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كلمة الرئيس التنفيذي

الشامل  االقتصادي  النمو  في   
ً
مؤثرا  

ً
دورا األعمال  ريادة  تلعب 

مبتكرة  لحلول  مصدًرا   
ً
غالبا وهي  قطر.  لدولة  واملستدام 

تدعمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولها أثر طويل األمد 
الجديدة،  الوظائف  لنمو  أسا�سي  ومصدر  اقتصادنا،  على 
أن  علينا  األعمال،  ريادة  مجتمع  ولتعزيز  للشباب.  وخاصة 
نفهم املواقف واملهارات واملمارسات التي تحفز اإلبداع وتشجع 
من  نتمكن  حتى  واملقيمين  القطريين  بين  االبتكاري  التفكير 

رعاية ودعم وتمكين رواد األعمال في قطر.

يقدم املرصد العالمي لريادة األعمال صورة شاملة عن مستوى 
املنطقة  في  أخرى  وبلدان  قطر  دولة  في  األعمال  ريادة  نشاط 
مساهمات  املرصد  قدم  الزمن،  من  عقدين  وطوال  والعالم. 
كبيرة لفهم ريادة األعمال في جميع أنحاء العالم. ففي كل سنة، 
يجتمع خبراء من مختلف البلدان، يتبادلون األفكار ويجمعون 
البالغين  السكان  استبيان  تتضمن  التي  املطلوبة  البيانات 
2019، كانت قطر واحدة  واستبيان الخبراء املحليين. وفي عام 
دولة  و54  البالغين  السكان  استبيان  أكملت  دولة   50 من 

شاركت في استبيان الخبراء املحليين.

املساهمين  طليعة  في  الدوام  على  للتنمية  قطر  بنك  كان  لقد 
من  وتمكينهم  القطريين  واملبتكرين  األعمال  رواد  بتطوير 
شركات  تأسيس  عبر  القطري  االقتصاد  تنويع  في  املساهمة 
صغيرة ومتوسطة ناجحة. ويتشرف فريق البنك بكونه املؤسسة 
الرائدة املسؤولة عن تقرير قطر في إصدارات املرصد العالمي 
لريادة األعمال لسنة 2019. إن نتائج عملنا وتفانينا في تنسيق 
وجمع وتحليل أكثر من ثالثة آالف استبيان لسكان دولة قطر، 
في  في ريادة األعمال تظهر جلية  و54 مقابلة مع خبراء محليين 
سنوات،  أربع  نتائج  يرصد  الذي   2019 لعام  قطر  دولة  تقرير 

منذ عام 2016.

بين  قوية  ريادية  روح  وجود  بوضوح   2019 عام  نتائج  ظهر 
ُ
ت

سكان قطر البالغين، حيث يرى ثالثة من كل أربعة مشاركين 
تعتقد  كما  جديد.  عمل  لتأسيس  جيدة   

ً
فرصا االستبيان  في 

املطلوبة  والخبرة  واملعرفة  املهارات  لديهم  أن  نفسها  النسبة 
ثالثة  كل  من  اثنان  ويعتقد  بهم.  خاصة  أعمال  مشاريع  لبدء 
ويتوقع  مناطقهم.  في  جديدة  شركة  تأسيس  السهل  من  أنه 
نصف املشاركين تأسيس شركة جديدة خالل السنوات الثالث 
املقبلة. ومن بين الذين أسسوا شركة جديدة، يتوقع أكثر من 
النصف املساهمة في النمو االقتصادي بإضافة ست وظائف 

أو أكثر في السنوات الخمس املقبلة.

هذه االمكانات الريادية لدى السكان قوية بين الرجال والنساء 
على حد سواء. النساء في االقتصادات األخرى يتخلفن بدرجة 
كبيرة عن الرجال في معدالت املشاركة في نشاط ريادة األعمال. 
أما في قطر، فمعدالت نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة 
متساوية بين الرجال والنساء. وهذا يدل على أن جهود تحقيق 
 
ً
املساواة بين الجنسين في البلد كانت ناجحة، وأن للمرأة دورا

 في اقتصادنا.
ً
قويا
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 املرتبة الثالثة في مؤشر بيئة ريادة 
ً
احتلت دولة قطر أيضا

العمل  إطار  في جميع محاور   
ً
أداء جيدا األعمال، وتسجل 

في  األخيرة  االقتصادية  اإلصالحات  ساهمت  وقد  الريادي. 
مجال قوانين العمل، والخصخصة، واملناطق االقتصادية 
الخاصة، ورفع سقف ملكية األجانب في تسهيل االستثمار 
والعمل في البالد وحفزت نشاط ريادة األعمال. ومن األمثلة 
األعمال"  لريادة  "التفرغ  برنامج  الناجحة  اإلصالحات  على 
بقيادة بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية 
إلى  يهدف  البرنامج  فهذا  االجتماعية.  والشؤون  والعمل 
تعزيز ثقافة ريادة األعمال بين موظفي الدولة ودفع عجلة 

تطوير مناخ ريادة األعمال في البالد.

إنشاء  العامة والخاصة، على  املؤسسات،  العديد من  يعمل 
ابتكاراتهم  توجيه  على  وتحفزهم  الشباب  تدعم  عمل  بيئة 
وإبداعهم نحو بناء مجتمع مستدام من خالل تحويل أفكار 
األعمال إلى منشآت اقتصادية ناجحة. وتركز هذه املؤسسات 
وتحويل  الشباب  صفوف  في  اإلبداعي  التفكير  تشجيع  على 
وقد  لالستمرار.  قابلة  مشروعات  إلى  وتصوراتهم  أفكارهم 
صممت املبادرات لتقديم الدعم واملهارات الالزمين ملساعدة 
التنويع  في  واملساهمة  ودعمها  أفكارهم  رعاية  في  الشباب 

االقتصادي من خالل نمو القطاع الخاص.

أتقدم ببالغ الشكر لجميع املشاركين في دراسة املرصد العالمي 
وأؤكد  القيمة.  مساهماتهم  على   2019 لسنة  األعمال  لريادة 
الظروف  دراسة  بمواصلة   

ً
دوما ملتزم  للتنمية  قطر  بنك  أن 

والتغيرات االجتماعية والثقافية لريادة األعمال في قطر ومدى 
تطوير  من  نتمكن  حتى  بلدنا  في  ودعمهم  األعمال  رواد  تقبل 

السياسات الخاصة بهم وإيجاد بيئة راسخة لريادة األعمال. 
عن  املزيد  ومعرفة  بالتفصيل  التقرير  قراءة  إلى  الجميع  أدعو 

السبل املمكنة لتحفيز نشاط ريادة األعمال في بلدنا.

عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية



4



5

تنويه بإخالء املسؤولية وحقوق النشر:
حق  استخدامها  وإعادة  تفسيرها  فإن  التقرير،  هذا  إعداد  في  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  بيانات  استخدام  من  الرغم  على 
حصري لبنك قطر للتنمية. وال يجوز إعادة إنتاج أو توزيع أو نقل أي جزء من هذا التقرير بأي شكل أو وسيلة كانت من دون إذن 
ِعد هذا التقرير بناء على بيانات جمعها املرصد العالمي لريادة األعمال وفريقه في دولة قطر. 

ُ
خطي مسبق من بنك قطر للتنمية. أ

 ملؤلفيه.
ً
 حصريا

ً
وتبقى مسؤولية تحليل وتفسير البيانات الواردة فيه حقا
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الجدول 10.11: املشاركة في نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة حسب القطاع )تتمة(، املرصد العالمي لريادة  

               األعمال لسنة 2019

الجدول 12.11: املؤشر الوطني لبيئة ريادة األعمال ومحاوره االثنى عشر، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019
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امللخص التنفيذي
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دأب املرصد العالمي لريادة األعمال على رصد مستويات ريادة األعمال في جميع أنحاء 
1999، أجرى عمليات مسح ألكثر من  . فمنذ انطالقته في عام 

ً
21 عاما العالم منذ 

114 دولة. وهذا ما يجعل دراسته عن نشاط ريادة األعمال هي  ثالثة ماليين بالغ في 
 في العالم، حيث تشارك فيها بلدان ذات مستويات مختلفة من 

ً
األكبر واألكثر شموال

الدخل ومراحل التنمية.

في عام 2019، أجريت دراسة املرصد في قطر من قبل بنك قطر للتنمية للمرة الرابعة 
قطر.  في  الريادية  والتطلعات  واالتجاهات  الريادي  النشاط  تقيس  وهي  التوالي.  على 
2016 و2017 و2018، ومع دول الشرق األوسط وشمال  نتائج  وتقدم مقارنات مع 

أفريقيا، والدول الخمسين املشاركة في الدراسة.

114
دولة

3M
بالغ

21
ً
عاما

1999
االنطالق
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استبيان السكان البالغين:
استخلصت النتائج من استطالع أراء عينة عشوائية ضمت 3063 من 

 في قطر.
ً
سكان الفئة العمرية 18-64 عاما

استبيان الخبراء املحليين:
 في ريادة األعمال، 

ً
 محليا

ً
وتألف من مقابالت مع 57 خبيرا

اختيروا بعناية من جميع فئات إطار عمل ريادة األعمال.

يعتمد هذا التقرير على نتائج دراستين:
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النتائج الرئيسية الستبيان السكان البالغين لسنة 2019: 
ريادة األعمال في املرحلة املبكرة في قطر

20182019

ريادة األعمال في املرحلة املبكرة حسب الجنس والجنسية

ريادة األعمال في املرحلة املبكرة حسب العمر

ذكور
8.6

14.7

قطريون
11.6
10.3

غير قطريين
7.2

16.8
2018

2019

2018

2019

إناث
8.4

14.7

النسبة املئوية

%8.5
املرتبة

48/33
النسبة املئوية

%14.7
املرتبة

50/15

20162017

النسبة املئوية

%7.8
املرتبة

65/50
النسبة املئوية

%7.4
املرتبة

54/42
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ريادة األعمال في املرحلة املبكرة حسب العمر والجنسية، 2019

6.3
9.7

9.9
18.0

11.2
16.9

11.9
19.7

21.6
17.9

قطريون

غير قطريين

ريادة األعمال في املرحلة املبكرة حسب املستوى التعليمي

حتى مرحلة الثانوية

  5.6
13.2

الجامعة

  9.9
13.9

املاجستير والدكتوراه

  6.7
19.1

2018

2019

الدبلوم

  8.2
17.6

18-2425-3435-4445-5455-64
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مرحلة وأنواع نشاط ريادة األعمال )% من البالغين(

مرحلة وأنواع نشاط ريادة األعمال حسب الجنس والجنسية، 2019 )% من البالغين( 

املرتبة
 2019

النسبة 
املئوية 2019

املرتبة
 2018

 النسبة 
املئوية 2018

50/9 10.9 48/26 5.0 معدل ريادة األعمال الناشئة

50/27= 4.1 48/32= 3.6 معدل ملكية الشركات الجديدة

50/15 14.7 48/33 8.5 معدل ريادة األعمال في املرحلة املبكرة

50/18= 3.6 48/10= 6.3 النشاط الريادي للموظفين

50/45 3.0 48/40= 4.2 معدل ملكية الشركات القائمة

50/4= 6.6 48/33 3.0 معدل توقف الشركات

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

غير قطريين قطريون إناث ذكور 

13.0 6.5 11.3 10.8 معدل ريادة األعمال الناشئة

4.0 4.4 3.6 4.2 معدل ملكية الشركات الجديدة

16.8 10.3 14.7 14.7 معدل ريادة األعمال في املرحلة املبكرة

4.6 1.7 2.0 4.0 النشاط الريادي للموظفين

3.2 2.5 0.3 3.6 معدل ملكية الشركات القائمة

4.9 10.1 6.0 6.7 معدل توقف الشركات
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القيم املجتمعية تجاه ريادة األعمال )% من البالغين(

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال )% من البالغين(

القيم املجتمعية تجاه ريادة األعمال حسب الجنس والجنسية، 2019 )% من البالغين(

املرتبة
 2019

النسبة 
املئوية 2019

املرتبة
 2018

 النسبة 
املئوية 2018

50/5 82.1 47/15 68.2
ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
ريادة األعمال بصفتها خيارا

50/4 87.1 47/12 76.7 املكانة الرفيعة لرواد األعمال الناجحين

50/2 82.7 47/19 64.2 اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

50/17 71.7 43/18 65.7 الناس يفضلون مستوى معيشة متساو للجميع

50/9 60.7 42/8 46.2 غالًبا ما يكون حل املشاكل االجتماعية الهدف األسا�سي للشركات

املرتبة
 2019

النسبة 
املئوية 2019

املرتبة
 2018

 النسبة 
املئوية 2018

50/11 52.4 49/11 44.9 االنتماء الريادي

50/4 75.6 49/17 54.2 الفرص املدركة

50/11 66.6 43/16 51.1 سهولة إنشاء شركة جديدة

50/5= 75.5 49/18= 52.3 القدرات املدركة

50/19= 45.2 49/29= 31.1
الخوف من الفشل )نسبة الذين يرون الفرص بين أفراد الفئة العمرية 

)64-18(

50/5 45.3 48/15= 31.1 النوايا الريادية

غير قطريين قطريون إناث ذكور 

82.4 81.4 85.3 81.3
ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
ريادة األعمال بصفتها خيارا

87.4 86.4 90.9 86.1 املكانة الرفيعة لرواد األعمال الناجحين

84.2 79.4 88.3 81.2 اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

68.8 78.4 76.3 70.5 الناس يفضلون مستوى معيشة متساو للجميع

62.5 56.7 65.0 59.7 غالًبا ما يكون حل املشاكل االجتماعية الهدف األسا�سي للشركات
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التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال حسب الجنس والجنسية، 2019 )% من البالغين(

غير قطريين قطريون إناث ذكور 

57.0 73.3 49.8 65.5 االنتماء الريادي

73.0 81.1 75.1 75.7 الفرص املدركة

64.4 71.5 67.1 66.5 سهولة إنشاء شركة جديدة

75.0 76.5 66.0 77.8 القدرات املدركة

44.3 46.8 41.8 46.0
الخوف من الفشل )نسبة الذين يرون الفرص بين أفراد الفئة العمرية 

)64-18(

51.8 33.6 52.8 43.4 النوايا الريادية

املواهب الريادية، 2019

يقيس مسح املرصد العالمي لريادة األعمال املواهب الريادية باستخدام أربعة مؤشرات:

 ما ترى فرص أعمال
ً
 يعتقد اآلخرون أنك مبتكر  نادرا

للغاية
 حتى لو كنت ترى فرصة، 

 ما تعمل عليها
ً
نادرا

 كل قرار تتخذه يستند إلى 
خطة مهنية طويلة األجل

%50.2%66.5 %53.9%79.4
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تأثير ريادة األعمال

املواهب الريادية حسب الجنس والجنسية، 2019 )% من البالغين( 

غير قطريين قطريون إناث ذكور

57.4 35.4 44.4 51.5  ما ترى فرص أعمال
ً
نادرا

58.4 40.2 48.0 53.4  ما تعمل عليها
ً
حتى لو كنت ترى فرصة، نادرا

69.0 54.0 69.5 62.7 يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية

85.2 66.3 83.7 77.8 كل قرار تتخذه يستند إلى خطة مهنية طويلة األجل

املرتبة من 50 % من البالغين

3= 8.6  توقعات نمو الوظائف )6 أو أكثر( 

15 1.8  التوجه الدولي )%25 أو أكثر من اإليرادات من خارج الدولة(

2 4.2  النطاق الوطني )العمالء واملنتجات/اإلجراءات(

16= 0.5  النطاق العالمي )العمالء واملنتجات/اإلجراءات(

17 26.1
 التوزيع القطاعي )% رواد األعمال في املرحلة املبكرة الذين يعملون في 

قطاع خدمات األعمال(

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها
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محاور إطار العمل الريادي

الدوافع حسب الجنس والجنسية، 2019 )% من البالغين( 

غير قطريين قطريون إناث ذكور

رتبة قطر
النسبة 
املئوية 
لقطر

57.5 49.0 57.3 55.0 50/14 55.5 إحداث فرق في العالم

86.8 80.6 80.7 86.4 50/4 85.3 بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

53.8 46.1 52.6 51.9 50/9 52.1 مواصلة تقليد عائلي

68.3 41.6 66.0 61.3 50/29 62.2 كسب العيش ألن الوظائف نادرة

بيئة  مؤشر  في  مرتبة  أعلى  قطر  سجلت 
الدول  جميع  بين  املحلية  األعمال  ريادة 
املشاركة في استبيان الخبراء املحليين في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 في 
ً
كما احتلت قطر املرتبة الثالثة عامليا

مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية.

أعلى مرتبة 
في منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا

املرتبة الثالثة
ً
عامليا

مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية  5.9

مرتبة دولة قطر   54/3
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يركز استبيان الخبراء املحليين على خصائص بيئة العمل التي ُيتوقع أن تؤثر على اتجاهات وأنشطة ريادة األعمال. ونتائج استبيان 
الخبراء املحليين لدولة قطر في محاور إطار العمل الريادي االثنا عشر موضحة أدناه.

    2019     2018

املرتبة من 54  النسبة املئوية املرتبة من 54  النسبة املئوية

9 5.4 12 5.2 الدعم املالي لريادة األعمال

4 6.0 4 6.2 سياسات الحكومة: الدعم واملالءمة

3 6.1 1 5.8 سياسات الحكومة: الضرائب والبيروقراطية

4 6.0 3 5.9 البرامج الحكومية لريادة األعمال

3 5.2 1 6.1
تعليم ريادة األعمال في مرحلة التعليم األسا�سي 

والثانوي

2 6.3 1 6.6 تعليم ريادة األعمال في مرحلة بعد التعليم الثانوي

9 5.2 1 5.8 نقل األبحاث والتطوير

13 5.7 12 5.7 البنية التحتية التجارية والقانونية

14 5.9 8 6.4 متغيرات السوق املحلية

11 5.1 5 5.3 أعباء أو لوائح تنظيم الدخول إلى السوق املحلية

10 7.5 10 7.2 البنية التحتية املادية

8 6.4 7 6.1 األعراف الثقافية واالجتماعية
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مقدمة
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ريادة  أن  على  واألكاديميين  السياسات  واضعي  معظم  يتفق 
فرواد  املجتمع.  ورفاهية  لتنمية  األهمية  بالغ  أمر  األعمال 
األعمال يؤسسون شركات جديدة، والشركات الجديدة تخلق 
املنتجات  من  متنوعة  مجموعة  للناس  وتوفر  الوظائف، 
والخدمات، وتزيد من املنافسة، وتزيد اإلنتاجية عبر استخدام 
األفراد  حياة  على  إيجابي  بشكل  وتؤثر  الحديثة،  التكنولوجيا 
االقتصادي  النمو  تحفز  األعمال  وريادة  عدة.  مستويات  في 
املرصد  أجرى   ،2019 عام  في  للبلدان.  التنافسية  والقدرة 
والعشرين  الحادي  السنوي  املسح  األعمال  لريادة  العالمي 
جميع  في  األعمال  ريادة  نشاط  ومواصفات  معدالت  لتقييم 
أنحاء العالم. أجرى املرصد 164,269 مقابلة مع سكان بالغين 
( في 50 دولة من مناطق جغرافية مختلفة وذات 

ً
)64-18 عاما

مستويات تنمية متفاوتة.

 
ً
شريكا بوصفه  للتنمية،  قطر  بنك  يساهم   ،2016 سنة  ومنذ 

عن  الدراسة  هذه  إجراء  في  األعمال،  لريادة  العالمي  للمرصد 
سكان  من   3,063 ضمت  عينة  بمسح  البنك  قام  فقد  قطر. 
قطر ضمن استبيان السكان البالغين لسنة 2019. ويقدم هذا 
املرصد  ملقاييس   

ً
في قطر وفقا لريادة األعمال   

ً
التقرير ملخصا

49 األخرى  العالمي لريادة األعمال، وملقارنة قطر مع الدول الـ 
ريادة  نقارن مستوى   .2019 لسنة  املرصد  دراسة  في  املشاركة 
األعمال بين السكان في مراحل مختلفة من عملية ريادة األعمال 
ونقدم ملحة عن الخصائص الرئيسية لرواد األعمال والشركات 
، عبر استبيان الخبراء املحليين، آراء 

ً
التي ينشئونها. ونورد أيضا

 بالظروف املؤسسية ومحاور اإلطار التي تدعم 
ً
 محليا

ً
57 خبيرا

ريادة األعمال.

يبرز تقرير 2019 التقدم الذي أحرزته دولة قطر نحو بناء بيئة 
 حول سبل الحفاظ 

ً
فعالة لريادة األعمال. وتقدم نتائجه أفكارا

على قدرتها التنافسية في العالم ودعم رواد األعمال وأفكارهم 
املتواصلة واملبتكرة التي يمكن أن تحمل أهمية وطنية وإقليمية 

ودولية.

العامة والخاصة استراتيجيات لزيادة عدد  طبقت املؤسسات 
الشركات  وتطوير  العالي،  الطموح  ذات  الناشئة  الشركات 
حيث  البالد.  في  األعمال  ريادة  وتشجيع  واملتوسطة،  الصغيرة 
التعليمية(  واملدينة  قطر  )جامعة  قطر  في  الجامعات  تشجع 
للمجتمع  بأهميتها  التوعية  عبر  األعمال،  ريادة  على  الشباب 
أعمال  خطط  إلى  أفكارهم  تحويل  عملية  في  الطالب  وإشراك 

سليمة ومنشآت ناجحة.

