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تأســس بنــك قطــر للتمنيــة يف عــام  1997حتــت ممســى بنــك قطــر للتمنيــة الصناعيــة ،وهــو كيــان تمنــوي متلكــه احلكومــة بنســبة
 ،%100أنشــئ لــدمع اإلســتمثار يف الصناعــات احملليــة وتطويرهــا ،لدفــع جعلــة التطــور والتن ـ ّوع اإلقتصــادي يف دولــة قطــر مــع
الرتكــز عــى القطــاع اخلــاص .وبــن عــايم  1997و  2005ن ـ ّوع بنــك قطــر للتمنيــة الصناعيــة نشــاطاته ،فبــات يســامه يف تمنيــة
قطاعــات أخــرى غــر الصناعــة .ويف عــام  2006حقــق البنــك جناحــا بــارزًا أدى بــه إىل تغيــر مهمتــه الرئيســية ،فأصبــح امســه
«بنــك قطــر للتمنيــة» .ويف عــام  2008رفعــت دولــة قطــر ،ويه املســامه الوحيــد يف بنــك قطــر للتمنيــة ،رأمســال البنــك مــن 200
مليــون ريــال قطــري إىل  10مليــارات ريــال قطــري .أمــا يف خــال العامــن املاضيــن ،فقــد أطلــق البنــك عــدد مــن الــراجم واخلطــط
واإلســراتيجيات التطويريــة والتحســينيه.
بلــور البنــك إســراتيجيته مبــا يتوافــق مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030مع ـ ً
ا عــى تعزيــز وتهسيــل التطــور والمنــو مضــن أنشــطة
القطــاع اخلــاص يف املجــاالت اإلقتصاديــة الرئيســية ،الــي ســتد ّر منافــع إقتصاديــة وإجمتاعيــة شــى عــى الشــعب يف دولــة قطــر
عــى املــدى الطويــل ،وذلــك لتكويــن إقتصــاد مســتدام.
إىل جانــب الــدمع املــايل ،هيــدف بنــك قطــر للتمنيــة إىل تعزيــز روح املبــادرة عنــد القطــاع اخلــاص وتوفــر اخلدمــات الــي مــن شــأهنا
تهسيــل التطــور والمنــو والتنــوع يف املجــاالت اإلقتصاديــة ،مــن خــال توفــر رأس املــال والضامنــات واخلدمــات اإلستشــارية .مكــا
أطلــق البنــك عــدة خدمــات مثــل برنــاجم «الضمــن» للمتويــل غــر املبــارش مبشــاركة البنــوك واملؤسســات املاليــة ،وذراعــه التصديريــة
«تصديــر» لتوفــر خدمــات متويــل الصــادرات وتطويــر األمعــال ودمع أنشــطة الــروجي ملصـ ّدري القطــاع اخلــاص يف دولــة قطــر ،مــع
محايــة املصدريــن مــن املخاطــر املرتبطــة بذلــك .يقــدم البنــك أيضــا خدمــات إستشــارية يف تطويــر األمعــال ملســاعدة أحصــاب املشــاريع
عــى إعــداد دراســات اجلــدوى اخلاصــة هبــم ،إجــراء أحبــاث الســوق وإختيــار التقنيــة املناســبة ،وبنــاء قــدرات أحصــاب املشــاريع
لتعزيــز مهاراهتــم اليافعــة ،ونســج روابــط مــع واكالت الــدمع ،املاليــة مهنــا وغــر املاليــة.
الدوحة  -قطر
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امللخص التنفيذي ألمه النتاجئ

أمهية مسح أحصاب املرشوعات املزنلية

تهشــد الســاحة الدوليــة تنــايم أعــداد املرشوعــات املزنليــة ( ،)Home-Based Businesses, HbBباعتبارهــا نــواة أساســية
لتجشيــع ريــادة األمعــال ،وخلــق قطــاع خــاص نشــط ومبــادر .ويف ظــل تعــدد التعاريــف املســتخدمة لتوصيــف ذلــك النــوع مــن
املرشوعــات ،ميكــن تعريــف املــروع املــزيل عــى أنــه (املــروع أو احلرفــة أو النشــاط الــذي يســتخدم مــان ســكين للقيــام
بــه ) غالبــا مــا يكــون مــزل مالكــه ( وينطــوي عــى أداء معــل متكــرر بغــرض حتقيــق رحب ،أيــا اكن جحمــه أو طبيعــة نشــاطه).
عــى املســتوى الوطــي ،ميكــن الوقــوف عــى ظاهــرة تزايــد أعــداد املرشوعــات املزنليــة الــي يديرهــا مواطنــن ومقميــن،
والــي عــادة مــا تتخــذ هيئــة مــروع متنــايه الصغــر غــر رمســي (غــر نظــايم) ،مبــا يفــرض حتديــات عــدة تواجــه
أحصاهبــا .ويواكــب ذلــك اهمتامــا مزتايــدا مــن جانــب احلكومــة القطريــة باملرشوعــات املزنليــة ،كوهنــا متثــل جــزء رئيــس مــن
قطــاع املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة.
تأسيســا عــى مــا تقــدم ،بــادر (بنــك قطــر للتمنيــة) بتنفيــذ مــروع حبــي بعنــوان (املرشوعــات املزنليــة يف قطــر :واقعهــا
الراهــن وآليــات الهنــوض هبــا) ،بالتعــاون مــع وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ودار اإلمنــاء االجمتــايع.
متثلــت مهمــة املــروع يف (اقــراح بدائــل حلــول قابلــة للتنفيــذ للهنــوض باملرشوعــات املزنل ّيــة يف دولــة قطــر ،اسرتشــادا
بالدراســة االستكشــافية للواقــع الراهــن لتلــك املرشوعــات ،واجلهــود احلاليــة الــي تتبناها اجلهــات املعنية بالدولة ،وباالســتفادة
مــن التجــارب اإلقلمييــة والدوليــة الرائــدة ىف هــذا املجــال) .ويف ســبيل إجنــاز تلــك املهمــة ،اســتندت مهنجيــة املــروع البحــي
عــى تنفيــذ مســح هاتــي ألحصــاب املرشوعــات املزنليــة ،للوقــوف عــى واقعهــم الراهــن والتعــرف عــى توجهاهتــم املســتقبلية.
مهنجية تنفيذ املسح

• تصمــم جممتــع للدراســة ،مــن واقــع بيانــات املرشوعــات املزنليــة املتاحــة لــدى لك مــن وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة
ودار اإلمنــاء االجمتــايع ،وقــد مت اإلنهتــاء إىل ( )1458مــروع مــزيل حممتــل.
• قــد مت توجيــه اســمارة املســح إىل اكفــة املرشوعــات املتــاح بياناهتــا ،اعمتــادا عــى «أســلوب املســح الشــامل» ،وذلــك
عــن طريــق رشكــة خارجيــة لضــان احلياديــة واملهنيــة ،يف الفــرة ( 21مايــو  8 -يونيــو .)2014
• مت تنفيــذ ( )535مقابلــة ناحجــة ،يف حــن رفــض ( )65صاحــب مــروع مــزيل املشــاركة يف املســح .مكــا تعــر مقابلــة
( )858صاحــب مــروع مــزيل حممتــل ألســباب عــدة مــن بيهنــا :عــدم الــرد عــى احملادثــة ،اهلاتــف مغلــق أو خــارج
نطــاق اخلدمــة ،أو الــرمق غــر حصيــح.

اخلصائص الدميوغرافية ألحصاب املرشوعات

• مــن بــن ( )535صاحــب مــروع مــزيل متــت مقابلتــه ،تبــن أن ( )458مهنــا مــروع مــزيل قــامئ حاليــا ،بنســبة
( )%86مــن اإلمجــايل.
• يف حني ّ
شك أحصاب املرشوعات املزنلية اليت توقفت ( )%14من اإلمجايل.
• مثــة تشــابه يف اخلصائــص الدميوغرافيــة للكتــا املجموعتــن (مــن لدهيــم مرشوعــات قامئــة ،ومــن توقفــت مرشوعاهتــم)،
حيــث أن أغلهبــم مــن اإلنــاث (أكــر مــن .)%95

