 
 ةئشانلا تاكرشلا عاطق ف تاربخلاو تاءافكلا صقن نإف ,ةقباسلا تايئاصحإلاو ماقرألا نم مغرلا ىلعو
 ةجاح يبلت ةيدايرو ةديدج راكفأ داجيإ ف ةصاخبو ,يئيبلا ماظنلا هجاوت يتلا ةريبكلا تايدحتلا نم ربتعي
 نم ريبك ددع هيلإ راشأ ام وهو ,عمتجملا اهب رمي يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تايدحتلا جلاعتو ,قوسلا
 تاهجلا نم ديدعلا تراشأو .تالباقملا لالخ يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا ىلع يمئاقلاو ةقالعلا باحصأ
 ةيرادإلاو ةينقتلا تاراهملا مهصقنت ةينيطسلفلا تاعماجلا يجيرخ نأ ىلإ ,ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ف
 ىلإ لوحتت نأ نكمملا نم يتلا ةيعادبإلا ةيدايرلا راكفألا ىلإ نورقتفي امك ,حاجنب ةئشانلا مهتاكرش ةدايقل
 ال ةحجان ةيلود جذامن نع خسن امإو ةمئاق عيراشم نع ةرركمو ةيديلقت امإ مهراكفأف ,ةديدج ةئشان تاكرش
 ميلعتلا ةيلمع أدبت نأ ةرورض ىلع ةقالعلا باحصأ دكأو .قوسلا تاجايتحاو ينيطسلفلا عقاولا عم مءالتت
 داوم جهانملا يمضت لالخ نم يسردملا ميلعتلا ةلحرم لالخ يأ ,بالطلا ةايح نم ةركبم لحارم ف يدايرلا
 ,ًاضيأ .ثحبلاو ريكفتلا ىلع بالطلا زفحت ةيداير سيردت بيلاسأ مادختسا ىلإ ةفاضإ اذه ,ةدايرلاب ةصاخ
 تاقاسملا هذه يسردم نم ريبك ءزج( ةدايرلاب ةصاخلا تاقاسملا ضعب سيردتب تاعماجلا يفتكت الأ بجي
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 هجوتت نأ لب ,)ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلا لاجم ف ةبرجت يأ ف لوخدلا مهل قبسي ملو ,ييداير اوسيل لصألاب
 تاعماجلا ريفوت ةرورض عم ,ريوطتلاو ثحبلاو ةدايرلا ىلع مئاقلا ميلعتلا ىلإ اهلماكب يعماجلا ميلعتلا ةموظنم
 بلطتيو .ةئشانلا مهعيراشمب ءدبلاو ةدايرلا ىلع ةبلطلا زيفحتل ةمزاللا ةيلاملاو ةيرشبلاو ةينفلا تاناكمإلا
 ال يتلا ةيفاكلا ةيلاملا رداصملا رفوتو ,اهلماكب ميلعتلا ةموظنم ف ًاحالصإ يدايرلا هجوتلا نم عونلا اذه
 دسل ًايخس ًايموكح ًاقافنإ بلطتي ام ,اهنم يناعت يتلا ةيلاملا ةمزألا ببسب اهريفوت تاعماجلا بلغأ عيطتست
 ,صاخلا عاطقلاو تاعماجلا يب ام ةقالعلا ديطوت ًاضيأو ,ملاعلا لود نم ريبك ددعب ةوسأ ةيميلعتلا ةوجفلا هذه
 عيراشملا نم ةيلاع ةبسنف ,ةكارشلا هذه ىودجب رعش لاح ف ةريبك ةيلام رداصم رفوي نأ هناكمإب ثيح
 .صاخلا عاطقلا نم يتأي ةروطتملا تايداصتقالا ف اهل قفارملا ليومتلاو تاعماجلا ف ةيثحبلا

 
 ينيطسلفلا لمعلا قوسو يليئارسإلا لالتحالا تاقيعم 5.3.5 

 
 تايدحتلاو تاقيعملا نع لصفنم لكشب يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا عاطقل يئيبلا ماظنلا ةشقانم بعصلا نم
 ةراجتلل ةدحتملا مألا ةمظنم ريرقت ردقو .تاعاطقلا يقاب ف لاحلا وه امك ,يليئارسإلا لالتحالا اهقلخي يتلا

 ةرطيسو تاقالغإ نم لالتحالا تاسايس تببس 2019و 2000 يماعلا يب ام هنأ ريخألا )داتكنوألا( ةيمنتلاو

 تمهاسو .(UNCTAD, 2021) رالود رايلم 58 براقي امب ةيداصتقا رئاسخ دويقلا نم اهريغو دراوملا ىلع
 ةيلخادلا رباعملا ىلع هترطيسو ,ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا ف ةيباقعلا يليئارسإلا لالتحالا تاسايس
 نع ينيطسلفلا قوسلا لزع ف ,ريبك لكشب ,يداصتقالا سيراب قافتاب ينيطسلفلا بناجلا ليبكتو ,ةيجراخلاو

 ةئيبلا ف رامثتسالا رطاخم نم تّمظعو ،)Khalidi & Taghdisi-Rad, 2009( ةيملاعلا قاوسألا يقاب
 تدح ًاضيأو ,ًايلود و ًايلحم اهعسوتو ةئشانلا تاكرشلا روطت نود ,ريبك لكشب ,لاح يذلا رمألا ,ةينيطسلفلا
 .رطاخملا لاملا سأر لالخ نم ةئشانلا تاكرشلا ف يجراخلا رامثتسالا نم
 
 ةئشانلا تاكرشلا ومن مامأً اقئاع يداصتقالا سيراب لوكوتورب لظ ف ةضورفملا دويقلا تلكش ,ىرخأ ةيحان نم
 ةيعارزلا تاجتنملل لاقتنا ةيرح سيراب لوكوتورب حاتأ ,لاثملا ليبس ىلعو .ةيويحلا تاعاطقلا ضعب ف
 داصتقالا ف هتمهاسم ضافخناو ,عاطقلا اذه ررضت ىلإ ىدأ ام ,ينيطسلفلا قوسلا ىلإ ةيليئارسإلا
 قاوسألا قرغت يتلا ةيليئارسإلا ةيعارزلا تاجتنملا ةسفانم ىلع هتردق مدع ببسب كلذو ,ينيطسلفلا

 عاطق )Startup Genome( هترجأ يذلا حسملا فنصو .)2016 ,خيشلا( ةسفانم راعسأبو ةينيطسلفلا
 اهيف راكتبالاو ومنلا ةينيطسلفلا ةئشانلا تاكرشلل نكمي يتلا ةيجيتارتسالا تاعاطقلا دحأك ةعارزلا

)Kuester & Arya, 2021(، ايجولونكتلا ف صتخت يتلا ةئشانلا تاكرشلا يسسؤم دحأ هيلع دكأ ام وهو 
 مدختست يتلا ,ليئارسإ ف ةيعارزلا ةئشانلا تاكرشلا عم ةسفانملا ىلع هتردق مدع ىلع دكأ ثيح ,ةيعارزلا
 ديدعلا برعأو .كانه ةموكحلا نم هب ىظحت يذلا ريبكلا معدلا عم ةصاخبو ,جاتنإلا ةيلمع ف ةيلاع تاينقت
 يليئارسإلا لالتحالا اهضرفي يتلا دويقلا ريثأت ببسب مهقلق نع تاعرسملاو ةئشانلا تاكرشلا باحصأ نم
 هباشتي ,لاثملا ليبس ىلعو .ةيبرعلا ةقطنملا ف ةئشانلا تاكرشلل ةيئيبلا ةمظنألا ةسفانم ىلع مهتردق ىلع
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 تايدحتلا نم ديدعلا ثيح نم يطسلف ف يئيبلا ماظنلا عم ندرألا ف ةئشانلا تاكرشلاب طيحملا يئيبلا ماظنلا
 يقاب ىلع اهحاتفناو اهلصاوت ةلوهسب زيمتت ةيندرألا ةئشانلا تاكرشلا نأ الإ ,اهجاوي يتلا فعضلا طاقنو
 .ةيملاعلاو )جيلخلا ةقطنم ف ةصاخبو( ةيبرعلا قاوسألا
 
 ىلع ةردقلا مدعو ,2006 ماعلا ذنم رمتسملا يليئارسإلا راصحلا عمً اديقعت دشأ عقاولاف ,ةزغ عاطق ف امأ
 قوسلا نوك ىلإ ةفاضإ ,هنأب ةزغ ف راكتبالا زكارم زربأ ىلع يمئاقلا دحأ دافأو .يجراخلا ملاعلا عم لصاوتلا
 ًادج دودحملا ددعلا نم لاومألا ليوحت ةيلمع ,ًاضيأ ,ربتعت ,يجراخلا ملاعلا ىلع يلك هبش لكشب ًاقلغم ةزغ ف
 تاديدشت ببسب ةليحتسم هبش ةئشانلا تاكرشلا لاجم ف ةمعادلا تاسسؤملاو ييلودلا نيرمثتسملا نم
 تاكرشلا يسسؤمو نيرمثتسملا طابحإ ىلإ يدؤي رمأ وهو ,"ةينمأ" ةعيرذ تحت فرصملا عاطقلا ىلع لالتحالا
 .ءاوس دح ىلع ةئشانلا
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 سداسلا لصفلا

 
 يطسلف ف ةماعلا ةيلاملاو ةئشانلا تاكرشلا

 
 ةمّدقم 1.6
 
 تاميلعتلاو يناوقلا رادصإب تاونس ذنم تأدب اهنإف ,ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا لودلا براجت ف انيأر امك
 يتلا ةماعلا ةنزاوملا لبق نم ةلومملا ةيموكحلا جماربلاو ططخلا عضو ًاضيأو ,ًايبيرض تاكرشلا هذهل ةمظانلا
 يب ططخلاو تاسايسلا هذه تقلتخاو .اهل ةينيكمتلا ةئيبلا ريفوتو ,تاكرشلا هذه ومن زيفحت ىلإ فدهت
 تاكرشلا عاطق ةيمهأب ةيذيفنتلا تاهجلا تاعانقو ةلود لكل يداصتقالا عقاولا نم ًاقالطنا كلذو ,لودلا
 .معدلاو زيفحتلا ىلإ هتجاح ىدمو ,داصتقالا ف ةئشانلا
 
 فلتخم دنعو ,تايبدألا ف ةئشانلا تاكرشلا حلطصم ىلع يطسلف ف ءوضلا طلس ,يضاملا دقعلا لالخ
 تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عاطق ف ةصاخبو ,تاكرشلا هذه ددع ديازتل ةجيتن ,ةقالعلا تاذ تاهجلا
 عم ةيمسرلا تاهجلا لعافت ةيفيك لوح ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاشاقنلا تأدبو .هب ةطبترملا تاعاطقلاو
 نم ددع ف تسكعنا يتلا ةيضاملا سمخلا تاونسلا لالخ ,عراستم لكشبو ,تروطت يتلا ةئشانلا تاكرشلا
 تايلآ يأ هخيرات ىتح كانه دجوي ال هنأ الإ ,ًاقحال ىرنس امك ةيعيرشتلا تارادصإلاو ةيلمعلا تاءارجإلا
 يميظنتلا راطإلا بناج نم ءاوس ;ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا ةيفيكل لماكتم يميظنت راطإ وأ ةددحم
 ةلثمملا ةيموكحلا تاهجلا رود لوح لاؤسلا حرط نم دب ال اذل .ةيزيفحتلا تاءارجإلا بناج نم وأ يبيرضلاو
 ومنلا زيفحت ف هبعلت نأ نكمملا نم يذلا رودلل ةئشانلا تاكرشلا ريوطتو عيجشتو معد ف ةيلاملا ةرازوب
 ةدايرلا زيفحت ىلع اهتردقو ,ددجلا يجيرخلاو بابشلل ديدج لخد ردصمو ,لمع صرف قلخو ,يداصتقالا
 .راكتبالاو
 
 اهتقالعو ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا ةيبيرضلا تاءارجإلا ً,الوأ ;لصفلا اذه شقاني فوس
 ةيموكحلا تاهجلا هب موقت امو ,ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلا ىلع يموكحلا قافنإلا لالخ نم ةماعلا ةنزاوملاب
 لثمألا يبيرضلا راطإلا لوح تايصوتب جورخلا لجأ نم ,ًايناث .اهزيفحتو تاكرشلا هذه ريوطتل دوهج نم
 هرودب موقيل ,هريوطتو عاطقلا اذه معدل اهينبت ت يتلا ةيزيفحتلا تاءارجإلا يه امو ,ةئشانلا تاكرشلل
 اذه دمتعي .يطسلف ف راكتبالاو ةدايرلاب ضوهنلاو لمعلا صرف ريفوتو ,يداصتقالا ومنلا زيزعت ف يدايرلا
 يتلا تالباقملا جئاتن ىلإ ةفاضإ ,يطسلف ف اهب لومعملا ةيبيرضلا تاعيرشتلاو ةيلاملا تاسايسلا ىلع لصفلا
 ,لامعألا تاعرسمو ,اهسفن ةئشانلا تاكرشلا لكشي امب ,ةقالعلا تاذ تاهجلا فلتخم عم ثحبلا قيرف اهارجأ
 .خلإ ... ,ةئشانلا تاكرشلا عوضومب ةقالعلا تاذ ةيموكحلا تاسسؤملاو ,تارازولاو ,تاعماجلاو ,تانضاحلاو
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 ةئشانلا تاكرشلاو ينيطسلفلا يبيرضلا ماظنلا 2.6
 
 ,كالمألا ةبيرضو لخدلا ةبيرض لثم ةرشابم ةيزكرم بئارض نم ينيطسلفلا يبيرضلا ماظنلا نوكتي
 اهضرفت ةيلحم بئارض ىلإ ةفاضإ ,ةيكرمجلا موسرلاو ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لثم ةرشابم ريغ بئارضو

 .)2014 ,ةنوالع( تاعانصلاو فرحلا موسرو ,تايافنلاو فراعملا ةبيرض لثم ;يلحملا مكحلا تاطلس
 

 تاونسلا لالخ تلكش ةرشابملا ريغ بئارضلا نأ ىلإ )RMS تاداريإلا ةرادإ ماظن( ةيلاملا ةرازو ماقرأ ريشتو

 كلذ ف امب ةرشابملا بئارضلا تلكش امنيب ,ةيبيرضلا تاداريإلا عومجم نم %90 يلاوح ةيضاملا رشعلا

 ةليصح عافترا تايئاصحإلا رهظت ,ماقرألابو .ةيبيرضلا تاداريإلا عومجم نم %10 يلاوح ةيرادإلا موسرلا

 تعفتراو .2020 ماعلا رالود نويلم 2950 ىلإ 2013 ماعلا رالود نويلم 1953 نم ةرشابملا ريغ بئارضلا

 209 ىلإ تضفخناو تداعو ,2019 ماعلا رالود نويلم 270 ىلإ رالود نويلم 214 نم لخدلا ةبيرض ةليصح

 عومجم نم %8.1 يلاوح كلذبً ةلكشم ,ىلوألا ةجردلاب انوروك ةحئاج ببسب 2020 ماعلا رالود ييالم
 .ةيبيرضلا تاداريإلا
 
 ماعلا رالود نويلم 117 نم ةروكذملا ةرتفلا لالخ لخدلا ةبيرض ةليصح ف تاكرشلا ةمهاسم تضفخنا

 نم %46 يأ ;رالود نويلم 96 يلاوح ىلإ ,لخدلا ةبيرض ةليصح عومجم نم %54 هتبسن ام يأ ,2013

 .)1.6 مقر لودج( 2020 ماعلا لخدلا ةبيرض ةليصح عومجم
 
 ةلجسملا تاكرشلل ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ةيلاملا ةرازو ف تاداريإلا ةرادإ ماظن تايئاصحإ ريشت ,ىرخأ ةيحان نم

 ىلإ 2017 ماعلا ةكرش 3677 نم ددعلا ضفخنا ثيح ,طقف لكيش نويلم -1 نم ًاحابرأ ققحت ًايبيرض

 ببسب 2020 ماعلا ددعلا ضفخني نأ عقوتملا نمو .2019 ماعلا ةكرش 2726و 2018 ماعلا تاكرش 3404

 217 :لكيش ييالم 5-1 نم حوارتت ةبيرضلل ةعضاخً احابرأ تققح يتلا تاكرشلا ددع غلبو ,انوروك ةحئاج

 ىوس لكيش ييالم 5 ىلع ديزتً احابرأ ققحي ملو .2019 ماعلا 117و ,2018 ماعلا 188و ,2017 ماعلا

 ماعلا طقف تاكرش 10و 2018 ماعلا ةكرش 30 ىلإ 2017 ماعلا 49 نم تضفخنا :تاكرشلا نم ليلق ددع

 -هالعأ انركذ امك- عقوتملا نم ثيح ,انوروك ةحئاجب تاكرشلا حابرأ رثأت ىدم رهظي يذلا رمألا ,2019

 ف انوروك ةحئاج راشتنا تبحاص يتلا تاقالغإلا ببسب ,2021و 2020 ماوعألا ف دادعألا هذه ضافخنا
 .ملاعلاو يطسلف
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 2020-2011 تاونسلا نع لخدلا ةبيرض ةيابج :1.6 لودج
 

ةيبيرضلا ةنسلا  
 تاعاطتقا
ةطلسلا يفظوم  

رخآلا بناجلا  
 تاعاطتقا

يفظوم  

صاخلا عاطقلا  

تارايس نهم  تاكرش  عومجملا   

2011 69,504,011 29,476,271 105,550,546 7,062,887 60,186,070 219,831,215 491,611,000 

2012 71,616,504 8,821,284 130,607,903 7,416,538 65,977,325 386,735,613 671,175,167 

2013 74,243,992 39,881,233 146,926,074 7,793,414 70,988,467 411,241,070 751,074,249 

2014 89,272,169 48,955,379 144,495,256 8,913,504 76,542,522 374,469,169 742,647,999 

2015 89,989,255 23,265,370 152,730,951 9,880,491 88,210,715 363,259,342 727,336,124 

2016 71,490,909 35,963,211 130,855,724 9,840,366 89,890,468 345,405,230 683,445,908 

2017 73,457,649 180,202,207 168,819,683 8,988,500 109,440,432 416,908,517 957,816,987 

2018 71,738,693 46,117,487 178,515,929 9,681,445 142,560,021 446,259,925 894,873,500 

2019 70,914,376 206,695,487 179,098,570 8,304,333 132,350,227 338,305,909 935,668,903 

2020 80,514,313 76,227,530 140,226,668 5,624,959 91,251,531 339,337,021 733,182,023 

 

 طرتشي يذلا ,1964 ةنسل )12( مقر يندرألا تاكرشلا نوناق بجومب يطسلف ف تاكرشلا لمع ميظنت متي
 ,لمعلا ةسراممل يمسر صيخرت ىلع لوصحلاو ,داصتقالا ةرازو ف تاكرشلا لجسم ىدل ةكرش يأ ليجست
 ,ةكرشلل يبيرض فلم حتفل )ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو لخدلا ةبيرض( ةيبيرضلا رئاودلا ىلإ هجوتلا مث نمو

 لامعأ نوسرامي نيذلا ىلع طرتشت يتلا 2011 ةنسل )8( مقر لخدلا ةبيرض نوناق نم 2 مقر ةداملا ىلع ءانب
 ةيبيرضلا رئاودلا ف ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا متي ,ماع لكشب .ةيبيرضلا رئاودلا ىدل ليجستلاب رامثتسا وأ
 ,يطسلف ف ققحتملا لخدلا ىلع ةبيرضلا عفد هيلع بجوتي ًايداع ًايبيرض ًافلكم اهتفصب ىرخأ ةكرش يأك

