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االبتكــــــــار
و��ادة األعمال

Innovation and Entrepreneurship
لالبـتـــكـــــار و��ـــــــادة األعـمـــــــــــال

بالتعاون مع



يمثل دعم نمو قطاع الشركات الناشئة ركيزة بالغة األهمية لترسيخ 
مكانة المنطقة كمركز لالبتكار وإ�تاج المعرفة ومواصلة الحفاظ على 

هذه المكانة واالرتقاء بها. ويقدم قطاع الشركات الناشئة مساهمة 
مهمة في النا�ج المحلي اإلجمالي وخلق الوظائف إذ تساهم تلك 

الشركات بنحو 50% من الوظائف1 وتولد نحو 40% من النا�ج المحلي 
اإلجمالي. وتعد دولة اإلما�ات ال�يئة األولى لالبتكار في الوطن 

العربي، وفقًا لمؤشر االبتكار العالمي، �تيجة نجاحها في ��ادة عدد 
الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وجذب المواهب العالمية.2

الوضع
ال�اهن

الحياة بعد كوفيد-19: االبتكـار و��ادة األعمال

1 https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/PP/2019/PPEA2019040.ashx
2 http://www.dubaichamber.com/dubaistartuphub/making-dubai-launchpad-innovation/

تولد الشركات
الناشئة الصغيرة نحو

40%
من النا�ج المحلي اإلجمالي 
في منطقة الش�ق األوسط 

وشمــال أف��قيا

وتساهم بنحـــو

50%
من الوظــائف
في المنطــقة



3 https://d2p9i44hnkrmkx.cloudfront.net/files/research-files/712020/8528773838751-2019%20MENA%20
Venture%20Investment%20Summary.pdf

ويعزى نهوض هذا القطاع ليصبح مساهمًا مهمًا في اقتصاد 
دولة اإلما�ات إلى التوسع في المباد�ات التي تقودها 

الحكومة لتس��ع النمو وبناء منظومة تجا��ة داعمة ل��ادة 
األعمال واالبتكار. ووفقًا لتق��ر االس�ثمار الجريء في منطقة 

الش�ق األوسط وشمال إف��قيا للعام 2019، جذبت دولة 
اإلما�ات أكبر حصة من التمو�ل الجريء للمشا��ع في منطقة 

الش�ق األوسط وشمال إف��قيا بنصيب 60%، وتلتها مصر بنسبة 
14%، ثم المملكة العر�ية السعودية بنصيب 9%. وأظهر التق��ر 
أن سبع شركات من أعلى الشركات الناشئة تمويًال في منطقة 

الش�ق األوسط وشمال إف��قيا موجودة في دولة اإلما�ات، 
ومنها: يلو دور إنرجي، ت�وكر، إيكار، و�ي�ات.3

ومع هذا يتوقع أن يكون لجائحة كوفيد-19 الحالية تأ�ير على 
قطاع الشركات الناشئة في المنطقة. فوفقًا لمسح حديث 

لمجموعة من الشركات الناشئة في منطقة الش�ق األوسط 
وشمال أف��قيا، أفادت أن أزمة كوفيد-19 تؤثر على أعمالها، 
وأن أكثر ما يقلقها صعوبة تحصيل اإلي�ادات وجمع التمو�ل 

ومعدل االستنفاد.
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الفـــرصـــة
نظ�ًا إلى أن العديد من الشركات الناشئة القوية التي �تسم بمعدل 
استنفاد عال لن تكون في وضع م��ح خالل أزمة تفشي كوفيد-19 

فإن الدعم الحكومي لها يمثل عنص�ًا حيويًا جدًا لها. وسيكون هذا 
الدعم ض�و��ًا لعودة الشركات إلى مستويات ما قبل األزمة بمجرد 

انحسار جائحة كوفيد-19، وسيسهم في حماية �يئة االبتكار و��ادة 
األعمال من الض�ر الدائم الذي قد �ؤدي إلى انكماش اقتصادي أكبر 

على المدى الطو�ل.

