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ُيعــد املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال أمه مصــدر معلومــات عــن أنشــطة ريــادة األمعــال، ومؤرشاهتــا، وطــرق قياهســا يف خمتلــف دول العــامل. فــإىل جانــب 
ــة جتعلهــا ممــزة عــن غريهــا مــن الدراســات البحثيــة  كــون أحبــاث وتقاريــر املرصــد تــم بطريقــة تشــاركية بــن عــدد مــن الــدول، فإهنــا توفــر بيانــات قيِّ
الــي تتعلــق مبجــال ريــادة األمعــال يف العــامل. يذكــر أن البيانــات الــواردة بالتقريــر يــم مجعهــا مــن خــال إجــراء اســتبيانن رئيســين، األول هــو “اســتبيان 
الســان البالغــن”، والثــاين هــو “اســتبيان اخلــراء احملليــن”. يذكــر أنــه يــم معاجلــة تلــك البيانــات وحتليلهــا بدقــة واهمتــام بالغــن، وذلــك لضــان أعــى 

معايــري للجــودة والزناهــة يف لك البيانــات الــي تصــدر عــن املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال

مقدمة

متثــل هــذه االســتبيانات مصــدًرا هامــا مــن املعلومــات األساســية الــي 
تغــي اكفــة جوانــب وجمــاالت ريــادة األمعــال ومراحــل أي مــروع، 
حيــث تقيــس تلــك االســتبيانات متغــريات خمتلفــة تتعلــق بســلوك األفراد 
ــة  ــة مــن مرحل ــادة األمعــال، بداي وأنشــطهتم يف املراحــل املختلفــة لري
ــات  ــر املروع ــو وتطوي ــة من ــرورًا مبرحل ــروع م ــاء امل ــرة وإنش الفك
القامئــة، وتتنــاول كذلــك مرحلــة إغــاق املــروع. مكــا يســلط التقريــر 
أيًضــا الضــوء عــى مطوحــات رواد األمعــال وأحصــاب املشــاريع 
الرياديــة، وعــى مــدى إهسامهــم يف نــر ثقافــة ريــادة األمعــال 

ــة داخــل جممتعاهتــم. والمطوحــات الريادي

ــتبياناته  ــاجئ اس ــام نت ــال لك ع ــادة األمع ــي لري ــد العامل ــر املرص ين
الــي حيصــل عــى بياناهتــا مــن املؤسســات الريكــة لــه يف لك 
أحنــاء العــامل، لُتســتخدم هــذه النتــاجئ يف إطــاق عــدد مــن املبــادرات 
ــة، فضــًا عــن  ووضــع سياســات أمعــال مســتندة إىل معلومــات دقيق
إقــرار توصيــات ختــص تطويــر مجمــل النشــاطات الرياديــة يف خمتلــف 
الــدول. مكــا تــح التحليــات املقاِرنــة بــن الــدول مــن خــال مــؤرشات 
ــادة  ــات ري ــع سياس ــة وض ــال بإماني ــادة األمع ــي لري ــد العامل املرص
أمعــال فعالــة بنــاًء عــى جتــارب خمتلــف الــدول ذات االقتصــادات 

ــة. املتقارب

إن بنــك قطــر للتمنيــة هــو املؤسســة القطريــة الــي أخــذت عــى 
عاتقهــا مســؤولية تطويــر جمــال ريــادة األمعــال والــراكت الصغــرية 
واملتوســطة، فضــًا عــن نــر ثقافــة ريــادة األمعــال وإقامــة الــراكت 
ــذا يــر بنــك قطــر للتمنيــة تقــدمي  ــة. ل الصغــرية واملتوســطة يف الدول
ــر أن  ــر بالذك ــة قطــر. جدي ــر دول ــن تقري ــع م اإلصــدار الســنوي الراب
ــذا  ــن ه ــرية م ــنوية األخ ــاث الس ــخ الث ــداد النس ــام بإع ــد ق ــك ق البن
التقريــر عــى التــوايل ألعــوام )2016، 2017، و2018(. و يســى 
ــادة  ــاع ري ــة قط ــن حال ــرة شــاملة ع ــدمي نظ ــه إىل تق ــن خال ــك م البن

ــة. ــال يف الدول األمع

ــص تقريــر املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال عــن دولــة قطــر لعــام  ُيلخِّ
2018 البيئــة الثقافيــة واالجمتاعيــة لريــادة األمعــال يف قطــر. فالتقريــر 
ال َيرُصــد اجلوانــب اإلجيابيــة ملنــاخ ريــادة األمعــال حفســب، بــل ُيبــن 
كذلــك مــدى قبــول رواد األمعــال، ومــدى دمعهــم داخــل الدولــة. جديــر 
بالذكــر أنــه قــد مت تصنيــف دولــة قطــر يف املرتبــة األوىل عــى مســتوى 
مــؤرش "بيئــة ريــادة األمعــال الوطــي" وفقــا للنخســة الدوليــة الشــاملة 
ــن خمتلــف الــدول املشــاركة.  ــات ب ــر مقارن ــي توف ــن التقريــر وال م
ــا  ــت تقدًم ــد حقق ــر ق ــة قط ــدويل أن دول ــر ال ــد أشــار التقري ــك فق كذل
ــر املــؤرش  ــا تقري ــا خــال فــرة 12 ســنة األخــرية الــي مشله ملحوًظ
حســب اخلــراء احملليــن. مكــا أن األداء االســتثنايئ لدولــة قطــر عــى 
هــذا املســتوى يؤكــد عــى وجــود ثقافــة رياديــة مزتايــدة مضــن خمتلــف 
فــات املجمتــع القطــري، فضــًا عــن وجــود منــاخ دامع لفئــة رواد 

األمعــال.

لقــد حققــت دولــة قطــر أعــى نســبة يف جمــال نشــاط األمعــال الرياديــة 
لملوظفــن يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال أفريقيــا، مكــا أن معــدل 
ــن  ــن العام ــظ عــى منــو تدرجيــي ب ــد حاف ــادة األمعــال الناشــئة ق ري
2016 و 2018، يف حــن هشــد معــدل املنشــآت املتوقفــة اخنفاًضــا 
ــة. وجتــدر اإلشــارة إىل وجــود تســاوي  ــرًيا خــال الســنوات املاضي كب
يف معــدل نشــاط ريــادة األمعــال يف املرحلــة املبكــرة يف قطــر بــن 
الرجــال والنســاء، مكــا جســل معــدل االبتــار واســتخدام التكنولوجيــا 
ا لــدى رواد األمعــال القطريــن املبتدئــن ولــدى أحصــاب املشــاريع  منــّوً

القامئــة عــى حــٍد ســواء.

ــي  ــتبيانات املرصــد العامل ــر مكــا توحضــه اس ــة قط ــور أداء دول إن تط
لريــادة األمعــال مــا هــو إال نتيجــة مبــارشة مجليــع املبــادرات والتدابــري 
الــي مت اختاذهــا يف خمتلــف املجــاالت ذات الصلــة مبنــاخ ريــادة 
ــون  ــق بقان ــي تتعل ــة ال ــك اإلصاحــات االقتصادي األمعــال. ويمشــل ذل
العمــل، واخلصخصــة، وتطويــر املناطــق االقتصاديــة اخلاصــة، والرفــع 
مــن ســقف متلــك األجانــب. لقــد معلــت خمتلــف مكونــات القطاعــن 
احلكــويم واخلــاص بشــل منســق يف ســبيل خلــق منــاخ أمعــال 
مســتدام يف دولــة قطــر، وذلــك مــن خــال حتفــز األفــار الرياديــة 
لــدى القطريــن، ومســاعدهتم يف حتويــل أفــارمه إىل مشــاريع قامئــة 
ــع  ــذا ســيهسم يف مســار تنوي ــا شــك أن لك ه ــع. ف ــى أرض الواق ع
ــق المنــو االقتصــادي املســتدام متاشــًيا مــع  االقتصــاد الوطــي وحتقي

ــة 2030. ــر الوطني ــة قط رؤي

أود ختاًمــا أن أتوجــه جبزيــل الشــكر إىل لك املشــاركن يف هــذه 
الدراســة عــى إهسامهــم القــم يف إجنازهــا، مكــا أدعــو قــراء التقريــر 
إىل تصفحــه بعنايــة، وإىل االســتفادة منــه، ومعرفــة املزيــد عــن جمــال 

ــة قطــر. ــادة األمعــال يف دول ري

عبد العزيز بن نارص آل خليفة
الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتمنية
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الملخص
التنفيذي

ــا  ــادة األمعــال يف مراحله ــدالت ري ــادة األمعــال مع ــي لري ترصــد أحبــاث املرصــد العامل
املختلفــة يف عــدد مــن الــدول لك ســنة، مــا جيعلهــا أكــر الدراســات املقاِرنــة دقــة ومشــواًل 
يف العــامل عــن نشــاط ريــادة األمعــال بــن الســان البالغــن. حيــدِّد تقريــر املرصــد العاملــي 
لريــادة األمعــال يف نخستــه الصــادرة عــام 2018 تصنيفــات ريــادة األمعــال يف 49 
ــن  ــع م ــة اإلصــدار الســنوي الراب ــه احلالي ــر يف نخست ــر التقري ــامل، وُيعت ــة حــول الع دول
نوعــه الــذي يرصــد ويتتبــع خمتلــف مكونــات وعنــارص جمــال ريــادة األمعــال داخــل قطــر 
يف خمتلــف مراحلهــا، مكــا يرصــد التقريــر خصائــص جمــال ريــادة األمعــال يف الدولــة، 

ــه. ــن في ودوافعهــا، ومطوحــات رواد األمعــال الفاعل

يتضمــن التقريــر الوطــي لدولــة قطــر 2018 حملــة مقاِرنــة بــن معطيــات الســنة املاضيــة 
عــى مســتوى بلــدان منطقــة الــرق األوســط ومشــال أفريقيــا، مبــا فهيــا مــر، وإيــران، 
ــة  ــارات العربي ــا، واإلم ــرب، والســودان، وتركي ــان، واملغ ــة الســعودية، ولبن ــة العربي واململك
املتحــدة، مكــا يقــارن التقريــر نتــاجئ االســتبيانات الــي أجريــت يف هــذه الــدول مــع 
ــادة األمعــال. ــي لري ــر املرصــد العامل ــة بتقاري ــدول املمشول ــن ال ــة م نظرياهتــا يف 49 دول

يسمتر التقرير يف إعمتاده عى نتاجئ استبيانن: 

ــن  ــذا االســتبيان م ــاجئ ه •  اســتبيان الســان البالغــن: مت اســتخاص نت  
اســتطاع آراء عينــة عشــوائية مشلــت 2573 فــرًدا مــن ســان قطــر مضــن 
الفئــة العمريــة مــن 18 إىل 64 عاًمــا. مت اختيــار العينــات عشــوائًيا مــع األخــذ 

باالعتبــار متثيــل مجيــع اجلنســيات وكا اجلنســن.

•  اســتبيان اخلــراء احملليــن: مت اســتخاص نتــاجئ هــذا االســتبيان مــن   
مقابــات أجريــت مــع 54 خبــرًيا حملًيــا يف جمــال ريــادة األمعــال يف قطــر، 
ــل  ــر الفص ــل )انظ ــار مع ــن 12 إط ــة مض ــراء بعناي ــؤالء اخل ــار ه ومت اختي

الســابع(، حيــث ميثلــون أمه مكونــات بيئــة ريــادة األمعــال يف قطــر.
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 النتائج الرئيسية: 
استبيان السكان البالغين

معدالت نشاط ريادة األعمال في المرحلة المبكرة

معدالت نشاط ريادة األعمال في المرحلة المبكرة حسب الجنس، الجنسية، والفئة العمرية

7.4

42/54

7.8

50/65

20162017

8.5

33/48

2018

النسبة المئوية

الترتيب

2017

2018

غير قطريينقطريونٕاناثذكور

7.4

8.6

7.4

8.47.2

13.9

11.6

6.4

الفئة العمرية

2017

2018

6.8

18-24 سنة  

6.7

18-24 سنة  

7.3

25-34 سنة 

8.0

25-34 سنة 

6.5

35-44 سنة 

9.3

35-44 سنة 

9.9

45-54 سنة

11.6

45-54 سنة

8.8

55-64 سنة 

6.0

55-64 سنة 
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 معدالت نشاط ريادة األعمال في 
المرحلة المبكرة لدى القطريين

 معدالت نشاط ريادة األعمال في 
المرحلة المبكرة لدى غير القطريين 24-1834-2544-35

الفئة العمرية )بالسنوات(

9.812.513.5

4.56.28.2

54-45

13.1

11.0

64-55

4.5 6.7

معدالت نشاط ريادة األعمال في المرحلة المبكرة حسب الفئة العمرية والجنسية، 2018

النشاط الريادي في المرحلة المبكرة حسب المستوى التعليمي، 2018

دوافع النشاط الريادي في المرحلة المبكرة

3.5

2.6

5.6

3.6

4.6

8.2

5.6

4.3

9.9

1.6

6.7

5.8

حتى المرحلة المستوى التعليمي
الثانوية

 معاهد متوسطة 
ماجستير ودكتوراهخريج جامعي / دبلوم

معدل ريادة األعمال 
الناشئة

معدل ملكية المنشآت 
الجديدة

معدل نشاط ريادة 
األعمال في المرحلة 

المبكرة

دافع الضرورة

دافع الفرصة

دافع االبتكار

مؤشر الدافع

النسبة 
المئوية

12.0

82.4

47.4

3.9

2017
المرتبة 

بين 54 بلًدا

47

8

32

12

2017
النسبة 
المئوية

16.5

74.2

56.0

3.4

2018
المرتبة 

بين 48 بلًدا

33

19

11

12

2018

* ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها.
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القيم المجتمعية تجاه ريادة األعمال

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال

ريادة األعمال بصفتها خياًرا مهنًيا جيًدا

المكانة الرفيعة لرواد األعمال الناجحين

اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

65.9

77.3

54.0

18

10

34

68.2

76.7

64.2

15

12

19

النسبة 
المئوية

2017
المرتبة 

بين 52 بلًدا

2017
النسبة 
المئوية

2018
المرتبة 

بين 47 بلًدا

2018

الفرص المدركة

القدرات المدركة

الخوف من الفشل

النوايا الريادية

النسبة 
المئوية

45.6

41.1

41.9

15.7

2017
المرتبة 

بين 54 بلًدا

25

43

15

29

2017
النسبة 
المئوية

54.2

52.3

32.6

29.1

2018
المرتبة 

بين 48 بلًدا

17

18*

29*

15*

2018

* ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها.
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مستوى االبتكار والعالمية - نسبة نشاط ريادة األعمال في المرحلة المبكرة وتوقعات توفير الوظائف من ريادة األعمال

مراحل وأنواع أنشطة ريادة األعمال

* ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها.

توفير الوظائف )6 وظائف أو أكثر في خمس سنوات(

االبتكار )منتج أو خدمة جديدة(

العالمية )%25 فما فوق من المبيعات في الخارج(

النسبة 
المئوية

45.0

37.9

41.6

2017
المرتبة 

بين 52 بلًدا

1

8

6

2017
النسبة 
المئوية

26.7

26.9

41.8

2018
المرتبة 

بين 47 بلًدا

14

23

7

2018

معدل ريادة األعمال الناشئة

معدل ملكية المنشآت الجديدة

النشاط الريادي للموظف

معدل ملكية المنشآت القائمة

معدل توقف الشركات

النسبة 
المئوية

4.7

2.8

7.4

1.3

5.8

2017
المرتبة 

بين 54 بلًدا

33*

42

42

54

17

2017
النسبة 
المئوية

5.0

3.6

6.3

4.2

3.0

2018
المرتبة 

بين 48 بلًدا

26

32*

10*

40*

33

2018
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5.06.54.5

3.65.62.7

8.511.87.2

6.39.55.1

4.27.92.7

3.04.92.2

54.267.548.7

52.352.652.2

32.628.132.3

29.147.724.8

68.280.263.5

76.789.471.7

64.183.756.4

51.177.540.5

46.768.536.2

خصائص ريادة األعمال بين القطريين وغير القطريين، 2018

نشاط ريادة األعمال

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال

معدل ريادة األعمال الناشئة

ريادة األعمال بصفتها خياًرا مهنًيا جيًدا

الفرص المدركة

معدل ملكية المنشآت الجديدة

المكانة الرفيعة لرواد األعمال الناجحين

القدرات المدركة

معدل ريادة األعمال في المرحلة المبكرة

اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

الخوف من الفشل

النشاط الريادي للموظف

سهولة ٕانشاء شركة جديدة

النوايا الريادية

معدل ملكية المنشآت القائمة

المشاريع التي تهدف في المقام األول ٕالى حل 
المشكالت االجتماعية

معدل توقف الشركات

القيم المجتمعية تجاه ريادة األعمال

الجنسية

غير قطريونقطريون

 النسبة المئوية 
في قطر

5.0

3.6

8.5

6.3

4.2

3.0

54.2

52.3

32.6

29.1

68.2

76.7

64.1

51.1

46.7

6.5

5.6

11.8

9.5

7.9

4.9

67.5

52.6

28.1

47.7

80.2

89.4

83.7

77.5

68.5

4.5

2.7

7.2

5.1

2.7

2.2

48.7

52.2

32.3

24.8

63.5

71.7

56.4

40.5

36.2
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مؤشر بيئة ريادة األعمال الوطني، 2018

ظروف ٕاطار ريادة األعمال

النتائج الرئيسية: استبيان الخبراء المحليين

6.69

النسبة المئوية

1

المرتبة بين 54 بلًدا

2018 2017

4.4

5.7

5.1

5.3

4.3

5.0

4.4

5.1

5.2

4.3

6.4

4.8

5.8

6.9

6.4

6.6

6.8

7.3

6.4

6.3

8.0

7.2

5.9

6.8

تمويل النشاط الريادي

السياسة الحكومية: الدعم، والمالئمة

السياسة الحكومية: الضرائب والبيروقراطية

البرامج الحكومية لريادة األعمال

تعليم ريادة األعمال في مرحلة المدارس )األساسية والثانوية(

تعليم ريادة األعمال بعد مستوى الثانوية

نقل البحث والتطوير

البنية التحتية التجارية والقانونية

متغيرات السوق الداخلية

أعباء السوق الداخلية أو لوائح تنظيم الدخول

البنية التحتية المادية

األعراف الثقافية واالجتماعية
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1.1 مدخل ٕالى المرصد العالمي لريادة األعمال

هنــاك توافــق كبــري بــن األاكدمييــن وصنَّــاع السياســات عــى أن لــرواد 
األمعــال، واملشــاريع الــي يؤسســوهنا، دوًرا مهــًا جــًدا يف حتقيــق 
االزدهــار االقتصــادي يف أي بلــد. فــرواد األمعــال مه مــن يــدمع ويعــزز 
ريــادة األمعــال وحتقيــق منــو الــراكت ورفــع مســتوى االبتــار يف 
خمتلــف الــدول. مــن هــذا املنطلــق، هيــم املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال 
بدراســة لك هــذه النقــاط مــن خــال أحباثــه، ومــن خــال التحليــل الشــامل 

ــادة األمعــال حــول العــامل. ــة وتوجهــات ري لملواقــف الخشصي
ــال  ــادة األمع ــي لري ــد العامل ــة املرص ــري لدراس ــار النظ ــع اإلط ــد ُوض لق
ــك  ــة، وذل ــة االقتصادي ــادة األمعــال والتمني ــن ري ــق ب ــط الوثي ــن الراب لُيب

ــة: ــات التالي ــن أجــل الغاي م

•      كشــف العوامــل املجشعــة أو املعيقــة للنشــاط الريــادي، خاصــة 
تلــك املتعلقــة بالقــم االجمتاعيــة، واملواقــف الخشصيــة، وبيئــة ريــادة 

األمعــال.
ــو  ــى المن ــادي ع ــاط الري ــري النش ــدى تأث ــم م ــاس لتقي ــري أس •      توف

االقتصــادي يف لك دولــة.
•      توضيــح أثــر السياســات يف حتفــز قــدرات املشــاريع الرياديــة داخل 

اقتصــاد معن. 

مفنــذ تأسيســه ســنة 1999 مــن طــرف باحثــن يف لكيــة بابســون ولكيــة 
لنــدن لألمعــال، تطــوَّر املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال حــى أصبــح 
اليــوم مــن أكــر مؤسســات األحبــاث العامليــة املعنيــة بتحســن فهــم النــاس 
للعاقــة بــن ريــادة األمعــال والتمنيــة الوطنيــة. لقــد جنــح املرصــد منــذ ذلــك 
احلــن وطــوال 20 عاًمــا مــن العمــل، يف إجــراء اســتبيانات مشلــت 2,9 
مليــون خشــص بالــغ يف 112 دولــة تغــي مجيــع املناطــق اجلغرافيــة مــن 

العــامل، ودواًل مــن خمتلــف مســتويات التقــدم االقتصــادي.

ــة املرصــد وإطــاره املفاهــي يف الفصــل  ــن االطــاع عــى مهنجي ميك
ــة والتعاريــف(. ــر )فصــل املهنجي الســابع مــن هــذا التقري

2.1 نطاق التقرير

يتضمــن هــذا التقريــر تقيًيــا مقاِرًنــا بــن قياســات املرصــد العاملــي 
ــة  ــادة األمعــال يف دول ــادة األمعــال ملواقــف ونشــاطات ومطوحــات ري لري
ــك مــن خــال النتــاجئ الــي مت التوصــل إلهيــا يف  قطــر عــام 2018، وذل

الدراســتن التاليتــن:

•      اســتبيان الســان البالغــن: مت اســتخاص النتــاجئ مــن اســتطاع 
ــت  ــارشة. تألف ــة مب ــف أو مبقابل ــة عــر اهلات ــة عشــوائية ممثِّل آراء عين
هــذه العينــة مــن 2,573 خشًصــا مــن ســان قطــر مــن الفئــة العمريــة 

ــا. 18 و 64 عاًم

ــاجئ اســتطاع رأي 54  •      اســتبيان اخلــراء احملليــن: ويمشــل نت
خبــرًيا بــارًزا يف ريــادة األمعــال واخلــراء احلكوميــن. قــدم اخلــراء 
احملليــون آراء وبيانــات غطــت 12 عنــًرا رئيســًيا يف حمــاور إطــار 

معــل ريــادة األمعــال.

ــن بيهنــا قطــر يف اســتبيان الســان  ــة م ــام 2018 ، شــاركت 49 دول يف ع
البالغــن واســتبيان اخلــراء احملليــن مضــن تقريــر املرصــد العاملــي لريــادة 
األمعــال مكــا هــو مبــن مــن خــال الشــل 1. ُقمســت البلــدان املشــاركة يف 
التقريــر حســب املنطقــة اجلغرافيــة ومســتوى الدخــل االقتصــادي. متــت مقارنة 
نتــاجئ قطــر يف هــذا التقريــر بتلــك اخلاصــة ببلــدان أخرى مشــاركة مــن منطقة 
ــة  ــة العربي ــران، واململك ــر، وإي ــل: م ــا، مث ــرق األوســط ومشــال أفریقی ال

الســعودية، ولبنــان، واملغــرب، واإلمــارات العربيــة املتحــدة.

