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 الملخص

عمال في تعزيز إستراتيجية التنمية األهدفت الدراسة الحالية إلى تحليل فاعلية ريادة   

بينت الدراسة نظريا ، . وعبر المنهج الوصفي التحليلي0202مة: رؤية مصر االمستد

أن ريادة األعمال تعد أحد المداخل األساسية للتطور االقتصادي ومواجهة البطالة لدى 

مختلف المجتمعات، إذ تتصل بالتنمية المستدامة بصورة مباشرة سواء عن طريق 

تحقيق نفس أهدافها أو بطريقه غير مباشرة بالتأثيره على آليات تحقيق هذه األهداف. 

الهدف األول للتنمية  -شاط ريادة األعمال في تحقيق النمو االقتصاديويساهم ن

بالتحفيز على خلق فرص العمل وتحسين المهارات وتشجيع اإلبتكار  -المستدامة

في استمرار ذات فاعلية ا محوريالتكنولوجي. بما يُعني أن نشاط ريادة األعمال 

تطور نشاط ريادة األعمال في ديناميكية عملية التنمية المستدامة. وأظهرت الدرسة 

في الفترة  Total early-stage Enterpreneurship Activity المراحل المبكرة

 0202في المائة عام  7في المائة، بحد أدنى  9.9(، قد بلغ متوسط 0222-0202)

. ورعم وجود عدد من التوجهات الحكومية لدعم نشاط .020في المائة عام  0..0و

ريادة األعمال في مصر أى أنه ثمة مخاوف وتحديات تواجه رواد األعمال بشكل عام 

المشروع على التنفيذ، تكاليف الفرص الضائعة، عدم  قدرة، في مقدمتها األمن المالي

عدم توافر البيانات ، التحديد الدقيق لماهية رائد األعمال  طبيعة المناخ اإلستثماري

الدقيقة عن رواد االعمال، تردي نظام التعليم وعدم عنايته بريادة األعمال، ثقافة العمل 

في إستراتيجية التنمية المستدامة  الحر... وغيرها. ولتعزيز فاعلية ريادة االعمال

من تغيير قواعد اللعبة، بدءا بتغيير النظرة السائدة حول ريادة  ، البد0202مصر 
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االعمال والخوف من الفشل إنطالقا نحو التوجه إلرساء دعائم تهيئة بيئة مناسبة لهذا 

حفزه من جانب وتضمن إستمراريته من جانب آخر. ويمكن النوع من النشاطات، تُ 

لريادة األعمال واإلطارين  طار العام المحفزاإلا هبلورة ذلك في عدد من األطر أهم

طار عدد من األدوار إسند في كل التشريعي والمؤسسي واإلطار االجتماعي. إذ يُ 

ن في مقدمتهم الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأنظمة يلالعبين رئيسي

 التعليم واإلعالم..... وغيرها.

 .0202ات المفتاحية : ريادة األعمال، التنمية المستدامة، مصر، رؤية الكلم

Abstract 

The current study aimed to analyze the effectiveness of 

entrepreneurship in promoting a sustainable development strategy: 

Egypt's Vision 2030. Through the descriptive analytical approach, 

the study theoretically demonstrated that entrepreneurship is one of 

the basic entry points for economic development and facing 

unemployment among different societies, as it relates to sustainable 

development directly, whether through Achieving the same goals, 

or indirectly, by influencing the mechanisms to achieve these goals. 

Entrepreneurial activity contributes to economic growth - the first 

goal of sustainable development - by stimulating job creation, 

improving skills, and encouraging technological innovation. This 

means that entrepreneurial activity is pivotal and effective in 

sustaining the dynamic of the sustainable development process. The 

study showed the development of the entrepreneurial activity in the 

total early stage of entrepreneurship activity in the period (2008-

2016), it reached an average of 9.9%, with a minimum of 7% in 
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2010 and 14.3% in 2014. There were a number of trends 

Government to support the entrepreneurial activity in Egypt, that is, 

there are fears and challenges facing entrepreneurs in general, 

primarily financial security, the project’s ability to implement, costs 

of lost opportunities, lack of precise identification of what the 

entrepreneur is, the nature of the investment climate, the lack of 

accurate data on entrepreneurs, deterioration The education system 

and its lack of attention to entrepreneurship, the culture of self-

employment ... and others. In order to enhance the effectiveness of 

entrepreneurship in the sustainable development strategy of Egypt 

2030, the rules of the game must be changed, starting with 

changing the prevailing perception about entrepreneurship and fear 

of failure, starting with a tendency to lay the foundations for 

creating an appropriate environment for this type of activities, 

stimulating it on the one hand and ensuring its continuity on the 

other hand. This can be elaborated in a number of frameworks, the 

most important of which are the general framework that stimulates 

entrepreneurship, the legislative and institutional frameworks, and 

the social framework. In each framework, a number of roles are 

assigned to major players, primarily the government, the private 

sector, financing institutions, education and media systems..... And 

others. 

Key words: Entrepreneurship, Sustainable Development, 

Egypt, Vision 2030. 
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 المقدمة 

ير إكتسبت ريادة األعمال أهمية خاصة    قود األخ صاعدة  ةفي الع كن وصفها بالمت يم

علىىىىىى خلفيىىىىىة التقىىىىىدم التكنولىىىىىوجي والثىىىىىورة الرقميىىىىىة، ورغىىىىىم أن الريىىىىىادة 

Enterpreneurship قرن في ال مرة  ستخدمت ألول  يد، إذ إ ست بالمصطلح الجد ، لي

سليط  تم ت قد  ها  ساي، إال أن أن ست  التاسع عشر من قبل ريتشارد كانتيورن وجان باتي

صادات مؤخرا ها بكثافةالضوء علي في االقت صة  ته خا لذي لعب موي ا ، نظرا للدور التن

مع،  خل المجت صاحب المشروع ود يادة دخل  في ز الصاعدة. إذ تسهم ريادة األعمال 

مام أن نالحظ ومما يساعد في الحفاظ على النمو االقتصادي والتنمية.  ير لالهت من المث

عض كيف تطورت نظرة المجتمع في الوقت الحاضر ل يق ب حدد لتحق ريادة األعمال كم

ثراء. قي وخلق ال ثل التر سية م صادية الرئي مال و    األهداف االقت يادة األع تتضمن ر

يىىادة واالبتكىىار وقىىرار المخىىاطرة كتشىىاف الفىىرص ومحىىدداتها الرئيسىىية هىىي الرإ

فزا ستكشاف التكنولوجيات الجديبإ بدوره، مح يةدة. ويشكل االبتكار،  ية االجتماع  للتنم

، لهىىذا السىىبب، قامىىت النمىىو ا فىىي تعزيىىزأساسىىيا عنصىىرالقتصىادية وخلىىق الثىىروة، وا

مىن أجىل تعزيىز ريىىادة  المنظمىات والبلىدان بنقىل المىوارد البشىرية والماديىىة والماليىة

ملبتكااألعمال واإل فرص الع في خلق  ها  هم أهميت تأثير  ر وف ية، وال واألعمال التجار

كانتيلون، أول أكاديمي  إلى ايعود تاريخهو .( Severo et al,2019,p80) على البيئة

يحىاول صىراحة تعريىف ووصىىف دور رواد األعمىال. ومىع ذلىىك، لىم يكىن مصىىطلح 

سائ من و كل  نة ل مة الطنا هو الكل قرن العشرين  سعينيات ال تى ت ل "ريادة األعمال" ح

يد  امع هذا التسارع منذ منتصف التسعينيات، بدأ واضعوو .ماإلعال في العد سات  السيا

صدار من البلدان والمنظمات الدولية في االعتراف صراحة بأهمية تنظيم ا شاريع وإ لم

يادة األعمالبدءا ب بيانات عامة حول إلتزامهم بريادة األعمال  ، ومروراتحسين بيئة ر

سين  سات لتح طوير سيا عن بت بات أو  لة العق يق إزا عن طر سواء  شاريع،  ظيم الم تن

يد يق المز ثال طر سبيل الم لى  نات ع ثل اإلعا شرة م ستهدفة المبا جراءات الم  من اإل

(Anders and Stevenson, 2005, p2).  



 
  0202ف اعلية ريادة األعمال في تعزيز إستراتيجية التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر  

 أحمد جمال خطاب & حازم حسانين محمد

 0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد 
377 

 
 

فإن     سات وتطويرها،  ومع ذلك،  هذه السيا عة  تؤثر متاب تي  مل ال عن أي العوا والبحث 

ية المحدودةوم من فوائدها، يعلى ريادة األعمال وتعظ  - ال تزال تعوقها المعلومات التجريب

ية نت المتنام مة -وإن كا سة العا جال السيا في م شارات  ناك إ كون ه ندما ت يادة . فع لى ر إ

ساويها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل عام، أو حتى أن ن األعمال، ال يمكن

لى ،(Hoffmann, 2007) كما ذهبأعداد العاملين لحسابهم الخاص  ياد إ ة األعمال أن ر

توافر اإلحصاءات عن هذه وتلك.  الشيءتعد مفهوما مختلف بعض  يا،  هذا، جزئ ويعكس 

نه يعكس  خاص، لك عاملين لحسابهم ال شركات الصغيرة والمتوسطة وال بشكل أكبر عن ال

يادة ا الغموض العام فيما يتعلق بتنظيم المشاريعأيض علو. الر هو  ل هذا الغموض  فاقم  ما ي

با االحاجة إلى أن يكون صانعو في أورو ئك  جراء السياسات، وخاصة أول قادرين على إ  ،

يادة األعمال مق بين ر ية  عاريفظل في  -ارنات دول قة غياب الت جوهر  الدقي تي تجسد  ال

ترك صناع الس0دوليا فإن مؤشرات ريادة األعمال القابلة للمقارنة - ريادة األعمال سة ، ت يا

يادة  نة لر بل للمقار بول وقا يف مق جود تعر عدم و ظل  في  تى  لك، ح مع ذ مأزق. و في 

سنوات األخيرة   في ال بدأ يتحسن  قد  توافر المؤشرات  لق ب ما يتع فإن الوضع في األعمال، 

(Ahmad and Anders Hoffman,2007,p2  .) 

فا م     ية موق ماء التنم من عل يد  خذ العد يادة ومع تطور ريادة األعمال، إت فاده أن " ر

كان  قد  ية. ل لدان النام في الب ية "  صلة بخطى التنم قا ذا  شكلة أو عائ األعمال لم تعد م

ستغلون  يف ي ماذا وك هم ول من  ما ب ثر اهتما خرى أك ية أ من ناح علماء ريادة األعمال 

                                                           
طوات  1 خذت خ لذلك، ات جة  صال، ونتي ها تخصصا منف مال باعتبار يادة األع سة ر لدان اآلن بسيا من الب يد  ترف العد تع

لدولي واليوروستات  نك ا برامج الب بدأت  لدولي ،  لوطني. وعلى المستوى ا لتحسين قياس ريادة األعمال على المستوى ا

ثل  صة م ظًرا  Global Entrepreneurship Monitorوالمؤسسات الخا ياً. ن نة دول لة للمقار نات قاب طوير بيا في ت

يدان  في الم ية  عاون والتنم مة الت لى منظ عات إ لدان والمجمو من الب يد  فت العد ية ، الت نات الدول طوير البيا في ت ها  لخبرت

من  ية  شبكات دول من  ستفادة  خالل اال من  هذا اإلطار  ثل  طوير م في ت يه  ساعدة والتوج لى الم صادي للحصول ع االقت

حصىىائيين والمحللىىين وصىىانعي السياسىىات. قىىدم مىىؤتمر اسىىطنبول الىىوزاري لمنظمىىة التعىىاون والتنميىىة فىىي الميىىدان اإل

صادي  شأن احتياجىات  .022االقت ية وصىريحة ب مال توصىيات قو سطة وريىادة األع شركات الصىغيرة والمتو بشىأن ال

لت مؤسسة كوفمان بالواليات المتحدة بمنظمة ، اتص 0222/0222وتطوير بيانات أكثر شموالً وقابلية للمقارنة. في عام 

ية ) لة للمقارنة OECDالتعاون االقتصادي والتنم ية وقاب جودة عال طوير  جدوى ت يد  طاق لتحد يد ن سة تحد ( إلجراء درا

توفي ICEالبيانات الدولية عن ريادة األعمال ومحدداتها. باإلضافة إلى ذلك، قام  ية ، ب قوده الدنمارك ر ، وهو اتحاد دولي ت

 .التمويل الالزم لتطوير مختلف مشاريع
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تم  لة  ية؛ حا لدان النام ية أو الب يادة األعمال على التنم تأثير ر من  بدال  ريادة األعمال 

بأن وصفه قاد  طاق اإلعت ساع ن قدمتها، إت في م عدة  مي" ألسباب  ها "انفصال عل ا بأن

شكل  يادة األعمال ب يا، إنتعشت ر صاديين. ثان ية االقت ريادة األعمال مفيدة للنمو والتنم

ضا  يق تخفي في تحق لدان  من الب يد  ملحوظ خالل العقود الثالثة الماضية  وساعدت العد

ية الكم من الناج حول كبيرا في الفقر  ثا، ت صين. ثال في ال حال  هو ال ما  ية، ك ية والنوع

المىىانحون ووكىىاالت التنميىىة الدوليىىة إلىىى ريىىادة األعمىىال لتحسىىين فعاليىىة المعونىىة 

يادة Naudé, 2013,p4واستدامتها ) ،( ومن ثم فقد إنتهى الجدل بخصوص أن دور ر

شرة، األعمال في التنمية محل محل خالف وجدل علمي، وأن العالقة ال تزال غ ير مبا

بعد أن تبددت كل تلك األطروحات وباتت ريادة األعمال ظاهرة تتجلى في جميع أنحاء 

االقتصاد في أشكال مختلفة كثيرة مع العديد من النتائج المختلفة، وهذه النتائج ال ترتبط 