• ومتثــل الفئــة العمريــة ( 30عــام فأكــر) الغالبيــة (مــا يزيــد عــى  ،)%84وأكــر مــن ( )%73مهنــم حاصــل عــى هشــادة
ثانويــة /دبلــوم أو أقــل.
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اخلربة العملية ألحصاب املرشوعات القامئة حاليًا
• ( )%46مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا لديــه وظيفــة يف الوقــت احلــايل ،و( )%11اكنــت لديــه وظيفــة
يف وقــت ســابق ،يف حــن ( )%43مهنــم مل يكــن لديــه أيــة وظيفــة عــى اإلطــاق.
• أحصــاب املرشوعــات ممــن لدهيــم وظيفــة حاليــا مه مــن الفئــة العمريــة األكــر شــبابا ( %52مهنــم أقــل مــن  40عامــا)،
يف حــن أن الذيــن مل يكــن لدهيــم وظيفــة عــى اإلطــاق مه مــن الفئــة العمريــة األكــر ســنا ( %62مهنــم أكــر مــن
 40عامــا).
• ( )%42مــن أحصــاب املرشوعــات الذيــن لدهيــم حاليــا /اكنــت لدهيــم وظيفــة مــن ذوي اخلــرة الطويلــة نســبيا ،حيــث
تزيــد خرباهتــم الوظيفيــة عــى ( )10ســنوات.
• أغلــب أحصــاب املرشوعــات (ممــن لدهيــم وظيفــة حاليــا أو ســابقًا) يعملــون بالقطــاع احلكويم/شــبه احلكــويم بنســبة
( ،)%72و( )%28يعملــون بالقطــاع اخلــاص.
• غالبية الذين لدهيم وظيفة حاليا حيملون هشادة ثانوية أو أعىل (.)%69

النشــاط االقتصــادي لملرشوعــات املزنليــة القامئــة
حاليــا وفــرة معرهــا

التوزيــع النســي لملرشوعــات  املزنليــة القامئــة حاليــا وفقــا لطبيعــة

النشــاط االقتصــادي   (يونيــو )%( – )2014

• يــأيت جمــال إعــداد املأكــوالت يف املرتبــة األوىل حيــث
يعمــل بــه ( )%28مــن املرشوعــات املزنليــة القامئــة
حاليــا ،يليــه جمــال املنتجــات والصناعــات اليدو ّيــة
بنســبة حــوايل ( )%26مــن املرشوعــات ،مث اخلياطــة

أنشطة
أخرى4 ,

• ( )%50مــن املرشوعــات بــدأت منــذ ســت ســنوات
أو أكــر ،يف حــن ( )%25مهنــا يــراوح معرهــا بــن
 5-3ســنوات ،و (ُ )%25يعتــر حديــث النشــأة نســبيًا
حيــث مل يتجــاوز معرهــا عامــن أو أقــل.

أمعال اخلياطة24 ,
صناعة املنتجات
اليدوية26 ,
األمهيــة النســبية لملشــكالت الــي يعــاين مهنــا أحصــاب املرشوعــات املزنليــة
القامئــة حاليــا (يونيــو )%( – )2014

• تعتــر «اهلوايــة» أمه الدوافــع إلقامــة مــروع
مــزيل ،حيــث أشــار ( )%65مــن أحصــاب
املرشوعــات املزنليــة لذلــك ،يف حــن ذكــر ( )%18أن
دافعهــم إلنشــاء املــروع أن يكــون «مصــدرًا للدخــل».
• يعمتــد أكــر مــن ( )%54مــن أحصــاب املرشوعــات
املزنليــة عــى أنفهســم دون االســتعانة بعاملــة أخــرى،
ويســتعني حــوايل ( )%23مهنــم بأفــراد مــن األرسة،
مكــا يعمتــد ( )%23عــى معالــة مــن خــارج األرسة.

اخلدمات (تصممي/
استشارات /تعلمي) 10

إعداد
املأكوالت,
28

( ،)%24واخلدمــات ( ،)%10فالتجــارة (.)%8

خصائــص املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا
ومشــكالهتا واحتياجاهتــا

التجارة8 ,

توفري المتويل

42

البيع والتسويق

28

التوصيل والنقل

23
17

توفر العاملة

13

توفر املواد االولية
أخري

12
50

40

30

ملحوظة :مسح بتعدد اإلجابات.
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• كثــر مــن املرشوعــات تعمتــد عــى "األهــل واألصدقــاء" و «املعــارض واملناســبات" كأدوات تســويقية بنســب تصــل
إىل  %61و- %56مــن امجــايل املرشوعــات املزنليــة -عــى التــوايل.
• تــأيت املشــكالت املاليــة يف املرتبــة األوىل مضــن التحديــات الــي تواجــه املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا ( )%42مــن
اإلمجــايل ،تلهتــا مشــلة البيــع والتســويق (بنســبة  )%28مث توصيــل ونقــل املنتجــات ( ،)%23وتوافــر العاملــة (.)%17
ـر ( )%29عــن حاجهتــم إىل
• ( )%55مــن أحصــاب املرشوعــات أشــاروا إىل حاجهتــم إىل حمــل بإجيــار خمفــض ،وعـ َّ
متويــل ميــر ،وأشــار ( %)18أهنــم حيتاجــون مســاندة يف معليــة البيــع والتســويق.
التوجهات املستقبلية ألحصاب املرشوعات املزنلية القامئة حاليا
• معظــم أحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا ( )%98خيططــون الســمرار مرشوعاهتــم ،يف حــن أن أقــل مــن
( )%2ينــوون إغــاق مرشوعاهتــم .عــى جانــب آخــر )%90( ،مــن أحصــاب املرشوعــات يرغبــون يف احلصــول عــى
جســل جتــاري ملرشوعاهتــم مقابــل ( )%10ال يرغبــون يف تجسيــل مرشوعاهتــم.
املعرفة جبهات الدمع واالستفادة خبدماهتا
• أغلــب أحصــاب املرشوعــات عــى عــم عــى األقــل جبهــة دامعــة لملرشوعــات املزنليــة .وأغلــب مــن حصلــوا عــى خدمــات
مــن تلــك اجلهــات ( )%90يــرون أهنــا اكنــت مفيــدة ملرشوعاهتــم.
• احتلــت خدمــة «توفــر منافــذ للعــرض» املرتبــة األوىل كأكــر اخلدمــات الــي حصلــوا علهيــا مــن اجلهــات الدامعــة
بنســبة ( .)%75وجــاء يف املرتبــة الثانيــة احلصــول عــى «اخلدمــات التدريبيــة» بنســبة (.)%33

أسباب توقف أحصاب املرشوعات املزنلية السابقة وتوجهاهتم املستقبلية

• جــاءت األســباب «املاليــة» يف مقدمــة أمه العوامــل وراء توقــف املرشوعــات املزنليــة بنســبة قدرهــا ( ،)%33تلهيــا
«أســباب عائليــة وخشصيــة» بنســبة ( )%25مث أســباب «قلــة املبيعــات» بنســبة (.)%18
• حــوايل ( )%71ممــن اكن لدهيــم مــروع مــزيل يف الســابق أبــدو رغبهتــم يف بــدء مــروع مــزيل مــرة أخــرى ،وهــو
مــا قــد ميكــن اعتبــاره دلي ـ ً
ا عــى اســتعدادمه إلحيــاء مرشوعاهتــم مــع توفــر املســاندة والــدمع.