مقدمة
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شرق وجنوب آسيا

دخل منخفض
اهلند

أندونيسيا

دخل متوسط
الصن
تاياند

دخل عالي
اليابان

كوريا اجلنوبية
تايوان

الشرق األوسط وأفريقيا

دخل منخفض
أنغوال
مر

مدغشقر
املغرب

املوزمبيق
السودان

دخل متوسط
إيران
لبنان

دخل عالي
قطر

اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

إرسائيل

أوروبا وأمريكا الشمالية

دخل متوسط
بلغاريا

اكزاخستان*

دخل عالي
المنسا

كندا
كرواتيا
قرص
فرنسا
أملانيا

اليونان
أيرلندا
التفيا*

لوكمسبورغ

هولندا
بولندا

سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
السويد

سويرا
اململكة املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية

* مذكورة فقط يف مؤرش بيئة ريادة األمعال احمللية
املصدر: املرصد العاملي لريادة األمعال، التقرير العاملي 2018/2019

 الشكل 1: البلدان المشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال حسب المنطقة 
ومستوى التطور االقتصادي، 2018

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

دخل متوسط
الرازيل
كولومبيا

مجهورية الدومينيان
غواتياال
املكسيك*

بريو

دخل عالي
األرجنتن

تشييل
بمنا

بورتوريكو
األوروغواي

روسيا االحتادية
تركيا
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تلعــب املواقــف والتصــورات حــول ريــادة األمعــال دوًرا مهــًا يف خلــق 
ــًا عــى رواد األمعــال  ــرًيا مه ــر تأث ــادة األمعــال، مكــا أهنــا تؤث ــة ري ثقاف
احملمتلــن يف أي دولــة. ُيقــمِّ املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال مــدى 
ــادة  ــن أمعــار 18 إىل 64 ســنة( ري ــراد م ــن )األف ــار الســان البالغ اعتب

األمعــال خيــاًرا مهنًيــا جيــًدا، وإذا اكنــوا يشــعرون بــأن رواد األمعــال 
حيظــون مبانــة رفيعــة، ومــا إذا اكنــت وســائل اإلعــام يف نظــرمه تقــدم 
صــورة إجيابيــة عــن رواد األمعــال. يلخــص اجلــدول 1 النتــاجئ املتوصــل 

إلهيــا عــى هــذا املســتوى.

ــادة  ــن ري ــف املجمتــع م ــام 2018 وجــود حتســن يف موق ــاجئ ع ــر نت ُتظه
األمعــال يف قطــر مقارنــة بنتــاجئ ســنة 2017. حيــث أن حــوايل ثلــي 
البالغــن يف قطــر )65.7%( يرغبــون يف مســتوى معيــي  الســان 
ــن يف  ــان البالغ ــن الس ــبة 68.2% م ــد نس ــا تعتق ــع، مك ــاٍو للجمي متس
قطــر أن تأســيس مــروع جديــد خيــار مهــي جيــد. عــى الــرمغ مــن 
ــاجئ  ــت نت ــة، جسل ــة احلصــول عــى وظائــف يف القطاعــات احلكومي هسول
هــذا العــام ارتفاًعــا بنســبة 2.3% فيــا يتعلــق بالرغبــة يف االخنــراط يف 
ــادة األمعــال، مــا يــرز اســمترار وجــود تصــور إجيــايب لســان  عــامل ري
ــاد معظــم  ــرمغ مــن اعتق ــادة األمعــال بشــل عــام. عــى ال قطــر جتــاه ري
الســان البالغــن يف قطــر بــأن رواد األمعــال حيظــون مبانــة رفيعــة 

ــل  ــري بش ــور مل يتغ ــذا التص ــع )76.7%(، إال أن ه ــرام يف املجمت واح
مهمــة  نســبة  تــرى   .)%77.3(  2017 العــام  بنتــاجئ  مقارنــة  ملحــوظ 
مــن املجمتــع القطــري أن وســائل اإلعــام العامــة واإلنرنــت توفــر تغطيــة 
إجيابيــة وجيــدة لملشــاريع الناحجــة )64.2%(، وبــأن هــذا يزيــد مــن 
ــام. مكــا  ــن رواد األمعــال بشــل ع ــف بأحصــاب هــذه املشــاريع م التعري
وافــق أكــر مــن نصــف املســتجيبن عــى أن مــن الهســل تأســيس مــروع 
جديــد يف قطــر حالًيــا، مقارنــة مبــا اكن هيلع احلــال يف العــام 2017، إال 
أن 46.2% فقــط مهنــم قالــوا إن هــدف املشــاريع الرياديــة يف املقــام األول 

ــة )انظــر اجلــدول 1(. ــو حــل املشــكات االجمتاعي ه

2018 2017 في قطر

65.7 57.0 غالبية الناس يفضلون أن يكون لدى الجميع مستوى عيش متساٍو

68.2 65.9 غالبية الناس يعتبرون ٕانشاء مشاريع جديدة خياًرا مهنًيا جيًدا

76.7 77.3 يحظى رواد األعمال الناجحون في ٕاطالق مشاريع جديدة باحترام ومكانة جيدة

64.2 54.0 غالًبا ما تغطي وسائل اإلعالم العامة أو الحديثة )اإلنترنت( نجاحات المشاريع الجديدة

51.1 39.4 من السهل ٕانشاء مشروع جديد

46.2 40.0 غالًبا ما يكون حل المشاكل االجتماعية الهدف األساسي للمشاريع

2. المواقف االجتماعية تجاه 
ريادة األعمال في دولة قطر

الجدول 1: القيم المجتمعية تجاه ريادة األعمال في دولة قطر، 2018-2017
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تــوحض النتــاجئ أن النســاء القطريــات عــى العمــوم لدهيــن نظــرة إجيابيــة 
جتــاه ريــادة األمعــال مقارنــة بالرجــال. لــدى النســاء القطريــات ميــول أكــر 
جتــاه ريــادة األمعــال مقارنــة بالرجــال، وذلــك عــى الــرمغ مــن اعتقادهــن 
ــات.  ــوف بالتحدي ــر حمف ــدة أم ــاريع جدي ــاء مش ــه أن إنش ــت نفس يف الوق

مكــا تــرى أغلــب النســاء القطريــات أن املشــاريع ختــدم قضايــا اجمتاعيــة 
أكــر ممــا هــو احلــال بالنســبة للرجــال، وأن ريــادة األمعــال فرصــة 
الكتســاب املانــة االجمتاعيــة الرفيعــة واالحــرام، وبالتــايل تعزيــز املســتوى 

االجمتــايع بشــل عــام )اجلــدول 2(.

الجدول 2: القيم المجتمعية تجاه ريادة األعمال حسب الجنس والجنسية، 2018

يظهــر حتليــل التصــورات الفرديــة للقــم االجمتاعيــة املتعلقــة بريــادة األمعــال 
ــدى  ــف والتصــورات ل ــدة يف املواق ــات عدي ــس واجلنســية اختاف حســب اجلن
الســان البالغــن يف قطــر حســب اجلنــس واجلنســية. وتــرز هــذه االختافــات 
بشــل أكــر عــى مســتوى اجلنســيات أكــر مما هــو احلال بالنظــر إىل اجلنس 
)اجلــدول 2(. حيــث أن لــدى املواطنــن القطريــن أكــر نســبة )%77.0( 
مضــن بــايق فــات الســان البالغــن يف الدولــة ممــن يفضلــون وجــود مســتوى 
عيــش موحــد مقارنــة بغــري القطريــن )61.1%(. مكــا أن معظــم الســان 
البالغــن يف قطــر يفضلــون ريــادة األمعــال خكيــار مهــي مقارنــة بغريهــا مــن 

1.2 القيم المجتمعية تجاه ريادة األعمال حسب الجنس والجنسية

ــرواد  جمــاالت التوظيــف والعمــل. ويعتقــد الســان البالغــون يف قطــر أن ل
ــة  ــة رفيعــة، مكــا يعتقــدون أن هــذه الفئ ــة اجمتاعي األمعــال الناحجــن مان
مــن رواد األمعــال أخشــاص مهشــورون يف وســائل اإلعــام العامــة ووســائل 
ــإن  ــة، ف ــرص إنشــاء رشاكت ريادي ــا بالنســبة لف التواصــل االجمتــايع. أم
الفــرص، ومهــارات ريــادة األمعــال، وخمتلــف أوجــه الــدمع املؤسســايت تلعب 
دوًرا حامًســا فهيــا. فــي رأي 77.5% مــن القطريــن، هنــاك هسولــة نســبية 
ــاخ  ــود من ــايل وج ــر، وبالت ــدة يف قط ــاريع جدي ــاء مش ــتوى إنش ــى مس ع

أمعــال حمفــز عــى ريــادة األمعــال يف قطــر.

الجنس الجنسية النسبة 
المئوية 
في قطر

في قطر
ٕاناث ذكور غير 

قطريون قطريون

66.8 65.4 61.1 77.0 65.7
  غالبية الناس يفضلون أن يكون لدى الجميع مستوى

عيش متساٍو

72.7 67.0 63.5 80.2 68.2 غالبية الناس يعتبرون ٕانشاء مشاريع جديدة خياًرا مهنًيا جيًدا

76.8 76.7 71.7 89.4 76.7
 يحظى رواد األعمال الناجحون في ٕاطالق مشاريع جديدة

باحترام ومكانة جيدة

67.0 63.5 65.1 83.7 64.2
 غالًبا ما تغطي وسائل اإلعالم العامة أو الحديثة )اإلنترنت(

نجاحات المشاريع الجديدة
48.9 51.6 40.5 77.5 51.1 من السهل ٕانشاء مشروع جديد

48.5 45.7 36.2 68.5 46.2
  غالًبا ما يكون حل المشاكل االجتماعية الهدف

األساسي للمشاريع
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الجدول 3: القيم االجتماعية بشأن ريادة األعمال في قطر ودول أخرى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2018

 سهولة ٕانشاء 
مشروع جديد

 اهتمام اإلعالم 
برواد األعمال

مكانة عالية لرواد 
األعمال الناجحين خيار مهني جيد

المرتبة 
بين 47 

بلًدا

النسبة 
المئوية

المرتبة 
بين 47 

بلًدا

النسبة 
المئوية

المرتبة 
بين 47 

بلًدا

النسبة 
المئوية

المرتبة 
بين 47 

بلًدا

النسبة 
المئوية

16 51.1 19 64.2 12 76.7 16 68.2 قطر

7 61.5 14* 68.1 5 82.6 10 74.0 مصر

42 12.7 37 50.8 7* 80.5 45 39.3 ٕايران

غير متوفرة - غير متوفرة - غير متوفرة - غير متوفرة - لبنان

29* 26.8 35 52.2 31 68.3 28 61.1 المغرب

6 64.8 11 71.4 10 78.2 18 66.8
المملكة العربية 

السعودية

12 53.6 12 70.8 1 85.3 7 79.4 السودان

28 28.9 34 52.6 35 66.1 5 80.8 تركيا

8 59.7 9 72.5 28 69.4 12 71.7
اإلمارات العربية 

المتحدة

يقــارن اجلــدول 4 املواقــف االجمتاعيــة مــن ريــادة األمعــال يف قطــر ودول 
الــرق األوســط ومشــال أفريقيــا املشــاركة يف اســتبيان الســان البالغــن 
لعــام 2018 . حققــت الســودان وتركيــا أعــى معــدل مــن حيــث نســبة الســان 
ــا جيــًدا )حــوايل  البالغــن الذيــن يعتــرون تأســيس معــل جديــد خيــاًرا مهنًي
80%(. حلــت قطــر بنســبة أقــل عــى مســتوى املواقــف االجمتاعيــة مــن ريــادة 
ــة  ــاجئ االســتبيان يف اململك ــا نت ــي أظهرهت ــك ال ــارب تل ــبة تق األمعــال بنس
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة. هــذا وحققــت إيــران النســبة 
األدىن )39.3%( مــن الســان البالغــن الذيــن يــرون أن األنشــطة الرياديــة 
خيــار مهــي جيــد مقارنــة ببــايق دول منطقة الرق األوســط ومشــال أفريقيا.

تظهــر النتــاجئ أن هنــاك عاقــة تبادليــة ممــزة بــن ريــادة األمعــال ووســائل 
ــدة ليســت فقــط  ــق األفــار اجلدي ــار، وخل ــداع، واالبت اإلعــام. مكــا أن اإلب
ليســت فقــط عوامــل تســاعد عــى إطــاق األنشــطة الرياديــة، بــل يه أيًضــا 
متثــل مــادة إعاميــة جذابــة تســاعد عــى جنــاح وســائل اإلعام يف حــد ذاهتا. 
ومــن جانــب آخــر، تســاعد وســائل اإلعــام عى تهسيل ريــادة األمعــال، وتمنية 
روحهــا وقيهــا وممارســاهتا. ويف هــذا الســياق، جسلــت اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة )72.5%(، واململكــة العربيــة الســعودية )71.4%(، والســودان 
ــرأي اإلجيــايب  ــدل الســان ذوي ال ــث مع )70.8%( أعــى النســب مــن حي

ــت قطــر عــى هــذا  ــادة األمعــال. جسل ــط االهمتــام اإلعــايم بري ــذي يرب ال
املســتوى نســة 64.2%، مــا يعــي أن حــوايل ثلــي الســان البالغــن يف 
قطــر يملســون اهمتاًمــا مزتايــًدا لإلعــام بــرواد األمعــال. وعــى الــرمغ مــن 
كــون أكــر مــن نصــف الســان البالغــن يف قطــر يعتقــدون بهسولــة إنشــاء 
مشــاريع جديــدة يف الدولــة، إال أن قطــر حققــت تصنيًفــا أدىن مــن عــدة دول 
ــة  ــارات العربي ــودان، واإلم ــعودية، والس ــة الس ــة العربي ــر، واململك ــا م مهن
املتحــدة بنــاًء عــى هــذه القيــة االجمتاعيــة، يف حــن تــأيت لك مــن إيــران، 

واملغــرب، وتركيــا خلــف قطــر يف هــذا املــؤرش.

بالنظــر إىل املانــة االجمتاعيــة واالقتصاديــة لــرواد األمعــال يف قطــر، 
ــإن 75% مــن املجمتــع القطــري الذيــن مشلهتــم الدراســة يربطــون بــن  ف
ريــادة األمعــال واحلصــول عــى مانــة اجمتاعيــة جيــدة. أمــا يف إيــران، 
وعــى الــرمغ مــن املوقــف الســليب مــن كــون ريــادة األمعــال خيــاًرا مهنًيــا 
جيــًدا )39.3%(، فــإن نتــاجئ االســتبيان تظهــر أن نســبة كبــرية جــًدا 
ــون عــى مانــة  مــن اإليرانيــن يــرون أن رواد األمعــال الناحجبــن حيصل
اجمتاعيــة جيــدة )80.5%(. وحققــت لك مــن الســودان )85.3%( ومــر 
)82.6%( أعــى نســب الســان البالغــن الذيــن يربطــون ريــادة األمعــال 

ــة الرفيعــة. ــة االجمتاعي باملان

2.2 مقارنة القيم المجتمعية تجاه ريادة األعمال في دول المنطقة

* ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها.
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2018 2017 2016
المرتبة مرحلة نشاط ريادة األعمال

بين 48 
بلًدا

النسبة 
المئوية

المرتبة 
بين 54 

بلًدا

النسبة 
المئوية

المرتبة 
بين 64 

بلًدا

النسبة 
المئوية

26 5.0 33* 4.7 44* 4.3 معدل ريادة األعمال الناشئة

32* 3.6 42 2.8 43 3.6 معدل ملكية الشركات الجديدة

33 8.5 42 7.4 49 7.8 ريادة األعمال في المرحلة المبكرة

10* 6.3 26 2.5 9 6.4 النشاط الريادي للموظف

40* 4.2 54 1.3 58 3.0 معدل ملكية الشركات القائمة

33 3.0 17 5.8 10 14 معدل توقف الشركات

ــادة األمعــال أكــر الدراســات القامئــة مشــواًل،  ــر املرصــد العاملــي لري يوف
ــرى  ــادة األمعــال حــول العــامل. مكــا ي ــاس حركــة ري والــي هتــدف إىل قي
املرصــد أن ريــادة األمعــال جمــال يف تقــدم مســمتر، مبــا يمشــل رواد 
األمعــال املنخرطــن يف التأســيس لألمعــال الناشــئة، ورواد األمعــال مــن 
مالــي ومديــري املنشــآت اجلديــدة، مث مالــي ومديــري املنشــآت القامئــة. 
ــاط  ــدالت النش ــنوي ملع ــم س ــراء تقي ــد بإج ــوم املرص ــذا، يق ــى ه ــاًء ع بن
ــك معــدالت وطبيعــة املشــاريع  ــد. مكــا يقــمِّ املركــز كذل الريــادي يف لك بل

ــة. املتوقف

 3. نشاط األعمال 
وريادة األعمال في قطر

يركــز املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال يف األســاس عــى حتليــل ســلوكيات 
ــن  ــز ب ــة، وعــى المتي ــادة األمعــال، والمطوحــات، والنشــاطات الريادي ري
ــى  ــادة األمعــال ومســتواها، وع ــة أنشــطة ري ــي حتــدد طبيع ــل ال العوام
ــد. هيــدف  ــادة األمعــال يف لك بل ــر عــى ري ــي تؤث ــد السياســات ال حتدي
ــة  ــد األمعــال بداي ــادة األمعــال إىل رصــد مســار رائ ــي لري املرصــد العامل
مــن مرحلــة حتديــده للفرصــة، مث مرحلــة ملكيــة وإدارة املــروع، ووصــواًل 
إىل مرحلــة قيــام املــروع. بنــاء عــى هــذا، يوفــر تقريــر املرصــد العاملــي 
ــد. لريــادة األمعــال نظــرة تارخييــة حــول جمــال ريــادة األمعــال يف لك بل

إن املــؤرش األســايس يف تقريــر املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال هــو معدل 
ــل نســبة الســان  ــذي ميث ــرة، وال ــة املبك ــادة األمعــال يف املرحل نشــاط ري
البالغــن 18 إىل 64 ســنة الذيــن مه يف طــور تأســيس مــروع جديــد، أو 
ممــن أسســوا مروًعــا يقــل معــره عــن 42 هشــًرا. يــم المتيــز يف معــدل 
نشــاط ريــادة األمعــال يف املرحلــة املبكــرة بــن مجموعتــن: ريــادة األمعــال 
الناشــئة، وملكيــة املنشــآت اجلديــدة. فــرواد األمعــال الناشــئة مه أخشــاص 
ينشــطون يف التحضــري إلطــاق مــروع جديــد، أو مه يف املراحــل األوىل 
مــن إطــاق مــروع )فــرة تقــل عــن 4 أهشــر(، وممــن مل يدفعــوا أجــوًرا 

ألكــر مــن ثاثــة أهشــر. 

أمــا مجموعــة أحصــاب املنشــآت اجلديــدة فتمشــل الذيــن أسســوا مشــاريع 
جديــدة منــذ ينايــر 2015، وقامــوا بدفــع رواتــب لفــرة أدناهــا ثاثــة 
ــك أو  ــب أن ميل ــم جي ــذا التقس ــب ه ــال حس ــد األمع ــا أن رائ ــر. مك أهش
يديــر املــروع ولــو بشــل جــزيئ عــى األقــل. وُتعــد دراســة وحتليــل هذيــن 

ــر  ــك يوف ــار أن ذل ــى اعتب ــا، ع ــًرا رضورًي ــال أم ــن رواد األمع ــن م النوع
ــة  ــال يف املرحل ــادة األمع ــاط ري ــدل نش ــتوى مع ــى مس ــدل ع ــات ت معلوم

ــح مشــاريع قامئــة. ــد تصب ــي ق ــرة، وال املبك

ــرة يف  ــة املبك ــادة األمعــال يف املرحل يلخــص اجلــدول رمق 4 نشــاط ري
ــال  ــا خ ــًوا تدرجيًي ــادة األمعــال الناشــئة من ــدل ري ــق مع ــث حق ــر. حي قط
املنشــآت  ملكيــة  وعــى عكــس معــدل   .2018 2016 إىل  مــن  الفــرة 
اجلديــدة، جســل نشــاط ريــادة األمعــال يف املرحلــة املبكــرة ومعــدل ملكيــة 
املنشــآت القامئــة اخنفاًضــا ملحوًظــا بــن 2016 و2017، غــري أن هاتــن 

النســبتن حتســنتا بشــل ملحــوظ ســنة 2018.

 2016 بــن  الــراكت  توقــف  مت رصــد اخنفــاض ملحــوظ يف معــدل 
و2018، وهــذا مــا يعتــر دليــًا عــى وجــود منــاخ ريــادة أمعــال إجيــايب 
ــر  ــي توف ــة ال ــة املتنوع ــادرات احلكومي ــذا إىل أن املب ــري ه ــر. يش يف قط
ــر  ــي هتــدف إىل ن ــادرات ال ــن املب ــة، فضــًا ع ــا لملنشــآت الريادي دمًع
ثقافــة ريــادة األمعــال والــروجي هلــا، إىل جانــب عنــارص اإلبــداع، ووجــود 
ــة روح  ــا يف تقوي ــت دوًرا حامًس ــل لعب ــون عوام ــد تك ــدة - ق منتجــات جدي

ــدى الشــباب يف قطــر. ــادة األمعــال ل ري

1.1.3 مقارنة مع دول المنطقة

ُيظهــر اجلــدول 5 مقارنــة بــن دول منطقــة الــرق األوســط ومشــال 
ــي  ــن لملرصــد العامل ــي شــاركت يف اســتبيان الســان البالغ ــا ال أفريقي
لريــادة األمعــال لعــام 2018 عــى مســتوى معــدل ريــادة األمعــال يف 
املرحلــة املبكــرة، ومعــدل ريــادة األمعــال الناشــئة، ومعــدل ملكيــة املنشــآت 
ــادة  ــة قطــر نســبة متوســطة عــى مســتوى معــدل ري ــدة. حققــت دول اجلدي
األمعــال الناشــئة، وحلَّــت يف الرتيــب بــن لك مــن إيــران واململكــة العربيــة 
الســعودية، يف حــن جــاءت عــى مســتوى نســبة نشــاط ريــادة األمعــال يف 
املرحلــة املبكــرة بــن لك مــن املغــرب وإيــران. أمــا فيــا خيــص معــدل ملكيــة 
ــارات  ــرب واإلم ــن املغ ــب ب ــر يف الرتي ــت قط ــد حلَّ ــدة فق ــآت اجلدي املنش
العربيــة املتحــدة. ُيظهــر التحليــل أيًضــا أن دولــة قطــر حققــت معــداًل أقــل 
مــن املتوســط فيــا خيــص لك مــن معــدل ريــادة األمعــال الناشــئة، ومعــدل 

ــة املبكــرة. ــادة األمعــال يف املرحل ــدة، ومعــدل ري ــة املنشــآت اجلدي ملكي

1.3 نشاط ريادة األعمال في قطر

الجدول 4: نشاط ريادة األعمال حسب كل مرحلة، 2016 - 2018

* ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها.
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ــا.  ــادة األمعــال الناشــئة، متبوعــة بركي ــت الســودان أعــى نســبة عــى مســتوى معــدل ري ــا، جسل مفــن بــن دول منطقــة الــرق األوســط ومشــال افريقي
ــة املبكــرة، متبوعــة بالســودان. ــادة األمعــال يف املرحل ــدة، وكــذا معــدل ري ــة الــراكت اجلدي ــان أعــى معــدل عــى مســتوى ملكي ــت لبن وجسل

يرصــد تقريــر املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال أيًضــا مســتويات نشــاط ريــادة األمعــال يف املرحلــة املبكــرة الــي قــد تتحــول إىل مشــاريع قامئــة يف خمتلــف 
الــدول، أو الــي قــد تتوقــف )انظــر اجلــدول 6(. مفــن جهــة، حققــت قطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة أعــى معــدل يف النشــاط الريــادي لملوظــف، إال أن 

قطــر مــن جهــة أخــرى تراجعــت إىل مــا دون املتوســط عــى مســتوى معــدل ملكيــة الــراكت القامئــة.

