
ي تنمية المجتمعات  
 
دور ريادة األعمال واالبتكار ف

ي يواجهها رواد األعمال 
والتحديات الت 

 "ورقة عمل للنقاش والحوار" 

 أ.د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري

 مستوى الناتج المحىلي اإلجمالي  حرصت
ن ن  بعدة أدوات  الدول عىل تحسي  وعات ، ومنها زيادة عدد أفراد قوة العمل المالكي  للمشر

ي أقبلت عليها عدد من الدول المتقدمة والنامية عىل حد سواء هي  
ة بما يقلل من معدالت البطالة. ومن الحلول الحديثة الت  الصغي 

ي المجتمعات. 
 إلنشاء األعمال الناشئة وترسيخ ثقافة العمل الحر فن

ً
ا  كبي 

ً
وقد بينت عدد من  اللجوء ال ريادة األعمال بوصفها منبعا

ي  الدرا
ايد فن ن ايد بها معدالت البطالة بشكل مي  ن ة تي  وعات الصغي  ي انخفض بها عدد مالكي المشر

سات أن بعض الدول المتقدمة الت 

للجهات  بالسوق وتعدد  المنافسة  قوة  تنتج عن  قد  ة  الصغي  وعات  المشر انخفاض عدد  أن  إل  اإلشارة  هذا مع  األحيان،  غالب 

 ذه الجهات. المسؤولة عنها إضافة لتعدد وجهات نظر ه

دور ريادة األعمال   •

ن إحداث الوظائف وريادة األعمال    Audretsch  2007أجرى الباحثون مثل أودريتش وآخرون    للربط بي 
ً
بعد استعراض وذلك  أبحاثا

وعات الصغ  ة  معدالت البطالة لكل من فرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وأمريكا إضافة الستعراض معدل ملكية المشر ي 

ي غالب األمر. وهذا ما  النفس الدول، حيث  
ة يؤدي إل زيادة معدالت البطالة فن وعات الصغي  تضح أن انخفاض عدد مالكي المشر

ريادة  ي هي جوهر وأساس فكر 
ة والت  الصغي  وعات  المشر زيادة  البطالة يستوجب  ي تخفيض معدالت 

الرغبة فن بأن  للقول  يدفعنا 

 األعمال. 

ي معدل امتالك قوة العمل  ونكما يشي  الباحث 
ة بريادة األعمال أفرزت زيادة ملحوظة فن ن ي اهتمت بدرجة متمي 

إل أن بعض الدول الت 

ة ،  وعات صغي  ي معدل نمو الناتج المحىلي اإلجمالي لهذه الدول )ملمشر
تغال  GDPما ساهم فن  لكل من اليونان وايطاليا والير

ً
(، فمثال

ي ظل االهتمام بنشر ثقافة ريادة األعمال وتعليم أسسها، ومن ثم    GDP  لي الناتج المحىلي اإلجما  وأسبانيا تزايد 
بعها  تبشكل ملحوظ فن

ة.  وعات الصغي  ن للمشر ي عدد قوة العمل المالكي 
 زيادة فن

ي نمو االقتصاد المحىلي فإن هذه 
ي والمساهمة فن

ولبيان مساهمة ترسيخ ثقافة ريادة األعمال وتعليم أصولها لبناء االقتصاد المعرفن

 مساهمة يمكن أن تتمثل فيما يىلي :  ال

المستقبل الذين يتمكنون من خلق فرص عمل لمواجهة البطالة    رواد غرس روح المبادرة وزيادة فرص نجاح األعمال وصناعة   .1
. االقتصادي والركود 

وة من خالل ال .2 ة لخلق الير ن ن تنمية القدرات المتمي  كي 
.  ي  عىل الفرص ذات العالقة بالتوجه بالمعرفة عىل المستوى العالمي

ي من خالل األفكار   .3
ي بناء االقتصاد المعرفن

تنمية مهارات اإلبداع واالبتكار لدى الشباب بما يمكن من التحول نحو إحداث طفرة فن
المتجددة ذات العالقة بتنمية مجتمع المعرفة. 

ي مجال المعرفة عىل مستوى الوطن. زيادة األصول المعرفية وتعظيم ثروة ا .4
اكم الرأسمالي فن

وة والي  ألفراد بما يزيد من الير
ن   .5 ن الشباب من تطوير منتجات جديدة، نظرا ألن الرياديي  افيةكير إبداعا. مما يكسبهم مهارات  هم األ تمكي  ومبتكرة تمكنهم  احي 

من زيادة معدل نمو المبيعات بنسبة تفوق قرنائهم. 
ن م .6 الخريجي  ن  بناء مجتمع  تمكي  التوجه نحو  تخدم  ي 

العالية والت  التكنولوجيا  تجارية ذات  أعمال  وعات  أفكار مشر امتالك  ن 
ي السوق. 