7

8
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أو ً
ال :املقدمــــــــة
تهشــد الســاحة الدوليــة تنــايم أعــداد املرشوعــات املزنليــة ( ،)Home-Based Businesses, HbBباعتبارهــا نــواة
أساســية لتجشيــع ريــادة األمعــال ،وخلــق قطــاع خــاص نشــط ومبــادر .ويف ظــل تعــدد التعاريــف املســتخدمة لتوصيــف
ذلــك النــوع مــن املرشوعــات ،ميكــن تعريــف املــروع املــزيل عــى أنــه «املــروع أو احلرفــة أو النشــاط الــذي يســتخدم
مــان ســكين للقيــام بــه – غالبــا مــا يكــون مــزل مالكــه – وينطــوي عــى أداء معــل متكــرر بغــرض حتقيــق رحب ،أيــا اكن
جحمــه أو طبيعــه نشــاطه».
وهكــذا يعتــر املــزل حاضنــة للنشــاط االقتصــادي ،يؤســها الفــرد بنفســه ولنفســه ،ليطلــق مرشوعــه التجــاري ،ســواء
ويولــه إىل مــروع غــر مــزيل ،أو قــد يبــى املــزل هــو املقــر الــدامئ لملــروع
لفــرة زمنيــة مؤقتــة حــى ينضــج مرشوعــه ُ
طــوال حياتــه.
عــى املســتوى الوطــي ،ميكــن الوقــوف عــى ظاهــرة تزايــد أعــداد املرشوعــات املزنليــة الــي يديرهــا مواطنــن ومقميــن،
والــي عــادة مــا تتخــذ هيئــة مــروع متنــايه الصغــر غــر رمســي (غــر نظــايم) ،مبــا يفــرض حتديــات عــدة تواجــه
أحصاهبــا.
ويواكــب ذلــك اهمتامــا مزتايــدا مــن جانــب احلكومــة القطريــة باملرشوعــات املزنليــة ،كوهنــا متثــل جــزء رئيــس مــن قطــاع
املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة ،وذلــك يف ضــوء مــا يــأيت:
• توجهــات التمنيــة الــي صاغهتــا «اســراتيجية التمنيــة الوطنيــة  ،»2016-2011حيــث تتضمــن هــدف تعزيــز القطــاع
اخلــاص وتجشيــع ريــادة األمعــال ،وهــدف حتســن المتكــن االقتصــادي واالجمتــايع لــأرسة القطريــة.
• عضويهتــا مضــن برنــاجم االســتمثار املشــرك لــدول منمظــة التعــاون االقتصــادي والتمنيــة ودول الــرق األوســط
ومشــال أفريقيــا ،الــذي يــويل أمهيــة كــرى بقطــاع املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة ،خاصــة متناهيــة الصغــر ،والــي
تديرهــا إنــاث.
إال أهنــا تواجــه أيضــا حتديــات عــدة يف التعامــل مــع تلــك املرشوعــات املزنليــة وهتيئــة بيئــة أمعــال مواتيــة هلا .هــذا باإلضافة
إىل أن املرشوعــات نفهســا تواجــه حتديــات عــدة تعــوق مشــاركهتا الفعالــة مضن جهود التمنيــة االقتصاديــة واالجمتاعية.
تأسيســا عــى مــا تقــدم ،بــادر «بنــك قطــر للتمنيــة» بتنفيــذ مــروع حبــي بعنــوان «املرشوعــات املزنليــة يف قطــر :واقعهــا
الراهــن وآليــات الهنــوض هبــا» ،بالتعــاون مــع وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ودار اإلمنــاء االجمتــايع .متثلــت مهمــة
املــروع يف «اقــراح بدائــل حلــول قابلــة للتنفيــذ للهنــوض باملرشوعــات املزنل ّيــة يف دولــة قطــر ،اسرتشــادا بالدراســة
االستكشــافية للواقــع الراهــن لتلــك املرشوعــات ،واجلهــود احلاليــة الــي تتبناهــا اجلهــات املعنيــة بالدولــة ،وباالســتفادة مــن
التجــارب اإلقلمييــة والدوليــة الرائــدة ىف هــذا املجــال»
أهداف املرشوع البحيث
مت صياغة أهداف املرشوع البحيث عىل النحو التايل:
• استكشــاف اخلصائــص األساســية لملرشوعــات املزنليــة ىف قطــر ،ودوافــع نشــأهتا ،وأمه التحديــات الــي تواجههــا،
وتوجهاهتــا املســتقبلية.
• الوقوف عىل التجارب اخلليجية والدولية اجليدة ،واستخالص الدروس املستفادة مهنا.
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• طــرح بدائــل احللــول املمكنــة للهنــوض باملرشوعــات املزنليــة عــى مســتوى دولــة قطــر ( وصــوال إىل برنــاجم وطــي)
أخــذا بعــن االعتبــار طبيعــة الواقــع القطــري واخلــرات اإلقلمييــة والدوليــة.
• ويعتــر هــذا التقريــر اإلصــدار األول مضــن جهــود املــروع البحــي ،حيــث اختــص باســتعراض نتــاجئ املســح
اهلاتــي ألحصــاب املرشوعــات املزنليــة ،يف ســبيل حتقيــق اهلــدف األول لملــروع البحــي .ويعتــر هــذا املســح األول
مــن نوعــه يف دولــة قطــر.
مهنجية املسح اهلاتيف

نظــرا لعــدم توافــر جســل رمســي لملرشوعــات املزنليــة العاملــة يف الدولــة ،فقــد قــام فريــق البحــث بــم تصمــم جممتــع
الدراســة ،والــذي اشــمل عــى  1458مــروع مــزيل حممتــل ،وفقــا لبيانــات وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ودار
اإلمنــاء االجمتــايع .وجــاءت مهنجيــة تنفيــذ املســح اهلاتــي اكلتــايل:
• توجيــه اســمارة املســح إىل اكفــة املرشوعــات املجسلــة لــدى لك مــن وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ودار اإلمنــاء
االجمتــايع ،حيــث مت االعمتــاد عــى «أســلوب املســح الشــامل» مجليــع املجسلــن.
• إجــراء جتربــة قبليــة الســمارة املســح ،كدراســة جتريبيــة هلــا عــى عينــة مــن جممتــع الدراســة جحمهــا ()259
مرشوعــا مزنليــا حممتــا .اســهدفت تلــك اخلطــوة الوقــوف عــى مــدى مناســبة االســمارة للتطبيــق وهسولــة اللغــة
والعبــارات الــي تتضمهنــا مــن جهــة ،واستكشــاف مــدى متكــن فريــق البحــث مــن اتبــاع تعلميــات تعبئــة االســمارة،
ومالءمــة الفــرة الزمنيــة احملــددة إلجــراء املقابلــة اهلاتفيــة .
• تطويــر االســمارة وتنقيحهــا يف ضــوء نتــاجئ التجربــة القبليــة ،وإعدادهــا بشــلها الهنــايئ واعمتادهــا كأداة للدراســة
املحسيــة.
• تنفيــذ املســح اهلاتــي عــن طريــق رشكــة خارجيــة ،لضــان احلياديــة واملهنيــة ،وذلــك يف الفــرة  21مايــو –  8يونيــو
.2014
• إجــراء ( )535مقابلــة ناحجــة ،يف حــن رفــض ( )65صاحــب مــروع مــزيل املشــاركة يف املســح .تعــذر مقابلــة
( )858صاحــب مــروع مــزيل حممتــل ألســباب عــدة مــن بيهنــا :عــدم الــرد ،اهلاتــف مغلــق أو خــارج نطــاق اخلدمــة،
الــرمق غــر حصيــح ... ،إخل.
• إدخــال اكفــة البيانــات الــي تضمنهتــا اســمارة املســح عــى احلاســب اآليل ،والــي خضعــت إىل عــدة مراحــل مــن
املراجعــة والتدقيــق.
• تصمــم واســتخراج اجلــداول التكراريــة والتحليليــة ملــؤرشات الدراســة باســتخدام احلزمــة اإلحصائيــة (،)SPSS
ومراجعهتــا مــن ِقبــل الفريــق االحصــايئ للتأكــد مــن ســامة معليــة ادخــال البيانــات ،وعــدم وجــود حــاالت طرفيــة
الفتــة للنظــر.
• استخدام التحليل اإلحصايئ الوصيف واالستداليل لوصف وحتليل بيانات الدراسة ،واختبار فرضياهتا.
• عرض ومناقشة نتاجئ املسح مع اجلهات املعنية.
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قيود عىل نتاجئ املسح اهلاتيف

• اعمتــد املســح عــى جممتــع املرشوعــات املزنليــة املتــاح بياناتــه لــدى وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ودار اإلمنــاء
االجمتــايع فقــط ،لتوافــر بياناهتــا .غــر أن املشــاهدات الفعليــه لفريــق العمــل تؤكــد عــى أن املجمتــع الواقــي
لملرشوعــات املزنليــة بدولــة قطــر يفــوق ذلــك العــدد .ولكــن عــدم توافــر جســل رمســي هلــا حــال دون الوقــوف عــى
أعدادهــا اإلمجاليــة وتنفيــذ مســح شــامل هلــا.
• مــن الصعــب تعمــم خصائــص جممتــع البحــث عــى املجمتــع الواقــي لملرشوعــات املزنليــة يف دولــة قطــر ،كونــه
يضــم نســبة كبــرة نســبيا مــن املرشوعــات املزنليــة الــي تدمعهــا وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ،الــي تســهدف
يف األســاس فئــة األرس املتعففــة.

تقرير مسح أصحاب المشروعات المنزليّة في قطر (يونيو )2014
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ثانيًا :خصائص املرشوعات املزنلية القامئة حاليا
اخلصائص الدميوغرافية ألحصاب املرشوعات

مــن بــن ( )535صاحــب مــروع مــزيل متــت مقابلهتــم ،تبــن أن ( )458مهنــا مــروع قــامئ حاليــا ،بنســبة ( )%86مــن
اإلمجــايل .وتشــر اخلصائــص الدميوغرافيــة ألحصــاب تلــك املرشوعــات إىل أن:
• معظــم أحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئــة
حاليــا مــن اإلنــاث ،بنســبة ( )%94مــن
ا إل مجــا يل .