معــدل مالــي األمعــال اجلــدد يف قطــر يــرخس بــن املغــرب واإلمــارات العربيــة املتحــدة. ُيظهــر التحليــل أن قطــر حتتــل مرتبــة أقــل مــن املتوســط بالنســبة 
ملعــدل ريــادة األمعــال الناشــئة، ومعــدل ملكيــة األمعــال اجلديــدة، والدافــع الريــادي اإلمجــايل.

* ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها.

* ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها.

الجدول 5: نشاط ريادة األعمال حسب المرحلة في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2018

الجدول 6: مقارنة نشاط ريادة األعمال حسب المرحلة في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2018

معدل ريادة األعمال في 
المرحلة المبكرة

معدل ملكية الشركات 
الجديدة معدل ريادة األعمال الناشئة

الترتيب النسبة 
المئوية الترتيب النسبة 

المئوية الترتيب النسبة 
المئوية

33 8.5 32* 3.6 26 5.0 قطر

27 9.8 17* 5.9 35* 4.0 مصر

28 9.7 21 5.7 32* 4.1 ٕايران

4 24.1 2 17.6 19 6.9 لبنان

37 6.7 24 3.5 27* 3.3 المغرب

19* 12.1 13 6.9 25 5.3
المملكة العربية 

السعودية
6 22.2 6 12.6 9* 10.3 السودان

15 14.2 12 7.1 14* 7.4 تركيا

24* 10.7 27* 3.9 17* 7.1
اإلمارات العربية 

المتحدة

معدل توقف الشركات  معدل ملكية 
الشركات القائمة النشاط الريادي للموظف

الترتيب النسبة 
المئوية الترتيب النسبة 

المئوية الترتيب النسبة 
المئوية

33 3.0 40* 4.2 10* 6.3 قطر

8* 7.6 39 4.5 31 2.1 مصر

13 6.1 9 12.3 43 0.9 ٕايران

7 8.0 2 21.6 37* 1.7 لبنان

3 10.4 40* 4.2 17 4.8 المغرب

5 8.5 45 3.1 28 2.8
المملكة العربية 

السعودية
2 17.3 15 10.2 19* 4.3 السودان

15 5.2 17 8.7 25* 3.2 تركيا

16 5.1 46 2.6 10* 6.3
اإلمارات العربية 

المتحدة
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حقــق لبنــان أعــى معــدل يف املنطقــة مــن حيــث ملكيــة الــراكت القامئــة، 
وتبعتــه إيــران الــي حلَّــت ثانيــة يف التصنيــف. جديــر بالذكــر أن املعلومــات 
املتعلقــة مبعــدل توقــف الــراكت تعــي مــؤرًشا مهــًا ملعرفــة مــدى 
اســتدامة ريــادة األمعــال يف أي دولــة، وقــد حصلــت دولــة قطــر عــى أدىن 
نســبة ملعــدل توقــف الــراكت، مــا يعتــر بــدوره دليــًا إجيابًيــا عــى وجــود 

منــاخ وثقافــة ريــادة أمعــال إجيابيــن يف قطــر.

2.3 الشركات القائمة في قطر

حتظــى املعلومــات املتعلقــة مبســتوى الــراكت القامئــة يف أي دولــة بأمهيــة 
ــة يف  ــاريع الريادي ــتدامة املش ــن اس ــؤرًشا ع ــر م ــا تعت ــث أهن ــرى، حي ك
الــدول. ُيقصــد بالــراكت القامئــة لك املشــاريع الــي جتــاوزت مرحلــة 
األمعــال الناشــئة وختطــت املراحــل املبكــرة. ويســامه هــذا النــوع مــن 
الــراكت يف اقتصــاد الــدول بشــل كبــري، وذلــك مــن خــال الطــرح 
املســمتر لملــواد اجلديــدة واملبتكــرة، فضــًا عــن كوهنــا قطاًعــا موفــًرا 
ــادة األمعــال صــورة  لفــرص العمــل. حيــدد اســتبيان املرصــد العاملــي لري
واقعيــة لألنشــطة الرياديــة وأنشــطة األمعــال حــول العــامل، مكــا يعتــر 
ــج  ــتوى نض ــى مس ــاع ع ــة لاط ــد منص ــه املرص ــذي جيري ــتبيان ال االس

خمتلــف أنشــطة األمعــال ذات العاقــة بالــراكت الرياديــة.

ــة املبكــرة يف  ــادة األمعــال يف املرحل ــة بــن ري ُيبــن الشــل رمق 2 مقارن
قطــر بــن عــايم 2017 و2018. فــي ســنة 2018، مت رصــد أعــى 
معــدل لريــادة األمعــال يف املرحلــة املبكــرة يف قطــاع جتــارة التجزئــة 
ــبة %51.3.  ــك بنس ــات املســهتلك، وذل ــل خدم ــاع ميث ــو قط ــة، وه وامجلل
حيــث حقــق هــذا القطــاع منــًوا بنســبة 6.3% مقارنــة بعــام 2017. 
يعتــر هــذا االرتفــاع يف األنشــطة التجاريــة يف قطــر عــى العمــوم دليــًا 
ــس  ــأيت بشــل يعك ــه ي ــام يف مســتوى املعيشــة، مكــا أن ــى حتســن ع ع
المنــو املســتقر للنــاجت احملــيل اإلمجــايل يف قطــر بــن عــايم 2017 
قطــاع  يعرفــه  الــذي  التطــور  عــى  داللتــه  عــن  فضــًا  هــذا  و2018. 

خدمــات املســهتلك.

3.3 االبتكار

يعــد مفهومــا االبتــار وريــادة األمعــال مفهومــن مرابطــن بقــوة. غالًبــا مــا 
يــم وصــف االبتــار يف ريــادة األمعــال عــى أنــه مســار تطويــر منتجــات 
أو خدمــات جديــدة لكًيــا، وتقدميهــا للســوق. يعتــر االبتــار عنــًرا رئيســًيا 
ــن يؤسســون  ــا م ــرون مه غالًب ــرواد األمعــال املبتِك ــادة األمعــال. ف يف ري
املنشــآت األكــر جناًحــا. غالبــا مــا يرتبــط عنــر االبتــار بــاألداء املــايل 
للــراكت، مكــا أن تنافســية الــراكت ترتبــط بدورهــا مبســتوى االبتــار 
واإلبــداع لــدى رائــد األمعــال. ال ميكــن عــى أيــة حــال قــر االبتــار فقــط 
ــوًرا  ــا أم ــار يمشــل أيًض ــدة، فاالبت ــات جدي ــات وخدم ــى إطــاق منتج ع

أبعــد مــن ذلــك، تصــل إىل حــد إحــداث تغيــري جممتــي معيــق.

يقيــس املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال مفهــوم االبتار يف جمــال األمعال من 
خــال النظــر إىل هــذا املتغــري وحضــوره يف خدمــات ومنتجــات رائــد األمعال، 

ومــدى التجديــد فيــا يــم تقدميه لملســهتلك عــى هذا املســتوى.

ــدى الــراكت  ــار ل ــات االبت ــر يف هــذا القســم تواجــد مكون ــل التقري حيل
ــة املبكــرة والــراكت القامئــة مــن خــال رصــد العــدد  الرياديــة يف املرحل
احملمتــل مــن العمــاء الذيــن يعتــرون خدمــة أو منتًجــا تقدمــه رشكــة معينــة 
ــبة منخفضــة مــن اإلجابــات  ــود نس ــًدا أو غــري اعتيــادي. يشــري وج جدي
"ال يوجــد" بــأن عــدًدا أكــر مــن العمــاء يعتــرون املنتجــات أو اخلدمــات 

ــة عــى أهنــا مبتكــرة يف الســوق. املعني

ُيظهــر توزيــع اإلجابــات عــن هــذا الســؤال يف العامــن 2017 و2018 مــن 
خــال الشــل 3، حيــث تشــري النتــاجئ إىل أن 65% مــن رواد األمعــال يف 
املراحــل املبكــرة يدَّعــون أن مجيــع أو بعــض معاهئــم يعتــرون نشــاطاهتم 
ــق األمــر بالــراكت  مبتكــرة، يف حــن تنخفــض هــذه النســبة حيمنــا يتعل
القامئــة )49.6%(. إال أنــه باملقارنــة مــع نتــاجئ عــام 2017، يظهــر أن 
رواد األمعــال يف املراحــل املبكــرة وأحصــاب املشــاريع القامئــة عــى 
حــد ســواء يعتقــدون أن هنــاك ارتفــاع يف مــؤرش االبتــار عــى مســتوى 

عــروض اخلدمــات والســلع عــام 2018.

2018 20182017 2017

تجارة الجملة 
والتجزئة

صحة، تعليم، وخدمات 
حكومية واجتماعية

خدمات إدارية

تصنيع

تكنولوجيا 
المعلومات

تعدين

خدمات مهنية

نشاطات أخرى

20172018

7.1

4.1
4

4.2

4.5
2

8.7
6

9.1

10.9
12

51.3
45

13

13

6

الشكل 2: توزيع نشاط ريادة األعمال في المرحلة المبكرة 
والمنشآت القائمة في قطر حسب القطاع، 2018-2017

الشــكل 3: االبتــكار فــي الســوق بيــن رواد األعمــال فــي المراحــل 
2018-2017 القائمــة،  الشــركات  أصحــاب  وبيــن  المبكــرة 

نسبة المنشآت القائمة

ال يوجد  كل   بعض

نسبة نشاط ريادة األعمال نسبة المنشآت القائمة
في المرحلة المبكرة

60%              40%            20%          %

%100

%80

%60

%40

%20

%

36.5

38.2

25.3
36.4

17.4

38.1

28.6

17.2

35.0

65.4

50.4

11.5
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21.6

27.8

14.8

35.8

19.4

25.5

10.7

44.5

13.1

23.4

34.8

28.0

5.3

10.6

61.0

23.0

4.3 استخدام التكنولوجيا

ــادة األمعــال. مفــع ارتفــاع  ــة منــو ري ــا أداة رئيســية لتقوي ــل التكنولوجي متث
التنافســية، بــات حمًتــا عــى رواد األمعــال أن يطــوروا عاقــات مــع العمــاء 
واملورديــن بشــل يوفــر نفــاًذا هســًا لملعلومــات املتعلقــة باألمعــال. إن 
التطــور يف جمــال تقنيــة املعلومــات، ومــا يصاحبــه مــن تطــور عــى مســتوى 
االتصــاالت يســاعد الــراكت الصغــرية واملتوســطة عــى حتقيــق منــو عــى 
مســتوى عاملــي. فالتكنولوجيــا ال تــح لــرواد األمعــال فقــط باملشــاركة يف 
ــع نســب مهمــة مــن منتجاهتــم  ــل تــح هلــم أيًضــا ببي ــة، ب الســوق العاملي
وخدماهتــم يف أي مــان يف العــامل عــى مدار الســاعة. لقد أصبح اســتخدام 
ــبة  ــوك تشــن، واحلوس ــة، والبل ــبة الحسابي ــل احلوس ــة مث ــات املختلف التقني
بــدون خــادم، وحقــوق امللكيــة الفكريــة، والتكنولوجيــا التفاعليــة، والتكنولوجيــا 
التعلييــة والتســويقية أكــر شــيوًعا. مكــا أن اســتخدام التكنولوجيــا اجلديــدة 
مرتبــط أيًضــا باالبتــار يف عــامل ريــادة األمعــال، مــا جيعــل مــن املهــم أن 
يكــون لــدى املشــاريع الرياديــة طريقــة للوصــول إىل تكنوجليــا مواكبــة هلــا، 

مــع وجــود القــدرات الازمــة الســتخدامها بفعاليــة.

الذيــن  األمعــال  رواد  نســبة  األمعــال  لريــادة  العاملــي  املرصــد  يقــدِّر 
يســتخدمون أحــدث اخليــارات التكنولوجيــة )تكنولوجيــا صــادرة قبــل مــدة 
ــا اجلديــدة )صــادرة قبــل مــدة ســنة  تقــل عــن ســنة واحــدة( أو التكنولوجي
واحــدة إىل مخــس ســنوات( أو التكنولوجيــا القدميــة نســبًيا )صــادرة قبــل 
ــن  ــو مب ــم. مكــا ه ــاطات أمعاهل ــنوات( يف نش ــن مخــس س ــد ع ــدة تزي م
يف الشــل 4، فــإن 38.7% مــن رواد األمعــال يف املراحــل املبكــرة 
ــي تنحــر  ــراكت القامئــة ال ــة بال ــات، مقارن يســتخدمون أحــدث التقني
لدهيــا النســبة يف 6.2%. وحيقــق االســتعال النســيب ألحــدث التقنيــات 
وللتكنولوجيــا اجلديــدة نســًبا أكــر عــى مســتوى األمعــال يف املرحلــة 
املبكــرة مقارنــة بالــراكت القامئــة خــال عــايم 2017 و2018. باإلضافــة 
إىل هــذا، هشــد اســتخدام التكنولوجيــا القدميــة بــن عــايم 2017 و2018 
تراجًعــا لــدى الــراكت يف املرحلــة املبكــرة والــراكت القامئــة عــى حــد 
ســواء، مــا يعــي وجــود توجــه عــام لــدى رواد األمعــال لتبــي واســتخدام 

ــدة. ــات اجلدي ــات والتكنولوجي ــدث التكنولوجي أح

5.3 التوجه نحو العالمية

لقــد أصبــح التوجــه حنــو العامليــة أحــد خصائــص الــراكت يف ظــل النظــام 
ــة  ــوم. يمشــل هــذا أيًضــا رواد األمعــال يف مرحل االقتصــادي العاملــي الي
ريــادة األمعــال النائشــة ورواد األمعــال يف املرحلــة املبكــرة الذيــن حياولــون 
ــة  ــة مبجــرد تأســيس مشــاريعهم وإيصاهلــا إىل مرحل التوجــه حنــو العاملي
الــراكت القامئــة. مكــا أن املشــاريع القامئــة ال زالــت تســى إىل أن 

تنشــط عــى املســتوى العاملــي. 
ــدى رواد  ــة ل ــو العاملي ــه حن ــال التوج ــادة األمع ــي لري ــد العامل ــم املرص ُيق
األمعــال يف املرحلــة املبكــرة والــراكت القامئــة الــي حتقــق 25% أو 
أكــر مــن مبيعاهتــا يف األســواق العامليــة. لــدى أغلــب رواد األمعــال 
ــدة  ــراكت اجلدي ــة إنشــاء مشــاريعهم أو أحصــاب ال ــن يف مرحل القطري
مطــوح ورغبــة يف التوجــه حنــو العامليــة، وحماولــة كســب أربــاح مــن خــال 
العمــاء اخلارجيــن. حفــوايل 1 مــن لك راِئــَدْي أمعــال يف املرحلــة املبكــرة 
)55.6%( يتوقــع أن جيــي أرباًحــا مــن معــاء يف اخلــارج، يف حــن 
ــع نســبة  ــراكت القامئــة م ــد ال ــة أعــى عن أن نســبة التوجــه حنــو العاملي
ــن  ــبة م ــن قالــوا إن نس ــاريع مم ــذه املش ــاب ه ــغ 76.9% مــن أحص تبل

ــة )الشــل 5(. ــن أســواق خارجي ــأيت م مبيعاهتــم ت

2018

2018

2018

2018
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2017

2017

ــكل 4: عمــر التكنولوجيــات المســتخدمة مــن طــرف الشــركات  الش
فــي مراحــل مبكــرة ومــن طــرف الشــركات القائمــة، 2018-2017
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2018-2017 القائمــة،  الشــركات  أصحــاب  ولــدى  المبكــرة 
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6.3 توقف المشاريع في قطر

ــة بالنســبة ألي  ــم للغاي ــر مه ــة أو إدارة مــروع أم ــف نشــاط ملكي إن توق
رائــد أمعــال، مكــا أن االطــاع عــى معلومــات ختــص معــدالت توقــف 
األمعــال قــد يكــون ذو داللــة يف حتديــد إن اكن رائــد األمعــال قــادًرا عــى 
ــي  ــر املرصــد العامل ــن. يرصــد تقري االســمترار يف نشــاط اقتصــادي مع
لريــادة األمعــال معــدالت توقــف األمعــال، فضــًا عــن تســليط الضــوء عــى 
ــف األمعــال،  ــددة لتوق ــاك أســباب متع ــر أن هن ــا. يذك ــك وفهمه أســباب ذل
إال أنــه غالًبــا مــا يقــوم رواد األمعــال بتوقيــف مشــاريعهم احلاليــة مــن 
أجــل العمــل عــى مــروع جديــد ناشــئ. يلخــص الشــل 6 أســباب توقــف 

األمعــال يف قطــر.

7.3 توقعات خلق فرص العمل

ترتبــط ريــادة األمعــال ارتباًطــا وثيًقــا خبلــق فــرص العمــل والتمنيــة 
االقتصاديــة. وجســل املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال اخنفــاض احمتــاالت 
خلــق فــرص العمــل بشــل كبــري عــى اكفــة مســتويات التمنيــة االقتصاديــة، 
عــى الــرمغ مــن الثبــات والتحســن الذيــن يهشدمهــا مــؤرش ريــادة األمعــال 
ــا. ومثــة صلــة واحضــة بــن مســتويات حتفــز الفــرص وبــن توقعــات  عاملّيً
خلــق فــرص العمــل، ويقــوم املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال بتقيــم 
ــل  ــة بــن رواد األمعــال يف املراح ــنوات امخلــس املقبل التوقعــات يف الس
املبكــرة، وبــن أحصــاب الــراكت القامئــة. يــوحّض الشــل 7 جحــم 

الفــرص بــن عــايم 2017 و2018 يف دولــة قطــر.

توقــف  وراء  األكــر  الســبب  هــو  الرحبيــة  عــدم  2018، اكن  عــام  يف 
الــراكت يف دولــة قطــر. وعــى الــرمغ مــن ارتفــاع نســبة توقــف الــراكت 
هلــذا الســبب يف عــام 2018 مقارنــة هبــا يف عــام 2017، إال أنــه يظــل - 
ــة - أحــد األســباب الرئيســية لتوقــف الــراكت يف عــام  أي: عــدم الرحبي
2017 أيًضــا. وميثــل المتويــل عقبــة أخــرى تواجههــا الــراكت القطريــة، 
فــي عــام 2018، توقــف مــا نســبته 17.2% مــن الــراكت القطريــة 
ــدمع املــايل، وهــو مــا يعــي  ــة ال ــة النشــاط التجــاري نظــًرا لقل عــن مزاول
توقــف رشكــة واحــدة تقريًبــا مــن أصــل ســتة رشاكت عــن مبــارشة نشــاطها 

ــًة بعــام 2017. التجــاري، وقــد اخنفضــت هــذه النســبة مقارن
واكن التحــول مــن جمــال أمعــال إىل آخــر أكــر شــيوًعا يف عــام 2017، 
دولــة قطــر.  الــراكت يف  توقــف  20% يف  بنســبة  مــا أهســم  وهــو 
واخنفضــت هــذه النســبة كثــرًيا حيــث وصلــت إىل 11.5% يف عــام 
ــا يف  ــح أكــر رواًج ــع املنشــآت أصب 2018. ومــن الافــت أن االجتــاه لبي
عــام 2018 مقارنــة بعــام 2017، حيــث أهســم بنســبة 20.6% يف توقــف 
الــراكت. ويف الواقــع، حتتــل قطــر املرتبــة الثالثــة بــن أفضــل الــدول مــن 
حيــث اخنفــاض معــدل توقــف الــراكت عــن مزاولــة نشــاطها بســبب البيــع. 
ــباب  ــن األس ــة مض ــباب الخشصي ــة واألس ــكات البريوقراطي ــل املش وتدخ

الــي مت رسدهــا لتوقــف الــراكت يف قطــر.

ــدى رواد األمعــال يف  ــل ل ــرص العم ــق ف ــض إمجــايل احمتــاالت خل اخنف
املراحــل املبكــرة والــراكت القامئــة يف عــام 2018 عنــه يف عــام 2017. 
فقــد اكن مــن املتوقــع يف عــام 2017 أن توفــر رشكــة واحــدة تقريًبــا مــن 
لك رشكتــن 6 فــرص معــل أو أكــر، بيمنــا هشــد عــام 2018 اخنفاًضــا 
ا يف معــدل خلــق الفــرص، حيــث اكنــت رشكــة واحــدة تقريًبــا مــن بــن  حــاّدً
أربــع رشاكت توفــر 6 فــرص معــل أو أكــر. وقــد انعكــس هــذا أيًضــا 
ــت نســبته  ــرص معــل، وبلغ ــر ف ــي ال توف ــراكت ال ــدد ال ــاع ع عــى ارتف
49.8% يف عــام 2018 مقابــل 38% يف عــام 2017، فيــا ارتفعــت 
نســبة الــراكت الــي لدهيــا إمانيــة خلــق فرصــة إىل مخــس فــرص معــل 

ــام 2018. ــام 2017 إىل 23.4% يف ع ــن 17% يف ع م
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8.3 الدوافع

ــا إىل جمــال  ــا م ــود خشًص ــي تق ــع الرئيســية ال ــن اهلــام إدراك الدواف م
ريــادة األمعــال. حيــث ختتلــف الدوافــع بــن األفــراد، إال أهنــا تلعــب دوًرا 
ــة يف  ــطة الريادي ــن األنش ــة ع ــال الناجت ــودة األمع ــد ج ــا يف حتدي حامًس
مراحــل مبكــرة. ويصنــف املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال دوافــع النشــاط 
الريــادي يف املراحــل املبكــرة بنــاًء عــى الــرورة أو الفرصــة أو أســباب 
ــادة  ــارشوا ري ــن ب ــن األخشــاص الذي ــة ب ــز بهسول ــن المتي ــرى. وميك ُأخ
األمعــال بســبب عــدم وجــود بدائــل معــل أخــرى وبــن أولئــك الذيــن دخلــوا 
املجــال بســبب الفــرص التجاريــة املرحبــة. وقــد أظهــرت أحبــاث املرصــد أن 
رواد األمعــال الذيــن تقــودمه الفــرص يمتتعــون مبعــدل جنــاح أمعــال أعــى 
ــك، يتجــه مــؤرش  ــع ذل ــرورة. وم ــم ال ــن تدفعه ــك الذي ــك بأولئ ــة بتل مقارن
ــادة األمعــال القامئــة عــى الــرورة إىل أعــى؛ ألن احمتــاالت فــرص  ري

العمــل األخــرى قــد تكــون أقــل. 
يعــرض الشــل 8 بدقــة المتيــز بــن ريــادة األمعــال القامئــة عــى الرورة 
ــرص  ــادة األمعــال القامئــة عــى الف ــن ري ــل(، وب ــل للعم ــدم وجــود بدائ )ع
)االســتفادة مــن فرصــة جتاريــة(، أو مبــارشة ريــادة األمعــال بســبب فــرص 
أخــرى )مثــل الســي إىل مزيــد مــن االســتقال أو زيــادة الدخــل عــن طريــق 

االســتفادة مــن فرصــة جتاريــة متاحــة(.