ي خلق فرص عمل جديدة فن
 المعرفة والمساهمة فن

وة، بما يحقق االستقرار االقتصادي والتحول من ارتكاز االقتصاد عىل عدد محدود من أصحاب رؤوس .7 تغيي  هيكل تركز الير
ي مجاالت العمل. األموا

وة بما يحقق االستقرار وتحقيق التنوع فن ل إل امتالك اكير عدد من أفراد المجتمع للير

ى منذ بداية األلفية الجديدة لدور ريادة األعمال كأداة جديدة ونافذة فاعلة لتنافسية الدول تجمع  من أجل ذلك إلتفتت الدول الكير

ن التفكي  اإلبتكاري ودعم المشر  ن تمكي  ة  بي  ة وإنمائها، فلم يعد الحديث عن المنشآت الصغي   بقدر ما  لوحدها  وعات الصغي 
ً
كافيا

 لخلق األعمال النامية بتسارع والمنتهزة للفرص المتجددة
ً
 جديدا

ً
.  بطموح  أصبح التفكي  اإلبتكاري طريقا



 Entrepreneurship Ecosystemمنظومة ريادة األعمال  •

اتيجيات عير عقدين من الزمن، قام   الباحثون والمفكرون والممارسون بوضع أطر متعددة لفهم ريادة األعمال وبالتالي وضع االسي 

ي االقتصادات الوطنية .  
ن تطبيقاتها ومساهماتها فن كات لتمكي  وأدركت كثي  من الدول أن مسابقات الموهبة واإلبداع وتحديات الشر

والمشعات وشبكات رأس المال الجريء والعالقات الشبكية والمشعات ال تستطيع كل  كار  والحاضناتالناشئة وهاكثونات االبت

ي معزل عن نظام 
ي توفي  المناخ المناسب لنمو االبتكار وريادة األعمال، وربما أدت جهودها األحادية للفشل عندما تعمل فن

عىل حدة فن

ي تحقيق بناء منظومة ريادة األعمال المفيدة. هذه المنظومة من المتوقع أن موحد. فهناك عنارص مختلفة تدفع كل منهما اآلخر  
فن

ي تناغم يساعد عىل تكوين دورة 
ا سلًسا لألنشطة من أجل بناء العقلية الريادية والتفكي  اإلبتكاري.  اقتصادية  تعمل فن

ً
 تعطي تدفق

ز أنشطة ريادة األعمال ودعم وإنماء ي المملكة العربية السعودية تير
ي كمحور   وفن

ة للمساهمة االقتصاد الوطتن وعات الصغي  المشر

ة واالبتكار وريادة األعمال للعب دور أساس    2030أساس للتنمية المستقبلية للوطن إذ تعول رؤية المملكة   وعات الصغي  عىل المشر

التنافسية وتمك ي تنوي    ع الدخل وتعزيز 
ن فن ي.    ي  ا من وقد سنت الدولة خالل الخمس سنوات  رأس المال البشر الماضية عددا كبي 

ة. ونصت رؤية المملكة  يعات واإلجراءات الممكنة لنمو ريادة األعمال والمنشآت الصغي  ن التأهيل والتدريب، وخلق  بأ  2030التشر

اتيجية أن فرص العمل، وريادة األعمال ستكون مكونات أساسية   . وجعلت من أهدافها االسي  ي
ي نمو االقتصاد الوطتن

للمساهمة فن

ة تنتصل  ي الناتج المحىلي اإلجمالي من  مو مساهمة قطاع المنشآت الصغي 
.  2030% بحلول 35% إل 20فن

ي وضع نماذج متنوعة لمنظومة ريادة األعمال
ن فن ي أدبيات ريادة  وقد أسهم عدد من الباحثي 

 فن
ً
ي وجدت قبوًل

. ومن تلك النماذج الت 

غ    ة للمنظومة.  من    Daniel Isenberg 2011األعمال ما قام به دانيال إيسينير ن أن وأكد  كلية بابسون، وذلك بتطوير مقاربة ممي 

