
1 

 

    

 

  ةالمستدام ةالتنميأهداف  عمال فى تحقيقاأل ةدور رياد

 )مع اإلشارة الى الواقع المصرى(

  

 

 

 

 

 
 عبد الحميد غازي  األميرد سمر م.أ.

 قتصاد  المساعد أستاذ اإل
 جامعه طنطا التجارةكليه 

 السيد الجزار فتحيفاروق د م.أ.
 قتصاد  المساعد أستاذ اإل

 طاجامعه طن التجارةكليه 

 



2 

 

 ꞉ملخص البحث

شارة الى هداف التنمية المستدامة مع اإلأ يهدف هذا البحث الى دراسة دور ريادة االعمال فى تحقيق 
ستخدام سببية جرانجر باالضافة الى التحليل إستخدام المنهج الفرضى الحديث وتم إالواقع المصرى ب

ن أ ببية جرانجر الىوقد توصلت الدراسة من خالل س 2019 -2008النظرى خالل الفترة من 
بعاد أاالجتماعى من  ريادة االعمال تسبب التنمية البشرية وبالتالى تؤثر فى البعدين االقتصادى و

ن ريادة االعمل مسبب من مسببات النمو االقتصادى وبالتالى تؤثر فى تحقيق أو التنمية المستدامة 
الجودة البيئية وهى تمثل البعد البيئى  ن العالقة بين ريادة االعمال ومدى تحققأو  لتنمية المستدامةا

ن مدى توافر بيئة جيدة يدعم ريادة أى أتجه من البعد البيئى الى ريادة االعمال  تللتنمية المستدامة 
همية زيادة االهتمام أ الى  النظري يضا من خالل التحليل أوتوصلت الدراسة  االعمال فى مصر

الشباب وتطوير حاضنات الشباب وتطوير منظومة  بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل تفكير
نجاز المعامالت وتوسيع إوالحد من الروتين االدارى فى  الفنيالتخطيط الكلى والتركيز على التعليم 

مشروعات  ابتكارعلى  األعمالتشجيع رواد واالتجاه الى تسجيل المشروعات قانونيا و  نطاق الدعم
 .األخضراد البيئة و االتجاه نحو االقتص إلدارة

 ꞉الكلمات االفتتاحية
البعد  -البعد البيئى – األخضرقتصاد اإل –سببية جرانجر  –التنمية المستدامة  – األعمالريادة 

 الدعم. -الفنيالتعليم  -حاضنات الشباب -المشاريع الصغيرة -ىصادقتاإل
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 -مقدمه:

الدول نحو تطبيق هذا المفهوم  توتسابق ،طلقت االمم المتحده مفهوم التنميه المستدامهأن أمنذ 
على الرغم من أن محاور التنميه المستدامه واحده وفقا  قتصادياتها،إوفقا لما يتوافق مع طبيعه وهيكل 

ستراتيجيه كل دوله إأال أن االختالف فقط هو فى أليه التطبيق وفقا لرؤيه و  بما وضعته االمم المتحده،
 وهو رياده االعمال. تناول أهم محاور تحقيق التنميه المستدامه ،نس اووضعها االقتصادى، اال أنن

الشك أن مصطلح رياده االعمال شهد تناوال كبيرا الفتره الماضيه ليس فقط خالل العالم ولكن 
هتماما كبيرا مما إ ن كافه الدول أصبحت تولى ملف رياده االعمال أيضا فى مصر،باالضافه الى أ

يه المستدامه وفى هذا السياق فأن رياده االعمال أصبحت مجاال قويا ومعبرا ينعكس على تحقيقها للتنم
وهذا بالتأكيد راجع لقدرتها على أحداث تأثيرا أيجابيا داخل مجتمع  نحو تحقيق التنميه المستدامه،

ال هذا باالضافه لما تقدمه من أطار جديد لالبتكار والتنميه،وقدرتها على أن تقدم حلو  االعمال العالمى،
 واقعيه تتماشى مع كافه المشكالت والتحديات االقتصاديه فى كافه قطاعات االقتصاد.

وسوف يتم تناول الدراسه عن طريق التعرف على مفهوم رياده االعمال ومفهوم التنميه 
ض لحاله مصر للوصول الى استعر إستعراض لبعض الدراسات السابقه فى هذا المجال ثم إالمستدامه ثم 

 الحديثه.االتجاهات 
 -اإلطار المفاهيمى : :أوال 

  -: األعمالرياده  -1
عند البحث عن مفهوم ريادة األعمال أو رواد األعمال فى التحليل االقتصاد نجد أنه اليوجد تعريف 

ية داباتسيت ساى  فى ب ن وجو  1934عام  (R-Cantillon)موحد لرائد األعمال  حيث يعرفها ريتشاد كانتلون 
ستعداد لتأسيس مشروع جديد أو مؤسسة وتقبل إا بنوع من الشخصية التى على عنه ار ، وعبر القرن التاسع عش

لريادة schumpeter) (.أما مفهوم شومبير) (Brown,2012المسئولية الكاملة عن النتائج غير المؤكده )
ختراع إجديدة أو  ن رائد األعمال هو ذلك الشخص الذى لديه اإلرادة والقدرة على تحويل فكرهأاألعمال ، فهو 

بمعنى أنه الشخص الذى يتبنى المبادرة والتفكير اإلبداعى ، وقادر على تنظيم آليات  بتكار ناجح ،إجديد الى 
قتصادية لتحويل الموارد الى واقع عملى كتقديم منتج جديد أو إدخال تغيرات تزيد من جوده السلعة أو إجتماعية و إ

حدى عوامل إوبذلك أصبحت الرياديه  ( Maia, 2005ه فى الصناعة )شكال تنظيمية جديدأالمنتج أو تنفيذ 
 1970( وبيتر دراكر ) 1967االنتاج االربعه االساسيه الى جانب االرض والعمل ورأس المال ,أما فرنك نايت ) 

 ( فيعتبران الريادة تتمحور حول المخاطرة ويعكس سلوك الريادى نوع القدرة التى لديه عن طريق تطبيق فكرة
ووضعها حيز التنفيذ بإعطائها  المزيد من الوقت والجهد ورأس المال فى مخاطرة غير مضمونة  هجديدة لدي

 ( .  Gheorghe ,2012ومركزة المالى ) هالنتائج تتعلق بمهنت
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وهناك وجهة نظر آخرى تقوم بتعريف ريادة األعمال من حيث الحجم على أنها الشركات الصغيرة 
ن و عو المشاريع الجديدة هو جوهر ريادة األعمال حيث أن رواد األعمال هم األفراد المدف والمتوسطة حيث أن خلق

 ( . 2019) يوسف  بالفرص الذين يقودون التغير اإلقتصادى من خالل شركات جديدة مبتكره

نشاء شركة إف ريادة األعمال على أنها" األفكار الجديدة أو الطرق التى تمكن من يوعلى ذلك يمكن تعر 
 تطوير شركة قائمة عن طريق مزج المخاطرة مع اإلبتكار واإلبداع والرقى بها نحو القمة .  أو

ويمكن أن نتوصل إلى أن ريادة األعمال هى االعتماد على مشروعات صغيرة أو متوسطة 
محدودة رأس االمال ، وأفكار هذه المشروعات تتسم باإلبداع ، ويكون  األساس فيها رائد األعمال الذى 

كتشاف الفرصة وتحويلها الى مشروع يحقق ربح وقادر إسم بالموهبة الشخصية ومهاراته وقدرته على يت
 على النمو مع تحمل المخاطرة والمجازفة فى ظل ظروف عدم التاأكد . 

ونجد أن مشروعات ريادة األعمال من أهم األعمدة الرئيسية فى اقتصاديات العالم المتقدمة منها 
 تحققه من : والنامية لما  قد 

 ستقاللية لعمل األفراد وعدم االعتماد على اآلخرين . إ -

 توفير فرص للنمو وتحقيق اإلنجازات . -

 المساهمة فى خدمة المجتمع وتشجيع التصنيع . -

 التنمية المستدامة: -2
لقد تم تعريف مصطلح التنمية المستدامة من قبل العديد من الباحثين والمؤسسات العلمية. حيث تم 

فى تقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنمية المعرف بـ )تقرير لجنة برونتالند(  1987ف التنمية المستدامة سنة تعري
 على أن  التنمية المستدامة هى:

حتياجات الجيل الحالى دون أن يعرض للخطر أو الضرر قدرة األجيال التالية عن إالتنمية التى تفى ب
 (2008حتياجاتها .)مبارك,إإشباع 

المختص بدراسة موضوع التنمية المستدامة  1992ذلك حصر تقرير الموارد العالمية الذى نشر سنه وك
تعريفا للتنمية المستدامة وتم تصنيف هذه التعاريف ضمن أربع مجاميع أساسية حسب  20ما يقرب من 

 الموضوع المراد بحثه كما يلي :

ة بالنسبة للدول المتقدمة يعتبر إجراء حيث أن التنمية المستدام قتصادى :إتعريفات ذات طابع  -
ستهالك الطاقة والموارد الطبيعية . مع إحداث تغير جذرى لألنماط االستهالكية لتقليص مستديم إل

واالنتاجية السائدة , أما الدول النامية فتعنى التنمية المستدامة ترشيد توظيف الموارد من أجل 
 ي .التخفيض من حده الفقر ورفع المستوى المعيش

: تهدف التنمية المستدامة إلى االهتمام بالعنصر البشرى من خالل  جتماعىإتعريفات ذات طابع  -
 تحقيق الرعاية الصحية وإنشاء المدارس وتوفير فرص عمل .
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ستخدام األمثل للموارد الطبيعية )األرض , : التنمية المستدامة تمثل اإل تعريفات متعلقة بالبيئة -
 العالمى من الغذاء الماء( لزيادة االنتاج 

: التنمية المستدامة هى التى تعتمد على التقنيات النظيفة وغير المضرة  تعريفات ذات طابع تقنى -
بالبيئة والمحيط في الصناعة وتستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة والموارد الطبيعية وتنتج أقل 

 نبعاث غازى ملوث وضار بطبقة األوزون .إ

( حيث أن 2015المستدامة : تعريف موسوعة المعلومات ويكبيديا)ومن ضمن تعريفات التنمية 
التنمية المستدامة هى عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط أن تلبي 

 حتياجات الحاضر دون المساس باالجيال القادمة .إ

( كما 1989تم تبنيه في عام  دامة )الذىوتعرف منظمة األغذية والزراعة )الفاو( التنمية المست
والعمل على توجيهها نحو  داره قواعد الموارد الطبيعيه ,إيلى: " التنمية المستدامة هى عباره عن عمليه 

شباع الحاجات البشريه لالجيال الحاليه إستمرار إالتغير التقنى و المؤسسى بصوره تضمن تحقيق و 
مى الثروه الطبيعيه بما فيها االرض والمياه والمصادر كما ترى أن تلك التنميه تح وكذلك المستقبليه ,

الوراثيه النباتيه والحيوانيه من أى أضرار قد تلحق بها,كما أنها تتسم بأنها مالئمه من الناحيه الفنيه 
 (Acciona,2018والتقنيه واالقتصاديه.)