 يأل ةققحتملا لوخدلا ةفاك نأ ىلع صني يذلا لخدلا ةبيرض نوناق نم 3 مقر ةداملا ىلإ دانتسالاب كلذو
 .لخدلا ةبيرضل ةعضاخ ربتعت ,ردصم يأ نم ,صخش
 
 ةئشانلا تاكرشلا نإف ,ةبيرضلا نم ةافعملا لوخدلاب ةصاخلاو لخدلا ةبيرض نوناق نم 7 مقر ةداملا ىلإ ةدوعلاب
 ةبيرض عفدو يبيرض فلم حتفب ةمزلم تحبصأ يلاتلابو ,ةبيرضلا نم ةافعملا لوخدلا ةمئاق نمض نم تسيل

 رئاودلا يب ةريبك ةيلاكشإ زربت ,قايسلا اذه فو .ىرخأ ةكرش يأك حابرألا فاص ىلع %15 ةبسنب ةيونس
 يتلا ةينوناقلا تالجسلاو ةيبساحملا رتافدلل اهنم ديدعلا كالتما مدع ببسب ةئشانلا تاكرشلاو ةيبيرضلا
 ىلع ءانب ةبيرض ضرفي ةيلاملا ةرازو ىدل ريدقتلا رومأم لعجي ام ,لخدلا ةبيرض رئاود طورش فوتست
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 باحصأ لبق نم اهب حيرصتلا متي يتلا ةكرشلا لامعأ جئاتن ىلع ءانب سيلو ,ةيصخشلا هتاعانقو هتاريدقت
 رمع نم ىلوألا تاونسلا ف ةصاخبو ,اهتيرارمتسا ددهيو ,ةيلام ءابعأ ةئشانلا تاكرشلا لّمحي ام ,ةكرشلا
 تمت نم عيمج ةمولعملا هذه ىلع دكأ دقو ,ةمودعم وأ ةيندتم اهنم ريبك ددع ىدل حابرألا نوكت ثيح ,عورشملا
 ,ًاضيأ ,قبطني اذه .قباسلا لصفلا راشأ امك ,ىرخألا فارطألاو ةئشانلا تاكرشلا باحصأ نم مهتالباقم

 دوجو طرتشت يتلاو ,1976 ةنسل 584 مقر يركسعلا رمألا بجومب تضرف يتلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلع
 عاجرتساو ,ةيبيرض ريتاوف حنمو ,ةئشانلا تاكرشلل يبيرض فلم حتفل داصتقالا ةرازو ىدل يمسر ليجست
 ةلجسم ريغ ةكرش يأل نكمي الو ,تامدخلاو علسلا نم اهتايرتشم ىلع تاكرشلا اهعفدت يتلا تايرتشملا ةبيرض
 .تامدخو علس نم تايرتشملا ىلع اهعفد ت ةفاضم ةبيرض يأ عاجرتسا ًايبيرض

 
 ةئشانلا تاكرشلا عقت يتلا ,ةطسوتملاو ًادج ةريغصلا تاكرشلا ةمهاسم نأ هالعأ ةروكذملا ماقرألا نم رهظي
 ف ةيرهوج ةمهاسم لكشت الو ,ًادج ةيندتم ,ةئفلا هذه نمض نم اهرمع نم ىلوألا سمخلا تاونسلا لالخ
 ف سكعنت ةريثك ةيلامو ةيداصتقا دئاوف لباقمً اتقؤم اهب ةيحضتلا نكمي يذلا رمألا ,لخدلا ةبيرض ةليصح
 عافتراو ,ءافعإلل لوألا مويلا ذنم دارفألا ىلع لخدلا ةبيرض ةليصح عافتراو ,لوخدلا عافتراو ,ليغشتلا ةدايز
 لالخ ىتح ةديازتملا ةيداصتقالا اهترودو تاكرشلا هذه مجح ةدايز ةجيتن ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةليصح ف
 .اهرمع نم ىلوألا تاونسلا
 
 عاطقلا نم تاكرشلا هذه نم ددع ليوحت ف سكعنت فوس ذإ ,ةيمهألا ةغلابو ةرشابم ريغ ًاراثآ كلذل نأ امك
 سكعني فوس يذلا رمألا ,ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو لخدلا ةبيرضل ددسملا يمسرلا عاطقلا ىلإ يمسرلا ريغ

 ,ًايونس رالود نويلم 700 ىلع ديزي ام ةموكحلا فلكت يتلا ,ًاضيأ يبيرضلا برهتلا ةبسنو ةرهاظ ضيفخت ف

 عيمجو ,ةينيطسلفلا ةيلاملا ريزو تاحيرصتل ًاقفو ةيبيرضلا تاداريإلا عومجم نم %25 ىلع ديزي ام يأ

 .)2021 ,نورخآو ةنوالع( ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاحيرصتلا
 

 ةئشانلا تاكرشلاو ةيموكحلا تاقفنلا 3.6
 
 ةمئالملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ةئيبلا ريفوتو تاكرشلا معدو زيفحتب ةصاخلا )ةيموكحلا( ةماعلا تاقفنلا لكشت
 لكشب ةئشانلا تاكرشلا هاجتاو ,ماع لكشب داصتقالا هاجتا ةيلاملا تاسايسلل يساسألا يناثلا دومعلا ,اهل
 يتلا تارامثتسالاو تاعاطقلا معد لالخ نم ,داصتقالل نزاوتلا ةداعإ ف ةيموكحلا تاقفنلا رود زربيو .صاخ
 امإو رشابملا معدلا لالخ نم امإ كلذ متيو ,داصتقالا ف ةديدج لمع صرف ريفوتو ,لخدلا ديلوت اهنأش نم
 تارامثتسالا هذه روطتو ءاشنإل ةيبيرضلاو ةيعيرشتلاو ةينوناقلا ةماعلا طورشلاو فورظلا ريفوت لالخ نم
 لكشب ملاعلا لود نم ديدعلا تقفنأ ,ثلاثلا لصفلا فً اقباس انرشأ امكو ,ةيضاملا دوقعلا لالخو .عيراشملاو
 تاعيرشتلا ريفوت لالخ نم ,لمعلا قوس ف تاراهملا زيزعتو ,ةئشانلا تاكرشلا عاطقو ةدايرلا يكمتل ريبك
 قوس ف يمقرلا داصتقالا تاودأ زيزعتو ,يدايرلاو ينقتلا ميلعتلا معدو ,ةئشانلا تاكرشلل ةمعادلا تائيهلاو



94

 

 ةصاخبو ,لمعلا قوس تابلطتمو ميلعتلا تاجرخم يب ةوجفلا رسجو ةدايرلا زيزعت تابلطتم نإ ثيح ,لمعلا
 ةيدايرلا عيراشملا ف ةرطاخملا ةجرد ف ريبكلا عافترالاو ,تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ف لئاهلا مدقتلا عم
 يلومملاو ,نيرمثتسملل ةيدرفلا ةردقلا قوفي ريبك يلام معدو ,ةماع تاسايس ىلإ ةجاحب ,ةئشانلا تاكرشلاو
 يديألاب لمعلا قوس دفر ف ,ريبك لكشب ,لودلا هذه تحجنو .ةيدايرلا راكفألا باحصأو ,يلاملا عاطقلا ف
 ف ةئشانلا مهعيراشمو ةيدايرلا مهراكفأ لالخ نم اولمع نيذلا ,تالاجملا فلتخم ف ةراهملا ةيلاعلا ةلماعلا
 .ةفاك تالاجملا ف لمعلا صرف قلخو ,يلحملا داصتقالا ةيسفانت ىوتسم عفرو ةيجاتنإ زيزعت
 
 هاجتا هتاسايسو يليئارسإلا لالتحالا لعفب يطسلف اهدهشت يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا فورظلا تسكعنا
 ,لصاوتم لكشب ,ةينيطسلفلا ةموكحلا يناعت تلاز امف .يطسلف ف ةيلاملا ةسايسلا ىلع ينيطسلفلا داصتقالا
 يتلا تايجيتارتسالاو ططخلا ذيفنتو ةماعلا تاقفنلا ليومت ىلع اهتردق مدعو ةنزاوملا ف ريبك زجع نم
 انقرطت يتلا ةيلخادلا تايدحتلا نم ديدعلا ,كلذ ىلإ فضأ .لامعألا ةئيب يكمتو داصتقالا زيفحتل اهانبتت
 بايغ عم ةصاخبو( ةينوناقلاو ةيعيرشتلا ةئيبلا فعض ف ,يسيئر لكشب ,ةلثمتملاو ,عبارلا لصفلا ف اهيلإ

 تاسسؤملاو صاخلا عاطقلا نم يلخادلا ليومتلا رداصم ضافخناو ,)2007 ماعلا ذنم يعيرشتلا سلجملا
 ةينبو ,داصتقالا ىلع ةيديلقتلا ةيمدخلا تاعاطقلا ةرطيسو ,ينيطسلفلا داصتقالا ةينب ةشاشهو ,ةحناملا
 لالخ تاعماجلا اهب موقت يتلا ةداجلا تالواحملا نم مغرلا ىلع ,يدايرلا ميلعتلا بايغو ,ةيديلقتلا ميلعتلا ماظن
 ريغ وأ رشابم يلام معد( ةمعادلا ةيموكحلا تاسايسلا ىلع ,ريبك لكشب ,رثأ هلك اذه .ةريخألا تاونسلا
 نم ددع ينبتب ةيموكحلا تاهجلا تماق ,ةيضاملا رشعلا تاونسلا لالخو .ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلل )رشابم
 اهنأش نم يتلا )ةئشانلا تاكرشلاب رشابم لكشب ةطبترم ةرورضلاب سيل( تاسايسلاو تاردابملاو يناوقلا
 تالباقملا ترهظأ ,ًاضيأ ,قايسلا اذه فو .ةئشانلا تاكرشلا لمع زيفحتو ةدايرلا زيزعت )دودحم لكشب ولو(
 اذه ةيمهأل اهيدل ريبك كاردإ دوجو ,ةئشانلا تاكرشلا عاطقب ةقالعلا تاذ ةيموكحلا تاهجلا نم ديدعلا عم
 نم ةصاخبو ,هب ةطبترملا تاسايسلا زيزعتو ,هل ةينيكمتلا ةئيبلا ريفوت ىلإ ةجاحلاو ,داصتقالا ف عاطقلا
 صاخلا نوناقلا ينبتو ريوطت ىلع لمعلا عيرست ةرورض ىلإ مهنم ديدعلا راشأ( ةيرصعلا يناوقلا ينبت لالخ
 قيدانصو ليومتلا رداصم ريفوتو ,تاعماجلا يجيرخو بابشلا ىدل ةيدايرلا عيراشملا معدو ,)ةئشانلا تاكرشلاب
 لاملا سأر( ةيلاعلا رطاخملا تاذ عيراشملا صخت يتلا ةطسوتملاو ةريغصلا ضورقلا ىلع ةيموكحلا نامضلا
 .)رطاخملا

 
 ةئشانلا تاكرشلاب ةقالعلا تاذ ةماعلا ةيلاملاب ةطبترملا ةيموكحلا تاءارجإلاو يناوقلا 4.6

 
 نم ءاوس ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخ تاميلعت وأ يناوق يأ نآلا ىلإ دجوي الف ً,اقباس انفلسأ امك
 رشابملا معدلا ,تاءافعإلا ,بئارضلا( اهب ةصاخلا ةماعلا ةيلاملا تاءارجإ قاطن ف وأ ,اهلمع ميظنت ةيحان
 يلحملا ىوتسملا ىلع ةقالعلا تاذ تاهجلا يب شاقنلا دادزا ,ةيضاملا تاونسلا لالخ .)خلإ ... ,رشابملا ريغو
 ةرورض ىلعو ,ةيدايرلا تاردابملل معادو ةئشانلا تاكرشلا لمعل مظنم يعيرشتو ينوناق راطإ دوجو ةيمهأ نع
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 يب نم 119( ًارخأتم ًازكرم يطسلف لالتحا عم ةصاخبو ,ةئشانلا تاكرشلل ةصاخبو ,لامعألا ةئيب ريوطت

 World( يلودلا كنبلاو ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت ف )ةلود 190

Bank, 2020(, يراجتلا طاشنلا ءدبو ةيراجتلا لامعألا ةلوهس رشؤم فً ايملاع 173 زكرملا ف تءاج ثيح. 
 ,ةدعاولا ةيداصتقالا تاعاطقلا هاجتا ينوناقلا غارفلا ىلإ ,ةريخألا تاونسلا لالخ ,ةيموكحلا تاهجلا تهبنت
 عم اهتاقالع ف ةصاخبو ,تاكرشلا لمعل ةمظانلا ةينوناقلا رطألا ريفوت ةلواحم ف ,ءيطب لكشب ولو ,تأدبو
 ةيزيفحتلا تاءارجإلاو تاسايسلا ضعب تّنبت امك .يراجتلا ليجستلاو ,ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو لخدلا ةبيرض
 يتلا ,ةيدايرلا تاردابملاو )تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عاطق لثم( ةدعاولا ةيداصتقالا ةطشنألل ةمعادلاو
 تامولعملا ايجولونكتك ةنيعم تاعاطق ف ةلماعلا كلت ءاوس ;ةئشانلا تاكرشلا اهبناوج ضعب ف تمدخ
 .لكك داصتقالا ىوتسم ىلع وأ تالاصتالاو

 
 ديدجلا تاكرشلا نوناق 1.4.6

 
 نوناقب رارق ىلع سابع دومحم ينيطسلفلا سيئرلا قداص ,2021 ماعلا نم لوألا نيرشت رهش ةيادب ف

 حالصإلا جمانرب نمض كلذو 1964,32 ةنسل )12( مقر يدقلا تاكرشلا نوناق نم ًالدب تاكرشلا صوصخب

 نإف ً,ايمسر نوناقلل ةيئاهنلا ةغيصلا رشن مدع نم مغرلا ىلعو .ينطولا داصتقالل ةمظانلا ةيعيرشتلا ةئيبلل
 صخي اميف ةيعون ةلقن لكشيس نوناقلا اذه نأ تربتعا ةيمسرلا تاهجلا نع ةرداصلا ريراقتلا نم ديدعلا
 ,لاملا سأرل ىندأ دح طارتشا نودبو ليجستلا تاءارجإ ليهست لالخ نم ,تاكرشلاب ةصاخلا لامعألا ةئيب

 33.ةئشانلا عيراشملا باحصأو ينطاوملا ىلع ةفلكتلاو دهجلاو تقولا رفويو رامثتسالا عجشيس يذلا رمألا
 يتلا اياضقلاو تايدحتلا نم ديدعلا ةجلاعمل ءاج نوناقلا اذه نأ ىلإ ةقالعلا تاذ ةيموكحلا تاهجلا ريشتو
 بكاوتل تاكرشلا لمعل ةمظانلا تاءارجإلاو يناوقلا ريوطتو ثيدحت صاخ لكشبو ,لامعألا عاطق هجاوت
 نوناقلا ءاج امك .لامعألا ةئيب ىلع ةيضاملا دوقعلا لالخ تلصح يتلا تاروطتلاو فرعملاو يجولونكتلا مدقتلا
 تاكرشلاو بابشلا ةصاخبو ,لامعألا ييدايرو لامعألا عمتجمو صاخلا عاطقلا نم ةرمتسملا بلاطملا يبليل
 نم ةديدج عاونأو لاكشأ دوجول لاجملا ةحاتإ لجأ نم ,يدقلا تاكرشلا نوناق ثيدحت ةرورضب ,ةئشانلا

 يتلا تايدحتلا زربأ نع امأ 34.لزنملا نم ةلماعلا تاكرشلاو لامعألا ليجست ةيناكمإ اهيف امب ,تاكرشلا

 35:ديدجلا نوناقلا اهجلاعيس
 
 
 

 
32 http://www.plo.ps/article/55666/ 
33 https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/18704/ لاملا - سأرل - ىندأ - ٍّدح - نودو - ًاّ@نورتكلإ - لیجستلا - اهل - ح@تی - 4رصع - ينیطسلف - تا=رش - نوناق - ةرم - لوأل   

 .eباسلا ردصملا 34
35 https://www.wattan.net/ar/news/352802.html 
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 سأرل ىندألا دحلا نوكي ثيحب ,ةصاخلا تاكرشلا عيمجل لاملا سأر تابلطتم نم ىندألا دحلا ةلازإ •
 .ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلل طقف ًابولطم لاملا

 ىلع لمعلا نم ةيدرفلا عيراشملا باحصأ نكميس ام وهو ,دحاولا صخشلا ةكرشب ليجستلل حامسلا •
 .مهتاجايتحال بيجتست ةقيرطب مهلامعأو مهتاكرش ءانب

 .ءاسنلاو بابشلا ييدايرلا معد لجأ نم لزنملا نم ةلماعلا تاكرشلا ليجستب حامسلا •

 تاذ ةكرشلا لثم ,ةصاخلا ةيلئاعلا تاكرشلل ةبسانملا تاكرشلا لاكشأ نم ةديدج عاونأ يدقت •
 .ةدودحملا ةيلوؤسملا

 تاءارجإلاو ةحضاولا ماكحألا لالخ نم ,لهسأو عرسأ لكشب مهتاكرش قالغإ لامعألا داورل نكمي •
 .ةيرايتخالاو ةيرابجإلا ةيفصتلل ةينمزلا ددملاو

 ,ةئشانلا تاكرشلا ةصاخبو ,تاكرشلا نكمتت ىتح ,ةيرورضلا ريغ تاءارجإلاو تاوطخلا عيمج ةلازإ •
 .ةعفترملا سيسأتلا فيلاكت لمحت وأ تقولا ةعاضإ نود لمعلا ءدب نم

 حلاصملا براضت نم فيفختلل ةحضاو دعاوق كلذ ف امب ,يمهاسملا راغصل ىوقأ ةيامح ريفوت •
 .ةديدج مهسأ رادصإ دنع يمئاقلا يمهاسملاب ةصاخلا ةيولوألا قوقحو

 تاودألا تاكرشلا لجسم ىدل نوكيس ثيح ,تاكرشلاو لامعألا لجس ىلع فارشإلا تايلآ ززعي •
 لبق نم ًاديج ةموهفمو ةفافش تابلطتم ىلع ءانب لضفأ لكشب هرود ءادأب هل حمست يتلا ةثيدحلا
 .نوناقلا فلاخي نم ةبقاعمو عنم لمشي اذهو .ةينعملا فارطألا عيمج

 رثكأ ةهجو يطسلف لعجو ,اهل ةعبات تاكرشو عورف ءاشنإب تايسنجلا ةددعتم تاكرشلل حامسلا •
 ةيبنجألا تارامثتسالا ىلع ةيرورضلا ريغ دويقلا ةلازإ لالخ نم ,بناجألا نيرمثتسملل ةيبذاج
 .ةرشابملا

 ,لماك لكشب ًاتمتؤم لامعألا لجس نوكيس ,هيلع ءانبو ;ينورتكلإلا ليجستلاب تاكرشلل حامسلا •
 .ةقوثومو ةفافش تاءارجإلاو

 ةرتف يهو ,نوناقلا ذافن خيرات نم يتنس ةرتف ةمئاقلا تاكرشلا حنمت ةيلاقتناً اماكحأ نوناقلا نمضتي •
 .ديدجلا نوناقلا ماكحأل ًاقفو اهعاضوأ بيوصتب تاكرشلا مايقل ةيرورض

 ,بابشلا ييدايرلاو ,صاخلا عاطقلل لمع تاشروو تاسلج دقع متيس ,ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ •

 نوناقلا ايازم مهفل فاكلا تقولا ىلع عيمجلا لوصح نامضل كلذو ,ينوناقلا عاطقلا ف يلماعلاو
 .ديدجلا
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 ايجولونكت عاطق ف عيراشملل زفاوحلا ةمزحب صاخلاو 201836 ةنسل )6( مقر ءارزولا سلجم رارق 2.4.6
 تالاصتالاو تامولعملا

 
 ةفلتخملا يناوقلا ةشقانم هقتاع ىلع عقي يذلا ,2007 ماعلا ذنم يعيرشتلا سلجملا بايغ نم مغرلا ىلع
 تاسايسلاو تاءارجإلا نم ةعومجمب ,ةيضاملا تاونسلا لالخ ,ةينيطسلفلا ةطلسلا تاسسؤم تماق ,اهنسو
 :ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلا عيجشت فدهب
 
 دقع ماظنب صاخلاو 201837 ةنسل )6( مقر ءارزولا سلجم رارق رامثتسالا عيجشت ةئيه رادصتسا ً.الوأ

 ًاقحال هنايرس ديدمت تو ,ةدحاو ةنس ةدمل ,تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عاطق ف عيراشملل زفاوح ةمزح
 رصتقا هنأو ,طقف ةيدايرلا وأ ةئشانلا تاكرشلاب صتخي ال رارقلا اذه نأ نم مغرلا ىلعو .تاونس ثالث ىلإ
 ةئشانلا تاكرشلل ًادج ًامهم ربتعي هنإف ,تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عاطق ف ةلماعلا تاكرشلا ىلع طقف
 :زفاوحلا نم ةمزحلا هذه لالخ نم ,عاطقلا اذه ف

 .تاونس عبرأ ةدمل )0%( ةبسنب لخدلا ةبيرض نم ًازفاح ةديدجلا عيراشملا حنم .1
 لخدلا ةبيرض نم ًازفاح رامثتسالا عيجشت نوناق زفاوح نمً اقباس تدافتسا يتلا ةمئاقلا عيراشملا حنم .2

 .يتنس ةدمل )0%( ةبسنب
 لخدلا ةبيرض نم اًزفاح رامثتسالا عيجشت نوناق زفاوح نمً اقباس ةديفتسملا ريغو ةمئاقلا عيراشملا حنم .3

 .تاونس ثالث ةدمل )0%( ةبسنب
 تامولعملا ايجولونكت عاطق ف ريوطتلاو ثحبلا ليومت ف تاكرشلا وأ نيرمثتسملا ةمهاسم تالاح ف .4

 ليزنت متي ,ةدمتعملا ةيثحبلا زكارملا وأ ,تاعماجلا وأ ,ةديدجلا وأ ,ةيدايرلا تاكرشلا ف تالاصتالاو
 .تامهاسملا هذهل ةئيهلا دامتعا ىلع ءانب لخدلا ةبيرضل ةعضاخلا حابرألا نم ةمهاسملا هذه ةميق

 عيجشت نوناق نم ةديفتسملا عيراشملا ةلماعم زفاوحلا مزح دقع ماظن نم ديفتست يتلا عيراشملا لماعت .5
 .هتالخدمو جاتنإلا تادعمل ةيكرمجلا زفاوحلا ةيحان نم رامثتسالا

 ةئيه نم ةدمتعملا عيراشملا ليومتل كونبلاو ضارقإلا تاسسؤم اهحنمت يتلا ةرسيملا ضورقلا ةلماعم متت .6
 ةبيرض نوناق ماكحأل ًاقفو ,ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملل ةحونمملا ضورقلا ةلماعم ,رامثتسالا عيجشت
 ةبيرض نم ضورقلا هذه ىلع ةبترتملا ةدئافلا مصخ متي ثيح ,هاضتقمب ةرداصلا ةمظنألاو لخدلا
 .ةبيرضلل عضاخلا لخدلا نم ةرشابم اهليزنت لالخ نم لخدلا
 

 ءافيتساو ,ةصتخملا تاهجلا نم صيخارتلا ىلع ةيدايرلا/ةئشانلا ةكرشلا لصحت نأ تاميلعتلا هذه طرتشت
 ىندألا دحلا ىلع ظافحلاو ,هاضتقمب ةرداصلا تاميلعتلاو ةمظنألاو نوناقلا ف اهيلع صوصنملا ةفاك طورشلا

 
36 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17034 

 .eباسلا عجرملا 37
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 تاميلعتلا رامثتسالا عيجشت ةئيه ةرادإ سلجم عضي ثيح ,زفاوحلا نم ةدافتسالا ةرتف ةليط يفظوملا نم
 .مهتاصصختو يفظوملا ددعب ةمزاللا

 
 باحصأ بواجت نع ةئيهلا نم ىضر مدع ظحول ,رامثتسالا عيجشت ةئيه عم ثحبلا قيرف اهارجأ ةلباقم ف
 سلجم رارقب ةصاخلا تاميلعتلا عم لعافتلا ف تامولعملا ايجولونكت عاطق ف ةيدايرلاو ةئشانلا عيراشملا

 تامولعملا ايجولونكت لاجم ف ةدئارلا عيراشملا باحصأ ةيبلاغ لضفي لاز امف ,2018 ةنسل )6( مقر ءارزولا
 عيمج نم مغرلا ىلع ,ينيطسلفلا يمسرلا ريغ عاطقلا نمض لمعلا وأ ,يطسلف جراخ ف مهتاكرش ليجست
 ةدافتسالل مدقتي مل ثيح ,رارقلا رادصإ تلت يتلا تاونسلا لالخ رامثتسالا عيجشت ةئيه نم تلذب يتلا دوهجلا
 .تاكرشلا نم ًادج دودحم ددع الإ زفاوحلا هذه نم
 
 ةيموكحلا تاهجلا نم بلطتي ,تاعاطقلا فلتخم ف ةئشانلا تاكرشلا لمع ريوطتو ميظنت نأ ىلع ةئيهلا تدكأ
 :ةيلاتلا تاءارجإلاب مايقلا تاكرشلا باحصأو

 ليجست مقر ىلع لوصحلل ,ةصتخملا تاهجلا ىدل اهليجستب ةئشانلا عيراشملا باحصأ مايق ةرورض .1
 ,ةئشانلا تاكرشلا هذه ىلإ رامثتسالا عيجشت ةئيه اهمدقت نأ نكمي يتلا ايازملا نم عافتنالا نم اهلهؤي
 .اهريغو ... ,ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاءافعإلا لثم

 موسر نم اهئافعإ ةرورض عم ,ةئشانلا تاكرشلل ليجستلا تاءارجإل ةيموكحلا تاهجلا ليهست .2
 .ليجستلا

 ف ةيلودلا براجتلاب ةوسأ ,ةددحم تاونسل لخدلا ةبيرض نم اهدئاعو ةئشانلا تاكرشلا لخد ءافعإ .3

 رمع نم ىلوألا لحارملا ف ةصاخبو ,روطتلاو ومنلا ىلع تاكرشلا هذه ةدعاسم لجأ نم ,لاجملا اذه
 .عورشملا

 ةضراعتم تاسايس ينبت بنجتو ,ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلا عاطقب ةصاخلاو ةيمسرلا دوهجلا ديحوت .4
 ً.انايحأ

 تاسسؤملاو ,ةيمسرلا تاسسؤملاو ,ةئشانلا تاكرشلا عاطق يب لمعلا ف ةيكراشتلاو ةيلماكتلا زيزعت .5
 ,تاعماجلا ,تانضاحلا ,لامعألا تاعرسم( لاجملا اذه ف ةلماعلا ةيموكحلا ريغو ةصاخلا ىرخألا
 .)خلإ ...
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 ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةيهانتملا ةيداصتقالا تآشنملل ينطولا فينصتلاو فيرعتلا 3.4.6
 
 تآشنملل لماش ينطو فيرعت ينبتب ًاصاخ ًارارق 202138 ماعلا فصتنم ف ينيطسلفلا ءارزولا سلجم ردصأ
 نمض ةيداصتقالا تآشنملل ديدجلا فينصتلا اذه يتأيو .ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةيهانتملا ةيداصتقالا
 ريوطتل ,ةقالعلا تاذ ىرخألا تاهجلا عم قيثولا رواشتلابو ,ينطولا داصتقالا ةرازو هدوقت يذلا حالصإلا دوهج
 ةسرامم ليهستو ,رامثتسالا ىلع ةزفحم لامعأ ةئيب ريفوتو ,ينطولا داصتقالل ةمظانلا ةينوناقلا ةئيبلا
 تآشنملا لوصح صرفو ,ةيبيرضلا تاءارجإلا ةءافك نم ززعي امك ,عيراشملا ليجستو ةيداصتقالا ةطشنألا
 ةفاضإ ,صاخلا عاطقلل ةينيطسلفلا ةموكحلا اهمدقت يتلا تاليهستلاو زفاوحلاو تاليومتلا ىلع ةيداصتقالا
 بسح تاعومجم سمخ ف تآشنملا فيرعتلا فنصو .فرصملا عاطقلا اهمدقي يتلا ةيلاملا تامدخلا ىلإ

  .ةيناثلاو ىلوألا يتئفلا نمض ةيدايرلاو ةئشانلا عيراشملا عقت ًابلاغو ,هاندأ )2.6( لودجلا
 
 2021 ,ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةيهانتملا ةيداصتقالا تآشنملل ينطولا فينصتلا :2.6 لودجلا

 
 ةيونسلا تاعيبملا يفظوملا ددع تآشنملا فينصت

 رالود فلأ 100 تاعيبملا مجح زواجتي الأ طرشب 4-1 رغصلا ةيهانتم

 رالود فلأ 200 تاعيبملا مجح زواجتي الأ طرشب 9-5 ًادج ةريغص

 رالود فلأ 500 تاعيبملا مجح زواجتي الأ طرشب 19-10 ةريغص

 رالود نويلم 2 تاعيبملا مجح زواجتي الأ طرشب 49-20 ةطسوتم

 رالود نويلم 2 نم ىلعأ تاعيبملا مجح قوف امف 50 ةريبك
 .2021 ,ةينيطسلفلا تامولعملاو ءابنألا ةلاكو :ردصملا

 
 ةئشانلا تاكرشلل صاخ نوناق ريوطتب عورشلا 4.4.6

 
 ةدام 16 ىلع ىوتحا ,ةئشانلا تاكرشلل صاخ نوناقب رارق ةدوسم ةشقانمب ً,ارخؤم ,ةيموكحلا تاهجلا تعرش
 ,ةصصختم ةرئاد لبق نم تاكرشلا ةرادإو ,فينصتلا طورشو ,اهفيرعت ثيح نم ةئشانلا تاكرشلا لمع مظنت
 اهتايادب ف تلاز ام تاشاقنلا هذه نأ نم مغرلا ىلع .داوملا نم اهريغو تاكرشلا تامازتلا ىلإ ةفاضإ
 ًاهجوت كانه نأ رهظت نوناقلا اذه داوم ضعب نإف ,ةقالعلا تاذ فارطألا فلتخم عم رواشتلا ىلإ ةجاحبو
 ةمزح حارتقا لالخ نم ,ةئشانلا تاكرشلا عاطق ريوطت ىلإ ةمظانلا ةيموكحلا تاهجلاو رارقلا باحصأ ىدل

 فرصب هنأ ىلع ,نوناقلا ةدوسم نم 10 مقر ةداملا تصن ,لاثملا ليبس ىلعف .ةيبيرضلا تاءافعإلاو زفاوحلا نم
 :ةبيرضلل عضاخلا حبرلا وأ لخدلا دودح فو ,ًايلك ىفعت ,هب لومعملا لخدلا ةبيرض نوناق ماكحأ نع رظنلا

 سأر ةدايز ف وأ ,يلصألا لاملا سأر ف باتتكالا ف اهرامثتسا داعملا حابرألا وأ تاداريإلاو لخدلا .1
 .ةئشانلا ةكرشلل لاملا

 
38 https://www.wafa.ps/Pages/Details/27197 
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 لاملا سأر تاذ رامثتسالا تاكرش ف باتتكالا ف اهرامثتسا داعملا حابرألا وأ تاداريإلاو لخدلا .2
 ف فيظوتلل ةكرتشم قيدانص ف وأ ,يومنت لامسأر تاذ قيدانص لكش ف اهيدل ةفظوملا وأ ,يومنتلا
 ف رامثتسالا تاسسؤم نم اهريغ ف وأ قالطنالا ىلع ةدعاسم قيدانص ف وأ ,يومنت لامسأر
 ةحئاللا ىضتقمب ةداملا صن ف اهيلع صوصنملا تازايتمالاب عافتنالا طورش ددحتو ,ةئشانلا تاكرشلا
 .داصتقالا ةرازو اهدعت يتلا ةئشانلا تاكرشلل ةيذيفنتلا

 
 ,ىرخأ ةكرش لبق نم اهيلع ذاوحتسالا وأ ةئشانلا ةكرشلا عيب لاح ف هنأ نوناقلا نم 13 مقر ةداملا تصن امك
 ةكرشلا فينصتل ينوناقلا عضولا ديدحتل بلطب ةقفرم ,ةئشانلا تاكرشلا مسق ىلإ مهسألا ليوحت تابلط مدقت

 تالاح ىلع طقف ةبيرضلا بترتت امك ,مهسألا نم رثكأف %51 عيب لاح ف طقف ةبيرضلا قحتستو .ةئشانلا
 .لاملا سأر ف قرفلا ىلع ضرفت ثيحب ,يطسلف جراخ متت يتلا ذاوحتسالا

 

 ةيلاحلا اهتغيصب اهنأف ,13و 10 يتداملا ةصاخبو ,نوناقلا داوم ضعب ىلع ةعيرس تاظحالم عضو اننكمأ اذإ
 يب تافالخو لادج لاجم نوكت فوسو ,ةئشانلا تاكرشلل ةيبيرضلا ةلماعملا لوح رئادلا شاقنلا يهنت ال
 :ةيلاتلا بابسألل كلذو ,ةئشانلا تاكرشلا عاطقو ةيبيرضلا رئاودلا
 

 .يبيرضلا ءافعإلا نع ثيدحلا دنع تاداريإلل ددحم يبيرض موهفم دجوي ال .1
 .ةبيرضلل اهعوضخ نم لوخدلا ضعبل ءانثتسا دجوي امنإو ,لخدلل يبيرض ءافعإ دجوي ال .2

 له نكلو ,"يبيرضلل عضاخلا حبرلا وأ لخدلا دودح فو ًايلك ىفعت" هنأ ىلإ ريشت 10 ةداملا ةمدقم .3
 ?لخدلا نم ىلعأ يبيرض ءاعو ىلع ضرفت ةبيرض كانه دجوت

 .اهرامثتسا داعملا غلابملا ىلع طقف ةروكذملا تاءافعإلا ترصتقا .4
 .اهمجح غلب امهم ةعزوملا حابرألا ءافعإ لوح حيرص صن دجوي ال .5

 قاقحتسا لاح ف ,ةمهبمو ةموهفم ريغ )13 ةدام( ذاوحتسالا وأ عيبلا ةلاحل ةيبيرضلا ةجلاعملا تناك .6
 .ذاوحتسالا لاح ف لاملا سأرل فيضأ يذلا غلبملا وه ام وأ ,ةبيرضلا ةبسن ددحت مل ,ةبيرضلا

 ,بئارضلا رومأم دي ف رارقلا تعضو يلاتلابو ,ًامهبم صوصنلا ليوأت نوناقلا صوصن تكرت دقل .7
 ,ةهج نم ةيبيرضلا رئاودلا يب ةمئاقلا ةيبيرضلا تاعازنلاو تافالخلا نم ديزي نأ هنأش نم ام
 امك ,جراخلا ف لمعلل هجوتلا ىلإ ةئشانلا تاكرشلاب عفديس ام ,ىرخأ ةهج نم ةئشانلا تاكرشلاو
 .يجولونكتلا عاطقلا ف ةلماعلا تاكرشلا نم ديدعلا ف نآلا لصحي
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 ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلاب ةطبترملا عادبإلا زكارمو ةيموكحلا تائيهلا 5.4.6
 
 تائيهلا ضعب ءاشنإ ت ,امهب صاخلا يئيبلا ماظنلا زيزعتو راكتبالاو ةدايرلا معدل ةيموكحلا دوهجلا نمض
 ةدافتسالا ةئشانلا تاكرشلل نكمي يتلا تاردابملاو ,ايجولونكتلا لاجم ف ةصاخبو ,عادبإلا زكارمو ةيموكحلا
 .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب امإ ,اهتامدخ ضعب نم

 
 زيمتلاو عادبإلل ىلعألا سلجملا .أ

 
 تانايكلا معد لالخ نم ,يداصتقالا ومنلا زيزعت فدهب 2013 ماعلا ف زيمتلاو عادبإلل ىلعألا سلجملا سسأت
 ةئيبلا يسحت ىلإ ,عادبإلل ةمعادلا ةئيبلا ريفوت لالخ نم ,سلجملا ىعسيو .ةئشانلا تاكرشلا لثم ةركتبملا
 تاجتنمل ريدصتلاو داريتسالا تايلمع يسحتو ,ةئشانلا تاكرشلل ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةيامحو ,ةيرامثتسالا
 ,صيخارتلا رادصإب ةقلعتملا تاءارجإلا لثم ةيلحملا ةيطارقوريبلا قئاوعلا ضعب ةلازإو ,اهتامدخو تاكرشلا هذه
 نم اهريغو ,)ريوطتلاو ثحبلاب ضوهنلا لمشت يتلاو( ةيميلعتو ةيميظنتو ةيئاضق تاحالصإبً امدق يضملاو

 .)2021 ,زيمتلاو عادبإلل ىلعألا سلجملا( ةئشانلا تاكرشلل ةباذجو ةزفحم ةئيب قلخ اهنأش نم يتلا تاوطخلا
 ,لمعلا ف لماكتلا قيقحتل عادبإلاو ةدايرلا لاجم ف ةلماعلا تاسسؤملا يب قيسنتلا ىلع سلجملا لمعي امك
 ةينطولا ةيجيتارتسالا ريوطتب سلجملا ماق ً,ارخؤم .ةئشانلا تاكرشلا لاجم ف ةحجان لمع جذامن ريوطتو

 ةينطولا تايولوألا ىدحإك اهعضوو ةدايرلا ةسسأم ىلإ فدهت يتلا ,2026-2021 ماوعألل راكتبالاو عادبإلل
 ةثالث لوح روحمتت يتلا زفاوحلاو تامدخلا نم ةلسلس ريفوت لالخ نم ,داصتقالاب ضوهنلا اهنأش نم يتلا

 ةيجيتارتسالا تددحو .عادبإلا دوقت تاعاطق )3 ,عادبإلا داور )2 ,عادبإلل ةمعاد ةئيب )1 :يهو ةيسيئر رصانع
 :ينيطسلفلا عمتجملاو داصتقالل ةبسنلاب اهتيمهأل كلذو ,ةيلاتلا تاعاطقلا ف راكتبالا زيفحتل ةيولوألا ةينطولا
 .ةئيبلاو هايملا ,ةعانصلا ,ةفيظنلاو ةددجتملا ةقاطلا ,ةعارزلا ,ةحصلا ,تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ,ميلعتلا
 