تلــي النســبة املوئيــة للنشــاط الريــادي القــامئ عــى الفــرص مقابــل النشــاط 
الريــادي املرتكــز عــى الــرورة - نظــرة نافــذة عــى جــودة إمجــايل 
النشــاط الريــادي يف مرحلــة مبكــرة يف أي دولــة. فــي دولــة قطــر، حتفــز 
ــك يف العامــن  ــق ذل ــادة األمعــال. وينطب الفرصــة ال الــرورة أنشــطة ري
2017 و 2018. وتقــع النســبة املوئيــة ألنشــطة ريــادة األمعــال يف املراحــل 
ــي  ــن األنشــطة ال ــع أخــرى" يف الوســط ب ــا "دواف ــي حتركه املبكــرة ال
تقودهــا الــرورة واألنشــطة الــي تقــوم عــى الفرصــة. لذلــك حتظــى قطــر 
ــة  ــد الســوق احملمتل ــى حتدي ــن ع ــن رواد األمعــال القادري ــر م ــدد أك بع
واملامئــة، أو تطويــر فكــرة جديــدة، أو االبتــار باعتبــاره جــزًءا مــن معلهــم.
ــرص  ــى الف ــوم ع ــي تق ــاريع ال ــر إىل رواد األمعــال أحصــاب املش وُينظ
عــى أهنــم مــوارد قيــة لاقتصــاد، ذلــك ألهنــم عــادة مــا يقدمــون إهسامــات 
أكــر ارتباًطــا باالقتصــاد مــن حيــث التنافســية واإلنتاجيــة واالبتــار. مــن 
ناحيــة أخــرى، فــإن الدافــع إلنشــاء رشكــة ليــس هــو العامــل الوحيــد حلســم 

جناحهــا وحتديــد إهساماهتــا يف االقتصــاد

الريــادي فــي مرحلــة  الريــادي إلجمالــي النشــاط  8: الدافــع  الشــكل 
2018-2017 قطــر،  فــي   )TEA( مبكــرة 

TEA دوافع أخرى

TEA الفرصة

TEA الضرورة

%%20%40%60%80%100

2018 2017

56

74.2

16.5

48

82

12
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يف عــام 2018 جســل املواطنــون القطريــون معــدل إمجــايل للنشــاط الريــادي بنســبة %6.5 
)رائــد أمعــال ناشــئ(، وباملقارنــة، فــإن حــوايل 5% مــن غــري القطريــن رواد أمعــال )انظــر 
اجلــدول 7(. ومــن بــن أحصــاب األمعــال اجلــدد، ميثــل القطريــون معــدل إمجــايل للنشــاط 
الريــادي بنســبة 5.6%. ويرتفــع مــؤرش االجتــاه لريــادة األمعــال كثــريا بــن املواطنــن 
القطريــن مقارنــة بغــري القطريــن. وعنــد مقارنــة النتــاجئ عــى أســاس اجلنســية، فــإن معــدل 
الفــرص املُْدَركــة أعــى لــدى املواطنــن القطريــن )67.5%( مقارنة بغري القطريــن )%48.7(. 
ــادة األمعــال بــن املواطنــن القطريــن ميثــل  ــك، فــإن معــدل االجتــاه إىل ري وعــاوة عــى ذل
ــون  ــوايل( مكــا يجســل املواطن ــن )47.7% و 24.8% عــى الت ــن غــري القطري ــف ب الضع
ــة  ــات الثاث ــى يف القياس ــاجئ أع ــن نت ــان البالغ ــتبيان الس ــم اس ــن مشه ــون الذي القطري
مقارنــة باملســتجيبن مــن غــري القطريــن. ويعتقــد أكــر مــن ثاثــة أربــاع القطريــن )%80.2( 
أن ريــادة األمعــال متثــل خيــاًرا مهنّيًــا جيــًدا مقارنــة مبــا نســبته 60.0% مــن غــري القطريــن 

)انظــر اجلــدول 7(.

 4. رواد األعمال 
في قطر

الجدول 7: خصائص ريادة األعمال بين القطريين وغير القطريين، 2018

الجنسية
اإلجمالي أنشطة ريادة األعمال

غير قطريين قطريون

4.5 6.5 5.0 معدل ريادة األعمال الناشئة

2.7 5.6 3.6 معدل ملكية المنشآت الجديدة

7.2 11.8 8.5 النشاط الريادي في مرحلة مبكرة

5.1 9.5 6.3 نشاط الموظفين الريادي

2.7 7.9 4.2 معدل ملكية المنشآت القائمة

2.2 4.9 3.0 توقف الشركات
التصورات الفردية لريادة األعمال

48.7 67.5 54.2 الفرص المدركة

52.2 52.6 52.3 القدرات المدركة

32.3 28.1 31.1 الخوف من الفشل

24.8 47.7 31.1 النوايا الريادية
القيم المجتمعية تجاه ريادة األعمال

63.5 80.2 68.2 ا جيًدا ريادة األعمال باعتبارها خياًرا مهنيًّ

71.7 89.4 76.7 مكانة رفيعة لرواد األعمال الناجحين

56.4 83.7 64.1 اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

40.5 77.5 51.1 سهولة ٕانشاء شركة

36.2 68.5 46.7
  الشركات تهدف في المقام األول لحل

المشكالت االجتماعية
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الجدول 8: خصائص ريادة األعمال حسب الجنس، 2018

الجنس
ٕاجمالي دولة 

قطر أنشطة ريادة األعمال
ٕاناث ذكور

3.9 5.3 5.0 معدل ريادة األعمال الناشئة

4.3 3.4 3.6 معدل ملكية المنشآت الجديدة

8.4 8.6 8.5 النشاط الريادي في مرحلة مبكرة

3.7 6.9 6.3 نشاط الموظفين الريادي

2.8 4.6 4.2 معدل ملكية المنشآت القائمة

2.6 3.1 3.0 توقف الشركات
التصورات الفردية لريادة األعمال

46.7 55.9 54.2 الفرص المدركة

41.5 55.0 52.3 القدرات المدركة

34.0 30.4 31.1 الخوف من الفشل

37.1 29.6 31.1 النوايا الريادية
القيم المجتمعية تجاه ريادة األعمال

72.7 67.0 68.2 ا جيًدا ريادة األعمال باعتبارها خياًرا مهنيًّ

76.8 76.7 76.7 مكانة رفيعة لرواد األعمال الناجحين

67.0 63.5 64.2 اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

48.9 51.6 51.1 سهولة ٕانشاء شركة

48.5 45.7 46.7
  الشركات تهدف في المقام األول لحل

المشكالت االجتماعية

حصــل املشــاركون القطريــن عــى درجــة أعى للقــم املجمتعيــة والتصورات 
الفرديــة، مفقارنــة بالســان غــري القطريــن، يمتتــع رواد األمعــال القطريــن 
ــاء  ــر اجلــدول 7(. مكــا ج ــى )انظ ــة أع ــم اجمتاعي ــة وق بتصــورات ذاتي
ــل  ــن )28.1%( أق ــدى رواد األمعــال القطري عامــل اخلــوف مــن الفشــل ل
تقــارب تصــور  مقارنــة بغــري القطريــن )32.3%(. واكن مــن الافــت 

رجــال األمعــال القطريــن وغــري القطريــن لقدراهتــم ومهاراهتــم.
يشــري اجلــدول 7 إىل ارتفــاع نســبة َمــْن يتبنــون ريــادة األمعــال باعتبارهــا 
خيــاًرا مهنّيًــا جيــًدا مــن الســان البالغــن يف قطــر )80.2%(، وباعتبارهــا 
ــائل  ــام وس ــة )89.4%(، واهمت ــاهبم املانــة االجمتاعي ــادرة عــى إكس ق
اإلعــام )83.7%( مقارنــة بغــري القطريــن. هــذا باإلضافــة إىل أن نســبة 
هسولــة إنشــاء رشكــة مرتفعــة بــن رواد األمعــال القطريــن )%77.5( 

ــن )%40.5(. ــن رواد األمعــال غــري القطري أكــر مهنــا ب

1.4 رواد األعمال حسب الجنس

تعــزز مشــاركة اإلنــاث اتســاع االســتفادة مــن نتــاجئ بــراجم التمنيــة 
االقتصاديــة، ومتثــل مزيــًدا مــن املســاواة بــن اجلنســن. وتشــري األحبــاث 

إىل أن معظــم االقتصــادات ُتظهــر أن عــدد الرجــال الذيــن حيظــون بإمانيــة 
ــام،  ــدد النســاء. فــي لك ع ــة بع ــري مقارن ــدء مــروع جتــاري أكــر بكث ب
ــادات  ــًا مــن االقتص ــدًدا قلي ــي لريــادة األمعــال ع ــد العامل ــد املرص يرص
الــي تــرز املســاواة بــن اجلنســن يف معــدالت إمجــايل النشــاط الريــادي. 
وميكــن أن تؤثــر القــدرة املدركــة إلنشــاء رشكــة بشــل كبــري عــى حتــول 
الفــرد إىل رجــل أمعــال. مكــا أن أولئــك الذيــن يعتقــدون أهنــم ال يمتتعــون 
باملهــارات الازمــة واملعرفــة واخلــرة يف جمــال األمعــال التجاريــة، مه 
أقــل احمتاليــة لبــدء مــروع جديــد. عــى العكــس مــن ذلــك، تظهــر أحبــاث 
ــون بقدراهتــم مه  ــن يثق ــراد الذي ــادة األمعــال أن األف ــي لري املرصــد العامل
أكــر احمتاليــة لاخنــراط يف األنشــطة الرياديــة مــن أربعــة إىل ســتة 

ــاف. أضع
للفــرص  اجلنــس  عــى  القــامئ  الفــردي  التصــور   8 اجلــدول  يــوحض 
ــة  ــة يف دول ــا الريادي ــل، والنواي ــن الفش ــوف م ــدرات، واخل ــة، والق الريادي
قطــر. مكــا يلخــص االختافــات يف القــم املجمتعيــة جتــاه ريــادة األمعــال 

ــس. ــاس اجلن ــى أس ع



أظهــرت النتــاجئ - بشــل عــام – أن الرجــال يف قطــر لدهيــم معــدل أعــى 
ــة الــراكت  ــة بالنســاء، باســتثناء معــدل ملكي ــادي مقارن يف النشــاط الري
اجلديــدة، حيــث بلغــت نســبة نشــاط النســاء الريــادي 4.3% بيمنــا بلغــت 
ــن  ــر املســاواة ب ــة أخــرى، تظه ــدى الرجــال )3.4%(. مــن ناحي النســبة ل

ــة قطــر. ــة مبكــرة يف دول اجلنســن يف أنشــطة ريــادة األمعــال يف مرحل
وجســل الذكــور يف قطــر معــداًل أعــى يف الفــرص املدركــة بنســبة بلغــت 
)55.9%(، ويف القــدرات بنســبة بلغــت )55.0%( مقارنــة بنظراهئــم مــن 
اإلنــاث. مكــا يرتفــع معــدل اخلــوف مــن الفشــل بــن رائــدات األمعــال اإلنــاث 
بنســبة بلغــت )34.0%(، لكــن اكنــت النوايــا الرياديــة لدهيــن مرتفعــة 

ــت )%29.6(.  ــور بنســبة بلغ ــة بالذك ــت )37.1%( مقارن بنســبة بلغ
وجسلــت رائــدات األمعــال اإلنــاث معــداًل أعــى يف القــم املجمتعيــة مقارنــة 
ــا  ــاًرا مهنّيً ــادة األمعــال خي ــرون ري ــال. مكــا أهنــن ي ــن الرج بنظراهئــن م
جيــًدا )72.7%(، ومتنحهــن مانــة اجمتاعيــة رفيعــة )76.8%( وتكســهن 
اهمتــام اإلعــام )67%(. مكــا تــرى رائــدات األمعــال النســاء أن األمعــال 
التجاريــة هتــدف يف معمظهــا إىل حــل القضايــا االجمتاعيــة بنســبة بلغــت 
ــا حمــور  ــت نســبهتم )45.7%(. أم ــن بلغ ــور الذي ــة بالذك )48.5%( مقارن
ــن بنســبة  ــور البالغ ــن الذك ــى ب ــر اكن أع ــة يف قط ــة إنشــاء رشك هسول

بلغــت )51.6(، مقارنــة بنظرياهتــم مــن اإلنــاث بنســبة بلغــت )%48.9(.

ــة  ــادي مقارن ــون معــداًل أعــى مــن النشــاط الري ــون القطري يجســل املواطن
بالســان البالغــن مــن غــري القطريــن يف مجيــع الفــات العمريــة، باســتثناء 
الفئــة العمريــة مــن 55 إىل 64 عاًمــا، فــي هــذه الفئــة، يجســل غــري 
مقارنــة   ،%6.7 يبلــغ  الريــادي  النشــاط  يف  أعــى  معــداًل  القطريــن 
باملواطنــن القطريــن مبعــدل بلــغ )4.5%(. وقــد مت تصنيــف االختــاف يف 
ــة للعمــر  ــادة األمعــال كدال ــة جتــاه ري ــة والقــم املجمتعي التصــورات الفردي

يف اجلــدول 10. 

2.4 رواد األعمال حسب العمر

يبــدو تأثــري العمــر عــى أنشــطة ريــادة االمعــال متســًقا نســبّيًا خــال 
الدراســة الصــادرة عــن املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال؛ فتشــري التقاريــر 
الســابقة إىل أن معــدالت النشــاط الريــادي منخفضــة نســبّيًا يف الفئــة 
العمريــة مــن 18 إىل 24 عاًمــا، واكنــت األعــى يف الفئتــن مــن 25 إىل 34 

ــا  ــا ســانّيًا يافًع ــة قطــر تكويًن ــك دول ــا. ومتتل ــا ومــن 35 إىل 44 عاًم عاًم
نســبًيا، حيــث تــراوح أمعــار أغلــب مواطنهيــا بــن 20 – 40 ســنة، وهــو 
مــا يعــي أن الشــباب أكــر اخنراًطــا يف ريــادة األمعــال. فــي عــام 2018 
ــن ألن  ــا، ولك ــد األمعــال يف قطــر حــوايل 37 عاًم اكن متوســط معــر رائ
االحنــراف املعيــاري يصــل ألكــر مــن 9 ســنوات ميكننــا أن نفــرض - 
ــام 2018  ــن رواد األمعــال يف قطــر يف ع ــرية م ــن - إن نســبة كب ممطئن
ــإن متوســط  ــك ف ــا. وعــاوة عــى ذل ــن 28 و 46 عاًم ــراوح أمعــارمه ب ت
أمعــار رواد األمعــال الذيــن مل يتعــدَّ نشــاط رشاكهتــم 3.5 ســنوات – 
ــا  ــغ تســع ســنوات. واكن طبيعّيً ــاري يبل ــا مــع احنــراف معي ــغ 35 عاًم يبل
أن مالــي / مديــري الــراكت القامئــة اكنــوا أكــر ســّنًا مــن رواد األمعــال 
املبتدئــن يف عــام 2018، مبتوســط أمعــار بلــغ 40 ســنة )االحنــراف 

ــاري 9.3 ســنوات(. املعي
ــة  ــة واملتقدم ــم االقتصــادات النامي ــة رواد األمعــال يف معظ ــي غالبي وين
ــن احملمتــل  ــذا، م ــا. ل ــن 25 – 34 و 35 – 44 عاًم ــن العمريت إىل الفئت
ــد  ــن ق ــن العمريت ــن الفئت ــن ينمتــون إىل هات أن يكــون رواد األمعــال الذي
حصلــوا عــى تعلــم جامــي وخــرات ذات صلــة مبجــال ريــادة األمعــال، 
ــون فهيــا  ــة ميتلك ــة يف حياهتــم املهني ــوا إىل مرحل إال أهنــم رمبــا مل يصل
ويديــرون رشاكت قامئــة، أو يمطحــون إىل مناصــب جذابــة و/أو مســتقرة. 
ورمبــا يكونــون عــى اطــاع بأحــدث التقنيــات واألفــار اإلبداعيــة وامحلاس 
ــة أخــرى، إذا  ــن ناحي ــدة. وم ــة اجلدي ــرص التجاري ــن إلدراك الف الروري
ــم  ــن الشــباب، فســيظل أمامه مل تــح املشــاريع الناشــئة هلــؤالء الريادي
ــة مــدرة للــرحب. يلخــص  عــدة ســنوات مــن العمــل َســْعًيا إىل خيــارات بديل
اجلــدول 9 معــدل النشــاط الريــادي يف دولــة قطــر مقمًســا حســب العمــر، 
ويجســل معــدل النشــاط الريــادي بوجــه عــام يف دولــة قطــر 6.6% )الفئــة 
العمريــة مــن 18 - 24 ســنة( و11.7% )الفئــة العمريــة مــن 45 - 54 ســنة(، 

ــة 55 - 64 ســنة(. ــة العمري لكــن ينخفــض بشــل حــاد إىل 5.8% )الفئ

الفئات العمرية )سنوات(
أنشطة ريادة األعمال

64-55 54-45 44-35 34-25 24-18

5.8 11.7 9.3 7.9 6.6
معدل ٕاجمالي النشاط الريادي

في قطر
4.5 13.1 13.5 12.5 9.8 معدل النشاط الريادي للقطريين

6.7 11.0 8.2 6.2 4.5 معدل النشاط الريادي لغير القطريين

الجدول 9: معدل النشاط الريادي حسب الفئة العمرية، 2018
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املدركــة،  الفــرص  أكــر يف  القطريــن مبعــدالت  األمعــال  رواد  يمتتــع 
والنوايــا الرياديــة، ومامئــة ريــادة األمعــال باعتبارهــا خيــاًرا مهنّيًــا، ومعــدل 
ــرواد األمعــال غــري القطريــن يف  ــة ب منخفــض للخــوف مــن الفشــل مقارن
ــر لقدراهتــم  ــن إدراك أك ــن القطري ــدى البالغ ــة. فل ــات العمري ــع الف مجي
ــة بغــري القطريــن يف الفــات  ــة، مقارن عــى امتــاك وإدارة إنشــطة جتاري
العمريــة 25-34، 35-44، 45-54 عاًمــا، لكــن الفئتــن العمريتــن )28-24 
ــن  ــري القطري ــث يجســل غ ــا؛ حي ــا خمتلًف ــران اجتاًه ــا( تظه و55-64 عاًم
ــري  ــن املث ــن. وم ــن القطري ــة باملواطن ــة مقارن ــدرات الذاتي ــر للق إدرااًك أك

ــون  ــا يجسل ــة 55 – 64 عاًم ــة العمري لاهمتــام، أن رواد األمعــال يف الفئ
مــؤرشات رياديــة أعــى، وأقــل خوًفــا مــن الفشــل مقارنــة بالفئتــن العمريتن 
ــة  ــدى الفئ ــون ل ــا أن يك ــرحج أيًض ــن امل ــا. وم 24 – 48 و 25 – 34 عاًم
العمريــة 55 – 64 عاًمــا الزتامــات ماليــة أقــل، مــن حيــث القــروض العقاريــة 
وتاليــف املعيشــة الــي تلــزتم هبــا األرس الشــابة مقارنــة بالفــات العمريــة 
األصغــر ســّنًا. وهــذا يعــي أن هــذه الفئــة تمتتــع مبرونــة أكــر الستكشــاف 

الفــرص الرياديــة.

الجدول 10: الفئات العمرية ومؤشرات ريادة األعمال في دولة قطر، 2018

الفئات العمرية )سنوات(
أنشطة ريادة األعمال

55-64 45-54 35-44 25-34 18-24

63.9 55.5 54.9 54.3 47.5 الفرص المدركة

 ٕاجمالي دولة
قطر

56.9 63.9 56.9 51.8 33.5 القدرات المدركة

72.2 64.6 67.0 69.9 67.5 ريادة األعمال باعتبارها خيارا مهنيا جيدا

26.1 26.1 31.1 32.5 34.2 الخوف من الفشل

33.0 34.4 35.9 29.8 22.8 النوايا الريادية

79.1 78.6 69.2 63.5 61.4 الفرص المدركة

القطريون
51.2 70.6 64.3 52.5 28.6 القدرات المدركة

78.6 76.9 82.6 83.6 75.5 ريادة األعمال باعتبارها خيارا مهنيا جيدا

25.6 26.4 28.8 22.8 37.9 الخوف من الفشل

41.0 45.6 61.1 74.5 38.3 النوايا الريادية

54.7 44.3 50.5 51.2 37.8 الفرص المدركة

غير  القطريون
59.5 60.6 54.7 51.4 36.9 القدرات المدركة

68.1 58.6 62.5 65.4 62.1 ريادة األعمال باعتبارها خيارا مهنيا جيدا

25.4 25.8 31.8 35.6 31.1 الخوف من الفشل

29.5 29.0 28.8 24.1 13.6 النوايا الريادية
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3.4 رواد األعمال حسب المستوى التعليمي

تــوحض أحبــاث املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال الرابــط الوثيــق بــن 
ــادي،  ــدل إمجــايل النشــاط الري ــارات( ومع ــراد )امله ــة لألف ــدرات املدرك الق
ممــا يعــي أن مجيــع أشــال التعلــم )الرمســي وغــري الرمســي عــى حــد 
ســواء( مهمــة يف تطويــر الكفــاءات الرياديــة. ووفقــا حملــاور إطــار العمــل 
الريــادي لملرصــد، يســتلزم التعلــم الريــادي مبرحلتيــه اإلعداديــة والثانويــة 

– وجــود أســاس مــن التعلــم املــدريس، يف حــن أن تعلــم ريــادة األمعــال 
يف مرحلــة مــا بعــد الثانويــة يمشــل: التعلــم العــايل، مثــل التعلــم املهــي، 
واملعاهــد، ولكيــات إدارة األمعــال، إخل.. يــوحض اجلــدول 11 مســتوى 
التعلــم بــن الســان البالغــن يف دولــة قطــر املنخرطــن يف ريــادة األمعــال 

الناشــئة، والــراكت اجلديــدة والنشــاط الريــادي.