الوطنية  قطر  رؤية  في  مذكور  األعمال  رواد  ودعم  وتدريب 
 لتمكين القطاع الخاص من أداء 

ً
 أساسيا

ً
2030 بوصفه شرطا

املالي  آليات الدعم املالي وغير  إلى جانب توفير  دوره األسا�سي، 
للمساعدة في احتضان الشركات الصغيرة واملتوسطة وتنميتها. 

عالمي  حديث  تعليمي  نظام  تبني  إلى  جاهدة  قطر  دولة  تسعى 
 
ً
ممتازا  

ً
وتدريبا املستوى  رفيع   

ً
تعليما للطالب  يوفر  املستوى، 

 لتطوير إمكاناتهم الكاملة، يشجع على التفكير التحليلي 
ً
وفرصا

الريادية  القدرة  تتطلب  واالبتكار.  اإلبداع  وكذلك  والنقدي، 
لالقتصاد أن يكون لدى األفراد القدرة والدافع لتأسيس عمل، 

ولدى املجتمع مواقف إيجابية من ريادة األعمال.
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1 صندوق النقد الدولي

وتركز مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر على تحقيق هذه 
األهداف:

بوابة األعمال، وهي  في قطر  كلية شمال األطلنطي  • صممت 
تشجيع  إلى  ويهدف  االحتضان  مرحلة  يسبق  تأهيلي  برنامج 
الكلية مع شركائها لخدمة مجتمع  تعمل  األعمال.  ريادة  ودعم 
الواعدة  واألفكار  املبتكرة  األبحاث  تقديم  لتسريع  الجامعة 
وأعضاء  الرياديين  الطالب  جميع  وملساعدة  األعمال،  لقطاع 
“بيئة  من  لالستفادة  والخريجين  واملوظفين  التدريس  هيئة 

االبتكار”.

برنامج قطر  في  ميلون  كارنيجي  جامعة  أطلقت   • 
بإشراف  الناشئين  األعمال  رواد  لتدريب   Quick Start-Up
متخصصين مخضرمين. يبدأ الطالب البرنامج بفكرة مشروع، 
وعند انتهائه يكون لديهم خطة عمل وعرض جاهز للمستثمرين.

مع  بالشراكة  والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر  واحة  قامت   •
العربية  األكاديمية  بتأسيس  لالبتكار،  األوروبية  األكاديمية 
املنطقة.  في  األعمال  لريادة  برنامج  وأكبر  أول  وهي  لالبتكار، 
املنطقة  في  تزويد رواد األعمال  إلى  الفريد  البرنامج  يهدف هذا 
العربية والعالم باملهارات الالزمة لبناء شركة جديدة في غضون 
نموذج  على  خالله  من  املشاركون  ويتعرف  فقط.  أيام  عشرة 
مسرع لالبتكار والتعلم التجريبي، يتضمن كيفية إنشاء شركات 
مالحظات  مع  الفعلية  السوق  ظروف  في  جديدة  تكنولوجية 

وآراء يقدمها عمالء حقيقيون. 

املوهوب  العربي  الشباب  تحديد  في  البرامج  هذه  مثل  تساعد 
الذي يمتلك الدافع إليجاد حلول مبتكرة أساسها التكنولوجيا 
ال   

ً
جزءا وليصبحوا  املنطقة،  في  املشتركة  التحديات  ملواجهة 

يتجزأ من بيئة ريادة األعمال واقتصاد املعرفة اللذين يشهدان 
 في قطر.

ً
 سريعا

ً
نموا

الدولي  2019 “املجلس  في يونيو   
ً
جامعة قطر أيضا • أطلقت 

لخدمة  مكرس  وهو  قطر”،  الصغيرة-فرع  للمشروعات 
أطلق  وقد  العالم.  مستوى  على  وتقدمها  الصغيرة  الشركات 
في مجال  التواصل مع متعاونين دوليين  التركيز على  الفرع مع 
بين  تجمع  ومؤتمرات  تدريبية  دورات  وتنظيم  األعمال  ريادة 
أهم  من  املبادرة  هذه  وتعتبر  املعنية.  والجهات  األعمال  رواد 
املنصات لنشر معلومات جديدة عن إدارة الشركات الصغيرة 

وتطوير املنشآت.

يدعم  مالئم  تنظيمي  مناخ  إيجاد  على  كبير  بشكل  قطر  تركز 
الحصار  فرض  على  سنتان  مرت  فقد  املحلي.  األعمال  قطاع 
الجوي والبري والبحري غير القانوني على البالد وقطع العالقات 
االقتصادية واملالية معها من قبل بعض الدول املجاورة. وقد 
عديدة  هيكلية  وإصالحات  سياسات  القطرية  الحكومة  تبنت 
الحصار  عواقب  ومواجهة  االقتصاد  تحفيز  في  للمساعدة 
االستثمار؛  بيئة  لتحسين  مبادرات  وأهمها:  القانوني،  غير 
لتحقيق  املحلية  التحويلية  الصناعات  استراتيجيات لتشجيع 
الجوية  الخطوط  توسيع  الغذائي؛  واألمن  الذاتي  االكتفاء 
السماح  حمد؛  ميناء  وتشغيل  البحري  الشحن  وخطوط 
سياسات  تبّني  تأشيرة؛  بدون  قطر  بدخول  دولة   80 ملواطني 
قطر؛  في  والتصدير  االستيراد  شركاء  مع  العالقات  لتعزيز 
استثمارات  تنفيذ  الكلي؛  االقتصاد  استقرار  لتحقيق  تدابير 
في  التحتية والخدمات االجتماعية وخاصة  البنية  في  حكومية 

التعليم والصحة1.
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دور  ممارسة  من  الخاص  القطاع  تمكين  تعمل قطر على  كما 
جهود  دعمت  فقد  املستدامة.  التنمية  تحقيق  في  أسا�سي 
العامة  املشتريات  سياسات  خالل  من  الدولة  في  التوطين 
الصغيرة  والشركات  األعمال  رواد  مشاريع  وتسريع  واحتضان 
قطر  وواحة  لألعمال  قطر  حاضنة  عبر  املحلية  واملتوسطة 
نماء  ومركز  الرقمية  األعمال  وحاضنة  والتكنولوجيا  للعلوم 

وغيرها من املؤسسات.

 من خالل مبادرة “توطين” التي 
ً
تم تعزيز حملة التوطين أيضا

وقد  للبترول.  قطر  شركة  بقيادة   2019 فبراير  في  أطلقت 
القطاع  في  التوريد  سلسلة  توطين  لتعزيز  املبادرة  صممت 
وزيادة عدد الشركات الصغيرة واملتوسطة املشاركة فيها. ويوفر 
البرنامج بدائل محلية للواردات بقيمة 9-8 مليارات ريال قطري 

.
ً
سنويا

 بالغ األهمية لتنمية 
ً
يعتبر التركيز على ريادة األعمال اليوم أمرا

املجتمع القطري وتحقيق تنويع االقتصاد واستدامته. ويحدد 
في  األعمال  ريادة  تعزيز  على  املترتبة  السياسات  التقرير  هذا 
االقتصاد ويقيس أداء قطر في محاور إطار عمل ريادة األعمال 

االثني عشر.

ها هي دولة قطر تتقدم نحو بناء قطاع ريادة أعمال ديناميكي. 
لريادة  شاملة  دراسة   2019 لسنة  قطر  تقرير  ويتضمن 
األعمال في البالد، ويسلط الضوء على جوانب القوة ويحدد 
الفرص لزيادة تعزيز مبادرات ريادة األعمال. ويوجه التقرير 
املعنية  والجهات  السياسات  لصانعي  املتواصلة  الجهود 
لتعزيز روح ريادة األعمال في قطر واملساعدة في تسريع النمو 

وتعزيز التنوع االقتصادي.
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نطاق التقرير
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يقارن هذا التقرير بين نتائج قياس املرصد العالمي لريادة األعمال ملواقف ونشاطات وطموحات ريادة األعمال في دولة قطر في 
األعوام 2019 و2018 و2017 و2016، باالعتماد على نتائج االستبيانين التاليين:

البالغين  السكان  استبيان  في  قطر  بينها  دولة   50 شاركت   ،2019 عام  في 
و54 دولة في استبيان الخبراء املحليين في إطار دراسة املرصد العالمي لريادة 
البلدان  سمت 

ُ
ق املقابلة.  الصفحة  في  املوضح  الشكل  يوضح  كما  األعمال 

وتمت  االقتصادي.  الدخل  ومستوى  الجغرافية  املنطقة  حسب  املشاركة 
مقارنة نتائج قطر في هذا التقرير مع نتائج بقية البلدان املشاركة من منطقة 
العربية  واململكة  وإيران،  مصر،  وهي:  أفریقیا،  وشمال  األوسط  الشرق 

السعودية، واألردن، واملغرب، وُعمان، واإلمارات العربية املتحدة.
هذا  من   12 القسم  في  النظري  وإطاره  املرصد  منهجية  على  االطالع  يمكن 

التقرير بعنوان “املنهجية والتعاريف”.

استبيان السكان البالغين:
 3,063 تم استخالص النتائج من استطالع آراء عبر الهاتف وبمقابالت مباشرة مع عينة عشوائية ضمت 

.
ً
 من سكان قطر من الفئة العمرية 64-18 عاما

ً
شخصا

استبيان الخبراء املحليين:
 محلًيا في ريادة األعمال والحكومة. وقدم هؤالء الخبراء آراء وبيانات 

ً
57 خبيرا ويشمل نتائج استطالع رأي 

غطت املحاور الرئيسية االثني عشر في إطار عمل ريادة األعمال.
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املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، التقرير العالمي 2020/2019 

البلدان املشاركة في تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال حسب املنطقة ومستوى التطور 
االقتصادي، 2019

آسيا واملحيط الهادئ

دخل منخفض
 الهند

 باكستان

دخل متوسط
 أرمينيا
 الصين

دخل عالي
 أستراليا
 اليابان

 جمهورية كوريا
 تايوان

الشرق األوسط وأفريقيا

دخل منخفض
 مصر

مدغشقر
املغرب

دخل متوسط
 إيران

 األردن
 جنوب أفريقيا

دخل عالي
ُعمان
 قطر

 اململكة العربية السعودية
 اإلمارات العربية املتحدة

 إسرائيل

أمريكا الالتينية والكاريبي

دخل متوسط
 البرازيل

 اإلكوادور
 جواتيماال
 املكسيك

دخل عالي
 تشيلي

 كولومبيا
 بنما

 بورتوريكو

أوروبا وأمريكا الشمالية

دخل متوسط
 روسيا البيضاء
 شمال مقدونيا

 االتحاد الرو�سي

دخل عالي
 كندا

 كرواتيا
 قبرص
 أملانيا

 اليونان
 أيرلنديا
 إيطاليا

 التفيا
 لوكسمبورغ

 هولندا
 النرويج

 بولندا
 البرتغال

الجمهورية السلوفاكية

 سلوفينيا
 إسبانيا
 السويد

 سويسرا
 اململكة املتحدة

 الواليات املتحدة



30



31

القسم 1:
مواقف املجتمع من ريادة األعمال 

في دولة قطر
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%80

%70

%82.7

1.1 مواقف املجتمع من ريادة األعمال
في قطر

 على نوايا ريادة 
ً
 كبيرا

ً
 في بناء ثقافة ريادة األعمال. كما تؤثر هذه املواقف تأثيرا

ً
 أساسيا

ً
تلعب مواقف املجتمع من ريادة األعمال دورا

، وهل يعتقدون أن رواد األعمال 
ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
األعمال في أي دولة. وهي تشمل موقف السكان من ريادة األعمال باعتبارها خيارا

الناجحين يحظون بمكانة مرموقة في املجتمع، ومدى اهتمام وسائل اإلعالم برواد األعمال. كما تشمل مواقف الناس من ضرورة 
أن يحظى الجميع بمستوى معيشة متماثل، ورأيهم حول مدى سهولة تأسيس شركة جديدة في مناطقهم، وإلى أي مدى يعتقدون 

أن الشركات تعمل على حل املشاكل االجتماعية بوصفه هدفها األسا�سي.

إيجابي  إلى وجود موقف مجتمعي   2019 استبيان  نتائج  تشير 
من ريادة األعمال في قطر.

 )
ً
عاما  18-64( البالغين  سكانها  من   %80 من  أكثر  اعتبر  فقد 

يحظون  األعمال  رواد  وأن   ،
ً
جيدا  

ً
مهنيا  

ً
خيارا األعمال  ريادة 

بتقدير كبير وبمكانة رفيعة في املجتمع.

البالغين  قطر  سكان  نسبة  في  كبيرة  زيادة   2019 عام  شهد 
بعد  جيد،  منهي  خيار  األعمال  ريادة  أن  يعتقدون  الذين 
الشكل  )انظر   2017 عام  في  النسبة  لهذه  الكبير  االنخفاض 
1.1(. وُيعزى االنخفاض املذكور على األرجح إلى قطع العالقات 
العربية  اململكة  قبل  من  قطر  مع  واملواصالت  الدبلوماسية 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة ومصر والبحرين في يونيو 
من  املجتمع  مواقف  استمرت   ،2017 عام  بعد  ولكن   .2017
ريادة األعمال في التحسن بفضل املبادرات الوطنية الهادفة إلى 

تعزيزها وتحقيق االكتفاء الذاتي.

وسائل  أن  على   )%82.7( البالغين  قطر  سكان  معظم  يتفق 
للشركات  جيدة  تغطية  يوفران  واإلنترنت  العامة  اإلعالم 
الجديدة الناجحة. كما أن نسبة البالغين الذين يعتقدون أن 
تغطي  ما   

ً
غالبا )االنترنت(  الحديثة  أو  العامة  اإلعالم  وسائل 

سنة  منذ  االرتفاع  في  استمرت  الجديدة  الشركات  نجاحات 
2017 )انظر الشكل 3.1(.

يعتقد أكثر من 70% من سكان قطر البالغين أن غالبية الناس 
يفضلون أن يكون لدى الجميع مستوى عيش متساٍو، ويعتقد 
املشاكل  حل  هو  للشركات  األسا�سي  الهدف  أن  منهم   60%
االجتماعية. وقد حقق كال املؤشرين املذكورين أعلى مستوى 

في عام 2019 )انظر الشكلين 4.1 و5.1(.
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2016201720182019

%66.7
%54.0

%64.2
%82.7

2016201720182019

%80.4
%77.3

%76.7

%87.1

2016201720182019

%71.2%65.9%68.2
%82.1

2019-2016 ،
ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
الشكل 1.1: غالبية الناس يعتبرون تأسيس شركة جديدة خيارا

الشكل 2.1: يحظى رواد األعمال الناجحون في إطالق مشاريع جديدة باحترام ومكانة جيدة، 2019-2016

الشكل 3.1: غالًبا ما تغطي وسائل اإلعالم العامة أو الحديثة )اإلنترنت( نجاحات املشاريع الجديدة،   
2019-2016                   

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2016 و2017 و2018 و2019

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2016 و2017 و2018 و2019

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2016 و2017 و2018 و2019
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201720182019

%57.0
%65.7

%71.7

201720182019

%40.0
%46.2

%60.7

الشكل 4.1: غالبية الناس يفضلون أن يكون لدى الجميع مستوى عيش متساٍو،2019-2017

الشكل 5.1: غالًبا ما يكون حل املشاكل االجتماعية الهدف األسا�سي للشركات،2019-2017

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2016 و2017 و2018 و2019

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2016 و2017 و2018 و2019
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غالًبا ما يكون حل املشاكل 
االجتماعية الهدف 
األسا�سي للشركات

الناس يفضلون مستوى 
معيشة متساو للجميع

اهتمام وسائل اإلعالم 
بريادة األعمال

املكانة الرفيعة لرواد 
األعمال الناجحين

ريادة األعمال بصفتها 
ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
خيارا

املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية

9 60.7 17 71.7 2 82.7 4 87.1 5 82.1          قطر

7 64.1 6 79.0 11 75.9 6 86.2 8 80.0          مصر

19 46.6 43 47.9 23 69.1 5 86.6 42 45.3          إيران

46 20.9 15 73.1 33 60.8 35 68.4 6 81.5          املغرب

15 49.9 30 63.7 22 70.0 9 85.2 12 76.3          األردن

10 57.3 13 73.8 18 71.8 18 79.3 22 69.7          السعودية

27 39.8 37 55.1 13 75.1 8 85.7 4 85.3          ُعمان

8 63.3 26 67.1 7 78.4 19 79.0 19 70.3          اإلمارات

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين، 2019 
)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

2.1  مواقف املجتمع من ريادة األعمال
في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ببقية دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا املشاركة في  في قطر مقارنة  يعرض الجدول 1.1 مواقف السكان من ريادة األعمال 
استبيان السكان البالغين لسنة 2019. وهو يبين أن قطر سجلت أفضل املواقف املجتمعية من ريادة األعمال، تليها مصر وُعمان 

واإلمارات العربية املتحدة. بينما سجلت إيران واملغرب أضعف املواقف املجتمعية من ريادة األعمال.

كما سجلت قطر أعلى نسبة بين تلك البلدان للسكان البالغين الذين يعتقدون أن رواد األعمال الناجحين يحظون بمكانة رفيعة 
في املجتمع ويجذبون اهتمام وسائل اإلعالم.

نتيجة.  أضعف  وإيران  نتيجة  أعلى  ُعمان  سجلت  جيد،  منهي  خيار  األعمال  ريادة  أن  يعتقدون  الذين  البالغين  نسب  وبمقارنة 
وسجلت مصر أعلى نتيجة في نسب البالغين الذي يعتقدون أن الناس يفضلون مستوى معيشة متساو للجميع وكذلك الذين 

يرون أن حل املشاكل االجتماعية هو الهدف األسا�سي لكثير من الشركات.

الجدول 1.1: القيم االجتماعية املرتبطة بريادة األعمال في قطر ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2019
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القسم 2:
التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال 

في قطر
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املرصد  يسأل  األعمال،  ريادة  حيال  األفراد  تصورات  لتحديد 
االنتماءات  عن  البالغين  السكان  األعمال  لريادة  العالمي 
أصبح  أو  شركة  أسس   

ً
شخصا يعرفون  هل  بمعنى  الريادية، 

يشجع  الريادي  فاالنتماء  املاضيين.  العامين  في  لحسابه  يعمل 
طموحاتهم  لتحقيق  السعي  على  املحتملين  األعمال  رواد 

بتأسيس عمل خاص بهم، ويمنحهم فرص اإلرشاد والتوجيه.

 في محيطهم، 
ً
 إن كانوا يرون فرصا

ً
يسأل املرصد البالغين أيضا

أي هل الظروف مواتية لتأسيس شركات جديدة. كما يسألهم 
إن كانوا يرون أن تأسيس شركة جديدة في منطقتهم أمر سهل، 

 االنتماء الريادي:
 أسس شركة أو أصبح يعمل لحسابه في العامين املاضيين؟

ً
 إنسانا

ً
هل تعرف شخصيا

الالزمة  والخبرة  واملهارات  املعرفة  لديهم  أن  يعتقدون  وهل 
تحديد  في  اإلجابات  وتساعد  الشركة.  هذه  مثل  لتأسيس 
مستوى ثقة الناس بقدراتهم ومستوى إدراكهم أنهم يمتلكون 
التعليم والتدريب املطلوبين لتحويل فكرة مبتكرة إلى مشروع 

قابل لالستمرار والنمو.

وهناك مؤشر آخر للتصورات الفردية يدور حول الخوف من 
 في بيئتهم ولكنهم 

ً
الفشل. وهو ُيقاس بنسبة الذين يرون فرصا

يختارون عدم اغتنامها خشية الفشل.

وفيما يلي ملخص مؤشرات التصورات الفردية:

 الفرص املدركة:
 جيدة لبدء مشروع أعمال في قطر؟

ً
 هل ستشهد األشهر الستة املقبلة فرصا

 سهولة إنشاء شركة جديدة:
هل من السهل إنشاء مشروع أعمال في قطر؟

 القدرات املدركة:
هل تملك الخبرة واملهارة واملعرفة املطلوبة لبدء مشروع أعمال؟

 الخوف من الفشل:
هل سيمنعك الخوف من الفشل من تأسيس مشروع أعمال؟

 النوايا الريادية:
هل تتوقع خالل السنوات الثالث املقبلة أن تقوم، بمفردك أو مع آخرين، بإنشاء عمل أو شركة 

جديدة، بما في ذلك أي عمل خاص لحسابك؟
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من   %62.4 أن  قطر  في  البالغين  السكان  استبيان  نتائج  تبين 
 أو أصبح يعمل لحسابه 

ً
 بدأ مشروعا

ً
املشاركين يعرفون شخصا

خالل العامين املاضيين وأن 50.6% منهم يعرفون شخصين أو 
أن  يعني  وهذا  املاضيين.  العامين  خالل  شركات  أسسوا  أكثر 
العديد من البالغين في قطر يستطيعون الوصول إلى شبكة من 
رواد أعمال متحمسين وذوي معرفة وهو عامل مهم في ترويج 
يعرفون  الذين  في قطر  البالغين  ارتفعت نسبة  األعمال.  ريادة 
لحسابه  يعمل  أصبح  أو  شركة  أسس   

ً
إنسانا شخ�سي  بشكل 

في العامين املاضيين من 44.9% في 2018 إلى 62.4% في 2019 
)انظر الشكل 1.2(.