 ةيزيفحت ةيبيرض تاسايس عضو عم مهنأ ىلإ ,مهعم تيرجأ يتلا ةلباقملا لالخ سلجملا ىلع نومئاقلا راشأ
 ,ةيدايرلا ةئشانلا عيراشملا باحصأو يعدبملل اهئاغلإ وأ ليجستلا موسر ضيفختب ةصاخ تاءارجإ ذاختاو
 زيكرت ةرورض ىلع اودكأ امك  .ةفاك تالاجملا ف ةصصختملا تاعرسملاو تانضاحلا ءاشنإ ةرورض ىلإ ةفاضإ
 ,لامعألا داور معدو ,عادبإلل ةمعاد ةئيب ريفوتل ,ةيلام دراوم نم مزلي ام لك ريفوت ىلع ةيلبقتسملا دوهجلا
 ءاشنإو ,يطسلف ف راكتبالاو عادبإلا ةموظنم ف ىربكلا هتيمهأل يرشبلا رصنعلا ريوطت ىلع زيكرتلاو
 ةلاطبلا تالدعم نم دحلاو ,لمع صرف قلخو ,يلحملا داصتقالا معد ف مهاست فوس يتلا ةئشانلا تاكرشلا
 زيفحتب ةصاخلا دونبلا ضعب دادعإ ف سلجملا كراش ,قايسلا اذه فو .بابشلا فوفص يب ةصاخبو ةعفترملا
 ريياعملا دامتعاو ةرولب ف ةكراشملا ىلإ ةفاضإ ,حرتقملا ديدجلا تاكرشلا نوناق ف ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلا
 تصن دقف ,ىرخأ ةيحان نمو .ةياعرلاو معدلا ىلإ ةجاحب يتلا ةيدايرلا عيراشملا ةعيبط ددحت يتلا سيياقملاو

 نوناق بجومب هنأ ىلع ,هريوطت ىلع لمعلا ىلع يراجلا ةئشانلا تاكرشلا نوناق ةدوسم نم 7 مقر ةداملا
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 ليومت ىلع لوصحلا بلطب مدقتلا ةئشانلا ةكرشلا يسسؤمو ييدايرلل قحي ,زيمتلاو عادبإلل ىلعألا سلجملا
 .زيمتلاو عادبإلا معد قودنص نم رامثتسا ىلع لوصحلا بلطب مدقتلا وأ/و زيمتلاو عادبإلل ىلعألا سلجملا نم

 
 يكمتلاو ةدايرلا ةرازو .ب

 
 ثادحإ ىلإ فدهت يتلا ,يكمتلاو ةدايرلا ةرازو ءاشنإ نع 2019 ماعلا ف ينيطسلفلا ءارزولا سلجم نلعأ
 ةسراممل ةنكممو ةمادتسم ةدايرو راكتبا ةئيب زيزعتو قلخو ,يئيبلا ماظنلا زيزعتل تاحالصإلا نم ةعومجم
 دارفألاو تاسسؤملل يقيبطتلا ينفلا معدلا يدقت لالخ نم ,يطسلف ف ةيراكتبالا لامعألاو ,لامعألا
 تاربخلا لقن نامضل ,ًايلودو ًايلحم فارطألا ةددعتم تاكرش ةكبش ريوطتو ءاشنإو ,ةدايرلا ف يلماعلا
 .براجتلاو
 
 ,لامعألا ةدايرب طيحملا ينوناقلا راطإلا زيزعت ىلإ 2023-2021 ماوعألل اهتيجيتارتسا ف ةرازولا فدهت
 بالطلا نم ةعومجم جيرخت ف ةمهاسملا ىلع ةرداق نوكتل ةينيطسلفلا تاعماجلا ف ةلعافلا تاهجلا يكمتو
 تامدخلا يمدقم نم ةلسلس ءاشنإو ,ينيطسلفلا قوسلل ةبسانملا ةمزاللا تاراهملاو ةيدايرلا تايلقعلا يوذ
 لامعألا داورل ةمءالم رثكأ اهلعجل ةيتحتلا ةينبلا يسحت ,كلذ نم مهألاو ,لامعألا داور تاجايتحا يبلت يتلا

 رودلا ىلع ,تالباقملا لالخ ,ةرازولا ف نولوؤسملا ددش ,كلذ ىلإ ةفاضإ .)2020 ,يكمتلاو ةدايرلا ةرازو(
 تانلا زيزعتو ,لوخدلا ديلوتو ,لمع صرف قلخ ف ةئشانلاو ةيدايرلا عيراشملا هبعلت نأ نكمملا نم يذلا ريبكلا
 تاكرشلل ةيبيرض تاءافعإ يدقتل ةريبكلا ىودجلا ىلع ةرازولا تدكأ امك .ليوطلا ىدملا ىلع يلامجإلا يلحملا
 هنإف ,ريصقلا ىدملا ىلع لخدلا ةبيرض تاداريإ ف صيلقت ىلإ يدؤت نأ نكمم اهنأ نم مغرلا ىلعف ,ةئشانلا
 نم ةديازتم دادعأ حاجنل ةجيتن ,ليوطلا ىدملا ف ةماعلا تاداريإلا ىلع ةيباجيإ راثآ اهل نوكت نأ عقوتملا نم
 ةمادتسالاب عتمتت ةمئاق تاكرش ىلإ اهلوحتو ,عورشملا رمع نم ىلوألا لحارملا زواجت نم ةئشانلا تاكرشلا
 دمتعت يتلا تاعاطقلا ف ةصاخبو ,ًايلود امبرو ,ًايلحم عسوتلا لالخ نم حابرألا قيقحت ىلع ةرداقو ,ةيلاملا
 زفحي نأ ةئشانلا تاكرشلل ةيبيرض تاءافعإ يدقت نأش نم نأ امك .تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ىلع
 نأ ,يطسلف جراخ ليجستلاب موقت وأ ,يمسرلا ريغ عاطقلا ف طشنت يتلا ةئشانلا تاكرشلا نم ًاريبك ًاددع
 يدؤيس ام ,ةموكحلا اهمدقت يتلا تازايتمالاو تاءافعإلا ىلع لوصحلا لجأ نم يمسرلا عاطقلا ىلإ مضنت
 هبعلتس يذلا يعامتجالاو يداصتقالا رودلا ىلإ ةفاضإ اذه ,ليوطلا ىدملا ف ةماعلا تاداريإلا ومن ىلإ
 .ةديدجلا ةئشانلا تاكرشلا
 
 معدو راكتبالاو ةدايرلا لاجم ف ةلماعلا تاسسؤملا ماهم ف حضاو براضت دوجو ىلإ ةدايرلا ةرازو تراشأو
 ةرازوو ,تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا ةرازوو ,زيمتلاو عادبإلل ىلعألا سلجملا لمشي اذهو ,ةئشانلا تاكرشلا
 قيسنتو ديحوت ةرورضب ةرازولا تبلاط ,كلذل .ةقالعلا تاذ تائيهلاو تارازولا نم اهريغو ,يكمتلاو ةدايرلا
 دنع امأ .ةئشانلا تاكرشلاو ييدايرلاو ةدايرلا ةمدخ ف ةيباجيإ جئاتن قيقحت نامضل ,لاجملا اذه ف دوهجلا
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 ,اهتيؤرو اهفادهأ قيقحت ىلع اهتردقو ,ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلا زيزعت ف ةرازولل يلعفلا رودلا نع مهلاؤس
 ,ةموكحلا اهب رمت يتلا ةيلاملا ةقئاضلا ببسب ,ةموكحلا لبق نم ةصصخملا ةيلاملا دراوملا صقن نأ ىلع اودكأف
 دراوملا ةلق نم ًايصخش ريزولا اكش ثيح ,اهعيراشمو اهططخ ذيفنت ىلع اهتردق نم دحتو ,ةرازولا لمع قيعت
 ًايموكح ًاقافنإ كلذ بلطتي ثيح ,لوصألا بسح اهتابجاوب مايقلا نم ةرازولا يكمتل ةمزاللاو ةيرورضلا ةيلاملا
 .يدايرلا عاطقلا ىلع ًايخس

 
 تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا ةرازو ف يجولونكتلا عادبإلل ينطولا زكرملا .ج

 
 ,تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عاطق ف ةيدايرلا تاردابملاو راكتبالا زيزعت هاجتا اهتايلوؤسم نم اقالطنا
 ةرازو تماق ,ينطولا داصتقالا ءانب ف مهتكراشمو بابشلا عادبإ قالطإ ةيمهأ ف ةيجيتارتسالا اهتيؤر نمضو

 ,2014 ماعلا ف ةرازولل عباتلا يجولونكتلا عادبإلل ينطولا زكرملا سيسأتب تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا

 معد تاسايس ةنجل رضاحلا تقولا ف زكرملا سأري .)KOICA( يلودلا نواعتلل ةيروكلا ةلاكولا نم ليومتب

 ةرازو نم لك ةيوضعو ,12/4/2021 خيراتب ءارزولا سلجم رارق ىلع ءانب ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا
 .يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرارزو ,ينطولا داصتقالا ةرازو ,ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ,يكمتلاو ةدايرلا

 
 39:ةيلاتلا فادهألا قيقحت ىلإ زكرملا فدهي

 .تامولعملا ايجولونكتو مظن لاجم ف يلماعلا تاردق ةيمنتو ءانب •

 .راكتبالاو عادبإلا ةيمنتو ,عاطقلا يجيرخو يعدبملا معد •

 .ينقتلا عادبإلاو ريوطتلاو ثحبلا تاردابمو عيراشم ةناضحو معد •

 .لامعألا عاطق ريوطتو راكتبالاو ةيدايرلا ةئيبلا يسحت •

 .تامولعملا ايجولونكتو مظنب ةيعمتجملا ةفرعملاو يعولا زيزعت •

 .ةفلتخملا ةيمنتلا ططخو ةينورتكلإلا ةموكحلا لثم ةينطولا عيراشملا ةدناسم •

 .ةيجراخو ةيلخاد ةكارش قافآ حتفو ,يموكحلا راكتبالاو ةيدايرلا عيراشملل ةيميظنتلا ةئيبلا معد •
 
 ليومتب كلذو ,ةصاخلا تايلاعفلاو تاطاشنلاو جماربلا تارشعب زكرملا ماق ,فادهألا هذه قيقحت ليبس فو
 ليبس ىلعو .يلودلا نواعتلل ةيروكلا ةلاكولاو ,ةيدنلوهلا ةموكحلاو ,يلودلا كنبلا لثم ةحناملا تاهجلا ضعب نم

 ايجولونكتلا عورشم ليومتب )رالود ييالم 5( ةيدنلوهلا ةموكحلاو )رالود نويلم 15( يلودلا كنبلا ماق ,لاثملا
 :ىلإ فدهي يذلا ,"بابشلا لجأ نم

 

 
 .ةرشا_م ةرازولا نم beرفلا اهیلع لصح ،ا@جولونكتلاو عادبإلل ينطولا ز=رملا تاروشنم 39
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 ف ةينيطسلفلا تاكرشلاو يينيطسلفلا نيروطملل ةزيمتملا تاردقلا ءانبو يرشبلا لاملا سأر ريوطت •

 .)Hi Tech( ةمدقتملا ايجولونكتلا لاجم

 تالاجم ف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت فيظوتو باعيتسال ةمزاللا ةيتحتلا ةينبلا زيزعت •
 .اهريغو ... ,ءايشألا تنرتنإو ,يعانصلا ءاكذلاو ,ةمخضلا تانايبلاك يمقرلا داصتقالا

 .ةيمقرلا ايجولونكتلا لاجم ف ددج ءالمع بذجو لمعلا صرف ريفوت •

 .تامولعملا ايجولونكتل ةيملاعلا ةطيرخلا ىلع يطسلف عضو •

 .رشابملا يبنجألا رامثتسالا بلجو ةيملاعلا دوقعلا يمأت •
 
 ةعومجم :لثم( ةكيرشلا ةيلحملا تاسسؤملا نم ةعومجمو ,تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةرازو عم نواعتلاب
 ,يلودلا نواعتلل ةيروكلا ةلاكولا تماق ,))زرديل( تادايق ةسسؤم ,نواعتلا ةسسؤم ,ةينيطسلفلا تالاصتالا

 صرف قلخ ف ةمهاسملا لجأ نم ,ةئشانلا تاكرشلا معد جمانرب ليومتب )2020-2016( تاونس 5 رادم ىلعو

 ريثأتلا نم رالود نويلم 27.4 هعومجم ام ءاشنإ ف جمانربلا مهاسو 40.يطسلفل ةيداصتقالا ةيمنتلاو لمعلا

 بابشلا تاردق ءانب ف عورشملا مهاسو .رالود ييالم 7 اهتميق غلبت يتلا تالخدملا ةفلكتب ةنراقم ,يداصتقالا

 960 قلخو ,ةئشان ةكرش 125 معد لالخ نم ةئشانلا تاكرشلا ومن زيزعتو ,ًاصخش 671 بيردت لالخ نم

 .تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ميلعت نم ًاباش 1340 نم رثكأ ةدافتساو ,لمع ةصرف
 
 دهعملا ماع ريدمو ريزولا يلاعم( مهعم ةلباقملا لالخ تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا ةرازو ىلع نومئاقلا دكأ
 معد ليبس ف ىرخألا ةيموكحلا تاهجلا ضعبو ةرازولا اهلذبت يتلا دوهجلا نم مغرلا ىلع هنأ ,)ينطولا
 ةئشانلا تاكرشلاب ةقلعتم ةيلخاد اهضعب ةريبك تايدحت هجاوي لاز ام عاطقلا اذه نإف ,ةئشانلا تاكرشلا
 ,ةيبيرضلا تاءافعإلاو ليجستلاو فيرعتلا عوضوم ف ةصاخبو ,ةنضاحلا ةئيبلا فعضب قلعتي اهضعبو ,اهسفن
 ,مهملا عاطقلا اذه عيجشت لجأ نم رشابم ريغو رشابم معد نم مزلي ام لكب ةلودلا مايق بلطتي يذلا رمألا
 عاطقلاو ةيلهألا تاسسؤملا عم ماتلا قيسنتلاو ,لاجملا اذه ف ةلماعلا ةيمسرلا ةيموكحلا دوهجلا ديحوتو
 .ليوطلا ىدملا ف ةيموكحلا تاداريإلاو داصتقالا ىلع ريبك رثأ نم لماكتلاو قيسنتلا هكرتيس امل ,صاخلا

 
 ةيلاملا ايجولونكتلا عاطق ريوطتو لاملا سأر قوس ةئيه .د      

 
 اهتطخل ةيسيئرلا جماربلا نمض نم ةيلاملا ايجولونكتلا مادختسا زيزعت لاملا سأر قوس ةئيه تعضو

 ةقيدصو ةعجشم ةئيب قلخ لجأ نم ,)2021 ,لاملا سأر قوس ةئيه( 2025–2021 ماوعألل ةيجيتارتسالا
 ةئيهلا تماق امك .فرصملا ريغ يلاملا عاطقلا ف ةصاخبو ,ةيلاملا ايجولونكتلا ىلإ ةدنتسملا ةيدايرلا راكفألل
 ايجولونكتلا ف ةمدختسملا تاراكتبالا عم لماعتلل ةعنامملا مدع ةلاسر ف ةلثمتم ةديدج ةيباقر ةرادإ مادختساب

 
40https://world.kbs.co.kr/service/ 
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 .اهل ةمدقملا ةديدجلا تاينقتلاو لولحلا عم ةئيهلا لبق نم لماعتلاو لخدتلا ةيلآ حيضوت فدهب كلذو ,ةيلاملا

 ,يبرعلا ملاعلاو يطسلف ف اهعون نم ةصنم لوأك "ركتبا" ةصنم 2021 ماعلا ةيادب ف ةئيهلا تقلطأ امك
 تاهيجوت ذيفنت ف ماهسإلاو ,لاملا سأر قوس تاعاطق ف نيركتبملاو ةئيهلا يب لاعفلا لصاوتلا ميظنت فدهب
 ةروشملا يدقتو يلاملا لومشلا زيزعت لجأ نمو ,ةيلاملا تاراكتبالل ةقيدصلا ةئيبلا زيزعت ىلإ ةيمارلا ةئيهلا
 تاكرشلا لالخ نم ةيلاملا ايجولونكتلا زيزعت تاردابم نأ ةئيهلا دقتعت .ةيباقرلا بناوجلا ف نيركتبملل داشرإلاو
 ف ةئشانلا تاكرشلل ةيبيرض تاءافعإو ,ةيموكحلا تاهجلا لبق نم تاردابملا هذه معد بجوتست ةئشانلا
 يملاعلا هجوتلا ببسب ليوطلا ىدملا ىلع ةريبك ةيداصتقا راثآ هل نوكيس ام ,عورشملا رمع نم ىلوألا تاونسلا
 ,ةيدرفلا ةيدايرلا تاردابملاو ةيداصتقالا تاعاطقلا ةفاكب طبترت تحبصأ يتلا ةيلاملا ايجولونكتلا زيزعت ىلإ
 دعب اهسفن ةئشانلا تاكرشلا نم اهينجتس يتلا بئارضلا لالخ نم ةماعلا تاداريإلا ىلع ًاباجيإ سكعنتس امك
 تاعاطقلا ف وأ ,فرصملا ريغ يلاملا عاطقلا ف ةلماعلا تاكرشلا ةطشنأ ف عسوتلا لالخ نم وأ ,ءافعإلا ةرتف
 .هب ةطبترملا

 
 يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا اهجاتحت يتلا ةيزيفحتلاو ةيبيرضلا تاسايسلا 5.6

 
 معد ةرورض ىلع ةقالعلا تاذ تاهجلا فلتخم نم ةريخألا تاونسلا لالخ ةعساولا بلاطملا نم مغرلا ىلع
 ةيجيتارتسا كانه دجوت ال نآلا ىلإ هنإف ,ةيبيرض ريغو ةيبيرض زفاوح لالخ نم ,ةئشانلا تاكرشلا عاطق
 .ةئشانلا تاكرشلا عاطقب ةصاخ ةيبيرضلا تاطلسلاو ةيموكحلا تاهجلا لبق نم ةصاخ تاءارجإو ةحضاو
 ضعبو ,ةئشانلا تاكرشلا باحصأو ,ةيبيرضلا رئاودلا يب رظنلا تاهجو ف نيابتو حضاو فالخ كانهو
 عم لماعتلل لثمألا ةيجيتارتسالا لوح ,ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلا عاطقل ةمعادلا ةيموكحلا تائيهلاو تاهجلا
 عيجشت ةئيه ىلع يمئاقلا عم ةلباقملا لالخ ,لاثملا ليبس ىلعو .ةيدايرلا تاردابملاو ةئشانلا تاكرشلا
 تببست اهنأو ,رامثتسالا عيجشت ةئيه هب موقت يذلا رودلا نع ةيلاملا ةرازو نم اضر مدع ىلإ اوراشأ ,رامثتسالا
 عيجشت نوناق هحنم يذلا يبيرضلا ءافعإلا ببسب ةماعلا ةنيزخلا ىلع لكاوشلا نم ييالملا تائم ةعاضإ ف

 ءاشنإ ىلإ تدأ تاءافعإلا نإ رامثتسالا عيجشت ةئيه لوقت اميف ,هتاليدعتو 1998 ةنسل )1( مقر رامثتسالا
 لالخ يطسلف ف يداصتقالا ومنلا ف تدعاسو ,لمعلا صرف نم فالآ تقلخو تاكرشلا تارشع ريوطتو
 ,ليوطلاو طسوتملا ييدملا ف ةرشابملا ريغو ةرشابملا بئارضلا ف عافترا ىلإ تدأ يلاتلابو ,ييضاملا نيدقعلا

 اذه لوح 2021 ماعلا فيص ف رامثتسالا عيجشت ةئيه نم يليصفت ريرقت بلط ىلإ ءارزولا سلجمب ادح ام
 .رامثتسالا عيجشت نوناقل ةيداصتقالاو ةيلاملا راثآلا ىلع فوقولل لاجسلا
 