ا( للتوجه الناجح نحو االبتكار واقتصاد المعرفة والسياسا
ً
ا مسبق

ً
ط ت التنافسية الوطنية. وقد حدد  هذا النهج يحتمل أن يصبح )شر

: ثقافة مواتية، وسياسات ممكنة، وتوافر التمويل المناسب، ورأس المال   غ ستة عوامل تشكل منظومة ريادة األعمال، هي إيسينير

المؤسسات  من  ومجموعة  المتاحة،  واألسواق  الجيد،  ي  البشر

ي تتفاعل 
ات العنارص الت  الداعمة. وتضم هذه العوامل الرئيسة عشر

من جانب آخر، .  Isenberg (2011)طرق معقدة للغاية ومتكاملة.  ب

)ف يك  والمبي  الشميمري  صنف  المكونة  (  2014قد  العوامل  هذه 

ن هما:    لمنظومة ريادة األعمال إل قسمي 

( الجزئية  المنظومة   :
ً
المنظومة  Micro-Ecosystemأوًل وهي   ،)

ة االبتكار وريادة األعمال، وتدخل مع   مكونات األعمال المتصلة مباشر

ريادة   لنمو  ا  أساسيًّ وجودها  يعتير  بحيث  معها،  تتفاعل  أو  الريادية 

وازدهاره.  اآلتية   األعمال  العوامل  الجزئية  المنظومة  ي    وتشمل 
الت 

ي الشكل المقابل 
 :  تظهر فن

( الكلية  المنظومة  المنظومة  Macro-Ecosystemثانًيا:  وهي   )

ة بنمو رواد األعمال    المحيطة بريادة األعمال، وتؤثر بطريقة غي  مباشر

البيئة  لتوفي   حاسًما،  أمًرا  توفرها  يعتير  كما  الريادية.  واألعمال 

فن   ن  التمي  نحو  العام  التوجه  دعم  خاللها  من  يمكن  ي 
الت  الصحية، 

 األعمال الريادية.  

العوامل   الكلية  المنظومة  المقابلوتشمل  الشكل  ي 
فن تظهر  ي 

 الت 

ل  الحالي  الوضع  عىل  فإننا  ولإلطالع  المنظومة  هذه  مكونات  بعض 

سنستعرض عىل عجالة تتناسب مع مخترص هذه الورقة المقارنات 

وريادة   االبتكار  بيئة  ي 
فن الجوهرية  المكونات  هذه  لبعض  الدولية 

ي المملكة مقارنة ببعض الدول األخرى.  
ي تم رصدها  األعمال فن

والت 

اف عليهم ن قام معد هذا الملخص باإلشر ن هامتي  ي دراستي 
ا. احدها فن

عام    األعمال  ريادة  جميعة  اجرتها  ال 2014دراسة  واألخرى  تزال م 

 جارية.  

المنظومة 
الجزئية

البحث 
العلمي

اإلسرة 
واألصدقاء

حاضنات 
األعمال

رأس المال 
الجريء

الداعمون

المنظومة 
الكلية

الثقافية

القانونية

االقتصاديةالسياسية

البنى 
التحتية



 للمرصد العالمي لريادة األعمال )
ً
ي أنشطة ريادة األعمال ن المملكة  إف    GEN  )2019فوفقا

ي النمو المتسارع فن
تواكب التوجه العالمي فن

تعد المملكة العربیة السعودیة، إل جانب اإلمارات   إذ   إتجاه الشباب نحو األعمال الريادية والعمل الحر أسوة بما يشهده العالم من  

ي السنوات األخیرة ، حیث وصلت
ي الشرق األوسط فن

نسبة مجمل أنشطة   العربیة المتحدة واحدة من أسرع االقتصادات الریادیة نمًو ا فن

 ٪  15إل ما یقرب من   Total Entrepreneurship Activities (TEA)ريادة األعمال 

ي المملكة مقارنة بدول العالم،  
ي المقابل فعند النظر إل مكونات منظومة ريادة األعمال فن

ي    86ة  بفقد احتلت المملكة المرتوفن
فن

   66وتحسن قليال لتتقدم إل المرتبة    2019عام    GIIمؤشر االبتكار العالمي  
ً
ي عام    عالميا
ن الشكل رقم )و   . 2020فن ،   (1كما يبي 

ً
أيضا

ي المرتبة    فإن
ي مؤشر ريادة األعمال العالمي والمرتبة    42المملكة تقع فن

ي    62فن
ي بدء النشاط التجاري  38ممارسة األعمال والمرتبة  فن

 ،فن

ي المرتبة 
ي مؤ   38كما تقع المملكة فن

ة ديناميكة األعمال.   109شر التنافسية العالمية والمرتبة فن ن ي ركي 
   فن

ات  وبالنظر إل تلك المقارنات الدولية   ها من المؤشر ي يمهد  وغي  اتيجر أصبح لزاما دراسة الوضع الراهن المحىلي وإجراء تحليل اسي 