جة  لة، ومعال دائما بخلق الثروة المالية، على سبيل المثال قد تكون مرتبطة بزيادة العما

جرى  عدم تي  ستدامة ال ية الم هداف التنم صلب أ هي  تي  ية ال ضايا البيئ ساواة والق الم

. ونصىىت منظمىىة اإلتحىىاد االوربىىي للتعىىاون 0202السىىعي لتحقيقهىىا بىىدءا مىىن ينىىاير 

صادي يدان االقت في الم ية  يادة األعمال،  OECDوالتمن ستهداف ر ، صراحة، على إ

األعمىىال، النشىىاط الريىىادي، وريىىادة عبىىر تعريفهىىا مىىن خىىالل ثىىال  مكونىىات : رواد 

 ( وذلك على النحو التالي: (OECD,2007، 0األعمال

                                                           
ناك رواد  0 كون ه ندما ي شرطية ع عدم الم في  صيته  جد خصو مال، ي يادة األع شاط ر مال ون بين رواد األع يز  إذا التمي

هم  مر م أعمال، سيكون هناك دائما نشاط ريادي، لكن من المهم اإلشارة إلى أن األخير ال يعتمد على وجود األول. وهذا أ

ي في  OECDف ألن تعر صة  ضرورة ح هم بال كون ل مال دون أن ي بدون رواد أع قد ي شركات  في ال فراد  يدرك أن األ

كن  ية. يم كون رياد كن أن ت سها، يم الشركة. هذا يعني أن جميع الشركات، حتى تلك التي ليس لديها رجل أعمال على رأ

ثال  سبيل الم لى  ية ع صناديق االئتمان ساهمين أو ال كة للم شركات المملو صاحبة لل كون  تب أن ت مدراء برا يديرها  تي  وال

عود  كن أن ت يدة يم سواق جد يات أو أ جات أو عمل ستغالل منت يد وإ في تحد ها  ها أعمال تدير ب ريادة أعمال، والطريقة التي 

ية  طة الثان برز النق يديرها رواد أعمال. وت ها و تي يملك لى -بالنفع على الشركات األخرى ال من األو بع  تي تن أن رواد  -ال

ما  خاص، ك سابهم ال عاملين لح صغيرة أو ال ية ال مال التجار لق حصريًا باألع فاهيم تتع سوا م مال لي يادة األع مال ور األع

يدان  في الم بي  عاون األورو ظر منظمة الت فإن وجهة ن ثم  يان.  ومن  من األح ير  في كث سات  من الدرا يد  افترضت العد

ية ) صادي والتنم ظاOECDاالقت مال ك يادة األع هي أن ر ترتبط (  تي  صائص ال عض الخ كس ب يدها تع كن تحد هرة يم

يدة،  يات واألسواق الجد جات والعمل ستغالل المنت يد وا خالل تحد من  مة  بالعمليات التي تظهر من خاللها، وهي خلق القي

 وهذا ليس فريًدا الشركات الصغيرة أو رجال األعمال، على الرغم من أهمية هذه لعملية ريادة األعمال.
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مال -0 يد رواد األع لى تول سعون إ لذين ي مال( ا صحاب األع شخاص )أ هم األ  ،

ستغالل  يد وإ خالل تحد من  صادي،  شاط اقت قيمة، من خالل إنشاء أو توسيع ن

 منتجات أو عمليات أو أسواق جديدة. 

يادي -0 شاط الر من  الن مة،  يد القي لى تول ساعي إ غامر ال ساني الم مل اإلن هو الع

جات  خالل إنشاء أو توسيع النشاط االقتصادي، من خالل تحديد وإستغالل منت

 أو عمليات أو أسواق جديدة.

 هي الظاهرة المرتبطة بنشاط الريادة.  ريادة األعمال -0

تائج       له ن كون  قد ي هم تجنب تعريف  ظور عالوة على ذلك، من الم من من سية  عك

هم  من الم يادة و صاحبة ر كون  كن أن ت يرة يم شركات الكب ضح أن ال السياسة. من الوا

ثة،  طة الثال تأتي النق يادة األعمال. و سات ر عدم تجاهل هذه الشركات عند صياغة سيا

كار  خالل إبت من  سواء  يدة  هو جد ما  شاء  نى بإن مال تُع يادة االع في أن ر صة  متلخ

يادة األعمال على منتجات جديدة أو على  عا، تتوقف ر قائم. وراب هو  األقل تحسين ما 

يد  سبه المز هذا يك قات، إال أن  عض األو في ب شل  السعي، رغم ما قد يجده الرائد من ف

شاريع  ظيم الم ية تن في عمل جدا  ما  جزءا مه شل  عد الف سة، إذ ي برات والممار من الخ

كد ع ما يؤ جاوزه. وم مه وت خالل فه من  يزال رواد ويمكن تعلم الكثير  نه ال  لك أ لى ذ

لديها  األعمال الذين فشلوا هم رواد األعمال. فيما تتعلق النقطة األخيرة بالقيمة، التي تو

ية  ريادة األعمال، والتي يمكن أن تكون متنوعة للغاية. لذلك، تغطي القيمة العوائد النقد

ساهم لى م ثال ع سبيل الم لى  لدول ع عض ا في ب يز  يتم الترك ية.  ير النقد يادة وغ ة ر

يادة  ساهمة ر خرى على م لدان أ قد تركز ب لك،  مع ذ صادي. و األعمال في النمو االقت

ها  ماعي....... وغير األعمال في حل المشكالت البيئية أو مساهمتها في االندماج االجت

(Ahmad an Hoffman, op,cit.p5.). 

عام      يد بت0202وفي أواخر  ية، يف ية العالم حول التنم ير  قدرة ، أظهر تقر جع  ال را

(. ومىىع ذلىىك ظىىل عىىالم األعمىىال SDGsعلىىى تحقيىىق أهىىداف التنميىىة المسىىتدامة )

في  خالل االستثمار  االجتماعية نقطة مضيئة، إذ  يُظهر النمو المستمر للقطاع أنه من 
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قدم  هذا الت لى  لب ع عالمي التغ مع ال كن للمجت بدعين، يم فانين والم مال المت رواد األع

هداف التن حو أ طيء ن عدم الب من  ير  قل بكث قدر أ سم ب عالم يت لق  ستدامة وخ ية الم م

عام  لول  لم بح ساواة والظ ية  .0202الم لى أهم ية، ع ماذج الدول عض الن كدت ب قد أ و

يدة  ريادة األعمال في تعزيز قدرة شخص ما على خلق فرصة إلنتاج سلع وخدمات مف

 Markلذي أنشأه ا Facebookألنفسهم ولغيرهم وللبيئة في فترة زمنية مستدامة. مثل 

Zuckerberg ضا تد أي نه إم سهم، لك ئد للمخترعين أنف ، الذي لم يتوقف على تقديم فوا

سبوك،  للمجتمع، حتى أصبح هناك مئات الماليين من األشخاص الذين لديهم حساب في

سبوك  ساعد في ما ي فات، ك برات والثقا الذي يتيح المزيد من فرص التواصل وتبادل الخ

ئدي االعمال على  خدمات را سلع وال جارة ال جات ت ترويج لمنت هور وال الوصول للجم

لى أن  خرى. باإلضافة إ قع أ في موا مان  كان والز لى الم بتكلفة منخفضة نسبيا تصل إ

Facebook ئة لى البي سيئا ع تأثيًرا  بدأت 0ليس  كذلك   .Blue Bird Taxi  شاطا ن

حوالي  ها  02تجاريا لعدد قليل فقط من السيارات منذ  ما، ولكن سيارات عا لك اآلن  تمت

ية  يصل عددها إلى اآلالف منتشرة في المدن الكبرى في إندونيسيا. وهو مفيد جدا للتنم

حيث دور في النقل العام في المناطق الحضرية، على غرار تسهيل حركة تنقل األفراد 

وقضاء حوائجهم بما ييهيء لهم حياة سلسلة وغير مكلفة، بما يساعد على المساهمة في 

فة تعزيز  النمو وترسيخ عالقات اقتصادية واجتماعية من شأنها تجقيق األهداف المختل

 .((HOROSZOWSKI,0) للتنمية المستدامة

يز  الدراسة أهداف في تعز يادة األعمال  ية ر يل فاعل :  تهدف الدراسة الحالية إلى تحل

ستدامة مصر  ية الم بة 0202إستراتجية التنم سة اإلجا حاول الدرا لك، ت نب ذ لى جا . إ

 على ما يلي :

سات  -0 عض الدرا في ب ستدامة  ية الم في التنم يادة األعمال  ما هي العالقة بين ر

 التطبيقية؟

                                                           
كرة  4 ليس كف سبوك  ثل في ماعي م ليس هذا حكما ولكن قد يرى البعض أن هناك موقف مغاير من وسائل التواصل اإلجت

لبعض أداة  ها ا قد يرا إبتكارية، ولكن كأداه صنعت بالفعل تغيرات على مستويات اقتصادية وإجتماعية وسياسية أيضا، و
 ب واألعمال المضرة بالبيئة االجتماعية. تؤثر سلبا على الدول واألفرد، من خالل نشر بعض األكاذي
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صاد  إلى أي مدى يمكن الموائمة -0 في االقت حدياتها  بين فرص ريادة األعمال وت

 المصري؟

في  أهمية الدراسة : لقد تمت دراسة ريادة األعمال ورائدي األعمال على نطاق واسع 

يا  أبحا  االقتصاد واإلدارة في العقود األخيرة، على ضوء أنها أصبحت نشاطا مجتمع

مع. مرتبطا بتقدير كبير وقيم جمة، ويتم اإلشادة برائدي األ في المجت عمال لمساهماتهم 

لق  لى خ مال ع تأثير رواد األع عن  سمع  مرء أو ي يرأ ال ما  با  ثال، غال سبيل الم لى  ع

عن  شامل"  مع " ترويج لمجت صادي، وال مو االقت سة، والن فرص العمل، وتعزيز المناف

ظائف  لى و ثور ع في الع صعوبات  هون  لذين يواج شخاص ا فرص لأل لق  يق خ طر

(Block, Fisch and van,2017) ومن ثم تبرز أهمية الحاجة لريادة األعمال في .)

موارده  من  ثبط  ظل وجود تحديات اقتصادية واجتماعية يعانيها االقتصاد المصري، ت

تي  مع. وال شبابية المجت من هللا جعل وعال وهي  بة  قد حظي به نه  الكامنة، خاصة وأ

ياة المجت ير ح فات تغ شاطات وثقا لى ن من تجعله في أمس الحاجة إ لى األفضل. و مع إ

ية  هداف التنم يق أ في تحق عل  ها دور فا كون ل كن أن ي تي يم مال، ال يادة األع ها ر بين

 . 0202المستدامة بحسب رؤية مصر 

 : تتضمن ما يلي :  فرضيات الدراسة

صاد المصري،  - تتوقف فعالية ريادة األعمال في تعزيز التنمية المستدامة في االقت

ض لى الو قوف ع قة الو يادة من حقي لى ر ظر إ من الن بدءا  لراهن،  موي ا ع التن

شريعية  ية األطر الت لى جاهز ية، وصوال إ هذه التنم يز  سبل تعز حد  مال كأ األع

 والمؤسسية لتعزيز هذه الفعالية.

في   - ية،  ية والثقاف صادية واالجتماع حديات االقت من الت عدد  تجابه ريادة األعمال ب

كن أن تفر تي يم فرص ال عدد ال ته تت قت ذا هداف الو يق أ ها لتحق في طريق ها،  ز

 التنمية المستدامة في مصر.  
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سبيل  منهج الدراسة في  سة  هدافها –: تعتمد الدرا يق أ بار فرضياتها وتحق على  -إخت

حدداتها  يادة األعمال وم فاهميي لر عرض اإلطار الم بدءا ب المنهج الوصفي التحليلي، 

قوف حو الو عروج ن ثم ال ستدامة.  ية الم ها بالتنم يادة  وعالقت لراهن لر ضع ا لى الو ع

األعمىىال فىىي االقتصىىاد المصىىري واهميتهىىا ومحىىدداتها، كنقطىىة إنطىىالق، مىىن شىىأنها 

ية  المساعدة تفعيل دور ريادة األعمال في تعزيز إستراتيجية التنمية المستدامة وفق رؤ

 .  0202مصر 

 تقسيمات الدراسة : وهي على النحول التالي :

 ريادة األعمال والتنمية المستدامة : إطار نظري وتطبيقيالقسم األول : العالقة بين  

القسممم النمماني :  الوضممه الممراهن لريممادة األعمممال فممي مصممر : األهميممة والتطممور 

 والتحديات

القسممم النالممف : فاعليممة ريممادة األعمممال ودورهمما فممي تعزيممز إسممتراتيجية التنميممة 

 .0202المستدامة وفق رؤية مصر 

 القسم األول

 ريادة األعمال والتنمية المستدامة : إطار نظري وتطبيقيالعالقة بين 

 ريادة األعمال : المفهوم والقياس واألهمية 1/1

لذي entreprendreلقد إشتق مصطلح ريادة األعمال من المصطلح الفرنسي       ، وا

لربح أو الخسارة  يعني الشخص الذي يتعهد بإمتالك وإدارة أعمال، مع المخاطرة في ا

حو  يرهم ن ساي وغ كانتيون و من  كل  لق  قد إنط يزي(. و سفورد اإلنجل قاموس أوك (

يد أو  تعريف رائد األعمال، بأنه الشخص الذي يكون لديه إستعداد لتأسيس مشروع جد

الثقىىة الكاملىىة فىىي نتىىائج هىىذا المشىىروع. وجىىاء مؤسسىىة، دون وجىىود عنصىىر التأكىىد و

يه  لذي لد شخص ا نه ذاك ال ياه، " بأ فا إ ئد األعمال، معر ية را شومبيتر ليحدد بدقة هو

اإلرادة والقىىدرة لتحويىىل فكىىرة جديىىدة أو إختىىراع جديىىد إلىىى إبتكىىار نىىاجح.  ويىىربط 
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ر في األسواق من شومبيتر ريادة األعمال باإلبتكار، حيث أن رائد األعمال، ينفذ التغيي

خالل تنفيذ مجموعات جديدة، مما يحول السوق بعيدا عن التوازن. فيما يذهب، البعض 

اآلخر إلى أن رائد األعمال يساعد في تحريك السوق نحو التوازن من خالل اإلعتراف 

بفىىرص السىىوق والعمىىل علىىى ذلىىك. ومىىن ثىىم فتىىوافر ريىىادة األعمىىال فىىي الصىىناعات 

ساعد على المختلفة، تنشيء منتجا ما ي مة، م جات قائ جودة منت في  ت جديدة أو تحسن 

التطىىىور الصىىىناعي والتجىىىاري معىىىا، ومىىىن ثىىىم دفىىىع التنميىىىة االقتصىىىادية لألمىىىام 

(Israel,1979 فإن لزمن،  من ا قود  تا لع مال ثاب يادة األع يف ر ظل تعر حين  في   .)

