
 رغم استمرار عدم اليقين االقتصادي، شركات األعمال الريادية الحرة تواصل النمو
 

 في األشهر  أكثر من نصف رجال األعمال الحرة الذين استطلعت آراؤهم أشاروا إلى أنهم أوجدوا فرص عمل كاملة
 شهر الستة القادمة أن يقوموا باستحداث فرص عمل كاملة خالل األ الستة الماضية ويتوقع حوالي ثالث أرباعهم

 
 " األعمالواد نشرت االستطالع "منظمة  ر  --/ بي آر نيوزواير /  4102نيسان /أبريل،  01زاندريا، فرجينيا، كأل

Entrepreneurs' Organization  لعالمية" أحدث نتائج "مؤشر رجال األعمال الريادية ا ت فيهوأظهرGlobal 
Entrepreneur Indicator  وهو استطالع يتم تنظيمه مرتين سنويا ألصحاب األعمال حول العالم. وقد استنتج من النتائج
 5..5عائدات مشاريعهم التجارية ما معدله   رجل أعمال في أرجاء العالم، الذين تبلغ 50511التي تم الحصول عليها من 

 موظفا، التالي: 434مليون دوالر سنويا وتوظف ما متوسطه 
 

لالطالع على األرصدة المتعددة الوسائل المرافقة لهذا البيان، يرجى زيارة الرابط التالي: 
-entrepreneur-global-organization-entrepreneurs-http://www.multivu.com/mnr/7165251

results-survey-indicator 
 

 55وظائف بدوام كامل في األشهر الستة الماضية واأضاف رجال األعمال الرياديةمنظمة  ٪ من رجال أعمال. 
  ،فرص عمل بدوام كامل استحداث٪ من رجال األعمال 75يتوقع في األشهر الستة المقبلة. 
 10  منهم ٪  12هوامش الربح خالل األشهر الستة المقبلة، في حين أعرب زيادة ٪ من رجال األعمال يتوقعون

 . لبدء أعمال تجارية جديدة مهاستعدادعن 
  أنهم لم وظائف بدوام كامل أو استحدثوا إما أنهم ٪ من رجال األعمال في جنوب آسيا والواليات المتحدة  1.أفاد

 م.في القوى العاملة لديهيسجلوا أي تغيير 
   ( 54الواليات المتحدة ٪ ) ها أوروبا / نمو الوظائف في األشهر الستة المقبلة، تلياإلقليمية بكل التوقعات تقود

كا ر ي( وأم٪ 70جنوب آسيا ) (، ٪ 74%( وآسيا والمحيط الهادئ ) 75)( وكندا ٪ 51الشرق األوسط ) 
 (. ٪57الالتينية / الكاريبي )

  خالل ة. اضيزيادة هوامش الربح في األشهر الستة المب٪ من أصحاب األعمال في جميع أنحاء العالم  70أفاد
ركا ي٪(، أم 74٪(، تليها أوروبا / الشرق األوسط )  73أقوى األرباح ) عن نفس الفترة، أبلغت الواليات المتحدة 

 جنوب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ ال تزال متخلفة فيفي حين أن ( ٪ 70( و كندا ) ٪70الالتينية / الكاريبي )
 ي. التوال٪ على  57٪ و  55 عن نسبةمبلغن هذا الصدد 

 أكبر وصولأبلغ رجال األعمال بتوفر ٪(  35٪( وكندا ) 37٪(، جنوب آسيا ) 35ركا الالتينية / الكاريبي )يأم 
بيئة مواتية للوصول إلى رأس عن وجود ٪ من رجال األعمال  33على الصعيد العالمي، أفاد ل. رأس الماإلى 
 .المال
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 www.entrepreneurindicator.comن، يرجى زيارة الموقع التالي: رجال األعمال الريادييلمعرفة المزيد عن مؤشر 
عام التأسست في ا. بلد 21أصحاب األعمال في من  511،.أكثر من تضم هي شبكة عالمية ديناميكية  منظمة رواد األعمال

منظمة رواد . العالميغيرون بدورهم حول حياة رجال األعمال الذين ت وهيل األعمال الشباب، من قبل مجموعة من رجا 0.15
مكن أصحاب المشاريع على التعلم والنمو، مما يؤدي إلى المزيد من النجاح في عالم األعمال يالحافز الذي األعمال هي 

عمر فقط؛ متوسط  هي عن طريق الدعوة 030الـ ال أفرع منظمة رواد األعم العضوية في واحد منغنية. والحياة الشخصية ال
مزيد من سنويا. ل ركييمليون دوالر أم 5..5ينبغي أن تبلغ عوائد شركاتهم ما ال يقل عن سنة و  24أعضاء المنظمة هو 

 .gwww.eonetwork.or، يرجى زيارة الموقع التالي: المعلومات
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