شــل ( :)1التوزيــع النســي ألحصــاب املرشوعــات  املزنليــة القامئــة حاليــا وفقــا

للخصائــص االجمتاعيــة (يونيــو )%( – )2014
(أ) الفئة العمرية

• كثــر مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئــة
حاليــا ينمتــون إىل الفئــة العمريــة ( 40ســنة أو
أكــر) ،بنســبة ( )%58مــن اإلمجــايل.
• يف حــن ينتمي ( )%26مــن أحصــاب
املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا إىل الفئــة
العمريــة ( )40 – 30ســنة.
• النســبة األكــر مــن أحصــاب املرشوعــات
املزنليــة القامئــة حاليــا مه مــن املزتوجــن
( )%63مــن اإلمجــايل .وتنخفــض تلــك النســبة
بــن الذكــور لمتثــل (.)%15
• تشــر النتــاجئ إىل أن النســبة األكــر مــن الذكــور
الذيــن لدهيــم مــروع مــزيل قــامئ حاليــا إمــا
مطلقــن ( )%42أو أرامــل (.)%39
• حــوايل ( )%37مــن أحصــاب املرشوعــات املزنلية
القامئــة حاليــا مه مــن محلــة الهشــادات الثانويــة
أو الدبلــوم ،يف حــن جســل احلاصلــن عــى
هشــادة جامعيــة فأعــى ( )%26فقــط
• يف حــن جسلــت نســبة احلاصلــن عــى هشــادة
إبتدائيــة /إعداديــة ( ،)%25واكن أحصــاب
املرشوعــات املزنليــة القامئــة الذيــن ال حيملــون
أي هشــادة تعلمييــة ( )%12مــن اإلمجــايل.
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املصــدر :بنــك قطــر للتمنيــة وآخــرون« ،مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة يف
قطــر» ،الــدورة األوىل ،الدوحــة ،يونيــو .2014
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اخلصائــص العمليــة ألحصــاب املرشوعــات
املزنليــة القامئــة حاليــا
• مــن بــن ( )458مــروع مــزيل قــامئ حاليــا،
تشــر النتــاجئ إىل أن اخلصائــص العمليــة
ألحصاهبــا تــأيت عــى النحــو التــايل:

شــل ( :)2التوزيــع النســي ألحصــاب املرشوعــات  املزنليــة القامئــة حاليــا

وفقــا للحالــة العمليــة (يونيــو )2014
(أ) الفئة العمرية

• ( )%11اكن لدهيــم وظيفــة ســابقا وال يعملــون
حاليــا يف أي وظيفــة أخــرى خبــاف إدارهتــم
ملرشوعهــم املــزيل ( 50فــرد).
• ( )%46لدهيــم وظيفــة حاليــا ،إىل جانــب
إدارهتــم لملــروع املــزيل ( 213فــرد).
• ( )%43مل تكــن لدهيــم أيــة وظيفــة عــى
اإلطــاق ،خبــاف إدارهتــم ملرشوعهــم املــزيل
( 195فــرد).
تظهر نتاجئ املسح كذلك أن:
• أحصــاب املرشوعــات ممــن لدهيــم وظيفــة
حاليــا مه مــن الفئــة العمريــة األكــر شــبابا
( %52مهنــم أقــل مــن  40عامــا).
• يف حــن أن الذيــن مل يكــن لدهيــم وظيفــة عــى
اإلطــاق مه مــن الفئــة العمريــة األكــر ســنا
( %62مهنــم مه أكــر مــن  40عامــا).
• غالبيــة الذيــن لدهيــم وظيفــة حاليــا حيملــون
هشــادة ثانويــة أو أعــى (.)%69
• ومــن بــن ( )263صاحــب مــروع مــزيل
قــامئ حاليــا ولديــه /اكن لديــه وظيفــة ،ختلــص
النتــاجئ إىل مــا يــأيت:
• ( )%72يعمــل /اكن يعمــل يف جهــة حكوميــة/
شــبه حكوميــة ( 186فــرد).
• ( )%28يعمــل /اكن يعمــل يف القطــاع اخلاص
( 72فــرد).
• ( )%1يعمــل /اكن يعمــل يف القطــاع األهــي
(امجلعيــات اخلرييــة ومنمظــات غــر حكوميــة)
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شــل ( :)3التوزيــع النســي ألحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا

ولدهيــم /اكن لدهيــم وظيفــة وفقــا لطبيعــة جهــة العمــل (يونيــو )%( – )2014
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القطاع اخلاص
()28%
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• ( )%42مــن أحصــاب املرشوعــات الذيــن لدهيــم /اكن
لدهيــم وظيفــة مــن أحصــاب اخلــرة الطويلــة نســبيا،
حيــث تزيــد خربهتــم الوظيفيــة عــى ( )10ســنوات.
• ( )%38مــن تلــك الفئــة لدهيــم خــرة معليــة متوســطة
املــدة نســبيا ،تراوحــت بــن ( 10 – 3ســنوات).
• ( )%10مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة الذيــن لدهيم
حاليــا /اكن لدهيــم وظيفــة مــن ذوي اخلــرات العمليــة
احملــدودة ،لفــرة العامــن أو أقــل.

شــل ( :)4التوزيــع النســي ألحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا

ولدهيــم /اكن لدهيــم وظيفــة وفقــا لعــدد ســنوات اخلربة (يونيــو )%( – )2014
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جمال معل املرشوعات املزنلية القامئة
• ( )%28مــن املرشوعــات تعمــل يف إعــداد
املأكــوالت.

شــل ( :)5التوزيــع النســي لملرشوعــات  املزنليــة القامئــة حاليــا وفقــا
لطبيعــة النشــاط االقتصــادي  (يونيــو )%( – )2014

• ( )%26مهنــا تعمــل يف صناعــة املنتجــات
اليدويــة.

أنشطة
أخرى4 ,

• ( )%24مــن املرشوعــات تعمــل يف جمــال
ا خليا طــة .

أمعال اخلياطة24 ,

يوجد تباين يف طبيعة النشاط وفقا للنوع ،حيث:

صناعة املنتجات
اليدوية26 ,
شــل ( :)6التوزيــع النســي لملرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا وفقــا

للنــوع وطبيعــة النشــاط (يونيــو )%( – )2014

• حتتــل صناعــة املنتجــات اليدويــة قامئــة أنشــطة
املرشوعــات الــي يديرهــا ذكــور (،)%50
يلهيــا التجــارة بنســبة ( )%12مــن إمجــايل
املرشوعــات.
فرتة معل املرشوعات املزنلية القامئة حاليا

اخلدمات (تصممي/
استشارات /تعلمي) 10

إعداد
املأكوالت,
28

• ( )%10مــن املرشوعــات تعمــل يف جمــال
ا خلد مــا ت .

• يــأيت إعــداد املأكــوالت عــى قامئــة أنشــطة
املرشوعــات الــي متتلكهــا إنــاث ( %30مــن
اإلمجــايل) ،يلهيــا أمعــال اخلياطــة وصناعــة
املنتجــات اليدويــة ( %25لــل مهنــا).

التجارة8 ,

إناث
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• من بني ( )458مرشوع مزنيل قامئ حاليا:

• ( )%50مــن املرشوعــات بــدأت منــذ ســت ســنوات أو
أكــر ،و( )%25مــن املرشوعــات يــراوح معرهــا بــن
( )5-3ســنوات.
• ( )%25مــن املرشوعــات بــدأت نشــاطها منــذ عامــن أو
أقــل.

شــل ( :)7التوزيــع النســي لملرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا وفقــا لفــرة

معرهــا (يونيــو )%( – )2014

أقل من سنتني25 ,
 6سنوات أو أكرث 50 ,
 5-3سنوات25 ,
* إمجايل عدد االستجابات ( )458استجابة.
املصــدر :بنــك قطــر للتمنيــة وآخــرون" ،مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة يف قطــر"،
الــدورة األوىل ،الدوحــة ،يونيــو .2014

تقرير مسح أصحاب المشروعات المنزليّة في قطر (يونيو )2014

• تــأيت املرشوعــات األطــول معــرا ( 6ســنوات أو أكــر) يف
املرتبــة األوىل بــن خمتلــف جمــاالت املرشوعــات ،إال أن
أمهيهتــا النســبية أكــر يف جمــايل صناعــة املنتجــات
اليدويــة والتجــارة (بنســبة  %63و %64عــى التــوايل).

شــل ( :)8التوزيــع النســي لملرشوعــات املزنليــة القامئة حاليا وفقا للنشــاط
االقتصــادي وفــرة معــر املــروع (يونيــو )%( – )2014

• تــأيت املرشوعــات حديثــة النشــأة (أقــل مــن ســنتني) يف
مراتــب متنوعــة بــن أنشــطة املرشوعــات املزنليــة ،إال
أن أمهيهتــا النســبية أكــر يف حــال مرشوعــات إعــداد
املأكــوالت واخلياطــة واخلدمــات (%28 ،%29 ،%35
عــى التــوايل).
• ( )%44مــن املرشوعــات الــي ميتلكهــا مــن مه يف
الفئــة العمريــة ( )30-20ســنة تعتــر مرشوعــات حديثــة
النشــأة (ســنتان أو أقــل).
العالقة بني معر املرشوع وتعلمي لصاحبه

• هنــاك عالقــة عكســية* بــن فــرة معــر املــروع املــزيل
واملســتوى التعليمي لصاحبــه .ذلــك أنــه لكــا ارتفــع
املســتوى التعليمي لصاحــب املــروع اكنــت فــرة معــر
املــروع أقــل.