تكىىن عىىام، لىىم  022إمكانىىات رواد األعمىىال المتمرسىىين قىىد تطىىورت بالتأكيىىد. فقبىىل 

كن  الخيارات التي يمتلكها رجل األعمال، هي ذاتها المتاحة في العصر الحالي، إذا لم ت

ما  شيء  لديك المهارة الالزمة لصنع شيء ما، ولم يكن لديك رأس المال الالزم لشراء 

يق  ها لتحق متاجا كما اليوم. وألن ريادة األعمال هي إنشاء أعمال مع بناء وتوسيع نطاق

ثة ربح. ومع ذلك، ه ثر حدا ذا التعريف يظل محدود بعض الشيء في مقابل تعريف أك

لريادة األعمال يتعلق بتحويل العالم عن طريق حل المشكالت الكبيرة، مثل بدء التغيير 

االجتماعي أو إنشاء منتج مبتكر أو تقديم حل جديد يغير الحياة. ومع ذلك، فإن تعريف 

من مجر ير  ثر بكث لى أك شئ األعمال أو الوظائف، رائد األعمال ينطوي ع نه من د كو

لة  فرواد األعمال هم بعض من أقوى  صانعي التغيير في العالم نحو األفضل، ومن أمث

هؤالء، إلون موسك الذي يرسل أشخاصا إلى المريخ وبيل غيتس وستيف جوبز، الذان 

يره  يد ..... وغ كل  في  هاتف المحمول  نزل وال جعال أجهزة الكمبيوتر جزءا من كل م

(Ferreira,2019.)، 

لذي      لك الشخص ا هو ذ ئد األعمال  لى أن را نان، إ هذا، يخلص الباح على ضوء 

من  حل  لم ت قدة،  حل مشكالت مع حو  ها ن من خالل تكون لديه رؤية إبتكارية، ينطلق 

صغير  ساس  من أ قد ينطلق  جذري، و فأ أو  شكل ك ها ب يتم حل لم  قبل، أو على األقل 

أو العمل، متحمال كافة اآلثار التي قد تترتب على قيامه  سواء فيما يتعلق برأس المال

مال  مل، أ من الع يد  بإنشاء العمل أي أنه يتحمل المخاطرة من جانب، ويدفه نحو المز
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ئد  فإن را خرى،  بارة أ في ع عي. و ير واق لبعض غ يراه ا قد  لذي  هدف ا في تحقيق ال

 ة ذاتها. األعمال يبحف عن الحلول في الوقت الذي يبحف غيره في المشكل

وعلىى صىعيد قيىاس ريىادة األعمىال، فىىإن دقىة القيىاس سىيؤدي إلىى بىرامج أفضىىل    

ويساعد في تقيميات أكفأ ومع ذلك، يجدر التفكير أوال في سبب إختالف ذلك في البلدان 

 de Mel, McKenzie, andالناميىىة عىىن نظيرتهىىا المتقدمىىة. فىىي دراسىىة )

Woodruff,2010 بين رواد األعمال ( ، والتي بينت أن هناك عدة اختالفات رئيسية 

قل  كار أ ية واالبت ثر أهم خاطر أك مة. أوال، الم لدان المتقد بل الب ية مقا لدان النام في الب

أهمية. ثانيا، يواجه رواد األعمال في البلدان النامية مشكلة أكبر بالنظر إلى حالة النظم 

ه فإن  ثر القانونية واالفتقار إلى نظم المعلومات الرسمية،  ئة المؤسسية أك ذا يجعل البي

ية  لدان النام في الب بر  ية أك ية أهم قدرة اإلدار نفورا لفئة رواد األعمال. ثالثا، تكتسب ال

لى  عا، الحصول ع مال.  وراب يه الع لذي يحصل عل ليم ا ستوى التع فاض م ظًرا إلنخ ن

هذهن يجعل  كل  ية.   لدان النام في الب المساعدة أمر صعب في سوق خدمات األعمال 

عن  يك  صعوبات. ناه من ال ير  فه الكث من عملية قياس ريادة األعمال وآثارها أمر تكتن

. لذا، .عدم استقرار البيئة السياسية واالقتصادية، والذي يزيد من عدم اليقين في النتائج

في  جة  فس الدر ها ن عدة ل ضة القا هارات عري عة الم كون مجمو قع أن ت جب أن نتو ي

ية. توفيق العديد من المهام في و لدان النام سياق الب في  ية  ثر أهم حد كعنصر أك قت وا

 ويمكن تلخيص أهمية ريادة األعمال في النقاط التالية :

  إذ بىىدون رواد األعمىىال، لىىن تكىىون الوظىىائف  رواد األعمممال يخلقممون و ممائ :

موجىىودة بالقىىدر الكىىافي، حيىىث يتحمىىل رواد األعمىىال مخىىاطر إسىىتخدام أنفسىىهم 

مو أع صلة ن موحهم لموا لق وظىائف وط لى خ ية إ في النها لذي يىؤدي  مالهم، وا

                                                           
ماد يتم أن المرجح من ثم ومن التقنيات؛ أحدث في تعمل الشركات من أقل عدد أن جانب إلى.  3 تي التكنولوجيات اعت  ال

ني هذا فإن واإلدارة، الملكية بين الفصل صعوبة جانب إلى. النامية البلدان في اختراعها من بدال الخارج من تأتي  أن يع
نه لوحظ فقد. المتقدمة البلدان في الحال هو مما أكبر حد إلى اإلدارية القدرة على ستعتمد األعمال ريادة نتائج  في حتى أ

قل وهم المهن، أصحاب بين من ليكونوا األعمال رواد على العثور تم المتقدمة، البلدان مديرين من خبرة أ  Lazear) ال
 .(Wagner 2003 ؛2005
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في  بح  لم يتحقق ر تى إن  مو أعمالهم، ح جديدة، حيث أن عنصر اإلستمرارية ون

 بداية العمل، يظل العنصر الحاسم في توليد التوظف وخفض معدالت البطالة.

 فإن رواد األعمال يصنعون التغيير تالي  ير، وبال شكل كب مون ب : رواد األعمال يحل

أفكارهم ستحد  تغييرا في جميع أنحاء العالم، إذ يقومون بإنشاء منتج جديد بعض 

بل،  من ق شافه  يتم اكت لم  شيء  شاف  حدي الستك جه الت بة أو يوا شكلة ملته حل م ي

 ويعتقد الكثيرون في تحسين العالم بمنتجاتهم أو أفكارهم أو أعمالهم.

 لديهم  مساعدة رواد األعمال المجتمه لبعض  هم : في حين أن ا ياء  كرة أن األثر ف

شكل  ير ب جل الخ من أ يد  لون المز الشر والجشع، إال أنهم في كثير من األحيان يفع

يد  يدفعون المز مال،   من ال يد  أكبر من الشخص العادي، حيث أنهم مع كسب المز

ما أن رواد األعمال  ية. ك خدمات االجتماع يل ال في تمو من الضرائب التي تساعد 

مانحين ل بر ال عض أك سباب هم ب ية أل ير الربح مات غ ية والمنظ يات الخير لجمع

عات  ساعدة المجتم لول لم مختلفة. ويسعى البعض إلى استثمار أموالهم في إيجاد ح

ية  فة والرعا شرب النظي ياه ال ثل م سية م خدمات األسا الفقيرة على الوصول إلى ال

 الصحية الجيدة والتعليم الكفء.

 صاد، حيث : فريادة األعاإلضافة إلى الدخل القومي في االقت يدة  مال تولد ثروة جد

يدة  سواق جد مو أ قبلهم ن تتيح األفكار الجديدة والمنتجات أو الخدمات المحّسنة من 

في  شر.  ثر المبا هو األ صاد و في االقت يدة  ثروة جد ضافة  مة أو إ وتعظيم ثروة قائ

من  شر  ير مبا يق غ قومي، بطر لدخل ال لى ا يادة األعمال إ ذات الوقت، تضيف ر

 زيادة مستوى العمالة ورفع مستوى المعيشة ... وغيرها. خالل

سبتمبر       في  ها  تم إطالق تي  ستدامة ال ية الم  0202توجد ثالثة جوانب رئيسية للتنم

، هىىي االقتصىىادية 0202علىىى المسىىتوى العىىالمي وسىىميت برؤيىىة التنميىىة المسىىتدامة 

في   ها  تم بلورت ية،  ية والبيئ توى  07واالجتماع سا  029هدفا بمح كون اسا ية، لت غا

ية  ستدامة العالم شكل 0202لتحقيق رؤية التنمية الم هدف ب ها ت ية ذات نت التنم . وإذا كا

ها  ية، فإن حديات ذات األولو في مواجهة الت شرية  موارد الب عام إلى تحسين قدرارت ال

تختص في ذات الوقت التنمية بضمان أن جميع الموارد المستخدمة في الوقت الحاضر 
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ستخدم من قبل األجيال القادمة. وبالتالي مفهوم التنمية المستدامة الموجهة إلى ال تزال ت

الجوانىىب االقتصىىادية واالجتماعيىىة والبيئيىىة، خاصىىة عنىىدما تكىىون الجوانىىب الثالثىىة 

تالي متناغمة، يُعنى فإن  ،باستخدام الموارد البشرية التي هي عماد ريادة األعمال. وبال

لى  مة ع مال القائ يادة األع من ر ستدامة،  ية الم يق التنم جل تحق من أ شرية  موارد الب ال

شمولية  –شأنها أن تفيد الجميع  ئدتها تتصف بال نب الثالثة،  -بما يُعني أن فا في الجوا

من  يادة األعمال  شعارات " ر ما ل وكذلك العديد من األشياء اإليجابية للجيل القادم، دع

ستدامة ) ية الم جل التنم من Rahmana,2018 أ ية ت(. و هداف االجتماع يد األ م تحد

ها خلق  لى أن هذا اإلطار ع سياق  في  يادة األعمال  قة بر سية المتعل واالقتصادية الرئي

قت األهداف  في ذات الو هي  قر،  طأة الف يف و صادي وتخف مو االقت مل والن فرص الع

موارد  تي تركز على ال لدان ال لة الب التي تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيقها. ومن أمث

 Unitedلبشىىىرية، كانىىىت اليابىىىان وكوريىىىا الجنوبيىىىة وسىىىنغافورة وسويسىىىرا )ا

Nations,2017,p6.)  

يادة األعمال       بين ر حول العالقة  يات  في األدب شات  ستمرارية النقا وعلى ضوء إ

نت  قدة، كا والتنمية االقتصادية، ففي الوقت الذي كان يبدو فيه أن العالقة غامضة ومع

جود عالقات متبادلة بينهما لها تأثيرات خارجية على المدى هناك رؤى أخرى، ترى و

بت  لك، ذه ير ذ خر غ موس وآ ئي مل شتى بعضها مر مل  تداخل عوا نه ت يل. وأل الطو

لى ,Pena-Legazkue,  Guerrero and Gonzalez-Pernía (2015دراسة  (، إ

ية ل ظروف المحل يادة ان أكثر العوامل غير المرئية وضوحا التي تساعد في تشكيل ال ر

قدرة على  ماعي وال األعمال، تتطلب فهما جيد للمسار التاريخي لبناء رأس المال االجت

مراقبىىة التغيىىرات فىىي نشىىاط ريىىادة األعمىىال والتفاعىىل معهىىا )أي مراقبىىة أداء النظىىام 

قة،  ثل، الث ير ملموسة )م اإليكولوجي المحلي(، هي شروط مهمة تستند إلى عناصر غ

قدر تزام، ال فة، االل ماعي(. الثقا سك االجت سةة على التما بت درا  ,Morozova وذه

Popkova and Litvinova, 2019) ،إلى أن التوجه العالمي نحو ريادة األعمال ،)

ية، فضال  بات أحد أكثر الوسائل الواعدة للتغلب على عواقب األزمة االقتصادية العالم

يادة  بين ر صال  طة اإلت ثم فن من  صادية، و ستقبلية لألنظمة االقت عن منع األزمات الم
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هدف التق بين ال تداخل  من ال تأتي  ستدامة  ية الم مال والتنم صادي األع مو االقت يدي للن ل

جة  ساواة، ومعال عدم الم يل  مل، وتقل فرص الع يادة  ثل ز خرى م هداف األ كذلك األ و

يات  كار العمل يدة وابت جات الجد شركات المنت المشاكل البيئية، وإفساح المجال لدخول ال

سة ) صت درا مادي. وخل ير ال مادي وغ جانبين ال  Ademar Schmitz etفي ال

al,2016ن األطر النظرية والنماذج التجريبية غير متجانسة للغاية، إذ ( ، إلى أن كل م

يد األدب  من تزا لرغم  لى ا ية. وع ية والتطبيق بين األطر النظر صلة  حدود فا ال توجد 

ثر  سات أك حول دراسة ريادة األعمال، فإنه ال يزال مجال مجزأ ومحفز، ويتطلب درا

نب االق بار الجوا في اإلعت مع األخذ  كار منهجية وشمولية،  ية لالبت صادية واالجتماع ت

  وريادة األعمال داخل الجامعات.