ناحــظ أن معــدل ريــادة األمعــال الناشــئة مرتبــط مبــارشة بالتعلــم؛ 
وبالتــايل حيفــز التعلــم العــايل الكفــاءة الرياديــة؛ فبلغــت نســبة معــدل 
النشــاط الريــادي الــذي يقــوم بــه خرجيــو اجلامعــات )9.9%(، مكــا يــأيت 
ــة  ــدل ملكي ــز األول يف مع ــوم واخلرجيــون يف املرك ــون عــى الدبل احلاصل
ــون  ــوراه يتذيل ــتري والدكت ــن أن محلــة املاجس ــدة، يف ح ــراكت اجلدي ال
ــوم وخرجيــي  ــى الدبل ــن ع ــرى احلاصل ــك، ن ــة إىل ذل ــة. وباإلضاف القامئ
ــة  ــة حبمل ــد، مقارن ــي جي ــار مه ــال خي ــادة األمع ــرون أن ري ــات ي اجلامع

هشــادات الثانويــة أو املاجســتري والدكتــوراه.

المستوى التعليمي

الماجستير 
والدكتوراه الجامعة الدبلوم

حتى 
مرحلة 
الثانوية

5.8 5.6 3.6 3.5 معدل ريادة األعمال الناشئة

1.6 4.3 4.6 2.6 معدل ملكية الشركات الجديدة

6.7 9.9 8.2 5.6 معدل النشاط الريادي

الجدول 11: نشاط ريادة األعمال حسب المستوى التعليمي، 2018
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ــادة األمعــال  ــي لري ــد مشــارك يف دراســات املرصــد العامل يســتطلع لك بل
هــذا  ويركــز  احملليــن.  اخلــراء  اســتبيان  إطــار  يف  اخلــراء  آراء 
االســتبيان عــى العوامــل احمليطــة الــي يتوقــع أن يكــون هلــا تأثــري كبــري 
ــادي. ــار الري ــا حمــاور اإلط ــي تلخصه ــادة األمعــال، وال ــاع ري ــى قط  ع

البلــدان،  لــل  موحــدة  بصيغــة  االســتبيان  أســئلة  ُوضعــت  وقــد 
بعنايــة  اختيــارمه  الذيــن مت  مــن اخلــراء  آراء مســتنرية  الســتخاص 
اســتناًدا إىل خلفياهتــم وخراهتــم. ويطلــب مــن اخلــراء التعبــري عــن 
آراهئــم جتــاه أمه الظــروف الــي تؤثــر عــى العمــل الريــادي، ومعــا 
بــادمه. يف  والتمنيــة  الريــادي  النشــاط  تعيــق  أو  تجشــع  اكنــت   إذا 

ــد  ــات يف املرص ــق البيان ــق فري ــات، ينس ــع البيان ــن مج ــاء م ــد االنهت وبع
ــا  ــا داخلّيً ــك تدقيًق ــن ذل ــا، ويتضم ــات مركزّيً ــادة األمعــال امللف ــي لري العامل
للجــودة، وحســاب املتغــريات املختلفــة لــل بلــد، حيــث ُوضعــت لك مجموعــة 

ــادي. ــة مــن حمــاور إطــار العمــل الري مــن األســئلة لقيــاس جوانــب معين
ويوفــر اســتبيان اخلــراء احملليــن معلومــات حــول الطــرق الــي تشــل هبــا 
ــة قطــر. حيــث  ظــروف إطــار العمــل الريــادي بيئــة ريــادة األمعــال يف دول
أجريــت مقابــات مــع 54 خبــرًيا باســتخدام اســتبيان منظــم وشــبه منظــم، 
ــار  ــن حمــاور إط ــة م ــب خمتلف ــق جبوان ــدة ترحيــات تتعل ــن ع ــف م يتأل
العمــل الريــادي، وقيســت اإلجابــات عــى مقيــاس ليكــرت مــن 1 )غــري اكٍف( 
إىل 9 )اكٍف متاًمــا(. وخضعــت البيانــات املجمعــة مــن املشــاركن للتحليــل 

إلعطــاء درجــة لــل فئــة مــن األســئلة.

5. محاور ٕاطار بيئة العمل    
الريادي في قطر

ــوم  ــادي، يق ــات اخلــراء عــى حمــاور إطــار العمــل الري وباســتخدام إجاب
املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال باحتســاب مــؤرش البيئــة لريــادة األمعــال 
احملليــة لــل بلــد مشــارك. ويقــدم املــؤرش نظــرة عامــة مجمعــة عــن ظــروف 
ــة  ــد مــا. مكــا يســتخدم املرصــد مــؤرش البيئ ــادي يف بل إطــار العمــل الري
لريــادة األمعــال احملليــة املرّكــب اســتناًدا إىل اســتبيان اخلــراء احملليــن 
الــذي يتضمــن 12 حمــوًرا. وميكــن لصانــي السياســات واملارســن 
اســتخدام هــذا املــؤرش لقيــاس النتــاجئ مقابــل نتــاجئ االقتصــادات املناظــرة، 
وكذلــك لتحديــد املجــاالت الــي حتتــاج إىل تدخــل ومعاجلــة مــن أجــل تعزيــز 
إمانــات ريــادة األمعــال وأثرهــا عــى االقتصــاد. يــوحض الشــل 9 النتيجة 
 والتصنيــف العاملــي لــدول الــرق األوســط ومشــال إفريقيا يف عــام 2018.

ــة  ــن يف مــؤرش بيئ ــن نظراهئــا العاملي ــة األوىل ب ــت قطــر املرتب ــد احتل وق
ــادة  ــة لري ــة املواتي ــدل هــذا عــى ازدهــار البيئ ــة، وي ــادة األمعــال احمللي ري
نتيجــة لملبــادرات  الــي حتققــت  املرتبــة  وتــأيت هــذه  األمعــال فهيــا. 
واجلهــود العديــدة الــي ُبذلــت لتجشيــع منــو ريــادة األمعــال، وخلــق بيئــة 

ــتدامة. ــة مس ريادي

الشكل 9: مؤشر بيئة ريادة األعمال المحلية - النتيجة والترتيب العالمي لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 2018
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(Weighted average: 1 = highly insufficient; 9 = highly sufficient)

يــوحض الشــل 10 حمــاور إطــار العمــل االثــي عــر الــي تشــل أســاس 
مــؤرش بيئــة ريــادة األمعــال احملليــة. وتتفــوق قطــر عــى نظراهئــا العامليــن 
ــا هلــا. واكن أداء قطــر  ــة الــي مت تقييهــا وفًق يف اكفــة احملــاور اإلطاري
ممتــًزا يف سياســات احلكومــة: الــدمع واملاءمــة، سياســات احلكومــة: 
الرائــب والبريوقراطيــة، وبــراجم ريــادة األمعــال احلكوميــة، تعلــم ريــادة 
األمعــال يف مرحلــة مــا بعــد املدرســة، مقارنــة بالــدول األخــرى املشــاركة، 
وهــو مــا يــدل عــى األثــر اإلجيــايب للسياســات والتريعــات احلكومية، إىل 
ــم يف جمــال  ــة والتعل ــة لنقــل املعرف ــة املؤسســة بعناي ــة التحتي ــب البني جان
ــادة األمعــال  ــدة الدامعــة لري ــادرات العدي ــرز املب ــن أب ــادة األمعــال. وم ري
 ،)QDB( ــة ــر للتمني ــك قط ــاء بن ــة: إنش ــة القطري ــا احلكوم ــوم هب ــي تق ال

ــع الــراكت الصغــرية  ــادة األمعــال وتجشي ــر ري ــذي يســاعد يف تطوي وال
واملتوســطة، وتدشــن "مركــز ريــادة األمعــال" )CFE( يف عــام 2013 يف 
مبــادرة مــن جامعــة قطــر، وإنشــاء حاضنــة قطــر لألمعــال )QBIC( ويه 
إحــدى أكــر مراكــز االحتضــان اإلقليية، الي هتدف إىل تقدمي املســاعدات 
املاليــة والتدريــب واإلرشــاد وغريهــا مــن التســهيات، وإنشــاء صنــدوق 
متويــل املشــاريع التقنيــة للــراكت الناشــئة، هــذا إىل جانــب العديــد مــن 
السياســات واخلطــوات لتعزيــز متكــن املــرأة. وباإلضافــة إىل هــذا، تصــب 
ــك" اهمتامهــا  ــة ومنــاء وإجنــاز قطــر ومؤسســة "صلت ــل بداي منمظــات مث
عــى بــث روح الريــادة، واملســاعدة يف بنــاء قــدرات رواد األمعــال القطريــن 
ــم واإلرشــاد. ــدمع والتعل  الشــباب الطاحمــن للنجــاح مــن خــال توفــري ال

الشكل 10: تقييم الخبراء لمحاور إطار العمل الريادي، 2018
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2018 2017 2016 محاور ٕاطار العمل الريادي

5.2 4.4 4.5 الدعم المالي لريادة األعمال

6.2 5.7 5.5 سياسات الحكومة: الدعم والمالءمة

5.8 5.1 4.7 سياسات الحكومة: الضرائب والبيروقراطية

5.9 5.3 5.4 البرامج الحكومية لريادة األعمال

6.1 4.3 4.6 تعليم ريادة األعمال في مرحلة التعليم األساسي والثانوي

6.6 5.0 5.8 تعليم ريادة األعمال في مرحلة بعد التعليم الثانوي

5.8 4.4 4.3 نقل األبحاث والتطوير

5.7 5.1 5.2 البنية التحتية التجارية والقانونية

6.4 6.4 6.6 البنية التحتية المادية

5.3 5.2 4.5 متغيرات السوق الداخلية

7.2 4.3 4.0 أعباء السوق المحلية أو لوائح تنظيم الدخول ٕاليها

6.1 4.8 5.4 األعراف الثقافية واالجتماعية

الجدول 12: تصنيف محاور ٕاطار العمل الريادي االثنا عشر في قطر، 2016 - 2018

يعــرض اجلــدول 12 نتــاجئ قطــر النســبية يف حمــاور إطــار العمــل الــي 
مت اســتخاصها مــن اســتبيان اخلــراء احملليــن ألعــوام 2016، 2017، 
قطــر حتســًنا يف  2017، جسلــت  و   2016 بعــايم  ومقارنــة   .2018
ــرًيا  ــا 54 خب ه ــي قّيَ ــة االثــي عــر ال ــع احملــاور اإلطاري درجــات مجي

ــام 2018.  ــا يف ع حملّيً

حمور ظروف متويل رواد األمعال

ــا  ــايل يف قطــر حتســًنا ملحوًظ ــام 2018، جســل حمــور اإلطــار امل يف ع
بنســبة بلغــت )5.2%( مقارنــة بالســنتن املاضيتــن )4.5% يف عــام 2016، 
و4.4% يف عــام 2017(. حيــث حتســنت تقييــات اخلــراء -بصــورة 
طفيفــة- لــل مــن العنــارص التاليــة: رأس املــال االســتمثاري، واالكتتابــات 
العامــة األوليــة، واملســتمثرين املُــّاك، والمتويــل امجلــايع، ورأس املــال 
ــن، يف حــن اخنفــض  ــة بالســنتن املاضيت ــوك يف عــام 2018 مقارن اململ
توافــر متويــل الديــون لــرواد األمعــال. يف حــن أن هنــاك مــؤرشات أخــرى 
قــد حصلــت عــى درجــات يف حــدود 5 و 6 درجــات يف اســتبيان اخلــراء 

احملليــن، ممــا يشــري إىل أهنــم ال يوافقــون بشــل اكمــل عــى توفــر: 

أ . رأس مال اكٍف، ومتويل الديون
ب. الدمع احلكويم

ج. متويل من املستمثرين غري الرمسين لراكت جديدة ومتنامية.

ــادرات  ــود واملب ــر اجله ــارشة لتضاف ــة مب ــة نتيج ــاء األداء املمتــز للدول وج
ــة  ــادي؛ لهتيئ ــاط الري ــة الدامعــة للنش ــري احلكومي ــة وغ ــري احلكومي والتداب

ــادة األمعــال. ــار ري ــة ومســتدامة تســاعد عــى ازده ــة إجيابي بيئ

حمور الدمع احلكويم ومعاجلة البريوقراطية

البريوقراطيــة  ومعاجلــة  احلكومــة  سياســات  2018، جسلــت  عــام  يف 
ــن،  ــراء احمللي ــا للخ ــن. فوقف ــنتن املاضيت ــة بالس ــا مقارن ــا ملحوًظ تقدًم
ــة  ــر عــى السياســات احلكومي ــي تؤث ــف العوامــل ال حتســنت بشــل طفي
والبريوقراطيــة، مثــل السياســات الوطنيــة واحملليــة العادلــة لــدمع الــراكت 
ــل  ــة مث ــريات مهم ــم اخلــراء إىل تغي ــة. مكــا يشــري تقي ــدة والنامي اجلدي
إمانيــة صــدور التصــارحي والراخيــص يف غضــون أســبوع، ومــا إىل 
ذلــك. إىل جانــب أنــه أصبــح مــن الهســل حالّيًــا التعــايط مــع البريوقراطيــة 

ــص. ــات الرخي ــواحئ ومتطلب ــة والل احلكومي

حمور ظروف الراجم احلكومية
ــة  ــا مواتي ــى أهن ــر ع ــرواد األمعــال يف قط ــة ل ــراجم احلكومي ــف ال تصن
بالعاميــن  )5.9%(. حيــث حتســنت مجيــع معايريهــا مقارنــة  ودامعــة 
املاضيــن )5.4% يف عــام 2016، و5.3% يف عــام 2017(، باســتثناء 
ــي اخنفضــت  ــات األمعــال، وال ــوم وحاضن ــز العل ــن مراك ــدم م ــدمع املق ال

ــن. ــن الســنتن املاضيت ــف ع بشــل طفي
ويه: كبــرية،  حتســنات  احلكوميــة  الــراجم  حمــور  هشــد   وقــد 

أ. ميكن ألي خشص حباجة ملساعدة من أحد الراجم احلكومية لدمع     
   رشكــة جديــدة أو متناميــة أن جيــد مــا حيتــاج إليــه.

املؤسســات  دمع  إىل  هتــدف  الــي  احلكوميــة  الــراجم  أصبحــت  ب. 
اجلديدة      والناميــة أكــر فعاليــة.
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حمور ظروف تعلمي ريادة األمعال والتدريب علهيا
لقــد حتســن التعلــم اخلــاص بريــادة األمعــال بشــل كبــري يف دولــة قطــر 
ــت  ــات حتســًنا بلغ ــد طــرأ عــى معظــم املكون ــايض. فق ــام امل ــة بالع مقارن
نســبته أكــر مــن 30%. مكــا حققــت قطــر جناًحــا كبــرًيا يف هــذا املعيــار. 

مقارنــة بنظراهئــا العامليــن واإلقلييــن.

ــة للســوق  ــادئ االقتصادي ــة باملب ــدروس املتعلق ــة وال ــم الريادي مكــا أن الق
يف املــدارس واجلامعــات أخــذت يف االرتفــاع. وزاد متوســط الدرجــات يف 
جمــال االهمتــام بريــادة األمعــال واالســتعداد إلنشــاء رشكــة جديــدة عــى 
ــادة كبــرية. وباملثــل، زادت أيًضــا درجــة  مســتوى املــدارس واجلامعــات زي
التحضــري لملشــاريع الناشــئة عــى مســتوى التعلــم اجلامــي بشــل 

ملحــوظ.

حمور ظروف نقل البحث والتطوير
ــى  ــر )5.8%(، أي أع ــث والتطوي ــل البح ــة نق ــت درج ــام 2018 اكن يف ع
ــام  ــام 2016 و 4.4% يف ع ــن )4.3% يف ع ــن املاضي ــن العام ــري ع بكث
2017(. فقــد هشــدت معظــم املكونــات الفرعيــة هلــذا احملــور حتســًنا 
يزيــد عــن 30%. مكــا اكنــت آراء اخلــراء مناســبة بشــل كبــري فيــا 
يتعلــق بنقــل املعرفــة مــن اجلامعــات ومراكــز األحبــاث العامــة إىل الــراكت 
اجلديــدة والناميــة. وعــاوة عــى ذلــك، ال يتفــق مجيــع اخلــراء عــى حقيقــة 
األحبــاث  إىل  للوصــول  كبــرية  إمانيــة  لدهيــا  اجلديــدة  الــراكت  أن 
ــة إىل  ــرية والقامئــة. وباإلضاف ــل الــراكت الكب ــدة مث ــا اجلدي والتكنولوجي
ذلــك، هنــاك جمــال لزيــادة الــدمع العــام للــراكت اجلديــدة والناميــة، 

ــدة أو احلصــول علهيــا. ــات جدي ــر تقني ملســاعدهتا عــى تطوي

حمور ظروف البنية التحتية التجارية واخلدمات املهنية
تتبايــن آراء اخلــراء حــول حمــور البنيــة التحتيــة التجاريــة واملهنيــة لــرواد 
األمعــال يف قطــر، ومــع ذلــك، أظهــرت مجيــع مكونــات هــذه املجموعــة أعــى 
متوســط درجــات يف عــام 2018، وال يــزال هنــاك جمــال للتحســن. ومل تكــن 
ــن الباطــن  ــن م ــر مقاول ــف وتواف ــدرة عــى محتــل التالي ــل الق ــل مث عوام
ــة بالامــل،  ــة إجيابي ــدة والنامي ــن للــراكت اجلدي واالستشــارين واملوردي
وهــو مــا يشــري إىل أن هنــاك أيضــا جمــااًل للتحســن. إال أنــه يفضــل إىل 
حــد بعيــد أن حتصــل الــراكت اجلديــدة والناميــة عــى خدمــات حماســبية 

وقانونيــة احرافيــة.

حمور ظروف متغريات السوق الداخلية وأعباهئا
منــذ 2017 وحــى عــام 2018، حتســنت تقييــات اخلــراء ملتغــريات 
الســوق الداخليــة لروادهــا اجلــدد بزيــادة تقــدر بأكــر مــن 20% يف معظــم 
املكونــات. وجسلــت دولــة قطــر درجــة أعــى مــن املتوســط لــل مكــون 

ــن واإلقلييــن. ــة بنظراهئــا العاملي مقارن

وتشــري النتيجــة إىل تقييــات اخلــراء أشــارت إىل أن الــراكت القامئــة 
قــد تســببت يف ظهــور العوائــق تواجههــا الــراكت اجلديــدة عنــدى دخوهلــا 
ــام  ــن الع ــد هشــد حتســًنا بنســبة 20% ع الســوق. إال أن هــذا احملــور ق
ــار بنســبة %25،  ــع ماحفــة االحت ــة تري ــة فعالي الســابق. وزدات درج

ــري مــن درجــات دول الــرق األوســط والعــامل. ويه أعــى بكث

ظروف البنية التحتية املادية واخلدمات
تعــد البنيــة التحتيــة واخلدمــات املاديــة ذات جــودة متوســطة يف قطــر، 
وظلــت احلــال هلــذا احملــور اإلطــاري مكــا يه دون تغيــري منــذ عــام 
2017 )6.4%(، وذلــك لثبــات مجيــع العوامــل الــي تؤثــر عــى تقيــم 
البنيــة التحتيــة ورشوط اخلدمــات عــى حاهلــا. وفيــا يــيل املكونــات الــي 

ــار: ــذا املعي ــا ه يتضمهن

أ.  توفــر البينــة التحتيــة املاديــة )الطــرق واملرافــق واالتصــاالت ورصف 
امليــاه( دمًعــا جيــًدا للــراكت اجلديــدة والناميــة.

ب. قدرة الراكت اجلديدة والقامئة عى احلصول عى خدمات     
ــة. ــري ملكف ــة وغ ــورة سلس ــت، إخل( بص ــون، االنرن ــاالت )التليف      االتص

يف  االتصــال  وســائل  احلصــول  ناميــة  أو  جديــدة  لركــة   ج.  ميكــن 
غضون أسبوع.

د.  ميكــن للــراكت اجلديــدة والناميــة محتــل تلكفــة املرافــق األساســية 
 املطلوبــة )الغــاز وامليــاه والكهربــاء والــرف الــي، ومــا إىل ذلــك(. 

ــة احلصــول عــى املرافــق يف    ــدة والنامي ه. ميكــن أيًضــا للــراكت اجلدي
غضــون هشــر.