 يذلا ,ةئشانلا تاكرشلاو راكتبالاو ةدايرلا ةياعرو معدو زيفحت لاجم ف ةلعافلا ةيموكحلا تاهجلا ددعت نإ
 ,ةماعلا ةنزاوملا لالخ نم ,ليومتلا فعض ببسب ةدودحم تلاز ام تناك نإو ,اهتطشنأ نم ًاريبك ًاءزج لومي
 ةنزاوملا لبق نم قفنت يتلا غلابملا رصح ةبوعص ىلإ ىدأ ,اهلمع لاجمو اهتايحالص ف لخادتلا ىلإ ةفاضإ
 هذهب ةصاخلا تاجرخملاو جئاتنلا ف فعضو ,رثألا ةيدودحم ىلإو ,ةئشانلا تاكرشلا ةطشنأ زيزعتل ةماعلا
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 .يطسلف ف ةماعلا ةئيبلا اهنم يناعت يتلا ةريبكلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تايدحتلا عم ةصاخبو ,ةطشنألا
 زفاوحلاو تاءافعإلا يدقتو قافنإلا ىودج نع رارقلا عانصو ةيبيرضلا تاطلسلا فواخم ريثي هلك اذهو
 .ةئشانلا تاكرشلل ةيبيرضلا
 
 تاذ تاهجلاو تانضاحلاو لامعألا تاعرسم ىلع يمئاقلاو ةئشانلا تاكرشلا تعمجأ ,كلذ نم مغرلا ىلع
 تاكرشلا عاطقل رشابملا ريغو رشابملا يموكحلا معدلا ةيمهأ ىلع يموكحلا ريغو ماعلا يعاطقلا ف ةقالعلا
 بسن عافترا نم دحلاو ,يداصتقالا ومنلا زيزعت ىلع ةردق نم عاطقلا اذهل امل ,ةيدايرلا عيراشملاو ةئشانلا
 موقت نأ ضرتفملا نم يتلا تاءارجإلا ىلوأ .ةيبنجألاو ةيبرعلا ىرخألا لودلا ف براجتلا تتبثأ امك ,ةلاطبلا
 ف سكعني نأ هنأش نم ام ,اهلمع ةيادب ف ةيبيرض تاءافعإ ةئشانلا تاكرشلا حنم يه ةيموكحلا تاهجلا اهب
 عسوتلا ىلع اهتردق نم ززعيو ,اهيف يلماعلا ددع عافتراو ,ةئشانلا تاكرشلا ددع ف ةعراستمو ةحضاو ةدايز
 لالخ نم ةماعلا تاداريإلا عافترا ف ,حضاو لكشب ,سكعنيس ام ,ةيجراخو ةيلخاد ةديدج قاوسأ حتفو
 ةفاضإو .ةيلاملا ةرازو ةنيزخ ىلإ اهديروتب ةئشانلا تاكرشلا موقت فوس يتلا ةرشابملا ريغو ةرشابملا بئارضلا
 تاكرشلا معد ف ةموكحلا رود نأ ىلإ اهتلباقم تمت يتلا ةفلتخملا تاهجلا تدكأ ,ةيبيرضلا تاءافعإلا ىلإ
 :ًاضيأ نمضتي نأ بجي ةئشانلا
 
 .اهريوطتو ةئشانلا تاكرشلا سيسأتل ةبسانم ةئيب قلخل ةمظنألاو يناوقلا ريفوت •

 موسرلا نم يئزج وأ لماك لكشب اهئافعإ عم ,ةئشانلا تاكرشلا ليجستب ةصاخلا تاءارجإلا طيسبت •
 ميظعت نعً اديعب ةئشانلا تاكرشلا عاطق ريوطتو ميظنت ةيادبلا ف فدهلا نوكي ثيحب ,كلذب ةطبترملا
 .ةماعلا تاداريإلا زيزعتو ةيابجلا

 مايق ةرورض ىلع ةيراكتبالاو ةيدايرلا عيراشملاو ةئشانلا تاكرشلل ةيعارلا ةيموكحلا تاهجلا تددش  •
 ةيجيتارتسالا اهفادهأ قيقحت تاهجلا هذه عيطتستل ةمزاللا ةيرورضلا تانزاوملا صيصختب ةموكحلا
 معدو ,داصتقالا ف ةئشانلا تاكرشلا رود زيزعتو ةيمنت ىلإ فدهت يتلا ةيونسلا اهجماربو اهططخو
 .اهلمع لاجم ف ةدئارو ةئشان تاكرش ىلإ لوحتت نأ اهنأش نم يتلا ةدعاولا ةيدايرلا عيراشملا

 ,قوسلل اهجورخ لبق راكفألا رابتخاو قيبطت ف ييدايرلا ةدعاسم فدهب براجتلاو قيبطتلل زكرم ءاشنإ •
 .اهرمع نم ىلوألا ةلحرملا ف راكفألا هذه ريوطت ةفلكت ضيفخت ف دعاسي ام

 رصتقي ال نأو ,ةئشان تاكرش اهنع جتني نأ نكمملا نم يتلا ةيدايرلا تاردابملا معدل ةيموكح قيدانص ءاشنإ •
 .ةفاك ةيداصتقالا تاعاطقلا لمشي لب ,تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عاطق ىلع كلذ

 تاجايتحاو ميلعتلا تاجرخم يب ةريبكلا ةوجفلا ببسب كلذو ,ةدايرلا مدخي امب ةيميلعتلا جهانملا ريوطت •
 يعاطقلا ةردق مدعل ةجيتن ةيدرفلا ةيدايرلا عيراشملا زيزعت ىلإ ةسام ةجاحب تاب يذلا لمعلا قوس
 .لمعلا نع يلطاعلاو يجيرخلا نم ةريبكلا دادعألا باعيتسا ىلع ماعلاو صاخلا
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 عاطق ريوطت ف ريبك رود نم اهل امل ,ةفلتخملا اهلاكشأو اهعاونأب تاعرسملاو تانضاحلا ةطشنأ معد •
 .تاعماجلا يجيرخو بابشلا ىدل ةصاخبو ,ةيدايرلا راكفألا ةياعرو معدو ,ةئشانلا تاكرشلا

 دوجو ةيمهأ عم ,ةئشانلا تاكرشلاو راكتبالاو ةدايرلا ةياعر لاجم ف ةيموكحلا تاردابملاو دوهجلا ديحوت •
 عاطقلا نم ةقالعلا تاذ تاهجلا فلتخم عم اهلمع قسنتو ,ةفاك فارطألا مضت ةدحاو ةيموكح ةيعجرم
 .ةيموكحلا ريغ تاسسؤملاو صاخلا

 
 ةئشانلا تاكرشلا اهب طشنت يتلا ةماعلا ةئيبلا نأ ىلع مهتلباقم تمت نيذلا ةئشانلا تاكرشلا باحصأ عمجأ
 يذلا يعامتجالاو يداصتقالا رثألا نم دحتو ,ةمادتسالاو ومنلا ىلع مهتردقو مهلمع نم ,ريبك لكشب ,قيعت
 ةيدودحمو ,ةطيحملا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تايدحتلا لظ ف ةصاخبو ,تاكرشلا هذه هقلخت نأ ضرتفملا نم
 ةمزحو ةلجاع ةيموكح تالخدت دوجو ةرورض ىلع اودكأ ,كلذل .ةيسيسأتلا فيلاكتلا عافتراو ,ليومتلا رداصم
 :اهزربأ ,انوروك ةحئاج اهتقلخ يتلا ةريبكلا تايدحتلا لظ ف ةصاخبو ,ةيزيفحتلا تاءارجإلا نم
 

 نم ريثكلا ةئشانلا تاكرشلا فلكي يذلا يبيرضلاو يراجتلا ليجستلا تاءارجإ قيسنتو طيسبت .１
 ةئشانلا تاكرشلا مازلإ مدعو ,ةيلاعلا صيخرتلا موسر ضيفختو ,رضاحلا تقولا ف دهجلاو لاملا

 ,لقألا ىلع ةنسو رهشأ 6 يب حوارتت حامس ةرتف حنمو ,طاشنلا ةسراممل لوألا مويلا نم ليجستلاب
 اهتدعاسمل ثلاث فرط ىلإ أجلت ال يكل ,ةرتفلا هذه لالخ ةيمسرلا تاءاطعلل مدقتلاب اهل حامسلا عم
 دكأ ,قايسلا اذه ف .اهحابرأ ف لكآت ىلإ يدؤيو ,ةيفاضإ فيلاكت اهلمحي ام ,تاءاطعلا لوخد ف
 نم ديدعلاب عفديس تايلاكشإلا هذه لح مدع نأ ةئشانلا تاكرشلا ىلع يمئاقلا نم ريبك ددع
 تادئاعلا نم ةماعلا ةينازيملا نامرح يلاتلابو ,يطسلف جراخ ليجستلا ىلإ ةئشانلا تاكرشلا
 .تاكرشلا هذه نم ةيبيرضلا

 عورشملا رمع نم ىلوألا سمخلا تاونسلا لالخ لخدلا ةبيرض نم ةئشانلا تاكرشلل يلكلا ءافعإلا .２
 نم يبوجتسملا نم ديدعلا ىكتشا ثيح ,ىرخألا لودلا نم ديدعلا ف ةمئاقلا تاسرامملاب ةوسأ
 نم تارارقب كلذو ,عورشملا رمع نم ييلوألا يتنسلا دعب ةصاخبو ,لخدلا ةبيرض ةميق ف عافترا
 روطتو ةكرشلا عقاو ىلإ دنتست ةيلام تاغوسم وأ تارربم يأ نود ةيلاملا ةرازو ىدل ريدقتلا رومأم
 ف .اهتطشنأ عيسوتو ةكرشلا ريوطتل ةصصخملا لاومألا لكآت ىلإ يدؤي يذلا رمألا ,اهيف لمعلا
 ةيلاع ةبيرض بسن ليصحتب لخدلا ةبيرض ةرئاد عم قافتالا متي نأ نوبوجتسملا حرتقي ,لباقملا

 ةبيرض نع لزانت يأ ;ذاوحتسالاو عيبلا تاقفص ىلع )لودلا ضعب ف 40%-30% نم حوارتت(
 .جامدنالا وأ ذاوحتسالا دنع ربكأ ةبيرض ىلع لوصحلا لباقم ةكرشلا رمع تايادب ف لخدلا

 ةبيرض عاجرتسا ضرغب ةئشانلا تاكرشلا نم ةمدقملا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةروتافب فارتعالا .３
 لقن ىلع اهربجيو ةكرشلا لهاك لقثيس اهعاجرتسا مدع نإ ثيح ,اهردصم ناك امهم تايرتشملا
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 اهتردق مدع يلاتلابو ,اهمدقت يتلا تامدخلاو علسلا راعسأ ف عفر لالخ نم ,كلهتسملا ىلإ ةبيرضلا
 .قوسلا نم اهجورخو ةسفانملا ىلع

 ,ًايبيرض ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا ةيفيك لوح ةيبيرضلا يناوقلا ف حيرص صن دوجو مدع نإ .４

 ةبيرضو لخدلا ةبيرض رئاود ف ةبيرضلا ريدم وأ ,ريدقتلا رومأم تاداهتجالً اعضاخ عوضوملا يقبي
 ريصم ىلع ةرمدم تارارقو ةبراضتم تارارق ف سكعني نأ نكمي يذلا رمألا ,ةفاضملا ةميقلا
 ةميق ديدحت نأ ىلإ ةئشانلا تاكرشلا باحصأ نم ديدعلا راشأ ,قايسلا اذه فو ً.انايحأ ةكرشلا
 ال نايحألا ضعب فو ,ةئشانلا تاكرشلا يب فلتخي ,ةيبيرضلا تاطلسلا لبق نم لخدلا ةبيرض
 امبرو ,يداصتقالاو يعامتجالا عقوملا ىلع دمتعي لب ,ةحضاو ةيلامو ةيداصتقا ريياعم نمض ددحي
 .ةئشانلا تاكرشلا باحصأل يسايسلا
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 عباسلا لصفلا
 

 تايصوتلاو جئاتنلا
 

 جئاتنلا 1.7
 
 عم اهؤارجإ ت يتلا تالباقملا جئاتن ىلع دامتعالاب ةساردلا اهل تلصو يتلا جئاتنلا زربأ مسقلا اذه صخلي
 .ةئشانلا تاكرشلا لاجم ف ىلثملا ةيلودلا تاسرامملاو تايبدألا ةسارد لالخ نم ًاضيأو ,ةقالعلا تاذ تاهجلا
 :اهتايوتحمو ةساردلا فادهأ زربأ بسح جئاتنلا ميسقت تو
 

 :يليغشت فيرعت دوجو ةيمهأو ةئشانلا تاكرشلا موهفمب ةصاخلا جئاتنلا1.1.7  

 

 ىوتسملا ىلع ال ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا ددع نع ةلماشو ةقيقد تايئاصحإ دجوت ال .1
 فيرعت وأ تانايب ةدعاق دوجو مدع ىلإ ,يساسأ لكشب ,دوعي اذهو ,يعاطقلا وأ يلكلا
 .ةئشان ةكرش هرابتعا نكمي امل تاهجلا ىدل ددحم فينصت وأ ,يلمع/يليغشت

 كانه نأ امك ,مظنملا ريغ عاطقلا ف طشنت يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا نم ةريبك ةبسن .2
 .يطسلف جراخ ةيئيب مظن ف ليجستلل اهنم ديدعلا ىدل ًاهجوت

 ,ةئشانلا تاكرشلل يئارجإ وأ يليغشت فيرعت يأ ,ةيمانلا ةصاخبو ,لودلا نم ديدعلا كلتمت ال .3
 .يويحلا عاطقلا اذه معدو ريوطت ليبس ف ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا دوهجلا قيعي ام

 يعناصل ًاريبك ًايدحت لكشي تاموكحلا لالخ نم دمتعم يليغشت فيرعت وأ فينصت دوجو مدع .4
 .ةئشانلا تاكرشلا هاجتا ةلاعف تاسايسو تاعيرشت ريوطت ف تاسايسلا

 ريراقتلاو ةماعلا تاشقانملا ف يئاوشع لكشب ةئشانلا تاكرشلا حلطصم مدختسي .5
 .ملاعلا لوح لودلا نم ريبك ددع ف ةيموكحلا تايجيتارتسالاو تاسايسلاو

 ,رمعلا :يهو ةئشانلا تاكرشلا ةيهام ديدحت ف ةمدختسم ةيسيئر تاريغتم ةعبرأ كانه .6
 .ومنلا ةلحرم ,يقيلا مدع/ةرطاخملا ةجرد ,راكتبالا ةجرد

 ,لماعلا لوح ةئشانلا تاكرشلل يليغشتلا فيرعتلا ديدحت ف ًايرهوج ًالماع ةكرشلا رمع دعي .7

 .ملاعلا لود بلغأ ف تاونس 10-5 يب ام حوارتي ثيح
 ف راكتبالل ةئشانلا تاكرشلا دنع ,ةيمانلا تاداصتقالا ف ةصاخبو ,ةجاحو ةصرف كانه .8

 ,ةيعارزلا ايجولونكتلاو ,ةددجتملا ةقاطلاو ,ةيكذلا ندملاو ,هايملاو ,ةحصلا لثم تالاجم
 تايدحتلل ةركتبم لولح داجيإل ,ىرخألا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اياضقلاو ,يلاملا لومشلاو
 .تاعاطقلا هذه ف تاعمتجملاو دارفألا اههجاوي يتلا ةديازتملا
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 :يطسلف ف يئيبلا ماظنلا ليلحتب ةصاخلا جئاتنلا 2.1.7
 

 تايدحتلا نم ديدعلا اهطيحت ,ةدقعم ةئيب لظ ف يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا لمعت .1
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 ,جضنلا مدعو ,فعضلاو ,مذرشتلاب ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا فصتي  .2
 نم وأ ,يمسرلا موهفملاب ةئشانلا تاكرشلاب ةطيحم ةئيب كانه نإ لوقلا نكمي ال يلاتلابو
 .يئيبلا ماظنلا ف رصانعلا عيمج يب طباور دوجو ثيح

 ةئشانلا تاكرشلا لوخد نم ىلوألا ةلحرملا ىلع ماع لكشب تاعرسملاو تانضاحلا رود رصتقي .3
 لاملا سأر ىلع لوصحلاو ,يرذبلا ليومتلا ةلحرم ىتح رمتسي اهنم ليلقلاو ,قوسلا ىلإ
 .رطاخملا

 ييدايرلل يهجوملا وأ ءاربخلا يحصانلا ةصاخبو ,تاربخلا ف صقن نم يئيبلا ماظنلا يناعي .4

 .)mentors( ددجلا
 ةمزاللا تاراهملاو تاربخلا ف ريبك صقن نم ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا يناعي امك .5

 ف ٍّندت دجوي امك ,ريبكلا يجولونكتلا مدقتلاو قوسلا ةجاح بكاوت ةديدج جذامن ريوطتل
 .مهتاكرش ءاشنإ ليبق ةئشانلا تاكرشلا يسسؤمل ةينهملا ةربخلا تاونس ددع

 يهجوملا وأ ءاربخلا نم دودحم ددع ىلع طرفم دامتعاو هيجوتلا نم ةيئاوشع طامنأ كلانه  .6
 تاكرشلاو ةيدايرلا عيراشملا رايتخا ىلعً ابلس رثؤي ام ,ةئشانلا تاكرشلا ف يصصختملا
 ضافخنالا رسفي ام وهو ,قوسلا ف ةديج ةيرامثتسا ًاصرف قلخت نأ نكمملا نم يتلا ةئشانلا
 ةايح ةرود نم ىرخألا لحارملا ىلإ طيشنتلا ةلحرم نم لقتنت يتلا عيراشملا ددع ف ريبكلا
 .ةئشانلا تاكرشلا

 اميف قيسنتلا بايغو ريبكلا سفانتلاو تاعرسملاو تانضاحلا نم ةديازتم دادعأ دوجو ىدأ .7
 تاعرسملا يب ةئشانلا عيراشملاو ةيدايرلا راكفألا باحصأ لقنت ةرهاظ قلخ ىلإ ,اهنيب
 نم ةدافتسالل سيلو ,يساسأ لكشب ,ليومتلا ىلع لوصحلا فدهب ةفلتخملا تانضاحلاو
 .اهمدقت يتلا ةطشنألاو تامدخلا

 ىلإ لوصولا ةيدودحمو ,قوسلا مجح رغصل ًارظن هنأ ىلع ,كانه ءاربخلا نم ديدعلا قفتا .8
 تاكرشلا ومن نود لوحت يتلا قئاوعلاو ,تاهجلا فلتخم نم ةمدقملا معدلا تامدخ وأ ليومتلا
 تاكرشلا فينصتل ةدمتعملا رمعلا ةبتع ليمت نأ بجي ,ةيجراخلا قاوسألل اهعسوتو ةئشانلا

 .)تاونس 10( ىصقألا دحلا ىلإ يطسلف ف ةئشانلا
 وأ معدلل ةطرفملا ةباجتسالا نم ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا يناعي .9

 رثألا ف ةيدودحم كرت ام ,هتعيبطو قوسلا ةجاحل يلعف ليلحت نود ,يلودلا ليومتلا
 .يعامتجالاو يداصتقالا
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 ةشاشه ف مهاسي ام ,ةيرارمتسالا مدعو بذبذتلاب ,راكتبالاو ةدايرلل يجراخلا معدلا فصتي .10
 ,ليومتلا فقوب ةقلعتملا رطاخملل ةضرع اهلعجيو ,ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلاب ةصاخلا ةئيبلا
 .ةمادتسالا مدع يلاتلابو