صادي     مو االقت يق الن في تحق هدف  -ويساهم نشاط ريادة األعمال بصورة مباشرة  ال

بالتحفيز على خلق فرص العمل وزتحسين المهارات وتشجيع  -األول للتنمية المستدامة

شجيع اإلبتكار التكنولوجي. كما يتضطلع بدور أيضا في ز يق ت عن طر ية  يادة اإلنتاج

كن أن  في أنواعها يم يادة األعمال أو  المنافسة. وبالتالي، فالفروق في مستوى نشاط ر

هي  ية، و تاج التقليد مل اإلن في عوا لتحكم  صادي وا تؤثر تأثيرا كبيرا على األداء االقت

لدخول ع يادة ا في ز ئده  لى فوا عالوة ع نصر العمل ورأس المال. فالنمو االقتصادي، 

مهىىم فىىي التحىىول الهيكلىىي. بيىىد أن رواد األعمىىال والشىىركات علىىى إخىىتالف أنىىواعهم 

غي  ثم ينب من  صادي. و مو االقت لي والن يتفاوتون في مساهمتهم في تحقيق التحول الهيك

أن تكىىون عمليىىة تخصىىيص المىىوارد والسياسىىات الصىىناعية الرأسىىية الموجهىىة نحىىو 

ستهدفة نة م صادية معي شطة اقت عات أو أن لك  قطا تي تمت شركات ال لى ال جة األو بالدر

اإلمكانيىىة األكبىىر للمسىىاهمة فىىي إحىىدا  التحىىول الهيكلىىي. وبالمثىىل ينبغىىي أن تهىىدف 

يادة  يات ر سبة لظهور نوع ئة منا ئة بي لى تهي صاد إ طاق االقت السياسات األفقية على ن

لي حول الهيك في الت بر  األمم ) األعمال التي تنطوي على إمكانية تحقيق المساهمة األك

لي 02، ص0202المتحدة،  صاد الك (. وألن تحديد آثار ريادة األعمال على نتائج االقت

تد  قد يم يمثل تحديا تقنيا، ال يقتصر معه تأثير ريادة االعمال على االبتكار فحسب، بل 

 .Audretsch, Hülsbeck, and Eإلىىى الوصىىول إلىىى المىىوارد الحيويىىة )
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Lehmann,2012كار. (. فالنمو االقتصادي و كذلك االبت طان، و ريادة األعمال متراب

سة ) ثال، أظهرت درا سبيل الم (، عالقة Wennekers and Thurik,1999على 

لى  هذا إ شير  مة. ي لدان المتقد إيجابية بين نشاط ريادة األعمال والقدرة اإلبداعية في الب

مة تحسين قدرتها  أنه من خالل زيادة مستوى نشاط ريادة األعمال، يمكن للدول المتقد

ًا" ) صلة تجاري كارات ذات ال من االبت عة  تاج مجمو عالوة 097على إن (، أو العكس. 

ية ) يادة اإلنتاج لى ز كار إ من االبت يد  يؤدي المز  Holtz-Eakinعلى ذلك، يمكن أن 

and Kao,2003, على سبيل المثال، معالجة االبتكارات وأثرها على المعرفة، كما ،)

يادة يادة األعمال بز مل) ترتبط ر  .Henderson, J., and S. Weilerفرص الع

2009 .) 

ويعىىد القطىىاع الخىىاص الحيىىوي  أمىىرا ضىىروريا للنمىىو االقتصىىادي، حيىىث تقىىوم      

الشركات باستثمارات جديدة، وخلق فرص عمل، وتحسين اإلنتاجية، تساعد في تعزيز 

ية الق ستمرار ديناميك في ا ًا  يادة األعمال محوري شاط ر بر ن خاص، النمو. ويعت طاع ال

ما  هو  عا. و صادي م مو االقت تأسياسا على أن إنشاء شركات جديدة يعزز المنافسة والن

سة ) ته درا حديا Kuriakose,2013أكد ها ت تي واجهت حكومت جان، وال عن أذربي  ،)

لت األهداف  عات. وتمث في القطا مو  سهيل الن شأنها ت من  رئيسيًا لتهيئة الظروف التي 

لنفط األساسية إلستراتيجية الت طاع ا عن ق يدا  صاد بع يع االقت في تنو ية  نمية األذربيجان

ساعد  كن أن ت مال يم يادة األع نت أن ر عة. وبي مو مرتف فرص عمل ون لى  فاظ ع والح

عات ذات  أذربيجان على تحقيق هذه األهداف وهي تتحرك نحو فرص جديدة في القطا

ي مو األعمال ور يق ن مل تع عدة عوا ناك  نه ه من القيمة المضافة. غير أ ادة األعمال، 

لى  تي ال تفضي إ ية ال لنظم المال أهمها قلة المنافسة، خاصة بين الشركات األصغر؛ وا

قا  تطوير األعمال. وكذلك إرتفاع أسعار الفائدة وسياسات اإلقراض التي بإعتبارها عائ

قص  خاطر، ون مال الم في رأس  قص  ناك ن لك، ه لى ذ كبيرا أمام التوسع. باإلضافة إ

هارات المت لة الم خالل إزا من  ما  عب دورا ها مة أن تل كن للحكو صناعة. ويم قة بال عل

خالل  االختناقات التي تعيق ريادة األعمال المبادرة في بيئة األعمال العامة وكذلك من 

ندا،  في بول كار. و تصميم أدوات جديدة للسياسة المالية التي تعزز ريادة األعمال واالبت
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(، أهميىىة الشىىركات الصىىغيرة Czemiel-Grzybowska,2014أبىىرزت دراسىىة )

الرياديىىة  كمصىىدر رئيسىىي للعمالىىة والنمىىو االقتصىىادي واالبتكىىار واإلنتاجيىىة فىىي 

صاد،  في االقت سم  طاع حا هي ق تالي ف سواء، وبال االقتصادات المتقدمة والناشئة على ال

ويلعب الحصول على التمويل دورا مهما لقطاع المشروعات الصغيرة في أي اقتصاد. 

ية وسلطت ا سألة محدود صة م لدراسة الضوء على معاناة هذا النوع من الشركات، خا

قد  الوصول إلى الموارد المالية، وهو ما يؤثر على قدرتها على النمو واإلستمرارية. و

سة ) بين Hall, Daneke and Lenox, 2010أظهرت درا ية  (، وجود عالقة قو

م قيض و يه التنمية المستدامة وريادة األعمال. وعلى الن هت إل ما إنت ير للدهشة،  ن المث

سبة Henrekson, M., and T. Sanandaji,2014دراسة ) (، من أن العالقة بين ن

 األفرد من العاملين لحسابهم الخاص والناتج المحلي اإلجمالي للفرد هي عالقة سلبية. 

 القسم الناني

 الوضه الراهن لريادة األعمال في مصر : األهمية والتطوروالتحديات

يتىىأثر مسىىتوى ونوعيىىة نشىىاط ريىىادة األعمىىال فىىي أي بلىىد بالعوامىىل االقتصىىادية     

لى  ليم، ع مة التع صاد وأنظ ية االقت صادي ونوع سي واالقت ستقرار السيا ستوى اإل وم

بائع األفرد  صة بط عده خا مة  عي، ث فردي والمجتم المستوى الكلي. وعلى المستوى ال

سمات تؤثر على إستعدادها لإلنخراط في نشاطات ري ادة األعمال. ويدخل ضمن ذلك ال

النفسىىية واالجتماعيىىة والشخصىىية، والخصىىائص الديمغرافيىىة كالسىىن ونىىوع الجىىنس 

سلوكيات  لى الشخصية ال لى ع قائم ع لنهج ال سر ا ية. ويف ية والمعرف هارات الفرد والم

لة  جاح وق يق الن في تحق المتعلقة بريادة األعمال على أنها تعكس سلوكيات مثل الرغبة 

لتالئم ال خوف من الفشل واإلنفتاح على التجارب والوعي  واإلنفتاح على اآلخرين، وا

معهىىم واإلصىىرار علىىى مواجهىىة الفشىىل والىىتفطن للفىىرص والتحىىرك نحىىو إغتنامهىىا. 

حد  ضمن  ها ت نب األفراد، لكن من جا طا  عادة، إنخرا في ال يادة األعمال  وتقتضي ر

ات رواد األعمىىال البىىازغين سىىياق اقتصىىادي وإجتمىىاعي ذي وقىىع كبيىىر علىىى نوعيىى

ساهمة  ية،  الم مين بالحيو ستيطع رواد األعمال المفع وفرصهم في النجاح. فمن جهة ي
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ية  سمات البيئ تؤدي ال كن أن  خرى، يم من جهة أ لي. و حول الهيك في تحقيق النمو والت

سي على  -بما في ذلك هيكلة ودينامية االقتصاد المحلي –األوسع  ثر رئي حدا  أ لى إ إ

لق األمر بوجه أنواع  جاح. ويتع شغيلها بن شائها وت كن إن تي يم المؤسسات التجارية، ال

خاص بالموقع الجغرافي لنشاط ريادة األعمال ال سيما من كونه منطقة ريفية أو منطقة 

ية  ستوى الخصائص اإلنمائ ضا بم لق األمر أي موا، ويتع لدان ن قل الب في أ حضرية أو 

العوامىىل أيضىىا السىىمات الهيكليىىة لالقتصىىادا  والهيكليىىة لالقتصىىاد المعنىىي. ومىىن بىىين

ستويات الخطر  ووضعية التطور المالي والبنية التحتية، وكذلك التطور المؤسسي  وم

العالية وتمكين المرأة من عدمه، وصوال إلى النظرة السائدة تجاه ريادة األعمال )األمم 

قاء ا09المتحدة، مرجع سابق، ص سم إل ية .(. ولهذا نحاول في هذا الق ضوء على أهم ل

 ريادة األعمال وتطور نشاطاتها في االقتصاد المصري من خالل ما يلي : 

 أهمية وتطور ريادة االعمال في االقتصاد المصري : 0/1

تلعب المؤسسات والنشاطات الريادية دورا كبيرا في االقتصادات النامية والساعية      

صادي المصري بوض تع االقت جة للنمو مثل مصر. ومع تم في حا له  صة، تجع عية خا

لديهم  صريين  عاملين الم بع ال من ر ثر  ظل أن أك في  كارات و من اإلبت يد  مة للمز دائ

جر، أو يعملىون  مدفوع األ ير  عائليين غ لون كعمىال  هم يعم يث إن ية؛ ح مال منزل أع

خرين  ير  -لحسابهم الخاص، أو أرباب عمل آ توفر عمل كب ضا  هي أي شركات  هذه ال

خاص من العمال بأجر. وم بأجر  ا يقرب من ثلثي المصريين الذين يشاركون في عمل 

موظفين) سعة  لى ت حد إ ها موظف وا مل في في مؤسسات يع لون    ,.Assaad, Rيعم

and Krafft,2014 تي شاطات ال حدى الن يادة األعمال كإ لى ر جة إ (. وتتصاعد الحا

كال مىىن شىىأنها المسىىاعدة فىىي حىىل مشىىكالت كالبطالىىة والفقىىر. وإن كىىان مفهىىوم وأشىى

جدل  سار  مشروعات ريادة االعمال على صعيد الفكر االقتصادي واإلدراي ال يزال م

من  نوع  هذا ال خاص ل لى وضع  شير إ في مصر ي واسع النطاق، فإن الواقع التطبيقي 

المشىىروعات، وإن إختلفىىت مسىىمياتها مىىن مشىىاريع ريىىادة األعمىىال إلىىى المشىىروعات 

شىىروعات العائليىىة التىىي تنتشىىر فىىي الصىىغيرة والمتوسىىطة ومتناهيىىة الصىىغر أو الم
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يون 2أرجائها . وبهذا فقد ضم القانون كافة النشاطات التي يقل رأسمالها المدفوع عن مل

قدين  في الع شطت  تي ن شكال اإلستثمار ال ثر أ من أك جنيه. ويعد نشاط ريادة األعمال 

، إذ إسىىتطاعت الوقىىوف أمىىام العواصىىف 0200األخيىىرين، خاصىىة بعىىد ثىىورة ينىىاير 

قة. االق جه الد ير على و قد األخ خالل الع صاد المصري  تصادية التي مرت على االقت

صاد  ير االقت لى تحر وتكمن أهمية ريادة األعمال في ضوء حاجة االقتصاد المصري إ

عد  من سيطرة الحكومة وفتح المجال بصورة أكبر أمام المشاريع الخاصة والريادية. فب

لديها عقود طويلة من من شيوع ثقافة التعلق وا عد  لم ت تي  مل الحكومي، ال شبث بالع لت

لدى  صة  القدرة على إتاحته كما في السابق، بات التوجه نحو تغيير الثقافات الحالية خا

يادة األعمال،  شاطات ر لى ن جة إ من الحا يد  تي تز صر ال هم العنا فئات الشباب، أحد أ

ستوي يادة م في ز ساهم  في التي تتميز ببعدي اإلستثمار والتشغيل. فهي ت ات اإلستثمار 

الدولة، وتقديم منتجات معرفية وخدمية، تساهم في تعزيز االقتصاد المحلي، وتزيد من 

حدودة والمنخفضة  لدخول الم كين ذوي ا ها على تم ساعد منتجات قيمته المضافة، كما ت

 من اإلستهالك المستدام.