 1.2 التصورات الفردية بشأن ريادة
األعمال في قطر

 جيدة لتأسيس 
ً
يرى ثالثة من كل أربعة بالغين في قطر فرصا

شركة جديدة خالل األشهر الستة املقبلة ويعتقدون أن لديهم 
املعرفة واملهارات والخبرة الالزمة لبدء مثل هذا املشروع. ويزداد 
هذه  يرون  الذين  األشخاص  عدد   2017 عام  منذ  باستمرار 
ولوحظت  لتحقيقها.  القدرات  بامتالكهم  ويعتقدون  الفرص 
مؤشرات  ارتفعت  حيث  و2019،   2018 نتائج  في  زيادة  أعلى 
الفرص والقدرات املدركة بنسبة 20% على األقل )أنظر الشكل 
2.2(. وهذه الزيادة تتوافق مع تحسن مواقف املجتمع من ريادة 

األعمال في قطر منذ العام املا�سي.

شركة  تأسيس  السهل  من  أنه   )%66.6( البالغين  ثلثا  يعتقد 
عام  منذ   

ً
تقريبا النسبة  هذه  تضاعفت  وقد  قطر.  في  جديدة 

2017 حيث كانت 39.4% )انظر الشكل 3.2(.

البالغين  السكان  لدى  متفائلة  نظرة  وجود  من  الرغم  وعلى 
حيال ريادة األعمال في قطر، فإن الخوف من الفشل ال يزال 
بين  فمن  أعمال.  بدء مشروع  من  الكثيرين  يمنع   

ً
حاجزا يمثل 

 جيدة لريادة األعمال، ذكر %45.2 
ً
الذين قالوا إن هناك فرصا

ازداد  وقد  عمل.  تأسيس  من  يمنعهم  الفشل  من  الخوف  أن 
قطر  في  الفشل  خشية  أعمال  مشروع  يبدأوا  لن  الذين  عدد 

بنسبة 12.6% منذ سنة 2018 )انظر الشكل 4.2(.

، حيث ذكر 
ً
 نسبيا

ً
يعد معدل نوايا ريادة األعمال في قطر مرتفعا

في أي نشاط  الذين ال يشاركون  البالغين  السكان  45.3% من 
يتوقعون تأسيس شركة جديدة خالل السنوات  أنهم  ريادي 
 من %15.7 

ً
 كبيرا

ً
الثالث املقبلة. وارتفعت نسبة هؤالء ارتفاعا

)انظر   2019 في   %45.3 وإلى   2018 في   %29.1 إلى   2017 في 
الشكل 4.2(. وتعكس هذه النتائج جهود الحكومة لتعزيز ريادة 
املشاريع  تحفيز  خالل  من  االقتصاد  وتنويع  البالد  في  األعمال 

الخاصة.

الشكل  1.2: االنتماء الريادي، 2019-2018

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2018 و2019

معرفة شخص بدأ عمل تجاري )٪ من البالغني(

2019

%62.4

2018

%44.9
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2016201720182019

%48.4

%50.6

%41.1

%45.6

%52.3

%54.2

%75.5

%75.6

(�هناك فرصة جيدة لبدء مرشوع أو عمل تجاري يف قطر (٪ من البالغ

(�عندك الخربة واملهارة واملعرفة املطلوبة لتبدأ مرشوع أو عمل تجاري جديد (٪ من البالغ

%39.4%51.1%66.6

201720182019

الشكل  2.2: الفرص والقدرات املدركة، 2019-2016 

الشكل  3.2: سهولة إنشاء شركة جديدة، 2019-2017 

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2016 و2017 و2018 و2019

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2017 و2018 و2019
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2016201720182019

%35.4

%38.9

%15.7

%41.9

%29.1

%32.6
%45.2

%45.3

من املتوقع أن تقوم خالل السنوات الثالثة التالية ببدء عمل أو مرشوع جديد، �ا يف ذلك أي عمل خاص

لحسابك (٪ من البالغ� غ� املشارك� يف نشاط ريادي) 

هناك فرص جيدة، ولكن لن أبدأ عمل تجاري خوفاً من الفشل (٪ من يرى أن هناك فرص)

الشكل  4.2: النوايا الريادية والخوف من الفشل )بين الذين يرون الفرص(، 2019-2016

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2016 و2017 و2018 و2019
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دول  بقية  مع  قطر  في  األعمال  ريادة  بشأن  الفردية  التصورات   1.2 الجدول  يقارن 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا املشاركة في استبيان السكان البالغين لسنة 2019.

 وهو يبين أن اململكة العربية السعودية سجلت أعلى مرتبة في مؤشر االنتماء الريادي 
 على التوالي.

ً
بينما احتلت ُعمان وقطر املرتبة الثالثة واملرتبة الحادية عشر عامليا

واململكة  قطر  سجلت  األخرى،  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  مع  باملقارنة 
 
ً
فرصا هناك  أن  يعتقدون  الذين  البالغين  للسكان  نسب  أعلى  السعودية  العربية 

تأسيس  على  القدرة  لديهم  أن  ويعتقدون  منطقتهم،  في  أعمال  مشروع  لبدء  جيدة 
هذين  في  األولى  الخمس  الدول  ضمن  البلدين  كال  صنف  حيث  املشروع،  هذا  مثل 
 أن األردن احتل املرتبة األخيرة بين بلدان املنطقة 

ً
املؤشرين. ويظهر الجدول 1.2 أيضا

في مؤشر الفرص املدركة، واحتلت ُعمان املرتبة الثالثة.

 2.2 التصورات الفردية بشأن ريادة
األعمال في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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النوايا الريادية
الخوف من الفشل

)بين من يرون الفرص(
القدرات املدركة

سهولة إنشاء شركة 
جديدة

الفرص املدركة االنتماء الريادي

املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية

5 45.3 19= 45.2 5= 75.5 11 66.6 4 75.6 11 62.4          قطر

2 61.6 4 54.8 15 67.3 14 64.0 7 73.5 26 52.0          مصر

11 37.9 37 36.2 13 68.9 45 30.1 29 47.7 21= 55.1          إيران

8 41.9 26 42.5 18 62.4 46 27.0 19 57.7 29 51.2          املغرب

17 29.1 5 54.4 21 61.7 38 35.1 42 40.6 36 46.5          األردن

14 32.3 28 41.8 2 83.0 22 52.9 6 73.8 1 82.6          السعودية

1 62.9 =31 40.8 29 56.3 20 54.7 8 72.3 3 71.1          ُعمان

10 38.5 29 41.7 19 62.2 12 66.1 13 66.1 12 61.5          اإلمارات

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين، 2019
مالحظة: الخوف من الفشل )بين من يرون الفرص(، نوايا ريادة األعمال )لدى الذين ال يشاركون في نشاط ريادة األعمال(

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

في  املشاركة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  بين  مرتبة  أعلى  قطر  سجلت 
االستبيان في نسبة السكان البالغين الذين يعتقدون أنه من السهل تأسيس شركة 

جديدة، بينما سجل املغرب املرتبة األدنى. 

وفي مؤشر الخوف من الفشل، سجلت مصر واألردن أدنى النسب في عدد البالغين 
النسبة  إيران  بينما سجلت  تأسيس شركة جديدة،  الخوف من  يمنعهم هذا  الذين 
في  مشاركة  دولة   50 بين  املؤشر  هذا  في   19 املرتبة  احتلت  فقد  قطر  أما  األعلى. 

استبيان السكان البالغين.

على املستوى العالمي، سجلت ُعمان ومصر أعلى النسب في السكان البالغين الذين 
خالل  جديد  عمل  تأسيس  نوايا  ولديهم  األعمال  ريادة  نشاط  في   

ً
حاليا يشاركون  ال 

 في منطقة الشرق األوسط 
ً
السنوات الثالث املقبلة. واحتلت ُعمان املرتبة األولى أيضا

املرتبة  قطر  واحتلت   .
ً
جيدا  

ً
مهنيا  

ً
خيارا األعمال  ريادة  اعتبار  في  أفريقيا  وشمال 

الخامسة بين الدول الخمسين في مؤشر نوايا ريادة األعمال.

الجدول 1.2: التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال في قطر ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2019
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القسم 3:
املواهب الريادية في قطر
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2019 مجموعة جديدة من املؤشرات  تضمن استبيان السكان البالغين في دراسة املرصد العالمي لريادة األعمال لعام 
لقياس اإلمكانات الريادية ألفراد املجتمع. فقد سئل املشاركون في قطر عن قبولهم أو رفضهم للعبارات التالية:

 ما ترى فرص مشروع أعمال حتى لو كنت على دراية جيدة بقطر 
ً
 نادرا

 ما تعمل عليها 
ً
 حتى لو كنت ترى فرصة، نادرا

يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية 

كل قرار تتخذه هو جزء من خطة مهنية طويلة األجل

األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  يعتبر 
أن قرار شخص ما تأسيس شركة جديدة 
ومن  األعمال.  ريادة  من  بموقفه  يتأثر 
الجديدة،  األسئلة  على  اإلجابات  خالل 
يستطيع املرصد قياس احتمال أن يكون 
األعمال  رائد  مواصفات  األفراد  لدى 
عبر تحديد هل هم مغتنمون للفرص أو 
رؤية  لديهم  وهل  مبدعون،  أو  سباقون 

ملستقبلهم املنهي.



47

%66.5%79.4

 كل قرار تتخذه هو جزء من خطة مهنية طويلة يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية (٪ من البالغ� الذين يوافقون)

األجل (٪ من البالغ� الذين يوافقون)

%50.2%53.9

نادراً ما تري فرصة مرشوع أع�ل حتى لو كنت عىل دراية

 جيدة بقطر (٪ من البالغ� الذين يوافقون)

حتى لو كنت ترى فرصة، نادراً ما تعمل 

عليها (٪ من البالغ� الذين يوافقون)

يوافق معظم البالغين في قطر على أن لديهم خطة مهنية طويلة األجل، وأن كل قرار يتخذونه موجه نحو تحقيق هذه الخطة. 
ويعتقد ثلثا البالغين أن اآلخرين يعتبرونهم مبتكرين للغاية )انظر الشكل 1.3(.

يرون فرص  ما   
ً
نادرا أنهم   %50.2 قال  حيث  األعمال،  ريادة  يمتلكون مواصفات  ال  أنهم  في قطر  البالغين  السكان  نصف  ذكر 

 ما 
ً
مشروع أعمال حتى لو كانوا على دراية جيدة بأحوال قطر. وقالت النسبة نفسها أنه حتى عندما يرون فرصة مربحة، نادرا

يعملون على تحقيقها )انظر الشكل 2.3(.

1.3 املواهب الريادية في قطر

الشكل 1.3: االبتكار واألهداف بعيدة املدى، 2019

مالحظة: نسبة البالغين الذين وافقوا على ما يلي: )أ( يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية، )ب( كل قرار تتخذه يستند إلى خطة مهنية طويلة األجل 
املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019

الشكل 2.3:  اغتنام الفرص واالستباقية، 2019

 ما يعملون عليها
ً
 ما يرون فرص مشروع أعمال، و)د( حتى إذا رأوا فرصة، نادرا

ً
مالحظة: نسبة البالغين الذين وافقوا على ما يلي: )ج( نادرا

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019
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 2.3 املواهب الريادية في
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يقارن الجدول 1.3 مؤشرات املواهب الريادية في قطر مع بقية دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا املشاركة في استبيان 
السكان البالغين لعام 2019.

احتلت قطر املرتبة الثانية في هذه املنطقة بعدد السكان البالغين الذين يعتقدون أن اآلخرين يعتبرونهم مبتكرين للغاية، وأنهم 
يتخذون قراراتهم بناء على خطة مهنية. واحتلت إيران املرتبة األولى بعدد البالغين الذين يعتقدون أن اآلخرين يعتبرونهم مبتكرين 
مصر املرتبة األولى في املنطقة بعدد البالغين الذين يتخذون قراراتهم بناء على خطة مهنية. كما احتلت مصر  للغاية، واحتلت 
 ما يعملون عليها.

ً
 والثانية في املنطقة بعدد السكان الذين حتى لو اكتشفوا فرصة مربحة لتأسيس شركة، نادرا

ً
املرتبة األولى عامليا

إن معظم السكان البالغين في مصر واملغرب واألردن ال يمتلكون مواصفات ريادة األعمال وال يرون فرص األعمال حتى لو كانوا على 
 في هذا املؤشر. وباملقارنة، سجلت السعودية 

ً
دراية جيدة ببلدانهم، ولذلك جاءت البلدان الثالثة بين أعلى خمس مراتب عامليا

واإلمارات وإيران أدنى مرتبة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في نسبة البالغين الذين يوافقون على هذا التصريح، مما 
يعني وجود استعداد اجتماعي أكثر إيجابية لريادة األعمال في هذه البلدان.
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كل قرار تتخذه يستند إلى خطة 
مهنية طويلة األجل

يعتقد اآلخرون أنك مبتكر 
للغاية

 
ً
حتى لو كنت ترى فرصة، نادرا

ما تعمل عليها
 ما ترى فرص مشروع 

ً
نادرا

أعمال

املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية

5 79.4 9 66.5 29 53.9 22 50.2           قطر

4 80.5 15 63.6 2 71.0 4 67.8           مصر

28 63.4 8 66.6 39 46.1 25 48.6           إيران

16 71.6 24 56.2 44 44.0 1 71.7           املغرب

20 69.6 13 63.8 11= 59.4 5 67.6           األردن

36 54.3 12 63.9 42 44.9 34 43.4           السعودية

18 70.2 23 56.9 24 54.8 20 51.0           ُعمان

13 74.8 18 60.9 26 54.5 26 47.6           اإلمارات

 ما ترى فرص مشروع أعمال، و)د( 
ً
مالحظة: نسبة البالغين الذين وافقوا على ما يلي: )أ( يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية، )ب( كل قرار تتخذه يستند إلى خطة مهنية طويلة األجل، )ج( نادرا

 ما يعملون عليها
ً
حتى إذا رأوا فرصة نادرا

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين، 2019
)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 1.3: املواهب الريادية في قطر ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2019
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القسم 4:
نشاط ريادة األعمال في قطر
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 1.4 ريادة األعمال في املرحلة املبكرة
في قطر

يعرف املرصد نشاط ريادة األعمال بأنه عملية مستمرة تشمل ريادة األعمال الناشئة وملكية وإدارة الشركات الجديدة وملكية 
وإدارة الشركات القائمة. كما يقوم املرصد بتقييم معدل وطبيعة توقف الشركات.

السكان  نسبة  وهو  املبكرة،  املرحلة  في  األعمال  ريادة  نشاط  معدل  هو  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  لدى  األسا�سي  املؤشر 
. ويضم هذا 

ً
42 شهرا  عمره أقل من 

ً
 في إنشاء مشروع جديد أو أسسوا مشروعا

ً
( املشاركين حاليا

ً
64-18 عاما البالغين )بعمر 

املؤشر مجموعتين: رواد األعمال الناشئون وأصحاب املنشآت الجديدة. رواد األعمال الناشئون هم أشخاص في املراحل األولى 
من إطالق منشأة جديدة )عمرها أقل من أربعة أشهر(، ولم يدفعوا رواتب. أما أصحاب املنشآت الجديدة فهم الذين أسسوا 
 على 

ً
شركات جديدة بعد يناير 2016، ودفعوا رواتب ملدة ثالثة أشهر على األقل. وهؤالء الرواد يملكون ويديرون املنشأة، جزئيا

 ألنه يحدد مستوى النشاط املبكر الذي سيصبح منشآت 
ً
األقل. ويعتبر تقييم وتحليل هذين النوعين من رواد األعمال ضروريا

قائمة.

في استبيان 2019، ذكر 10.9% من سكان 
من  األولى  املراحل  في  أنهم  البالغين  قطر 
إنشاء مشروع جديد يقل عمره عن أربعة 

أشهر )رواد أعمال ناشئون(،

 وقال 4.1% إنهم يديرون منشآت جديدة. 

تظهر هذه النتائج أن 14.7% من سكان قطر البالغين كان لهم نشاط ريادي 
في املرحلة املبكرة في سنة 2019، والدافع األسا�سي لدى 85.3% منهم إلنشاء 

مشروع جديد هو بناء ثروة أو تحقيق دخل مرتفع.
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2016201720182019

%7.8
%7.4

%8.5

%14.7

%4.3

%4.7

%5.0

%10.9

%3.6%2.8%3.6
%4.1

معدل ملكية املنشآت الجديدة

معدل ريادة األع	ل الناشئة

معدل ريادة األع	ل يف املرحلة املبكرة

ريادة األعمال الناشئة  وتزايد معدل  2016 و2019.   في معدل ريادة األعمال في املرحلة املبكرة بين سنتي 
ً
ارتفاعا شهدت قطر 

باضطراد طوال السنوات األربع املاضية. ويوضح الشكل 1.4 نتائج قطر في مؤشر ريادة األعمال في املرحلة املبكرة خالل السنوات 
 معدل 2018 في هذا املؤشر وتخطت املتوسط العالمي مسجلة %12.8.

ً
األربع. ففي سنة 2019، ضاعفت قطر تقريبا

الشكل 1.4: ريادة األعمال في املرحلة املبكرة في قطر، 2019-2016 

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2016 و2017 و2018 و2019 
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2016201720182019

%3.0

%1.3

%4.2

%3.0

2.4 الشركات القائمة في قطر

تعتبر املعلومات عن مستوى الشركات القائمة مهمة ألنها توفر مؤشرات على استدامة ريادة األعمال في االقتصاد. فهي تجاوزت 
 .

ً
مراحل الشركات الناشئة والجديدة وتساهم في اقتصاد البلد بمنتجات وعمليات جديدة وقاعدة توظيف أكثر استقرارا

في زمن معين.  العالم  في  العالمي لريادة األعمال صورة عامة عن نشاط قطاع األعمال وريادة األعمال  وتقدم دراسة املرصد 
 بنشاط الشركات الناشئة. 

ً
وتعتبر وسيلة تسمح بدراسة مستوى الشركات الناضجة قياسا

يعرف املرصد العالمي لريادة األعمال الشركات القائمة بأنها تلك العاملة منذ أكثر 
 .

ً
من 42 شهرا

وفي عام 2019، أفاد 3.0% من سكان قطر البالغين أنهم يديرون شركات قائمة.

يوضح الشكل 2.4 معدل ملكية الشركات القائمة بين 2016 و2019. فبعد انخفاض كبير في هذا املعدل من 3.0% في 2016 إلى 
1.3% في 2017، تضاعف ثالث مرات ليصل إلى 4.2% في 2018 ثم انخفض في 2019 إلى مستوى 2016.

 في السوق في قطر(، 2019-2016 
ً
الشكل 2.4: معدل ملكية الشركات القائمة )أكثر من 42 شهرا

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2016 و2017 و2018 و2019 
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%45.9
املنشآت القا�ة

%55.4
نشاط ريادة األع�ل يف املرحلة املبكرة

خدمات املستهلك

%26.1
نشاط ريادة األع�ل يف املرحلة املبكرة

%30.4
املنشآت القا�ة

خدمات األع�ل

يصنف املرصد نشاط ريادة األعمال إلى أربعة قطاعات كبيرة: 

الشكل 3.4: توزع نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة والشركات القائمة في قطر بين قطاعي خدمات  
          األعمال وخدمات املستهلك، 2019 

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019 

3.4 التوزيع القطاعي لنشاط ريادة األعمال

القطاع االستخراجي، 
وضمنه الزراعة 

والتعدين؛

والصناعة التحويلية، 
وتشمل التصنيع 

والخدمات اللوجستية؛ 

وخدمات األعمال، 
بما فيها تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 
والخدمات املهنية؛ 

وخدمات املستهلك، 
وتشمل تجارة التجزئة 
واملطاعم والخدمات 

الشخصية.

 يبين الشكل 3.4 أن أكثر من نصف رواد أعمال املرحلة املبكرة 
في قطر )55.4%( كانوا في عام 2019 يعملون في قطاع خدمات 
األعمال،  خدمات  قطاع  في  يعملون  منهم  و%26.1  املستهلك، 
القطاع  في  و%0.8  التحويلية  الصناعة  قطاع  في  و%17.7 
القائمة  الشركات  معظم  كان   ،2019 عام  وفي  االستخراجي. 
يعمل في قطاعي خدمات املستهلك وخدمات األعمال )%45.9 

و30.4% على التوالي(.