100

عــى مســتوى املرشوعــات الــي متتــد فــرة معرهــا لســت
ســنوات فأكــر:

• ( )%37مــن أحصاهبــا حيملــون هشــادة ثانويــة /دبلــوم،
و( )%25مهنــم حاصلــن عــى الهشــادة االبتدائيــة/
االعداديــة ،يف حــن  %12مهنــم ال حيملــون هشــادات
تعلمييــة.
• ( )%26مهنم حيملون هشادات جامعية.
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شــل ( :)9التوزيــع النســي لملرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا وفقــا لفــرة

معرهــا واملســتوى التعليمي لصاحهبــا (يونيــو )%( – )2014

• ( )%78مــن املرشوعــات املزنليــة الــي ال حيمــل أحصاهبا
هشــادة تعلمييــة متتــد فــرة معــر مرشوعهــم إىل ()6
ســنوات أو أكــر.
• ( )%35مــن املرشوعــات الــي حيمــل أحصاهبــا هشــادة
جامعيــة متتــد فــرة معــر مرشوعهــم إىل ( )6ســنوات أو
أكــر.
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شــل ( :)10التوزيــع النســي لملرشوعــات املزنلية القامئــة حاليا اليت معرها

( 6ســنوات فأكــر) وفقــا لملســتوى التعليمي لصاحهبا (يونيــو )%( – )2014

بدون هشادة12 ,

جاميع26 ,

إبتدايئ  /إعدادي25 ,
ثانوي  /دبلوم37 ,

* العالقة العكسية ذات داللة إحصائية( )0.05<Pعند مستوى الداللة ( = )0.05

* إمجايل عدد االستجابات ( )458استجابة.
املصــدر :بنــك قطــر للتمنيــة وآخــرون« ،مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة يف قطــر»،
الــدورة األوىل ،الدوحــة ،يونيــو .2014
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ثالثًا :إدارة املرشوعات املزنلية القامئة حاليا ودوافع نشأهتا
العاملون باملرشوع املزنيل

من بني ( )458مرشوع مزنيل قامئ حاليا ،تبني أن:

• ( )%54مــن املرشوعــات تعمتــد عــى صاحهبــا فقــط،
دون أي معالــة أخــرى .و( )%23مــن املرشوعــات
فضــا عــن صاحهبــا ،يســاعده عــدد مــن أفــراد أرستــه.

شــل ( :)11التوزيع النســي لملرشوعات املزنلية القامئة حاليا وفقا لطبيعة
العاملــن هبــا (يونيو )%( – )2014

صاحب املرشوع
فقط54 ,

أفراد من خارج األرسة
يساعدونه (معالة)23 ,
أفراد األرسة
يساعدونه23 ,

• ( )%23مــن املرشوعــات تعمتــد عــى صاحهبــا،
باإلضافــة إىل أخشــاص آخريــن (معالــة).
• جــاء جمــال املنتجــات اليدويــة عــى قامئــة املرشوعــات
املزنليــة الــي تعمتــد عــى صاحهبــا فقــط ،بنســبة ()%61
مــن اإلمجــايل.
• اكن جمــال إعــداد املأكــوالت األقــل اعمتــادا عــى
صاحبــه فقــط ،بنســبة ( )%45مــن اإلمجــايل .ويعــزى
ذلــك إىل أنــه النشــاط األكــر اعمتــادا عــى معالــة،
وعــادة مــا يكونــون املســتخدمني باملــزل.
العاملــون باملــروع املــزيل  وفقــا ملســتوى تعلــم 
أحصاهبــا
• هنــاك عالقــة بــن املســتوى التعليمي ألحصــاب
املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا وطبيعــة العاملــن بــه،
ذلــك أنــه لكــا اكن املســتوى التعليمي منخفــض لكــا
قــل إعمتــاد صاحــب املــروع عــى غــره (مــن األرسة،
معالــة عاديــة).
• ( )%67مــن املرشوعــات املزنليــة الــي ال حيمــل أحصاهبا
هشــادة تعلمييــة تعمتــد عــى صاحــب املــروع فقــط.

شــل ( :)12التوزيــع النســي لطبيعــة العاملــن باملرشوعــات املزنليــة القامئــة

حاليــا وفقــا لطبيعــة نشــاطها (يونيــو )%( – )2014
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شــل ( :)13التوزيــع النســي لطبيعــة العاملــن باملرشوعــات املزنليــة القامئــة

حاليــا وفقــا لملســتوى التعليمي لصاحهبــا (يونيــو )%( – )2014
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* إمجايل عدد االستجابات ( )458استجابة.
املصــدر :بنــك قطــر للتمنيــة وآخــرون« ،مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة يف قطــر»،
الــدورة األوىل ،الدوحــة ،يونيــو .2014

تقرير مسح أصحاب المشروعات المنزليّة في قطر (يونيو )2014

• ( )%43مــن املرشوعــات الــي حيمــل أحصاهبــا هشــادة
جامعيــة تعمتــد عــى صاحــب املــروع فقــط.
• ( )%35مــن املرشوعــات الــي حيمــل أحصاهبــا هشــادة
جامعيــة تعمتــد عــى معالــة عاديــة مــن خــارج األرسة.
• عــى مســتوى املرشوعــات الــي تعمتــد عــى صاحهبــا
فقــط ،يتضــح أن النســبة األعــى مهنــا الــي حيمــل
أحصاهبــا هشــادة ثانويــة أو دبلــوم ،يليــه يف املرتبــة
الثانيــة محلــة الهشــادة اجلامعيــة (.)%26
دوافع بدء املرشوع املزنيل

مــن بــن ( )458مــروع مــزيل قــامئ حاليــا ،متثلــت أمه
(ســح بتعــدد
دوافــع بــدء املــروع املــزيل يف التــايل ُ
اإلجابــات):

شــل ( :)14التوزيــع النســي لملرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا ويعمل هبا
صاحهبــا فقــط وفقــا ملســتواه التعليمي (يونيــو )%( – )2014

بدون هشادة12 ,
جاميع26 ,
ابتدايئ /إعدادي25 ,
ثانوي /دبلوم37 ,
املصــدر :بنــك قطــر للتمنيــة وآخــرون« ،مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة يف قطــر»،
الــدورة األوىل ،الدوحــة ،يونيــو .2014

شــل ( :)15األمهيــة النســبية لدوافــع بــدء املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا

وفقــا للنــوع (يونيــو )%( – )2014
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ال أستطيع محتل إجيار

12

ليس لدي وظيفة

4

مصدر دخل

27

• بالنظــر إىل العالقــة بــن املســتوى التعليمي لصاحــب
املــروع املــزيل والدافــع لبــدء نشــاطه ،تبــن أن:

• يف املقابــل ،ذكــر ( )%36مــن أحصــاب املرشوعــات
الذيــن ال حيملــون هشــادة تعلمييــة أن الدافــع هــو عــدم
وجــود وظيفــة.

ال أستطيع محتل إجيار

هواية

• ( )%14مــن إمجــايل املبحوثــن أشــاروا إىل أن عــدم
وجــود وظيفــة أهســم يف بــدء مرشوعهــم املــزيل.

• فــي حالــة أحصــاب املرشوعــات املزنليــة ذوي الهشــادة
اجلامعيــة ،أشــار ( )%71مهنــم أن الدافــع الرئيــي
لبــدء املــروع هــو اهلوايــة .يف حــن ذكــر ( )%4أن
الدافــع هــو عــدم وجــود وظيفــة.

2

استغالل وقت الفراغ

14

• ( )%18مــن إمجــايل املبحوثــن أشــاروا إىل أن الدافــع
يمتثــل يف توفــر مصــدر للدخــل .اكنــت النســبة قــد
جسلــت ( )%27بــن الذكــور لتحتــل املرتبــة الثانيــة،
و( )%18بــن اإلنــاث لتحتــل املرتبــة الثانيــة أيضــا.

• هنــاك عالقــة طرديــة مــا بــن املســتوى التعليمي
واألمهيــة النســبية لدافــع اهلوايــة ،حيــث لكــا ارتفــع
املســتوى التعليمي زادت أمهيــة اهلوايــة كدافــع النشــاء
ا ملــر و ع.

3

أخرى

8

• ( )%65مــن املرشوعــات اكن دافعهــا اهلوايــة (تســاوت
النســبة بــن اإلنــاث والذكــور ).

• اهلوايــة حتتــل املرتبــة األوىل بــن دوافــع إنشــاء
املرشوعــات املزنليــة عــى خمتلــف املســتويات التعلمييــة.
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شــل ( :)16التوزيــع النســي لدوافــع إقامــة املرشوعــات املزنليــة القامئة حاليا

وفقــا لملســتوى التعليمي لصاحهبــا (يونيــو )%( – )2014
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دوافع إقامة املرشوعات وفقا خلصائصها
فميــا خيــص العالقــة بــن الدافــع وراء إقامــة املــروع
املــزيل وطبيعــة العاملــن بــه ،تشــر النتــاجئ إىل أنــه:
• عــى مســتوى املرشوعــات الــي اكنــت اهلوايــة يه
الدافــع وراء إقامهتــا ،فــإن ( )%55مهنــا يعمتــد عــى
صاحهبــا فقــط ،دون مســاعدة مــن أفــراد األرسة أو
معالــة خارجيــة .وبالتــايل تظــل تلــك املرشوعــات تعمتــد
عــى هوايــة صاحهبــا.
• عــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن املرشوعــات الــي اكن
الدافــع وراء إقامهتــا أن صاحهبــا ال يســتطيع محتــل
إجيــار حمــل عــادة مــا تعمتــد بصــورة أقــل عــى صاحهبا
فقــط.
وبالنســبة للعالقــة بــن دوافــع إقامــة املــروع وفــرة معــره،
يتضــح أن:
• مــا يزيــد عــى نصــف املرشوعــات الــي اكن دافــع
إقامهتــا «ال يســتطيع محتــل إجيــار حمــل» ،و«هوايــة»
و»ليــس لديــه وظيفــه» جسلــت فــرة معرهــا أقــل مــن
عامــن.