فرص عمل كما تعتبر ريادة األعمال والتوظيف الذاتي عنصرين أساسيين في خلق    

للعاطلين وخلق أعمال ناجحة. وكذلك يرتبط نمو المشروعات الريادية بزيادة اإلنتاجية 

صدمات  ته على تالفي األزمات وال عن قدر لى . فضال  وخلق وظائف ذات أجور أع

تي  شباب، ال الداخلية، وتمارس دورا أكثر أهمية في توليد فرص العمل خاصة لفئات ال

قم 0209في المائة عام  0..00 وصل معدل البطالة فيها إلى شكل ر ما يوضحه ال ، ك

لى 0) عدة ع جد وا صة  هي فر مال  يادة األع سات أن ر عدة درا تائج  نت ن قد بي (.  و

من  عة  يت مجمو قد أجر سات، ف ية والسيا ية والثقاف صادية واالجتماع ستويات االقت الم

سو لدخول  كنهج  يادة األعمال  ناول ر تي تت شباب ال لة ال مل الدراسات حول عما ق الع

                                                           
 كل بأنها القانون، هذا أحكام تطبيق في الصغيرة المنشأة األولى، مادته في ،.022 لسنة 0.0 رقم القانون عرف وقد  2

 ألف خمسين عن المدفوع رأسمالها يقل وال خدميا أو تجاريا أو إنتاجيا اقتصاديا نشاطا تمارس فردية منشأة أو شركة

 المنشأة بتعريف.  الثانية مادته إختصت كما   عامال خمسين علي فيها العاملين عدد يزيد وال جنيه مليون يجاوز وال جنيه

 أو خدميا أو إنتاجيا اقتصاديا نشاطا تمارس فردية منشأة أو شركة كل وهي القانون، هذا أحكام تطبيق في الصغر متناهية

 .0،ص .022يونيه،  02تابع )أ(،  .0الجريدة الرسمية، العدد  جنيه ألف خمسين عن المدفوع رأسمالها يقل التي تجاريا
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هي  يادة األعمال  صة وأن ر شباب، خا صادي لل كين االقت وتحسين سبل المعيشة والتم

يل  هر التحل تي يظ صر وال لة كم ها دو ستفيد من كن أن ت تي يم مة ال حد األصول المه أ

بين   %09الديموغرافي للسكان أن أكثر من  تراوح أعمارهم  من المصريين هم بين ت

ات الوقت، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة . في ذ0200عاًما في عام  09و  02

عن 0202واإلحصاء في تعدداه عام  يد  ما يز من  % 20، أن  قل  ية أ ئة العمر في الف

كرة   02 كار المبت مو األف يرا ، لن سوقًا كب عد  صاد المصري ي ني أن االقت ما يع سنة.  ب

 Egypt Network for Integrated,0,p3الخاصىىىة بريىىىادة األعمىىىال)

Development.) 

 

 

 المصدر: إعداد الباحثان إعتماد على بيانات البنك الدولي.

وبالفعل خالل العقد األخير، تم إيالء المزيد من االهتمام لريادة األعمال في مصر ؛     

نب  لدوره الحيوي في خلق فرص العمل، وفتح الفرص للشباب، وحفز االبتكار والجوا

مام،  هذا االهت خالل  لبالد. ومن  صادي ل في الرخاء االقت األخرى التي تساهم مباشرة 

المزيد من المصريين الذين يبحثون عن فرص ريادة أعمال من المتوقع أن يكون هناك 
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مليون مواطن يجعل سوقها  022وبدء أعمال. كما أن عدد سكان مصر الذي يزيد عن 

كل،  من أكثر األسواق ربحا، مما يجذب انتباه ليس فقط الشركات الناشئة من المنطقة ك

شباب وانخفاض من ال ير  عدد كب مع وجود  ستثمرين. " ضا الم كاليف األجور  بل أي ت

مة  نا ها عد مصر مكا عد، ت شبعة ب ير م هي غ تي  من األسواق المتخصصة ال والعديد 

لتزويد رواد األعمال الشباب ببيئة مناسبة لتجربة أفكارهم وتطويرها". وقد بين تقرير 

ريادة األعمال في مصر الصادر عن الجامعة البريطانية، أن النشاط الريادي اإلجمالي 

Total Enterprenuers Activity  لغ قد ب سبة  7.20،  قيس الن ئة، حيث ي في الما

بين  تراواح أعمارهم  في  .2و 02المئوية من السكان ) الذين ت ية  ما(، ذوي الفاعل عا

ها على ثالثة  يد عمر ية ال يز سبقا أعماال تجار يديرون م كون و إنشاء األعمال أو يمل

ما قدر ب أعوام ونصف. في ذات الوقت، كانت نسبة رواد األع غالين ت من الب  00.2ل 

يادة 0(. ويوضح الشكل رقم )2،ص0200)حطاب،  0200في عام  (، تطور نشاط ر

 Total early-stage Enterpreneurship Activityاألعمال في المراحل المبكرة

عام  7في المائة، بحد أدنى  9.9(، قد بلغ متوسط 0202-0222في الفترة ) في المائة 

عام في الما 0..0و 0202 عن .020ئة  صادر  يادة األعمال ال ير ر شار تقر قد أ .  و

عام  في  مال  يادة االع عالمي لر صد ال مع المر عاون  قاهرة بالت ية بال عة األمريك الجام

يرون أن رجال األعمال  20، إلى  إلى أن 0207/ 0202 من المصريين  ئة  في الما

فىىي المائىىة مىىن  72النىىاجحين يتمتعىىون بمكانىىة اجتماعيىىة عاليىىة وأن مىىا يقىىرب مىىن 

ني  يار مه ها إخت لى أن المصريين، معظمهم من الشباب، ينظرون إلى ريادة األعمال ع

عرب  لك، أ شملهم  22.2جيد. عالوة على ذ لذين  ير رواد األعمال ا من غ ئة  في الما

األسىىتطالع عىىن اهتمىىامهم ببىىدء أعمىىالهم التجاريىىة الخاصىىة ، وهىىي نسىىبة تزيىىد عىىن 

 The Global Entrepreneurshipقريىىر نشىىرته العىىالمي، وفقًىىا لتالمتوسىىط 

Monitor شئة شركات النا من ال يد  ترى العد لن  . لكن بدون دعم الحكومة المصرية، 

 American University in Cairo and Global Entrepreneurshipالنور )

Monitor,2017,p10 ،كانىىت هنىىاك مشىىاركة متزايىىدة مىىن قبىىل وزارة االسىىتثمار .)
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مة وكذلك المؤسسا صادي للحكو بدء خطة اإلصالح االقت نذ  ية األخرى، م ت الحكوم

 (.2، ص0200)حطاب،

 

 

المصدر : إعداد الباحثان إعتماد على تقارير ريادة األعمال الصادرة عن المرصد 

 العالمي لريادة األعمال 

 

ما      مو. ك يزال ين ية وال  فع للغا يادة األعمال مرت ولعل تصور المجتمع المصري لر

في المائة من المصريين يخجلون من بدء عمل تجاري  02بين التقرير أن أن أكثر من 

في مصر  2.جديد بسبب الخوف من الفشل، مقابل  أن  بالغين  في المائة من السكان ال

ل عرف ع لى الت قع ع في الوا ما قادرون  يدة، ورب شركات جد يدة ل سوق الج فرص ال ى 

يشيرون إلى أن المزيد من الناس لديهم القدرة والمعرفة ليكونوا رجال األعمال. والذي 

يظهىىر أن مشىىروعات ريىىادة األعمىىال والمشىىاريع التجاريىىة واجهىىت شىىعبية متزايىىدة 
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من  . ويذكر التقرير أن2وتحسنت االهتمام في العقد األخير في جميع أنحاء مصر أكثر 

ما  0. في المائة من رواد األعمال في مرحلة مبكرة هم "رواد أعمال ضروريون"، م

حدى  نت إ خرى. وكا مل األ فرص الع قص  سبب ن يًدا ب شروًعا جد بدأوا م هم  ني أن يع

كل  بين  من  قط  حدة ف يدة وا مرأة را هي أن ا ير  ها التقر النتائج المهمة التي توصل إلي

بين أربعة من رواد األعمال في مصر و  02. فيما كان الشباب الذين تتراوح أعمارهم 

يادي )   .0 يام بمشروع ر ماال للق ثر احت عة األك  The Americanعاما هم المجمو

University of cairo and Global  Enterpreneurship Monitor.)  

 التحديات التي تواجه ريادة األعمال في مصر : 0/0

تواجىىه مصىىر العديىىد مىىن التحىىديات التىىي يمكىىن التغلىىب عليهىىا بأفكىىار مثىىل ريىىادة     

في  ية  ناطق الريف في الم ية  األعمال، فتكاليف العمالة والمعيشة واإليجار منخفضة للغا

فاع  من إرت لرغم  لى ا ية. وع با للغا هذه األجزاء جاذ في  مصر، مما يجعل االستثمار 

شركات أسعار الفائدة في مصر، مقارنة ب فإن ضرائب ال مة،  نظيراتها في الدول المتقد

طاع  شاط الق سلبية على ن ثار  ها آ ية ل حديات هيكل جه ت تزال مصر توا أقل بكثير. وال 

 Theالخىىىاص، ال سىىىيما الشىىىركات الصىىىغيرة والمتوسىىىطة ورجىىىال األعمىىىال )

UnitedStatesAgency for International Development,2016,p21) .)،

خاوف وت مة م مالي وث من ال قدمتها األ في م عام  شكل  مال ب جه رواد األع حديات توا

قدرة علىى تمويىل المشىروع، القىدرة الشخصىية / احتىرام الىذات، إمكانىات الفكىرة  وال

                                                           
ستخدام ى الرغم من هذا االتجاه المتناميعل 2 يد. بإ جاري جد بدء عمل ت مام المصريين ل بات خطيرة أ ناك عق ، ال تزال ه

يادة األعمال  0222"مسح السكان البالغين" ، عينة من أكثر من  جاه ر مة ت قف العا من الموا كل  فرد ، يحلل هذا التقرير 

لذكر وخصائص الشركات في  جدير با في مصر. وال يادة األعمال  ئة لر مرحلة مبكرة ، وكذلك النظام البيئي األوسع والبي

يادي  شاط الر سنوات األخيرة. إجمالي الن في ال أن التقرير يبحث في كيفية تغير المواقف والسلوكيات تجاه ريادة األعمال 

في قياTEAفي مرحلة مبكرة ) ياس اإلجمالي المستخدم  هو المق عدل التقرير سات(  هو  TEA، وم في  ..7في مصر 

مؤلفي  00العالمي المائة، بينما يبلغ المتوسط  يرة ، إال أن  شياء كث لى أ شير إ في المائة. في حين أن هذا المعدل يمكن أن ي

لة التقليد يًرا على العما ماًدا كب مد اعت ية تعت لة وطن من التقرير يشيرون إلى أنه من المحتمل أن يشير إلى قوة عام ثر  ية أك

ياس ) من الق ترة  فس الف خالل ن لك،  مع ذ في 0202-0202ريادة األعمال. و يادة ملحوظة  لى ز ا إ شير التقرير أيضً (، ي

ير  فاع كب لى ارت ا إ سة أيضً االهتمام بتنفيذ مشروع ريادي ، حتى لو كان عدد أقل يعمل على مثل هذا االهتمام. تشير الدرا

شاء أعمال في عدد األفراد المشاركين في عملي قاموا بإن لذين  ة بدء أعمال تجارية جديدة ، بينما انخفض عدد األشخاص ا

 .لمصريين يختارون بدء مشروع جديدتجارية جديدة تماًما. يوضح األسباب التي تجعل ا
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والتقىىدير االجتمىىاعي، قىىدرة المشىىروع علىىى التنفيىىذ، تكىىاليف الفىىرص الضىىائعة.. 

ريادة األعمال  (. وعلى الرغم من اإلحصاءات التي تظهر أنMezue,2014وغيرها)

عل أو  يا بالف بدأوا عمال تجار هي خيار جذاب للعديد من الشباب، إال أن القليل منهم قد 

سابق، ص شركة )حطاب، مرجع  سيس  حو تأ خذوا خطوات ن تى إت ثم 02ح من  (، و

 نعرض بعض التحديات التي تواجه ريادة االعمال في مصر :

ئد األعمال -0 ية را شريعي أو سواء ع عدم التحديد الدقيق لماه ستوى الت لى الم

المؤسسي، فبرغم من وجود قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 

ئدي  ية را يه ماه حدد يوضح ف قانون م لى  تاج إ صاد المصري يح إال أن االقت

يادة االعمال  االعمال والجهات التي يقوم بالتعامل معها بغرض تعظيم قيمة ر

سا تي ت خاذ اإلجراءات ال ية، وإت مال من ناح يادة االع شاط ر ية ن لى تنم عد ع

 وتسريع وتيرته من ناحية أخرى. 

