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اتحاد الغرف العربية

نشأته 

)ديسمبر(  األول  كانون   16 بتاريخ  العربية  الغرف  اتحاد  تأسس 
الدافع  وكان  له.  رئيسيًا  مقرًا  بيروت  مدينة  من  واتخذ   ،1951
األساسي إلنشاء االتحاد وعي أصحاب األعمال العرب إلى أهمية 
التعاون اإلقليمي كوسيلة لدفع عجلة التنمية االقتصادية العربية، 
المستوى  اقتصادية عربية تعمل على  فكان االتحاد أول مؤسسة 
غير الحكومي لتروّج فكرة التعاون والتكامل االقتصادي بين البالد 
التعاون بين  العربية. وقد لعب اإلتحاد دورًا هامًا في دفع عجلة 
واالستثمارية.  والتجارية  االقتصادية  الصعد  على  العربية  البالد 
المشتركة  العربية  السوق  الدعوة إلنشاء  إلى  سّباقًا  اإلتحاد  وكان 
الوحدة  تحقيق  بهدف  تنفيذها  يجب  التي  العامة  المبادئ  ووضع 

االقتصادية بين البالد العربية.

أعضاؤه

يضم اإلتحاد في عضويته غرف واتحادات غرف 22 دولة عربية 
تمّثل وترعى جميع مؤسسات القطاع الخاص في دولها.

رؤيته

أن يكون االتحاد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي في أعماله 
التجارية واالستثمارية واالقتصادية، بحيث يعمل على تطوير مكانة 
هذا القطاع ودوره في عملية نمو وتنمية وتكامل االقتصاد العربي.

رسالته

أن يكون:
األعمال  بين مجتمعات  التعاون  داعمًا ألواصر  • مركزًا مرجعيًا 

في الدول العربية.

• مطورًا للفكر االقتصادي العربي على أسس مستدامة.
االقتصادي  العمل  قواعد  إلى  العربي  الخاص  للقطاع  معبرًا   •

الدولي وبما ييسر ويعزز اندماجه في االقتصاد العالمي.

أهدافه

تتمثل أهداف االتحاد الرئيسية في اآلتي:
• تحقيق التكامل االقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة 

ومتطورة.
• تمثيل كافة القطاعات االقتصادية العربية قوميًا وإقليميًا ودوليًا 

من منظور أصحاب األعمال.
• تعزيز دور الغرف واتحاداتها كممثلة لمجتمعات األعمال والقطاع 

الخاص في بالدها.
التي  المعوقات  الخاص وإزالة  القطاع  احتياجات  التعّرف على   •

تواجه طموحات التنمية.
وبين  وبينها  العربية  األعمال  مؤسسات  بين  التعاون  تطوير   •

مؤسسات األعمال األجنبية.

أنشطته

مسيرة  دفع  في  أساسًا  تصّب  ومتنوعة  عديدة  االتحاد  نشاطات 
بنقل وجهة  اإلتحاد  يقوم  إذ  المشترك.  العربي  االقتصادي  العمل 
من  المتنوعة  إصداراته  خالل  من  العربي  الخاص  القطاع  نظر 
في  نشرها  ويتم  والرائدة.  النوعية  والتقارير  والدراسات  البحوث 
مطبوعات ونشرات اقتصادية ودوريات. واإلتحاد الذي يستند إلى 
تجربة غنية في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات المتخصصة 
يقّدم خدمات  كما  العرب.  األعمال  اهتمامات أصحاب  في شتى 

متنوعة أخرى لمؤسسات القطاع الخاص العربية.
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االفتتاحية

في  الحكومات  تبذل 
األوسط  الشرق  منطقة 
جهودًا  أفريقيا  وشمال 
تعزيز  أجل  من  كبيرة 
الصغيرة  الشركات  ودعم 
حيث  الحجم،  والمتوسطة 
الشركات  هذه  بأن  ُيعتقد 
في  كبير  بشكل  تساهم 

تعزيز االبتكار والتوظيف.
وعلى هذا األساس يتبادر 
في  األعمال  ريادة  تقف  أين  التالي:  الجوهري  السؤال  الذهن  إلى 
العالم العربي؟ وإلى أين؟ وبصراحة، هل لها حتى وجود؟! واألهم 
من كل ذك، أين يذهب أصحاب المشاريع للحصول على التمويل 
في العالم العربي من دون وجود حتى شركة واحدة في متناول اليد 