مصر  في  سجل مؤشر نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة 
في  والتحويلية  االستخراجية  القطاعات  في  املستويات  أعلى 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بينما سجل أدنى نسبة 
قطر نسبة  خدمات األعمال. وسجل هذا املؤشر في  في قطاع 
أعلى من متوسط دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في قطاع 
الثالثة  القطاعات  في  املتوسط  من  وأقل  األعمال  خدمات 

األخرى.
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%8.7
العمل مستقل

%6.0
العمل مكفول من طرف آخر

4.4 ملكية األعمال

 هو “هل تملك 
ً
 جديدا

ً
تضمن استبيان السكان البالغين لعام 2019 سؤاال

، بمفردك أو مع آخرين، شركة تساعد في إدارتها لصالح صاحب عملك 
ً
حاليا

كجزء من وظيفتك الرئيسية؟” جرى تحليل إجابات هذا السؤال مع إجابات 
أسئلة االستبيان األصلية عن ملكية الشركات لتحديد هل تم إنشاؤها بشكل 
مستقل أم رعايتها من خالل ملكية مشتركة مع صاحب عمل رائد األعمال. 
يوضح الشكل 4.4 أن 6% من الشركات الناشئة والجديدة أنشئت بملكية 
شركة  يديرون  أو  يبدأون  أعمال  رائد   16 كل  من   

ً
واحدا أن  أي  مشتركة، 

جديدة يحظى برعاية صاحب عمله. أما مستوى ريادة األعمال املستقلة في 
قطر فهو أعلى بقليل، ويبلغ %8.7.

يدير معظم رواد األعمال في قطر منشآتهم ضمن شراكات. ولكن رواد أعمال 
القائمة إلدارتها ضمن  الشركات   من أصحاب 

ً
احتماال أكثر  املبكرة  املرحلة 

شراكة )74.7% و65.1% على التوالي(. في عام 2019، كان معظم أصحاب 
وأفاد  49% من شركتهم.   - يملكون %25  العاملين ضمن شراكات  األعمال 
ربع رواد أعمال املرحلة املبكرة و30.1% من أصحاب الشركات القائمة أنهم 

يملكون شركاتهم بالكامل.

الشكل 4.4: توزيع نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة في قطر حسب مستوى االستقاللية، 2019 

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019 
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2016201720182019

%14.0

%5.8
%3.0

%6.6

5.4 توقف الشركات في قطر

فإن  قطر،  في  األعمال  لريادة  العالية  املستويات  جانب  إلى 
النشاط  عن  يتوقفون  األعمال  أصحاب/مدراء  من  الكثير 
تنقل  أو  تباع  )عندما  العمل  في  تستمر  إما  وشركاتهم   .

ً
سنويا

(، أو تتوقف. ويقيس املرصد 
ً
ملكيتها إلى أحد أفراد األسرة مثال

 
ً
العالمي لريادة األعمال معدل توقف الشركات بوصفه مؤشرا

 %6.6 أفاد  وقد  الدولة.  في  األعمال  ريادة  استدامة  على  آخر 
وإدارة  امتالك  توقفوا عن  أنهم  في قطر  البالغين  السكان  من 
توقف  الحاالت،  أرباع  ثالثة  وفي  نشاطها.  توقف  إثر  شركات 
ذكروها  التي  التوقف  أسباب  أهم  ومن  بالكامل.  النشاط 

ضعف الربحية )%33.9(.

الشكل 5.4: توقف الشركات في قطر، 2019-2016 

املصدر:  استبيان السكان البالغين في قطر، 2016 و2017 و2018 و2019 

 في معدل الشركات املتوقفة بين 
ً
 ملحوظا

ً
سجلت قطر انخفاضا

2016 و2019 )انظر الشكل 5.4(. فقد انخفض هذا املعدل إلى 
 .)%5.8 إلى   %14.0 2016 و2017 )من  بين  أقل من النصف 
واستمر في االنخفاض ليسجل أدنى مستوى في 2018 )%3.0(، 
6.6%، مما  بأكثر من الضعف ليصل   2019 في عام  ارتفع  ثم 

يشير إلى اتجاه سلبي لريادة األعمال في قطر.
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2016201720182019

%6.4

%2.5

%6.3

%3.6

6.4 النشاط الريادي للموظفين في قطر

األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  يعتبر 
يمثل  للموظفين  الريادي  النشاط  أن 
في  الريادي  النشاط  من   

ً
كبيرا  

ً
جزءا

مثل  االبتكار  على  القائمة  االقتصادات 
املوظفين  من   %3.6 أفاد  وقد  قطر. 
جديدة  أنشطة  تطوير  في  شاركوا  أنهم 
إطالق  مثل  األسا�سي،  العمل  لصاحب 
سلع أو خدمات جديدة، أو إنشاء دائرة 
جديدة  فرعية  شركة  أو  مؤسسة  أو 
خالل السنوات الثالث املاضية. ويوضح 
الريادي  النشاط  مؤشر  أن   6.4 الشكل 
في   %2.5 من  ارتفع  قطر  في  للموظفين 
ثم   2018 عام  في   %6.3 إلى   2017 عام 

انخفض في عام 2019 إلى 3.6.%.

الشكل 6.4: النشاط الريادي للموظفين في قطر، 2019-2016 

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2016 و2017 و2018 و2019 
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7.4 نشاط ريادة األعمال في دول
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وشمال  األوسط  الشرق  دول  بين  مقارنة   1.4 الجدول  يظهر 
 2019 أفريقيا التي شاركت في استبيان السكان البالغين لعام 
الشركات  ملكية  ومعدل  الناشئة  الشركات  معدل  حيث  من 
الجديدة ومعدل ريادة األعمال في املرحلة املبكرة ومعدل ملكية 
للموظفين ومعدل  الريادي  النشاط  القائمة ومعدل  الشركات 

توقف الشركات.

العربية  واململكة  وقطر  املتحدة  العربية  اإلمارات  سجلت 
السعودية أعلى معدالت نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة 
في  مشاركة  دولة   50 بين   

ً
عامليا  15 املرتبة  قطر  احتلت  حيث 

االستبيان، فيما سجلت مصر وُعمان أدنى املعدالت في املنطقة. 

لريادة  معدل  أعلى  قطر  وسجلت 
الشرق  منطقة  في  الناشئة  األعمال 
أن  يعني  مما  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
الدولة اتخذت مبادرات جديدة لتشجيع 
أعمال.  منشآت  تأسيس  على  سكانها 
في   

ً
عامليا التاسعة  املرتبة  قطر  واحتلت 

الرابعة  املرتبة  احتلت  كما  املؤشر.  هذا 
بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ملكية  معدل  في  االستبيان  في  املشاركة 

الشركات الجديدة.

القائمة  الشركات  ملكية  معدالت  أعلى  واملغرب  إيران  سجلت 
بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا املشاركة في االستبيان 
احتلت  فقد  قطر،  أما  التوالي(.  على   22 واملرتبة   16 )املرتبة 

.
ً
املرتبة 45 عامليا

ُصنفت  حيث  مرتفع،  املنطقة  في  الشركات  توقف  معدل  إن 
في  املشاركة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  جميع 
 
ً
االستبيان، باستثناء املغرب، ضمن الدول العشر األولى عامليا

معدالت  أعلى  وقطر  ومصر  ُعمان  وسجلت  املؤشر.  هذا  في 
توقف الشركات بين الدول الخمسين املشاركة.

املرتبة  احتلت  املتحدة  العربية  االمارات  أن   1.4 الجدول  يبين 
الريادي للموظفين، حيث  النشاط  في املنطقة في معدل  األولى 
نشاط  مؤشر  وفي  املؤشر  هذا  في  مرتفعة  معدالت  سجلت 
 18 املرتبة  قطر  واحتلت  املبكرة.  املرحلة  في  األعمال  ريادة 
الريادي  النشاط  مؤشر  في  املنطقة  في  الثانية  واملرتبة   

ً
عامليا

أو  بدء  األعمال  رواد  غالبية  يفضل  عام،  وبشكل  للموظفين. 
الشركة  بأنفسهم وليس تحت رعاية صاحب  إدارة مشروعهم 

التي توظفهم.
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معدل توقف الشركات
النشاط الريادي 

للموظفين
معدل ملكية الشركات 

القائمة
معدل ريادة األعمال في 

املرحلة املبكرة
معدل ملكية الشركات 

الجديدة
معدل ريادة األعمال 

الناشئة

املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية

4= 6.6 18= 3.6 45 3.0 15 14.7 27= 4.1 9 10.9          قطر

3 7.0 47= 0.2 49 1.5 43 6.7 48= 1.8 37 5.0          مصر

8 5.2 25 2.0 16 10.2 26 10.7 27= 4.1 26= 6.9          إيران

30= 2.4 46 0.3 22 7.9 24 11.4 22 4.4 21= 7.3          املغرب

24 2.8 36= 0.7 27= 6.6 34 9.1 36= 3.5 31 5.7          األردن

9 5.1 20 3.2 34 5.4 16 14.0 6 8.6 33 5.4          السعودية

1 11.5 34 1.2 47 2.0 42 6.9 41= 3.1 42 3.9          ُعمان

7 5.5 2 8.2 25= 7.0 11 16.4 12 7.1 12= 9.8          اإلمارات

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين، 2019
)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 1.4: أنشطة ريادة األعمال في قطر ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2019
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القسم 5:
دوافع وتطلعات رواد األعمال في قطر 
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ثمة أسباب عديدة تحفز رواد األعمال على تأسيس شركة جديدة. 
ومن هذه األسباب: السعي إلى إحداث فرق في العالم، وبناء ثروة أو 
زيادة الدخل، ومواصلة تقليد عائلي، وكسب العيش ألن الوظائف 

نادرة. 

في استبيان السكان البالغين لسنة 2019، سئل رواد األعمال عن 
مدى موافقتهم على العبارات التالية التي تفسر دوافعهم لتأسيس 

شركة جديدة:

 إحداث فرق في العالم 

 بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا 

 مواصلة تقليد عائلي

 كسب العيش ألن الوظائف نادرة
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%55.5
%44.8

%85.3

%76.0

%52.1%54.9
%62.2%64.2

رواد األع�ل يف املرحلة املبكرةاملنشآت القا�ة

إلحداث فرق يف العا�

(موافق بشدة أو موافق إيل حد ما ٪)

 لبناء ثروة كب�ة أو دخل مرتفع جدا

(موافق بشدة أو موافق إيل حد ما ٪) 

ملواصلة التقاليد العائلية

(موافق بشدة أو موافق إيل حد ما ٪)

لكسب العيش ألن الوظائف نادرة

(موافق بشدة أو موافق إيل حد ما ٪) 

1.5 دوافع وتطلعات رواد األعمال
في قطر 

يبين الشكل 1.5 دوافع وتطلعات رواد األعمال في املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة في قطر، حيث أسس 55.5% من رواد 
أعمال املرحلة املبكرة شركاتهم إلحداث فرق في العالم، مقابل 44.8% من أصحاب الشركات القائمة. وكان دافع 85.3% من رواد 

أعمال املرحلة املبكرة هو بناء ثروة كبيرة أو تحقيق دخل مرتفع، مقابل 76.0% من أصحاب الشركات القائمة.

وكان دافع أكثر من نصف أفراد الفئتين هو مواصلة تقليد عائلي )52.1% و54.9% على التوالي(. فيما كان دافع قرابة ثلثي الفئتين 
هو كسب العيش ألن الوظائف نادرة.

الشكل 1.5: دوافع وتطلعات رواد األعمال في املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة في قطر، 2019

مالحظة: نسبة رواد األعمال في املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة الذين يوافقون إلى حد ما أو يوافقون بشدة على أن دافع تأسيس مشروع 
جديد هو )أ( إحداث فرق في العالم، )ب( بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا، )ج( مواصلة تقليد عائلي، و)د( كسب العيش ألن الوظائف نادرة

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019 
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كسب العيش ألن الوظائف 
نادرة مواصلة تقليد عائلي بناء ثروة كبيرة أو دخل 

مرتفع جدا إحداث فرق في العالم

املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية املرتبة من 50 النسبة املئوية

29 62.2 9 52.1 4 85.3 14 55.5          قطر

26 63.6 10 51.1 7 77.3 12 57.0          مصر

20= 68.7 41 20.9 5 83.5 35 40.6          إيران

1 93.3 24 33.1 12 69.8 45 21.8          املغرب

2 93.1 38 24.5 22 59.2 46 19.2          األردن

19 72.4 18 36.4 19 63.1 26 44.6          السعودية

32 56.2 =33 26.6 26 53 20 49.9          ُعمان

24 64.9 17 36.6 11 72.3 =16 51.7          اإلمارات

مالحظة: نسبة رواد األعمال في املرحلة املبكرة الذين يوافقون إلى حد ما أو يوافقون بشدة على دافع تأسيس مشروع جديد هو )أ( إحداث فرق في العالم، )ب( بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع 
جدا، )ج( مواصلة تقليد عائلي، و)د( كسب العيش ألن الوظائف نادرة

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين، 2019
)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

2.5 دوافع وتطلعات رواد األعمال
في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

في املرحلة املبكرة الذين يحاولون  تختلف نسب رواد األعمال 
بدء أو بدأوا مشاريعهم إلحداث فرق في العالم بين دول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. فقد أفاد نصف هؤالء الرواد في مصر 
وقطر واإلمارات العربية املتحدة وُعمان أنهم بدأوا مشاريعهم 
في املغرب و19.1% في  العالم، مقابل %21.8  في  إلحداث فرق 

األردن.

وأفاد معظم رواد األعمال في املرحلة املبكرة في األردن واملغرب 
بهدف  مشاريعهم  بدأوا  أنهم  التوالي(  على  و%93.3   %93.1(

كسب العيش ألن الوظائف نادرة.

يبين الجدول 1.5 أن دافع ‘كسب العيش ألن الوظائف نادرة’ 
في  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  إجابات  في  النسب  أعلى  سجل 

أربع دول هي األردن واملغرب والسعودية وُعمان.

 أن الكثير من رواد أعمال املرحلة املبكرة 
ً
ويبين الجدول أيضا

كبيرة  ثروة  لبناء  شركاتهم  يؤسسون  املنطقة  هذه  دول  في 
. ومن هذه الدول، نذكر قطر ومصر وإيران 

ً
ودخل مرتفع جدا

واإلمارات العربية املتحدة.

بدأوا  الذين  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  نسب  وتختلف 
مشاريعهم ملواصلة تقليد عائلي بين دول املنطقة، حيث ذكر 

نصفهم في قطر ومصر هذا الدافع، مقابل 20.9% في إيران.

الجدول 1.5: دوافع وتطلعات رواد أعمال املرحلة املبكرة في قطر ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2019
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القسم 6:
خصائص تأثير ريادة األعمال في قطر



7070

يقدم املرصد العالمي لريادة األعمال مجموعة شاملة من املؤشرات التي تميز ريادة 
األعمال وكيف يؤثر رواد األعمال في املجتمع. يوضح القسم 6 تأثير رواد األعمال من 
 
ً
خالل إدخال االبتكارات إلى مجتمعاتهم وخلق فرص العمل وتعزيز التنافسية عامليا

واملساهمة في نمو القطاعات وتمويل األعمال.
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%0.2%0.0

%14.7
%11.1

%85.2
%88.9

6 وظائف أو أك�� �� 5 سنوات   1-5 وظائف �� 5 سنوات   0 وظيفة �� 5 سنوات   

رواد األع�ل يف املرحلة املبكرةالرشكات القا�ة

التنمية  في   
ً
مساهما  

ً
عامال جديدة  وظائف  خلق  يعتبر 

االقتصادية للدول. لهذا يقيس املرصد العالمي لريادة األعمال 
املرحلة  في  األعمال  رواد  سؤال  عبر  الوظائف  إيجاد  توقعات 
املبكرة وأصحاب الشركات القائمة عن عدد املوظفين العاملين 
يتوقعون  الذين  وعدد  واملالكين(  الشركاء  )غير   

ً
حاليا لديهم 

املوظفين  بين  والفرق  املقبلة.  الخمس  السنوات  في  توظيفهم 
األعمال  رواد  ويعتبر  النمو.  توقعات  هو  واملتوقعين  الحاليين 
أصحاب  أكثر  أو  أشخاص  ستة  توظيف  يتوقعون  الذين 

منشآت ذات نمو متوسط أو عالي.

ليس  شركات  بين  تتراوح  منشآت  األعمال  ريادة  نشاط  يشمل 
لديها  وشركات  منهم   

ً
قليال  

ً
عددا توظف  أو  موظفين  لديها 

مئات املوظفين. وفي عام 2019، كان رواد األعمال الناشئون 
 6.5  

ً
وسطيا يوظفون  قطر  في  الجديدة  املنشآت  وأصحاب 

أشخاص في منشآتهم، بينما وظف أصحاب الشركات القائمة 
. ويتوقع العديد من رواد األعمال الناشئين 

ً
 29.5 شخصا

ً
وسطيا

1.6 توقعات نمو الوظائف

الشكل 1.6: توقعات نمو الوظائف لدى رواد أعمال املرحلة املبكرة والشركات القائمة في قطر، 2019 

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019 

وأصحاب املنشآت الجديدة في قطر أن يصبحوا أصحاب عمل 
في غضون السنوات الخمس املقبلة، حيث يتوقع 14.7% من 
رواد األعمال الناشئين و11.1% من أصحاب املنشآت القائمة 

إيجاد 5-1 وظائف جديدة خالل خمس سنوات.

املرحلة  أعمال  رواد  من   %80 من  أكثر  توقع   ،2019 سنة  في 
 
ً
نموا أعمالهم  تشهد  أن  القائمة  الشركات  وأصحاب  املبكرة 
 وأن تخلق أكثر من خمس وظائف في املستقبل )انظر 

ً
مرتفعا

الشكل 1.6(.

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، سجلت السعودية 
يتوقعون  الذين  األعمال  لرواد  النسب  أعلى  وقطر  واإلمارات 
توظيف ستة أشخاص أو أكثر خالل السنوات الخمس املقبلة. 
من  أعلى  الوظائف  نمو  توقعات  مؤشر  في  قطر  أداء  ويعتبر 

متوسط املنطقة.
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%13.1
رواد األع�ل يف املرحلة املبكرة

%12.6
الرشكات القاة

توقع %25 أو أك� من اإليرادات من خارج الدولة 

2.6 التوجه نحو العاملية

األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  يعتبر 
يحققون  عندما  ‘عامليين’  األعمال  رواد 
%25 أو أكثر من مبيعاتهم خارج البالد. 
الذين  األعمال  رواد  على  الدول  وتعتمد 
دخول  على  والقدرات  الطموح  لديهم 

األسواق العاملية.

في عام 2019، كان لدى معظم رواد األعمال الناشئين وأصحاب 
الشركات الجديدة في قطر توجه محلي، بمعنى أنهم يتوقعون 
أن تأتي اإليرادات من العمالء املحليين وليس الدوليين. فهناك 
ثمانية من كل عشرة رواد أعمال ال يتوقعون تحقيق أي إيرادات 
من العمالء خارج قطر. وُيظهر رواد األعمال في قطر مستويات 
من   %13.1 أفاد  حيث  العاملية،  نحو  التوجه  من  منخفضة 
رواد األعمال في املرحلة املبكرة و12.6% من أصحاب الشركات 
25% أو أكثر من إيراداتهم تأتي من مبيعات  القائمة فقط أن 

دولية )انظر الشكل 2.6(.

قطر  سجلت  عندما  املاضيين  العامين  عن   
ً
تحوال هذا  ويعد 

مستويات أعلى من التوجه نحو العاملية، حيث أفاد أربعة من 
كل عشرة رواد أعمال في املرحلة املبكرة أنهم حققوا %25 أو 
أكثر من مبيعاتهم مع عمالء خارج البالد. قد يكون سبب هذا 
الدبلوماسية  العالقات  التحول نحو السوق املحلية هو قطع 
السعودية  قبل  من   2017 يونيو  في  قطر  مع  واالقتصادية 
عملية  تسريع  إلى  الحصار  أدى  فقد  والبحرين.  واإلمارات 
االكتفاء الذاتي، خاصة في قطاع الزراعة، وشجع رواد األعمال 

على تأسيس شركات تركز على تزويد السوق املحلية.

 ذات توجه 
ً
تضم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا دوال

املرحلة  أعمال  رواد  عدد  ربع  أفاد  حيث  العاملية،  نحو  قوي 
املبكرة في االمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية 
أن 25% أو أكثر من مبيعاتهم تتم خارج البالد. في حين شهدت 
املؤشر  هذا  في  أداءها  لكن  العالمي،  توجهها  في   

ً
تراجعا قطر 

أعلى من متوسط املنطقة.

جديدة  أسئلة   2019 لعام  البالغين  السكان  استبيان  تضمن 
عن نطاق عمالء الشركات الجديدة: محليين أو في كامل البلد 
أو دوليين. ويوضح الشكل 3.6 أن معظم رواد األعمال في قطر 
لديهم فقط عمالء في كامل البلد أو محليون، وأن 23.9% من 
القائمة  الشركات  أصحاب  من  و%19.9  املبكرة  املرحلة  رواد 

لديهم عمالء خارج قطر. 