ة الجوانب ستمراريإيتضح لنا أن التنمية المستدامة في الواقع هى " مفهوم شامل يرتبط ب
االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمجتمع " حيث تمكن التنمية المستدامة للمجتمع وأفراده ومؤسساته من 

حتياجاتهم والتعبير عن وجودهم الفعلى في الوقت الحالى مع حفظ التنوع الحيوى والحفاظ على إتلبية 
جابية بين النظام البشرى والنظام الحيوى حتى ستدامة العالقات اإليإستمرارية و إالنظم البيئية والعمل على 

ال يتم إغفال حقوق األجيال القادمة في العيش بحياة كريمة كما يحمل هذا المفهوم للتنمية المستدامة 
ضرورة مواجهة العالم لمخاطر التدهور البيئي الذى يجب التغلب عليها مع عدم التخلى عن حاجات 

 (2019ة والعدل االجتماعى .)الشامى ,التنمية االقتصادية وكذلك المساوا 
 أبعاد التنمية المستدامة :

التنمية المستدامة هى التنمية التى ال تركز على الجانب البيئي فقط وإنما تشمل جوانب 
جتماعية فهذه الجوانب تكون مرتبطة ومتفاعلة ومتداخلة وتكمل بعضها البعض فهذه األبعاد إقتصادية و إ

 ا.ى التنمية المستدامة وتساعد على تحقيقهأشبه بالجذور التى تغذ

 :  البعد االقتصادى للتنمية

ن البعد االقتصادى يتعلق بمحاولة إيقاف تبديد الموارد الطبيعية عن طريق إجراء تخفيضات إ
متواصلة في مستويات االستهالك المبددة للطاقة والموارد الطبيعية وذلك عبر تحسين مستوى الكفاءة 

 ذرى في أسلوب الحياة وأنماط االستهالك التى تهدد التنوع البيولوجى في حين يبين وإحداث تغيير ج
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(أن البعد االقتصادى للتنمية المستدامة يتمحور حول االنعكاسات 2008) حرفوش وآخرون .
ختيار وتمويل وتحسين التقنيات الصناعية في إقتصاد على البيئة , إذ يطرح مسألة إللالراهنة والمستقبلية 

 جال توظيف الموارد الطبيعية .م

 :  جتماعى للتنميةالبعد اإل
حاجات ومتطلبات الجيل  الفكرة الجوهرية للتنمية المستدامة حسب هذا البعد تتمثل في التركيز على سد

ى تأمين الحياة الرغدة والمرفهة لكل أفراد الجيل الحالى وأفراد لاالحالى ليضمن أيضا حاجات األجيال القادمة 
يال المستقبلية ويتم تحقيق ذلك من خالل التوزيع العادل للثروات وتقديم الدعم للمجتمع المدنى ومكافحة الفقر األج

عن طريق توفير فرص العمل والتوظيف لكل أفراد المجتمع وتوفير مستلزمات الضمان االجتماعى للكل 
(www.eeagrants.org. ) 

 :  لبعد البيئي للتنميةا
ستيعاب إ ن البعد البيئي للتنمية يتمثل في قدرة كوكب األرض على تحمل العنصر البشرى من خاللإ

النفايات واالشعاعات التى يخلفها االنسان لكى يقدم له في المقابل كل ما يحتاجه من مصادر الموارد الطبيعية 
وم على ترك األرض في حالة جيدة لألجيال القادمة أفضل مما ستدامة البيئية تقومصادر الطاقة وإن فكرة اإل

ستنزاف المواد الطبيعية أو إهدار البيئة الطبيعية يكون هذا النشاط إحتفظ اإلنسان بنشاطه وأداءه دون إكانت فإذا 
 ( www.Sustainabilityمستدام طبيعيا )

رتباط هذه األبعاد وتكاملها نظرا إلى االرتباط الوثيق بين إنمية المستدامة البد من ولنجاح عملية الت
 .جراء التحسينات االقتصادية ورفع مستوى الحياة االجتماعية إالبيئة واالقتصاد واألمن االجتماعى و 

نمية أطلقت األمم المتحدة على خطتها للتنمية المستدامة عنوان) تحويل عالمنا .. خطة الت ولقد
 هدف للتنميه المستدامه. 17ويندرج تحتها  (2030المستدامة 

 -ريادة األعمال والتنمية المستدامة : -3
تقوم التنمية المستدامة على تطوير المدن والمجتمعات باإلضافة إلى األعمال التجارية مما يتطلب  -

تمل اإلسراف أو اإليذاء كما فى ستخدام الموارد الطبيعية لتحسين الظروف المعيشية لألفراد بطريقة التحإ
حال التلوث البيئى مثال أو ما يحصل من ندرة المياة الصالحة للشرب كما أن التنمية المستدامة تشمل 
مجاالت كثيرة مثل النمو اإلقتصادى والتنمية اإلجتماعية باإلضافة الى الحفاظ على البيئة والموارد 

بتكار طرق جديدة وليست الطرق المعتادة التى تسبب إالطبيعية وهنا يكمن دور ريادة األعمال فى 
يجابا إستثمار الطاقات البشرية وموارد الطبيعة بحيث تنعكس نتائجها إاإلستنزاف والتلوث وذلك من أجل 

بتكار سيارات إعلى كل من األفراد حاليا ومستقبليا مثل اإلبتكار من أجل استثمار وسائل الطاقة البديلة ك
حد من التلوث الهوائى وغيرها الكثير من األمثلة وبالتالى فإن ريادة اإلعمال هى أداة الكهرباء التى ت

أساسية للتنمية المستدامة وتطوير ريادة األعمال له دور كبير فى تحقيق وتفعيل التنمية المستدامة 
 ذا تم توجيهها نحو ذلك .إخصوصا 

http://www.eeagrants.org/
http://www.sustainability/
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ستخدام إتحقيق التنمية المستدامة على أنه :وعلى ذلك يمكن " وضع تعريف إلستخدام ريادة األعمال فى 
نتهاز الفرص من أجل عمل تنمية ترتبط باستمراراية  الجوانب اإلقتصادية إرواد األعمال اإلبتكار و 

 حتياجاتهم .إواإلجتماعية والبيئية للمجتمع من خالل تمكين أفراد المجتمع ومؤسساته فى تلبية 
 -:ثانيا : الدراسات السابقة 

التنمية  أبعاد أهداف التنمية السابقة الدراسات
 المستدامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ريادة
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 البعد البيئى

 (  (Vanessa,2020دراسة -
 ازدهار تعليم ريادة األعمال كمجال للبحث بسبب أهميتهإو  األعمالتعليم ريادة  إلىتهدف  هذه الدراسة 

العقبات  ال يزال هناك بعض حيثودورها في تسريع الرفاهية االقتصادية لالقتصاد العالمي.  العملية
الدراسة هو تسليط  تحويل المجتمع. الهدف من هذهل لعليم ريادة األعمانفهم تماما طبيعة وقدرة تلكى 

الضوء على االتجاهات الحالية في تعليم ريادة األعمال من خالل توفير بعض المسارات للبحوث 
المستقبلية التي تأخذ اإلنسان كهدف للتعليم. سيساعد ذلك مزيًدا من الباحثين على تبني الطبيعة المميزة 

تجاهات التوظيف الناشئة الجديدة مثل التحول الرقمي لمكان العمل. إب لريادة األعمال من خالل ربطها
للمزيد من التقدم يتم إعطاءه كوسيلة لتشكيل التنمية ل حتياجات تعليم ريادة األعماإقتراحات لكيفية إ

 المستقبلية لهذا المجال
 (Xueqin Wang,2020)دراسة  -

 ى بحثمنظور ريادة األعمال االجتماعية " إلتحليل لتقارير االستدامة من هذه الدارسة إلى هدفت 
بحث التعاون المحتمل ضمن سلسلة القيمة ، SDG 1 – SDG 16المسؤوليات األساسية والممتدة )

(SDG 17 فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة )SDG .في الصناعة البحرية 
مهًما في المساهمة في االستدامة الصناعة البحرية الدولية تلعب دوًرا ن أ توصلت الدراسة إلىو 

تحليل محتوى لتقارير االستدامة خالل الفترة ، (SEالعالمية من خالل تطبيق مفهوم الريادة االجتماعية )
عتماد تصنيف النص اليدوي لتصنيف تقارير االستدامة إ وبشكل أكثر تحديًدا تم  2019إلى  2016

، باإلضافة إلى تحديد األدوار الرئيسية  SDGsمة  هدف من أهداف التنمية المستدا 17ستناًدا إلى إ
قتراح إطار عمل موحد، إ، SDGللصناعة البحرية المتعلقة بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة  
باإلضافة ، م بها الصناعة البحريةهيشير إلى دوافع متنوعة ومستويات كلية لجهود االستدامة التي تسا

، باإلضافة إلي SEستدامة من منظور مة الصناعة البحرية في اإلالبعد النظري لمساه صياغة إلى
ستراتيجيات تخصيص الموارد من قبل الصناعة البحرية لتحقيق أهداف إالبعد اإلداري فيما يتعلق ب

 التنمية المستدامة.
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 ( Claudia S.L.,2019دراسة) -
الرغم من أن البحث الريادي  على الجديد فى البحث عن ريادة االعمال الزراعية هوهذه الدراسة عن ما

السائد قد أهمل القطاع الزراعي ، إال أن هذا السيناريو قد تغير في السنوات األخيرة مع دراسة الظواهر 
العالم. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أحدث  الجديدة والمتنوعة في العديد من البلدان في جميع أنحاء

المقاالت التي تم استعراضها و مراجعة األدبيات  الل منهجيةالتطورات في ريادة األعمال الزراعية من خ
، التي تغطي المجالت من جميع المجاالت. سمحت  Scopusقاعدة بيانات  تم الحصول عليها من

ستراتيجيات تنظيم إ( 2( مهارات وسلوك تنظيم المشاريع ، )1النتائج بتحديد ثالثة مناهج رئيسية هي: )
ستنادا إلى هذا التصنيف ، أظهرت الدراسة أن مهارات إوالنشاط الريادي. ( المجتمع 3المشاريع ، و )

للبرامج ، الموجهة ليس  في البلدان النامية ، مع التركيز على تقييم روح المبادرة تنظيم المشاريع تتركز
فقط للطالب الزراعيين في معاهد التعليم العالي ولكن أيضا للنساء والمزارعين الصغار. يتم تحليل 

في  االستراتيجيات الريادية للمزارعين بشكل رئيسي في البلدان المتقدمة ، على الرغم من إمكانية ذلك
تنويع األعمال الزراعية وغير الزراعية ، واالبتكار و قنوات السوق ،واالعتماد على عوامل مثل البلد 

لى تأثيرات إنتاج الغذاء في ونوع المنتج والحجم. وأخيرا ، المجتمع ويركز نشاط الريادة بشكل أساسي ع
 المجتمعات المتقدمة، وتسليط الضوء على مبادرات ريادة األعمال االجتماعية في الزراعة الحضرية

 (  2018دراسة )عبد ربه ، -
األعمال فى التعليم كوسيلة للقضاء على البطالة حيث أوضحت  قامت الدراسة على أهمية إدراج ريادة

ال خطوة أساسية قادرة نحو غرس روح المبادرة وزيادة فرص نجاح األعمال الدراسة أن تعلم ريادة العم
وصناعة قادة المستقبل ، إن ريادة األعمال تنتج رواد فى اإلبداع واإلبتكار وتحقق فرص عمل جديدة 