شــل ( :)17التوزيع النســي ألحصاب املرشوعات املزنلية القامئة حاليا وفقا
لدوافع املرشوع وأسلوب إدارته (يونيو )%( – )2014
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شــل ( :)18التوزيــع النســي ألحصــاب املرشوعــات  املزنليــة القامئــة حاليــا

وفقــا لدوافــع املــروع وفــرة معــر املــروع (يونيــو )%( – )2014
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* إمجايل عدد االستجابات ( )458استجابة.
املصــدر :بنــك قطــر للتمنيــة وآخــرون« ،مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة يف قطــر»،
الــدورة األوىل ،الدوحــة ،يونيــو .2014
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آليات تسويق املنتجات /اخلدمات
• مــن بــن ( )458مــروع مــزيل قــامئ حاليــا ،متثلــت أمه
(ســح
قنــوات التســويق الــي يعمتــدون علهيــا اكلتــايل ُ
بتعــدد اإلجابــات):
• ( )%61مــن إمجــايل املرشوعــات القامئــة يعمتــدون عــى
األهــل واألصدقــاء يف تســويق املنتجــات /اخلدمــات
لتحتــل املرتبــة األوىل.
• جــاءت املعــارض واملناســبات يف املرتبــة الثانيــة ،بنســبة
(.)%56

شــل ( :)19األمهيــة النســبية لوســائل تســويق منتجــات /خدمــات املرشوعــات

املزنليــة القامئــة حاليــا (يونيــو )%( – )2014
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ملحوظة :مسح بتعدد اإلجابات.
شــل ( :)20التوزيــع النســي ألمه وســائل التســويق بــن املرشوعــات املزنليــة

• تــى ذلــك بفــارق كبــر نســبيا اإلنرتنــت ( %23مــن
اإلمجــايل) ،والتليفــون ( %12مــن اإلمجــايل)،
باإلضافــة إىل وســائل أخــرى اكلتســويق الشــفهي
والصحــف واملجــات.
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تظهر نتاجئ املسح كذلك التايل:
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املنتجات اليدوية
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إعداد املأكوالت

22

47
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التجارة

• تســاوت أمهيــة «األهــل واألصدقــاء» كوســيلة تســويقية
بــن املرشوعــات املزنليــة أيــا اكن قطاعهــا حيــث مثلــت
(.)%45
• ال خيتلــف عــن ذلــك ســوى املرشوعــات املزنليــة
العاملــة يف جمــال التجــارة فقــط ،الــي اكنــت وســيلة
«املعــارض واملناســبات» يه أكــر الوســائل املتبعــة
بنســبة (.)%47

19

القامئــة حاليــا وفقــا لطبيعــة نشــاطها (يونيــو )%( – )2014
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* إمجايل عدد االستجابات ( )458استجابة.
املصــدر :بنــك قطــر للتمنيــة وآخــرون« ،مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة يف قطــر»،
الــدورة األوىل ،الدوحــة ،يونيــو .2014
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رابعًا :مشكالت وحتديات تواجه املرشوعات املزنلية القامئة
أمه املشكالت الراهنة

شــل ( :)21األمهية النســبية لملشــكالت اليت يعاين مهنا أحصاب املرشوعات
املزنليــة القامئــة حاليا (يونيو )%( – )2014

مــن بــن ( )458مــروع مــزيل قــامئ حاليــا ،متثلــت
املشــكالت الــي يعــاين مهنــا أحصاهبــا فميــا يــأيت
(ســح بتعــدد اإلجابــات):
ُ

28

• تــأيت املشــكالت املاليــة عــى قامئــة التحديــات
الــي تواجههــا املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا
باكفــة جماالهتــا ،حيــث ذكرهــا ( )%42مــن إمجــايل
ا ملرش و عــا ت .

30

• احتلــت مشــلة «البيــع والتســويق» املرتبــة الثانيــة
مضــن املشــكالت الــي يعــاين مهنــا أحصــاب
املرشوعــات املزنليــة ،حيــث ذكرهــا ( )%28مــن
إمجــايل املبحوثــن.
• وقــد يرتبــط ذلــك بالنتيجــة الســابقة الــي أشــارت إىل
إن ( )%61مــن تلــك املرشوعــات تعمتــد عــى األهــل
واألصدقــاء يف بــن منتجاهتــا /خدماهتــا.

لتوضيــح األمهيــة النســبية لــل مشــلة وفقــا لطبيعــة
نشــاط املرشوعــات ،تشــر النتــاجئ إىل أن:
• يــأيت المتويــل يف مقدمــة املشــكالت الــي يعانهيــا
املرشوعــات املزنليــة العاملــة يف جمــال التجــارة
( .)%45
• مقارنــة بالنشــاطات املختلفــة ،فــإن البيــع والتســويق
حيتــل أمهيــة خاصــة بــن املرشوعــات العاملــة يف
املنتجــات اليدويــة حيــث تشــل ( )%30مــن مشــكالهتا.
• ال ختتلــف األمهيــة النســبية لملشــالك مــع اختــاف
معــر املــروع ،حيــث تــأيت املشــكالت املاليــة يف
مقدمــة املشــكالت ســواء اكنــت حديثــة النشــأة أو ذات
خــرة.
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ملحوظة :مسح بتعدد اإلجابات.
شــل ( :)22التوزيــع النســي لملشــكالت الــي  يعــاين مهنــا أحصــاب

املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا وفقــا لطبيعــة نشــاطها (يونيــو )2014
– ()%
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شــل ( :)23التوزيع النســي لملشــكالت اليت يعاين مهنا أحصاب املرشوعات

املزنلية القامئة حاليا وفقا لعمر املرشوع (يونيو )%( – )2014
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* إمجايل عدد االستجابات ( )458استجابة.
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21

أمه احتياجات املرشوعات

مــن بــن ( )458مــروع مــزيل قــامئ حاليــا ،متثلــت
(ســح
االحتياجــات الرئيســية هلــا عــى النحــو التــايل ُ
بتعــدد اإلجابــات):
• جــاء توفــر حمــل /مــان بإجيــار منخفــض يف مقدمــة
االحتياجــات ،حيــث أشــار إىل ذلــك ( )%55مــن
أحصــاب املرشوعــات املزنليــة.
• احتــل توفــر المتويــل امليــر املرتبــة الثانيــة بفــارق كبــر
نســبيا ،حيــث ذكــره ( )%29مــن إمجــايل املبحوثــن.
• جــاءت املســاندة يف معليــات البيــع والتســويق يف
املرتبــة الثالثــة ،بنســبة ( )%18مــن اإلمجــايل.

وبالنظــر إىل مــدى تشــابه/اختالف االحتياجــات مــن نشــاط
آلخــر فــإن:
• بــرمغ مــن أن االحتيــاج إىل متويــل يــأيت يف املرتبــة
الثانيــة ،إال أن أمهيتــه النســبية يه األعــى بــن جمــاالت
«التجــارة» ،و«املنتجــات اليدويــة» ،و «اخلياطــة»
مقارنــة ببــايق االنشــطة.
• بــرمغ أن األمهيــة النســبية لـــ «االحتيــاج إىل تدريــب»
منخفضــة بــن لك األنشــطة ،إال أهنــا ترتفــع قليــا بــن
املرشوعــات العاملــة يف جمــال اخلدمــات.

شــل ( :)23األمهيــة النســبية الحتياجات أحصاب املرشوعــات املزنلية القامئة
حاليا (يونيو )%( – )2014
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ملحوظة :مسح بتعدد اإلجابات.
شــل ( :)24التوزيع النســي إلحتياجات أحصاب املرشوعات املزنلية القامئة
حاليا وفقا لنوع النشاط (يونيو )%( – ) 2014
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خامسًا :التوجهات املستقبلية لملرشوعات املزنلية القامئة
اسمترارية املرشوع والتوسع فيه

من بني ( )458مرشوع مزنيل قامئ حاليا ،متثلت التوجهات
املستقبلية ألحصاهبا فميا يأيت:
• غالبية أحصاب املرشوعات ينوون االسمترار مبرشوعاهتم
( %98من اإلمجايل).