: والمقصود هنا  طبيعة المناخ اإلستنماري والحاجة إلى مزيد من اإلصالحات -0

قدم مصر  من ت لرغم  لى ا في مصر، فع فى  2بيئة ممارسة االعمال  كز  مرا

صدره  Doing business 0202تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام  الذي ي

 0202، بىىين عىىامي 002مىىن   .00البنىىك الىىدولى، وصىىوال إلىىى المركىىز 

شطة  ، حيث0209و مة ألن سة إصالحات لإلجراءات الُمنظِّ َّذت مصر خم نف

تذاب  ظائف، واج لق الو في خ ساعدة  هدف الم صرم ب عام المن في ال مال  األع

تي  االستثمار، وزيادة تنافسية االقتصاد. ويعد هذا أكبر عدد من اإلصالحات ال

عدد  بر  ثاني أك تُنفَّذ في مصر في عام واحد خالل السنوات العشر الماضية، و

هذا  يا  شمال أفريق شرق األوسط و قة ال لدان منط حد ب ِّذه أ من اإلصالحات يُنف

من اإلصالحات  عدد  بر  صاحبة أك نت مصر  ضا، كا عام أي العام. وفي هذا ال

حد  اإلصال حات مصر على بالمقارنة بالبلدان العربية األخرى. وساعدت أ

فىىي  002االرتقىىاء ثمانيىىة مراكىىز منىىذ العىىام الماضىىي لتصىىل إلىىى المركىىز 

عام. هذا ال عالمي  صنيف ال من   الت يد  صرية بالعد مة الم يام الحكو ظل ق في 
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جاالت  بع م فى ار سيط اإلجراءات  ناخ االستثمار وتب اإلصالحات لتحسين م

عالم)البنك مركز على مستوى ال 09هي: تأسيس الشركات حيث تقدمت مصر 

ال تزال هناك فرص إلجراء إصالحات إجرائية أخرى، (، لكنه 0202الدولي،

شفافية، فأصحاب  يادة ال شباب وز ئات ال على مستوى زيادة الدعم الحكومي لف

قدة وباهظة  جراءات مع يرة إ يان كث مشاريع األعمال مازالوا يواجهون في أح

عف حماية حقوق الملكية ويعانون من ض –التكلفة لتأسيس الشركات وتشغيلها 

(World Bank. 2020.) 

في مصر -0 عن رواد االعمال  قة  فرغمعدم توافر البيانات الدقي عدد  ،  فاع  ارت

حة الفرصة  ستوى إتا مبادرات الحكومة بشأن حضانات األعمال،  وتصاعد م

نه الي  شفافية، إال أ يق ال مات وتحق لى المعلو لى الحصول ع قدرة ع يادة ال لز

صد صر، م في م جد  عداد رواد و حول أ نات  نه بي ستقاء م كن إ سمي يم ر ر

ستوى  كذلك م هم، و خاص ب االعمال وطبيعة نشاطاتهم، ومستوى اإلستثمار ال

كذلك  هم.  تاح ل يل الم ما التمو سويقية، وهو ية والت مات التجار قار للمعلو اإلفت

يجابىىه وجىىوب أن تشىىمل البيئىىة المواتيىىة المناسىىبة لريىىادة األعمىىال التعلىىيم 

تدريب  طوير. وال حث والت لى والب تدقيق ع من ال يد  لى مز جة إ ني الحا ما يع ب

صىعيد تىىوفير منصىة رقميىىة إلتاحىىة بيانىات حىىول نشىىاط ريىادة االعمىىال فىىي 

 االقتصاد المصري.

، يبحىىث رواد األعمىىال الناشىىئون عىىن التمويىىل بىىأموالهم التمويليممة القيممود -.

لى المؤ لذهاب إ من ا ية. الشخصية وأفراد أسرهم وأصدقائهم بدالً  سسات المال

فبغير إمكان رواد األعمال الناشئة متابعة التمويل عندما يكون المبلغ المطلوب 

لى  ظر إ ثم ين من  له. و كنهم تحم لذي يم لغ ا لبدء النشاط التجاري أكبر من المب

قروض  صغير لل فالحجم ال التمويل بإعتباره عقبة رئيسية أمام ريادة األعمال. 

شكل  وتعقيد عملية القرض، والمخاطر قرض ب لى الحصول على  بة ع المترت

مام رواد األعمال،  خر أ سيًا آ عام. ويبقى الحصول على رأس المال عائقًا رئي

خاصىىة وراد األعمىىال الشىىباب. إذ أن البنىىوك والمؤسسىىات الماليىىة الكبىىرى 
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متحيىىزة، تجىىاه المشىىروعات الكبىىرى علىىى حسىىاب المشىىروعات الصىىغيرة 

 والناشئة.

باديء ، والذي الالتعليم نظام -2 ليم م لك تع في ذ ما  يادة األعمال، ب ته بر  يهتم ألب

ناهج  به م جد  صر، ال يو في م ليم  ظام التع بداعي. فن ير اإل خاطرة والتفك الم

جد  سية. وال يو شاريع األسا دراسية نظرية أو تطبيقية حول مهارات تنظيم الم

كذلك عرض لقصص بعض رواد االعمال سواء في مصر أو حول العالم، بما 

ستله عض ي هم إال ب مال، الل يادة األع ية ر عن ماه حث  في الب لب  م روح الطا

ليم ريىادة  برامج تع عض  خال ب تم إد يث  خاص، ح ليم ال في التع حاوالت  الم

قاهرة ( (  (AUCاألعمال في الجامعات الخاصة مثل الجامعة األمريكية في ال

(. وبالتىىالي فالسىىواد األعظىىم مىىن BUEوالجامعىىة البريطانيىىة فىىي مصىىر )

جين في مصر ال يتعرضون ألي نوع من التعليم الرسمي لريادة األعمال الخر

ته  جب معالج ليم ي ما التع من قبل الحكومة. وهو ما يعد خلال واضحا في منظو

 في أقرب وقت وبأفضل وسيلة. 

لى الىرغم مىن أن  بعىض  ثقافمة العمممل الحممر والقمدرة علممى بممدء النشمماط -2 : ع

سيلة لمواجهة البرامج التنموية في مصر تشجع بدء ال صة كو مشروعات الخا

من نصف  ثر  كد أك ما يؤ هذا، فبين معدالت البطالة المرتفعة بين الشباب. ومع 

ناك  ليس ه بأجر، ف الشباب المصري بأنهم يفضلون العمل الخاص على العمل 

بارة  صة. وبع صحاب المشروعات الخا شباب أ من ال سوى معدالت منخفضة 

شباب من ال جذاباً، ال  أخرى، بينما يرى الكثير  مراً  خاص أ مل ال يات الع والفت

هو  يل  قد أن التمو لون. ويُعت سوى القلي مل  من الع نوع  هذا ال في  ياً  بدأ فعل ي

بدء مشروعهم  في  بون  يات الراغ الصعوبة األكبر التي يواجهها الشباب والفت

بين  بدء مشروع، و بين  ير  الخاص. كما اتضح أن الشباب يشعرون بفارق كب

بديالً العمل بوظيفة من ضرورة  كون بال قد ي تظمة بأجر، وال يرون أن أحدهما 

حرة  سلوكيات األعمال ال لآلخر. عالوة على ذلك، ال تزال معرفتنا الجماعية ب

جة واضحة إلجراء  ودوافعها ومواقفها في مصر محدودة وقصصية.هناك حا
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المزيىىد مىىن البحىىو  الصىىارمة لفهىىم سىىلوك أصىىحاب المشىىاريع الفرديىىة ، 

لوطني ، واإلطار والديناميا ت داخل الشركة الناشئة ، والثقافة على المستوى ا

 (.0200التنظيمي والسياسي على المستوى الحكومي )سيفيردينج، 

. يفضل معظم محاولة التصديركما يواجه رواد األعمال صعوبات كبيرة عند   -7

 رواد األعمال إنتاج خدماتهم محليًا مع تصدير نسبة مئوية صغيرة جًدا. بسبب

نقىىص المعلومىىات التسىىويقية، ال يمكىىن لىىرواد األعمىىال العثىىور بسىىهولة علىىى 

 أسواق التصدير.

 القسم النالف

 0202فاعلية ريادة األعمال في تعزيز إستراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 

 0202االتصال بين ريادة االعمال وإستراتيجية التنمية المستدام رؤية مصر  0/1

بعد أن تم الوقوف على ماهية ريادة االعمال واهميتها ودورها من الناحية النظرية،     

ستدامة  ية الم ستراتيجية التنم يز إ في تعز يادة االعمال  ية ر بات من المحتم تحليل فاعل

صر  ية م فق رؤ هدف،  0202و يث ت ستراتيجية وح ية  اإل صياغة رؤ طوير و لى ت إ

نات ، لتكون بمث 0202لمصر بحلول عام  من إمكا يق تعظم االستفادة  ابة خارطة طر

ها  ياء دور عادة إح لى إ مل ع سية وتع يا تناف من مزا به  تع  ما تتم صر و نات م وممك

وتحقيىىق تنميىىة  ن،التىىاريخى فىىى ريىىادة اإلقلىىيم وتىىوفير جىىودة حيىىاة عاليىىة للمىىواطني

اقتصىىادية، وتنافسىىية فىىى األسىىواق ورأس المىىال البشىىري وكالهمىىا ذات صىىلة بريىىادة 

يق ا فذها لتحق العمال فرأس المال البشري هو عماد وصلب الريادة، واألسواق هي منا

أهىىدافها. ووفقىىا لإلسىىتراتيجية فىىإن الحكومىىة تلتىىزم بالعمىىل علىىى تحقيىىق معىىدل نمىىو 

وزيىىادة  %02فىىي المتوسىىط ورفىىع معىىدل االسىىتثمار إلىىى  %7اقتصىىادي يصىىل إلىىى 

وزيادة مساهمة الصادرات  %7نحو مساهمة الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

لى  حو  %02إ لى ن صل إ لة لي عدل البطا مو وخفض م عدل الن شهد %2من م قد و . و

مارس  02 – 00الذي عقد فى شرم الشيخ  مؤتمر " دعم وتنمية االقتصاد المصري "

. وقىىد تبنّىىت 0202إطىىالق "إسىىتراتيجية التنميىىة المسىىتدامة .. رؤيىىة مصىىر  0202
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هوم  في االستراتيجية مف ياة  جودة الح به تحسين  صد  عام يُق طار  ستدامة كإ ية الم التنم

كز  ثم يرت من  ياة أفضل، و في ح مة  يال القاد خل بحقوق األج ما ال ي الوقت الحاضر ب

صادي  عد االقت شمل الب سية ت مفهوم التنمية الذي تتبنّاه االسراتيجية على ثالثة أبعاد رئي

توائي »االسراتيجية عى مفاهيم والبعد االجتماعي والبعد البيئي. كما ترتكز  مو االح الن

نة  ية المتواز ية اإلقليم ستدام والتنم ناء « والم ية الب في عمل يع  شاركة الجم كد م ما يؤ ب

والتنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة األطراف من ثمار هذه التنمية. وتستهدف 

ية  جوات التنمو سد الف فرص و كافؤ ال بدأ ت عاة م ثل االستراتيجية مرا ستخدام األم واال

لس  سة مج مة )رئا يال القاد قوق األج ضمن ح ما ي ستخدامها ب لة ا عم عدا موارد ود لل

 (. 0202الوزراء، 

وتتصىىل ريىىادة األعمىىال بإسىىتراتيجية التنميىىة المسىىتدامة مىىن خىىالل اإلتصىىال      

كو لى أن ت لة إ ن ضمن  بالسياسات العام وبيئة اإلستثمار وسوق العمل، وإذ تتطلع الدو

يادة  2.أفضل  شاط ر اقتصاد على مستوى العالم في مجال االبتكار، الذي هو صلب ن

عىام  لىول  مال، بح تىج 0202االع كىر ومن بىدع ومبت مىع م صىر مجت بىح م كي تص  ،

للعلىىىوم والتكنولوجيىىىا والمعىىىارف، يتميىىىز بوجىىىود نظىىىام متكامىىىل يضمىىىن القيمىىىة 

يربىىىط تطبيقىىىات المعرفىىىة ومخرجىىىات االبتىىىكار التنمويىىىة لالبتىىىكار والمعرفىىىة، و

صادي  باألهىداف والتحديىات الوطنيىة وهو المحور الثالث  عد االقت حاور في الب من م

يب  في ترت صاد المصري  يزال االقت لذي ال  إستراتيجية التنمية المستدامة. في الوقت ا

من في مؤشر االبتكار العالمي ب 90متأخر، إذ يقبع في المرتبة رقم  لدنيا  ين الشريحة ا

عام  منخفض ل لدخل المتوسط ال ئة ا  ,Cornell University, INSEAD) 0209ف

WIPO, Global Innovation Index 2019. بة في مرت جاءت مصر  ما  (، ك

بة  لت المرت يث احت كار ح جات االبت شرات مخر في مؤ مة  شمل )  .7متقد ياً وي عالم

ية  .2ة مؤشر إنتاجية االبتكار والمعرفة في المرتب يا ومؤشر المخرجات اإلبداع عالم

بة  هذه اإلستراتيجية يوضحه  29في المرت كم  عام يح طار  ظل إ في  لك  يا(. وذ عالم

 (..الشكل رقم )



 
  0202ف اعلية ريادة األعمال في تعزيز إستراتيجية التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر  

 أحمد جمال خطاب & حازم حسانين محمد

 0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد 
421 

 
 

 0202( اإلطار العام إلستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر .شكل رقم )

 

ية ستدامة رؤ ية الم ، 0202مصر  المصدر : رئاسة مجلس الوزراء، إستراتيجية التنم

 .09، ص0202القاهرة، 

فاعليممة ريممادة األعمممال فممي تعزيممز إسممتراتيجية التنميممة المسممتدامة : الالعبممين  0/0

 األساسين واألدوار الخاصة : 

عاد       هداف وأب يادة االعمال وأ بين ر على ضوء التشابك واإلتصال متعدد الجوانب 

صري  ستراتيجية التنميىة المسىتدامة لالقتصىاد الم ، فمىن ناحيىة، تمثىل ريىادة 0202إ