 حجم البطالة وهو يقضى على الفقر والجوع .  مما يقلل من
 ((Adel Ben Youssef,2018دراسة -

مناقشة دور االبتكار  عمال واالستدامة: الحاجة إلى حلول مبتكرة ومؤسسية " إلىبعنوان" ريادة األ
والجودة المؤسسية لتحقيق االستدامة حيث يعد من القضايا الهامة التي تعالجها مناقشات التنمية 

 توضح الدراسة دور االبتكار والجودة المؤسسية وريادة، المستدامة الحالية، خاصة في البلدان النامية
البيئي  Kuznetsستخدام نموذج منحنى إاألعمال في التغيير الهيكلي نحو مستقبل مستدام ألفريقيا ب

توضيح الظروف التي تسمح للدول األفريقية  فىالدراسة تساهم  هذه ، باإلضافة إلى أنالمعدل
 ستدامة. إبالتحرك نحو اقتصادات أكثر 
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غير الرسمية تؤدي إلى خفض الجودة البيئية أن ريادة األعمال الرسمية و  توصلت الدراسة إلىو 
أظهرت النتائج العملية أن ريادة األعمال غير الرسمية تسهم أكثر ، كما دولة إفريقية 17واالستدامة في 

العالقة بين ريادة األعمال والتنمية ، باإلضافة إلى أن من ريادة األعمال الرسمية في هذا التدهور البيئي
تبرز  كما ،إيجابي في وجود مستويات عالية من االبتكار والجودة المؤسسيةالمستدامة تتحول بشكل 

 )نتائج البحث الدور الهام الذي يلعبه كل من االبتكار والمؤسسات لتحقيق االستدامة في إفريقيا.
 ( Jack Mason,2018سه)درا -

طوير المشاريع بعنوان" ريادة األعمال في الخدمات القائمة على المعرفة: الفرص والتحديات لت
ستعراض البحث األدبيات التي تناولت ريادة األعمال، إالجديدة واالقتصادية وتنمية القوى العاملة " إلى 

ستكشاف تحديات وفرص تطوير المشاريع إوالتعليم، واالستثمار في الخدمات القائمة على المعرفة، 
ستثمار في المستقبل لدور ريادة األعمال قتراح سبل البحث واالإ( و KBSالجديدة المستندة إلى المعرفة )

 (.KBSفي المشاريع الجديدة المستندة إلى المعرفة )
سم الخدمات المستندة إلى المعرفة إوقد توصلت الدراسة إلى األعمال واألنشطة المعروفة ب

(KBS تمثل جزًءا كبيًرا ومتزايًدا من االقتصاد، وتضيف قيمة عالية، وتوفر أكثر من )يع من جم ٪79
الوظائف غير الزراعية في الواليات المتحدة ، ويمكن تصديرها إلى حد كبير، على الرغم من إتاحة 

( فرصة كبيرة إلنشاء المشاريع KBSسم الخدمات المستندة إلى المعرفة )إاألعمال واألنشطة المعروفة ب
يم وتنمية القوى العاملة هتمام بها في مجاالت التعلإ الجديدة وزيادة حجم االستثمار إال انه ال يوجد 

 .والبحث العلمي 
 N. Öykü İyigün,2015))دراسة

بعنوان" ماذا يمكن أن تفعل ريادة األعمال لتحقيق التنمية المستدامة؟ منهج قائم على المسؤولية 
االجتماعية للشركات " إلى أن تكون بمثابة قوة دافعة للبحث متعدد التخصصات ومزيد من النقاش 

ثار المترتبة على المسؤولية االجتماعية للشركات في التنمية المستدامة، باإلضافة إلى حول، بحث اآل
ستعراض األثر االجتماعي اإليجابي ألصحاب المشاريع الذي يلبي االحتياجات األساسية، تدرك هذه إ

ى مناقشة الدراسة الدور الهام في المساهمة بكفاءة في تحقيق التنمية المستدامة، كما تهدف الدراسة إل
األسباب المحتملة لقيام رواد األعمال بالتنمية المستدامة والكشف عن دوافع التنمية المستدامة واألبعاد 

 األساسية في عملية صنع القرار.
ينظر إلى ريادة األعمال كبديل للبطالة والفقر الذي يمكن أن يكون نه أ توصلت الدراسة إلىو 

متزايد لدى رواد األعمال بأنه ال يمكن تحقيق النجاح من خالل زيادة الدواء الشافي للتنمية، هناك إدراك 
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( على CSRاألرباح قصيرة األجل فقط و لكن هناك تزايد ألهمية المسؤولية االجتماعية للشركات )
تعد ريادة األعمال والشركات الصغيرة أركان ، كما نجاح األعمال والتأثير اإليجابي على المجتمع

وهي المسئولة عن االبتكارات المتطورة التي تؤثر على نمو اقتصاد السوق الحر  أساسية لالقتصاد،
 وأدائه العام.

 (Zacharoula and Reopoulou, 2014)دراسة  -

ستشارات من أجل التنمية المستدامة ، قضايا تبني تكنولوجيا المعلومات ، التسويق إبعنوان" 
عتماد االستشارات من مزارع الثروة إ دراسة وتقييم  إلىوريادة األعمال في مزارع الثروة الحيوانية " 

تقييم مبادرات تمويل مزارع المحاصيل والماشية ، باإلضافة إلى الحيوانية ومناقشة الفرص المستقبلية
وريادة األعمال، حيث تشكل الخدمات االستشارية الزراعية مفتاًحا رئيسًيا لتنفيذ أهداف االتحاد األوروبي 

تقييم ، وكذلك 2013-2007دامة في المناطق الريفية في سياق برنامج التنمية الريفية للتنمية المست
الخدمات االستشارية والمعلومات موثوقة التي تقدمها للمزارعين اليونانيين فيما يتعلق بتبني تكنولوجيا 

نتجات الزراعية المعلومات واألدوات اإللكترونية المبتكرة، وتسويق المنتجات الزراعية ومعالجتها، والم
بحث الفرص لمشاركة ، باإلضافة إلى ( ، وتحديث الحيازات الزراعية ، إلخISOالمعتمدة من )

جديدة، مثل خدمات الالمزارعين في التدابير التي يمولها االتحاد األوروبي والتي تدعم تطوير األنشطة 
ابتكارات اإلنتاج من خالل  التسويق، وبرامج تكنولوجيا المعلومات الجديدة وأدوات الويب وتعزيز

 االستثمارات الجديدة.
البيانات األولية التي تم جمعها من محافظة رودوبي ، في تراقيا /  نأ توصلت الدراسة إلىو 

، 2011شمال شرق اليونان ، من خالل مسح إدارة المزارع الذي أجري خالل شهري سبتمبر وديسمبر 
عتماد حلول تكنولوجيا المعلومات، وقضايا التسويق إ اور و من المزارعين في العينة مهتمون بالتش 54٪

من المزارعين  ٪63، وريادة األعمال، بهدف تحقيق االستدامة في سياق أهداف االتحاد األوروبي
في الخطط التي تروج إلنشاء مشروعات صغار  ٪37شاركوا بالفعل في البرنامج، بينما شارك 

مكاتب االستشارات الخاصة بداًل من أقسام االستشارات منهم التعامل مع  ٪55المزارعين، يفضل 
 الحكومية.

المزارعين الذين يعتبرونهم تفيد مكاتب االستشارات الخاصة كما أوضحت نتائج الدراسة أن 
عتماد إ دعمًا كبيرًا في محاولتهم لتحقيق أهداف االتحاد األوروبي المعاصرة للتنمية المستدامة من خالل 

يمكن تصنيف المزارعين بشكل إضافي ، لمعلومات وتقنيات التجارة والتسويق المبتكرةأدوات تكنولوجيا ا
تجاهات الزراعة اليونانية ، فيما إفي مجموعتين تشتركان في الخصائص اإلبداعية أو التقليدية حول 

 يتعلق بخصائصهما االجتماعية.
 (2012درا سة )الحماقى, -
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لتمكين االقتصادى للمرأه العربيه وأهم التحديات التى هميه رياده االعمال فى اأ هدفت الى تحديد 
فى  للمرأه واالشاره الى التجربه المصريه وتعزيز التمكين االقتصادى  الأعم ةالمرأه العربيه كرائد تواجه

 مجال رياده االعمال .
اريه وقد توصلت الدراسه الى ضروره تشجيع المرأه العربيه على االنضمام لالتحادات العماليه والتج

 .وتسهيل مشاركه رائدات االعمال فى المعارض القوميه والدوليه والجمعيات التعاونيه

 ( R. Cervelló-Royo,2019)دراسة  -

وآخرون بعنوان" التنمية المستدامة والعوامل االقتصادية والمالية التي تؤثر على ريادة األعمال " 
مية المستدامة في البلدان التي قد تكون مرتبطة تحديد مجموعة من عوامل التنمية االقتصادية والتن إلى

باستخدام منهجية  2017دولة لعام  57تحليل مجموعة من البيانات خاصة ب ، بمبادرة ريادة األعمال
fsQCA جمع البيانات من  باإلضافة إلى، والتي أثبتت أنها مناسبة لمجموعات البيانات صغيرة الحجم

،  Global Entrepreneurship Monitorاألعمال العالمي  مراقب ريادة من أربع قواعد بيانات
 World Bank، وقاعدة بيانات البنك الدولي  Country Risk Scoreودرجة مخاطر البلد 

Database ومؤشر أهداف التنمية المستدامة ، Sustainable Development Goals Index. 
تنمية المستدامة المؤثرة على مبادرات عوامل التنمية االقتصادية والأن  توصلت الدراسة إلىو 

باإلضافة إلى عوامل المساواة االجتماعية  ،ريادة األعمال تتمثل في الجوانب االقتصادية والمالية
 ل ومؤشرات االبتكار والبنية التحتية.ئو والتعليم واإلنتاج المس

 (Rama,2019دراسة ) -
لمدينة الذكية هي مدينة ريادة ا كية حيثهذه الدراسة عن العالقة بين ريادة االعمال والمدن الذ

األعمال. وهناك عالقة ثنائية االتجاه بين ريادة األعمال والمدن الذكية أواًل ، يبدأ رواد األعمال في 
وتصبح مدن ذكية. ثانيًا  جتماعية وتقنيةإالتدخالت التكنولوجية التي تساعد المدن على إجراء تحوالت 

 فرص  عمل جديدة.  ستكشافإفي المدن تولد بيانات تساعد المؤسسات على ، التقنيات التي يتم تبنيها 

تستعرض هذه الدراسة األدبيات الموجودة في هذا المجال لتحديد سياق الدور الذي تلعبه ريادة 
األعمال في بناء المدن الذكية وكيف تؤثر المدن الذكية على نماذج األعمال الريادية. تم االشارة إلى 

من تلك المتعلقة بريادة  دراسة 35حول المدن الذكية و  2017تم نشرها حتى يونيو بحًثا  479
نحو زيادة فهمنا لهذه  ستخدام طريقة تحليل المحتوى متفاوت المسافات. هذه الدراسة تساهمإاألعمال ب