توفر رأس المال االستثماري الحقيقي؟ 
العالم ورؤية كيف أن كل الشركات  إلى بقية دول  النظر  إن 
أن  يمكننا  لماذا ال  ابتدأت من ال شيء ألمر مدهش.  قد  الكبيرة 
نجد شركة عالمية واحدة كانت قد ابتدأت أعمالها انطالقا من العالم 
العربي؟ ألنه، وعلى الرغم من كل الثروة في المنطقة وجيل الشباب 
العرب الذي يحاول قصارى جهده لتحقيق ذلك، فما زالت الشركات 

العائلية تسيطر على جميع القطاعات.
هل يمكن لهذه العائالت الثرية وشركاتها الغنية أن تستثمر في 
شركات ناشئة؟ ماذا لو كانت تلك الشركة الناشئة تستند إلى فكرة 

عظيمة؟
نحن بحاجة إلى التوقف للحظات لمراجعة الكيفية التي تبدأ بها 
أن  أن ندرك  إلى  المشاريع ونحن بحاجة  تلك  المشاريع ووضعية 
الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المستقبل لنمو االقتصاد من خالل 
خلق أعمال جديدة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في المنطقة. 
نحن بحاجة إلى إنشاء ودعم شركات رأس المال االستثماري في 
الناشئة  الشركات  هذه  لرعاية  الخبرات  أصحاب  قبل  من  المنطقة 

الجديدة، يرشدونهم إلى الطريق الصحيح ويمولونهم. 
وبالطبع لتحقيق النجاح، يجب أن تكون شركات الدعم الرأس 
الجديدة  المشاريع  هذه  إلى  تنظر  حكومية  غير  شركات  مالي 
على  بحتة. عالوة  استثمارية  أنها فرص  على  التجارية  واألعمال 

الشركات،  لكال  حاكمة  وقوانين  تشريعات  إلى  بحاجة  نحن  ذلك، 
الرأس مالية والناشئة.

انطالقا من كل ما تقّدم، فنحن بحاجة إلى تنفيذ التدابير التالية 
من أجل تعزيز الثقافة والبيئة المناسبة لرجال األعمال:

- إنشاء واستقطاب رؤوس األموال االستثمارية في المنطقة.
- تكثيف استخدام رأس المال االستثماري لتشجيع ودعم رواد 

األعمال في المنطقة.
- خلق مسابقات في المنطقة لتشجيع تنظيم المشاريع التجارية.

- وضع تشريعات لشركات رأس المال االستثماري والشركات 
الناشئة.

الصغيرة  الشركات  إلنشاء  المتطلبات  في  النظر  إعادة   -
والمتوسطة الناشئة والتأكد من أنها قابلة للتحقيق.

إلى  االستثمارية  األموال  رؤوس  شركات  جذب  أجل  ومن 
المنطقة، فنحن بحاجة إلى:

- التأكد من أنه لدينا آلية مناسبة والتي من شأنها السماح لتلك 
الشركات بالتخارج من استثماراتها األولية بشكل مربح.

حاليا  تبحث  التي  الكبرى  العالمية  الشركات  انتباه  جذب   -
الشركات الناشئة.

مبادرة  دعم  في  حاسما  دورا  الحكومات  تلعب  المحّصلة  في 
النمو  في  كبيرًا  إسهامًا  تسهم  أن  شأنها  من  كبرى  اقتصادية 
االقتصادي وخلق فرص عمل في المنطقة. ومن هذا المنطلق على 
الحكومات االستفادة من عالقاتهما السياسية ومن قدراتها لمساعدة 
الشركات  امام  بها  للتعريف  الناشئة  والشركات  المشاريع  أصحاب 

المحلية واإلقليمية والدولية.
في المقابل فإّن توفير المنح واستقطاب رجال أعمال من بلدان 
تقدمها  أن  يمكن  التي  المساهمات  من  القليل  سوى  ليس  أخرى، 
الحكومات في المنطقة من أجل تعزيز ثقافة رعاية رواد األعمال 
إلى  البيئة لنموهم. عالوة على ذلك، كل هذا سوف يؤدي  وخلق 

إيجاد بيئة أعمال جاذبة جدًا.
في النهاية فإّنه إذا لم يتم األخذ بعين االعتبار كل ما تقّدم على 
محمل الجد وبشعور من االستعجال، فلن نتمّكن من تعزيز واقع 

ريادة األعمال في العالم العربي في الوقت الراهن.

مستقبل ريادة األعمال في العالم العربي؟!

محمد عبده سعيد
رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية 
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