األعما ريادة  لنمو  المتكاملة  والمبادرات  البيئة  لتعزيز  العاجلة  المعالجات  العالمية لوضع  التنافسية  لتعزيز  الواقعية  ل، والخطط 

ي هذا المجال. كةلللمم
ة فن ي للوضع الراهن لالبتكار وريادة األعمال بعدة   ، وتعزيز جهود الدولة الكبي  اتيجر فقد خلص التحليل االسي 

ي التنمية. تت 
:  بهذه المعوقات لخص أبرز  معوقات جوهرية تعيق هذا القطاع وتحد من أثره ومساهمته فن  ما يىلي

 ضعف ثقافة ريادة األعمال  -1
 انتشار ثقافة الرعوية واالعتماد عىل المنح  -2
ي لل -3  عىل إنشاء األعمال الجديدة تفاوت االجتماعي  األثر السلتر
ي عىل طموح إنشاء األعمال  -4  تأثي  إرث الرعاية االجتماعية  السلتر
ة والناشئة  -5 وعات الصغي   ال توجد سياسة عامة لتمويل المشر
وعات متناهية الصغر عدم  -6  تطوير وتنظيم المشر
ي كل المدن مكان واحد إلنشاء األعمال )محدودية تجربة مراس( -7

ال يتوفر فن
اتيجية وطنية لريادة األعمال  -8  عدم وجود اسي 
ي بعض مناطق المملكة  -9

 ضعف البتن التحتية فن
 محدودية الوصول إل معلومات السوق   -10

ن أن ضعف ثقافة  ،شدة أثر هذه المعوقات عىل منظومة ريادة األعمال تختلف من عامل إل آخر وتجدر اإلشارة إل أن   ي حي 
ففن

 
 
ا ي   ريادة األعمال تعتير األعىل تأثي 

ا سلبيا عىل المنظومة سلبيا عىل المنظومة فإن ضعف التدريب التعاونن ي يعتير األقل تأثي 
 . التطبيف 

ن الشكل رقم  التحليل  فإن    ،ومن جانب آخر  تشمل   Aقد قام بتصنيف هذه العوائق إل ثالث مجموعات، فالمجموعة  (  2)كما يير

 واقل تكلفة، أما المجموعة  
ً
ي سيكون حلها شيعا

 وجهدا وتكلفة   Bتلك العوائق الت 
ً
ي سيتطلب حلها وقتا

فتشمل تلك العوائق الت 

 المجموعة  
ً
ا    Cمتوسطة، وأخي 

ا
ي تعتير عوائق جوهرية وتتطلب تدخال

ي عىل المنظمومة.   الت   طويال لمعالجة أثرها السلتر
ً
عميقا ووقتا

نتطلع بعد هذا االستعراض    فإننا 
ً
ا الوصول إل حلول    المقتضبوأخي  ة    مخترصة إل  أجزم أن ومبادرات مبتكرة  وتوصيات معتير

  
ً
 نخبويا

ً
ة قادر عىل طرحها ونتجمعا ن قاشها وإنضاجها. وهللا الموفق كمجموعتكم الممي 

: أهم المراجع 
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يك ) .4  . العبيكان. الرياض. 3(. ريادة األعمال. ط 2014الشميمري أحمد، ووفاء المبير



الشكل رقم 1 بعض المؤشرات المقارنة بالعالم والمتعلقة بمنظومة ریادة األعمال

مؤشر ريادة األعمال العالمية

2019لعام 

سهولة ممارسة األعمال 

2020

الترتيب العام–

سهولة ممارسة األعمال 

2020

بدء النشاط التجاري–

مؤشر التنافسية العالمية

2019

التصنيف الكلي–

مؤشر التنافسية العالمية

2019

ركيزة المهارات–

مؤشر التنافسية العالمية

2019

ركيزة ديناميكية األعمال–

مؤشر التنافسية العالمية

2019

ركيزة االبتكار–

:العدد اإلجمالي للبلدان

137

:العدد اإلجمالي للبلدان

190

:العدد اإلجمالي للبلدان

190

:العدد اإلجمالي للبلدان

141

:العدد اإلجمالي للبلدان

141

ةترتيب المملك

62
ةترتيب المملك

42

ةترتيب المملك

38

ةترتيب المملك

36

ةترتيب المملك

25
ةترتيب المملك

38

ترتيب المملكة

109

، والموقف النسبي للمملكة العربية السعودية20201-2019تصنيفات عالمية مختارة، 

تصنف المملكة العربیة السعودیة •
في الربع الثالث األعلى بین جمیع 

البلدان في مؤشر ریادة األعمال 
العالمي الرئیسي

يئي لتنمية النظام الببداية قوية هذه •

ة لريادة األعمال في المملكة العربي

السعودية

تصنف المملكة العربیة السعودیة مرة أخرى في الربع •
الثالث األعلى من بین جمیع البلدان في مؤشر سھولة 