 عمال.في مجاالت المدن الذكية وريادة األللبحث  العالقة ثنائية االتجاه ، وفتح طرق البحث للمستقبل
 (Eva Heiskanena, 2019دراسة) -

قد وصفت و  هل تساعد ريادة االعمال المؤسسية هذه الدراسة عن تعزيز الطاقة المستدامة
األعمال المؤسسية وصورت حاالت دراماتيكية للتغيير المؤسسي الناجح. نحن نعرف أبحاث ريادة 
 ير المؤسسات ، على سبيل المثال ،كان يمكن أن يساعد األشخاص الذين يحاولون تغي القليل عما إذا

 ممارسيالمكافحه من أجل تغيير نظام الطاقة. هل المفاهيم من األدب المؤسساتي توضح عرض 
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لديهم رؤى  الطاقة المستدامة رؤى حول الجوانب السياسية لعملهم؟ والعكس بالعكس: هل الممارسين
فى حل هذه األسئلة من  ه الدراسة تساهممفيدة حول إمكانات وحدود الوكالة في التغيير المؤسسي؟ هذ

خالل التحقيق التعاوني مع المنظمات التابعة للحكومة وتشير النتائج إلى أن المفاهيم من روح المبادرة 
تعمل األدبيات على جعل الكفاءات الضمنية للممارسين واضحة ، وبالتالي موضوًعا  حيث المؤسسية

ويبدو أن روح  مشترك حول الجوانب السياسية لتغيير أنظمة الطاقة.مشروًعا للتنمية التنظيمية والتعلم ال
شكاًل من أشكال التنظيم يجمع بين المسح البيئي واالستراتيجية الكبرى  تتطلبالمبادرة المؤسسية 

 والتحركات التكتيكية اليومية على األرض.
 David L. Poole,2018)) دراسة -

ن تحليل أ والمتوسطة في االقتصادات النامية " إلى بعنوان" ريادة األعمال والشركات الصغيرة
ئتمان الصغير، أو اإل  تخاذ تدابير تتعلق بمحاور متعددة تتعلق بمانحيإ فى السياسة اصانعو دور 

 توصلت الدراسة إلىو البقاع مستشارين إداريين، أو منظمات غير حكومية أو االقتصاديين من مختلف 
ال في نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في االقتصادات د مساهمة ألنشطة ريادة األعمو وج

 والقضاء على البطاله. النامية.
 

 (2018، المصري ) دراسة -
 األعمالقامت الدراسة على دور حاضنات األعمال والحدائق التكنولوجية فى دعم ريادة 

الدخل المحلى وأصحاب المشروعات الصغيرة ومدى مساهمتها فى تكوين الثروة وزيادة معدل نمو 
ن . وأوضحت الدراسة دور ريادة األعمال فى القضاء على البطالة رداالجمالى ودعم االقتصاد فى األ

 وخفض نسبتها وذلك بتوفير فرص عمل للخريجين وتنمية ودعم رواد األعمال .
 (Siqing Shan,2018)دراسة  -

ين على التنمية االجتماعية آخرون بعنوان" تقييم مساهمة ريادة األعمال التكنولوجية في الصو 
ستعراض إواالقتصادية " إلى دراسة دور ريادة األعمال التكنولوجية في الصين من المنظور الكلي و 

اإلطار النظري لها واألهمية العملية للتنمية االجتماعية واالقتصادية، باإلضافة إلى تقييم مساهمات 
 والتنمية المستدامة. ريادة األعمال التكنولوجية في التنمية االقتصادية

تجاه مهم كمحرك للنمو االقتصادي إتوصلت الدراسة إلى أن تطور االقتصادات الناشئة يعتبر 
العالمي وقد تبنت الصين مشروعات ريادة األعمال التكنولوجية كإستراتيجية وطنية للتنمية االقتصادية 

اتها في زيادة قيمة اإلنتاج والصادرات رتفاع مساهمإالمستقبلية، تزايد عدد المؤسسات التكنولوجية مع 
 ٪ 41,49ن قيمة الناتج الصناعي لريادة األعمال التكنولوجية بلغ أوالعمالة والضرائب، باإلضافة إلى 

نه توجد عالقة كبيرة أ، كما 2014إلى عام  2010نمو الناتج المحلي اإلجمالي من عام من متوسط 
تضح من النتائج أن ريادة إاالقتصادي مع معامل االرتباط وقد  بين ريادة األعمال التكنولوجية والنمو

األعمال التكنولوجية قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز التقدم التكنولوجي والتجارة الخارجية، شكلت براءات 
من براءات االختراع المحلية، بلغت القيمة اإلجمالية  ٪ 71بتكرها رواد األعمال حوالي إاالختراع التي 
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، لم يكن لريادة األعمال التكنولوجية تأثير واضح ٪ 22,6منتجات التكنولوجيا الفائقة حوالي  لتصدير
ن معدل مساهمة ريادة أفقط، باإلضافة إلى  ٪ 2,79على العمالة مع مرونة في التوظيف بنسبة 

 .٪ 8,49األعمال التكنولوجية في إيرادات ضرائب الدولة بلغ حوالي 
 (C.Makropoulosa,2018)دراسة -

ستخدام المياه يدعم االقتصاد الدائرى وتقديم إعادة هذه الدراسة عن الصرف الصحى كخيار إل
ن ندرة المياه  سواء بسبب زيادة التحضر أو التقلبات المناخية، دفعتا إالخدمات العامة وريادة االعمال 

لب على المياه. ومع إلى تقليل الضغط على موارد المياه بشكل رئيسي عن طريق تقليل الطت لمجتمعاا
ذلك ، هذه الممارسة وحدها ال تكفي لضمان جودة الحياة التي تقوم عليها خدمات المياه عالية الجودة ، 

ستخدام المياه تكتسب زخما لها إخاصًة فى سياق زيادة التحضر. على هذا النحو ، فإن فكرة إعادة 
 االقتصاد الدائري. تم وضع هذهبعض الوقت ، وقد وجدت مؤخرا سياق أكثر عمومية ضمن فكرة 

عادة االستخدام للمياه المركزية والالمركزية والتحقيق في إ الدراسة في سياق مناقشة مستمرة بين تقنيات 
المقايضات بين الكفاءة والقدرة االقتصادية إلعادة االستخدام في جداول مختلفة. على وجه التحديد ، 

الصحي" ،والذي يمكن  استخدام المياه يسمى "الصرف عادةإ  لخيارندعو للحصول على مقياس متوسط 
ستخدام بديل ممكن إعتباره خطة إلعادة االستخدام على نطاق الحي. نقترح أن )أ( يوفر خيار إعادة إ 

للعالج و)ج( يقدم  جغرافياعند معالجة مياه الصرف الصحي المصنع، )ب( يعتمد على تقنيات ناضجة
( التي تشارك في سوق المياه ، وتأمين المنافع البيئية SMEسطة )الصغيرة والمتو  للشركات فرصة

ين المجاري في أثينا عيواالجتماعية واالقتصادية. لدعم هذه الطريقة ، نقوم بعمل تطبيق تجريبي لت
،اليونان. يقوم بدمج نظامين فرعيين: وحدة المعالجة المعبأة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت.
 (Suyash Jolly,2016دراسة) -

طاقة الرياح فى  ꞉نظمة الطاقة نحو االستدامةأهذه الدراسة عن ريادة المؤسسات فى تحويل 
تناولت مجموعة متزايدة من األدبيات دينامكيات تنمية طاقة الرياح عبر مختلف  فنلندا والهند حيث

االختالفات  للتفكير في ال فقط توقفو السياقات المؤسسية الناضجة والناشئة. ومع ذلك ، حتى اآلن قلي
بين االقتصادات المتقدمة والناشئة. بناًء على الكتابات حول ريادة األعمال المؤسسية ، تقارن هذه 

ستخدام تصنيف العمل إفنلندا والهند ب الدراسة االستراتيجيات المؤسسية في تطوير طاقة الرياح في
النهج المؤسسية في دراسة تحوالت الطاقة المستدامة  ى دورالسياسي والتقني والثقافي. نسلط الضوء عل

في المؤسسات الناضجة والناشئة، مع مراعاة دور الجهات الفاعلة غير المتجانسة في تشكيل الترتيبات 
النتائج التي توصلنا إليها تقدم تداعيات للمناقشات في األدب الريادي المؤسسي من خالل  المؤسسية.

توفر  كما لجهات الفاعلة بيئتها المؤسسية في سياقات مختلفة ، ومدى ظهورهاكيف تشكل ا ستكشافإ
تشدد على الحاجة  السياقات المؤسسية المزيد من الفرص لريادة األعمال المؤسسية. وأخيرا ، هذه الورقة
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إلى تطوير رؤى ثاقبة للظروف المواتية لريادة المؤسسات الجماعية الناجحة وتطوير نماذج من 
 عبر السياقات المؤسسية الناضجة والناشئة. اتيجيات المؤسسية القابلة للتعميماالستر 
 (NoratRoig , 2015دراسة) -

وريادة  ستخدام البنية التحتية الداعمة لالبتكارإيبحث هذا البحث في العالقة بين النمو و 
 راكز التكنولوجيااألعمال. وتتناول الدراسة ثالثة أنواع من البنية التحتية الداعمة: الحاضنات وم

ستخدام إهذه العالقات ب ستخدام التحليل المقارن النوعي الدقيق  تختبر الدراسة وجودإوالجامعات. ب
ستخدام إأن الجمع بين  ( من الشركات المبتكرة. تظهر النتائج107البيانات التجريبية من عينة )ن = 

 ونمو الشركات. بتكار الشبابإبيا على الحاضنات ومراكز التكنولوجيا والجامعات يمكن أن يؤثر إيجا
 (Mihaela Kardos,2012)راسة د -

بعنوان" العالقة بين ريادة األعمال واالبتكار والتنمية المستدامة ، البحث في دول االتحاد 
المفاهيمي في  اإلطارربط ريادة األعمال المستدامة والتنمية المستدامة من منظورات  األوروبي " إلى

حث في دول االتحاد األوروبي، حيث تعتبر العالقة بين ريادة األعمال واالبتكار والتنمية األدبيات والب
هتمام كبير في الوقت الحاضر ، حيث يبحث المجتمع عن حلول تؤدي إلى التنمية إ المستدامة موضوع 

لكل من الباحثين وواضعي السياسات ويوفر  خاصة البحث أهمية، باإلضافة إلى توضيح المستدامة
 فرًصا للدراسات المستقبلية حول هذا الموضوع.

أن ريادة األعمال المستدامة يتم النظر إليها من خالل منظور الشركات  توصلت الدراسة إلىو 
يتم االعتراف على نحو نه أ، و هي جزء من نظام دعم التنمية المستدامةو الصغيرة والمتوسطة المبتكرة 

عتبارها واحدة من مفاتيح تحقيق إعة لالبتكار والقدرة التنافسية، بمتزايد بمشاريع ريادة األعمال كقوة داف
 .التنمية المستدامة

 (Desirée F. Pacheco, 2005)دراسة  -

تقييم دور ريادة  وآخرون بعنوان" دور عامل ريادة األعمال في تنمية السياحة المستدامة " إلى
عمال قوة مركزية للتنمية االقتصادية ، ألنها األعمال في تنمية السياحة المستدامة، حيث تعتبر ريادة األ

 Söderslättلتطوير منطقة  SWOTنتائج تحليل  ر، عرضتولد النمو وتعمل كوسيلة لالبتكار والتغيي
 لريادة األعمال السياحية، والذي يعطي نظرة عامة على وضعهم الحالي في مجال األعمال الحرة.