شــل ( :)25التوزيــع النســي لتوجهــات أحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئة
حاليــا يف املســتقبل وفقــا لنيــة اســمراره (يونيــو )%( – )2014

ينوي غلقة أو بيعه2 ,
ينوي االسمترار يف
املرشوع98 ,

• يف حني أعرب ( )%2فقط عن توجههم إلغالقه.
• غالبية أحصاب املرشوعات يرغبون يف تجسيل
مرشوعاهتم ،بنسبة ( )%90من اإلمجايل .يف مقابل
( )%10فقط ال يرغب يف القيام بذلك.
• يتسق ذلك مع نتاجئ االحتياجات الرئيسية لتلك املرشوعات
– سابق اإلشارة إلهيا – حيث جاء يف املرتبة األوىل
«توفري حمل /ماكن بإجيار منخفض».
• أظهرت النتاجئ عدم وجود فروق معنوية بني أحصاب
املرشوعات املزنلية الذين ينوون تجسيل مرشوعاهتم
رمسيا وفقا لطبيعة النشاط ،حيث تبني أن هذا التوجه
سائد بني اكفة األنشطة االقتصادية.

شــل ( :)26التوزيــع النســي لتوجهــات أحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئة

حاليــا وفقــا لنيــة تجسيلــه (يونيــو )%( – ) 2014

ال يرغب يف تجسيل مرشوعه10 ,

يرغب يف تجسيل
مرشوعه90 ,

* إمجايل عدد االستجابات ( )458استجابة.
املصــدر :بنــك قطــر للتمنيــة وآخــرون« ،مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة يف قطــر»،
الــدورة األوىل ،الدوحــة ،يونيــو .2014
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سادسًا :اجلهات الدامعة لملرشوعات املزنلية
معرفة اجلهات الدامعة واالستفادة خبدماهتا
من بني ( )458مرشوع مزنيل قامئ حاليا:

• هنــاك مســتوى مرتفــع مــن الــويع لــدى أحصــاب تلــك
املرشوعــات بــدور وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة
ودار اإلمنــاء االجمتــايع يف دمعهــم ،حيــث أشــار إلهيــا
( )%77مــن اإلمجــايل .وتعتــر تلــك النتيجــة منطقيــة
حيــث اعمتــد املســح عــى جســات مــن هاتــن اجلهتــن.
• مــن بــن أحصــاب املرشوعــات الذيــن لدهيــم معرفــة
بواحــدة أو أكــر مــن اجلهــات الدامعــة ،أفــاد ()%72
مهنــم حبصولــه عــى خدمــات مهنــا.

شــل ( :)27األمهيــة النســبية ملــدى معرفة أحصاب املرشوعــات املزنلية القامئة
حاليا باجلهات الدامعة هلم (يونيو )%( – )2014

77

دار اإلمناء اإلجمتايع

77

وزارة العمل والشؤون االجمتاعية
بنك قطر للتمنية

19

مركز روضة الريادة واالبتاكر

9

أخري
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ملحوظة :مسح بتعدد اإلجابات.
شــل ( :)28التوزيع النســي للخدمات اليت حصل علهيا أحصاب املرشوعات
املزنليــة الذيــن عــى درايــة بواحــدة أو أكــر مــن اجلهــات الدامعــة (يونيــو

)%( – )2014

بالنسبة اخلدمات اليت استفادت مهنا املرشوعات:
• احتلــت خدمــة «توفــر منافــذ للعــرض» املرتبــة األوىل،
بنســبة ( )%75مــن اإلمجــايل.
• جــاء يف املرتبــة الثانيــة توفــر «اخلدمــات التدريبيــة»
بنســبة ( ،)%33تالهــا بفــارق كبــر نســبيا خدمــة «توفــر
المتويــل» الــي جسلــت نســبة ( )%5فقــط مــن اإلمجــايل.

توفري منافذ العرض

75

خدمات تدريبية

33
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توفري المتويل
أخري
0
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االستفادة من خدمات اجلهات وقنوات التواصل املفضلة
مــن بــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا الذيــن
اســتفادوا مــن خدمــات اجلهــات الدامعــة:
• أشــار ( )%67مهنــم إىل أن تلــك اخلدمــات اكنــت مفيــدة
جــدا ،يف حــن اعتــر ( )%23أهنــا اكنــت مفيــدة إىل
حــد مــا .يف حــن أشــار ( )%10فقــط أهنــا مل تكــن
مفيــدة.
• ذكــر ( )%81مهنــم أهنــم مل يواجهــوا أيــة مشــكالت يف
التعامــل مــع اجلهــات الدامعــة ،يف حــن أشــار ()%19
مهنــم أنــه قابلهتــم بعــض الصعوبــات يف التعامــل معهــا.
فميــا خيــص قنــوات التواصــل الــي يفضلهــا أحصــاب
املرشوعــات املزنليــة القامئــة ،للتعــرف عــى خدمــات
اجلهــات الدامعــة هلــا:
• أغلــب أحصــاب املرشوعــات أشــاروا إىل أن اهلاتــف
«ســواء األريض أو اجلــوال» هــو الوســيلة األكــر
تفضيــا ،بنســبة ( )%96مــن اإلمجــايل.
• جــاء يف املرتبــة الثانيــة ،بفــارق كبــر جــدا «الزيــارات
املزنليــة /اللقــاءات» ،حيــث جسلــت أمهيهتــا النســبية
( )%21فقــط .يف حــن احتــل الربيــد العــادي واإلنرتنــت
أمهيــة حمــدودة جــدا.

شــل ( :)29التوزيــع النســي لتقيــم أحصــاب املرشوعــات للخدمــات الــي
حصلــوا علهيــا (يونيــو )%( – )2014

غري مفيده10 ,
مفيده جدًا67 ,
مفيده إىل حد ما23 ,
املصــدر :بنــك قطــر للتمنيــة وآخــرون« ،مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة يف قطــر»،
الــدورة األوىل ،الدوحــة ،يونيــو .2014
شــل ( :)30األمهيــة النســبية لقنــوات التواصــل األكــر تفضيــا لــدى أحصــاب

املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا مع اجلهــات الدامعة (يونيــو )%( – )2014
التليفون
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ملحوظة :مسح بتعدد اإلجابات.
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* إمجايل عدد االستجابات ( )458استجابة.
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سابعًا :املرشوعات املزنلية اليت توقفت
اخلصائص الدميوغرافية ألحصاهبا

مــن بــن ( )535صاحــب مــروع مــزيل متت مقابلتــه ،تبني
أن ( )77مهنــم اكن لديــه مــروع مــزيل وتوقــف ،بنســبة
( )%14مــن اإلمجــايل .تشــر اخلصائــص الدميوغرافيــة
ألحصاهبــا إىل أن:
• معظــم أحصــاب املرشوعــات املزنليــة الــي توقفــت مــن
اإلنــاث ،بنســبة ( )%96مــن اإلمجــايل.
• ( )%49مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة الــي توقفــت
ينمتــون إىل الفئــة العمريــة ( 40ســنة أو أكــر) ،يلهيــم
الفئــة العمريــة ( )40-30حيــث يشــلون (.)%36
• النســبة األكــر مــن أحصــاب املرشوعــات الــي توقفــت
مــن املزتوجــن ( )%60مــن اإلمجــايل.
• حــوايل ( )%37مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة الــي
توقفــت مه مــن محلــة الهشــادات االبتدائيــة /االعداديــة
أو بــدون هشــادة.

شــل ( :)31التوزيــع النســي ألحصــاب املرشوعــات املزنلية الــي توقفت وفقا
للخصائــص االجمتاعيــة (يونيــو )%( – )2014
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أمه أسباب توقف املرشوع

مــن بــن ( )77مــروع مــزيل توقــف ،جــاءت أمه أســباب
(ســح بتعــدد اإلجابــات):
توقفــه اكلتــايل ُ

شــل ( :)32التوزيــع النســي ألمه أســباب توقــف املرشوعــات املزنليــة (يونيــو

)%( – )2014

• احتلــت النــوايح املاليــة قامئــة مســببات توقــف املــروع
املــزيل ،بنســبة (.)%33
• كذلــك فقــد م ّثلــت بعــض األمــور «الخشصيــة /العائليــة»
مســببات هامــة لتوقــف املرشوعــات لتــأيت يف املرتبــة
الثانيــة بنســبة ( ، )%25تلهتــا «قلــة املبيعــات» بنســبة
(.)%18

أسباب مالية

33

أسباب عائلية

25

قلة املبيعات
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أسباب حصية
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• ارتبطــت اكفــة األســباب الخشصيــة /العائليــة بأحصــاب
املرشوعــات املزنليــة مــن اإلنــاث ،كذلــك احلــال بالنســبة
لألســباب الصحيــة.

ملحوظة :مسح بتعدد اإلجابات.