قد تطبق تدا�ير الدعم الحكومي بصورة مؤقتة ثم تلغى بعد ت�اجع 
أزمة كوفيد-19، أو تطبق بصورة دائمة حسب الحاجة. و�وصى بتنفيذ 

التدا�ير المؤقتة فو�ًا، الحتواء تأ�ير جائحة كوفيد-19 على المدى 
القصير (خالل الربع الثاني والربع الثالث من العام 2020)، وتهدف 
التدا�ير الدائمة إلى معالجة التحديات طويلة األجل التي �واجهها 

قطاع الشركات الناشئة. وعلى الرغم من أن التحديات طويلة األجل 
ليست ناجمة عن الوباء مباشرة، فهي �تفاقم بسببه وسيقدم توصيات 

للتصدي لها في هذا التق��ر. لكن س�تطلب التدا�ير الدائمة الموصى 
بها د�اسًة أعمق، لتحديد كيفية �نفيذها عبر التعاون مع السلطات 

والهيئات التنظيمية المعنية، التي تبقى جزءًا ال ينفصم من منظومة 
دعم االبتكار و��ادة األعمال.
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التوصيات
اإلج�اءات المؤقتة المطلوبة فو�ًا

(ليس بالض�ورة وفق الترتيب الوارد هنا)

خالفًا للشركات الصغيرة والمتوسطة األخرى، يتصف عدد ك�ير من 
الشركات الناشئة بمعدالت استنفاد عالية. وقد  �واجه قسم ك�ير من 

الشركات الناشئة بعض التحديات مثل سد عجز النفقات في ظل 
�ناقص تدفقات اإلي�ادات �تيجة انخفاض حجم الم�يعات وانخفاض 

التمو�ل وتأخر المدفوعات وتأ�ي�ات أخرى.

ولمعالجة هذه القضية الملحة، يجب أن تشمل التوصيات تدا�ير لخفض 
بعض المدفوعات وتأخير أخرى، وتمو�ل النفقات الض�و��ة مباشرًة.

دعم الشركات الناشئة
وتحسين حالة التدفق النقدي 1



4 MAGNiTT, 2020

تشمل أكبر عناصر التكلفة الثابتة للشركات 
الناشئة ال�وا�ب، والتي تمثل نحو %80 من 

تكاليف4 شركات التقنية، وحيز المكا�ب 
(اإليجار وخدمات الم�افق)، والتكاليف 

المرتبطة بالت�اخيص والتأشي�ات والرسوم.
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4 MAGNiTT, 2020

خفض مدفوعات إيجار المكا�ب
وتأخيرها عبر إعفاءات اإليجار أو التنا�الت

يمكن تط�يق هذه اإلعفاءات مبدئيًا عن الفترة الزمنية المحددة التي 
ُيتوقع أن �ت�اجع فيها األعمال التجا��ة، ولكنها قد تجدد إن طالت 

الفترة أكثر من المتوقع. ويجب أن تستهدف هذه اإلعفاءات الشركات 
الناشئة بصورة خاصة، ألن شركات كثيرة مرخصة في المناطق الحرة 

وتعمل في مباني أو في مكا�ب مملوكة للقطاع الخاص لن تستفيد 
من هذه اإلج�اءات.
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خفض تكاليف الم�افق
وغيرها من تكاليف المكا�ب

نظ�ًا لخلو عدد ك�ير من المكا�ب �تيجًة لعمل الموظفين من المن�ل، 
يجب أن يكون بوسع أصحاب األعمال تعليق خدمات الم�افق.

تأجيل سداد مدفوعات
الخدمات المصرفية عبر اإل�ترنت

ربما يجب د�اسة ا�خاذ تدا�ير لتأجيل مدفوعات الخدمات المصرفية 
عبر اإل�ترنت الخاصة بتحو�ل ال�وا�ب، وتسهيل إصدار بطاقات اال�تمان 

للدفع عبر اإل�ترنت، النغالق ف�وع بنكية كثيرة. ومن األعباء غير 
الض�و��ة أيضًا: فرض رسوم على الخدمات المصرفية اإللكت�ونية.
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خفض رسوم الت�اخيص وتأجيلها
خفض تكاليف تجديد التأشي�ات والت�اخيص التجا��ة (ومنها 

ف عبء  حين) سيخفِّ تكاليف إلغاء تأشي�ات الموظفين المسرَّ
التكلفة الفوري عن الشركات الناشئة التي تعاني أصًال.