 دوجو مدعو ,يئيبلا ماظنلا رصانع فلتخم ف لماكتلا مدعو مذرشتلا نم ةلاح كلانه .11
 لخاد رصانعلا فلتخم يب راودألا عيزوتو دوهجلا قيسنت ىلع موقت ةحضاو ةيموكح ةيعجرم
 .ةئيبلا هذه

 هجوتلا نكمي يتلا ةماعلا تاهجلا يه ام ةئشانلا تاكرشلا باحصأ نم ديدعلا كردي ال  .12
 عم ينوناق عازن ف عوقولا لاح ف وأ ,تاراشتسالا وأ ,معدلا وأ ,ليومتلا ىلع لوصحلل اهيلإ
  .هجراخ وأ يئيبلا ماظنلا لخاد ىرخأ ةهج يأ

 ىلإ ىدأ ام ,ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ف يميظنتلاو يباقرلا رودلا ف فعض كانه .13
 عاطق ريوطت ف اهنم بولطملا رودلا اهبعل مدعو ,يئيبلا ماظنلا رصانع ةيلاعف ف ضافخنا
 ,ةيضاملا تاونسلا لالخ ًاريبك ًاينفو ًايلام ًامعد اهيقلت نم مغرلا ىلع ,ةئشانلا تاكرشلا
 .يحناملا لبق نم ةصاخبو

 ةئشانلا تاكرشلا ءاشنإب ةطبترملا ةيلاملاو ةيطارقوريبلا دويقلا نم ةعساو ةعومجم كلانه .14
 ةلضعمو يئيبلا ماظنلا رصانع نم ًاريبك ًاءزج ةئشانلا تاكرشلا اهربتعت يتلا ,اهليجستو
 ةيعامتجاو ةيداصتقا راثآ كرت ىلعو ,ومنلا ىلع تاكرشلا هذه ةردق نم دحت ةيقيقح
 .ةسوملم

 وجيرخ يناعيف ,ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلل ًامعاد يطسلف ف يميلعتلا ماظنلا رابتعا نكمي ال .15
 ,حاجنب ةئشانلا مهتاكرش ةدايقل ةيرادإلاو ةينقتلا تاراهملا ف صقن نم ةينيطسلفلا تاعماجلا
 ةئشان تاكرش ىلإ لوحتت نأ نكمملا نم يتلا ةيعادبإلا ةيدايرلا راكفألا ىلإ نورقتفي امك
 .ةديدج

 تاكرشلا ومن مامأً اقئاع يداصتقالا سيراب لوكوتورب لظ ف ةضورفملا دويقلا تلكش  .16
 لالتحالا اهضرفي يتلا دويقلا دحت ,كلذ ىلإ فضأ .ةيويحلا تاعاطقلا ضعب ف ةئشانلا
 ةقطنملا ف ةئشانلا تاكرشلل ةئيبلا ةمظنألا ةسفانم ىلع تاكرشلا ةردق نم يليئارسإلا
 .ةيملاعلاو ةيميلقإلا قاوسألا ىلإ عسوتلا ىلع ةردقلاو ,ةيبرعلا

 
 :ينيطسلفلا يئيبلا ماظنلا ف ةماعلا ةيلاملاو ليومتلا رصنعب ةصاخلا جئاتنلا 3.1.7

 
 يئيبلا ماظنلا ف ةيلاعلا ةرطاخملا ةجرد ببسب يبنجألا رطاخملا لاملا سأرل فوزع كانه .1

 ةيسايسلا رطاخملاب مكحتلا ىلع ةردقلا مدعو ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا
 .ةيداصتقالا رطاخملا نم لقأ ةجردبو
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 ليومتلا صقن نم -ةزغ عاطق ف ةصاخبو- ريبك لكشب يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلا يناعت .2
 .رطاخملا لاملا سأرو

 تاكرشلا عيطتست يكل ,يرذبلا ليومتلا ةلحرم ف ًادج ًايرورض يجراخلا ليومتلا ربتعي .3
 ."توملا يداو" تايبدألا ف هيلع قلطي ام وأ لشفلا نم بورهلا ةئشانلا

 نكمي ةلاعف ةادأ )equity investment( مهسألا ىلع لوصحلا لباقم رامثتسالا ةيلآ ربتعت .4
 ال اهنأ الإ ,رامثتسالا نم عونلا اذهو ,ةئشانلا تاكرشلا لشفب ةقلعتملا رطاخملا نم للقت نأ
 ةيئيبلا مظنلا ف ةدوجوملا كلت عم اهتنراقم نكمي الو ,ينيطسلفلا قايسلا ف ةمهبم لازت
 ً.اجوضن رثكألا

 ديدعلا كالتما مدع ببسب ةئشانلا تاكرشلاو ةيبيرضلا رئاودلا يب ةريبك ةيلاكشإ كانه .5
 ام ,لخدلا ةبيرض رئاود طورش فوتست يتلا ةينوناقلا تالجسلاو ةيبساحملا رتافدلل اهنم
 ,ةيصخشلا هتاعانقو هتاريدقت ىلع ءانب ةبيرض ضرفي ةيلاملا ةرازو ىدل ريدقتلا رومأم لعجي
 .اهب حيرصتلا متي يتلا ةكرشلا لامعأ جئاتن ىلع ءانب سيلو

 بئارضلا دوجو نع ةجتانلا ةيلاملا تايدحتلا نم ةعومجم نم ةئشانلا تاكرشلا ,ًاضيأ ,يناعت .6
 ف ةداهشلا ديدجت موسرو ,ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ موسرو ,صيخرتلا موسر لثم ;موسرلاو
 .عباوطلاو ةاماحملا موسرو ,داصتقالا ةرازو

 تاكرشلا عم لماعتلا ةيفيكل لماكتم يميظنت راطإ وأ ةددحم تايلآ ةيأ كانه دجوت ال .7
 .ةيزيفحتلا وأ ةيبيرضلا تاسايسلا ف ءاوس ,ةئشانلا

 عاطقلا اذه نإف ,ةئشانلا تاكرشلا معد ليبس ف ةموكحلا اهلذبت يتلا دوهجلا نم مغرلا ىلع .8
 قلعتي اهضعبو ,اهسفن ةئشانلا تاكرشلاب ةقلعتم ةيلخاد اهضعب ةريبك تايدحت هجاوي لازي ال
 .ةيبيرضلا تاءافعإلاو ليجستلاو فيرعتلا عوضوم ف ةصاخبو ,ةنضاحلا ةئيبلاب فعضب

 تاكرشلاو راكتبالاو ةدايرلا ةياعرو معدو زيفحت لاجم ف ةلماعلا ةيموكحلا تاهجلا ددعت نإ .9
 ,ليومتلا فعض ببسب ةدودحم تلاز ام تناك نإو ,اهتطشنأ نم ريبك ءزج لومي يتلا ,ةئشانلا
 ةبوعص ىلإ ىدأ ,اهلمع لاجمو اهتايحالص ف لخادتلا ىلإ ةفاضإ ,ةماعلا ةنزاوملا لالخ نم
 ةدودحم ىلإو ,ةئشانلا تاكرشلا ةطشنأ زيزعتل ةماعلا ةنزاوملا لبق نم قفنت يتلا غلابملا رصح
 ةيسايسلا تايدحتلا عم ةصاخبو ,ةطشنألا هذهب ةصاخلا تاجرخملاو جئاتنلا ف فعضو رثألا
 .يطسلف ف ةماعلا ةئيبلا اهنم يناعت يتلا ةريبكلا ةيداصتقالاو

 تاكرشلا باحصأو ,ةيبيرضلا رئاودلا يب رظنلا تاهجو ف نيابتو حضاو فالخ كانه .10
 لوح ,ةئشانلا تاكرشلاو ةدايرلا عاطقل ةمعادلا ةيموكحلا تائيهلاو تاهجلا ضعبو ,ةئشانلا
 ً.ايبيرض ةيدايرلا تاردابملاو ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلل لثمألا ةيجيتارتسالا
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 ًافلكم اهتفصب ىرخأ ةكرش يأك ةيبيرضلا رئاودلا ف ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا متي .11
 دانتسالاب كلذو ,يطسلف ف ققحتملا لخدلا ىلع ةبيرضلا عفد هيلع بجوتي ًايداع ايبيرض
 .لخدلا ةبيرض نوناق نم 3 مقر ةداملا ىلإ

 
 تايصوتلا 1.8

 
 ,ةقالعلا تاذ تاهجلا ىلإ تاسايسلاو تايصوتلا نم ةحرتقم ةعومجم ءزجلا اذه ف ةساردلا مدقتس
 ًادفار حبصت يكلو ,يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلل يعامتجالاو يداصتقالا رودلا زيزعت اهنأش نم يتلاو
 ةصاخ تايصوت :يتيسيئر يتعومجم ىلإ تايصوتلا ميسقت تو .ليوطلا ىدملا ف ةماعلا تاداريإلل ًامهم
 راطإ ف ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا تايلآب ةصاخلا تايصوتلاو ,ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا زيزعتب
 .ةماعلا ةيلاملا

 
 :ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلا زيزعتب ةصاخلا تايصوتلا 1.2.7

 
 نم هترولب متي يذلا ,ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا نوناقلا ف ةئشانلا تاكرشلل يليغشت فيرعت جاردإ .1

 ةيدايرلاو ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا ماظنلاب ةصاخلا لماوعلا رابتعالا يعب ذخأي نأ ىلع ,ةموكحلا لبق
 مدع/ةرطاخملا ,راكتبالا ,رمعلا :يهو ةئشانلا تاكرشلاب ةصاخلا ةعبرألا تاريغتملاو ,يطسلف ف

 ةئشانلا تاكرشلا يب قرفيو ,ًايلحم ًامئالم فيرعتلا نوكي نأ ,كلذ ىلإ فضأ .ومنلا ةلحرم ,يقيلا

 ف حلاصملا باحصأو فارطألا عيمج يب ةكرتشم ةغل لكشي ثيحب ,ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاو
 ةيلاعف نم ةريبك ةجردب ديزيو ,لاجملا اذه ف تايدحتلاو صرفلل ًاكرتشم ًامهف قلخيو ,يئيبلا ماظنلا
 .ةئشانلا تاكرشلا وحن ةهجوملا تاسايسلا

 نوناقلا ف ةئشانلا تاكرشلا فينصتل ةدمتعملا )age threshold( رمعلا ةبتع عفرب ةساردلا يصوت .2

 ةرود لامكإو ومنلل تاكرشلا هذه مامأ لاجملا ةحاتإ لجأ نم كلذو ,)تاونس 10( ىصقألا دحلا ىلإ
 .ةئشانلا تاكرشلل ةموكحلا اهمدقت نأ ضرتفملا نم يتلا زفاوحلا نم ةدافتساللو ,اهتايح

 قايس ف ةئشانلا تاكرشلاو لامعألا ةداير ةرهاظ عم لماعتلل ةينطو ةيجيتارتسا ةطخ عضوو ةغايص .3
 ةيلحملا قاوسألا ةعيبط رابتعالاب ذخأتو ,ةيميظنتو ةيعامتجاو ةيناكمو ةينامز ًاداعبأ لمشي عساو
 يهو ةيدرف ةرهاظ اهنأ ىلع ,يطسلف ف لامعألا ةداير عم لماعتلا نم دحلا فدهب ,ةيبنجألاو
 فادهألا ةيجيتارتسالا هذه ددحت نأ بجيو .يئيبلا ماظنلا ف ةميقلا قلخ ىلع ةرداقلا ةديحولا
 .ليومتلا رداصمو ,ةذفنملا تاهجلاو ,ةيعرفلا فادهألاو ةماعلا

 اذه ف ىرخألا ةيموكحلا تاهجوتلاو تاردابملاو ططخلا عم ةينطولا ةيجيتارتسالا ةطخلا مجسنت نأ .4
 ةدايرلا ةرازوو ,عادبإلل ىلعألا سلجملل ةيجيتارتسالا ةطخلاو ,يجولونكتلا دوقنعلا ةطخ لثم ,لاجملا
 .يكمتلاو
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 ططخلا عم ةئشانلا تاكرشلل ةينطولا ةيجيتارتسالا ةطخلا عطاقتتو مءاوتت نأ ىلإ ةجاح كانه .5
 ةطخلا ,يجولونكتلا دوقنعلا ةطخ لثم( لاجملا اذه ف ةمئاقلا ةينيطسلفلا ةيموكحلا تاسايسلاو
 ططخلا نم ديدعلا عم اضيأو ,)يكمتلاو ةدايرلا ةرازوو ,عادبالل ىلعألا سلجملل ةيجيتارتسالا
 ايجولونكت ةرازوو ,ةيلاملا ةرازوو ,ةعارزلا ةرازوو ,داصتقالا ةرازو ,لثم( ةيعاطقلا ةيجيتارتسالا
 ةطخ لثم( ةقالعلا تاذ تاسسؤملا ف ىرخألا تايجيتارتسالاو ططخلاو )تالاصتالاو تامولعملا
 .)دقنلا ةطلس ف ةيلاملا ايجولونكتلاو ,يلاملا لومشلا

 تاسايسلاو ةيجيتارتسالا ططخلا ف زرحملا مدقتلا ةعجارمل ةبقارم ةيلآ ليعفتب ً,اضيأ ,ةموكحلا مايق .6
 نم ىوتسملا يعيفر يلوؤسم نم فلأتت ةباقرلل ةنجل ءاشنإ لالخ نم ,ةئشانلا تاكرشلاب ةقلعتملا
 ماظنلا ومنل ةفلتخملا تاءارجإلا ذيفنتو ,زرحملا مدقتلل ةرمتسملا ةعجارملل ةينعملا تارازولا فلتخم
 .ةئشانلا تاكرشلل يئيبلا

 ةيمهأ عم ,ةئشانلا تاكرشلاو راكتبالاو ةدايرلا ةياعر لاجم ف ةيموكحلا تاردابملاو دوهجلا ديحوت .7
 تاهجلا فلتخم عم اهلمع قسنتو ,ةفاك فارطألا مضت ةدحاو ةيفارشإو ةيباقر ةيموكح ةهج دوجو
 رود ديدحت ىلع لمعتو ,ةيموكحلا ريغ تاسسؤملاو صاخلا عاطقلاو ةموكحلا ف ةقالعلا تاذ
 ةلاح ىلع ةرطيسلل اهنيب قيسنتلاو ,ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا ف ةفلتخملا تاسسؤملا

 راكفألا باحصأ )hopping around( لقنت ةرهاظ نم دحلاو ,فارطألا فلتخم يب طبارتلا فعض
 سيلو ,ليومتلا ىلع لوصحلا فدهب ,ةفلتخملا تانضاحلاو تاعرسملا يب ةئشانلا عيراشملاو ةيدايرلا
 .اهمدقت يتلا ةطشنألاو تامدخلا نم ةدافتسالل

 ةدعاولا ةيرامثتسالا صرفلاب ةصاخ تانايب ةدعاق ريفوتب ةيموكحلا ةيباقرلاو ةيفارشإلا تاهجلا مايق .8
 هذه تانايبلا ةدعاق دعاستس .ةينطولا تاسايسلاو ططخلا عم مجسنت ةئشانلا تاكرشلا لاجم ف
 ًاضيأو ,ةحيحصلا رامثتسالا تارايخ ىلإ لوصولا ف ييلودلاو ييلحملا لامعألا داورو نيرمثتسملا
 .يطسلف ف ةئشانلا تاكرشلل يعامتجالاو يداصتقالا رثألا زيزعت ف مهاست

 تاكرشلا لوخد نم ىلوألا ةلحرملا ىلع اهلمع رصتقي ال ثيحب ,تانضاحلاو تاعرسملا رود زيزعت .9
 يذلا ,رماغملا لاملا سأر ىلع لوصحلاو ,يرذبلا ليومتلا ةلحرم ىلإ دتمي لب ,قوسلا ىلإ ةئشانلا
 ًامعدو ةياعر بلطتي اذهو .عسوتلاو ومنلا ةلحرم ىلإ لوصولا نم ةئشانلا تاكرشلا نّكمي هرودب

-Donor( يجراخلا ليومتلا ىلع تانضاحلاو تاعرسملا هذه دامتعا ليلقتل ةموكحلا نم ًارشابم

driven model( ءاشنإ لالخ نم وأ ,ةموميدلا مدعو بذبذتلاب فصتيو ,طورشم هبلاغ ف يذلا 
 مساقتل )ليئارسإ ف ةماعلا ايجولونكتلا تانضاح عورشم ,لاثملا ليبس ىلع( ةماع لامعأ تانضاح
 .ةئشانلا تاكرشلا ف نيرمثتسملا عم رطاخملا

 ةدايرلا ةرازو وأ عادبإلل ىلعألا سلجملا لبق نم( ةدحوم ةينورتكلإ ةباوبو تانايب ةدعاق ءاشنإ  .10
 تاكرشلل يئيبلا ماظنلا ف ةحلصملا باحصأ فلتخم بلجو ديدحت ىلع دعاست )ًالثم يكمتلاو
 لهس لكشب ,لوصولا ,ةئشانلا تاكرشلا اهلالخ نم عيطتست ةدحاو ةصنم ف مهعمجو ,ةئشانلا
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 قيدانصو ,تانضاحلاو لامعألا تاعرسمو ,ةفلتخملا عادبإلا زكارمو ,ةمعادلا تاسسؤملا ىلإ ,طيسبو
 ,يفظوملا ددع ,ةفدهتسملا تاعاطقلا ,ةمدقملا تامدخلا ,ةطشنألا( ةفلتخملا اهتانايب لاخدإو ليومتلا
 ,يئيبلا ماظنلا ززعي نأ هنأش نم يذلا رمألا ,)خلإ ... ,ناونعلا ,تاقباسملا ,ةرفوتملا ليومتلا رداصم
 سأرو يينيطسلفلا ةئشانلا تاكرشلا باحصأو نيرمثتسملا يب ام لصاوت ةكبش قلخل ةحاسم لكشيو
 ىلع روثعلا ىلع ةئشانلا تاكرشلا باحصأو لامعألا داور دعاسيو ,رطاخملا يبنجألا لاملا
 ليومتلا رداصم ىلإ لوصولاو ,تاكرشلا ريوطت نم ىلوألا لحارملا ف ءاربخلاو نيدشرملا/يهجوملا
 نم ,ًاضيأ ,دحيو ,ةباقرلاو فارشإلا ةيلمع ف ,ًاضيأ ,ةيموكحلا تاسسؤملا دعاسيو ,ةحاتملا معدلاو

 معدل )low impact entities( ضفخنملا ريثأتلا تاذ تانايكلا تارشع دوجو نع تانلا راركتلا
 .ًاصصخت رثكأو ةجمدم تانايكل قيرطلا دهميو ,ةئشانلا تاكرشلا

 ,يساسأ لكشب ,زكرتت يتلا ةئشانلا تاكرشلاب صاخلا يئيبلا ماظنلا رصانعل فارغجلا عيزوتلا ةاعارم .11
 صاخلا عاطقلا ف لامعألا تاعرسمو تانضاحلا كيبشتو جمد قيرط نع متي اذهو ,لا مار ةنيدم ف
 ف لامعألا ةدايرو يمقرلا داصتقالا ةرازو ةردابم ,لاثملا ليبس ىلع( ,تاعماجلاو يموكحلا ريغو
 .دوهجلا هذه لثم ف ةدحوملا ةينورتكلإلا ةباوبلا دوجو دعاسي ,ديكأت لكب .)لاجملا اذه ف ندرألا