حمور ظروف األعراف الثقافية واالجمتاعية
لقــد بــدأت الثقافــة احملليــة بالفعــل يف تجشيــع القــم الرياديــة مثــل املجازفة 
أو اإلبــداع أو االبتــار أو املســوئلية الفرديــة. وحتســن متوســط الدرجــات 
مجليــع املكونــات يف عــام 2018، إال أنــه الزال هنــاك جمــاالت حتتــاج إىل 

التحســن خاصــة مــا يتعلــق عــى قــم االكتفــاء الــذايت واملبــادرة الذاتيــة.
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الجدول 13: القيم المجتمعية لريادة األعمال، المرصد العالمي لريادة األعمال 2018

البلدالمنطقة
 ريادة األعمال باعتبارها

خيارا مهنيا جيدا
 المكانة الرفيعة لرواد

األعمال الناجحين
 االهتمام اإلعالمي بريادة

سهولة ٕانشاء شركةاإلعالم

الترتيب/43الدرجةالترتيب/47الدرجةالترتيب/47الدرجةالترتيب/47الدرجة

سيا
ب آ

نو
وج

ق 
شر

17.338*60.82968.73068.114الصين

63.724653652.13652.913الهند

71.91174.91880.43664ٕاندونيسيا

*22.84651.54259.42426.829اليابان

 جمهورية
5337702667.11633.525كوريا

76.4524.232*63.137*69.613تايوان

80.1680.9686.8165.85تايالند

60.367.77040.9المتوسط

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
ا و

وب
ور

أ

غير متاح-50.23875.31764.618النمسا

62.62669.32944.64714.341بلغاريا

64.12274.12276651.515كندا

62.127434753.73116.440كرواتيا

41.419*67.63454.327*69.913قبرص

58.23271.52552.83336.622فرنسا

غير متاح-49.63974.81950.638ألمانيا

64.92167.83350.13912.243اليونان

غير متاح-55.53483.9473.48أيرلندا

63.92374.62060.22316.839ٕايطاليا

*48.84174.22149.3415510لوكسمبرج

64.81774.71*81.7463.137هولندا

85.9376.31546.24474.12بولندا

 االتحاد
68176832494221.334الروسي

46.94260.44053.93018.836سلوفاكيا

*58.43175.81677.2439.220سلوفينيا

53.13649.84449.44029.627ٕاسبانيا

494072.12362.820743السويد

46.54369.72747.74357.99سويسرا

80.8566.13552.63428.928تركيا

6. مقارنة مع 
البيانات العالمية
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البلدالمنطقة
 ريادة األعمال باعتبارها

خيارا مهنيا جيدا
 المكانة الرفيعة لرواد

األعمال الناجحين
 االهتمام اإلعالمي بريادة

سهولة ٕانشاء شركةاإلعالم

الترتيب/43الدرجةالترتيب/47الدرجةالترتيب/47الدرجةالترتيب/47الدرجة

 المملكة
غير متاح-58.525*56.13376.413المتحدة

 الواليات
62.72578.7974.4745.517المتحدة

60.969.757.639.3المتوسط

ي
يب

كار
 ال

حر
وب

ة 
ني

تي
لال

ا ا
ك

ري
أم

59.430504344.94623.433األرجنتين

غير متاح-غير متاح-غير متاح-غير متاح-البرازيل

76.1860.83962.52136.523تشيلي

*68.71584.2362.42239.220كولومبيا

94.4171.72454.12935.724جواتيماال

44.64446.34645.24545.318بنما

65.72062.438721052.614بيرو

20.74752.64180.9224.331بورتو ريكو

54.73549.64553.13219.835أوروجواي

60.559.759.434.6المتوسط

قيا
ري

ٕاف
 و

ط
س

ألو
ق ا

شر
ال

*68.6135510*74.4980.57أنجوال

61.57*741082.6568.114مصر

50.83712.742*39.34580.57ٕايران

17.937*661985254.327ٕاسرائيل

غير متاح-غير متاح-غير متاح-غير متاح-لبنان

87.22771156.72632.726مدغشقر

*61.12868.33152.23526.829المغرب

68.21676.71264.21951.116قطر

66.81878.21071.41164.86السعودية

79.4785.3170.81253.612السودان

71.71269.42872.5959.78اإلمارات

68.878.46343.6المتوسط

*  ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها
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الجدول 14: الفرص المدرَكة، والقدرات المدركة، والخوف من الفشل، المرصد العالمي لريادة األعمال 2018

البلدالمنطقة
الخوف من الفشلالقدرات المدركةالفرص المدركة

الترتيب/49الدرجةالترتيب/49الدرجةالترتيب/49الدرجة

سيا
ب آ

نو
وج

ق 
شر

35.13524.24841.713الصين

49.82052.22050.15الهند

54.91564834.127ٕاندونيسيا

*8.14910.14946.49اليابان

 الجمهورية
45.72349.72432.828الكورية

26.74428.24641.414تايوان

58.92*50.1195122تايالند

38.639.943.6المتوسط

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
ا و

وب
ور

أ

46.82148.32736.720النمسا

19.34736.9423134بلغاريا

63955.91242.312كندا

*30.336*33.13952.318كرواتيا

45.92245.93348.56قبرص

353637.54137.119فرنسا

42.12838.34035.124ألمانيا

19.24846.43157.83اليونان

51.71845.63439.316أيرلندا

34.63729.84451.74ٕايطاليا

551443.93547.28لوكسمبرج

66.7746.13234.725هولندا

31.133*68.5646.629بولندا

 االتحاد
*22.84527.54746.49الروسي

37.43253.31629.439سلوفاكيا

3231*42.2275122سلوفينيا

29.14248.52636.222ٕاسبانيا

81.6138.43937.218السويد

45.52436.34339.915سويسرا

44.32556.81128.142تركيا

 المملكة
37.717*442646.629المتحدة

 الواليات
69.8555.61335.223المتحدة

45.344.938.4المتوسط
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البلدالمنطقة
الخوف من الفشلالقدرات المدركةالفرص المدركة

الترتيب/49الدرجةالترتيب/49الدرجةالترتيب/49الدرجة

ي
يب

كار
 ال

حر
وب

ة 
ني

تي
لال

ا ا
ك

ري
أم

35.93348.82531.932األرجنتين

*31.44054.31432.629البرازيل

61.81062.5928.640تشيلي

57.51166.4623.145كولومبيا

*54.61665.2730.336جواتيماال

393142.13719.448بنما

561371.8430.238بيرو

35.23447.52820.747بورتو ريكو

28.943591027.443أوروجواي

44.557.527.1المتوسط

قيا
ري

ٕاف
 و

ط
س

ألو
ق ا

شر
ال

74375.7216.649أنجوال

39.330433628.241مصر

22.34653.11730.435ٕايران

56.21241.53847.57ٕاسرائيل

422968.1522.446لبنان

30.64151.52136.621مدغشقر

33.63829.54564.21المغرب

*32.629*54.21752.318قطر

76.3283.4143.611السعودية

71474.5334.526السودان

66.5853.61524.344اإلمارات

51.556.934.6المتوسط

*  ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها
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الجدول 15: نوع النشاط الريادي، المرصد العالمي لريادة األعمال، 2018

البلدالمنطقة
 معدل ريادة األعمال

الناشئة
 معدل ملكية الشركات

الجديدة
 النشاط الريادي في

مرحلة مبكرة

الترتيب/49الدرجةالترتيب/49الدرجةالترتيب/49الدرجة

سيا
ب آ

نو
وج

ق 
شر

10.426*4.7285.917الصين

11.422*8.8132.739الهند

3.14011.1714.116ٕاندونيسيا

2.2465.344*3.337اليابان

 الجمهورية
7.91114.714*6.820الكورية

9.531*3.2396.515تايوان

7.31613.2519.79تايالند

5.37.112.2المتوسط

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
ا و

وب
ور

أ

4.42410.923*6.820النمسا

642*2.4463.730بلغاريا

11.268.91018.710كندا

*9.629*5.8243.927كرواتيا

3.948*1.2482.739قبرص

6.141*2.344*435فرنسا

2.443546*2.742ألمانيا

*6.438*2.344*4.230اليونان

*6.5223.2369.629أيرلندا

1.6474.247*2.742ٕايطاليا

*10.724*3.730*7.117لوكسمبرج

12.318*6236.515هولندا

1.1485.245*4.132بولندا

 االتحاد
2.9385.643*2.742الروسي

*9.2113.13712.119سلوفاكيا

*6.438*2.8413.632سلوفينيا

*3.8296.438*2.742ٕاسبانيا

4.6292.5426.836السويد

3.4357.435*4.132سويسرا

7.11214.215*7.414تركيا

 المملكة
4.2268.234*4.230المتحدة

 الواليات
10.585.32215.613المتحدة

5.13.88.7المتوسط
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البلدالمنطقة
 ريادة األعمال باعتبارها

خيارا مهنيا جيدا
 المكانة الرفيعة لرواد

األعمال الناجحين
 االهتمام اإلعالمي بريادة

اإلعالم
الترتيب/49الدرجةالترتيب/49الدرجةالترتيب/49الدرجة

ي
يب

كار
 ال

حر
وب

ة 
ني

تي
لال

ا ا
ك

ري
أم

4.9274.3259.132األرجنتين

1.74716.4317.911البرازيل

16310.1925.13تشيلي

21.27*15.745.819كولومبيا

13.7515427.52جواتيماال

6.61413.817*7.414بنما

22.45*17.525.819بيرو

9.1122.64111.621بورتو ريكو

11.174.92315.712أوروجواي

10.87.918.3المتوسط

قيا
ري

ٕاف
 و

ط
س

ألو
ق ا

شر
ال

22.8119.5140.81أنجوال

9.827*5.917*435مصر

5.7219.728*4.132ٕايران

7.9144.82412.718ٕاسرائيل

6.91917.6224.14لبنان

10.9820.78*10.39مدغشقر

3.5346.737*3.337المغرب

8.533*5263.632قطر

*5.3256.91312.119السعودية

12.6622.26*10.39السودان

*10.724*3.927*7.117اإلمارات

7.98.616.2المتوسط

*  ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها
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الجدول 16: تابع: نوع النشاط الريادي، المرصد العالمي لريادة األعمال، 2018

البلدالمنطقة
 النشاط الريادي

للموظفين
 معدل ملكية الشركات

توقف الشركاتالقائمة

الترتيب/49الدرجةالترتيب/49الدرجةالترتيب/49الدرجة

سيا
ب آ

نو
وج

ق 
شر

*1423.2442.536الصين

0.8447244.919الهند

1.34111.8111.449ٕاندونيسيا

*2.2306.2321.843اليابان

 الجمهورية
*3.62312.582.536الكورية

13.965.414*4.221تايوان

2.42919.648.16تايالند

2.210.63.8المتوسط

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
ا و

وب
ور

أ

*517*6.496.527النمسا

*1.843*0.4488.419بلغاريا

8.64*7.522*8.61كندا

*3.429*5.3154.240كرواتيا

2.341*5.4146.133قبرص

2.5472.934*4.319فرنسا

*1.646*5.2167.522ألمانيا

1.83610.8143.429اليونان

3.825*6.825*8.61أيرلندا

*6.4291.646*3.225ٕايطاليا

*7.173.4433.726لوكسمبرج

*7.9412102.536هولندا

*1372.439*1.934بولندا

 االتحاد
*4.9371.646*0.745الروسي

4.4184.6383.628سلوفاكيا

*2.439*5.9136.825سلوفينيا

1.745*6.133*1.737ٕاسبانيا

*6.885.3363.726السويد

11.512242*6.310سويسرا

8.7175.215*3.225تركيا

 المملكة
2.735*7.356.429المتحدة

 الواليات
*837.9214.720المتحدة

57.23.2المتوسط
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البلدالمنطقة
 النشاط الريادي

للموظفين
 معدل ملكية الشركات

توقف الشركاتالقائمة

الترتيب/49الدرجةالترتيب/49الدرجةالترتيب/49الدرجة

ي
يب

كار
 ال

حر
وب

ة 
ني

تي
لال

ا ا
ك

ري
أم

9.1163.924*1.539األرجنتين

*20.334.322*0.745البرازيل

8.5187.111*4.221تشيلي

*4.720*6.527*232كولومبيا

11.2137.410*232جواتيماال

*3.429*0496.429بنما

*7.68*8.419*1.539بيرو

1.9483.132*1.934بورتو ريكو

3.5245.6356.612أوروجواي

1.98.75.3المتوسط

قيا
ري

ٕاف
 و

ط
س

ألو
ق ا

شر
ال

15.2525.51*3.225أنجوال

*2.1314.5397.68مصر

0.94312.396.113ٕايران

*517*7.264.240ٕاسرائيل

21.6287*1.737لبنان

*0.64722.414.322مدغشقر

10.43*4.8174.240المغرب

333*4.240*6.310قطر

2.8283.1458.55السعودية

10.21517.32*4.319السودان

6.3102.6465.116اإلمارات

3.79.59.2المتوسط

*  ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها
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الجدول 17: دافع نشاط ريادة األعمال في المرحلة المبكرة، المرصد العالمي لريادة األعمال 2018

االقتصادالمنطقة
مؤشر الدافعالفرص بدافع االبتكاربدافع الفرصةبدافع الضرورة

 النسبة
 المرتبة / 49المعّدل المرتبة / 49المعّدل المرتبة / 49المعّدل المرتبة / 49المئوية

سيا
ب آ

نو
وج

ق 
شر

* 27.81770.52825.5470.944الصين

* 46.3243.24825.4480.547الهند

* 25.21973.02444.2291.828ٕاندونيسيا

* 20.22969.53139.1381.926اليابان

 جمهورية
* 21.02777.71467.143.214كوريا

* 24.52075.51656.892.322تايوان

* 17.93180.01163.673.610تايلند

 2.0 46.0 69.9 26.1المتوسط

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
ا و

وب
ور

أ

15.93575.21738.1392.421النمسا

28.61468.13427.5451.043بلغاريا

3.313* 13.73779.31244.626كندا

* 32.3961.94244.3281.434كرواتيا

11.54284.6565.555.75قبرص

22.32672.92563.762.917فرنسا

* 16.73269.82952.8153.214ألمانيا

15.63681.3747.4213.016اليونان

2.224* 19.53076.21543.431أيرلندا

11.44381.0831.2432.718ٕايطاليا

12.04180.21055.7124.67لوكسمبورغ

8.94580.5969.327.82هولندا

8.44690.9155.1136.64بولندا

 االتحاد
39.8354.24631.6420.846الروسي

 جمهورية
* 27.01863.44049.6181.828سلوفاكيا

24.22169.63047.3222.025سلوفينيا

* 22.62570.72743.8301.926ٕاسبانيا

9.34473.42240.9354.48السويد

7.44887.1267.839.11سويسرا

* 16.33474.51828.2441.730تركيا

 المملكة
12.93984.2648.2193.79المتحدة

 الواليات
 المتحدة

األمريكية
8.14778.31356.4106.93

 3.6 47.8 75.3 17.5المتوسط
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االقتصادالمنطقة
مؤشر الدافعالفرص بدافع االبتكاربدافع الفرصةبدافع الضرورة

 النسبة
 المرتبة / 49المعّدل المرتبة / 49المعّدل المرتبة / 49المعّدل المرتبة / 49المئوية

ي
يب

كار
 ال

حر
وب

ة 
ني

تي
لال

ا ا
ك

ري
أم

* 68.83337.8401.434* 27.915األرجنتين

* 37.5661.84350.4171.338البرازيل

* 23.62274.12059.782.519تشيلي

* 3.610* 12.24085.5343.431كولومبيا

37.7562.24146.1251.242غواتيماال

13.03885.2470.415.46بنما

* 23.12373.22353.1142.322بيرو

* 22.92471.22639.7371.730بورتو ريكو

* 29.41366.33740.0361.434أوروغواي

 2.3 49.0 72.0 25.3المتوسط

قيا
ري

ٕاف
 و

ط
س

ألو
ق ا

شر
ال

* 38.8457.04536.3410.944أنغوال

* 47.6147.54726.0460.547مصر

* 36.4761.04446.3241.338ٕايران

* 16.43470.42943.9303.313ٕاسرائيل

* 36.1863.73947.5201.338لبنان

* 31.31067.23642.5331.434مدغشقر

* 31.21164.53841.0341.338المغرب

16.53374.21956.0113.412قطر

1.533* 29.91269.43244.626السعودية

* 67.63546.7231.730* 27.915السودان

 اإلمارات العربية
* 20.62873.92151.0162.519المتحدة

 1.7 43.8 65.1 30.2المتوسط
*  ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها
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 الجدول 18: توقعات توفير الوظائف، نشاط ريادة األعمال في المرحلة المبكرة، المرصد
العالمي لريادة األعمال 2018

االقتصادالمنطقة

 صفر وظائف خالل 5 
 سنوات

 معدل ملكية الشركات
الجديدة

 النشاط الريادي في
مرحلة مبكرة

 النسبة
 النسبةالمرتبة /48المئوية

 النسبةالمرتبة /48المئوية
المرتبة /48المئوية

سيا
ب آ

نو
وج

ق 
شر

20.423*66.7512.947الصين

39.23352.438.442الهند

75.6222.8401.648ٕاندونيسيا

56.71421.64321.620اليابان

 جمهورية
37.63549.6612.834كوريا

37.65*27.34335.120تايوان

45.42335.51919.126تايالند

 17.4 32.8 49.8المتوسط

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
ا و

وب
ور

أ

15.930*56.81327.330النمسا

72.2425.3352.546بلغاريا

20.721*57.11222.241كندا

39.93133.62526.515كرواتيا

43.62734.02422.419قبرص

40.33030.62729.19فرنسا

48.12023.03928.910ألمانيا

44.92445.4109.738اليونان

29.74026.63243.74أيرلندا

13.333*60.4926.333ٕايطاليا

48.61934.82316.629لوكسمبورغ

75.0315.4459.539هولندا

43.42845.11111.537بولندا

 االتحاد
63.5716.64419.824الروسي

 جمهورية
27.112*46.62226.333سلوفاكيا

*47.02137.71615.331سلوفينيا

*8.740*56.21535.120ٕاسبانيا

55.61627.82916.728السويد

36.63734.92228.511سويسرا

29.14125.03645.93تركيا

 المملكة
51.01728.42820.522المتحدة

 الواليات
 المتحدة

األمريكية
28.34240.01331.88

 21.1 30.1 48.8المتوسط
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االقتصادالمنطقة

 صفر وظائف خالل 5 
 سنوات

 معدل ملكية الشركات
الجديدة

 النشاط الريادي في
مرحلة مبكرة

 النسبة
 النسبةالمرتبة /48المئوية

 النسبةالمرتبة /48المئوية
المرتبة /48المئوية

ي
يب

كار
 ال

حر
وب

ة 
ني

تي
لال

ا ا
ك

ري
أم

36.43851.9411.736األرجنتين

*6.143*81.0112.947البرازيل

19.14747.3933.57تشيلي

11.34838.91449.92كولومبيا

20.44652.6227.013غواتيماال

*43.72650.256.143بنما

*27.24457.4115.331بيرو

24.217*26.44549.47بورتو ريكو

36.83644.41218.827أوروغواي

 21.4 45.0 33.6المتوسط

قيا
ري

ٕاف
 و

ط
س

ألو
ق ا

شر
ال

44.52531.22624.316أنغوال

19.325*58.51022.241مصر

36.06*40.62923.437ٕايران

52.51724.63722.919ٕاسرائيل

58.31138.0153.745لبنان

61.1836.6182.347مدغشقر

*8.740*64.0627.330المغرب

26.714*49.91823.437قطر

12.235*38.43449.47السعودية

39.53237.41723.118السودان

 اإلمارات العربية
31.93914.84653.31المتحدة

 21.1 29.8 49.0المتوسط

*  ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها
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 الجدول 19: االبتكار والعالمية، نشاط ريادة األعمال في المرحلة المبكرة، المرصد العالمي لريادة األعمال

االقتصادالمنطقة
العالميةاالبتكار

 المرتبة / 48النسبة المئوية المرتبة / 49النسبة المئوية

سيا
ب آ

نو
وج

ق 
شر

33.1128.834الصين

46.9325.416الهند

15.4405.739ٕاندونيسيا

27.72125.017اليابان

29.91710.531جمهورية كوريا

18.83510.830تايوان

18.626*17.836تايالند

 15.0 27.1المتوسط

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
ا و

وب
ور

أ

37.0843.06النمسا

7.438*14.941بلغاريا

41.3543.85كندا

24.62740.38كرواتيا

38.6738.210قبرص

*28.12019.921فرنسا

30.51618.925ألمانيا

28.41827.515اليونان

35.8935.511أيرلندا

*24.32819.921ٕايطاليا

47.9147.23لوكسمبورغ

23.8298.735هولندا

*12.2453.041بولندا

8.1471.645االتحاد الروسي

22.03221.920جمهورية سلوفاكيا

25.52528.714سلوفينيا

22.3319.333ٕاسبانيا

33.71132.913السويد

31.71433.312سويسرا

30.81514.228تركيا

21.63419.523المملكة المتحدة

34.01012.729الواليات المتحدة األمريكية

 24.0 28.1المتوسط
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االقتصادالمنطقة
العالميةاالبتكار

 المرتبة / 48النسبة المئوية المرتبة / 49النسبة المئوية

ي
يب

كار
 ال

حر
وب

ة 
ني

تي
لال

ا ا
ك

ري
أم

*32.2133.041األرجنتين

3.7480.347البرازيل

غير متاح-47.62تشيلي

16.1399.632كولومبيا

39.262.343غواتيماال

10.54614.427بنما

21.9338.137بيرو

26.12423.818بورتو ريكو

25.3268.436أوروغواي

 8.7 24.7المتوسط

قيا
ري

ٕاف
 و

ط
س

ألو
ق ا

شر
ال

1.844*17.836أنغوال

27.52222.319مصر

17.2384.940ٕايران

32.91330.214ٕاسرائيل

41.9459.31لبنان

1.146*13.443مدغشقر

54.92*14.941المغرب

26.92341.87قطر

23.33040.09السعودية

19.224*13.443السودان

28.21946.74اإلمارات العربية المتحدة

 29.3 23.4المتوسط

*  ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها
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الجدول 20: توزع نشاط ريادة األعمال في المرحلة المبكرة حسب الجنس، المرصد العالمي لريادة األعمال 2018

االقتصادالمنطقة

 مشاركة الذكور في نشاط ريادة
 األعمال في المرحلة المبكرة )النسبة

 )المئوية من الذكور

 مشاركة اإلناث في نشاط ريادة
  األعمال في المرحلة المبكرة
)النسبة المئوية من اإلناث(

المرتبة / 49النسبة المئوية المرتبة / 49النسبة المئوية

سيا
ب آ

نو
وج

ق 
شر

11.4299.318الصين

*8.721*14.021الهند

14.112*14.021ٕاندونيسيا

*6.7434.041اليابان

17.01512.216جمهورية كوريا

10.2328.820تايوان

20.11019.36تايالند

 10.9 13.3المتوسط

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
ا و

وب
ور

أ

13.9237.929النمسا

6.4455.634بلغاريا

17.011*20.48كندا

12.1277.131كرواتيا

4.8482.947قبرص

7.0415.337فرنسا

6.6443.346ألمانيا

*3.943*8.837اليونان

11.9287.530أيرلندا

5.5472.848ٕايطاليا

*12.7268.721لوكسمبورغ

16.2168.327هولندا

6.0464.539بولندا

*7.3403.943االتحاد الروسي

9.019*15.217جمهورية سلوفاكيا

3.845*8.837سلوفينيا

6.8426.033ٕاسبانيا

*9.5354.041السويد

10.0344.738سويسرا

*20.0118.424تركيا

*11.1305.435المملكة المتحدة

17.71413.614الواليات المتحدة األمريكية

 6.5 10.9المتوسط
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االقتصادالمنطقة

 مشاركة الذكور في نشاط ريادة
 األعمال في المرحلة المبكرة
 )النسبة المئوية من الذكور(

 مشاركة اإلناث في نشاط
 ريادة األعمال في المرحلة

  المبكرة
)النسبة المئوية من اإلناث(

المرتبة / 49النسبة المئوية المرتبة / 49النسبة المئوية

ي
يب

كار
 ال

حر
وب

ة 
ني

تي
لال

ا ا
ك

ري
أم

10.1338.128األرجنتين

18.51317.39البرازيل

29.0421.23تشيلي

24.9617.87كولومبيا

30.8324.52غواتيماال

13.82413.913بنما

23.9720.95بيرو

*8.424*15.28بورتو ريكو

19.41212.315أوروغواي

 16.0 20.6المتوسط

قيا
ري

ٕاف
 و

ط
س

ألو
ق ا

شر
ال

41.0140.71أنغوال

*14.1205.435مصر

12.9256.532ٕايران

12.8269.119ٕاسرائيل

31.3217.48لبنان

21.14*20.48مدغشقر

9.2364.340المغرب

*8.6398.424قطر

14.7198.523السعودية

27.5517.110السودان

11.03110.117اإلمارات العربية المتحدة

 13.5 18.5المتوسط

*  ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها
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الجدول 21: توزع نشاط ريادة األعمال في المرحلة المبكرة حسب الجنس، المرصد العالمي لريادة األعمال 2018

االقتصادالمنطقة

 مشاركة الذكور في
 نشاط ريادة األعمال في
 المرحلة المبكرة بدافع

 الفرصة )%(

 مشاركة اإلناث في
 نشاط ريادة األعمال في
 المرحلة المبكرة بدافع

الفرصة )%(

 مشاركة الذكور في
 نشاط ريادة األعمال في
 المرحلة المبكرة بدافع

الضرورة )%(

 مشاركة اإلناث في
 نشاط ريادة األعمال في
 المرحلة المبكرة بدافع

الضرورة )%(

 النسبة
 النسبة المرتبة / 49المئوية

 النسبة المرتبة / 49المئوية
 النسبة المرتبة / 49المئوية

 المرتبة / 49المئوية

سيا
ب آ

نو
وج

ق 
شر

68.93772.42229.41025.924الصين

45.04840.24744.2249.92الهند

70.82322.41928.018*75.219ٕاندونيسيا

62.83518.13123.827*73.328اليابان

 جمهورية
21.92019.630*77.61477.814كوريا

75.61875.31824.41624.725تايوان

18.732*80.31079.61117.132تايالند

 27.2 25.4 68.4 70.8المتوسط

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
ا و

وب
ور

أ

74.32477.01616.53714.936النمسا

72.23263.43423.21734.811بلغاريا

75.91783.3516.83510.042كندا

32.4732.215*59.640*63.342كرواتيا

83.4786.6212.4409.843قبرص

77.51566.92721.12323.926فرنسا

15.934*69.93669.72417.132ألمانيا

87.3467.72610.44527.121اليونان

19.62719.331*77.814*75.219أيرلندا

11.54111.341*82.2878.612ٕايطاليا

4.247*78.81382.4817.132لوكسمبورغ

79.31282.878.6469.744هولندا

87.9195.0110.8435.046بولندا

 االتحاد
39.84833.1551.11*62.644الروسي

 جمهورية
64.44161.73726.61327.620سلوفاكيا

72.63162.43620.72532.714سلوفينيا

65.72918.92826.722*75.219ٕاسبانيا

70.73380.01012.5391.348السويد

87.4386.435.54811.539سويسرا

76.71718.33011.440*73.626تركيا

 المملكة
85.7581.0911.14216.633المتحدة

 الواليات
 المتحدة

األمريكية
81.1974.7198.5477.745

 18.4 16.9 73.6 76.4المتوسط
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االقتصادالمنطقة