تقديم منح مفتوحة
يتسنى تقديم منح إلى شركات ناشئة في قطاعات محددة، 

لدعم الشركات التي قد َيضطرها إلى اإلغالق مجرُد أزمة نقدية 
قصيرة األجل.

الحياة بعد كوفيد-19: االبتكـار و��ادة األعمال
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عادة ما �رتبط 70-80% من تكاليف شركات التقنية الناشئة 
العالية النمو بالمواهب، أي إن تس��ح العمال قد يكون أكبر 

مؤثر اقتصادي في هذا القطاع أ�ناء األزمة الحالية. فمهم إَذن 
مساعدة الشركات على االحتفاظ بالمواهب الض�و��ة للحفاظ 
على �يئة االبتكار و��ادة األعمال فيها، ومنع استم�ار تدهورها. 

وهاُهنا يجب أن تركز اإلج�اءات على المواهب ذا�ها، ال على 
الشركات وحسب.

حماية المواهب في المنطقة -2
المواهب جوهر الشركة الناشئة



تمو�ل ال�وا�ب
سيكون التمو�ل الجزئي لل�وا�ب لشه��ن أو ثالثة أشهر ض�و��ًا لمنع حاالت 

التس��ح والبطالة على المدى القصير، والمساعدة في تفادي هجرة 
المواهب الماهرة من البالد. وقد يتيح ذلك ألصحاب العمل أيضًا تخفيض 

ال�وا�ب والحفاظ على التدفق النقدي لفترة أطول.

خفض تكاليف المعيشة
يتحقق هذا بتقديم «حزم المواهب» التي تقدم حسومات خاصة على 

تكاليف السكن والتأمين الطبي والنفقات األخرى بناء على الطلبات 
ن قد تستهدفهم هذه الحزم مثًال: العمال المسّرحين  مة فعًال. وِممَّ المقدَّ

من الشركات الناشئة، بحزمة الحد األدنى المدعوة «ابق وأطلق ابتكا�ًا 
عظيمًا» لستة أشهر، لالحتفاظ بمواهب ��ادة األعمال في المنطقة.

تسهيل نقل التأشي�ات �ين الشركات والمناطق الحرة
بمنح المواهب الماهرة خيا�ات تأشي�ات محددة �تيح لهم اال�تقال �ين 

المناطق الحرة أو الشركات.

دعم العمالة المؤقتة
د�اسة فتح تأشي�ات العمل الحر في هذه الفترة ما يتيح لألشخاص العمل 

بعقود قصيرة األجل لتخفيف ضغوط التأشي�ات عن الشركات إلى حين 
استئناف العمليات التجا��ة. سيسهم ذلك في تجنب إمكانية مواجهة 

العاملين أخطار متعلقة بالبطالة.
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االس�ثمار المشترك
تستطيع الحكومات تع��ز الثقة وتحفيز جمع األموال، �إعالم السوق 
بأنها ستس�ثمر في أسهم الملكية الخاصة بالشركات الناشئة، على 

غ�ار النهج الذي ا�تهجه مجلس االحتياطي الفيد�الي األم��كي 
والبنوك المرك��ة األخرى لتوفي�الدعم أسواق اال�تمان.

الق�وض منخفضة الفائدة
يمكن رعاية أنماط كثيرة من الد�ون –مثل الد�ون المنظمة والد�ون 

القليلة األصول والد�ون االس�ثما��ة والسندات القابلة للتحو�ل 
وغيرها– لتقديم حلول مالئمة للشركات الناشئة تلبي حاجة كل منها 

وتخفف الضغوط عليها على المدى المتوسط. . فربما ُأصدرت مثًال 
سندات سيولة يتسنى للمس�ثم��ن والصناد�ق المشاركة فيها بحصص 
متفاوتة. وبهذا السند يسع المس�ثمر أن يتوقع معدل عائد محدد في 

فترة زمنية محددة ُيتوقع أن �نف�ج فيها األزمة و�رجع العمل إلى 
ط�يعته. ولتحديد الشركات المستحقة لسندات السيولة تلك، �وضع 

برنامج تأهيلي يكون على الشركات فيه أن تلبي معا�ير معينة، 
ويتسنى فيه أن ت�اجعها بصورة فردية لجنُة اس�ثمار وَحْوكمة. 