لى  قف ع هة، وتتو من ج ستدامة  ية الم سية للتنم لدعائم الرئي حدى ا شاط إ مال كن األع

يادة االعمال  ية ر اإلطار التنموي والقانوني والمؤسسي من جهة أخرى. ولتعزيز فاعل

ير  من تغي ئدي أو رواد االعمال  ية ورا مع المشروعات الرياد لة  البد للجهات المتعام

عد شل  قوا من الف خوف  مال وال يادة االع حول ر سائدة  ظرة ال ير الن بدءا بتغي بة،  اللع

فزه  شاطات، تح من الن نوع  إنطالقا نحو التوجه إلرساء دعائم تهيئة بيئة مناسبة لهذا ال

من جانب وتضمن إستمرارتيه من جانب آخر. ومن أجل المساعدة في تحقيق األهداف 

تي االقتصاية واالجتماعية والبيئية لري يود ال فة الق ادة االعمال، البد من التخلص من كا

طوره،  يق ت في طر قف  تي ت قات ال فة المعو من كا تحد من حركة هذا النشاط، وتنقيته 
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سىىواء كانىىت قيىىود قانونيىىة أو تمويليىىة أو لوجيتسىىية. لىىذا، يقىىع علىىى عىىاتق عديىىد مىىن 

يز المؤسسات أدوارا بوصفها العبين أساسين في تحقيق فاعلية ريادة األ في تعز عمال 

 التنمية المستدامة، وذلك على النحو التالي : 

: يعد دعم ريادة األعمال في سياق التحول  اإلطار العام المحفز لريادة األعمال -0

صادي  صالح االقت نامج اإل ها بر نذ تطبيقي صر م ته م لذي إتخذ صادي ا االقت

ستمرار  ضخم وا فاض الت صادي وانخ مو االقت عافي الن ظل ت في  صري،  الم

عام  لدين ال سار الصحيح إلعادة ا لى الم مة ع ية العا جهود ضبط أوضاع المال

 طبقت الحكومة المصرية إصالحاتإلى مستويات مستدامة. وقد 

نوفمبر في  ستقرار  0202كبيرة، كالتحول إلى سعر صرف مرن  يق ا ، وتحق

فارتفع  سية.  خاص، وتحسين التناف طاع ال ناخ للق االقتصاد الكلي، وتحسين الم

 %0..معدل 0202في  % 2.0معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 

سجل %02. وإخفض التضخم إلى0207في  حين  مقارنة بأعلى مستوى بلغه 

. وتمهىىد السىىنوات الىىثال  األخيىىرة مىىن إصىىالحات 0207فىىي يوليىىو  00%

في  جور  فاتورة األ قة و عم الطا من مخصصات د حد  كومي ) لل فاق الح اإلن

الموازنة العامة( وتدابير اإليرادات )التوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

تصاد ليشمل قطاع الخدمات( الطريق أمام االستمرار في تصحيح سياسات االق

عن  ليال  قل ق ما ي لى  لدين الحكومي إ الكلي وخفض الدين العام. وقد إنخفض ا

ية  99% في نها صافي احتياطيات 0202من إجمالي الناتج المحلي  . وحقق 

لغ   سياً حيث ب عاً قيا بي ارتفا قد األجن سبتمبر 2...الن ية  في نها يار دوالر  مل

سلعي 2.2ما يكفي لتغطية   0202) لواردات ال من ا في شهر  كن 0209ة  (، ل

في  االضطرابات التي شهدتها مؤخرا بلدان األسواق الناشئة والزيادة المفاجئة 

مة والحسابات  ية العا لى حساب المال ضغوطا ع شكل  ية ت لنفط العالم سعار ا أ

ية  يد المديون جه مشكالت تزا الخارجية لمصر في األجل المتوسط. وكذلك توا

ت المجتمع خاصة ذوي الدخول الثابتة الخارجية وبعض آثار البرنامج على فئا

يرة 2،ص0209والمنخفضة )البنك الدول،  ناك جهود كب نت ه حين كا في   .)
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ضي،  في الما يين  شاريع المحل ية ألصحاب الم مال التجار ئة األع إلصالح بي

عدم  ية و بالتغييرات الجوهر ستمر  تزام الم لة اإلل من ق قد خفف  ها  كان تأثير

ناك تصور الرغبة في المخاطرة بزعزعة ا ثال، ه سبيل الم لنظام القائم. على 

شىىائع، خاصىىة بىىين الشىىباب المحىىرومين الىىذين ربطىىوا رواد األعمىىال فقىىط 

لة  مع المعام عد  من القوا جة  عة مزدو جود مجمو لى و شير إ نه ي جاح. إ بالن

  التفضيلية للمتميزين
عام  . 7 ئة .020في  في  هي لة  حد ممث شباك الوا ظام ال مة ن ، اقترحت الحكو

( مىىن أجىىل جىىذب المسىىتثمرين وتبسىىيط GAFIاالسىىتثمار والمنىىاطق الحىىرة )

عمليىىة تسىىجيل األعمىىال. ومىىن المفتىىرض أن يىىوفر المتجىىر الشىىامل جميىىع 

يذه  يتم تنف لم  لك،  مع ذ يدة. و التراخيص والموافقات الالزمة إلنشاء أعمال جد

 The United States Agency for Internationalبعىىد )

Development, op, cit, p23 ،يذ في التنف عه اإلسراع  ما يتوجب م (، ب

 لتالشي الفجوة بين الرؤية وعملية التنفيذ. 

شاريع  إطار تشريعي فعال -0 ية للم : وهنا يتوجب سرعة إصدار القوانين المنظم

تي  لة، ال ية المكم خدمات المال شطة وال من األن يد  سمح بالعد لذي ي الريادية، وا

كذلك ا شروعات.  هذه الم ها  يل تحتاج يدة بالتمو شركات الرا يا ل سماح قانون ل

كر،  Microfinanccمتناهي الصغر  يل المبت يات التمو فإن آل باإلضافة لذلك 

مل  ية وتع شركات الرياد مال االستثماري وال بين رأس ال نوات  شاء ق شمل إن ت

هىىذه اآلليىىة علىىى ضىىمان وصىىول التمويىىل للشىىركات ذات النشىىاط مىىنخفض 

يل االنبعاثات الكربونية على سب خاص بالتمو يل المثال. بينما يشمل التعريف ال

                                                           
شفافية، وتحسين الحوكمة هياكل في لالستثمار للحكومة حاجة هناك االعتبار، في التصورات هذه وضع مع 7 ما ال  في ب

لى الوصول ذلك ية المعلومات إ سية التنظيم كن. األسا بر قدر توفير يؤدي أن ويم لى الوصول من أك لى المعلومات إ  إ
قة من مزيد لتوليد واضحة باحتياجات ويرتبط الحكومة تقدمها التي الخدمات في األعمال رواد ثقة زيادة هور ث  في الجم

مة عل. الحكو صغيرة المشروعات  ول تاج المتوسطة، و ال لربط تح ييم بين ل سية تق ية السيا ية و المال ند النقد  التخطيط ع
 .األعمال ريادة  لدعم
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ية عات المال يات الراف خالل منهج من  موارد  يع ال عادة توز كاري إ من  .2االبت

عد  نا، ي مول ه بين الم شتركة  سؤولية م مال م يادة األع في ر كر  يل المبت التمو

حاورائ ما راب يز  د األعمال حيث يكون كاله ستدامة للترك شراكة م خالل  من 

يل مدى الطو لى ال ما أن  .(0207)آل علي، المشترك على العميل النهائي ع ك

يادة  طاع ر ناخ عمل ق طوير وتحسين م سهيل وت شريعي لت طوير االطار الت ت

من  -عمال، والمشكالت التي يواجهها هذا القطاع في مصر األ ثر  حيث أن أك

وفنيىىة مىىن عقبىات ماليىىة  - أطىىول مىىن عىامثلىث هىىذا القطىاع ال يسىىتمر فتىرة 

تدئين خاصة تواجه جميع رواد االعمال وتنظيمية  ير مرورالمب خدمات غ ا بال

 Easeمالية كالدعم والترشيد والتدريب الالزم ومؤشر سهولة أداء االعمال ال

of Doing Business  لدولي ويرصد وضع االستثمار نك ا الذي يصدر الب

قع  ،الصغري والصغيرةفي مصر وقطاع المشروعات  من الوا وضرب أمثلة 

 . من دراسة السوق ودراسة الجدويكالعن أهمية 

، والذي يقه على عاتقه دورا متزايد االهمية في توفير دور القطاع المصرفي -0

مام و التمويل الالزم والمستدام للمشروعات الرياددية إتاحة الفرصة للتطور أ

عات ذات  الشركات الناشئة المصرية، التي تمتلك في القطا مو  لى الن قدرة ع ال

ية ثل األولو ستدامة، ، م مدن الم ية، وال يا المال صحة، والتكنولوج يث أ: ال ن ح

لى جاوز ا ئع تت من  .القطاع المصرفي يمتلك ودا نه  ما يمك يه، م نات جن تريليو

مال،  عم رواد األع كرة ود شئة والمبت في المشروعات النا يرة  سيولة كب ضخ 

تي  .(0209)بدر،المصرفي ولويات القطاعوالتي تعد على رأس أ كالمبادرة ال

صغيرة، والمشكالت  أطلقها البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغري وال

األخري هي غياب التعريفات المناسبة الخاصة بكل نشاط او قطاع اقتصادي، 

                                                           
 للجودة نتيجة التكاليف في الزيادة في المتمثل الفقد عامل وهو األهمية حيث من موازي آخر جانبا تتضمن إنها حيث 4

 إتقان األعمال رواد على فيتوجب المثال، سبيل على النفقات في فاقد أو العاملين مهارات مستوى إنخفاض أو المنخفضة
 الرافعة قوة تكون حتى وذلك المستغلة أو الفعلية االستيعابية والطاقة المخططة االستيعابية الطاقة بين الفجوة تقليص
 وهي األداء، تعاقدات يشمل الحديث التوجه أن كما. ممكن وقت أقل في الصغير المشروع دفع في فعالة المالية

 .المحددة المعايير مع تتقابل تقدمية مرحلة إلى الوصول عند السداد خاللها من يتم محددة معايير تتضمن التي التعاقدات
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والفىىرق بىىين حاضىىنات  وعىىدم تىىوافر الىىدعم الفنىىي والجهىىات التىىي تىىوفره

 (.0209)المركز المصري لدراسة السياسات العامة،  ومسرعات األعمال

يادة  إطار مؤسسي داعم :  -4 ية ر يز فاعل في تعز تأتي أهمية اإلطار المؤسسي 

عود  ،األعمال إنطالقا من أن مأسسة اإلبتكار والعمل الجماعي ثر وت تعظم األ

شأنها وجود  من  تي  بين الخطوات ال من  مة. و بالنفع على كل جوانب المنظو

طار مؤ يادة االإ بط ر في ر ساعد  عال، ي ما سسي ف ستدامة،  ية الم عمال بالتنم

 :يلي

ئدي  0/. مالي لرا ني وال لدعم الف قديم ا في ت خاص  عام وال طاعين ال بين الق الشراكة 

هذه  األعمال: ير أن  حيث تعد شراكة القطاع الخاص في التمويل المبتكر ضرورية، غ

يل  هات التمو ستثمرين وج عزوف الم جة ل صعوبات نتي عض ال جه ب قد توا شراكات  ال

والبنوك من جانب ورواد األعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جانب 

جوة ا ضييق ف لى ت قادرة ع كرة  لول المبت يد أن الح خر، ب بين آ يل  لى التمو لحصول ع

ية والطرفين.  مة المال ية والقي ية باألهم هو التوع كر  يل المبت في التمو لول  أحد أهم الح

ية  فة المنهج ية معر عات التمويل تب على القطا صغيرة، حيث يتر شاريع ال ية للم والبيئ

بين رواد  قات  لك العال هي ت شبيك و عرف بالت ما ي لق  هذا باإلضافة لخ ستثمارية.  اال

م تيح األع تي ت شراكات ال قاء وال فرص االلت سهيل  غرض ت ية ب عات التمويل ال والقطا

عمال إلى التنسيق الحكومي على ناهيك عن، حاجة ريادة األ الفرص لتمويل مستقبلي.