لقطاعات االقتصادية التي يحتاج فيها قطاع السياحة هي أحد اأن  توصلت الدراسة إلىو 
األعمال إلى درجة كبيرة من المشاركة، هناك حاجة إلى تنويع المنتجات والخدمات السياحية لمواجهة 
الطلب المتزايد على أنواع جديدة من االحتياجات السياحية وهي تتضمن مزيد من فرص السياحة 

ات للتغلب على العقبات التي تحول دون تنمية ريادة قتراح العديد من التوصيإتم ، وقد المستدامة
 . األعمال المستدامة في المناطق السياحية الريفية

 (  Eriksson,2013دراسة ) -
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 هيدير  ستخدام منهجية لمشروعإبفحص تجريبى للتخفيف من حدة المناخ فى اإلنتاج الزراعى ب
الممارسات الزراعية من أجل تحديد يهدف المشروع الى تحديد  SBA)  المجلس السويدى للزراعة )

وتوصلت الدراسة الى أن ريادة األعمال المؤسسية  اثات الدفينةعنبإالممارسات  الزراعية من أجل تقليل 
ستخدام إنبعاثات الغازات حيث قاموا بإممكن أن تكون حال مثاليا للتغير داخل الزراعة لتقليل من حجم 

ط الدخل حيث توصلوا إلى سموعات متجانسة قائمة على متو دولة مقسمة على أربع مج 69بيانات لـ 
 تحسين جودة البيئة .  ىيجابى فإبشكل أن ريادة األعمال تساهم 

 Sabrine Dhahri,2018) ) دراسة -

ستكشاف قدرة نشاط إ مساهمة ريادة األعمال في الركائز الثالث للتنمية المستدامة" إلى وآخرون بعنوان"
ز النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في وقت واحد ، وتعزيز األهداف البيئية ، ريادة األعمال على تعزي

مناقشة القيود والتوجهات البحثية في المستقبل، وبعض اآلثار ، وتحسين الظروف االجتماعية في البلدان النامية
أن ريادة األعمال في دول  توصلت الدراسة إلىو  اإلدارية والسياسات على العمل الريادي في التنمية المستدامة.

العينة تساهم بشكل إيجابي في األبعاد االقتصادية واالجتماعية للتنمية المستدامة ، في حين أن مساهمتها في 
ختبار السببية تؤكد على التفاعل بين ريادة األعمال وهذه األبعاد إنتائج ، باإلضافة إلى أن البعد البيئي سلبية

 المدى الطويل.الثالثة على المدى القصير و 
 أثبتت الدراسة أن هناك أثر ايجابى  للعمل الجماعى من قبل الجمعيات التجارية على البيئة و 

 (   lenox , 2011دراسة ) -
أهمية ريادة األعمال للتصدى بقامت هذه الدراسة على محاولة اإلجابة على األسئلة التى تتعلق 

ية على ريادة األعمال وقد توصلت الدراسة إلى أن للتدهور البيئى والى أى مدى تؤثر الشروط المؤسس
ريادة األعمال يمكن أن تعيد تشكيل قوة السوق كحل للتدهور البيئى وقد توصلت الى أن هناك مجموعة 

 من  الدوافع التى تدفع رواد األعمال  للقيام بمشاريعهم وهى : 
 إلبداع حب العمل والشغف باإلبتكار وا- نجازات خاصة إالرغبة فى تحقيق  -

 الرغبة فى اإلستقاللية . -
 

 (Daniela Stefanescu,2012)دراسة  -
 بعنوان" التنمية المستدامة وريادة األعمال: المساهمات الماضية واالتجاهات المستقبلية " إلى

العالقة بين مؤشرات أنشطة ريادة األعمال ومؤشرات التنمية المستدامة في البلدان األوروبية قبل  بحث
ة الدولية وأثناءها، مع األخذ في االعتبار حقيقة أن ريادة األعمال والتنمية المستدامة يعتبران من األزم

تسعى الدراسة إلى الوصول لمتغيرات ، كما أهم مفاتيح ضمان تطوير التنمية االجتماعية واالقتصادية
تحليل المكونات الرئيسية ل جديدة فيما يتعلق بالعالقة بين ريادة األعمال والتنمية المستدامة من خالل 

(PCAب )ستخدام حزمة برمجيات إSPSS. 
الجمع بين مؤشرات ريادة األعمال والتنمية المستدامة مع  يةكيفتوضيح  توصلت الدراسة إلىو 

، PCAستخدام إبعضها البعض، وكذلك توزيع الدول األوروبية على أساس عناصر جديدة ناتجة عن 
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و  Eurostatلبيانات والمعلومات التي تم جمعها من قواعد بيانات نتائج البحث إلى ا تستندإوقد 
Global Entrepreneurship Monitor. 

 (Gheorghe Zaman,2012)دراسة  -
 بعنوان" الجوانب البارزة للتنمية المستدامة والتحديات التنافسية لريادة األعمال في رومانيا " إلى

المشاريع في رومانيا من وجهة النظر الديموغرافية  تسليط الضوء على الخصائص الرئيسية ألصحاب
واالقتصادية واالجتماعية والعمر ومهارات العمل والتعليم والجنس في المناطق الحضرية والريفية و 
مستويات الدخل مع األخذ في االعتبار الدور المتزايد لريادة األعمال من أجل االستدامة والقدرة 

سعى الى تحديد العقبات والصعوبات الرئيسية التي تواجهها روح المبادرة في ، كما تالتنافسية لالقتصاد
رومانيا باإلضافة إلى إيجاد الحلول لحلها عن طريق سياسات وأدوات وآليات اقتصادية ومالية مناسبة 

 ستنادا إلى مجموعة من المؤشرات المحددة.إ
نحو أنشطة ريادة األعمال فضاًل تم الكشف عن أهمية تعزيز التوجه انه  توصلت الدراسة إلىو 

 عن أهمية الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 (Desirée F. Pacheco, 2010)دراسة  -

تقديم مجموعة متنوعة من  وآخرون بعنوان" ريادة األعمال وخلق فرص للتنمية المستدامة " إلى
تقييم دور ريادة األعمال وخلق فرص ، رسةاألدلة على العمل الريادي ومناقشة آثاره على النظرية والمما

 .للتنمية المستدامة
كفاءة ريادة األعمال تعتمد على طبيعة حوافز السوق، على الرغم من ان  توصلت الدراسة إلىو 

يضطر رواد األعمال إلى ، أن نشاط ريادة األعمال كان قوة مهمة لتحقيق االستدامة االجتماعية والبيئية
، ة بسبب االختالف بين المكافآت الفردية واألهداف الجماعية للتنمية المستدامةإتباع سلوك ضار للبيئ

يمكن لرجال األعمال تغيير أو إنشاء القواعد المؤسسية وحقوق الملكية والتشريعات التي تحدد نه أو 
 حوافز المنافسة.

 
 داخل مصر التنمية المستدامةفي تحقيق ريادة الأعمال  دور ثالثا:

كجزء من خطه التنميه  2015فى عام ا عتمادهإ لتنميه المستدامه السبعه عشر  التى تم تعتبر أهداف ا
خارطه طريق مشتركه لجميع البلدان من أجل تحقيق التقدم فى المجاالت بالغه االهميه  2030المستدامه لعام 

 للبشر والبد أن تعمل جميع البلدان ومن بينها مصر لتحقيق أهداف التنميه المستدامه. 
 "تنطلق مصر" ونجد أن مصر قد أتبعت برنامج حكومى لتحقيق هذه االهداف أطلق عليه

 ضاية تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة ، وأيو وترتكز فلسفة  البرنامج على أول
تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة  يمانا بأنه الإبناء اإلنسان المصرى ، 

  -خمسة أهداف رئيسية هى :  المصريه دون تميز ويتضمن برنامج عمل الحكومة عالية
 حماية األمن القومى وسياسة مصر الخارجية . -
 بناء اإلنسان المصرى  -
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 التنمية اإلقتصادية ورفع كفاءة األداء الحكومى  -
 النهوض بمستويات التشغيل  -
   )www.cabinet.gove,egتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ) -

ويركز الهدف اإلستراتيجى الخامس على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى من خالل 
الثانى  ىالرئيسى األول ضبط النمو السكانى ، البرنامج الرئيس البرنامجسبعة أهداف رئيسية يتناول 

 ولمج الرئيسى الثالث معالجة الفجوات التنموية ، يتناالتوسع فى شبكات األمان اإلجتماعى ، البرنا
البرنامج الرئيسى الرابع تطوير خدمات اإلسكان ، البرنامج الرئيسى الخامس تطوير المرافق العامة ، 

 البرنامج الرئيسى السادس عدم التميز النوعى بينما يتناول البرنامج الرئيسى السابع التحسن البيئى 
عمل الحكومة تبنت أجهزة ومؤسسات الدولة العديد من المبادرات تمثلت في مج في سبيل تحقيق برنا

 اآلتي:
 -مبادره رواد النيل:

المركزي بتمويلها، وتنفذها جامعة النيل األهلية بالتعاون مع البنوك  الجهاز حيث يقوم
لصغيرة والجامعات، والعديد من الجهات المحلية والدولية، لدعم ريادة األعمال والمشروعات ا

حتضان الشركات الناشئة، وتقديم الدعم إوتهدف المبادرة إلى دعم النشاط االبتكاري للشباب و  .والناشئة
حتياجات السوق المصرية، مثل الصناعة، والزراعة، إالفني واإلداري والمادي في المجاالت التي تناسب 

زيادة الناتج القومي ودفع عجلة المعلومات واالبتكار، وهو ما يؤدي إلى خلق فرص عمل و  وتكنولوجيا
  .االقتصاد المصري 

بنًكا وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  11ويشارك في المبادرة 
محافظة بالدلتا والصعيد  15مركزا لخدمات تطوير األعمال في  30فتتاح إويستهدف البنك المركزي 

وك بإطالق مراكز متخصصة في ريادة األعمال، وتقديم الدعم وقامت عدة بن .قبل نهاية العام الحالي
البنك  بنك التجارى وفا, بنك القاهره , ألصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل فروعها، وهي

البنك  ,بنك التنميه الصناعيه ,بنك التعمير واالسكان,QNBبنك  االهلى المصرى,المصرف المتحد,
 ك قناه السويس بنك ناصر.بن المصرى لتنميه الصادرات,

 إنشاء نوادي ريادة األعمالمبادرة 
نشاء نوادي ريادة األعمال بالجامعات إل إطالق مبادرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياتم 

بالتعاون مع لجنة  17/11/2019( يوم األحد الموافق GEWفي األسبوع العالمي لريادة األعمال )
اللبنانية لرجال األعمال ومنصة مكسبي لريادة األعمال وهي مبادرة دولية الصناعة بالجمعية المصرية 

 تهدف لتعريف الشباب في القارات الست بموضوع ريادة األعمال.
في مصر وتهيئة البيئة المناسبة لشباب الجامعات في خلق  األعمالوتأكيدا على أهمية ريادة 

ل  شباب الجامعات المصرية في خلق مشروعات روح المبادرة والمخاطرة والريادة  والتميز من خال
واالعتماد عليهم ليصبحوا نواة المستقبل في مصر وزيادة معدالت مصر   واإلبداعتعتمد على االبتكار 

http://www.cabinet.gove,eg/
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ريادة أعمال بتمويل فني ومالي وتوفير كافة أوجه  نادي 25 إنشاءفي تعميق التصنيع المحلي، تم 
 الدعم لهم من خالل األكاديمية.