ممارسة األعمال
ارية، سهولة بدء األعمال التجحققت المملكة أداًء أفضل في •

190من أصل 38حيث احتلت المرتبة 

مقياس مهم لرواد األعمال المحتملينهذا •

GCIالربع األعلى من أفضل البلدان أداًء في مؤشر تقع المملكة العربية السعودية •

GGIفي عمود المهارات في 25تحتل المرتبة واألهم بالنسبة لرواد األعمال والمبتكرين، أن المملكة العربية السعودية •

بين السكان النشطينللمهارات الرقمية 13و لمهارات الركيزة الفرعية للمستقبل 21يوجد أمل مستقبلي مع الحصول على ترتيب •

(14)وتطوير المجموعات المتقدم ( 8)بالتنوع الكبير في القوى العاملة مدفوًعا ( 141من 36)ركيزة االبتكار األداء القوي في •

(.141من 132)المتطلبات اإلدارية المرهقة سببها إلى حد كبير ،(141من 109)ديناميكية األعمال ضعيفة ومع ذلك، فإن حالة •

Source: Global Entrepreneurship Index 2019 by The Global Entrepreneurship and Development Institute; Ease of Doing Business Index 2020 by The World Bank; Global Competitiveness Index 2019 by the World Economic Forum 

Note: 1 Most recently available data has been used for all indices and indicators

:العدد اإلجمالي للبلدان
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المخرجات التوضيحية من مشروعات نظم ريادة 
األعمال في األسواق األخرى

الشكل رقم 2 تصنیف المعوقات التي تواجھ منظومة ریادة األعمال في السعودیة

فإن حل نظًرا لروابط المجال وديناميكيات نظم ريادة األعمال ، 

التحديات في أحد األرباع سيحسن أيًضا التحديات في األرباع

األخرى

سیاست        تمویل         ثقافة      جھات دعم      رأس 
المال 

البشري

بنى 
تحتیة

العنوان التفسيري

تدريب عملي محدود عبر 

التدريب

 Ϣϸϝтϼ ϣТϝЧϪ РЛЎ
ЬϝвКцϜ

ضعف البنية التحتية في 

بعض المناطق

نقص العمال المهرة ورجال 

األعمال

 ϣтϮтϦϜϼϦЂϜ ϸмϮм аϸК
ЬϝвКцϜ ϢϸϝтϼЮ ϣтжАм

 ЙтϼϝІвЮϜ ϼмАϦ аЮ
ϼПЊЮϜ ϣткϝжϦв

ضعف البنیة 
التحتیة لالئتمان والمخاطر 

ثقافة تعتمد على 

المنح

ال توجد سياسة تمويل للشركات 

الناشئة والشركات الصغيرة 

والمتوسطة

ال يوجد مكان واحد إلقامة 

األعمال

يحد التفاوت االجتماعي 
االقتصادي من األعمال 

الجديدة

البیروقراطیة وتعقید 
االجراءات 

إرث الرعاية االجتماعية 

يعيق طموح بدء التشغيل

ال توجد سياسة أو 

استراتيجية شاملة للشركات

الصغيرة والمتوسطة

حد الشبكات الدولية الضعيفة ت
من الوصول إلى األسواق

ن يتعيتتطلب القضايا الحرجة التي 
حلها تدخالت طويلة األجل

C

اإلجراءات التي تركز 
على حل هذه المشكالت 

سريعة ورخيصةوتكون 

A

درجة عالية من 

الطابع غير الرسمي

وصول محدود إلى 

معلومات السوق

تؤدي اإلجراءات لحل هذه المشاكل 
نتائج متوسطة المدىإلى 

B

شدة العوائق أمام تطوير ريادة األعمال

مدى شمولية المشكلة

عالي منخفض

منخفض

عالي

التحلیل الرباعي للتحدیات منظومة ریادة األعمال في السعودیة

Source: Palladium work in entrepreneurship ecosystems across the world




