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 مقدمة:  

يأتي هذا التطور من طبيعة الوكالء االقتصاديين في  و   ،حن نعيش في عالم يتسم بالتغيرات السريعة وغير املتوقعةن

الصورة   هذه  املنافسين.  على  االقتصادية  هيمنتهم  وضمان  رغبتهم  أحيانا  إشباع  أخرى   دةاملفيو   املخيفة    أحيانا 

التنمية   اتجاهات  ملتابعة  املناسبة  الوسائل  بإيجاد  مهووسين  يكونوا  أن  إلى  واملديرين  الحكام  تدفع  التطور  لنظرية 

اغتنام الفرص املعيارية للعوملة. ومع ذلك ، لم تعد هذه املهمة سهلة ، لكنها ليست مستحيلة ألنها تقوم على معايير  و 

عوامل  ال . في هذا السياق ، تعد املعرفة اإلدارية والتكنولوجيا وروح املبادرة من بين  في آن واحد  اقتصادية ومجتمعية 

 ذا العالم. ه في  االقتصادية تعزز التنمية  التي  أخرى 

تقنية   Facebook و  Dropbox و  Uber و Amazon و Silicon Vally تعد  ومراكز  ضخمة  لشركات  أمثلة  مجرد 

عرف    تتحكم بتكنولوجيا العالم. بدأت هذه
ُ
الشركات الكبيرة كشركات تكنولوجية شابة وقابلة للتطوير بشكل كبير ت

، أي أنها  خالل تطوير منتج أو خدمة وتقديمها إلى السوق   كشركة ريادية تسعى لتحقيق نمو سريع من Startups باسم

 .محاطة بالعوامل االقتصادية واإلدارية التي تدفع نجاح أو فشل هذه الشركات الصغيرة فكرة

من لتقارير  ا 
ً

فإن   GEM (Global Entrepreneurship Monitor) وفق كبيرة  الشركات  ال ،  ديناميكية  تظهر  ناشئة 

اإلبداعي وإمكانية   والتوجه    كما  التدمير  العملية  على  تؤثر  الناشئة  الشركات  أن  املصدر  نفس  من  اإلحصاءات  تظهر 

االقتصادي من خالل تصور تكوين ثروة كبيرة أو دخل مرتفع أو إحداث فرق ملحوظ في العالم. في أملانيا ، على سبيل  

٪ من إجمالي  32طة ريادة األعمال وتنوي الوصول إلى  ٪ من إجمالي أنش 44.4أكثر من    الشركات الناشئة املثال ، تمثل  

يمثل   الهند  في  بينما  ؛  من86.8الدخل   ٪ TEA   املساهمة 87.2و الصورتان  هاتان  تثبت  الدخل.  إجمالي  من   ٪

 .االستثنائية لهذه الكيانات في تحفيز النمو والتنمية

في  الناشئة  الشركات  تلعبه  الذي  الدور  الضوء على  املؤتمر  املحاور    يسلط هذا  خالل  االقتصادية من  التنمية  تعزيز 

 :التالية
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 شروط املشاركة في امللتقى:  ❖

 . يجب أن تكون املقاالت املقدمة أصلية وغير منشورة في جهة أخرى 1

 . لغة املقاالت هي العربية، اإلنجليزية والفرنسية2

و بالنسبة للمقاالت باللغة    14، حجم الخط:  Traditional Arabicو بخط   Word. يتم إرسال املقاالت ببرنامج 3

 (12بحجم   Times New Romanاألجنبية فيتم عن طريق 
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