وسيتطلب ذلك مشاركة البنوك التجا��ة وشركات خدمات الق�وض 
وشركات �أس المال االس�ثماري.
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نظً�ا ألن الوضع الحالي �اد عدم اليقين وقلل ثقة المس�ثم��ن؛ فربما 
�إمكان المباد�ات الحكومية أن تعد للمحافظة على استق�ار السوق.
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التوصيات
تدا�ير دائمة لدعم النمو طو�ل األجل

(ليس بالض�ورة وفق الترتيب الوارد هنا)

الحلول المصرفية والمالية1

ال تجد بعض الشركات الناشئة سهولة في الوصول إلى التمو�ل 
المصرفي. وسيكون من الض�وري تحديد كيفية تع��ز التمو�ل المصرفي 

وغير المصرفي للمشا��ع الصغيرة والمتوسطة، وخاصًة الشركات الناشئة 
في قطاع التقنية لدعم نمو هذا القطاع. وسيساعد م��د من التبسيط 

إلج�اءات تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في خفض تكلفة إطالق 
األعمال التجا��ة وتوفير الخدمات المصرفية للشركات الناشئة. ويضاف 
إلى ذلك �إمكان البنوك إنشاء وحدات للمشا��ع الصغيرة والمتوسطة، 

ليسهل عليها فهم ط�يعة اإلق�اض للشركات الصغيرة.
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الشفافية2
��ادة الوضوح وتقليل االرتباك

الحظ مجلس دبي لمستقبل ��ادة األعمال وال�يئة االبتكا��ة أن �إمكان 
كيانات القطاع الخاص في المنطقة، ومنها البنوك، أن تحصل على 

وصول أس�ع وأفضل إلى اإلعالنات الحكومية المتعلقة بالقوانين 
الجديدة أو المؤقتة بما يخص الجائحة الحالية، إن طبقت است�ا�يجيات 

توعية أقوى وأكثر فّعالية لنشر هذه المعلومات. ففي كثير من 
الحاالت ال تصل معلومات تلك اإلعالنات إلى «العاملين على األرض 
الذ�ن يتعاملون مع الشركات.» وستكون توجيهات السلطات بشأن 
التغ�ي�ات في السياسات ض�و��ة لتع��ز الثقة لدى مجتمع األعمال 

وتقليل عدم اليقين. وقد تساعد مبادرتان محددتان في ذلك:

قائد الشركات الناشئة
داعم ص��ح لشركات التقنية الناشئة، يذهب الناس إليه للحصول 

على المعلومات. 

خطوات يسهل ا�باعها في
اإلعالنات الحكومية

ُيعلن عن مباد�ات كثيرة دون إيضاح الخطوات التالية أو الهيئات 
التي ترتبط بها. وستسهم ال�يانات الصحافية التي تحتوي على 

�وابط للصفحات المقصودة ونقاط االتصال في تع��ز الشفافية.



ما أكثر شيء يقلقك خالل األزمة الحالية؟*

هل اضط�رت إلى إج�اء تغ�ي�ات است�ا�يجية
الستم�ار عمل مش�وعك أو �نميته؟*
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ال 4%

37%

59%

?

10%37%53%

التحرك في األزمة الحالية
�تائج المسح

هل تؤثر الحالة ال�اهنة على عملك؟*

ما �ال الوقت مبكً�ا لتحديد ذلك

نعم

?

نعم
ال41%

59%

هل يستحسن أن توظف الشركات موظفين
خالل الحالة ال�اهنة؟*

رضا الموظفين 

معدل االستنفاد 

جمع األموال 

توليد اإلي�ادات 

نعمال ما �ال الوقت
مبكً�ا للتغ�ير

* تستند النتائج إلى عينة من 100 شخص من أحدث ندوة لماجنيت MAGNITT عبر اإل�ترنت
«نصائح لتحرك مؤسسي الشركات في الوضع الحالي» مع ش��ف البدوي
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