الشكل 2.6: التوجه نحو العاملية لدى رواد أعمال  
          املرحلة املبكرة والشركات القائمة في  

          قطر، 2019 

القائمة  الشركات  وأصحاب  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  نسبة  مالحظة: 
الذين يتوقعون تحقيق 25% أو أكثر من إيراداتهم خارج بالدهم

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019 
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%23.9
%19.9

%87.4
%81.6%81.6

%84.2

رواد األع�ل يف املرحلة املبكرةالرشكات القا�ة

عمالء محليونعمالء �� �امل البلدعمالء �� ا��ارج

الشكل 3.6: نطاق عمل رواد أعمال املرحلة املبكرة والشركات القائمة، 2019 

مالحظة: نسبة رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة الذين لديهم عمالء محليون أو في كامل البلد أو في الخارج )% من البالغين(
املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019
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%7.3%6.9

%30.0
%35.3

%12.0

%27.1

رواد األع�ل يف املرحلة املبكرةالرشكات القا�ة

 املنتجات أو ا��دمات:
جديدة �� العالم

 املنتجات أو ا��دمات:
جديدة �� الدولة

 املنتجات أو ا��دمات:
جديدة �� املنطقة

3.6 املنتجات والخدمات

تضمن استبيان السكان البالغين لسنة 2019 أسئلة جديدة 
أخرى هدفها تقييم النطاق الجغرافي للشركات الجديدة. فقد 
لب من أصحاب الشركات الجديدة الذين شملهم االستبيان 

ُ
ط

 
ً
تحديد هل منتجاتهم/خدماتهم جديدة بالنسبة للعمالء محليا

التكنولوجيات/اإلجراءات  وهل  العالم  في  أو  البلد  كامل  في  أو 
 أو في كامل البلد أو في العالم.

ً
التي يستخدمونها جديدة محليا

يوضح الشكل 4.6 نسبة رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب 
أو خدماتهم  منتجاتهم  تكون  الذين  في قطر  القائمة  الشركات 
جديدة في مناطقهم، أو في بلدهم ككل، أو في العالم. فقد أفاد 
معظم هؤالء أن منتجاتهم/خدماتهم جديدة على مستوى البلد 
)30.0% و35.3% على التوالي(. وأفادت نسبة صغيرة منهم أن 
منتجاتهم/خدماتهم جديدة بالنسبة للعمالء خارج البلد )انظر 

الشكل 4.6(.

الشكل 4.6: تأثير املنتجات/الخدمات، 2019 

مالحظة: نسبة البالغين الذين يؤسسون شركة جديدة بمنتجات أو خدمات جديدة في منطقتهم أو في بلدهم ككل أو في العالم.
املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019 
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%8.2
%12.1

%34.1
%38.1

%11.9%12.7

رواد األع�ل يف املرحلة املبكرةالرشكات القا�ة

 التكنولوجيا أو اإلجراءات:
جديدة �� العالم

 التكنولوجيا أو اإلجراءات:
جديدة �� الدولة

 التكنولوجيا أو اإلجراءات:
جديدة �� املنطقة

يوضح الشكل 5.6 نسبة رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب 
أو  التكنولوجيا  تكون  الذين  قطر  في  القائمة  الشركات 
االجراءات التي يستعملونها جديدة في مناطقهم، أو في بلدهم 
ككل، أو في العالم. فقد ذكر معظم هؤالء أن التكنولوجيا أو 
االجراءات التي يستعملونها جديدة في البلد )34.1% و%38.1 
القائمة أن  12.1% من أصحاب الشركات  التوالي(. وأفاد  على 
للعمالء  جديدة  يستعملونها  التي  االجراءات  أو  التكنولوجيا 
خارج الدولة، فيما ذكر 8.2% من أصحاب الشركات الجديدة 
أنحاء  في جميع  االجراءات  أو  التكنولوجيات  لديهم أحدث  أن 

العالم.

الشكل 5.6:  تأثير التكنولوجيات/اإلجراءات، 2019 

في  إجراءات جديدة  أو  تكنولوجيا  باستخدام  الذين يؤسسون شركة جديدة  القائمة  الشركات  املبكرة وأصحاب  املرحلة  أعمال  رواد  نسبة  مالحظة: 
منطقتهم أو في بلدهم ككل أو في العالم

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019 
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القسم 7:
من هم رواد األعمال في قطر؟
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الذكور
املرتبة الرابعة

1.7 خصائص ريادة األعمال
حسب الجنس 

والذكور في  اإلناث  متساوية بين  سجلت قطر معدالت 
الوحيدة  وهي  املبكرة،  املرحلة  في  األعمال  ريادة  نشاط 
بين الدول املشاركة في استبيان السكان البالغين لسنة 
2019 التي حققت هذا التساوي بين الجنسين. واحتلت 
املرتبة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وأصحاب  )الناشئين  األعمال  رواد  بين  اإلناث  نسبة  في 
رواد  نسبة  في  الرابعة  واملرتبة  الجديدة(،  الشركات 

األعمال الذكور.

يختلف الرجال والنساء في تصوراتهم عن فرص ريادة األعمال 
واعتقادهم أن لديهم املهارات واملعرفة الالزمة إلنشاء مشروع 
والتصورات  املواقف  في  عديدة  اختالفات  وهناك  أعمال. 
فنتائج  والنساء.  الرجال  بين  األعمال  ريادة  بشأن  املجتمعية 
ريادة  من  إيجابي  موقف  لديهن  اإلناث  أن  تبين  االستبيان 
األعمال في قطر، على عكس الذكور. فقد سجلن درجات أعلى 

في جميع مؤشرات القيم املجتمعية تجاه ريادة األعمال.

ويختلف الرجال والنساء أيضا في املواهب الريادية. فالرجال 
 ما يرون فرص 

ً
على األرجح يذكرون أكثر من النساء أنهم نادرا

 ما يعملون 
ً
أعمال حتى لو كانوا على دراية كبيرة باملنطقة، ونادرا

 من 
ً
على تحقيق تلك الفرص. وباملقابل، تعتبر النساء أكثر ميال

االعتقاد  خالل  من  أنفسهن  عن  إيجابي  رأي  إبداء  إلى  الرجال 
أكثر  أنهن  كما  للغاية.  مبتكرات  أنهن  يعتقدون  اآلخرين  بأن 

 من الرجال لوضع خطة لحياتهن املهنية.
ً
احتماال

تأسيس  سهولة  من  متماثلة  مواقف  والنساء  الرجال  لدى 
 جيدة للقيام بذلك 

ً
شركة في قطر، وثالثة أرباعهم يرون فرصا

في مناطقهم. ومع أن نسبة الرجال الذين يعتقدون أن لديهم 
من  أعلى  جديدة  شركة  إلنشاء  والخبرة  واملهارات  املعرفة 
مثل  إنشاء  يعتزمن  اللواتي  اإلناث  نسبة  فإن  النساء،  نسبة 
هذه الشركة أعلى من نسبة الذكور. وضمن السكان البالغين 
 جيدة لتأسيس شركة جديدة في قطر، أفاد 

ً
الذين يرون فرصا

%46.0 من الرجال أن الخوف من الفشل سيمنعهم من ذلك، 
مقابل %41.8 من النساء. كما أن نسبة الرجال الذين يعرفون 
 رائد أعمال أعلى من نسبة النساء )65.5 % و%49.8 

ً
شخصيا

على التوالي(.

ضعفه  الذكور  للموظفين  الريادي  النشاط  معدل  يبلغ 
ومعدل  القائمة  الشركات  معدل  أن  كما  اإلناث.  للموظفات 

توقف األعمال أعلى بين الذكور.

أعمال  رواد  من  الذكور  أن  كذلك  االستبيان  نتائج  وتظهر 
بغاية  لتأسيس شركة  أكثر حماسة من اإلناث  املرحلة املبكرة 
احتماال  أكثر  اإلناث  بينما  مرتفع،  دخل  تحقيق  أو  ثروة  بناء 
تقليد  ملواصلة  أو  العالم،  في  فرق  إلحداث  شركة  لتأسيس 

عائلي، أو لكسب العيش ألن الوظائف نادرة.

اإلناث
املرتبة األولى
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إناث ذكور إجمالي

القيم املجتمعية تجاه ريادة األعمال

%85.3 %81.3 %82.1
ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
 ريادة األعمال بصفتها خيارا

%90.9 %86.1 %87.1 املكانة الرفيعة لرواد األعمال الناجحين

%88.3 %81.2 %82.7 اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

%76.3 %70.5 %71.7 الناس يفضلون مستوى معيشة متساو للجميع

%65.0 %59.7 %60.7 غالًبا ما يكون حل املشاكل االجتماعية الهدف األسا�سي للشركات

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال

%49.8 %65.5 %62.4 االنتماء الريادي

%75.1 %75.7 %75.6 الفرص املدركة

%67.1 %66.5 %66.6 سهولة إنشاء شركة جديدة

%66.0 %77.8 %75.5 القدرات املدركة

%41.8 %46.0 %45.2
الخوف من الفشل )نسبة الذين يرون الفرص بين أفراد الفئة 

العمرية 18-64(

%52.8 %43.4 %45.3 النوايا الريادية

املواهب الريادية 

%44.4 %51.5 %50.2  ما ترى فرص مشروع أعمال
ً
نادرا

%48.0 %53.4 %53.9  ما تعمل عليها
ً
حتى لو كنت ترى فرصة، نادرا

%69.5 %62.7 %66.5 يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية

%83.7 %77.8 %79.4 كل قرار تتخذه يستند إلى خطة مهنية طويلة األجل

نشاط ريادة األعمال

%11.3 %10.8 %10.9 معدل ريادة األعمال الناشئة

%3.6 %4.2 %4.1 معدل ملكية الشركات الجديدة

%14.7 %14.7 %14.7 معدل ريادة األعمال في املرحلة املبكرة

%2.0 %4.0 %3.6 النشاط الريادي للموظفين

%0.3 %3.6 %3.0 معدل ملكية الشركات القائمة

%6.0 %6.7 %6.6 معدل توقف الشركات

دوافع وتطلعات رواد األعمال في املرحلة املبكرة

%57.3 %55.0 %55.5 إحداث فرق في العالم

%80.7 %86.4 %85.3 بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

%52.6 %51.9 %52.1 مواصلة تقليد عائلي

%66.0 %61.3 %62.2 كسب العيش ألن الوظائف نادرة
املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019

الجدول 1.7: خصائص ريادة األعمال حسب الجنس في قطر، 2019
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%10.3
قطريين

%16.8
غير قطريين 

2.7 خصائص ريادة األعمال
حسب الجنسية 

املرحلة  في  األعمال  ريادة  نشاط  معدل  بلغ   ،2019 عام  في 
10.3% فقط للقطريين.  16.8% مقابل  لغير القطريين  املبكرة 
القطريين  غير  بين   %13.0 الناشئين  األعمال  رواد  نسبة  وتبلغ 
القطريين. وتبلغ نسبة  6.5% بين  املشمولين باالستبيان مقابل 
أصحاب الشركات الجديدة 4.4% بين القطريين مقابل 4% لغير 

القطريين.

للموظفين غير  الريادي  النشاط  أن معدل  الجدول 2.7  يظهر 
القطريين أعلى منه بين املوظفين القطريين. كما يبين أن نسبة 
نسبة  من  أعلى  القائمة  الشركات  أصحاب  بين  القطريين  غير 
بين  الشركات  توقف  معدل  فإن  العكس،  وعلى  القطريين. 

القطريين أعلى مقارنة بغير القطريين.

وعند مقارنة النتائج حسب الجنسية، نجد أن معدل الفرص 
أن  كما  القطريين.  بغير  مقارنة  القطريين  لدى  مرتفع  املدركة 
عدد الذين يعتقدون أن لديهم القدرة على تأسيس شركة بين 
القطريين أكبر منه بين غير القطريين. أما النوايا الريادية، فإنها 
في  املشاركين  األجانب  نصف  وصرح  القطريين.  غير  بين  أعلى 
 نشاط ريادة أعمال بعزمهم على 

ً
االستبيان وليس لديهم حاليا

ثلث  املقبلة مقابل  الثالث  السنوات  في  تأسيس شركة جديدة 
املواطنين القطريين.

يعتقد كل من املغتربين واملواطنين أن ريادة األعمال خيار منهي 
صرح  وقد  عالية.  بمكانة  يتمتعون  األعمال  رواد  وأن  جيد 
71.5% من القطريين أنه من السهل تأسيس شركة جديدة في 
 
ً
قطر، مقابل 64.4% من غير القطريين. وبين الذين يرون فرصا

القطريين  في قطر، كانت نسبة  لتأسيس شركة جديدة  جيدة 
أعلى  ذلك  الفشل سيمنعهم من  الخوف من  إن  قالوا  الذين 
بقليل من غير القطريين. وكانت نسبة القطريين الذين يعرفون 

 أعلى بكثير من نسبة غير القطريين.
ً
رائد أعمال شخصيا

على  ويعملون  العمل  فرص  يرون  القطريون  املواطنون 
القطريين  ثلث  قال  فقد  القطريين.  غير  من  أكثر  تحقيقها 
 
ً
فرصا يرون  ما   

ً
نادرا إنهم  االستبيان  في  املشاركين   )%35.4(

إلنشاء مشروع أعمال، مقارنة بأكثر من نصف غير القطريين 
)57.4%(. وهناك أربعة من كل عشرة قطريين )40.2%( مقابل 
هذه  شاهدوا  لو  حتى  إنهم  قالوا  القطريين  غير  من   %58.4
 ما يعملون على تحقيقها. وذكر %54.0 

ً
الفرص، فإنهم نادرا

أنهم  يعتقدون  آخرين   
ً
أشخاصا هناك  أن  القطريين  من 

ويوافق  القطريين.  غير  من   %69.0 مقابل  للغاية،  مبتكرون 
أكثر من ثمانين باملائة من غير القطريين أن كل قرار يتخذونه 
القطريين  املواطنين  بثلث  مقارنة  مهنية  خطة  من  جزء  هو 

فقط.

القطريين  غير  األعمال  رواد  ثلثي  أن  االستبيان  نتائج  وتبين 
ألن  العيش  لكسب  مشاريعهم  أسسوا  املبكرة  املرحلة  في 
الوظائف نادرة مقابل 41.6% من القطريين. ويوضح الجدول 
2.6 أن 57.5% من رواد األعمال غير القطريين أسسوا شركاتهم 

إلحداث فرق في العالم، مقابل 49.0% من القطريين.
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غير القطريين القطريون إجمالي دولة قطر

القيم املجتمعية تجاه ريادة األعمال

%82.4 %81.4 %82.1
ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
 ريادة األعمال بصفتها خيارا

%87.4 %86.4 %87.1 املكانة الرفيعة لرواد األعمال الناجحين

%84.2 %79.4 %82.7 اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

%68.8 %78.4 %71.7 الناس يفضلون مستوى معيشة متساو للجميع

%62.5 %56.7 %60.7 غالًبا ما يكون حل املشاكل االجتماعية الهدف األسا�سي للشركات

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال

%57.0 %73.3 %62.4 االنتماء الريادي

%73.0 %81.1 %75.6 الفرص املدركة

%64.4 %71.5 %66.6 سهولة إنشاء شركة جديدة

%75.0 %76.5 %75.5 القدرات املدركة

%44.3 %46.8 %45.2
الخوف من الفشل )نسبة الذين يرون الفرص بين أفراد الفئة 

العمرية 18-64(

%51.8 %33.6 %45.3 النوايا الريادية

املواهب الريادية 

%57.4 %35.4 %50.2  ما ترى فرص مشروع أعمال
ً
نادرا

%58.4 %40.2 %53.9  ما تعمل عليها
ً
حتى لو كنت ترى فرصة، نادرا

%69.0 %54.0 %66.5 يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية

%85.2 %66.3 %79.4 كل قرار تتخذه يستند إلى خطة مهنية طويلة األجل

نشاط ريادة األعمال

%13.0 %6.5 %10.9 معدل ريادة األعمال الناشئة

%4.0 %4.4 %4.1 معدل ملكية الشركات الجديدة

%16.8 %10.3 %14.7 معدل ريادة األعمال في املرحلة املبكرة

%4.6 %1.7 %3.6 النشاط الريادي للموظفين

%3.2 %2.5 %3.0 معدل ملكية الشركات القائمة

%4.9 %10.1 %6.6 معدل توقف الشركات

دوافع وتطلعات رواد األعمال في املرحلة املبكرة

%57.5 %49.0 %55.5 إحداث فرق في العالم

%86.8 %80.6 %85.3 بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

%53.8 %46.1 %52.1 مواصلة تقليد عائلي

%68.3 %41.6 %62.2 كسب العيش ألن الوظائف نادرة
املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019

الجدول 2.7: خصائص ريادة األعمال حسب الجنسية في قطر، 2019
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3.7 خصائص ريادة األعمال
حسب الفئة العمرية

 طوال 
ً
 نسبيا

ً
بقي تأثير العمر على نشاط ريادة األعمال ثابتا

األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  فيها  أجرى  التي  السنوات 
يكون  الدول،  من  العديد  وفي  البالغين.  السكان  استبيان 
 هم األكثر 

ً
 أو 35-44 عاما

ً
أفراد الفئة العمرية 25-35 عاما

قطر،  عن  يختلف  وهذا  جديد.  عمل  لتأسيس  احتماال 
حيث معدل ريادة األعمال في املرحلة املبكرة بين أفراد الفئة 
العمرية  بالفئات  مقارنة  منخفض   

ً
عاما  44-35 العمرية 

من   %15.3 أن  تبين   2019 عام  استبيان  فنتائج  األخرى. 
أفراد هذه الفئة هم رواد أعمال في املرحلة املبكرة، مقابل 

 و19.1% بين 
ً
17.3% بين أفراد الفئة العمرية 45-54 عاما

. وسجلت قطر أعلى معدالت ريادة 
ً
أفراد الفئة 55-64 عاما

األعمال بين السكان الذين يعتبرون في أخر مراحل املسار 
العمرية  الفئة  لهذه  تكون  قد  التقاعد.  مرحلة  في  أو  املنهي 
املوارد  إلى  والوصول  كالخبرة  منها،  يستفيدون  قوة  نقاط 
 
ً
عاما  55 العمرية  الفئة  أفراد  معظم  ويعتقد  والعالقات. 
فأكثر أنه من السهل تأسيس شركة في قطر وأن الخوف من 

الفشل لن يمنعهم من ذلك.

 أعلى منها 
ً
إن نوايا ريادة األعمال بين الفئة العمرية 25-44 عاما

 فأكثر. وهذا يعني أن معدالت ريادة األعمال 
ً
بين الفئة 45 عاما

ألن   ،
ً
سنا األصغر  الفئات  بين  أعلى  تصبح  قد  املستقبل  في 

الشباب يعتبرون أن ريادة األعمال خيار منهي جيد.

 
ً
نادرا أنهم   

ً
عاما  24 عن  أعمارهم  تزيد  الذين  البالغون  ذكر 

أنهم  يرون  اآلخرين  أن  ويعتقدون  أعمال،  فرص  يرون  ما 
مبتكرون للغاية، وأنهم يتخذون كل قرار بناء على خطة مهنية. 
اآلخرين  أن   44-35 العمرية  الفئة  أفراد  يعتقد  وبالتحديد، 
يرون أنهم مبتكرون للغاية وأن كل قرار يتخذونه هو جزء من 
أقل  فهم   ،

ً
عاما  54-45 العمرية  الفئة  أفراد  أما  مهنية.  خطة 

 للعمل على تحقيق الفرص.
ً
استعدادا

إن نسبة رواد أعمال املرحلة املبكرة من الفئة العمرية 24-18 
سنة التي تكون دوافعهم لتأسيس شركة جديدة هي بناء ثروة 
أو تحقيق دخل مرتفع، أو مواصلة تقليد عائلي، أعلى منها بين 
رواد الفئة العمرية 25 سنة فأكثر. والدافع األسا�سي لتأسيس 
 فأكثر هو إحداث فرق 

ً
شركة بين رواد الفئة العمرية 55 عاما

بين  نادرة  الوظائف  ألن  العيش  كسب  هو  بينما  العالم،  في 
.
ً
رواد الفئة العمرية 35-44 عاما
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55-64 45-54 35-44 إجمالي  18-24 25-34
دولة قطر

القيم املجتمعية تجاه ريادة األعمال

%83.8 %81.4 %83.6 %81.0 %82.7 %82.1
ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
 ريادة األعمال بصفتها خيارا

%86.8 %85.0 %89.2 %86.5 %87.0 %87.1 املكانة الرفيعة لرواد األعمال الناجحين

%82.7 %84.3 %82.4 %82.7 %81.7 %82.7 اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

%79.5 %66.5 %70.6 %72.5 %74.1 %71.7 الناس يفضلون مستوى معيشة متساو للجميع

%65.5 %57.5 %60.8 %59.4 %65.3 %60.7 غالًبا ما يكون حل املشاكل االجتماعية الهدف األسا�سي للشركات

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال

%59.5 %62.8 %63.9 %63.0 %58.7 %62.4 االنتماء الريادي

%70.2 %77.1 %76.4 %75.7 %73.9 %75.6 الفرص املدركة

%77.1 %69.7 %70.1 %64.6 %59.6 %66.6 سهولة إنشاء شركة جديدة

%70.2 %76.9 %77.2 %76.3 %70.1 %75.5 القدرات املدركة

%39.1 %43.0 %46.0 %45.1 %47.6 %45.2
الخوف من الفشل )نسبة الذين يرون الفرص بين أفراد الفئة 

العمرية 18-64(

%40.9 %42.6 %44.1 %49.4 %39.7 %45.3 النوايا الريادية

املواهب الريادية 

%53.5 %50.9 %49.6 %51.3 %46.3 %50.2  ما ترى فرص مشروع أعمال
ً
نادرا

%52.6 %48.0 %52.3 %53.7 %52.7 %53.9  ما تعمل عليها
ً
حتى لو كنت ترى فرصة، نادرا

%61.5 %61.0 %70.0 %64.0  %56.8 %66.5 يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية

%75.6 %77.3 %83.4 %79.5 %71.5 %79.4 كل قرار تتخذه يستند إلى خطة مهنية طويلة األجل

نشاط ريادة األعمال

%13.2 %13.2 %11.7 %10.8 %6.7 %10.9 معدل ريادة األعمال الناشئة

%8.1 %4.1 %3.8 %4.7 %1.6 %4.1 معدل ملكية الشركات الجديدة

%19.1 %17.3 %15.3 %15.3 %8.2 %14.7 معدل ريادة األعمال في املرحلة املبكرة

%7.4 %3.8 %4.4 %3.4 %1.3 %3.6 النشاط الريادي للموظفين

%3.8 %5.2 %3.2 %2.8 %0.8 %3.0 معدل ملكية الشركات القائمة

%6.0 %9.0 %6.8 %6.4 %4.9 %6.6 معدل توقف الشركات

دوافع وتطلعات رواد األعمال في املرحلة املبكرة

%60.0 %44.1 %59.7 %56.9 %52.8 %55.5 إحداث فرق في العالم

%84.0 %82.4 %80.0 %88.4 %97.2 %85.3 بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

%46.2 %55.9 %50.4 %50.3 %63.9 %52.1 مواصلة تقليد عائلي

%57.7 %58.0 %68.8 %60.5 %60.0 %62.2 كسب العيش ألن الوظائف نادرة
املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019

الجدول 3.7: خصائص ريادة األعمال حسب الفئة العمرية في قطر، 2019
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%19.1
خريجي التعليم الجامعي، مع 
شهادة ماجستير و/أو دكتوراه

4.7 خصائص ريادة األعمال
حسب املستوى التعليمي

يوضح الجدول 4.7 مشهد ريادة األعمال في قطر حسب 
املستوى التعليمي، ويبين أن معظم رواد أعمال املرحلة 
شهادة  مع  الجامعي،  التعليم  خريجي  من  هم  املبكرة 
ملكية  معدالت  تعد   .)%19.1( دكتوراه  و/أو  ماجستير 
مرتفعة  للموظفين  الريادي  والنشاط  القائمة  الشركات 
القدرات  مستوى  أن  كما   .