بعد حدث أسبوع المشاريع في المملكة المتحدة وأسبوع  2008أت هذه المبادرة في عام بدوقد 
مليون  10ومنذ تأسيسها شارك أكثر من 2007ريادة األعمال في الواليات المتحدة األمريكية عام 

ويهدف الحدث إلى تعريف المجتمع بأهمية  ،دولة في أنشطة هذه المبادرة العالمية 102شخص من 
تفعيل ريادة األعمال من خالل األنشطة المختلفة وتحفيزهم الستكشاف أفكار المشاريع وضرورة 

 الخاصة بهم.
 مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

العديد من المبادرات إلتاحة التمويل الالزم للشركات متناهية  المصري أطلق البنك المركزي 
بنوك بزيادة حجم االئتمان الموجه لتلك الشركات ليصل الصغر والصغيرة والمتوسطة، من أهمها إلزام ال

، وذلك مع إصدار 2020من إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية لكل بنك بحلول عام  ٪20إلى 
 .تعريف موحد على مستوي القطاع المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

 والمتناهيةه الصغير  للمشروعات مليارجنيه 020 إقراض المصري آلياتالبنك المركزي وقد حدد 
مع إعطاء مجموعة من اإلجراءات للبنوك العاملة في مصر تتمثل في خصم التمويالت التى تقدمها 

متناقصة  وذلك بغرض توجيه البنوك  %5البنوك للمشروعات الصغيرة من اإلحتياطى اإللزامى وبفائدة 
لشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة التقل عن يل او نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتم

 محفظة قروض البنوك . ىمن إجمال 20%
وأسفرت هذه المبادرة عن زيادة في محفظة القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر 

 144,2بنحو  2019وحتى نهاية يونيو  2015والصغيرة والمتوسطة خالل الفترة من نهاية ديسمبر 
 .ألف عميل 566ستفاد منها إري مليار جنيه مص

وعلى جانب آخر، تم تشجيع البنوك علي توفير التمويل للشركات والجمعيات المانحة للتمويل 
 .المقررة في المبادرة المذكورة %20متناهي الصغر من خالل إدراج هذا التمويل ضمن نسبة الـ 

لغ عدد المستفيدين أكثر نعكس ذلك إيجابيا على نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث بإوقد 
مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من عام  21,2مليون مستفيد بقيمة أرصدة تمويل تجاوزت  3,2من 

، و بلغت نسبة اإلناث %207بمعدل نمو بلغ نحو  2017مليار جم في عام  6,9مقابل  2019
الجمعيات والمؤسسات  منها، وبلغ عدد % 59,4المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر حوالي

تغطي كافة  منفذا2216جمعية ومؤسسة أهلية وشركات ، وبلغ إجمالي عدد منافذ التمويل  938األهلية 
 .محافظات مصر

 2018تمويل الخطة التدريبية لالتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في الفترة من يونيو و 
معيات والمؤسسات األهلية فئة )ج( في لرفع الكفاءة المهنية ألعضائه من الج 2019وحتى مايو 



20 

 

التحليل المالي، إدارة الموارد البشرية، إدارة المتأخرات، تطوير المنتجات وأساسيات التمويل األصغر، 
 .متدرب 1128محافظة لـ  11دورة تدريبية في  40حيث تم تنظيم 

  Grading  Module تطوير نظام لتقييم الجدارة االئتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطةو 
بقوائم وبدون قوائم مالية، وتم إلزام كافة البنوك باإلقرار عن بيانات عمالئها من  I-Score بشركة

ستخراج تقارير فعلية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركة بغرض تكوين قاعدة بيانات متكاملة إل
شترك في النظام إالجغرافية، و  السوق المصري وكذا مؤشرات كلية على مستوي الصناعات، المناطق

 .بنك 18حتى اآلن 
، وإصدار ضمانة %20قام البنك المركزي بالدخول كمساهم في شركة ضمان مخاطر االئتمان بنسبة و 

مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة  2بقيمة 
حتساب نسبة معيار كفاية رأس المال فضاًل إة ضمان مخاطر االئتمان عند والمتوسطة، واالعتراف بكفالة شرك

عن االعتداد بضمان الشركة عند تكوين المخصصات لتشجيع البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة 
مليار جنيه لتغطية  17والمتوسطة ، وقد تم إصدار ضمانات من الشركة للبنوك تحت هذا البرنامج بقيمة 

 .2019مليار جنيه حتى نهاية يونيو  25,4م تمويالت بحج
أصدر البنك المركزي، تعليمات تناولت حث البنوك على االستثمار في صناديق االستثمار 

ستثمار ، وذلك في مراحلها المختلفة )اإل2019المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة في مايو 
ستثمار في أسهم ، اإل"Venture Capital " ، رأس مال المخاطر"Angel Investment" المالئكي

، حيث يتم إضافة مساهمات البنوك في رؤس أموال صناديق االستثمار ("Growth Funding" النمو
من إجمالي محفظة التسهيالت  %20المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 

 .االئتمانية للبنك السالف ذكرها
 ”انطالق“ج برناممبادرة 

يهدف إلي ، حاضنة تكنولوجية وصناعية 17برنامج حكومي في مصر يدير ” نطالقإ “برنامج
إنشاء شبكة من الحضانات التكنولوجية المتخصصة وتجميع الجهود مع بعضها البعض بدال من عمل 

جال كل جهة علي حدة في جزر منعزلة. وفي هذا اإلطار، تعمل الحاضنات في مجاالت مختلفة مثل م
 النسيج وصناعة األثاث والتعليم والوسائط المتعددة والموضة والتصميم والحرف اليدوية والتراثية.

وفي سبيل ذلك، تعاونت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع عدد من الجامعات إلي  
مثل مصر  جانب التعاون مع عدة وزارات مثل االستثمار والصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني

، كما تعاونت في القطاع الخاص مع مؤسسة نهضة مصر ومساحة العمل اتصالالخير وجمعية 
تحاد الصناعات المصرية باإلضافة إلي التعاون مع المعاهد والمراكز البحثية مثل إو ice alex المشتركة 

تكنولوجية في أكبر مظلة إلنشاء وإدارة الحاضنات ال” نطالقإ“معهد بحوث اإللكترونيات، لتصبح 
، و تكون قادرة علي 2018منظومة ريادة األعمال واالبتكار بحيث تغطي أقاليم مصر المختلفة بحلول 

تحويل األفكار واالبتكارات ومخرجات البحوث إلي شركات تكنولوجية ناشئة قادرة علي المنافسة 
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االقتصاد المعرفي وتنمية الشباب االقتصادية والتكنولوجية وتحظى منتجاتها بقدرات تنافسية تحقيًقا لهدف 
 حتضان أصحابها من الشباب .إكتشاف األفكار الخالقة و إرواد األعمال و 

ستطاع البرنامج تحويل األفكار واالبتكارات ومخرجات البحوث إعد ثالث سنوات من العمل، وب
تجاتها بقدرة تنافسية إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة اإلقتصادية والتكنولوجية، تحظى من

شركة  63حاضنة دعمت  17تحقيقا لهدف االقتصاد المعرفي. تشير النتائج على األرض إلى إنشاء 
 ناشئة بتمويل حكومي يتجاوز مليوني دوالر.

 برنامج الشمول المالي مبادرة
 أصدر البنك المركزي، تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي ُتدار من قبلها:

ألغراض قياس الشمول المالي للمرأة بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك على 
من رأس مال الشركة المرأة  % 51متالك نسبة ال تقل عن إالنحو التالي، وفقا للملكية )رأس المال(: 

ن رأس مال الشركة المرأة م %20متالك نسبة ال تقل عن إواحدة ، ووفقا للملكية )رأس المال( واإلدارة: 
 .مرأة واحدة على األقل منصب المدير التنفيذي أو نائبهإ تواحدة أو أكثر، وشغل

: عماًل على 2019أصدر البنك المركزي، تعليمات حماية حقوق عمالء البنوك في فبراير و 
ين نوعية ضمان حصول العمالء على حقوقهم في كافة مراحل تعامالتهم المصرفية، باإلضافة إلي تحس

وجودة الخدمات المالية المقدمة، كما تهدف التعليمات إلى تقديم آلية واضحة للشكاوى طرف البنوك، 
 .وتعريف العمالء بها مما يسهم في زيادة إقبالهم على التعامل مع البنوك

أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي في و 
ل األموال وتمويل اإلرهاب في نوفمبر ي، وذلك بعد موافقة مجلس أمناء وحدة مكافحة غس2019يوليو 
على إجراءات العناية المبسطة الواجبة لعمالء وخدمات الشمول المالي والتي تتيح للبنوك تطوير  2018

 وتقديم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر ذات محددات معينة من خالل إجراءات مبسطة
للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك تنفيذًا لمبدأ المنهج القائم على المخاطر والذي تبنته مجموعة 

لدى الحديث عن الشمول المالي وكذلك وفقًا ألفضل المعايير والممارسات  FATF - العمل المالي
 .الدولة

 (إيتيدا)الحاضنات التكنولوجية وتطوير رواد األعمال مبادرة 
 إحدى برامج مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمالهي  مال التكنولوجيةعاألحاضنات 

 وتسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف هي:
 تشجيع وزيادة الوعي بريادة األعمال في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 
 تأهيل المرشحين المحتملين لالحتضان. 
 نشر برنامج حاضنات متكامل. 
  موجهي ومدربي ريادة األعمالبناء قاعدة من. 
 تطوير شبكة محلية وإقليمية ودولية من شركاء األعمال والجهات التابعة لدعم برنامج الحاضنات. 
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  التوظيف دعم ظهور الشركات الناشئة ذوي القدرات العالية التي يمكن أن تحقق تقدما كبيرا في
 .والمبيعات والصادرات

 -داف التنميه المستدامه فى مصر:ولتحقيق رياده االعمال أه -رابعا :

حتلت مصر المركز إو %58,56يساوى  2018نجد أن معدل سهوله أداء االعمال فى مصر عام 
حتلت مصر المركز الثامن بالنسبه لتصنيف تحقيق إدوله أما بالنسبه للدول العربيه فقد  190من ضمن  120

 , %61,6أهداف التنميه المستدامه بدرجه مؤشر 
 رياده االعمال دورها فى تحقيق أهداف التنميه المستدامه البد من توفر الشروط االطاريه التاليه.ولكى تحقق 

  :الدعم المالي -الشرط اإلطاري الريادي األول
 .فى ذلك المنح واالعانات توافر الموارد المالية بأنواعها )ملكية ودين( للشركات الجديدة والنامية، بما

  :السياسات الحكومية -لثانيالشرط اإلطاري الريادي ا
صعيد دعم ريادة األعمال والتشريعات  حتوائها على عنصرين علىإالسياسات الحكومية، و  حياديةمدى 

 .واألنظمة والضرائب، تجاه الحجم، أو مدى تشجيعها للمؤسسات الجديدة والنامية

  :الالبرامج الحكومية الداعمة لريادة األعم -الشرط اإلطاري الريادي الثالث
والنامية مباشرة على كافة مستويات الحكومة )الوطنية  تي تساعد الشركات الجديدةلوجود البرامج ا

 .واإلقليمية والبلدية،( وجودة هذه البرامج
 التعليم والتدريب -بعاالشرط اإلطاري الريادي الر 

في نظام  والصغيرة والنامية، إدارة مؤسسات األعمال الجديدة ءمدى دمج التدريب على إنشا
 التعليم والتدريب على كافة المستويات.
 نقل األبحاث والتطوير -الشرط اإلطاري الريادي الخامس

جديدة، ومدى توفر هذه األبحاث  مدى قابلية األبحاث الوطنية والتطوير إلنتاج فرص تجارية
 للمؤسسات الجديدة والصغيرة والنامية.