 مشاركة الذكور في
 نشاط ريادة األعمال في
 المرحلة المبكرة بدافع

 الفرصة )%(

 مشاركة اإلناث في
 نشاط ريادة األعمال في
 المرحلة المبكرة بدافع

الفرصة )%(

 مشاركة الذكور في
 نشاط ريادة األعمال في
 المرحلة المبكرة بدافع

الضرورة )%(

 مشاركة اإلناث في
 نشاط ريادة األعمال في
 المرحلة المبكرة بدافع

الضرورة )%(

 النسبة
 النسبة المرتبة / 49المئوية

 النسبة المرتبة / 49المئوية
 النسبة المرتبة / 49المئوية

 المرتبة / 49المئوية

ي
يب

كار
 ال

حر
وب

ة 
ني

تي
لال

ا ا
ك

ري
أم

*76.41659.83921.42135.79األرجنتين

67.73855.64431.4944.05البرازيل

79.91166.52818.42930.616تشيلي

87.5283.0610.74414.137كولومبيا

67.43956.14232.3843.96غواتيماال

85.6684.8413.73812.338بنما

73.12123.11823.128*73.328بيرو

20.92426.223*64.930*75.022بورتو ريكو

70.23560.53825.71534.712أوروغواي

 29.4 22.0 67.1 75.9المتوسط

قيا
ري

ٕاف
 و

ط
س

ألو
ق ا

شر
ال

67.34047.24527.51249.53أنغوال

48.44745.04647.3148.54مصر

39.6329.817*59.04664.930ٕايران

69.03772.22320.62610.642ٕاسرائيل

*64.33336.4435.79*63.342لبنان

70.33464.43228.51133.913مدغشقر

68.32532.8627.719*62.644المغرب

16.73615.835*73.13078.612قطر

26.11439.07*59.640*73.626السعودية

55.94321.22238.38*75.022السودان

 اإلمارات العربية
73.92573.82020.32621.429المتحدة

 31.8 28.8 63.1 66.9المتوسط

*  ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها
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الجدول 22: المشاركة في نشاط ريادة األعمال في المرحلة المبكرة حسب العمر، المرصد العالمي لريادة األعمال 2018

االقتصادالمنطقة

 نشاط ريادة األعمال
 في المرحلة

 المبكرة عام 24-18

 نشاط ريادة األعمال
 في المرحلة

 المبكرة عام 34-25

 نشاط ريادة األعمال
 في المرحلة

 المبكرة عام 44-35

 نشاط ريادة األعمال
 في المرحلة

 المبكرة عام 54-45

 نشاط ريادة األعمال
 في المرحلة

المبكرة عام 64-55

 النسبة
المئوية

 المرتبة /
49 

 النسبة
المئوية

 المرتبة /
49 

 النسبة
المئوية

 المرتبة /
49 

 النسبة
المئوية

 المرتبة /
49 

 النسبة
المئوية

 المرتبة /
49 

سيا
ب آ

نو
وج

ق 
شر

*10.92412.02913.22110.8225.126الصين

6.920*12.618*12.31913.3289.629الهند

10.013*13.61614.62416.91312.618ٕاندونيسيا

4.5452.642*5.4398.4386.341اليابان

 جمهورية
8.63115.32016.01616.3914.58كوريا

*3.338*10.82516.91810.9266.236تايوان

11.92027.2421.7817.5817.46تايالند

 8.5 11.5 13.5 15.4 10.5المتوسط

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
ا و

وب
ور

أ

14.01515.12213.02297.0263.537النمسا

*7.7387.3322.443*3.8428.040بلغاريا

27.3326.1720.1914.7129.315كندا

11.5254.9422.345*11.72119.013كرواتيا

1.7474.0484.0485.2403.736قبرص

4.035*6.236*3.2448.1398.135فرنسا

*6.0386.6466.1434.6442.443ألمانيا

11.5227.0454.1474.7435.425اليونان

9.9289.1287.619*13.426*6.736أيرلندا

4.4416.4475.0463.6462.147ٕايطاليا

4.84014.22514.61810.0256.522لوكسمبورغ

15.91017.61612.42410.7236.621هولندا

2.0482.246*1.2489.8368.135بولندا

 االتحاد
3.3472.048*6.9359.7375.644الروسي

 جمهورية
19.2716.81913.7208.2304.928سلوفاكيا

2.841*5.438*6.341*3.14513.426سلوفينيا

3.3437.5447.3407.2334.730ٕاسبانيا

*6.9344.233*5.644*10.3288.040السويد

*7.6399.6274.233*2.24610.534سويسرا

14.31417.21716.21511.2218.717تركيا
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االقتصادالمنطقة

 نشاط ريادة األعمال
 في المرحلة

 المبكرة عام 24-18

 نشاط ريادة األعمال
 في المرحلة

 المبكرة عام 34-25

 نشاط ريادة األعمال
 في المرحلة

 المبكرة عام 44-35

 نشاط ريادة األعمال
 في المرحلة

 المبكرة عام 54-45

 نشاط ريادة األعمال
 في المرحلة

المبكرة عام 64-55

 النسبة
المئوية

 المرتبة /
49 

 النسبة
المئوية

 المرتبة /
49 

 النسبة
المئوية

 المرتبة /
49 

 النسبة
المئوية

 المرتبة /
49 

 النسبة
المئوية

 المرتبة /
49 

 المملكة
6.5356.223*7.83211.4319.033المتحدة

 الواليات
 المتحدة

األمريكية
14.712*18.11519.71014.21410.412

 4.8 11.5 9.8 12.2 8.8المتوسط

ي
يب

كار
 ال

حر
وب

ة 
ني

تي
لال

ا ا
ك

ري
أم

*9.13210.5245.126*8.93010.534األرجنتين

21.2620.21219.51215.6109.714البرازيل

18.8826.6531.1226.3319.62تشيلي

17.1924.31026.2621.2613.910كولومبيا

27.4230.0330.7325.6414.77غواتيماال

11.42314.82316.41415.5118.418بنما

24.5521.81126.0718.4718.63بيرو

13.8198.3294.631*12.41819.013بورتو ريكو

4.532*12.91724.5819.61112.816أوروغواي

 11.0 17.1 21.4 21.3 17.2المتوسط
قيا

ري
ٕاف

 و
ط

س
ألو

ق ا
شر

ال
38.9151.0139.8131.6128.21أنغوال

7.4319.016*9.033*10.72611.232مصر

3.040*7.23315.22110.2275.438ٕايران

*11.0227.619*13.5269.928*11.721ٕاسرائيل

15.91130.3227.9423.6518.44لبنان

24.8426.3615.61714.61313.711مدغشقر

*7.1347.8437.8375.1413.338المغرب

9.33111.6206.024*8.040*6.736قطر
14.49*12.72312.816*10.52711.232السعودية

24.4927.252.8218.05*14.712السودان

 اإلمارات
 العربية

المتحدة
9.02911.9309.629*12.9154.829

 11.5 12.6 16.3 19.2 14.3المتوسط

*  ٕاشارة ٕالى أن بلدين أو أكثر لهما المرتبة نفسها
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12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

مؤشر ريادة األعمال 
الوطني

االقتصاد
المرتبة النسبة 

المئوية

6.8 5.9 7.2 8.0 6.3 6.4 7.3 6.8 6.6 6.4 6.9 5.8 1 6.7 قطر

7.2 6.0 7.4 7.2 6.4 6.1 7.1 5.7 6.3 6.1 7.0 6.6 2 6.6 ٕاندونيسيا

6.9 6.5 5.9 8.5 6.8 5.9 6.9 6.0 6.4 6.0 6.0 6.5 3 6.5 هولندا

5.1 4.9 5.7 7.2 5.0 3.8 4.1 2.6 4.4 3.9 4.7 4.9 4 4.7 مصر

6.3 6.6 6.5 9.0 6.4 5.6 6.0 4.3 6.1 6.2 6.7 6.0 4 6.3 تايوان

6.2 5.9 7.2 7.4 6.4 5.8 5.8 5.0 6.3 5.2 7.0 6.3 5 6.2 الهند

8.1 5.3 6.1 7.9 6.6 4.9 6.1 4.8 4.9 5.2 4.6 6.6 6 6.0
 الواليات المتحدة

األمريكية

6.8 5.1 6.7 7.5 5.7 4.9 5.7 5.0 6.2 5.8 6.7 4.8 7 5.9
 اإلمارات العربية

المتحدة

5.4 5.8 4.3 7.4 5.9 5.7 6.3 4.5 7.0 5.9 6.1 4.6 8 5.7 لوكسمبورغ

5.1 5.4 5.0 8.7 6.4 6.0 5.8 3.8 6.3 5.3 5.1 5.1 9 5.7 سويسرا

5.2 4.4 4.8 8.5 5.9 5.3 6.3 3.2 6.3 5.9 6.5 5.2 10 5.6 فرنسا

6.7 4.9 7.4 8.2 4.7 4.5 5.9 3.8 5.0 5.1 5.3 5.1 11 5.6 الصين

6.2 5.0 4.7 7.5 6.7 5.3 5.3 4.6 5.4 4.8 5.5 5.9 12 5.5 كندا

4.3 6.4 5.0 8.4 6.7 5.0 5.8 2.9 6.9 4.4 5.2 5.5 13 5.5 النمسا

5.7 4.2 8.0 7.4 4.7 4.5 4.8 3.8 5.7 4.9 6.8 5.2 14 5.5 جمهورية كوريا

6.3 5.1 6.7 7.2 5.4 4.5 5.5 4.1 4.7 4.6 5.1 6.0 15 5.5 تايالند

5.6 5.2 5.4 7.0 5.8 5.2 5.9 3.9 6.2 4.4 5.2 5.0 16 5.4 ٕاسبانيا

6.0 5.6 4.7 5.9 5.8 5.1 5.6 4.2 6.2 4.9 5.4 5.8 17 5.4 أيرلندا

5.4 5.5 6.5 8.0 5.6 4.6 5.1 4.4 5.3 4.1 4.4 5.3 18 5.4 السويد

5.0 5.7 5.6 6.7 6.3 5.1 5.1 3.4 6.5 4.8 4.8 5.3 19 5.4 ألمانيا

4.0 4.9 7.8 8.2 4.9 5.5 4.6 2.6 4.9 4.5 6.0 5.5 20 5.3 اليابان

6.0 4.7 6.2 6.2 5.6 5.0 5.6 3.3 5.8 4.0 6.9 3.6 21 5.2 األرجنتين

5.3 5.1 4.8 7.8 6.7 4.4 5.3 4.6 5.0 4.1 4.6 5.3 22 5.2 التفيا

6.2 4.1 6.3 7.5 4.9 4.7 6.5 3.4 5.6 4.1 5.1 4.4 23 5.2 المكسيك

5.4 4.8 7.5 8.0 5.5 4.2 4.5 3.0 4.9 3.5 5.4 5.8 24 5.2 بولندا

4.1 5.3 5.9 7.7 5.5 4.8 5.3 3.5 5.5 3.7 4.9 5.5 25 5.2 سلوفينيا

6.0 4.2 4.9 8.1 4.6 4.1 5.6 2.7 6.2 5.2 5.8 4.3 26 5.1 تشيلي

4.8 5.0 5.4 7.2 5.9 4.6 5.9 3.6 4.1 5.7 5.2 4.2 27 5.1 قبرص

7.7 4.2 5.2 7.7 6.3 4.8 5.3 3.1 4.4 2.8 4.1 5.9 28 5.1 ٕاسرائيل

5.6 4.7 6.9 6.8 6.2 5.0 5.6 3.1 4.7 3.9 5.0 5.3 29 5.1 تركيا

5.4 4.9 5.5 6.2 5.7 4.6 4.8 3.3 4.5 5.4 3.8 5.5 30 4.9 المملكة المتحدة

المعّدل لـ 54 دولة

الجدول 23: مؤشر بيئة ريادة األعمال الوطني ومحاوره الـ 12،  2018
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12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

مؤشر ريادة األعمال 
الوطني

االقتصاد
المرتبة النسبة 

المئوية

5.5 4.2 5.9 6.7 5.3 3.5 4.5 3.5 5.1 5.0 6.1 3.8 31 4.9 كازاخستان

5.9 4.6 4.6 7.0 4.7 3.7 6.3 3.8 5.1 4.1 4.3 3.6 32 4.8 كولومبيا

3.9 4.5 4.1 6.8 5.1 4.9 6.3 2.8 6.0 3.8 4.6 3.9 33 4.7 أوروغواي

7.2 4.2 4.8 4.4 5.7 3.7 5.3 4.4 4.2 3.8 3.7 5.3 35 4.7 لبنان

3.9 4.3 5.2 7.7 5.8 3.7 4.5 3.1 3.9 5.0 3.5 5.8 36 4.7 بلغاريا

5.2 3.5 7.1 6.7 5.6 3.0 5.3 3.2 3.6 3.7 4.2 3.7 37 4.6 االتحاد الروسي

6.2 4.0 4.9 7.3 4.7 2.9 5.6 2.6 5.6 4.1 3.9 3.0 38 4.6
 جمهورية

الدومينيكان

6.2 4.5 4.7 6.3 4.6 3.8 5.5 3.4 4.6 3.6 3.8 4.0 39 4.5 بيرو

3.9 4.8 5.6 5.5 4.8 4.5 5.0 3.0 4.4 3.5 4.4 5.1 40 4.5 ٕايطاليا

6.0 4.1 5.5 6.9 4.2 3.1 3.5 1.9 4.4 4.0 4.9 3.6 41 4.4
 المملكة العربية

السعودية

4.7 4.1 5.0 7.1 5.0 4.4 4.4 3.1 3.7 2.9 3.7 4.4 42 4.3 اليونان

3.2 5.1 4.8 7.9 5.9 3.6 4.3 3.0 3.8 3.2 2.7 5.3 43 4.3 جمهورية سلوفاكيا

5.6 4.2 4.4 6.9 5.2 3.7 6.2 2.5 3.3 3.9 2.4 3.0 44 4.3 غواتيماال

4.8 3.5 8.3 5.5 5.4 3.3 4.4 2.7 3.0 3.0 2.8 4.3 45 4.3 السودان

4.7 4.3 6.3 6.4 4.0 3.7 4.2 3.2 3.2 3.3 4.3 4.2 46 4.3 ٕايران

4.2 3.4 5.0 7.3 5.5 2.9 4.5 2.1 3.8 4.4 3.8 4.0 47 4.3 المغرب

3.8 4.1 6.5 6.0 5.0 3.8 4.5 2.5 3.7 2.3 3.1 5.3 48 4.2 البرازيل

4.2 3.7 5.7 4.7 4.8 3.6 6.1 2.6 3.4 3.6 3.7 3.1 49 4.1 مدغشقر

5.2 4.0 5.5 4.4 5.1 3.0 4.3 3.6 3.5 4.1 4.1 2.9 50 4.1 أنغوال

5.1 4.0 5.1 5.3 4.9 3.5 5.6 2.6 3.9 2.5 3.2 3.5 51 4.1 بورتو ريكو

5.1 3.3 4.5 6.7 3.9 3.5 4.4 2.1 4.7 3.6 3.2 3.4 52 4.0 بنما

3.1 3.3 5.7 6.2 4.2 3.3 4.1 2.7 3.7 2.3 3.1 4.4 53 3.8 كرواتيا

3.5 3.5 5.4 5.6 4.0 2.1 2.5 2.0 2.5 2.8 2.0 1.9 54 3.2 موزمبيق

النسبة المئوية:1=غير كاٍف، 10 = كاف تماما(  1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .

10 .
11 .
12 .

تمويل المشاريع الريادية
السياسات الحكومية: الدعم والمالئمة

السياسات الحكومية: الضرائب والبيروقراطية 
برامج ريادة األعمال الحكومية

تعليم ريادة األعمال في المراحل المدرسية
تعليم ريادة األعمال في مراحل ما بعد المدرسة

نقل البحث والتطوير 
البنية التحتية التجارية والقانونية

البنية التحتية المادية
متغيرات السوق الداخلية

أعباء السوق الداخلية أو لوائح الدخول اليها
األعراف الثقافية واالجتماعية
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v  v

المنهجية والتعاريف   .7

1.7 مؤرشات ريادة االمعال 

يــدرس املرصــد عــدًدا مــن املــٔورشات الــي تعتــر لوحــة قيــاس متثــل 
مجموعــة شــاملة مــن املقاييــس الــي تســامه جممتعــة يف قيــاس أثــر 
النشــاط الريــادي عــى املجمتــع، وتقيــس مســتوى دمع املجمتــع هلــذا 

النشــاط. وفيــا يــيل تعاريــف ألمه مــؤرشات ريــادة األمعــال:

القمي والتصورات االجمتاعية

املانة الرفيعة لرواد األمعال الناحجن:
ــدون أن  ــن يعتق ــة 18–64 الذي ــة العمري ــن الفئ ــن م ــبة الســان البالغ نس

ــة. ــة رفيع ــون مبان رواد األمعــال حيظ

خيار مهين جيد: 
ــدون أن  ــن يعتق ــة 18–64 الذي ــة العمري ــن الفئ ــن م نســبة الســان البالغ

ــد.  ــار مهــي جي ــادة األمعــال خي ري

هسولة بدء مرشوع جتاري:
ــه  ــن يعتقــدون أن ــة 18–64 الذي ــة العمري نســبة الســان البالغــن مــن الفئ

مــن الهســل إنشــاء مــروع جتــاري.

اهمتام اإلعالم بريادة األمعال: 
نســبة الســان البالغــن مــن الفئــة العمريــة 18– 64 الذيــن يعتقــدون بوجود 
 تغطية ٕاجيابية واســعة من وســائل اإلعام لنشــاط ريادة األمعال يف بادمه.

املواقف الفردية من رواد األمعال احملمتلن 

الفرص املدركة: 
نســبة الســان مــن الفئــة العمريــة 18–64 الذيــن يــرون فرصــة جيــدة يف 

تأســيس معــل جديــد يف منطقــة ســكهنم.

القدرات املدركة: 
نســبة الســان مــن الفئــة العمريــة 18–64 الذيــن يعتقــدون اهٔنــم ميتلكــون 

املهــارات واملعرفــة املطلوبــة لتأســيس مــروع جديــد

اخلوف من الفشل: 
نســبة الســان مــن الفئــة العمريــة 18–64 ممــن يدركون وجــود الفرصة ولكهنم 

يشــريون ٕاىل أن اخلــوف مــن الفشــل مينعهــم مــن تأســيس مــروع جديــد. 

النوايا الريادية: 
نســبة الســان مــن الفئــة العمريــة 18–64 )باســتثناء أولئــك املشــاركن يف 
ــال  ــرون رواد امٔع ــن يعت ــادي( الذي ــاط الري ــل النش ــن مراح ــة م أي مرحل

حممتلــن ولدهيــم نيــة تأســيس معــل جديــد خــال ثــاث ســنوات. 

معرفة رواد أمعال ناشئن: 
ــة 18–64 واللذيــن يعرفــون رواد أمعــال  ــة العمري نســبة الســان مــن الفئ

قامــوا بتأســيس مــروع خــال العامــن املاضيــن.

مٔورشات النشاط الريادي
 

معدل ريادة األمعال الناشئة: 
نســبة الســان البالغــن مــن الفئــة العمريــة 18–64 عامــا الذيــن مه حاليــا 
رواد أمعــال ناشــوئن، أي مشــاركون بنشــاط يف تأســيس أمعــال جتاريــة 
ميلكوهنــا أو يتشــاركون ملكيهتــا؛ مل تدفــع الرواتــب أو األجــور أو أي 

مدفوعــات أخــرى ألحصاهبــا ألكــر مــن ثاثــة أهشــر. 

معدل ملكية الرشاكت اجلديدة: 
نســبة الســان البالغــن مــن الفئــة العمريــة 18–64 عامــا وميلكون/يديــرون 
حاليــا رشكــة قامئــة، أي ميتلكــون ويديــرون مٔوسســة دفعــت رواتــب وأجــور 
ــة أهشــر ولكــن أقــل  ــد عــن ثاث أو أي مدفوعــات أخــرى لملالكــن ملــدة تزي

مــن 42 هشــًرا. 

نشاط ريادة األمعال يف املرحلة املبكرة: 
ــا ممــن مه يف  ــة 18–64 عام ــة العمري ــن الفئ ــن م ــبة الســان البالغ نس
ــرون  ــال ناشــوئن(، أو ميلكون/يدي ــد )رواد امٔع ــيس معــل جدي ــة تأس مرحل

منشــأة جديــدة.

معدل ملكية الرشاكت القامئة: 
نســبة الســان البالغــن مــن الفئــة العمريــة 18–64 عامــا وميلكون/يديــرون 
حاليــا رشكــة قامئــة، أي ميتلكــون ويديــرون مٔوسســة دفعــت رواتــب وأجــورا 

وأي مدفوعــات أخــرى لملالكــن ملــدة تزيــد عــن 42 هشــًرا. 

معدل توقف األمعال: 
نســبة الســان البالغــن مــن الفئــة العمريــة 18–64 عامــا )الذيــن يعــدون 
ٕامــا رواد امٔعــال ناشــئن أو مالكن/مديريــن ملنشــأة جديــدة( ممــن قامــوا، 
خــال األهشــر 12 األخــرية، بٕايقــاف منشــآهتم، ٕامــا بســبب البيــع، أو 

ــر يف ٕاحــدى الــراكت.  ــة مالك/مدي اإلغــاق، أو التوقــف عــن وظيف

النشاط الريادي لملوظفن:
نســبة الســان البالغــن مــن الفئــة العمريــة 18–64 عامــا، ممــن شــاركوا، 
ــر أو ٕاطــاق منتجــات  ــل تطوي ــة مث بصفهتــم موظفــن، يف نشــاطات ريادي
ــد يف  ــدة، أو يف تأســيس قســم أو مٔوسســة أو فــرع جدي أو خدمــات جدي

رشكهتــم. 