 ,لاثملا ليبس ىلع( ةيراجتلا لامعألا ةسراممب ةقلعتملا تايلمعلا ليهستو طيسبتب ةموكحلا مايق .12
 ةقلعتملا اياضقلا ةجلاعمو ,ينورتكلإلا ليجستلا ةحاتإو ,ةئشانلا تاكرشلا ليجست ةيلمع طيسبت
 .)ةئشانلا تاكرشلل ةيوستلاو لالحإلا تايلمعو سالفإلاب

 وهو ,ةئشانلا تاكرشلل ةيركفلا ةيكلملا ةيامحب ةصاخلا تاءارجإلا ليهستو ينوناقلا ماظنلا ريوطت .13
 تاءاربل عيرس صحف ريفوتو ,تاكرشلا نم عونلا اذهب طبترملا راكتبالا رصنعلً ارظن يرورض رمأ
 فيظوت لالخ نم بولطملا ينوناقلا معدلا يدقتو ,ًادج ةضفخنم فيلاكتب اهليجستو عارتخالا
 ام لك ف ةئشانلا تاكرشلا باحصأ ةدعاسم مهنِكمي ,ةقالعلا تاذ ةيموكحلا رئاودلا ف نيرسيم
 .ريسيتلا موسر عيمج ةموكحلا لمحتت ثيحب ,ةيركفلا ةيكلملا قوقحب قلعتي

 هبش دامتعالا مدعو ,ةئشانلا تاكرشلا ليومتل ةصصخملا ةيلاملا تاودألا ف راكتبالا عيجشتو زيزعت .14
 ةيلاملا قاروألا ةيلآ ريفوت ,لاثملا ليبس ىلع .رطاخملا لاملا سأرب ةصاخلا قيدانصلا ىلع يلكلا

 رطاخملا ةضفخنم ةيلاملا تاودألا نم ةدحاوك )Convertible Notes( ليوحتلل ةلباقلا )تادنسلا(
 ام ًابلاغو ,ةئشانلا تاكرشلل ةيتاوملا ةيئيبلا مظنلا ف ,عساو لكشب ,رشتنت يتلا ,عفترملا دئاعلا تاذو
 .يرذبلا ليومتلا ةلوج قالغإ دنع ةركبملا لحارملا ف ةئشانلا تاكرشلا لبق نم اهمادختسا متي

 رمع نم ىلوألا ةلحرملا لالخ ةتقؤم ةينوناقو )دقنلا ةطلس لالخ نم( ةيلام تاءانثتسا تاكرشلا حنم .15
 .ةماعلا تاءاطعلا ف ةيباجيإ تاليضفت اهحنمو ,ةكرشلا

 ةثيدحلا ةيميلعتلا بيلاسألا عابتاو ,تاعماجلاو سرادملا ف ةيساردلا جهانملا ف لامعألا ةداير زيزعت .16
 تانزاوملا ريفوتو ,ةيديلقتلا بيلاسألا نع داعتبالاو ,ةبلطلا ىدل يدايرلا ريكفتلا ىلع زفحت يتلا
 .كلذل ةبولطملا
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 عم ,ريوطتلاو ثحبلاو ةدايرلا ىلع مئاقلا ميلعتلا ىلإ اهلماكب يعماجلا ميلعتلا ةموظنم هجوتت نأ  .17
 ءدبلاو ,ةدايرلا ىلع ةبلطلا زيفحتل ةمزاللا ةيلاملاو ةيرشبلاو ةينفلا تاناكمإلا تاعماجلا ريفوت ةرورض
 ,اهلماكب ميلعتلا ةموظنم ف ًاحالصإ يدايرلا هجوتلا نم عونلا اذه بلطتيو .ةئشانلا مهعيراشمب
 يتلا ةيلاملا ةمزألا ببسب اهريفوت تاعماجلا بلغأ عيطتست ال يتلا ةيفاكلا ةيلاملا رداصملا ريفوتو
 ريبك ددع ف هب لومعم وه امب ةوسأ ةوجفلا هذه دسل ًايخس ًايموكح ًاقافنإ بلطتي ام ,اهنم يناعت
 .ملاعلا لود نم

 لجأ نم ةريبك ةيلام رداصم رفوي نأ هناكمإب يذلا صاخلا عاطقلاو تاعماجلا يب ام ةقالعلا ديطوت  .18
 قوسو تاعماجلا يجيرخ يب تاراهملا ةوجف رسجو ,ريوطتلاو ثحبلا لاجم ف رامثتسالا زيزعت
 تاكرشلا سيسأتو يعادبإلا ريكفتلاو لامعألا ةداير ف ةديدج تاراهم ةبلطلا باسكإو ,لامعلا
 .ةئشانلا

 
 :ةماعلا ةيلاملا راطإ ف ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا تايلآب ةصاخلا تايصوتلا 2.2.7

 
 ةيفيكل اهب ةطبترملا ةيلاملا رئاودلاو ةموكحلا لبق نم لماكتم يميظنت راطإو ةددحم تايلآ عضو .1

 صاخ نوناق ينبتو ريوطت ف عارسإلا لمشي اذهو ,ةماعلا ةيلاملا ف ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلا
 ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا زفاوحلا لاكشأو ,لثمألا ةيبيرضلا تاءارجإلا ديدحتو ,ةئشانلا تاكرشلاب
 يداصتقالا ومنلا زيزعت ف ًاريبك ًارود بعليل ةئشانلا تاكرشلا عاطقب ضوهنلا اهنأش نم يتلا
 .ةماعلا تاداريإلاو

 رودلل ةيموكحلا تاهجلا كاردإ ,ةيادب ,بلطتت ,ةئشانلا تاكرشلا هاجتا ةلاعف تاءارجإ يأ نإ .2
 اهمعد ت ام اذإ ًالبقتسم ةئشانلا تاكرشلا هبعلت نأ نكمملا نم يذلا يلاملاو يعامتجالاو يداصتقالا
 .ملاعلا لود نم ريبك ددع ف لاحلا وه امكو ,اهزيزعتو

 ةينعملا ةيموكحلا تاسسؤملاو تاهجلا عيطتستل ةيرورضلا تانزاوملا صيصختب ةموكحلا مايق ةرورض .3
 ةيونسلا اهجماربو اهططخو ةيجيتارتسالا اهفادهأ قيقحت ,عادبإلاو ةدايرلا زيفحتو ةئشانلا تاكرشلاب
 .ةدعاولا

 ثيحب ,ةئشانلا تاكرشلا لمع ةسايسل ةمئالمو ةسوردم ةيبيرض ريغو ةيبيرض زفاوح ةظفحم رارقإ .4
 وأ ,ًالبقتسم بئارض ضرف ف قحلا ةموكحلل نوكي نأ ىلع ,جضنلا ةلحرم ىتح تاكرشلا معد متي
 يتلا بئارضلا اهتميق قوفت نأ عقوتملا نم يتلا ذاوحتسالاو عيبلا تاقفص نم ةبسن اهل نوكي نأ
 .ةفلتخملا اهومن لحارم ف ةئشانلا تاكرشلا ىلع ةموكحلا اهضرفتس

 ف ةصاخبو( ةيموكح ليومت قيدانص ريفوت لالخ نم ,ةئشانلا تاكرشلا ليومت تاونقو صرف زيزعت .5
 لودلا نم ديدعلاب ةوسأ ,رطاخملا يرامثتسالا لاملا سأرل نامض قيدانصو )يرذبلا ليومتلا ةلحرم
 يرامثتسالا لاملا سأر زيفحتل ليئارسإ ف ةيلاملا ةرازو هتأشنأ يذلا "امزوي" جمانرب ,لاثملا ليبس ىلع(
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 ةيرامثتسالا قيدانصلا ريياعمو طورش ةيبلت عيطتست ال ةئشانلا تاكرشلا بلغأ نإ ثيح ,)رطاخملا
 )مهسأ( صصح نم ةريبك ًابسن بلطت تتاب يتلا -ةيلاملا ةردقلاو ددعلا ثيح نم ةدودحملا- ةيلاحلا
 ومنلا ةيناكمإل ةلماكلا ةاعارملا نود ,اهرفوت يتلا ةدودحملا ةيلاملا غلابملا لباقم ةئشانلا تاكرشلا
 .اهتايح ةرود لالخ ةئشانلا تاكرشلل ريبكلا عسوتلاو

 ةيرورضلا لوصألا ىلإ رقتفت يتلا كلت اميس ال ,ليومتلا رداصم ىلإ ةئشانلا تاكرشلا لوصو زيزعت .6
 ةيموكح ليومت قيدانص حرط لالخ نم ,يديلقتلا فرصملا ليومتلا ىلع لوصحلل يدقنلا قفدتلا وأ
 ,صاخلا عاطقلا عم رطاخملا ةمساقم لجأ نم ,رطاخملا لاملا سأر ف ةيرامثتسالا ةصاخلا قيدانصلل
 اذ يموكحلا قودنصلا نوكي نأ نكمملا نم .قوسلا لوخدل ةديدج ةصاخ رامثتسا قيدانص زيفحتو
 كلذكو ,ًايداصتقا ةرثعتملا قطانملاو ,ةشمهملا تاعمتجملا فدهتسي ثيحب ,ةيداصتقاو ةيعامتجا فادهأ
 .ةعارزلا عاطق ف لامعألا ةدايرو ,ةفيظنلا ةقاطلا لثم ةيويحلاو ةئشانلا تاعاطقلا ف تاكرشلا

 ,ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ موسرو ,صيخرتلا موسر لثم( موسرلا فلتخم نم ةئشانلا تاكرشلا ءافعإ .7
 عاطقلا اذه عيجشت فدهب ,)عباوطلاو ةاماحملا موسرو ,داصتقالا ةرازو ف ةداهشلا ديدجت موسرو
 .ةيجراخلاو ةيلخادلا تارامثتسالا بذجو لمعلا صرف ريفوتو عسوتلاو ومنلا ىلع ئشانلا

 ف رطاخملا يلاع ركتبملا ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ معدل ,ريوطتلاو ثحبلل يموكح قودنص ءاشنإ .8
 عيجشتل ًاضيأو ,ةركبملا اهلحارم ف تاكرشلا هذه ىلع ًاريبك ًائبع لكشت يتلا ةئشانلا تاكرشلا
 .يطسلف اهيلإ رقتفت يتلا تالاجملا ف ةيلودلا فارطألاو ةيلحملا ةئشانلا تاكرشلا يب نواعتلا

 ةيمنتلا ةطخ ليعفتو معدو ,يملعلا ثحبلا زكارمو تاعماجلا معدل تاينازيم تاموكحلا ريفوت .9
 ىلع ,ريبك لكشب ,دمتعت يتلا ةصاخبو ,ةئشانلا تاكرشلل زاكترا ةطقن ربتعت يتلا ديقانعلاب
 .ةمدقتملا ايجولونكتلا

 لاح ف ةصاخبو ,ةئشانلا تاكرشلا باحصأ عم روجألا اهيف مساقتت فيظوتلل ةيموكح قيدانص لمع .10
 .ىرخأ ةشّمهم تائف يأ وأ ,ءاسنلاو ,ددجلا يجيرخلاو لمعلا نع يلطاعلا بابشلا اهفيظوت

 قايسلا ف بسنألا ةفيلوتلا رايتخاو ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلل ةيلاتلا ةيبيرضلا لئادبلا ةسارد  .11
 :ينيطسلفلا
 .ةئشانلا ةكرشلا رمع نم ىلوألا سمخلا تاونسلا لالخ لخدلا ةبيرض نم مات ءافعإ -
 ىتحو ,اهرمع نم ىلوألا سمخلا تاونسلا دعب ةئشانلا تاكرشلا ىلع ةيدعاصت ةبيرض ضرف -

 .)تاونس 10( ةساردلا هذه ف هب ىصوملا رمعلا ةبتع ىلإ لوصولا
 لاح ف ةصاخبو ,ةءافك رثكألا ربتعت يتلا ةدرتسملا )يبيرضلا نامتئالا( ةيبيرضلا تاءافعإلا ينبت -

 تاكرشلا زيفحت ف ريبك لكشب مهاسي ثيح ،)Negative Income Tax( ةبلاس حابرأ دوجو
 .عورشملا رمع نم ةيئاهنلا لحارملا ىلإ اهلاقتناو ةئشانلا
 لثم ,ةققحتملا حابرألاب رشابم لكشب ةطبترم ريغ ةئشانلا تاكرشلل ةيبيرض تاءافعإ يدقت -

 .كالمألا ةبيرض وأ ,لاملا سأر حابرأ تاءافعإ
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 لاملا سأر ف رامثتسالا قيدانصل ةيلامسأرلا حابرألا ىلع ةيبيرض تاءافعإو زفاوح يدقت -
 .ةئشانلا تاكرشلا ف ةيرامثتسالا اهتطشنأ عيسوت ىلع اهزيفحت لجأ نم ,رطاخملا
 نم ىلوألا لحارملا لالخ ةئشانلا تاكرشلا عم لماعتلل ةيلاملا ةرازو ف ةصصختم ةرئاد سيسأت -

 ةصتخملا رئاودلا ىلإ يبيرضلا فلملا لقن مث نمو ,ةيلاحلا يفلكملا رابك ةرئادب ةوسأ ,ةكرشلا رمع
 .ةفاضملا ةميقلاو لخدلا ةبيرض نوناق بسح هئانب تابلطتم لامكتسا دعب
 رظنلا ضغب اهدادرتسا قح ةكرشلا حنمو ,ةئشانلا تاكرشلل تايرتشملا ةبيرض ريتاوفب فارتعالا  -

 يبيرضلا لماعتلا ىلع ةئشانلا تاكرشلا عجشيس يذلا رمألا ,ال مأ يبيرض فلم دوجو نع
 .يطسلف جراخ ةيئيب مظن ف اهليجست بنجتو ً,ايجيردت يمسرلا
 يبيرضلا ءافعإلاو ةيبيرضلا ةلماعملا صوصخب ةئشانلا تاكرشلا نوناق ةدوسم ف رظنلا ةداعإ  -

 ةموهفم نوناقلا صوصن حبصتل اهليدعتو ,ةينوناقو ةيبيرض بويع نم صوصنلا هذه ف امل
 رئاودلا يب تافالخللً الاجم كرتت الو ,ًايبيرض قيبطتلل ةلباقو ةئشانلا تاكرشلل ةقيدصو
 .ةئشانلا تاكرشلاو ةيبيرضلا
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Foreword 
 

In today’s world, startups are playing an increasingly prominent role in stimulating 

economic growth today, creating job opportunities and enhancing competitiveness, 

while providing innovative solutions that contribute to knowledge production and the 

transition to a knowledge-based economy. This has led to the emergence of a rapidly 

growing startup sector, with the global market capitalization of such companies 

reaching nearly $3 trillion in 2019. 

 

Despite this, there are high rates of failure across the startup sector globally. This 

highlights the need for governments around the world to adopt effective policies to 

reform and build startup ecosystems, by adopting an effective incentive system (tax 

and non-tax) that supports the growth of these companies. Such a system enables 

them to fulfill their economic and social roles effectively, helping to realize mutual 

benefits across all the various components of the startup ecosystem. 

 

In light of significant developments in startups and their ecosystems globally, in recent 

years, dialogue by relevant official and non-official bodies in Palestine on the role and 

importance of the startup sector has increasingly focused on optimal governmental 

policies and procedures. This is reflected in a number of practical measures and 

legislative decrees adopted by government and various relevant public institutions and 

bodies. Consequently, it became necessary for the decision-maker and other relevant 

parties to commission a comprehensive study to analyze the ecosystem surrounding 

start-up companies in Palestine in general, from the perspective of public finance 

specifically. 

 

One of the strategic objectives of our research programs at the Palestine Public 

Finance Institute (PPFI) is to provide decision-makers, stakeholders, and those 

interested in the public finance sector with qualitative studies and research focusing 

on topics that (directly and indirectly) impact government revenues and expenditures. 

PPFI examines the appropriateness of legal and regulatory frameworks concerning 

the topics that are under investigation. Within this context, this comprehensive study 
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is the first of its kind to address the startup ecosystem and entrepreneurship in general, 

as well as its relationship to public finance. The study examines support policies and 

incentives (both tax and non-tax) for the further development of this sector. It also 

examines the impact of these policies on this sector, and their long-term effect on 

public finances. This covers both expanding the tax base and increasing government 

revenues, as well as examining their economic effects on nascent businesses. 

 

PPFI commissioned MAS to prepare this study, in the light of its long experience in 

research, monitoring and policy advice on the Palestinian financial sector and its work 

on enterprise sector issues. We are delighted to place the final report from this fruitful 

research cooperation in the hands of decision-makers and interested parties. We hope 

that this study will serve as an up-to-date reference point for all those concerned with 

this emerging sector in Palestine. We hope that this study provides answers and 

suggestions for stakeholders from all sectors, contributing to the advancement and 

further development of this sector in a manner that truly serves the Palestinian 

economy. 

 

Finally, PPFI and MAS would like to thank all those who contributed to the realization 

of this study, especially the French Development Agency (AFD) and French public 

agency for international technical cooperation (Expertise France), for their generous 

support to this research project. 

 

Raja Khalidi Nihad Younes 

Director General Acting General Manager 

MAS PPFI 
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Executive Summary 

1. Background 

The global market value of startups reached nearly $3 trillion in 2019, as more 

than 80 ecosystems around the world produced startups worth billions of 

dollars (Startup Genome, 2020), which represented the “economy spark” in 

developed countries and some developing countries. Several studies have 

confirmed the positive impact of startups on the economies in which they 

operate, through their ability to create job opportunities and enhance 

competitiveness, in addition to providing innovative solutions that produce 

knowledge and contribute to the emergence of more and more startups, which 

in turn, enhances economic growth and contributes to the transition to a 

knowledge-based economy. Despite this, the global startup failure rate is 

estimated at around 90%, which highlights the importance of improving the 

surrounding ecosystem, and stresses the need to develop effective policies 

and tools to potential entrepreneurs to reduce the cash costs and the recovery 

period (until the startup of another project) associated with the failure of their 

projects, in particular in countries that do not enjoy free competitive markets 

and do not have sufficient financing and investments sources. 

Government interventions for companies supporting globally emerging 

companies/startups mainly consist in adoption of effective policies that enable 

reform and build their own ecosystem, and the adoption of an effective 

incentive system (tax and non-tax) that would support the growth of these 

companies to allow them play their economic and social role (for example, 

stimulate innovation, create job opportunities, increase social wellbeing, and 

accelerate economic growth), and achieve mutual benefit among various 

components of the ecosystem. Whereas, tax incentives receive increasing 

attention from entrepreneurs and startup owners, the international experience 

confirmed that tax incentives, or rather one form of tax incentives, is not 

sufficient to promote the required ecosystems; further they reiterated the need 

to introduce a mixture or “portfolio” of supportive policies and tax and non-tax 

incentives. 
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2. Examining the Palestinian start-up eco-system  

In Palestine, despite the limited success stories in the field of startups, these 

companies face significant obstacles and challenges (legal, economic, 

political, etc.) in the current ecosystem in which they operate, which prevents 

most of them from reaching maturity (public offering), or to resort to foreign 

markets that enjoy supportive and efficient ecosystem; which hinder their 

ability to perform their economic and social role in the local market, as opposed 

to the situation in countries that have established efficient and supportive 

ecosystems. At the same time, all elements of the surrounding ecosystem of 

startups (regulators, relevant public institutions, and startups supportive 

systems such as accelerators, incubators, universities, entrepreneurs, society, 

etc.) face major challenges and experience gaps in the area of support 

provision to startups. Such challenges need to be identified and addressed 

towards building effective policies capable of promoting this important sector. 