ً
تعليما األكثر  السكان  بين 

يزداد   
ً
وأيضا الجامعي،  التعليم  ذوي  بين  مرتفع  املدركة 

أما  التعليم.  زيادة مستوى  مع  الريادي  االنتماء  مستوى 
 
ً
فرصا يروا  أن  فيرجح  ثانوي،  تعليم  على  الحاصلون 

جيدة لتأسيس شركة جديدة في مناطقهم.

)ماجستير  تبين النتائج أن خريجي الجامعات والتعليم العالي 
أعمال  مشاريع  لبدء   

ً
فرصا يرون  أناس  أكثر  هم  ودكتوراه( 

لم  الذين  من  تحقيقها  على  للعمل   
ً
استعدادا أقل  ولكنهم 

على  الحاصلون  يرى  أن   
ً
أيضا املرجح  من  الجامعة.  يدخلوا 

تأهيل جامعي أن اآلخرين يعتقدون أنهم مبتكرون للغاية وأن 
كل قرار يتخذونه هو جزء من خطة مهنية.

املرحلة  أعمال  رواد  لدى  جديد  عمل  لبدء  األسا�سي  الدافع 
املبكرة الحاصلين على تعليم ثانوي هو مواصلة تقليد عائلي، 
أما لدى الحاصلين على تعليم عاٍل فهو إحداث تغيير في العالم 

أو كسب العيش ألن الوظائف نادرة.
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املاجستير 
والدكتوراه الجامعة الدبلوم حتى مرحلة

الثانوية
إجمالي دولة 

قطر

القيم املجتمعية تجاه ريادة األعمال

%80.5 %82.6 %79.4 %83.2 %82.1
ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
 ريادة األعمال بصفتها خيارا

%85.4 %88.1 %86.5 %86.5 %87.1 املكانة الرفيعة لرواد األعمال الناجحين

%77.8 %84.1 %80.4 %82.7 %82.7 اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

%68.3 %71.4 %70.8 %74.3 %71.7 الناس يفضلون مستوى معيشة متساو للجميع

%59.2 %57.5 %66.5 %64.3 %60.7 غالًبا ما يكون حل املشاكل االجتماعية الهدف األسا�سي للشركات

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال

%69.4 %64.1 %62.3 %57.2 %62.4 االنتماء الريادي

%73.8 %73.4 %78.6 %78.7 %75.6 الفرص املدركة

%60.6 %65.5 %63.7 %71.6 %66.6 سهولة إنشاء شركة جديدة

%76.1 %77.5 %74.2 %71.5 %75.5 القدرات املدركة

%47.7 %45.1 %44.6 %45.5 %45.2
الخوف من الفشل )نسبة الذين يرون الفرص بين أفراد الفئة 

العمرية 18-64(

%37.3 %46.7 %46.5 %44.5 %45.3 النوايا الريادية

املواهب الريادية 

49.8% 49.8% 51.2% 50.4% 50.2%  ما ترى فرص مشروع أعمال
ً
نادرا

55.1% 52.7% 52.4% 50.7% 53.9%  ما تعمل عليها
ً
حتى لو كنت ترى فرصة، نادرا

66.8% 66.1% 60.7% 60.6% 66.5% يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية

81.3% 83.0% 76.5% 71.7% 79.4% كل قرار تتخذه يستند إلى خطة مهنية طويلة األجل

نشاط ريادة األعمال

%13.1 %10.4 %13.8 %9.4 %10.9 معدل ريادة األعمال الناشئة

%7.2 %3.7 %4.3 %3.8 %4.1 معدل ملكية الشركات الجديدة

%19.1 %13.9 %17.6 %13.2 %14.7 معدل ريادة األعمال في املرحلة املبكرة

%8.9 %4.4 %2.9 %0.6 %3.6 النشاط الريادي للموظفين

%3.6 %2.9 %3.3 %2.8 %3.0 معدل ملكية الشركات القائمة

%6.0 %5.7 %7.0 %8.5 %6.6 معدل توقف الشركات

دوافع وتطلعات رواد األعمال في املرحلة املبكرة

%56.9 %54.3 %62.0 %52.5 %55.5 إحداث فرق في العالم

%83.1 %83.3 %90.5 %86.3 %85.3 بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

%43.1 %47.1 %56.3 %63.1 %52.1 مواصلة تقليد عائلي

%51.7 %65.1 %66.7 %57.8 %62.2 كسب العيش ألن الوظائف نادرة
املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019

الجدول 4.7: خصائص ريادة األعمال حسب املستوى التعليمي، 2019
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القسم 8:
االستثمار الرسمي وغير الرسمي 
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%60.7
%59.4

%35.1
%28.7

%19.9
%24.6

%5.1
%8.1

%5.2
%0.9

مدخرات ��صية

قرض ����� 

قرض تجاري

قرض عائ��

مصادر أخرى

رواد األع�ل يف املرحلة املبكرةالرشكات القا�ة

1.8 تمويل األعمال

يبين الشكل 1.8 طرق تمويل شركات رواد املرحلة املبكرة والشركات القائمة. في عام 2019، استخدم نحو ستة من كل عشرة 
رواد أعمال من الفئتين مدخراتهم الشخصية لتمويل شركاتهم. واستخدم 19.9% من أصحاب الشركات القائمة و24.6% من 
رواد أعمال املرحلة املبكرة القروض التجارية للتمويل. ولدى أكثر من ربع رواد األعمال قرض شخ�صي )28.7% من رواد املرحلة 

املبكرة و%35.1 من الشركات القائمة(.

الشكل 1.8: تمويل األعمال في قطر، 2019 

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019 
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%42.1

%37.0

%9.6

%8.6

%2.7

صديق

أحد أفراد األسرة

زميل عمل

قر�ب آخر

 ��ص غر�ب لديھ فكرة
عمل جيدة

%91.3

%9.6

قرابة ال��ص الذي حصل ع�� أحدث اس�ثمار �����

مستثمر غ� رسمي� يستثمر

2.8 نشاط االستثمار غير الرسمي

يقيس املرصد العالمي لريادة األعمال مستويات االستثمار غير 
تمويل املشاريع من أفراد األسرة أو األقارب أو  الرسمي، أي 
قناة  أي  أو  الغرباء  أو  الجيران  أو  العمل  زمالء  أو  األصدقاء 
لرواد   

ً
جدا مهمة  املصادر  وهذه  رسمية.  غير  أخرى  تمويل 

شركاتهم  إنشاء  من  تمكنهم  ألنها  املبكرة،  املرحلة  أعمال 
أو قادرة على جذب رؤوس  إلى أن تصبح مستدامة  وتشغيلها 

األموال لتحقيق النمو.

الشكل 2.8: نشاط االستثمار غير الرسمي في قطر، 2019

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر، 2019 

قطر  في  البالغين  السكان  من   %9.6 كان   ،2019 عام  في 
ملشروع   

ً
شخصيا  

ً
تمويال قدموا  أي  رسميين،  غير  مستثمرين 

املاضية،  الثالث  السنوات  في  آخر  شخص  أنشأه  جديد 
متوسط  وبلغ  املشتركة.  الصناديق  أو  األسهم  شراء  باستثناء 
، ومعظم املستثمرين يمولون 

ً
 أمريكيا

ً
االستثمار 13733 دوالرا

مشاريع ألصدقاء أو جيران أو أقارب )انظر الشكل 2.8(.
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القسم 9:
 محاور إطار بيئة العمل الريادي في قطر 
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التي  الطرق  عن  معلومات  املحليين  الخبراء  استبيان  يقدم 
ريادة  بيئة  خاللها  من  الريادي  العمل  إطار  محاور  تشكل 
األعمال في دولة قطر. فقد تمت مقابلة 57 خبيراً باستخدام 
استبيان منظم وشبه منظم يتألف من عدة تصريحات تتعلق 
بجوانب مختلفة من محاور اإلطار، وتم قياس اإلجابات على 
(. ثم 

ً
( إلى 10 )صحيح تماما

ً
مقياس ليكرت من 0 )خطأ تماما

من  فئة  لكل  درجة  لتحديد  املجمعة  البيانات  تحليل  جرى 
األسئلة.

تقوم كل دولة مشاركة في دراسة املرصد العالمي لريادة األعمال 
 باستطالع آراء مجموعة من الخبراء عن طريق استبيان 

ً
سنويا

العمل  بيئة  خصائص  على  االستبيان  يركز  املحليين.  الخبراء 
تأثير كبير على قطاع ريادة األعمال،  لها  ُيتوقع أن يكون  التي 
وقد  األعمال.  ريادة  إلطار  محاور  تسعة  ضمن  تصنف  والتي 
والتعاريف”.  “املنهجية   12 القسم  في  املحاور  هذه  عرضت 
تمت صياغة أسئلة استبيان الخبراء املحليين بصيغــة موحــدة 
للخبراء  املهمة  اآلراء  برصد  تسمح  وبطريقة  الدول  لجميع 
املحليين الذين تختارهم كل دولة بناء على مؤهالتهم وخبراتهم. 
ُيطلب من هؤالء الخبراء تقديم آرائهم بشأن أهم محاور إطار 
العمل الريادي وهل هذه املحاور تشجع أو تقيد نشاط ريادة 

األعمال والتنمية في بالدهم.

بعد االنتهاء من جمع البيانات، ينسق فريق البيانات في املرصد 
 للجودة وحساب 

ً
 داخليا

ً
، ويتضمن ذلك تدقيقا

ً
امللفات مركزيا

املتغيرات املختلفة لكل دولة، حيث وضعت كل مجموعة من 
األسئلة لقياس جوانب معينة من محاور إطار العمل الريادي

.
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6.7
 املرتبة (54/1)
2018

5.9
املرتبة (54/3)
2019

في عام 2018، تبنى املرصد العالمي لريادة األعمال مؤشر بيئة 
ريادة األعمال املحلية الذي يقدم نظرة عامة مركبة عن محاور 
إطار العمل الريادي في دولة ما. ويقيس املرصد هذا املؤشر لكل 
بلد باستخدام إجابات الخبراء على أسئلة محاور اإلطار االثني 
واملمارسين وغيرهم  السياسات  لواضعي  املؤشر  ويقدم  عشر. 
من األطراف املعنية الرئيسية معلومات عن قوة البيئة العامة 

لريادة األعمال.

1.9 مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية 

ريادة  بيئة  مؤشر  في   
ً
عامليا الثالثة  املرتبة  قطر  احتلت  وقد 

 6.1( وهولندا  سويسرا  بعد  وجاءت   ،)5.9( املحلية  األعمال 
و6.0 على التوالي(.

األعمال  ريادة  بيئة  مؤشر  في  قطر  أداء   1.9 الشكل  يوضح 
سجلت   ،2019 عام  ففي  و2019.   2018 العامين  في  املحلية 
قطر أعلى من املعدل املتوسط للمرصد العالمي لريادة األعمال 
ويعتبر   .2018 عام  في  معدلها  من  بقليل  وأدنى  املؤشر  لهذا 
بين  املبكرة  املرحلة  في  األعمال  ريادة  نشاط  معدالت  تساوي 
 في تعزيز التصنيف على هذا 

ً
 جدا

ً
 مفيدا

ً
الرجال والنساء عامال

املؤشر.

الشكل 1.9: مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية في قطر، 2018- 2019 

املصدر: استبيان الخبراء املحليين في قطر، 2019
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5.8
(5)

4.6
(29) 4.0

(45)

5.0
(17)

5.2
(11)

3.2
(54)

4.3
(32)

5.9
(3)

 اململكة العر�يةاألردنإيرانمصرقطر
السعودية

 اإلمارات العر�يةُعماناملغرب
املتحدة

بيئة ريادة األعمال  في مؤشر   املرتبة األولى 
ً
واحتلت قطر أيضا

املحلية بين جميع دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
التي  املتحدة  العربية  االمارات  تلتها  االستبيان،  في  املشاركة 
 بمعدل 5.8. وباملقارنة، سجلت 

ً
احتلت املرتبة الخامسة عامليا

على  و4.0   3.2( املؤشر  هذا  في  الدرجات  أدنى  واملغرب  إيران 
التوالي( واحتلتا املرتبتين 54 و45 من أصل 54 دولة شاركت في 

االستبيان )انظر الشكل 2.9(. 

الشكل 2.9: مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية في قطر وفي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
 2019 - 2018         

املصدر: استبيان الخبراء املحليين للمرصد العالمي لريادة األعمال، 2019 
ما بين قوسين: املرتبة من أصل 54 دولة 
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يوضح الجدول 1.9 معدالت قطر في محاور إطار العمل الريادي 
في سنتي 2018 و2019. ويبين أنه في عام 2019 ارتفعت معدالت 
التحتية  البنية  في  ارتفاع  أعلى  وسجل  املحاور.  هذه  من  ستة 

املادية )من 6.4 في 2018 إلى 7.5 في 2019(.

أما املحاور التي شهدت أقل التغييرات خالل العامين املذكورين، 
فهي البنية التحتية التجارية والقانونية، وبرامج ريادة األعمال 
الحكومية:  والسياسات  األعمال،  ريادة  وتمويل  الحكومية، 

الدعم واملالءمة.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

متوسط املرصد العال�� لر�ادة األعمال قطر

 الدعم املا�� لر�ادة األعمال
(9/5.4) 

 ال��امج ا���ومية لر�ادة األعمال
(4/6.1) 

 �عليم ر�ادة األعمال �� مرحلة املدرسة (ال�لية
(3/5.2) 

(

 �عليم ر�ادة األعمال �� مرحلةما �عد املدرسة (ال�لية
(2/6.3) 

الب�ية التحتية التجار�ة والقانونية)
(13/5.7) 

الب�ية التحتية املادية
(10/7.5) 

األعراف الثقافية واإلجتماعية
(8/6.4) 

متغ��ات السوق الداخلية
(14/5.9) 

أعباء السوق ا��لية أو لوائح تنظيم الدخول إل��ا
(11/5.1) 

نقل األبحاث والتطو�ر
(9/5.2) 

سياسات ا���ومة: الدعم واملالءمة
(4/6.0) 

سياسات ا���ومة: الضرائب والب��وقراطية
(3/6.1) 

6.4
2018

7.5
2019

إطار  محاور  من  محور  كل  في  قطر  أداء   3.9 الشكل  يوضح 
العالمي  املرصد  بمتوسط  مقارنة  عشر  االثني  الريادي  العمل 
املحاور،  كل  في  عالية  درجات  قطر  وتحقق  األعمال.  لريادة 

وأعلى بكثير من املتوسط املذكور.

في عام 2019، سجلت قطر معدالت عالية في استبيان الخبراء 
الريادة  تعليم  التالية:  الريادي  العمل  إطار  في محاور  املحليين 
في مرحلة ما بعد املدرسة )6.3(، سياسات الحكومة: الضرائب 
 ،)6.0( الحكومية  األعمال  ريادة  برامج   ،)6.1( والبيروقراطية 
ريادة  تعليم   ،)6.0( واملالءمة  الدعم  الحكومة:  سياسات 
األعمال في املرحلة املدرسية )5.2(. وتصنف قطر ضمن املراتب 

الخمس األولى بين 54 دولة في املحاور املذكورة.

الشكل 3.9: تقييم الخبراء ملحاور إطار العمل الريادي، 2019 

ً
، 10= صحيح تماما

ً
مقياس محاور إطار العمل الريادي: 1= خطأ تماما
ما بين قوسين: )املعدل/املرتبة من أصل 54 دولة( 

2.9 محاور إطار العمل الريادي
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2019 2018

5.4 5.2 الدعم املالي لريادة األعمال

6.0 6.2 سياسات الحكومة: الدعم واملالءمة

6.1 5.8 سياسات الحكومة: الضرائب والبيروقراطية

6.1 5.9 البرامج الحكومية لريادة األعمال

5.2 6.1 تعليم ريادة األعمال في مرحلة التعليم األسا�سي والثانوي

6.3 6.6 تعليم ريادة األعمال في مرحلة بعد التعليم الثانوي

5.2 5.8 نقل األبحاث والتطوير

5.7 5.7 البنية التحتية التجارية والقانونية

5.9 5.3 متغيرات السوق املحلية

5.1 7.2 أعباء أو لوائح تنظيم الدخول إلى السوق املحلية

7.5 6.4 البنية التحتية املادية

6.4 6.1 األعراف الثقافية واالجتماعية

املصدر: استبيان الخبراء املحليين في قطر، 2016 و2017 و2018 و2019
ً
، 10 = صحيح تماما

ً
مقياس محاور إطار العمل الريادي: 1 = خطأ تماما

الجدول 1.9: تصنيف محاور إطار العمل الريادي في قطر، 2018-2019
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اإلمارات  ُعمان السعودية األردن املغرب إيران مصر قطر
املتوسط 

العالمي

4.9 4.3 5.0 4.9 3.6 3.3 4.5 5.4 4.5
الدعم املالي لريادة 

األعمال

6.5 4.5 6.0 5.0 3.7 3.1 4.2 6.0 4.3
سياسات الحكومة: 

الدعم واملالءمة

5.8 4.2 5.1 3.9 3.8 3.2 3.3 6.1 4.0
سياسات الحكومة: 

الضرائب والبيروقراطية

5.9 4.4 5.3 4.5 3.8 3.1 4.1 6.1 4.4
البرامج الحكومية لريادة 

األعمال

5.4 3.5 3.0 3.4 2.3 3.0 2.2 5.2 3.2
تعليم ريادة األعمال في 

مرحلة التعليم األسا�سي 
والثانوي

5.6 4.4 4.2 5.4 4.1 3.3 3.9 6.3 4.7
تعليم ريادة األعمال 

في مرحلة بعد التعليم 
الثانوي

4.7 4.1 4.1 5.0 2.9 3.1 3.1 5.2 4.0 نقل األبحاث والتطوير

5.7 4.6 4.8 6.3 4.8 3.0 4.5 5.7 5.0
البنية التحتية التجارية 

والقانونية

6.1 5.6 5.9 6.9 4.8 3.0 5.7 5.9 5.2 متغيرات السوق املحلية

5.1 4.0 4.7 4.4 3.3 3.3 4.5 5.1 4.4
أعباء أو لوائح تنظيم 

الدخول إلى السوق 
املحلية

7.5 6.2 6.5 7.4 6.4 3.5 6.9 7.5 6.7 البنية التحتية املادية

6.8 5.7 5.9 5.9 3.8 3.0 5.0 6.4 5.1
األعراف الثقافية 

واالجتماعية

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان الخبراء املحليين، 2019
ً
، 10= صحيح تماما

ً
مقياس محاور إطار العمل الريادي: 1= خطأ تماما

الجدول 2.9: تصنيف محاور إطار العمل الريادي في قطر ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2019 
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https://www.qdb.qa/en/Pages/seed-funding.aspx 2

9

1.2.9 الدعم املالي
لريادة األعمال

يصف هذا املحور توفر املوارد املالية )األسهم والقروض( للشركات 
املالية  للبيئة   5.4 معدل  الخبراء  منح  وقد  والنامية.  الجديدة 
 .)4.5( العالمي  املتوسط  من  أعلى  وهو  قطر،  في  األعمال  لرواد 
54 دولة مشاركة  املرتبة التاسعة بين  وبشكل عام، احتلت قطر 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  األولى  واملرتبة  االستبيان،  في 

أفريقيا. 