النشاط الريادي املبتكر: 
النســبة املوئيــة مــن رواد األمعــال يف املرحلــة املبكــرة الذيــن يشــريون إىل 
أن منتجهــم أو خدمهتــم جديــدة بالنســبة لبعــض العمــاء أو مجيعهــم، ويــم 

تقدميهــا مــن ِقبــل قلــة أو ال يوجــد منافســن آخريــن هلــم.

النشاط الريادي ذو التوجه الدويل:
النســبة املوئيــة مــن رواد األمعــال يف املرحلــة املبكــرة الذيــن يشــريون إىل 

أن مــا ال يقــل عــن 25% مــن مبيعاهتــم يه لعمــاء مــن بلــدان أخــرى.

النشاط الريادي بدافع احلاجة:
النســبة املوئيــة مــن رواد األمعــال يف املرحلــة املبكــرة الذيــن يشــاركون يف 

ريــادة األمعــال ألهنــم مل يكــن لدهيــم خيــارات أفضــل للعمــل.
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النشاط الريادي بدافع التطوير:
ــة املبكــرة الذيــن ذكــروا )1(  النســبة املوئيــة مــن رواد األمعــال يف املرحل
أهنــم مدفوعــون بالفــرص بــداًل مــن عــدم وجــود خيــارات أفضــل للعمــل؛ و 
)2( الذيــن يشــريون إىل أن الدافــع الرئيــي لملشــاركة يف هــذه الفرصــة 
ــم  ــاظ عــى دخله ــداًل مــن جمــرد احلف ــم، ب ــادة دخله هــو االســتقال أو زي

احلــايل.

ظروف إطار بيئة ريادة األمعال 

ــادة األمعــال ٕاىل متوســط قيــة آراء  ــة ري تســتند جــودة ظــروف ٕاطــار بيئ
اخلــراء، بتطبيــق مقيــاس ليكــرت )1 = غــري اكٍف - 9 = اكٍف متاًمــا(، 

عــى العنــارص التاليــة يف ٕاطــار معــل ريــادة األمعــال. 

متويل النشاط الريادي: 
توفــر مــوارد ماليــة، اكملســامهة يف رأس املــال، وقروض لملنشــآت الصغرية 

واملتوســطة، مبــا يف ذلــك املنــح والــدمع احلكويم. 

السياسة احلكومية: 
مستوى دمع السياسات العامة لنشاط ريادة األمعال، عر مكونن:

• الدمع واملاءمة
• الرائب والبريوقراطية 

الراجم احلكومية لريادة األمعال: 
وجــود بــراجم يف مجيــع مســتويات احلكومــة تقــدم مســاعدة مبــارشة 

لملنشــآت الصغــرية واملتوســطة ومســتوى جــودة هــذه الــراجم. 

تعلمي ريادة األمعال: 
ــرية واملتوســطة  ــيس املنشــآت الصغ ــى تأس ــب ع ــن التدري مســتوى تضم
 وٕادارهتــا يف مجيــع مســتويات نظــام التعلــم والتدريــب، عــر مكونــن:

 • تعلم ريادة األمعال يف املدارس )التعلم األسايس والثانوي(. 
 • تعلــم ريــادة األمعــال بعــد مســتوى الثانويــة )التعلــم العــايل مثــل 

التعلــم املهــي، واملعاهــد ولكيــات األمعــال(.

نقل البحث والتطوير: 
ــدة  ــة جدي ــرص جتاري ــر الوطــي يف ٕاجيــاد ف ــاع البحــث والتطوي دور قط

ــرية واملتوســطة.  ــآت الصغ ــه لملنش ــر خدمات ومســتوى توف

البنية التحتية التجارية والقانونية: 
وجــود مٔوسســات وخدمــات تــدمع املنشــآت الصغــرية واملتوســطة وتعززهــا 
يف جمــال حقــوق امللكيــة، والتجــارة، واحملاســبة، والشــٔوون القانونيــة 

ــم.  ــات التقي وخدم

لواحئ تنظمي الدخول اىٕل السوق: 
وتتألف من مكونن: 

 • متغريات السوق الداخلية: مستوى تغري األسواق بن سنة وأخرى. 
 • أعبــاء الســوق الداخليــة أو لــواحئ تنظــم الدخــول إلهيــا: مســتوى حريــة 

الــراكت اجلديــدة يف دخــول األســواق القامئــة. 

البنية التحتية املادية 
هسولــة الوصــول ٕاىل املــوارد املاديــة اكالتصــاالت، واملرافــق، والنقــل )الري 

واجلــوي( بأســعار غــري متيزيــة ضــد املنشــآت الصغرية واملتوســطة. 

األعراف الثقافية واالجمتاعية 
ــود  ــال تق ــا بأفع ــة وقبوهل ــة والثقافي ــراف االجمتاعي ــع األع مســتوى تجشي
ــروة  ــادة ال ــاهٔنا زي ــن ش ــدة م ــاطات جدي ــل أو نش ــرق مع ــق ط ٕاىل تطبي

والدخــل الخشصيــن. 

2.7 اإلطار النظري 

لقــد ُوضــع اإلطــار النظــري لدراســة املرصــد هبــدف توفــري منصــة لتقيــم 
ــة. مــن  ــادي عــى المنــو االقتصــادي يف لك دول ــري النشــاط الري مــدى تأث

أجل:
 • حتديد الرابط الوثيق بن ريادة األمعال والتمنية االقتصادية

ــك   • استكشــاف العوامــل املجشعة/املعيقــة للنشــاط الريــادي، ال ســيا تل
املتعلقــة بالقــم االجمتاعيــة، واملواقــف الخشصيــة، وبيئــة ريــادة األمعــال

  • توضيــح أثــر السياســات يف حتفــز القــدرات الرياديــة يف اقتصــاد مــا.

ولدراســة العاقــة املتبادلــة بــن ريــادة األمعــال والتمنيــة االقتصاديــة، 
ــا يركــز عــى تأســيس  وضــع املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال ٕاطــاًرا نظرّيً
ــه  ــذ وضع ــار باســمترار من ــذا اإلط ــور ه ــو. وتط ــة والمن األمعــال، والتمني
النظــري  11، يمتحــور اإلطــار  1999. ومكــا يظهــر الشــل  يف عــام 
املذكــور حــول فرضيــة أن المنــو االقتصــادي ألي بلــد يتأثــر مبــارشة 
أمعــال  تأســيس  فــرص  حتديــد  عــى  ألفــراده  الخشصيــة  بالقــدرات 
جديــدة والســي لتحقيقهــا. تتأثــر هــذه العمليــة بعوامــل البيئــة الــي 
األمعــال.  ريــادة  نشــاطات  باملــي يف  األفــراد  قــرارات  عــى   تٔوثــر 

ويمتثــل الســياق االجمتــايع واالقتصــادي والثقــايف والســيايس يف ظروف 
ٕاطــار العمــل الوطــي وظــروف ٕاطــار معــل ريــادة األمعــال. وتعكــس ظــروف 
ٕاطــار العمــل الوطــي مراحــل التمنيــة االقتصاديــة والتقــدم احلاصــل مــن 
مرحلــة ٕاىل أخــرى. وتمشــل ظــروف ٕاطــار معــل ريــادة األمعــال جــودة بيئــة 
الريــادة، مبــا يف ذلــك متويــل نشــاط ريــادة األمعــال، والــراجم احلكوميــة، 
وتعلــم ريــادة األمعــال، ونقــل البحــث والتطويــر، ومتغــريات الســوق ولواحئه 

التنظييــة، والبنيــة التحتيــة املاديــة، واألعــراف الثقافيــة واالجمتاعيــة. 

ويــدرك اإلطــار النظــري لتقريــر املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال بــأن 
ــادة األمعــال جــزء مــن نظــام معقــد يعكــس رؤى األفــراد واملؤسســات،  ري
فهــو يــوحض جبــاء العاقــات بــن القــم االجمتاعيــة، واملواقــف الخشصيــة 
ــل  ــادة األمعــال ميث ــأن ري ــر ب ــادي. مكــا يق ــري النشــاط الري ــف معاي وخمتل
ــا  ــة وتأثريه ــادة األمعــال الوطني ــة معــل ري ــن ظــروف بيئ ــة وســيطة ب حلق
واجمتاعيــة  اقتصاديــة  قــم  ٕاجيــاد  أو  وظائــف اجلديــدة  عــى إجيــاد 
ــن  ــل ب ــة التفاع ــو حصيل ــادي ه ــدو أن النشــاط الري ــايل، يب ــدة. وبالت جدي
تصــورات الفــرد عــن الفرصــة والقــدرات )الدافــع واملهــارات( للعمــل عــى 
ذلــك، والظــروف اململوســة للبيئــة املعنيــة الــي تتواجــد فهيــا. وبيمنــا يتأثــر 
النشــاط الريــادي بظــروف ٕاطــار معــل ريــادة األمعــال الــي يعمــل مضهنــا، 
فٕانــه يف احملصلــة يفيــد هــذه البيئــة مــن خــال القيــة االجمتاعيــة والتمنيــة 

ــة.  االقتصادي
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الشكل 11: اإلطار النظري للمرصد العالمي لريادة األعمال

املصدر: املرصد العاملي لريادة األمعال، 2018 – 2019، التقرير العاملي

القمي االجمتاعية وريادة األمعال:
وتمشــل جوانــب مثــل مــدى تقديــر املجمتــع لريــادة األمعــال خكيــار مهــي 
جيــد؛ وهــل حيظــى رواد األمعــال مبانــة اجمتاعيــة عاليــة؛ ومســتوى 
اهمتــام وســائل اإلعــام بريــادة األمعــال يف بنــاء ثقافــة ٕاجيابيــة للريــادة. 

املواقف الفردية: 
وتتضمــن خصائــص ســانية متنوعــة )اكجلنــس والعمــر واملوقــع اجلغرايف(؛ 
وعوامــل نفســية )اكلقــدرات والفــرص املدركــة، واخلــوف مــن الفشــل(؛ 
ــرورة أم الفرصــة أم هبــدف التحســن(.  ــيس األمعــال )ال ــع لتأس والدواف

ــادة األمعــال نشــاط  3.7  كيــف يقيــس املرصــد العاملــي لري
ريادة األمعال؟

يقيــس املرصــد املشــاركة الفرديــة يف العديــد مــن مراحــل العمليــة الرياديــة، 
ــم ألن  ــذا مه ــة. وه ــن مســتوى املشــاركة يف لك مرحل ــات ع ــدم معلوم ويق
املجمتعــات تتبايــن يف مســتويات املشــاركة مــع اختــاف مراحــل هــذه 
ــادة األمعــال،  ــا مــن ري ــة. وحــى حيقــق جممتــع مــا مســتوى حصًي العملي
ــة.  ــة الريادي ــع مراحــل العملي عــى الســان أن يشــاركوا بنشــاط يف مجي
عــى ســبيل املثــال، لبنــاء رشاكت جديــدة، جيــب أن يكــون لدينــا رواد 
ــن  ــراد الذي ــة، عــى األف ــة مــن العملي ــون. ويف مراحــل الحق امٔعــال حممتل
ــة النضــج.  ــا ٕاىل مرحل ــى ٕايصاهل ــدرة ع ــوا الق ــاال أن ميتلك أسســوا امٔع
يســتعرض الشــل 12 مســار معليــة ريــادة األمعــال والتعاريــف التشــغيلية 

ــادة األمعــال. ــي لري لملرصــد العامل
 

يقــدم املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال وصًفــا شــامًا لنشــاط ريــادة األمعــال 
املنظــم وغــري املنظــم. وهــذا مهــم ألن الكثــري مــن رواد األمعــال يف خمتلــف 
البلــدان يعملــون يف القطــاع غــري املنظــم. ويقــدم املرصــد معلومــات عــن هــٔوالء 
الــرواد: خصائصهــم الســانية؛ ودوافعهــم لتأســيس األمعــال، والــرٔوى الــي 
يســعون لتحقيقهــا عــر مشــاريعهم. مكــا يقــم املواقــف االجمتاعيــة العامــة 
حيــال ريــادة األمعــال، وهــو مــا يظهــر مســتوى مشــاركة النــاس أو رغبهتــم 
باملشــاركة يف نشــاط ريــادة األمعــال، ومســتوى دمع املجمتــع لــرواد األمعــال.

ان لك فــرد يشــارك يســلك ســلواًك ذا صلــة بتأســيس األمعــال، ســواء يف مراحل 
التأســيس األوىل أم يف املؤسســات القامئــة، امٕنــا يهســم يف ريــادة األمعال عى 
املســتوى الوطــي. ويأخــذ املرصــد العاملــي لريــادة األمعــال بعــن االعتبــار ليــس 
فقــط عــدد رواد األمعــال يف اقتصــاد معــن، بــل أيضــا جوانــب أخــرى مثــل عــدد 
الوظائــف الــي يوفروهنــا، ومطوحاهتــم عــى صعيــد المنــو، ومســتوى مشــاركة 

رشاحئ حمــددة مــن الســان اكلنســاء يف النشــاط الريــادي.

نشاط ريادة األمعال: 
وينطــوي عــى عــدة مراحــل مــن حيــاة املشــاريع الرياديــة )الناشــئة، 
واجلديــدة، والقامئــة، واملتوقفــة(، واألثــر احملمتــل )وتــرية المنــو، االبتــار، 
العامليــة(، ونــوع النشــاط )ريــادة امٔعــال يف املرحلــة املبكــرة، نشــاط ريــادة 

ــادي لملوظفــن(. ــال اجمتــايع، النشــاط الري امٔع

4.7 مهنجية املرصد العاملي لريادة األمعال

إلجــراء مقارنــات دقيقــة بــن البلــدان، مجتــع بيانــات املرصــد العاملــي لريــادة 
األمعــال باســتخدام طريقــة حبــث موحــدة يف مجيــع الــدول. مجتــع البيانــات 

لك ســنة مــن مصدريــن. 

1.4.7 استبيان السان البالغن 

ميثــل اســتبيان الســان البالغــن جوهــر مهنجيــة املرصــد العاملــي لريــادة 
األمعــال. وهــو يقــدم بيانــات أوليــة مســتقاة مــن عينــة عشــوائية تضــم عــى 
األقــل 2,000 خشــص بالــغ مــن الفئــة العمريــة 18–64 عامــا. ينفــذ 
االســتبيان يف التوقيــت نفســه لك عــام )بــن هشــري مايــو ويونيو( ويســتخدم 
أســئلة موحــدة يعدهــا فريــق البيانــات العامليــة يف املرصد. يرمج االســتبيان 
ٕاىل لغــات البلــدان املعنيــة، وتعــاد ترمجتــه ٕاىل اإلنلكزيــة ألغــراض التحقــق 

ويف دولــة قطــر، ُتــرمج االســتبيان مــن اإلنلكزيــة ٕاىل العربيــة. 

تضمــن اســتبيان الســان البالغــن لعــام 2018 يف قطــر 2573 مقابلــة مع 
أفــراد اختــريوا بطريقــة عشــوائية مــن الفئــة العمريــة 18–64 عامــا، ومــن 
اجلنســن ومجيــع اجلنســيات. أجريــت املقابــات باســتخدام أســئلة مهنجيــة 
وباللغــة الــي خيتارهــا املســتجيب )اإلنلكزيــة أو العربيــة(. ولضــان 
متثيــل أفضــل للســان، مت اســتخدام مهنجيــة متعــددة القنــوات: حيــث مجــع 
ــات مبقابــات عــر اهلاتــف اجلــوال مــع أرقــام عشــوائية  49% مــن البيان
باســتخدام تقنية االتصال العشــوايئ )Random Digit Dialling(، فيا 
ــاعدة  ــة مبس ــة الخشصي ــة املقابل ــة )51%( بطريق ــات املتبقي ــت البيان مجع
،حيــث   )Computer AssistedPersonalInterviewing( المكبيوتــر 
مت التواصــل عشــوائًيا مــع أنــاس يف أماكــن عامــة يف قطــر ودعوهتــم 

لملشــاركة يف الدراســة.

النتيجة
)تمنية اقتصادية واجمتاعية(

 رشوط إطار 
العمل الوطي

 رشوط إطار
ريادة األمعال

الروط األساسية
معّززات الكفاءة
اإلبتار واألمعال

المتّرس

القيم االجتماعية لريادة 
األعمال

السمات الفردية
)نفسية، دميوغرافية، حمّفزة(

نتيجة ريادة األعمال
)وظائف جديدة، قية مضافة جديدة(

النشاط الريادي

حسب المرحلة
ناشئة، منشأة حديثا ملغاة

حسب التأثير
منّو عاٍل، مبتكرة، عاملية

حسب النوع
TEA، SEA، EEA

محتوى اجتماعي، ثقافي، 
سياسي، اقتصادي
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ملف ريادة األعمال في مرحلة مبكرة

الشكل 12: مراحل ريادة األعمال في المرصد العالمي لريادة األعمال 

املصدر: املرصد العاملي لريادة األمعال، التقرير العاملي 2018 – 2019 

األرقــام  اآلف  باختيــار  اجلــوال  اهلاتــف  مقابــات  عينــة  ٕانشــاء  ومت 
مــزودي  مــن  مفتاحيــة  أرقــام  أســاس  عــى  عشــوائية،  بصــورة 
وصنفــت  وفودافــون(.  )أوريــدو  قطــر  يف  اخللويــة  االتصــاالت  خدمــة 
اإلقامــة.  ومــان  واجلنــس  العمــر  أســاس  عــى  الدراســة   عينــة 

ــات ٕاال بعــد حتليلهــا  ــدان املشــاركة احلصــول عــى البيان وال تســتطيع البل
مــن قبــل خــراء لكيــة لنــدن لألمعــال لضــان جودهتــا، ودقهتــا وانجســام 
معطياهتــا اإلحصائيــة. ومبــا أن تصمــم أداة البحــث يف املرصــد العاملــي 
لريــادة األمعــال يضمــن انجســام البيانــات، فٕانــه باإلمــان ٕاجــراء مقارنــات 
 دقيقــة بــن خمتلــف البلــدان ومضــن البلــدان نفهســا ولفــرات زمنيــة طويلــة. 

2.4.7 استبيان اخلراء احمللين 

يتألــف اســتبيان اخلــراء احملليــن مــن 36 مقابلــة عــى األقــل مــع 
مــن احلكومــة وقطــاع  مــن اخلــراء  منتقــاة ومقــرة مســبقا  مجموعــة 
ــد مشــارك يف الدراســة. وهــذه  ــر معــل يف لك بل ــن تســعة أط األمعــال م
الــراجم  احلكوميــة،  السياســات  األمعــال،  رواد  متويــل  يه:  األطــر 
ــل البحــث  ــادة األمعــال، نق ــم ري ــادة األمعــال، تعل ــة اخلاصــة بري احلكومي
والتطويــر، البنيــة التحتيــة التجاريــة والقانونيــة، متغــريات الســوق احملليــة، 
واالجمتاعيــة.  الثقافيــة  األعــراف  واخلدميــة،  املاديــة  التحتيــة   البنيــة 

وقــد جــرى اختيــار اخلــراء احمللين املشــاركن يف االســتبيان وفــق معايري 
ــوازن  ــادة األمعــال، لضــان الت ــة يف املرصــد العاملــي لري ــار العاملي االختي
والصلــة والمتثيــل يف اختيــار اخلــراء احملليــن يف لك بلــد مشــارك ومبــا 
ــدان  ــا وبٕاجــراء مقارنــات متســقة بــن البل يــح بانجســام البيانــات عاملي
املشــاركة. وهلــذا الســبب يطلــب مــن لك بلــد مشــارك اختيــار أربــع خــراء 

عــى األقــل مــن لك فئــة مــن فــات اإلطــار التســعة املذكــورة.

فائقــة اســتنادا ٕاىل  بعنايــة  اختيــار اخلــراء  وبصــورة عامــة، جيــري 
األمعــال.  ريــادة  ٕاطــار معــل  ظــروف  وخراهتــم يف جمــال  معارفهــم 
وأجريــت املقابــات مــع اخلــراء احملليــن وعــددمه 54 خبــري عــر رابــط 
ــع  ــروين. وعــى مجي ــد اإللك ــت أرســل ٕالهيــم بواســطة الري عــى االنرن
ــدة  ــئلة موح ــه أس ــن توجي ــراء احمللي ــتبيان اخل ــاركة يف اس ــدول املش ال

ُتــرمج ٕاىل لغــة البلــد املعــي )العربيــة يف قطــر(. 

وقف العمل

مالك - مدير 
مشروع مؤسس 

مسبقًا

مثابرة والدة الشركة تصّور

 مالك - مدير 
مشروع جديد رائد أعمال ناشئ:

ٕاجمالي النشاط الريادي في مرحلة مبكرة

رائد أعمال محتمل:

)أكر من 3 سنوات ونصف(
)أكر من 3 سنوات ونصف(

التأثير
القطاع

التأثير
إزدهار األمعال

اإلبتار
العاملية

السمات الفردية
اجلنس
العمر

التحفز
)الفرصة، الرورة(

منخرط يف إنشاء األمعال فرص، معرفة ومهارات
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تنويه بإخالء املسؤولية وحقوق النرش: عى الرمغ من استخدام بيانات املرصد العاملي لريادة األمعال يف إعداد هذا التقرير، إال أن إعادة استخدامها والعمل هبا حق حري لبنك 
قطر للتمنية. ال جيوز إعادة إنتاج أو توزيع أو نقل أي جزء من هذا التقرير بأي شل أو وسيلة اكنت من دون إذن مسبق مكتوب من بنك قطر للتمنية. ُأِعد هذا التقرير بناًء عى بيانات مت 

مجعها من طرف املرصد العاملي لريادة األمعال وفريق املرصد العاملي لريادة األمعال يف قطر، وتبىق مسؤولية حتليل وتفسري البيانات الواردة يف هذا التقرير حًقا حرًيا ملؤلفيه.

تأســس بنــك قطــر للتمنيــة مبوجــب مرســوم أمــريي هبــدف تمنيــة القطــاع 
اخلــاص يف قطــر وتنويــع االقتصــاد جتســيدا لرٔويــة صاحــب المســو األمــري 
الوالــد الشــيخ محــد بــن خليفــة آل ثــاين، الــذي حــدد تلــك األهــداف احليويــة 
الراميــة ٕاىل حتويــل قطــر ٕاىل دولــة عريــة متقدمــة. ومنــذ تأســيس البنــك 
يف عــام 1997، كنــا يف طليعــة هــذه اجلهــود حيــث معلنــا مــع اآلالف مــن 
رجــال األمعــال والــراكت القطريــة، وقدمنــا المتويــل والتوجيــه للــراكت 
الناشــئة والقامئــة، واكتســبنا مسعتنــا يف حتديــد الفــرص االســتمثارية 
الواعــدة. وينّصــب تركزنــا عــى تمنيــة املشــاريع الصغــرية واملتوســطة يف 
ــر  ــات ع ــن اخلدم ــدد م ــدمي ع ــال تق ــن خ ــك م ــية، وذل ــات الرئيس القطاع
نافــذة واحــدة لــدمع منــومه املنتظــر. مفــن خــال منتجــات المتويــل الذكيــة، 
وخدمــات الــدمع االستشــارية، يقــوم بنــك قطــر للتمنيــة برعايــة وتعزيــز 

اقتصــاد مســتدام قــامئ عــى املعرفــة يف دولــة قطــر.

عن بنك قطر للتنمية 
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