 
 حتية التجارية والمهنيةالبنية الت-الشرط اإلطاري الريادي السادس

حقوق الملكية إلى جانب الخدمات القانونية  جود خدمات تجارية ومحاسبية وخدمات في مجالو 
 والجديدة والنامية األخرى، ومؤسسات تدعم أو تشجع على ظهور كيانات األعمال الصغيرة

  :نفتاح األسواق الداخليةإ -الشرط اإلطاري الريادي السابع
االنتشار كلما نافست الشركات  عادةإ ات التجارية إلى التغيير المستمر و مدى خضوع الترتيب

 الجديدة والنامية الموردين والمقاولين واالستشاريين الحاليين، وّحلت محلهم. 
  :البنية التحتية المادية -الشرط اإلطاري الريادي الثامن

أو مساحات بسعر  ىضاونقل وأر  سهولة النفاذ إلى الموارد المادية المتوفرة من اتصاالت ومرافق
 ال يتّحيز ضد المؤسسات الجديدة والصغيرة والنامية. 

 :المعايير الثقافية واالجتماعية -الشرط اإلطاري الريادي التاسع
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ءات الفردية التي قد تؤدي اتثبيط، اإلجر  مدى تشجيع المعايير االجتماعية والثقافية القائمة، أو
تفضي إلى مزيد من  أنشطة تجارية أو اقتصادية، يمكنها بالتالي أن ستنباط طرق جديدة إلقامةإإلى 

 يوضح مدى التقدم فى هذه الشروط  التاليوالجدول . (2012،)حطابالثروة الشخصية والدخل
 األعمالريادة  إطارتقييم شروط  فيداء مصر النسبى أ( ملخص 3جدول)

 2010 2012 2015 2016 2017 2018 
 4,39 4 3,9 3,5 3,8 3,8 األعمالتمويل  مشاريع ريادة 

 4,26 4,2 3,6 3,3 3,1 3,4 همية(السياسات الحكومية )الدعم واأل
 3,50 3 3,1 3 - - السياسات الحكومية )الضرائب والبيروقراطية(

 3,98 3,3 3,3 3,1 2,7 3,2 البرمج الحكومية لدعم ريادة االعمال
 2,33 1,8 1,7 1,6 1,6 2,4 تعليم ريادة االعمال فى المراحل المدرسية

 3,72 3,4 3,1 3,1 - - تعليم ريادة االعمال فى مرحلة ما بعد المدرسة
 3,46 2,9 2,8 2,9 2,6 2,7 البحث والتطوير ونقل التقنية

 4,48 4 3,9 4,2 4,2 4,3 البنية التحتية التجارية والقانونية
 5,13 5,8 5,1 5,1 5,6 5,8 ديناميكية السوق الداخلية

 4,38 4,1 4 3,8 3,8 3,4 و لوائح الدخولأباء السوق الداخلية عأ 
 6,52 6,1 6,5 6,3 6,3 6,2 البنية التحتية المادية

 4,56 4 4,1 3,8 3,3 3,2 المعايير الثقافية واالجتماعية
وكلما ارتفع الرقم كان مؤشر جيد.حيث  9الى  1االرقام فى الجدول على مقياس من  -ملحوظة: 

 = كافية للغاية.9ية للغاية = غير كاف1

 

 من الجدول السابق نالحظ

فى  2,33حصل التعليم والتدريب على أدنى تقييم من بين كافة شروط إطار ريادة األعمال بعالمة وسطية تبلغ ،
 ويعكس معدل العالمات الوسطي المتدني ضعف هذا العامل في دعم ريادة األعمال؛ وعالوة على ذلك،2018

 ر،يدًا لتطوير ريادة األعمال في مصعتباره أكثر العوامل تقيإلنظام التعليمي، بكافة مستوياته، بأدرج الخبراء ا
ء المصريون تقييمًا متدنيًا، راتّعد األبحاث والتطوير ونقل التقنية من شروط إطار العمل األخرى التي منحها الخبو 
 المؤسسات الجديدة والنامية ال تستطيع عتقد الخبراء أنإ و  2018فى  3,46حصلت على عالمة وسطية تبلغ إذ

بسهولة النفاذ إلى األبحاث والتطوير، إلى جانب ندرة فرص نقل التقنيات والعلوم والمعرفة الجديدة من الجامعات 
ضعيفًا في دعم المؤسسات الجديدة  اء أن الحكومة لعبت دًور ارأى الخبر .  و المؤسسات الجديدة والنامية إلى

للسياسات فى مجال  3,50حيث حصلت على عالمة وسطية تقدر ب مجاالسياسات أو البر  والنامية سواء عبر
الخبراء أن  عتقدإ . و لبرامج الحكومة فى مجال دعم ريادة االعمال 2018فى  3,98الضرائب والبيروقراطية و
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 ت ويساعد روادبرامج الحكومة غير كافية وتفتقر إلى الفعالية، وأن السياسات غير مصممة بما يلبي االحتياجا
عتبره إ ثمة شرط آخر من شروط إطار عمل ريادة األعمال . األعمال المصريين على إنشاء أعمالهم وتنميتها

الدعم المالي  ء أنارى الخبر ي. والدعم من خالل السياسات الحكومية أال وهو الدعم الماليمتوسطا ء عاماًل االخبر 
بالنسبة للنفاذ  4,39بشكل نسبى حيث حصل على  الحاجة إليه متوفر للمؤسسات الجديدة والنامية عند ىفاكال

 .بالنسبة للدعم من خالل السياسات الحكومية 2018فى   4,29وحصلت على  2018الى التمويل  فى 
من .  و المبتكرة والمناسبة يمثل العامل األول الذي يّقيد ريادة األعمال في البلد واعتبروا أن نقص األدوات المالية

نظمة النقل أل االيجابية فى مصر البنية التحتية المادية مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمرافق و العوام
وديناميكية السوق الداخلية حيث حصلت على  2018فى  6,59حيث حصلت مصر على عالمة وسطية تقدر بـ

 .  2018فى   5,13عالمة وسطية تقدر ب 
هم القطاعات التى دخلت فى ريادة االعمال خالل أباب التوقف و سأهم أنشاط ريادة االعمال فى مصر و 

 2018الى  2012الفترة من 
 (2018 -2012(  نشاط ريادة االعمال فى مصر خالل الفترة من )4جدول)

 2012 2015 2016 2017-2018 
 %6,5 %8,2 %4 %3,1 معدل ريادة االعمال الناشئة
 %7 %6,6 %3,4 %4,9 معدل ملكية االعمال الجديدة

معدل النشاط الريادى االجمالى فى المراحل 
 (TEAالمبكرة)

فى المرتبة  9,8%  13,3% 14,3% 7,4% 7,8%
 دولة 48من بين  27

 معدل ملكية االعمال القائمة
 معدل توقف االعمال

4,2% 
3,6% 

2,9% 
4,8% 

6,1% 
7,3% 

5,7% 
10,2% 

Source GEM Global Rebort 2017-2018 and GEM Egypt Reports 2012 2016     -  

 %49,2ن المشروع غير مربح بنسبة أفى مصر حسب الترتيب  2017سباب توقف االعمال فى أهم أ وكان من 
ثم   %12,6و تخص المشروع بنسبة أسرية أسباب أثم   %15,5يليها مشاكل فى الحصول على التمويل بنسبة 

و بسبب حادث بنسبة أ %6,3خر بنسبة  أصة  مشروع و فر أ خرأثم االتجاه لعمل  %7,3البيروقراطية  بنسبة 
خيرا التقاعد أو   %1,4و التخطيط  للخروج مسبقا بنسبة أ  %3,3للبيع  بنسبة  و بسبب فرصةأ  3,8%

فى مصر على القطاعات التالية  الزراعة بنسبة  2017وكان توزيع مشرعات ريادة االعمال فى  %0,8بنسبة.
وتكنولوجيا المعلومات  %54,3والجملة والتجزئة بنسبة   %4,3لنقل بنسبة وا %13,1والتصنيع بنسبة   7%

بنسبة  اإلداريةالخدمات  %0,6والخدمات االحترافية بنسبة   %1,8والتمويل بنسبة   %0,4واالتصاالت بنسبة 
وخدمات المستهلك الشخصية بنسبة   %8,1وفى مجال الصحة والتعليم   والخدمات االجتماعية  1,5%
1,9%. 

 -:المستدامة التنميةتحقيق أبعاد  في األعمالتحليليه عن أثر رياده  دراسةخامسا:  -
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 فى مصر 2018الى  2008بعاد المختلفة للتنمية المستدامة خالل الفترة من ( مؤشرات ريادة االعمال واأل1جدول )

year CO2 GDPPC HDI TEA 

2008 2.49 2497.34 0.65 13.1 

2009 2.54 2565.76 0.66 10.05 

2010 2.44 2644.81 0.66 7 

2011 2.56 2635.19 0.669 7.4 

2012 2.51 2634.85 0.67 7.8 

2013 2.41 2632.05 0.68 7.6 

2014 2.23 2648.29 0.683 7.6 

2015 2.27 2703.74 0.69 7.4 

2016 2.32 2761.38 0.695 14.3 

2017 2.42 2817.32 0.696 13.3 

2018 2.52 2907.31 0.7 9.8 

Source: (1) World development indicators(wdi) world bank(different issuses). 
(2) Global Entrepreneur Monitor(GEM)rebort(different issuses). 