العامين  في  مطرد  بشكل  األعمال  ريادة  تمويل  إطار  تحسن  لقد 
في   5.4 إلى   2018 في   5.2 )من   

ً
إيجابيا  

ً
اتجاها واتخذ  املاضيين 

2019(، بمعنى أن الخبراء يؤكدون توفر تمويل كاٍف لرواد األعمال 
في قطر عبر أسهم رأس املال والقروض.

املال  رأس  مجال  في  املبكرة  الريادة  تمويل  تحسين  أهمية  على  بقوة  الخبراء  ويؤكد 
املبكرة  املرحلة  في  املشاريع  تمويل  تحديد  ومع  االستثماري.  املال  ورأس  التأسي�سي 
التمويل  خيارات  من  مزيد  إلتاحة  خطوات  الدولة  تتخذ  للتحسين،  فرصة  بوصفه 
، قدم بنك قطر للتنمية برنامج إثمار، وهو منتج استثمار تأسي�سي 

ً
التأسي�سي. فمثال

ويساهم  قطر.  في  شركاتهم  لتأسيس  الالزم  االستثماري  الدعم  األعمال  رواد  يمنح 
القطاع  لتمكين  القطري  االقتصاد  تنوع  بدعم  البرنامج،  هذا  خالل  من  البنك، 
الخاص من االستفادة من فرص األعمال املتاحة. يمول بنك قطر للتنمية ما يصل 
إلى 90% من قيمة املشروع )وصاحب املشروع يمول 10%( وبمبلغ أقصاه 900,000 

ريال قطري2.
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2.2.9 سياسات الحكومة

يتكون محور سياسات الحكومة من عنصرين:

الدعم واملالءمة، ويقيس مدى اعتقاد الخبراء بأن حكوماتهم تدعم رواد األعمال 
)6.0، وهو أعلى بوضوح من املتوسط العالمي البالغ 4.3(.

الحالية  الضرائب  بأن  الخبراء  اعتقاد  مدى  ويقيس  والبيروقراطية،  الضرائب 
إجراءات  في  البيروقراطية  مستوى  وكذلك  األعمال  لرواد  ومتوازنة  مقبولة 
 أعلى بوضوح 

ً
األعمال وفي تسهيالت تمويل أنشطة ريادة األعمال )6.1، وهو أيضا

من املتوسط العالمي البالغ 4.02(.

الشركات  على   
ً
عبئا ليس  الضرائب  مبلغ  أن  االستبيان  في  املشاركين  الخبراء  وذكر 

فرض بطريقة غير واضحة وغير متسقة.
ُ
الجديدة والنامية في قطر، لكن الضرائب ت

التصاريح  معظم  على  الجديدة  الشركات  حصول  أن   
ً
أيضا الخبراء  ويكشف 

الصعب على  يكون من  أسبوع، وقد  أكثر من   
ً
املطلوبة يستغرق عموما والتراخيص 

الشركات الجديدة والنامية التعامل مع البيروقراطية الحكومية واللوائح ومتطلبات 
البيروقراطية  اإلجراءات  تخفيف  عبر  للتحسين  فرصة  وجود  يعني  مما  الترخيص، 

.
ً
للشركات املنشأة حديثا
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3.2.9 البرامج الحكومية
لريادة األعمال

وهذا  العامة.  املؤسسات  قبل  من  األعمال  لرواد  محددة  برامج  توفير  املحور  هذا  يعني 
لهم  وتقدم  األعمال  رواد  إمكانات  تقيم  التي  واملؤسسات  والحاضنات  اإلعانات  يشمل 
والنامية  الجديدة  الشركات  لدعم  الحكومية  البرامج  قطر  في  الخبراء  ويقّيم  املشورة. 
يدل  املاضيين مما  العامين  في  التقييم بشكل مطرد  )6.0(. وتحسن هذا  إيجابي  بشكل 

على اتجاه إيجابي )5.9 في 2018 و6.0 في 2019(.

ويكشف الخبراء عن وجود عدد كاف من البرامج الحكومية املتاحة 
والحاضنات  العلوم  مجمعات  وأن  والنامية،  الجديدة  للشركات 
والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر  وواحة  لألعمال،  قطر  حاضنة  مثل 
في  األعمال  لرواد   

ً
فعاال  

ً
دعما تقدم  الرقمية،  األعمال  وحاضنة 

قطر. لكن رغم أن البرامج الحكومية متاحة بسهولة، يؤكد الخبراء 
مؤسسة  من  للمساعدة  املحتاجين  األعمال  رواد  كل  ليس  أنه 
يعني  وهذا  يحتاجون.  ما  على  العثور   

ً
دائما يستطيعون  حكومية 

ضرورة تعزيز البرامج الحكومية بشكل أفضل لزيادة وعي املجتمع 
ريادة  لدعم  الحكومية  املؤسسات  في  املتاحة  البرامج  بمختلف 

األعمال في قطر.

6.0
2019

5.9
2018
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يعكس هذا املحور مستوى االهتمام بريادة األعمال والصفات 
املرحلة  من  والتدريب  التعليم  نظام  مراحل  جميع  في  الريادية 
في  األعمال  ريادة  وتعليم  العليا.  الدراسات  حتى  االبتدائية 
من  أعلى   )5.2( قطر  في  والثانوية  االبتدائية  املرحلتين 
 54 بين  الثانية  املرتبة  )3.2(. واحتلت قطر  العالمي  املتوسط 

دولة مشاركة بعد اإلمارات العربية املتحدة.

الثانوية  املرحلة  بعد  والتدريب  التعليم  قطر  خبراء  ويقّيم 
 .)6.3( إيجابي  بشكل  املنهي(  والتعليم  والجامعة  )املعاهد 
واملرتبة  املؤشر،  هذا  في  الثالثة  املرتبة  قطر  احتلت  وعموما، 

األولى بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

التي  املؤشرات  ريادة األعمال هو أحد  والتدريب على  والتعليم 
مستويات  بنفس  تصبح  كي  لتحسينها  إمكانية  الخبراء  يرى 
السنة السابقة. وقد انخفضت تصنيفات هذه املؤشرات عن 
العام السابق، وُسجل أكبر انخفاض ضمن فئة سن املدرسة 
)من 6.1 في 2018 إلى 5.2 في 2019(. ويشير الخبراء إلى إمكانية 
التحسين بتركيز االهتمام في مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي 
تعليم  وعلى  الجديدة  الشركات  وإنشاء  األعمال  ريادة  على 

املبادئ االقتصادية للسوق.

على  والتدريب  التعليم  محور  في  الخبراء  سجله  تصنيف  أعلى 
 
ً
ريادة األعمال كان في تعليم األعمال واإلدارة، الذي يوفر إعدادا

 
ً
يا لتأسيس الشركات وتطويرها. ويذكر الخبراء أيضا

ً
 وكاف

ً
جيدا

وتسريع  احتضان  برامج  توفر  قطر  في  والجامعات  املعاهد  أن 
كافية.

2

4.2.9 تعليم ريادة األعمال

العلوم  واحة  مع  بالتعاون  التعليمية  املدينة  جامعات  تعمل 
للمؤسسات  وبرامج  مبادرات  لتقديم  قطر  في  والتكنولوجيا 
مثل أكاديمية االبتكار األوروبية وبرنامج تسريع تطوير املشاريع 
قطر  لواحة  دوجو  مينا  وبرنامج  “أكسيليريت”  التكنولوجية 
للعلوم والتكنولوجيا ورحالت االبتكار للطالب. ويهدف برنامج 
بناء  إلى   ،

ً
15 يوما أكاديمية االبتكار األوروبية الصيفي، ومدته 

جميع  على  املشاركون  يتدرب  حيث  السوق.  في  جديدة  شركة 
اإلطالق،  حتى  الفكرة  من  جديدة،  شركة  تأسيس  مراحل 
ويقدمون تجربة حقيقية تتمثل في تأسيس شركات خاصة بهم.

األعمال  ريادة  مركز  قطر  جامعة  تضم 
ملشاريع  أفكار  تقديم  إلى  يهدف  الذي 
قطر  اقتصاد  تفيد  وابتكارات  جديدة 
اقتصاد  بناء  في  وتساعد  مباشر  بشكل 
تنشر  املركز،  هذا  خالل  ومن  املعرفة. 
األعمال  ريادة  بأهمية  الوعي  الجامعة 
خالل  من  األعمال  ريادة  مهارات  وتحفز 
أعمال  خطط  أعداد  في  الطالب  إشراك 

سليمة.
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5.8
2018 9

5.2.9 نقل األبحاث والتطوير

يعني هذا املحور مستوى مساهمة األبحاث والتطوير في البالد في إيجاد فرص أعمال جديدة وهل 
هذه الفرص متوفرة للشركات الجديدة والصغيرة والنامية. بشكل عام، صنف خبراء قطر هذا 
، احتلت قطر املرتبة 

ً
املؤشر باعتباره ثاني أضعف ركيزة )5.2(. ولكن، رغم ترتيبها املنخفض نسبيا

 )املتوسط العالمي 4.0(.
ً
األولى بين دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والتاسعة عامليا

5.2
2019

 من 5.8 في عام 2018 إلى 
ً
لقد انخفض تصنيف الخبراء لهذا املحور عموما

والنامية  الجديدة  الشركات  قدرة  هي  األكبر  واملشكلة   .2019 عام  في   5.2
من  الكثير  إن  الخبراء  يقول  حيث  التكنولوجيات،  أحدث  امتالك  على 
والتكنولوجيات  األبحاث  في  االستثمار  يستطيعون  ال  املبكرة  املراحل  رواد 

الجديدة كما يفعل أصحاب الشركات القائمة.

البحث  معارف  نقل  في  قطر  استثمار  ضرورة  إلى  كذلك  الخبراء  ويشير 
الجديدة  الشركات  إلى  العامة  البحوث  ومراكز  الجامعات  من  والتطوير 
والنامية. كما يمكن تقديم دعم أكبر للمهندسين والعلماء لتسويق أفكارهم 
 
ً
من خالل شركات جديدة. وقد أعلنت وزارة املواصالت واالتصاالت مؤخرا
عن برنامج التسريع الرقمي، الذي يمثل املرحلة التالية من أهداف التحول 
الرقمي الخاصة بتحويل األعمال في قطر. وتندرج هذه املبادرة في إطار برنامج 
قطاعات  على  يركز  الذي  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  الرقمي  التحول 
العام  الترتيب  زيادة  إلى  ويهدف  التكنولوجيا  ومجاالت  الشركات  تأسيس 
األشياء  إنترنت  مثل  الجديدة،  التكنولوجيات  استخدام  مؤشر  في  للبالد 
البرنامج  املعزز والذكاء االصطناعي. وسيبدأ  والواقع االفترا�صي والواقع 
مطلع 2020 مع تركيز خاص على مستويات نضج الشركات ومقاربة تحول 
وعبر  امليدانية  التحوالت  خالل  من  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 

اإلنترنت على السواء.
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5.5
2018

6.7
2019

13

6.2.9 البنية التحتية
التجارية والقانونية

سجلت قطر مرتبة متوسطة في هذا املحور )5.7(، وبقيت هذه املرتبة ثابتة منذ عام 
، وحلت بعد األردن )6.3(، وبنفس مرتبة اإلمارات 

ً
2018. وقد احتلت املرتبة 13 عامليا

.)5.7(

الحصول  والنامية  الجديدة  الشركات  على   
ً
نسبيا السهل  من  أنه  الخبراء  ويذكر 

كبير  تحسن  حدث  وقد  جيدة،  ومحاسبية  وقانونية  ومهنية  مصرفية  خدمات  على 
2019(. ويعتقد  6.7 في  إلى   2018 في هذا الجانب مقارنة بالعام السابق )من 5.5 في 
 أن هناك ما يكفي من املقاولين واملوردين واالستشاريين لدعم الشركات 

ً
الخبراء أيضا

الجديدة والنامية في قطر.

القدرة على  هي  والنامية  الجديدة  الشركات  تواجه  التي  التحديات  إن  الخبراء  يقول 
تصنيفهم  تراجع  وقد  الجيدين،  واالستشاريين  واملوردين  املقاولين  تكاليف  تحمل 

لهذه الجوانب منذ عام 2018.
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دخول  وأعباء  املحلية  السوق  متغيرات  عنصرين:  من  املحور  هذا  يتكون 
السوق املحلية.

حرة  سوق  توفر  مستوى  العامل  هذا  يحلل  املحلية:  السوق  متغيرات 
ومفتوحة ال تمارس أي جهة فيها سلطتها للتأثير على األسعار أو تحديدها، 
وحيث تقابل تغيرات الطلب بتغيرات في العرض، وبالعكس. في عام 2019، 
54 دولة مشاركة في االستبيان  14 في هذا املؤشر بين  احتلت قطر املرتبة 
)5.9(، وهي مرتبة أقل من األردن )6.9( ومن اإلمارات العربية املتحدة )6.1( 

وبنفس مرتبة اململكة العربية السعودية )5.9(.

2018 إلى 5.9  ارتفع تصنيف الخبراء املحليين لهذا املؤشر من 5.3 في  وقد 
في 2019. وألن لهذا املؤشر مقياس عك�سي، بمعنى أن القيمة األصغر تعني 
نتيجة أكثر إيجابية، فإن بيئة األعمال في قطر أصبحت برأي الخبراء املحليين 

 من التغيرات في األسواق.
ً
 من العام السابق وتشهد مزيدا

ً
أقل استقرارا

الوضع  املؤشر  هذا  يلخص  الدخول:  تنظيم  أو  املحلية  السوق  أعباء 
العام للسوق من حيث غياب األعباء التي يواجهها رواد األعمال عند دخول 
السوق، واللوائح التي تسهل هذه الجهود وال تقوضها. وعموما، احتلت قطر 
املرتبة 11 في هذا املؤشر )5.1(. في عام 2019، صنفت قطر في نفس مرتبة 
اإلمارات )5.1(، وسجلت أفضل أداء في هذا املحور بين دول الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا املشاركة في االستبيان.

5.3
2018

5.9
201914

11

7.2.9 متغيرات وأعباء
السوق املحلية
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الشركات  قدرة  في  املا�سي  العام  عن   
ً
تحسنا الخبراء  رصد 

الجديدة والنامية على دخول أسواق جديدة. فقد مهدت قطر 
االقتصاد  في  أكبر  دور  للعب  الخاص  القطاع  أمام  الطريق 
لزيادة  الحكومة  تقودها  مبادرات  اعتماد  خالل  من  الوطني 
من   

ً
عددا الحكومة  وطبقت  االقتصاد.  وتنويع  القطاع  تطوير 

اللوائح الجديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في االقتصاد، مثل 
تخفيض اإليجارات بنسبة 50% لجميع املستثمرين في املجاالت 
اللوجستية لشركة املناطق االقتصادية في جنوب قطر خالل 
2018 و2019، وزيادة نسبة شراء املنتجات املحلية من %30 

واملعايير  باملواصفات  يفي  املحلي  املنتج  كان  إذا   %100 إلى 
القطرية، والتسهيالت املالية التي يقدمها بنك قطر للتنمية3.

املناقصات  في  للمشاركة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تدرس قطر سبل دعم  كما 
الحكومية  والتعاقدات  املشتريات  ومعرض  مؤتمر  يعد  الحكومية.  واملشتريات 
التجارة  ووزارة  املالية  ووزارة  للتنمية  قطر  بنك  ينظمه  الذي   )2019 )مشتريات 
والصناعة وهيئة األشغال العامة منصة مهمة لتواصل الشركات الصغيرة واملتوسطة 
مع الجهات الحكومية وتحديد املناقصات والعقود. وقد وفرت هذه املبادرة للشركات 

املحلية أكثر من 2600 فرصة عمل بقيمة 5.8 مليار ريال4.

الطاقة  قطاع  في  والصناعات  الخدمات  توطين  برنامج  للبترول  قطر  أطلقت  كما 
على  االعتماد  وتعزيز  قطر  في  الطاقة  قطاع  تطوير  إلى  تهدف  مبادرة  وهي  )توطين(. 
الصغيرة  الشركات  قطاع  في  الداعمة  الصناعات  توطين  إلى  باإلضافة  الذات، 
واملتوسطة. ويوفر البرنامج بدائل محلية للصادرات، بقيمة 8 - 9 مليارات ريال قطري 
في السنة، ُيقدر أنها تزيد الناتج املحلي اإلجمالي بنحو 1.6%. ويتكون برنامج توطين 
من جزأين: األول هو خلق 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، والثاني هو 
سياسة القيمة التي تكافئ املوردين واملقاولين الذين ينفذون عقودهم واتفاقياتهم من 

خالل زيادة املحتوى املحلي.5

3 تقرير قطر حول النفط والغاز لعام 2019، غرفة قطر.

4 مجموعة أكسفورد لألعمال، “اقتصاد قطر يزدهر رغم الحصار”.

https://www.thepeninsulaqatar.com/article/19/02/2019/Tawteen-initiative-to-enhance-localisation,-expand-SME-sector 5
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6.4
2018

7.5
2019

10

8.2.9 البنية التحتية املادية

إليها،  والوصول  املادية  املوارد  توفر  إلى  املحور  هذا  يشير 

كاالتصاالت

والنقل

 من خالل 
ً
 ودوليا

ً
والعمليات التجارية محليا

والهاتف  السريع،  كاإلنترنت  خدمات 
املحمول،

 والعقارات )األرا�سي واملباني(،

واملرافق الجيدة،

والطرق السريعة

والسكك الحديدية 

واملوانئ

واملطارات.

أعلى  والخدمات  املادية  التحتية  البنية  محور  يسجل 
حيث  املحلية،  األعمال  ريادة  بيئة  مؤشر  في  الدرجات 
أعطاه الخبراء مرتبة عالية طوال السنوات الثالث األخيرة. 
 منذ العام املا�سي، 

ً
وقد حقق هذا املحور نموا مضطردا

، احتلت قطر 
ً
من 6.4 في 2018 إلى 7.5 في 2019. وعموما

املرتبة العاشرة في محور البنية التحتية املادية، واملرتبة 
األولى بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، على قدم 

املساواة مع اإلمارات.

قوية  مادية  تحتية  بنية  توفر  قطر  إن  الخبراء  ويقول 
إلى  الجيد  كالوصول  جديدة،  أعمال  أنشطة  إلجراء 
ففي  معقولة.  بأسعار  واملرافق  االتصاالت  خدمات 
أوريدو  قطر،  في  االتصاالت  شركتا  قامت   ،2018 عام 
تعمل  التي   5G شبكة  تغطية  بتعميم  قطر،  وفودافون 
على تحسين االتصاالت والتواصل وتعزيز أسلوب حياة 

الناس وإدارة األعمال في البالد.
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8

9.2.9 األعراف الثقافية واالجتماعية

بريادة  املجتمع  اهتمام  مدى  واالجتماعية  الثقافية  األعراف  محور  ُيظهر 
والعادات.  واللغة  واملعتقدات  السلوك  حيث  من  ثقافته  في  األعمال 
ويشجع ذلك رواد األعمال من خالل إظهار القبول والدعم واالحترام الكبير 
لنشاطهم. وقد حصلت قطر على 6.4 في هذا املحور، وهو أعلى من املتوسط 
بين  الثانية  املرتبة  احتلت  كما  العالم.  في  الثامنة  املرتبة  واحتلت   ،)5.1(

البلدان املجاورة بعد اإلمارات )6.8(.

روح  يدعم  القطرية  الثقافة  في  صاعد  إيجابي  اتجاه  عن  الخبراء  ويكشف 
 
ً
املبادرة والنجاح الفردي من خالل الجهود الشخصية. وينعكس هذا أيضا

في تحسن مؤشرات القيم املجتمعية واتجاهات اإلدراك الذاتي تجاه ريادة 
االكتفاء  على  يؤكد  املجتمع  إن  الخبراء  ويقول  السابق.  العام  عن  األعمال 
اهتمام  وجود  إلى  ويشيرون  الشخصية.  واملبادرة  واالستقاللية  الذاتي 
األعمال  رواد  لدى  املخاطرة  الوطنية  الثقافة  تشجيع  بمستوى  متوسط 

وتوفير التشجيع الكافي لإلبداع واالبتكار.
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القسم 10:
خاتمة
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تجاه  للمجتمع  اإليجابي  الشعور  في هذا  انتشار وسائل اإلعالم  لقد ساهم 
ريادة األعمال، حيث أشارت النتائج إلى أن نسبة كبيرة من البالغين في قطر 
 في وسائل اإلعالم العامة أو الحديثة عن الشركات 

ً
 ما يشاهدون قصصا

ً
غالبا

األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  دراسة  نتائج  ظهر 
ُ
وت الناجحة.  الجديدة 

لسنة 2019 أن املجتمع القطري لديه موقف إيجابي من ريادة األعمال وأن 
رواد األعمال يحظون باحترام ومكانة جيدة في املجتمع. وسجلت قطر أعلى 
مواقف  مؤشرات  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  املعدالت 
عدد  ارتفع   ،2019 عام  وفي  األعمال.  وريادة  األعمال  رواد  من  املجتمع 
ويرون   

ً
 مرغوبا

ً
مهنيا  

ً
األعمال خيارا ريادة  يعتبرون  الذين  البالغين  السكان 

النتائج اإليجابية للمؤشرات  أنه من السهل تأسيس شركة جديدة. وتؤكد 
املجتمعية أن املبادرات الوطنية التي تهدف إلى تشجيع ريادة األعمال في قطر 

تحقق أهدافها.