لى  لديهم، إ مة  نة والقائ عارف الكام المستويين الكلي والجزئي معا، من أجل تحويل الم

لى قيم تجارية، تساهم في توسعة األسواق،  لدخول. إ لة وا من العما كل  مو  وضمان ن

خالل  من  مال،  يادة األع فة لر شاطات المختل بين الن ية  لراوبط القطاع يز ا نب تعز جا

من  -التي يقع على عاتقها دور التنسيق والتأليف -البرامج الحكومية  يد  حة المز في إتا

ما أن ستدام. ك عال وم حو ف لى ن جدد ع حوافز ذات الت نوع وال فرص ذات الت قدور  ال بم

يادة  -كمسألة أساسية –توفير مصادر مستدامة للتمويل  شاطات ر ستدامة ن في إ تساعد 

سىىاعد لتعزيىىز نوعيىىة المهىىارات حفىىز للعمليىىات اإلنتاجيىىة والخدميىىة ومُ األعمىىال كمُ 
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قص مصادر  عن ن شئة  ضغوطات النا يل ال مال وتقل ئدي االع لة لرا بة والمحتم المطلو

 ة.     التمويل أو قصور الخبرات الفني

فة  دور الجامعة 0/. : وهذا الدور يقع في صلب اإلطار المؤسسي الموجه لترسيخ ثقا

ريىىادة االعمىىال، وبإعتبىىار الجامعىىة مختصىىة بىىدور تعليمىىي وتنمىىوي كحضىىنات فىىي 

بين  مستوحاه من نظرية األنظمةمجاالت المعرفة واإلبتكار، وال صل  ية للتوا اإلجتماع

ية الجامعة والمراكز البحثية والص ناعية والحكومية، والتركيز على السياقات االجتماع

هذا  .(02،ص0202)مصطفى، المحفزة لالبتكار ومن أهمها التعليم وثقافة العمل الحر

هو مطلوب  ما  شباب ب ية ال يادة األعمال، وتوع كرة ر باإلضافة إلى التوسع في نشر ف

يادة األعم با ور قل التكنولوج يق عمل وحدات ن عن طر مل  عات، لسوق الع ال بالجام

تد األمر  افيذ وتقديم الدعم الكامل لتنفيذهوالتي تبني أي فكرة قابلة للتن كن أن يم ما يم ك

كار  يادة األعمال واالبت نامج ر إلى مستويات التعليم ما تحت الجامعي، عبر تصميم بر

ظيم ية، وتن مدارس الثانو يادة  في ال سابقات ر مل وم سابقات خطة الع ثل م األحدا  م

مال االجتماعيىة فهىي امثلىة بىارزة لزيىادة درجىة الىوعي بريىادة األعمىال وحىث  األع

 .(0202)المركز المصري لدراسات السياسات العامة، هتمام بهااإلالطالب على 

نة، 0/ . ية أو الرقم نورة الرقم ستغالل ال ستراتيجيات  إ شغل اال ما ي هم  ية إن أ الدول

بدت  قد أ فة ، و لى المعر مة ع صادات القائ ضمان االستدامة واالقت سعي ل الحالية هو ال

صنيفاتها  لف ت يادة األعمال بمخت عم ر جاالت د في م يراً  ماً كب ية اهتما السياسات الدول

شكل  يادة األعمال ب باعتبارها إحدى أهم ركائز التنمية، وفي هذا اإلطار تبرز أهمية ر

يادة األع ضافة عام ور عددة. فباإل عاد مت ها ذات أب يث إن صا، ح ستدامة خصو مال الم

في  ئي  عد البي ضا الب شمل أي لربح ت ئد وا يق العا في تحق صادي  جاري واالقت لبعديها الت

السىىعي للحفىىاظ علىىى المىىوارد وعىىدم األضىىرار بالبيئىىة، باإلضىىافة للبعىىد االجتمىىاعي 

)آل علىىي،  نيهىىا المجتمىىعومحاولىىة إيجىىاد حلىىول لمشىىاكل اجتماعيىىة أو اقتصىىادية يعا

0202). 
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كار ./. لى اإلبت طوير المفضي إ حف والت لى الب فاق ع فاءة اإلن يز ك بر تعز لك ع ، وذ

ية  ئدي االعمال، إذ أن قابل ية ورا كز البحث السياقات المؤسسة وتعزيز الصلة بين المرا

من  كل  يز  في تعز البحث والتطوير إلنتاج فرص تجارية جديدة، تعد ذات أهمية بالغة 

حث  ية الب فزة لثالث ئة مح لى أن وجود بي ستنادا إ الدعم الفني والمادي لرواد األعمال، إ

عم  -القائمة على عوامل مؤسسية باألساس–البتكار والتطوير وا في د ساعد بالتوسع  ت

ساعدي  حضانات اإلبتكار في التركيز على توافر البنية التكنولوجية، التي من خاللها ت

من المرواد األعمال على إختيار نشاطاتهم وتقديم الدعم  يد  يق مز طلوب لهم، عن طر

مجاالت المشاركة في تحمل تكلفة االبتكار التنسيق بين القطاع الحكومي والخاص، في 

 .(.0، ص0202)الشال،  وتعزيز المعرفة التكنولوجية

ية،  4/5 مة العالم يز التطله لإلندماج في سالسل القي سارات تعز حدى م عد إ تي ت وال

فاعلية ريادة األعمال في دعم إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر، إذ ينبغي لرائدي 

ل مال أن يحو ية األع فرص رياد لى  ية إ مة العالم في سالسل القي مة  فرص المحتل وا ال

قدرات،  ستهلكون وال جات والم هي المنت سية :  صر تأسي ثة عنا في ثال ية، تتجسد  حقيق

من  شركات فرصا،  حيث تيسر سالسل القمية العالمية تطوير ريادة االعمال لفرادي ال

بر  شأنها زيادة مستويات الكسب الناجم عن التحسين بإحراز حصة أكبر من القيمة األك

سويق  ية كالت حل النهائ شطة المرا في أن موم،  ية على وجه الع في سالسل القيمة العالم

بين سالسل  ترابط  طة ال والوسم بالعالمات التجارية وخدمة المستهلك. ومن ثم تبقى نق

القيمىىة العالميىىة وريىىادة األعمىىال، جىىد حاسىىمة فىىي تعظىىيم المكاسىىب التىىي يغتنمهىىا 

نواع المشا ركون، في ظل أنشطة تتسم بالكثافة المعرفة واالبتكارية. ومن هنا، تصبح أ

سين  بار، فالتح حال لإلعت ية م مة العالم سل القي ئة سال في بي هر  تي تزد سات ال المؤس

شرك تاج ل صادي يح مالاالقت يادة األع ها بر في نهج خذ  فرص( ات تأ عن ال حث  ) الب

ومىىن ثىىم يكىىون أحىىد األهىىداف المهمىىة والنىىزوع االسىىتراتيجي )البحىىث عىىن المزايىىا(. 

لرواد األعمال  ئة  هذه الف من  لة الحرجة  هو خلق الكت في مصر،  لصانعي السياسات 

ستدامة ية الم هداف التنم يق أ في تحق ها  ية ل من الفاعل يد  حو مز لدفع ن حدة ل )األمم المت

 ..(022-97مرجع سابق، ص ص
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سعي ، التحول نحو الرسمية  4/6  يار ال قى خ في حيث يب يادة األعمال  صال ر إلستئ

القطاع غير الرسمي أحد أهم  التوجهات لإلنتقال إلى االقتصاد الرسمي وزيادة قدراته. 

ولتحقيىىق ذلىىك، يُنظىىر إلىىى رواد األعمىىال غيىىر الرسىىميين علىىى أنهىىم " اقتصىىاديون 

قبض  عة لل عقالنيون" يتهربون من الضرائب طالما أن المردود أكبر من التكلفة المتوق

تي علي ئد ال فة / العا سبة التكل ير ن خالل تغي من  ير  لى التغي هم ومعاقبتهم، ويتم السعي إ

تواجه المشاركين أو التفكير في المشاركة في ريادة األعمال غير الرسمية. ويتم تحقيق 

تارة  لى الرسمنة  شجيعهم ع ذلك من خالل رفع تكاليف التشغيل بشكل غير رسمي وت

ع ضمان مستوى مالئم من الحماية لنشاطاتهم في ضوء بالحوافز وأخرى بالعقوبات، م

طابع  ضفاء ال هو إ يار األفضل  فإن الخ فإن،  تالي  ندماج.  وبال هذا اإل ية ل قدم طواع الت

ه سيخفض من المزايا النسبية التي ، ورغم أنالرسمي على ريادة األعمال غير الرسمية

هج " باع ن من إلت لذي ستمضن يتمتعون بها، غير أنه أنه سيمكن الشركات  الرسمنة، ا

صحة  ثل ال مل م ظروف الع ثر ل ية أك عايير تنظيم لى م قال إ شركات االنت له ال من خال

 .(Colin,2014,p13) والسالمة ومعايير العمل... وغيرها

ية طار المجتمعي : إلا -2 نب مجتمع يادة االعمال بجوا لق ر ية تتع هذه الجزئ في 

الحر والعمل الذي يحمل كتصورات أو معتقدرات أو أفكار مسبقة حول العمل 

مخاطرة، وقد يلقى ذلك عزوفا لدى فئات كثيرة، وفي هذا الصدد يحدد اإلطار 

كالتعليم  فة  كن أن تمارسها مؤسسات مختل المجتمعي عدد من األدوار التي يم

في  ساهمة  شأنها الم واإلعالم وبرامج التوعية والتدريب ...وغيرها، التي من 

في مصر، تعزيز فاعلية ريادة االعمال  ستدامة  ية الم هداف التنم يق أ في تحق

قدمتها  في م فراد،و صورات األ ية وت قدات االجتماع ير المعت يادة  تغي حول ر

نه  لى أ األعمال، ففي الوقت الذي ينظر فيه البعض إلى نشاط ريادة االعمال ع

صة  مل خا فرص الع قص  بل ن من ق لق بوضعه  سلبية تتع مل  إما مدفوع بعوا

فرص  ها لوجود  لدخل، أو يتجوهون نحو موارد أو ا قص ال ها، او ن االلئق من

سابق، ص) حطاب، مرجأعمال جذابة تحمل في طياتها تحقيق أرباح . (02ع 

ومة ووسائل كوإذا يغلب الجانب األول على الجانب الثاني، تقع على عاتق الح
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شأاالعالم المختلفة، إعادة التعريف بريادة االعم نها ال كنشاط وممارسات من 

ما أالمحافظة على القيمة االقتصادية واال شري، ك مال الب ها جتماعية لرأس ال ن

ثابرة.  المزيد تساعد شكل كبير في إدرار قت والم من الو يد  مع مز لدخل  من ا

في يتوقف األوال  لنشء  في ا يادة األعمال  قيم ر غرس  مر عند ذلك، بل يمتد ل

 المراحل التعليمية التأسيسسية. 

 النتائج 

ية زهدفت الدراسة الحالية إلى تحليل فاعلية ريادة االعمال في تع   ستراتيجية التنم يز إ

يا . 0202رؤية مصر  المستدمة : سة نظر نت الدرا وعبر المنهج الوصفي التحليلي. بي

لدى  أن ريادة األعمال تعد أحد المداخل األساسية للتطور االقتصادي ومواجهة البطالة 

ع لف المجتم يق مخت عن طر سواء  شرة  صورة مبا ستدامة ب ية الم صل بالتنم ات، إذ تت

يات  هذه األهداف.تحقيق نفس أهدافها أو بطريقه غير مباشرة بالتأثيره على آل يق   تحق

الهىىدف األول للتنميىىة  -ويسىىاهم نشىىاط ريىىادة األعمىىال فىىي تحقيىىق النمىىو االقتصىىادي

ستدامة شجيع اإلبتكىار  -الم هارات وت مل وتحسىين الم فرص الع لى خلىق  بالتحفيز ع

سة.  شجيع المناف يق ت التكنولوجي. كما يتضطلع بدور أيضا في زيادة اإلنتاجية عن طر

ي مستوى نشاط ريادة األعمال أو في أنواعها يمكن أن تؤثر تأثيرا وبالتالي، فالفروق ف

مل ورأس  هي الع ية، و كبيرا على األداء االقتصادي والتحكم في عوامل اإلنتاج التقليد

عنصر مهم في التحول كالمال. فالنمو االقتصادي، عالوة على فوائده في زيادة الدخول 

ل محوريًا في استمرار ديناميكية عملية التنمية الهيكلي. بما يُعني أن نشاط ريادة األعما

ستدامة.  نه الم سة، أ هرت الدر صة، وأظ ضعية خا صري بو صادي الم تع االقت مع تم

مال  يادة األع لى ر جة إ صاعد الحا كارات، تت من اإلبت يد  مة للمز جة دائ في حا له  تجع

حل مشكالت في  ساعدة  نة كإحدى النشاطات التي من شأنها الم لة وال مزم قر. كالبطا ف

 Total early-stageوقىىد تطىىور نشىىاط ريىىادة األعمىىال فىىي المراحىىل المبكىىرة  

Enterpreneurship Activity ( ترة لغ متوسط 0202-0222في الف قد ب  ،)9.9 

نى  عام  7في المائة، بحد أد ئة  عام  0..0و 0202في الما ئة  م ورغ. .020في الما
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يادة  شاط ر لدعم ن ية  مة وجود عدد من التوجهات الحكوم نه ث في مصر أى أ األعمال 

قدرة  مالي وال قدمتها األمن ال في م عام  شكل  مخاوف وتحديات تواجه رواد األعمال ب

يذ،  قدرة المشروع على التنف لذات،  على تمويل المشروع، القدرة الشخصية / احترام ا

ضائعة فرص ال كاليف ال ناخ ت عة الم مال  طبي ئد األع ية را لدقيق لماه يد ا عدم التحد  ،

عن رواد اإلست قة  نات الدقي توافر البيا ثماري والحاجة إلى مزيد من اإلصالحات، عدم 

قدرة  حر وال مل ال فة الع يادة األعمال، ثقا ته بر االعمال، تردي نظام التعليم وعدم عناي

ها.  على بدء النشاط يادة األ... وغير ية ر يز فاعل ية ولتعز ستراتيجية التنم في إ عمال  

ئدي أو ، البد 0202المستدامة مصر  ية ورا مع المشروعات الرياد لة  للجهات المتعام

يادة االعمال  حول ر سائدة  رواد االعمال من تغيير قواعد اللعبة، بدءا بتغيير النظرة ال

من  والخوف من الفشل إنطالقا نحو التوجه إلرساء دعائم تهيئة بيئة مناسبة لهذا النوع 

من جا ستمرارتيه  خر.النشاطات، تحفزه من جانب وتضمن إ لك  نب آ لورة ذ كن ب ويم

فزفي  عام المح ما األطار ال من األطر أه شريعيلر عدد   يادة األعمال واإلطارين الت

طىىار عىىدد مىىن األدوار لالعبىىين إذ يسىىند فىىي كىىل إواإلطىىار االجتمىىاعي. والمؤسسىىي 

ليم  مة التع يل وأنظ سات التمو خاص ومؤس طاع ال مة والق قدمتهم الحكو في م سين  رئي

 وغيرها.واإلعالم..... 
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