On the other hand, the discussion has increased in recent years from all 

relevant official and non-official bodies in Palestine about the role and 

importance of the startup sector in Palestine, and the optimal policies and 

governmental procedures to be followed, which has been reflected in setting 

up a number of practical measures and issuance of legislatives by the 

government and some relevant public institutions. Despite this, there is no 

procedural or practical definition of startups within the various government 

policies and strategies; moreover, there is no integrated regulatory framework 

for how to deal with startups, as well as the lack of regulated incentive 

mechanisms. 

This study was conducted with the objective to analyze the ecosystem 

surrounding the startups in Palestine in general and from the perspective of 

public finance in particular. The study aimed to explore how public authorities 

can strengthen the regulatory framework and adopt policies to stimulate 

startups and entrepreneurship that can lead to positive impact on startups and 

ultimately, in the long run, on both the economy and the public revenue. The 

study addressed the importance of establishing a practical (procedural) and 

formulating an effective definition of startups, that is appropriate to the local 
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context in terms of the specificity of the Palestinian economy, parallel to best 

international practices in this field. It also highlighted the most prominent 

international practices startups ecosystems and government experiences 

towards improving the startup environment to benefit from such practices in 

developing public policies for startups in Palestine. Furthermore, the study 

covered issues from public finance perspectives, such as identification and 

analysis of different types of stimuluses, both financial and non-financial, tax 

and non-tax incentives governments provide to startups. 

The study also reviewed the Arab and international literature, the regulatory 

and legal environment for startups in Palestine, and analyzed the economic 

and financial dimensions of the provision of incentives (tax and non-tax) for 

startups in the short and long term, and linked them to the various international 

experiences in this domain. The methodology of the study was mainly based 

on conducting in-depth interviews from a sample of all parties related to the 

Palestinian startup ecosystem; this included government agencies and 

relevant public bodies, startups and entrepreneurs, accelerators and 

incubators, venture capital funds, universities and innovation centers, and 

legal agencies. The purpose of these interviews was to analyze and 

understand the different dynamics and roles in the ecosystem, and to achieve 

a broader knowledge of how to deal with emerging companies in strategies, 

policies and government interventions (institutions relevant to public finance). 

Based on the results, the study arrives at some recommendations and policies 

relevant to other parties of the startups ecosystem in Palestine, that will 

enhance the role of these parties in the development of this important sector 

and enhance its pivotal role in the economy and society. Furthermore, the 

study offers recommendations pertaining to the incentive mechanisms (tax 

and non-tax) that must be adopted by regulatory bodies for the start-up 

companies to enhance their economic and social role, and strengthen public 

finances in line with the most prominent international practices and the 

particularity of the Palestinian reality. 
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3. The concept of startups and the importance of establishing an 
operational definition in the Palestinian context 

The concept of startups is still vague, and it is randomly used in public 

discussions, reports, and in government policies and strategies in many 

countries around the world. This presents an obstacle towards the 

development of a theoretical and regulatory framework and clear criteria that 

can be built upon by decision makers in formulating policies and interventions 

that fit the characteristics and requirements of these companies, and takes 

into consideration the economic, social factors and ecosystems in each 

country. Studies have unanimously agreed that there are four main variables 

used in determining what startups are, namely: age, degree of innovation, 

degree of risk/uncertainty, and stage of growth. 

Many countries, developing countries in particular, lack any operational or 

procedural definition for startup companies, which impedes any formal and 

informal efforts towards the development and support of this vital sector. Also, 

lack of an operational classification or definition endorsed by governments is 

another major challenge for policy makers in developing effective legislation 

and policies towards emerging startups. The age of the company is an 

essential factor in determining the operational definition of emerging startups 

around the world, as it ranges between 5 to 10 years in most countries of the 

world.  

In Palestine, there are no accurate and comprehensive statistics on the 

number of startups at the macro and sectoral levels due to the lack of a 

database or operational/practical definition or specific classification of what 

can be considered a startup company. Moreover, a large percentage of start-

ups in Palestine operate and are active in the informal sector; in addition to 

the tendency of many startups to register in ecosystems outside Palestine.  

In this context, the study recommends that an operational definition of startups 

should be introduced and embodied in the relevant startups law that is being 

developed by the government and the need for the law to take into 

consideration factors relevant to the ecosystems of startups and 

entrepreneurs in Palestine and the four variables that are specific to startups: 
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age, innovation, risk, and uncertainty. Furthermore, the study recommended 

the development of a definition appropriate to the local context that also 

differentiates between start-ups and small and medium enterprises (SMEs). 

The definition will facilitate creating a common language among all parties and 

stakeholders in this ecosystem, it will also ensure a common understanding of 

opportunities and challenges in this area, and will significantly increase the 

effectiveness of policies that target startups. The study also recommends 

raising the age threshold for the classification of startups in the law, to the 

maximum (10 years), to allow these companies to grow and complete their life 

cycle and to benefit from the incentives that are expected to be provisioned to 

startups by the government. 

Despite the efforts made by Palestinian government agencies to support 

startups; the sector still faces major challenges, some are internal to the 

startups themselves, and some are related to the surrounding environment, in 

particular to issues related to the definition, registration and tax exemptions. 

Startups in Palestine operate in a complex environment surrounded by many 

political, economic and social challenges. The ecosystem of startups and 

entrepreneurs is also characterized by fragmentation, weakness, and 

immaturity. Therefore, we cannot claim that there is an appropriate ecosystem 

in terms of the formal concept, nor in terms of existing links between all the 

elements in the ecosystem. In general, the role of incubators and accelerators 

is limited to the first stage of startup’s entry to the market; in few cases, the 

role extends until the seed funding and access to venture capital stage.  

The study monitored a set of challenges and gaps in the ecosystem, below 

are some of the most important: 

 

- Lack of expertise, especially experienced mentors or coaches for new 

entrepreneurs. The startup ecosystem also suffers from a significant 

shortage in expertise and skills necessary to develop new models that 

keep abreast with market needs and the huge advancement in 

technology. Also, startup founders lack adequate professional 

experience that is required prior to establishing their companies; in 
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addition to the random patterns of mentoring and excessive reliance on 

a limited number of experts and coaches who are specialized in this 

area, which reflects negatively on the selection of pilot projects and 

startups that can create good investment opportunities in the market. 

This explains the significant reduction in the number of projects that exit 

the activation stage into the next stages of the startup life cycle. 

- Presence of a large number of incubators and accelerators, the fierce 

competition and lack of coordination has created a phenomenon in 

which owners of pilot ideas and startups move between different 

accelerators and incubators mainly to secure funding, but not to benefit 

from the activities and services provided. 

- Excessive response and attitude of the ecosystem of startups and 

entrepreneurs towards the international support or financing without 

actual analysis of the need and nature of the market, which reflected in 

limitations in the economic and social impact. External support for 

entrepreneurship and innovation is also characterized by fluctuation 

and discontinuity, which contributes to the fragility of the environment 

and ecosystem for entrepreneurship and startups, and makes them 

vulnerable to risks related to termination of the funding and thus 

unsustainability. 

- A state of fragmentation and lack of integration in the various elements 

of the ecosystem and absence of a clear governmental point of 

reference responsible for coordinating efforts and distributing roles 

between the various elements within this environment. Many startup 

owners are unaware of the public entities they can approach for 

funding, support, consultancy, or in the event of a legal dispute with any 

other entity inside or outside the ecosystem. 

- Weakness in the role of government, both the supervisory and 

regulatory, over the ecosystem of startups, leading to a reduction in the 

effectiveness of the ecosystem elements and failure in performing their 

role towards developing the sector, despite receiving financial and 

technical support during the past few years by different donors.  
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- There is a wide range of bureaucratic and financial constraints 

associated with the creation and registration of startups that are 

considered as a major component of the elements of the ecosystem, a 

real dilemma that limits the ability of these companies to grow and have 

tangible economic and social impacts. 

- The educational system in Palestine cannot be considered supportive of 

entrepreneurship and startups. Palestinian university graduates suffer 

from a lack of technical and managerial skills to successfully lead their 

startup companies, and they also lack innovative entrepreneurial ideas 

that can be transformed into new startup. 

- The restrictions imposed under the Paris Economic Protocol constituted 

an obstacle to the growth of emerging companies and startups in some 

vital sectors. Moreover, the restrictions imposed by the Israeli occupation 

limit the ability of these companies to compete with the startup 

ecosystems in the Arab region and the ability to expand in regional and 

global markets. 

 

4. Key recommendations to enhance the ecosystem 

The study reached a set of recommendations towards strengthening the 

startup ecosystem, the most important of which are: 

- The need to articulate and develop a national strategic plan to address 

the phenomenon of entrepreneurship and startups in a broad context 

that includes temporal, spatial, social and organizational dimensions 

and takes into consideration the nature of local and foreign markets in 

order to combat perceiving entrepreneurship in Palestine as a 

standalone phenomenon.  Additionally, the national strategic plan must 

be consistent with other government plans, initiatives, and directions in 

this field, such as the technology cluster plan, the strategic plan of the 

Supreme Council for Innovation and the Ministry of Entrepreneurship 

and Empowerment, and the sectoral strategic plans. This requires the 

government to establish a monitoring mechanism to review the 

progress attained of strategic plans and policies related to startups, 

through the formation of an oversight committee that consists of high-
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ranking officials from various relevant ministries to continuously review 

progress and implement various procedures to ensure the growth of the 

startup ecosystem. 

- Consolidate government efforts and initiatives in the field of 

entrepreneurship, innovation and startups, ensuring that one 

government body, composed of all parties, to be assigned with 

regulatory and supervisory responsibility. Such a body should also be 

responsible for coordination with all relevant government, public sector, 

private sector, and non-governmental organizations; assigning roles 

and responsibilities to the different entities within the ecosystem and 

coordinate their interaction to mitigate the weaknesses of linkages 

among the various parties; combat the trend of hopping around pursued 

by owners of entrepreneurial ideas and startups between different 

accelerators and incubators seeking financing and not the full benefit 

from activities and services provisioned.  

- The governmental regulatory and supervisory authorities should 

establish a database and a unified electronic portal for promising 

investment opportunities in the field of startups in accordance with 

national plans and policies, which will serve investors and 

entrepreneurs, local and international, to identify informed and sound 

investment options. It will also contribute to enhancing the economic 

and social impact of startups In Palestine. Furthermore, the portal will 

incorporate various stakeholders in the ecosystem of startup within one 

platform that is easy and simple to access, through which startups, 

supporting institutions, various innovation centers, business 

accelerators, incubators, and funding pools can enter their various data 

(activities, services provisioned, target sectors, number of employees, 

available funding sources, competitions, address, etc.). 

- Enhance the role of accelerators and incubators beyond the first stage 

of startups entering the market and extend it the stage of seed financing 

and access to venture capital, which in turn enables startups to reach 

the stage of growth and expansion. This requires direct sponsorship 

and support from the government to reduce dependency of these 

accelerators and incubators on external financing (the Donor-Driven 
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Model), which is, often, conditional and of a fluctuating and 

unsustainable nature, or through the establishment of public business 

incubators (such as, the project of public technology incubators in 

Israel) to allow sharing risks with investors in the startups. 

- Develop the legal system and facilitate procedures pertaining to the 

protection of intellectual property for startups, an important issue due to 

the innovation component associated with this type of companies; 

provide rapid appraisal and assessment of the patents and registration 

at minimal costs; and provide the required legal support through the 

employment of facilitators in relevant government departments to assist 

startup owners in matters related to intellectual property rights ensuring 

that all fees associated with facilitation are covered by the government. 

- Enhance and encourage innovation in financial instruments allocated 

to financing startups, and not rely entirely on venture capital funds. For 

example, the provision of the securities/stock market mechanism that 

are transferable to Convertible Notes as one of the low-risk, high-return 

financial instruments, which are used widely in ecosystems supportive 

to the startups and often used by early-stage startups upon the closing 

of the seed funding round. 

- Enhance entrepreneurship in school and university curricula, and adopt 

modern educational methods that stimulate entrepreneurial thinking 

among students away from traditional methods; and provide adequate 

budgets. Also, directing the entire university education system to 

education based on entrepreneurship, research and development, avail 

all technical, human and financial resources and capabilities that 

universities require to motivate students towards entrepreneurship and 

to pursue their startup projects. This kind of entrepreneurial approach 

requires a reform in the entire education system and the provision of 

adequate financial resources that most universities lack due to the 

financial crisis they are experiencing; enhancing the relationship 

between universities and the private sector, which can mobilize 

significant financial resources to enhance investment in research and 

development, bridge the skills gap between university graduates and 
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the labor market, and provide students with new skills in 

entrepreneurship, creative thinking, and establishing startups. 

 

5. Startups and Public Finance in Palestine 

The study shed light on the experiences of Arab and international countries 

with respect to the incentive policies (financial and non-financial) for startups. 

These countries began years ago to issue laws and instructions to regulate 

taxation for these companies; in addition to drafting government plans and 

programs and allocating resources from within the public budget with the aim 

to stimulate the growth and create an enabling environment to these startups. 

These policies and plans varied from one country to another based on the 

actual economy of each country and the convictions of the executive 

authorities of the importance of the startups sector in the economy and to what 

extent it requires stimulation and support.  

In Palestine, despite the extensive demands, in recent years from various 

relevant authorities, for the need to support the startup sector through tax and 

non-tax incentives, so far, there is still no clear strategy, or any special 

procedures taken by government agencies and tax authorities for the startup 

sector. There is a clear disagreement and divergence of views between tax 

departments, startup owners, and some government agencies and bodies that 

support the entrepreneurship sector and startups with respect to the optimal 

strategy to address startups and entrepreneurial initiatives.  

At the same time, the multiplicity of government actors, in the area of 

stimulating, supporting and nurturing entrepreneurship, innovation and 

startups, which finance a large part of their activities, though limited due to 

poor funding through the general budget; in addition to the overlap in their 

responsibilities and scope of work, makes it difficult to identify the amounts of 

funds spent by the general budget to promote the activities of startups, and 

limit impact as well as weakening results and outputs of these activities, 

especially with the prevailing political and economic challenges that the 

general environment in Palestine suffers from. All this raises the concerns of 
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tax authorities and decision makers about the feasibility of spending and 

providing tax exemptions and incentives for start-ups. 

Startups in Palestine suffer from a set of financial challenges that accumulate 

as a result of the current tax system and fees such as licensing fees, Chamber 

of Commerce and Industry fees, certificate renewal fees at the Ministry of 

Economy, attorney fees and stamps, in addition to the shortage of funding and 

venture capital. External financing is vital in the seed financing stage to 

support startups and prevent failure or what is known in the literature as the 

"Death Valley". However, in the Palestinian case, we see reluctance of foreign 

venture capital due to the high level of risk in the ecosystem of startups in 

Palestine, and the inability to assess and manage political risks, and to a lesser 

level the economic risks. In this context, equity investment is an effective tool 

that can reduce the risks associated with the failure of startups with this type 

of investment. Yet it remains opaque in the Palestinian context and cannot be 

compared to that of more mature ecosystems.  

As for addressing and dealing with startups from the perspective of public 

finance, the study demonstrated the absence of any specific mechanisms or 

an integrated regulatory framework on how to deal with startups, whether in 

policies pertaining to taxes or incentives. There is a clear disagreement and 

divergence of views between the tax departments, owners of startups, and 

some government agencies and bodies that support the entrepreneurship and 

startups sector, with respect to the optimal strategy for addressing taxing 

startups and entrepreneurial initiatives. Consequently, as stipulating under 

article (3) of the Income Tax Law, startups are treated in tax departments like 

any other company and as ordinary taxpayers who must pay tax on generated 

income in Palestine. Also, there is a huge problematic issue between tax 

departments and the startups who lack accounting books and legal records 

that meet the requirements of the income tax departments. This makes the tax 

assessment officer at the Ministry of Finance impose a tax based on his 

personal estimates and convictions and not based on the results of the 

company’s declared business. 
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The study presented a set of recommendations for the mechanisms of 

addressing and dealing with startups within the framework of public finance, 

and to enhance their economic and social role to become an important source 

of public revenues in the long term. The most prominent of these 

recommendations are: 

1. Establish specific mechanisms and an integrated regulatory framework 

by the government and the associated financial departments on how to 

address and deal with startups in the public finances, to include 

accelerating the formulation and endorsement of a law specifically for 

startups, determine optimal tax procedures to include forms of tax and 

non-tax incentives that will advance the startups sector and allow it to 

play a major role in enhancing economic growth and public revenues. 

2. Exempt startups from various fees (such as licensing fees, Chamber of 

Commerce and Industry fees, certificate renewal fees in the Ministry of 

Economy, attorney fees and stamps), with the objective to encourage 

this emerging sector to grow and expand, create job opportunities, and 

attract domestic and foreign investments. 

3. Endorse a well-studied tax and non-tax incentive portfolio that is 

appropriate to the business policy of the startups that allows provision 

of support until they reach maturity, provided that the government has 

the right to impose taxes in the future or obtain a percentage of sales 

and acquisitions transactions, which value is expected to exceed the 

taxes imposed by the government on startups in their different stages 

of growth. 

4. The government need to allocate the required budgets to enable 

government agencies and institutions involved with the startups and in 

stimulating entrepreneurship and creativity, achieve their strategic 

objectives, plans and the promising annual programs. This requires the 

establishment of a group of government funds: 
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- A fund to support high-risk innovative research and development 

activities in startups, which constitute a significant burden on these 

companies at the early stages of operation. 

- A government financing fund for private funds for venture capital 

investment to allow sharing of risks with the private sector and 

stimulate new private investment funds to enter the market. 

- A government fund for employment in which wages are shared with 

the owners of startups, especially if they employ unemployed youth 

and newly graduates, women, or any other marginalized groups. 

- Government funds (especially at the seed funding stage) and 

venture capital guarantee funds, similar to many countries (for 

example, the “YUZMA” program established by the Ministry of 

Finance in Israel to stimulate venture capital), as most startups 

cannot meet the conditions and criteria of the current investment 

funds. 

5. Study the following tax alternatives to deal with startups and select the 

combination most appropriate in the Palestinian context: 

- Full exemption from income tax during the first five years of the 

startup's life. 

- Impose a progressive tax on startups after the first five years of their 

life until reaching the age threshold recommended in this study (10 

years). 

- Adopt refundable tax credits (tax credits), considered as the most 

efficient, especially in the event of negative profits (Negative Income 

Tax), as it contributes, to a high extent, to stimulating startups and 

facilitate transition to the final stages of the project life. 

- Provide tax exemptions for startups that are not directly related to 

the realized profits, such as exemptions for capital gains or property 

tax. 
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- Provide incentives and tax exemptions on capital gains for the 

venture capital investment funds, to motivate them to expand their 

investment activities in startups. 

- Establish a specialized department in the Ministry of Finance to 

tackle issues related to the startups during the early stages of the 

company’s life, similar to the current department of senior 

taxpayers; and at a later stage, transfer tax file to the competent 

departments after completing its establishment requirements in 

accordance with the Income Tax and VAT Law. 

- Acknowledge the purchase tax invoices of startup companies and 

granting the company the right to recover them regardless of the 

existence of a tax file or not, which will encourage startups to 

gradually deal with official tax and avoid registration in ecosystems 

outside Palestine. 

- Revise the draft law on startup taxing position and tax exemption 

due to the legal and tax defects embodied in these texts; and amend 

clauses to rectify defects and make texts of the law understandable, 

friendly, and applicable to startups, leaving no room for disputes 

between tax departments and startups. 
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