 ملحوظة 
1- CO2꞉ )per capita (metric tons CO2 emissions  كسيد الكربون أنبعاثات ثانى إتقيس

طن مترى فى السنة للفرد مقارنة بمتوسط  20ى العام والمتوسط العام باالطنان المترية للفرد ف
طنان كمقياس للبعد البيئى للتنمية المستدامة ومدى تحقق الجودة البيئية والحد أ 4عالمى يبلغ 

 طن مترى فى العام. 8,5االدنى 
2- GDPPC  ( كمقياس   2010 األساسالثابتة بالدوالر)سنة  باألسعارالناتج المحلى االجمالى للفرد

 للتنمية المستدامة. االقتصاديالذى يمثل البعد   االقتصاديللنمو 
3- )꞉ Human development index HDI)  التيحد المؤشرات أمؤشر التنمية البشرية ويعتبر 

خذ فى االعتبار أنه مؤشر مركب يأللتنمية المستدامة حيث  واالقتصادي االجتماعيتقيس البعدين 
قيمته  رتفعتاعمر المتوقع ويتراوح قيمته من صفر الى الواحد الصحيح وكلما التعليم والدخل وال

 مستوى التنمية االقتصادية رتفعأ
4- TEA꞉( (Total early- stage entrepreneurial Activity مقياس لريادة االعمال  وهى

عمارهم أ اوح تمثل معدل النشاط الريادى االجمالى وهو يقيس النسبة المئوية لعدد السكان الذين تتر 
عمال تجارية أ و يملكون ويديرون مسبقا أعمال أ نشاء إعاما الذين يحاولون بفعالية  64و 18بين 

 عوام ونصف.أ اليزيد عمرها عن ثالثة 

 التعليق على الجدول السابق
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ن متوسط انبعاثات ثانى اكسيد الكربون للفرد فى مصر كمفياس للبعد البيئى للتنمية أنالحظ 
نخفاض طفيف إرتفاع طفيف و إوتذبذبت بعد ذلك بين  2008طن مترى فى  2,49ت المستدامة سجل

طن  2,27ن وصلت الى  أنخفضت بعد ذلك الى إثم  2011طن مترى فى 2,56ن وصلت الى أالى 
والشكل التالى  2018طن مترى  فى  2,52ن وصلت الى أرتفعت بعد ذلك الى إثم  2015مترى فى 
 يوضح ذلك

كسيد الكربون للفرد بالطن المترى فى مصر خالل الفترة من أعاثات ثانى نبإ( متوسط 1شكل )
 2018الى  2008

2.20

2.25

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.55

2.60

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CO2

 
 .Eviews)ستحدام برنامج)إستخدام بيانات البنك الدولى بإب الباحثينمرسومة بمعرفة  ꞉المصدر

 
رتفاع إشر للنمو االقتصادى نالحظ  ما بالنسبة للناتج المحلى االجمالى للفرد بالدوالر فى مصر كمؤ أ

دوالر سنويا للفرد فى  2700ن وصل الى أالى  2008دوالر للفرد سنويا فى  2500الناتج المحلى من 
 والشكل التالى يوضح ذلك 2019دوالر للفرد سنويا فى  2900و 2015

خالل الفترة من جمالى للفرد بالدوالر باالسعار الثابتة فى مصر ( الناتج المحلى اإل2شكل رقم )
 2018 الى 2008



27 

 

2,400

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

GDPPC

 
 .Eviews)ستحدام برنامج)إستخدام بيانات البنك الدولى بإمرسومة بمعرفة الباحثين ب ꞉المصدر

 

وبالنسبة لمؤشر التنمية البشرية كمقياس للبعدين االقنصادى االجتماعى للتنمية المستدامة نالحظ 
ستمر فى االرتفاع الطفيف إو  2008فى  ،65حيث سجل  2018الى  2008ن رتفاعه خالل الفترة مإ

ن مصر متوسطة التنمية البشرية حيث أوهو يعنى  2018, عام 70طوال الفترة الى ان وصل الى 
( فهو يعبر عن دولة منخفضة 49الى  1المدى من ) امأ( 79الى  50المؤشر يقع فى المدى من) 

( فهى دولة مرتفعة التنمية البشرية والشكل التالى يعبر 100الى  80) التنمية البشرية وفى المدى من
 عن ذلك

 
 
 
 
 
 
 

 2018الى  2008( مؤشر التنمية البشرية فى مصر خالل الفترة من 3شكل رقم )
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 .Eviews)ستحدام برنامج)إستخدام بيانات البنك الدولى بإب الباحثينمرسومة بمعرفة  ꞉المصدر

 

عام  %13.1نه بدء ب أوبالنسبة لمعدل النشاط الريادى االجمالى فى مصر خالل الفترة نالحظ 
عمال المؤسسات الجديدة أ من الراشدين فى مصر ورواد   %7,9ويمثل رواد االعمال الناشئة  2008

شدين من الرا %2,1وكان رواد االعمال الناشئة يمثلون    2010عام  %7نخفض الى إثم   5,5%
ن وصل أرتفاع طفيف الى إنخفاض طفيف و إثم تذبذب بين   %4,9عمال المؤسسات الجديدة أ ورواد 
 .والشكل التالى يوضح ذلك .2018عام  % 9,8ووصل الى  2015عام  %7.4الى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018الى  2008خالل الفترة من TEA)جمالى فى مصر )( معدل النشاط الريادى اإل4شكل رقم )
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تجاه العالقة إجراء تحليل السببية لجرانجر بين المتغيرات فى جدول  البيانات السابق لتحديد إبو 

ى المتغيرات تسببت أوكذلك معرفة المذكورة بين ريادة االعمال والتنمية المستدامة فى مصر خالل الفترة 
 كانت الفروض كما يلىفى نمو المتغيرات األخرى 

 ريادة االعمل ال تسبب التنمية البشرية  ꞉الفرض العدمى
 ريادة االعمال تسبب التنمية البشرية ꞉الفرض البديل

 وأيضاً 
 العمال ال تسبب النمو االقتصادى ريادة ا ꞉الفرض العدمى

 ريادة االعمال تسبب النمو االقتصادى ꞉ل الفرض البدي
 وأيضاً 

 ريادة االعمال  ال تحقق الجودة البيئية  ꞉الفرض العدمى 
 ريادة االعمال تحقق الجودة البيئية ꞉الفرض البديل

 
 
 
 
 
 

 ختبار السببية للمتغيراتإ( نتيجة 2جدول )
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Pairwise Granger Causality Tests 

Lags: 2   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
    

 CO2 does not Granger Cause TEA  9  5.92340 0.0637 

 TEA does not Granger Cause CO2  0.26782 0.7778 
    
    

 HDI does not Granger Cause TEA  9  0.96762 0.4542 

 TEA does not Granger Cause HDI  7.62711 0.0432 

    
    

Pairwise Granger Causality Tests 

Lags: 1   
    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 GDPPC does not Granger Cause TEA  10  1.31726 0.2888 

 TEA does not Granger Cause GDPPC  5.55256 0.0506 

    
    

 ظ ما يلىومن الجدول السابق نالح
ن ريادة االعمال تسبب التنمية البشرية وبالتالى تؤثر فى البعدين االقتصادى واالجتماعى من إ -1

 بعاد التنمية المستدامة وبالتالى تؤثر فى التنمية المستدامة.أ
ن ريادة االعمل مسبب من مسببات النمو االقتصادى وهو ما يتفق مع النظرية االقتصادية أ -2

 لتنمية المستدامة.اوبالتالى تؤثر فى تحقيق والدراسات السابقة  
ن العالقة بين ريادة االعمال ومدى تحقق الجودة البيئية وهى تمثل البعد البيئى للتنمية أ -3

ن مدى توافر بيئة أى أن التاثير يتجه من البعد البيئى الى ريادة االعمال  أالمستدامة نالحظ 
 حادية االتجاه فى كل العالقات السابقة.أقة جيدة يدعم ريادة االعمال فى مصر وعموما العال

 ستخدام ريادة األعمال كسياسة هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر : إكيفية 
هتمام البنوك التجارية بالمتطلبات التمويلية إ زيادة الوعى بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة  -1

الخطط  التمويله لها وبذلك تستطيع المشاريع الصغيرة للمشاريع الصغيرة المتوسطة ووضع 
والمتوسطة تحقيق الهدف األول ، حيث توفر هذه المشاريع فرص عمل فتضمن الحصول على 
دخل لألفراد ، والهدف الثانى ، حيث ضمان الحصول على دخل يؤدى الى القضاء على الجوع . 

ن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أس ، حيث والهدف الثالث ، وهو الرعاية الصحية والهدف الخام
 باتت تمكن المرأة من إقامة هذه المشاريع مما يحقق المساواة بين الجنسين.

وحث الشباب  ستغالل الفرص الى التفكير لخلق الفرصإتطوير تفكير الشباب من التركيز على  -2
زيادة رواد العمال . ووضع الخطط إلستغالل قدرات الشباب منذ الصغر أمال فى  على االبتكار

بإختراع مصادر وزيادة الدعم للمبدعين مما يساعد على االبتكار . مما يحقق الهدف السابع وذلك 
ستخدام الموارد ، إوالهدف الثامن بزيادة  النمو اإلقتصادى وزيادة الكفاءة فى للطاقة المتجددة .  

 والهدف التاسع و الهدف  الثانى عشر .
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بجانب حاضنات األعمال بمثابة مختبرات لبناء شخصية العناصر الريادية تفعيل حاضنات الشباب   -3
 ف الرابع .دوتطوير آليات التطوير لدى مؤسسات التعليم وبذلك يحقق اله

يجب على الحكومة المصرية تطوير منظومة التخطيط  الكلى حتى يكون هناك تنسيق بين كافة   -4
ها ، هذا باإلضافة الى تعديل القوانين بلقائمة المشروعات التى تقام داخل الدولة والمؤسسات ا

قامة مشروعات ريادة األعمال  وتسهيل اإلجراءات الالزمة داخل  جميع إوالتشريعات المتعلقة ب
 المحافظات مما يعمل على تحقيق الهدف العاشر  والهدف الحادى عشر .

يخلق جيل قادر على االبتكار دراج رياده االعمال فى المناهج مما إالتركيز على التعليم الفنى و  -5
هداف ويفى بمتطلبات سوق العمل واالهتمام بالمناهج التى تهتم بالبيئه مما يساعد فى تحقيق األ

 الثالث عشر و الرابع عشر والخامس عشر.
نواعا كثيره أنجاز المعامالت ,حيث ينبغى على الحكومات أن تقدم إالحد من الروتين االدارى فى  -6

قامه الزمه إللمع التركيز على الخطوات االداريه ا نواع منظمى المشاريع ,أمن الدعم لجميع 
مام االستثمار االجنبى المباشر وتخفيض أاالعمال التجاريه وتبسيطها وتقصيرها مما يزيل الحواجز 

الحد االدنى من متطلبات رأس المال لبدء النشاط التجارى مما يحقق الهدف الثامن والهدف السابع 
 عشر.

تسع إفكلما  والحدودية النائيةالمناطق  إلىبحيث يصل  األعمال ةيع نطاق الدعم الموجه لريادتوس -7
 .الدولةكلما تم القضاء على التمييز داخل  الواحدة الدولةداخل  األعمالنطاق رواد 

الصغر وبذلك تندمج جميع  المتناهية أو الصغيرةسواء  تسجيل المشروعات قانونيا إلىاالتجاه  -8
 .االقتصاديمما يرفع معدل النمو  الرسميات تحت نطاق االقتصاد المشروع

و االتجاه نحو االقتصاد االخضر  عن  البيئة ةمشروعات الدار  بتكارإعلى  األعمالتشجيع رواد  -9
ستثمارات بيئيه جديده واالهتمام بالمياه النظيفه إعتماد النظم البيئيه و إ تجاه رواد االعمال الى إطريق 

 .الصحى وهى ما يحقق الهدف السادس والسابعوخدمات الصرف 
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