التوجه املستقبيل الحصاب املرشوعات املتوقفة

شــل ( :)33التوزيــع النســي لتوجــه أحصاب املرشوعــات املزنلية اليت توقفت

مــن بــن األخشــاص الذيــن توقفــت مرشوعاهتــم املزنليــة،
أشــارت النتــاجئ إىل أن ( )%71مهنــم لدهيــم الرغبــة يف
بــدء مــروع مــزيل مــرة أخــرى.

املصــدر :بنــك قطــر للتمنيــة وآخــرون« ،مســح أحصــاب املرشوعــات
املزنليــة يف قطــر» ،الــدورة األوىل ،الدوحــة ،يونيــو .2014

حنــو بــدء مرشوع مــزيل جديد (يونيــو )%( – ) 2014

ال29 ,
نعم71 ,

* إمجايل عدد االستجابات ( )77استجابة.
املصــدر :بنــك قطــر للتمنيــة وآخــرون« ،مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة يف قطــر»،
الــدورة األوىل ،الدوحــة ،يونيــو .2014
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ملحق :اسمتارة املسح اهلاتيف ألحصاب املرشوعات املزنلية
رمق السؤال
1

السؤال
هل عندك مرشوع تسويه من املزنل (يعين صنعة يدك)
نعم انتقل إىل السؤال ()4
اكن لدي مرشوع سابق باملزنل لكنه توقف
ال ليس لدي مرشوع أسويه من مزنيل (صنعة يدك)
يمت وقف االستطالع واالعتذار لملبحوث ألن البحث يركز عىل الذين لدهيم مرشوع باملزنل

2

تتذكر/ي ليش مرشوعك توقف؟ (يذكر القامئ باالستطالع بعضها ملساعدة املستجيب))
أسباب مالية
أسباب عائلية
البيع قليل
أخرى (تذكر)

3

زين ،باملستقبل هل ممكن تسوي مرشوعك/صنعتك مرة ثانية
نعم انتقل إىل السؤال ()23
ال انتقل إىل السؤال ()23

4

غري مرشوعك اليل بتسويه باملزنل (صنعة يدك)  ..هل تعمل بوظيفة احلني ،أو اشتغلت من
قبل بوظيفة؟
نعم عندي وظيفة حاليا
نعم اكن عندي وظيفة سابقا
ال انتقل إىل السؤال ()7

27

28
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رمق السؤال

السؤال

5

بالنسبة للوظيفة  ...هل اكنت يف ...
قطاع خاص
القطاع احلكويم
القطاع األهيل
أخرى تذكر

6

ما هو عدد سنوات خربتك فهيا؟
أقل من عام
2-1
5-3
10-5
 10فأكرث

7

زين ،باملستقبل هل ممكن تسوي مرشوعك/صنعتك مرة ثانية
ما هو جمال مرشوعك املزنيل ..
إعداد مأكوالت  ..عزامي ..
اخلياطة  ..النسيج ..
صناعة منتجات يدوية ..
التجارة (بيع/رشاء) يف السلع ،تذكر :أغذية ،مرشوبات ،مالبس ،إلكرتونيات  ..إخل.
تقدمي خدمات (تصممي ،استشارات ،تعلمي ،تنظيف .)..
يف لك اإلجابات تذكر امس أو أمساء السلع واخلدمات
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رمق السؤال

السؤال

8

زين  ...ما يه أسباب اليل خلتك تسوي مرشوعك املزنيل (صنعة يدك) ((يذكر القامئ باالستطالع
بعضها ملساعدة املستجيب ) يعين مثال ألنك ..
أحب هذه اهلواية
ما عندي وظيفة حاليا
ما عندي قدرة عىل إجيار احملالت
أخرى تذكر

9

مىت بدأت مرشوعك ؟
 2-0عام
 5-3أعوام
أكرث من  6أعوام

10

يف أحد بيساعدك يف مرشوعك/صنعة يدك ؟
ال
أحد أفراد األرسة (يذكر عددمه)
معالة عادية (عددمه)

11

كيف تبيع منتجاتك (يحمس بأكرث من إجابة-يذكر القامئ باملقابلة بعضها مكساعدة لملستجيب)
من خالل األهل واألصدقاء
املعارض واملناسبات
اهلواتف
الصحف واملجالت
التسويق الشفهي
االنرتنت
أخرى تذكر

29

30

تقرير مسح أصحاب المشروعات المنزليّة في قطر (يونيو )2014

رمق السؤال

السؤال

12

زين  ...ايش أكرث مشالكك مع مرشوعك  ...يعين ( ..يحمس بأكرث من إجابة-يذكر القامئ باملقابلة
بعضها مكساعدة لملستجيب)
مشالك مالية
مشالك بالبيع
مشالك بتوصيل ونقل منتجاتك
مشالك مبستلزمات مرشوعك (يعيط القامئ باالستطالع أمثلة لملستجيب وفق نوع
املرشوع)
مشالك يف احلصول عىل العاملة
أخرى :إذا ذكر املستجيب أسباب أخرى

13

أيش طيب  ..أكرث احتياجات مرشوعك  ..يعين تبـي/تبني مثال
متويل هسل
تيب/تبني تدريب عىل مهارات رضورية لملرشوع  ..مثل
يف حالة اختياره

زين  ..ايش التدريب الذي تيب احلصول هيلع؟

تبني حمل بإجيار بسيط
كيف نتعامل مع الزبائن
بيع منتجايت وتسويقها
كيف أمضن حقويق مع زبايين
أخرى تذكر... :
كيف أبيع بشلك أفضل
ال أحتاج أيا مما سبق
أخرى :إذا ذكر املستجيب يشء خمتلف
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رمق السؤال

السؤال

14

زين تعرف/تعريف  ،،يف قطر بعض اجلهات اليل تساعد املشاريع اليل تمت باملزنل ،فهل مسعت
أن عهنا مثل( ،يحمس بأكرث من اختيار)
مسعت عهنا
وزارة العمل والشؤون االجمتاعية

نعم

ال

دار اإلمناء االجمتايع

نعم

ال

بنك قطر للتمنية

نعم

ال

مركز روضة للريادة واالبتاكر

نعم

ال

أخرى تذكر
إذا لك اخليارات ال ينتقل إىل السؤال 19
15

هل حصلت عىل أي خدمة من هذه اجلهات ( مثل مشاركة يف معارض/متويل /أي مساعدة )..
نعم
ال ينتقل إىل السؤال رقـــــــــــــــم

16

19

ما يه طبيعة اخلدمات اليت حصلت علهيا ؟ (يحمس بأكرث من اختيار)
متويل
تدريب
مشاركة يف معارض
أخرى تذكر

17

ايش رأيك يف اخلدمة اليل قدموها لك (يحمس بإجابة واحدة)
اكنت مفيدة جدا ملرشويع
اكنت مفيدة إىل حد ما
مل تكن مفيدة ملرشويع

31

32
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رمق السؤال

السؤال

18

هل حصلت مشكالت مع اجلهات اليت قدمت خدمات ملرشوعك؟
ال
نعم ،تذكر هذه املشكالت

19

إذا تبيني تعريف معلومات عن خدمات هذه اجلهات  ..حتيب يتصلو بيك كيف  ...يعين مثال ..
(يحمس بأكرث من إجابة)
التليفون اجلوال/األريض
زيارة تلك اجلهات
الربيد العادي
التليفزيون
أخرى تذكر :إذا ذكر املستجيب خيار أخر

20

زين بالنسبة ملرشوعك  ..باملستقبل هل( ..يحمس بإجابة واحدة)
تنوي االسمترار والتوسع فيه
أم تنوي إغالقه أو بيعه للغري
يف لك اإلجابات يذكر سبب هذا التوجه

21

هل تبني إنك تجسل مرشوعك (يعين يكون له جسل جتاري) باملستقبل؟
نعم
ال
يف لك اإلجابات يذكر سبب هذا التوجه

22

هل لديك نصيحة ملساعدة أحصاب املرشوعات املزنلية؟

بالنيابة عن مؤسسة قطر لملشاريع (بنك قطر للتمنية حاليا) أود أن أشكرك شكرا جزيال ،وهناك
بعض األسئلة األخرى املتعلقة بخشصك ،اذا أجبت عهنا ستفيد البحث بشلك كبري ،وتأكد أهنا
ستبىق رسية وستبىق ألغراض البحث فقط
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رمق السؤال

السؤال

23

مضن أي فئة معرية تنيمت
أقل من 20
30-20
40-31
 -41فأكرث

24

ما يه حالتك االجمتاعية؟
أعزب (انتقل إىل السؤال )26
مزتوج
مطلق
أرمل
مل جيب

25

إذا عندك أبناء  ..مك عددمه؟
ال يوجد
2-1
4-3
 5فأكرث
مل جيب

33

34
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رمق السؤال

السؤال

26

ما يه آخر هشادة تعلميية لك؟
ال يوجد
االبتدايئ/إعدادي
الثانوية/دبلوم
دبلوم مهين
هشادة الباكلوريوس
دراسات عليا (ماجستري ،دكتوراه  ..إخل)
مل جيب

يمت شكر املستطلع واهناء االستطالع
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