 جيدة لتأسيس شركة 
ً
وترى نسبة كبيرة من الرجال والنساء البالغين في قطر فرصا

بذلك.  للقيام  القدرات  لديهم  بأن  املقبلة ويشعرون  الستة  جديدة خالل األشهر 
 نشاط ريادي تأسيس 

ً
ويتوقع قرابة نصف السكان البالغين ممن ليس لديهم حاليا

إلى  طريقها  في  قطر  أن  النتائج  وتظهر  املقبلة.  الثالث  السنوات  في  جديدة  شركة 
إيجاد بيئة قوية لريادة األعمال وتنويع االقتصاد من خالل العديد من الشركات 

الناشئة التي ُيتوقع أن تظهر في السنوات املقبلة.

املجتمع  تفاؤل  يقلل   قد 
ً
رئيسيا  

ً
الفشل يشكل حاجزا الخوف من  يزال  ال 

 جيدة لتأسيس 
ً
تجاه ريادة األعمال. فقرابة نصف البالغين الذين يرون فرصا

الفشل  من  الخوف  بأن  ويصرحون  املخاطر  من  ينفرون  جديدة  شركة 
للمجتمع  السلبي  املوقف  إن  الخاصة.  مشروعاتهم  إنشاء  من  سيمنعهم 
من اإلبداع واالبتكار والتغيير يقلل عدد الذين يؤسسون شركات جديدة، 
بينما الثقافة التي تكافئ املخاطرة تميل أكثر لدعم مستويات أعلى من نشاط 
 يعني االستعداد لدرجة عالية من 

ً
ريادة األعمال. كما أن تقبل الفشل أيضا

املخاطرة. يجب أن تظل إزالة العوائق التي تعترض ريادة األعمال محط تركيز 
الحكومة القطرية وقطاع األعمال إذا أرادت الدولة تنمية قدرتها التنافسية 

وتنويع اقتصادها.
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األعمال  لريادة  الوطني  املؤشر  في   
ً
جيدا أداء  قطر  سجلت 

واحتلت املرتبة الثالثة بين الدول املشاركة في االستبيان. ولزيادة 
تعزيز البيئة العامة لريادة األعمال، يجب مواصلة التركيز على 
خلق بيئة أعمال مواتية: بيئة تسهل تأسيس الشركات الجديدة 
األعمال،  لريادة  عامة  سياسة  وجود  عدم  إن  واستمرارها. 
الحكومية، وتعقيد إجراءات  وبيروقراطية اإلجراءات واللوائح 
املشاريع  أمام  رئيسية  الشركات هي عقبات  ترخيص وتسجيل 
لتسهيل  مهمة  خطوات  قطر  حكومة  اتخذت  وقد  الريادية. 
لتسهيل  جديدة  سياسات  وطبقت  قطر  في  األعمال  ممارسة 
نمو القطاع الخاص. وتحقيق مزيد من التقدم في هذا املجال 
إلى  الريادية  النوايا  مرحلة  من  االنتقال  على  السكان  يساعد 
الشركات  قطاع  استدامة  ويعزز  الريادي،  النشاط  مرحلة 

الصغيرة واملتوسطة.

 في معدل ملكية الشركات 
ً
في عام 2019، شهدت قطر انخفاضا

ورغم  الشركات.  توقف  معدل  في  زيادة  مع  ترافق  القائمة 
ارتفاع  املبكرة، بسبب  املرحلة  في  تحسن معدل ريادة األعمال 
بين  الفرق  زاد  فقد  األول،  املقام  في  الناشئة  الشركات  عدد 
عدد الشركات الجديدة والقائمة. وتبين نتائج املرصد العالمي 
ريادة  لتعزيز  الحكومة  جهود  أن   2019 لعام  األعمال  لريادة 
هناك  أن   

ً
أيضا تظهر  ولكنها  فعالة.  كانت  البالد  في  األعمال 

حاجة ملزيد من املبادرات والبرامج وخدمات الدعم للتركيز على 
ضمان االستدامة بعيدة املدى للشركات في البالد. ومع ارتفاع 
أن  األحسن  من  يكون  قد  قطر،  في  الناشئة  الشركات  معدل 

تركز الدولة على الشركات الجديدة والقائمة.
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القسم 11:
مقارنة مع البيانات العاملية



114

ريادة األعمال في املرحلة املبكرة معدل ملكية الشركات الجديدة معدل ريادة األعمال الناشئة
Economy Region

املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة

43 6.7 48= 1.8 37 5.0 مصر

يا
يق

فر
وأ

ط 
س

ألو
ق ا

شر
ال

26 10.7 27= 4.1 26= 6.9 إيران

21 12.7 25= 4.2 16 8.8 إسرائيل

34 9.1 36= 3.5 31 5.7 األردن

8 19.5 3 11.4 17= 8.4 مدغشقر

24 11.4 22 4.4 21= 7.3 املغرب

42 6.9 41= 3.1 42 3.9 ُعمان

15 14.7 27= 4.1 9 10.9 قطر

16 14.0 6 8.6 33 5.4 السعودية

25 10.8 31= 3.7 21= 7.3 جنوب أفريقيا

11 16.4 12 7.1 12= 9.8 اإلمارات 

12.1 5.1 7.2 املتوسط

7 21.0 10 7.4 5 14.1 أرمينيا

ط 
حي

امل
 و

يا
س

ق آ
شر

ئ
اد

له
ا

27= 10.5 17 5.1 30 5.8 أستراليا

35 8.7 33= 3.6 34= 5.3 الصين

13 15.0 14= 5.9 14 9.4 الهند

47= 5.4 47 2.1 45 3.3 اليابان

49 3.7 45 2.5 50 1.1 باكستان

14 14.9 7 8.2 24 7.1 كوريا

36= 8.4 18 4.9 43= 3.6 تايوان

11.0 5.0 6.2 املتوسط

4 23.3 1 15.8 19 8.1 البرازيل

ر 
ح

لب
وا

ة 
ني

التي
 ال

كا
ري

أم
بي

ي ار
لك

ا

1 36.7 4 11.0 1= 26.9 تشيلي

6 22.3 11 7.3 4 15.3 كولومبيا

2 36.2 5 10.8 1= 26.9 إكوادور

3 25.1 2 14.6 8 11.2 غواتيماال

19 13.0 38= 3.4 12= 9.8 املكسيك

5 22.7 9 7.5 3 15.5 بنما

17 13.4 46 2.2 7 11.3 بورتوريكو

24.1 9.1 15.6 املتوسط

46 5.8 43 2.8 46 3.0 بيالروسيا

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
 و

وبا
ر و

أ
9 18.2 8 8.0 10 10.8 كندا

27= 10.5 36= 3.5 25 7.0 كرواتيا

23 12.2 21 4.6 20 7.9 قبرص

41 7.6 44 2.6 34= 5.3 أملانيا

39 8.2 29= 3.8 39= 4.6 اليونان

22 12.4 23= 4.3 17= 8.4 أيرلنديا

50 2.8 50 1.6 49 1.2 إيطاليا

12 15.4 16 5.3 11 10.5 التفيا

30 10.2 38= 3.4 23 7.2 لوكسمبورغ

29 10.4 19= 4.8 32 5.6 هولندا

44= 6.2 23= 4.3 48 2.1 مقدونيا الشمالية

36= 8.4 33= 3.6 38 4.9 النرويج

47= 5.4 48= 1.8 43= 3.6 بولندا

20 12.9 13 6.0 26= 6.9 البرتغال

32= 9.3 19= 4.8 39= 4.6 االتحاد الرو�سي

18 13.3 25= 4.2 15 9.2 جمهورية سلوفاكيا

40 7.8 33= 3.6 41 4.4 سلوفينيا

44= 6.2 29= 3.8 47 2.4 إسبانيا

38 8.3 40 3.3 36 5.1 السويد

31 9.8 31= 3.7 29 6.2 سويسرا

32= 9.3 41= 3.1 28 6.5 اململكة املتحدة

10 17.4 14= 5.9 6 11.8 الواليات املتحدة األمريكية

9.9 4.0 6.1 املتوسط

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 1.11: نوع النشاط الريادي، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019 
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معدل توقف الشركات
)لم يستمر العمل( النشاط الريادي للموظفين معدل ملكية الشركات القائمة

Economy Region
املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة

3 7.0 47= 0.2 49 1.5 مصر

يا
يق

فر
وأ

ط 
س

ألو
ق ا

شر
ال

8 5.2 25 2.0 16 10.2 إيران

17 3.8 12 5.8 33 5.5 إسرائيل

2 8.3 36= 0.7 27= 6.6 األردن

26= 2.6 38= 0.6 1 20.2 مدغشقر

30= 2.4 46 0.3 22 7.9 املغرب

1 11.5 34 1.2 47 2.0 ُعمان

4= 6.6 18= 3.6 45 3.0 قطر

9 5.1 20 3.2 34 5.4 السعودية

14= 4.2 44= 0.4 44 3.5 جنوب أفريقيا

7 5.5 2 8.2 25= 7.0 اإلمارات 

5.7 2.4 6.6 املتوسط

12= 4.3 38= 0.6 23 7.8 أرمينيا

ط 
حي

امل
 و

يا
س

ق آ
شر

ئ
اد

له
ا

20 3.2 1 8.3 29 6.5 أستراليا

16 4.0 47= 0.2 18 9.3 الصين

22= 2.9 47= 0.2 10 11.9 الهند

49 0.6 26= 1.9 25= 7.0 اليابان

19 3.5 42= 0.5 38= 4.7 باكستان

38= 1.9 31= 1.4 6 13.0 كوريا

43= 1.4 23 2.3 8= 12.8 تايوان

2.7 1.9 9.1 املتوسط

10 4.8 38= 0.6 2 16.2 البرازيل

ر 
ح

لب
وا

ة 
ني

التي
 ال

كا
ري

أم
بي

ي ار
لك

ا

4= 6.6 18= 3.6 14= 10.6 تشيلي

14= 4.2 35 0.9 42 4.3 كولومبيا

6 5.9 33 1.3 4 14.7 إكوادور

12= 4.3 31= 1.4 3 14.8 غواتيماال

21 3.1 47= 0.2 48 1.8 املكسيك

11 4.5 44= 0.4 38= 4.7 بنما

46 1.3 24 2.1 50 1.3 بورتوريكو

4.3 1.3 8.6 املتوسط

43= 1.4 42= 0.5 46 2.7 بيالروسيا

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
 و

وبا
ر و

أ
18 3.6 13= 5.4 24 7.4 كندا

36= 2.0 11 5.9 43 3.6 كرواتيا

41= 1.5 9 6.2 17 10.1 قبرص

35 2.2 8 6.3 35 5.2 أملانيا

36= 2.0 26= 1.9 5 14.3 اليونان

28= 2.5 4 7.5 27= 6.6 أيرلنديا

50 0.5 36= 0.7 38= 4.7 إيطاليا

24 2.8 16 4.3 7 12.9 التفيا

33= 2.3 6 6.7 38= 4.7 لوكسمبورغ

40 1.6 10 6.0 13 10.8 هولندا

26= 2.6 30 1.6 21 8.0 مقدونيا الشمالية

38= 1.9 22 2.6 32 5.6 النرويج

30= 2.4 28= 1.7 8= 12.8 بولندا

41= 1.5 17 4.1 12 11.0 البرتغال

30= 2.4 38= 0.6 36 5.1 االتحاد الرو�سي

25 2.7 21 3.1 31 5.9 جمهورية سلوفاكيا

43= 1.4 5 7.0 19 8.5 سلوفينيا

47= 1.2 28= 1.7 30 6.3 إسبانيا

33= 2.3 15 5.2 37 4.9 السويد

47= 1.2 13= 5.4 11 11.6 سويسرا

28= 2.5 3 8.1 20 8.2 اململكة املتحدة

22= 2.9 7 6.5 14= 10.6 الواليات املتحدة األمريكية

2.1 4.3 7.9 املتوسط

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 2.11: نوع النشاط الريادي )تتمة(، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019 
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الخوف من الفشل )بين 
الذين يرون الفرص(

القدرات املدركة
سهولة إنشاء شركة 

جديدة
الفرص املدركة االنتماء الريادي

Economy

Re
g

io
n

املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة

4 54.8 15 67.3 14 64.0 7 73.5 26 52.0 مصر

يا
يق

فر
وأ

ط 
س

ألو
ق ا

شر
ال

37 36.2 13 68.9 45 30.1 29 47.7 21= 55.1 إيران

3 55.4 43 43.3 50 21.6 35 46.0 2 72.6 إسرائيل

5 54.4 21 61.7 39 35.1 42 40.6 36 46.5 األردن

30 41.0 7 73.5 33 38.0 32 46.8 30 51.0 مدغشقر

26 42.5 18 62.4 46 27.0 19 57.7 29 51.2 املغرب

31= 40.8 29 56.3 20 54.7 8 72.3 3 71.1 ُعمان

19= 45.2 5= 75.5 11 66.6 4 75.6 11 62.4 قطر

28 41.8 2 83.0 22 52.9 6 73.8 1 82.6 السعودية

9 49.8 24 60.4 15 63.0 17 60.4 49 28.3 جنوب أفريقيا

29 41.7 19 62.2 12 66.1 13 66.1 12 61.5 اإلمارات 

45.8 65.0 47.2 60.0 57.7 املتوسط

10= 48.2 12 70.0 24 49.2 22 53.9 20 55.6 أرمينيا

ئ
اد

له
ط ا

حي
امل

 و
يا

س
ق آ

13شر 47.4 30 56.0 10 66.8 36 45.7 18 55.9 أستراليا

21 44.7 14 67.4 35 36.2 5 74.9 7= 66.2 الصين

1 62.4 1 85.2 5 80.0 2 83.1 10 64.4 الهند

24 43.5 50 14.0 49 24.3 50 10.6 50 17.1 اليابان

6 54.2 17 63.0 18 56.4 16 62.3 42 44.8 باكستان

50 7.1 34 51.7 42 32.4 39 42.9 46 37.1 كوريا

44 31.0 45= 42.0 36 36.1 40 41.2 47 35.6 تايوان

42.3 56.2 47.7 51.8 47.1 املتوسط

38 35.6 20 62.0 30 39.4 34 46.4 27 51.6 البرازيل

بي
ي ار

لك
ر ا

ح
لب

وا
ة 

ني
التي

 ال
كا

ري
أم

2 58.1 5= 75.5 41 32.9 30= 47.6 4 71.0 تشيلي

42 32.7 9 72.4 37 36.0 33 46.7 6 66.5 كولومبيا

39= 35.1 2 78.3 19 55.3 20 55.9 15 59.2 إكوادور

34 39.6 4 77.4 27 46.6 10 67.3 5 68.4 غواتيماال

12 47.7 11 70.7 23 50.9 15 62.8 37= 46.4 املكسيك

31= 40.8 8 72.9 17 57.2 24 53.4 41 45.4 بنما

41 33.2 31 55.7 47 26.5 43 39.4 40 45.7 بورتوريكو

40.4 70.6 43.1 52.4 56.8 املتوسط

35 38.0 44 42.3 38 35.9 49 29.5 32 50.4 بيالروسيا

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
 و

وبا
ر و

أ
14= 47.2 28 56.8 9 68.0 12 67.1 22= 55.1 كندا

8 50.7 10 71.2 40 33.8 21 55.7 7= 66.2 كرواتيا

36 36.4 25 58.2 32 38.2 44 38.5 17 56.0 قبرص

46 29.7 42 45.8 25 47.6 25 52.2 37= 46.4 أملانيا

33 40.6 35 51.6 26 46.9 28 49.9 48 30.1 اليونان

43 31.4 45= 42.0 28 41.8 27 50.2 19 55.8 أيرلنديا

47 27.6 41 48.1 7 74.6 37 45.1 42= 44.8 إيطاليا

16 46.6 27 57.0 43 31.8 47 35.6 35 47.0 التفيا

18 45.7 40 48.5 16 60.5 18 58.0 37= 46.4 لوكسمبورغ

48 27.1 47 41.9 3 84.1 14 64.6 28 51.5 هولندا

14= 47.2 23 60.9 34 37.2 26 50.5 25 52.4 مقدونيا الشمالية

45 30.2 49 31.5 2 87.4 9 69.5 44 43.3 النرويج

17 45.9 38 50.4 1 90.2 1 87.3 33 50.3 بولندا

7 52.6 22 61.4 29 41.1 23 53.5 31 50.7 البرتغال

19= 45.2 48 35.6 44 31.4 48 29.6 16 57.2 االتحاد الرو�سي

23 43.7 33 53.1 48 25.2 46 36.0 9 65.2 جمهورية سلوفاكيا

27 42.2 26 57.5 21 54.3 30= 47.6 14 60.4 سلوفينيا

10= 48.2 36 50.8 31 38.5 45 36.1 45 42.1 إسبانيا

25 42.9 37 50.7 6 78.3 3 79.8 24 54.6 السويد

49 23.9 39 49.2 13 64.5 41 40.7 23 54.7 سويسرا

22 44.5 32 55.2 4 82.4 38 43.8 34 49.1 اململكة املتحدة

39= 35.1 16 65.5 8 71.2 11 67.2 13 60.9 الواليات املتحدة األمريكية

40.1 51.5 55.0 51.7 51.8 املتوسط

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 3.11: املواقف والتصورات، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019 
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كل قرار تتخذه يستند إلى 
خطة مهنية طويلة األجل

يعتقد اآلخرون أنك مبتكر 
للغاية

حتى لو كنت ترى فرصة، 
 ما تعمل عليها

ً
نادرا

 ما ترى فرص مشروع 
ً
نادرا

أعمال Economy

Re
g

io
n

املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة

4 80.5 15 63.6 2 71.0 4 67.8 مصر

يا
يق

فر
وأ

ط 
س

ألو
ق ا

شر
ال

28 63.4 8 66.6 39 46.1 25 48.6 إيران

39 48.9 16 62.1 19 57.7 37 42.2 إسرائيل

20 69.6 13 63.8 11= 59.4 5 67.6 األردن

3 82.6 25 55.5 5 65.0 3 68.7 مدغشقر

16 71.6 24 56.2 44 44.0 1 71.7 املغرب

18 70.2 23 56.9 24 54.8 20 51.0 ُعمان

5 79.4 9 66.5 29 53.9 22 50.2 قطر

36 54.3 12 63.9 42 44.9 34 43.4 السعودية

15 74.1 26 55.0 18 58.0 15 54.9 جنوب أفريقيا

13 74.8 18 60.9 26 54.5 26 47.6 اإلمارات 

69.9 61.0 55.4 55.8 املتوسط

22 67.4 3 71.9 11= 59.4 10 58.4 أرمينيا

ئ
اد

له
ط ا

حي
امل

 و
يا

س
ق آ

=25شر 65.0 27 52.2 6 63.7 41 38.6 أستراليا

19 69.9 35 48.5 36 48.2 23 50.1 الصين

7 77.8 5 70.3 4 66.2 2 71.6 الهند

45= 37.1 50 16.8 34 50.4 35 42.9 اليابان

20 69.0 10 64.6 8= 61.0 10 58.3 باكستان

37 50.6 47 26.5 30 52.0 8 60.4 كوريا

38 50.0 45 28.8 47 38.6 44 35.6 تايوان

60.9 47.5 54.9 52.0 املتوسط

2 85.4 14 63.7 25 54.6 12 58.0 البرازيل

بي
ي ار

لك
ر ا

ح
لب

وا
ة 

ني
التي

 ال
كا

ري
أم

8 77.6 17 61.5 38 47.7 27 46.4 تشيلي

6 79.2 1 74.4 43 44.6 30= 45.5 كولومبيا

23 67.2 20 60.4 41 45.1 28= 45.9 إكوادور

1 94.5 2 73.0 1 77.0 7 63.0 غواتيماال

25= 65.0 19 60.6 28 54.0 14 55.0 املكسيك

11= 75.8 4 71.5 16 58.7 9 59.6 بنما

14 74.2 10 66.2 40 45.4 17= 51.3 بورتوريكو

77.4 66.4 53.4 53.1 املتوسط

48 32.7 36 48.0 35 49.1 39= 39.3 بيالروسيا

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
 و

وبا
ر و

أ
33 58.0 29= 51.5 11= 59.4 38 39.4 كندا

24 65.6 37= 47.2 20 56.7 16 53.9 كرواتيا

34 57.3 39 45.9 48 33.2 47 32.6 قبرص

41 48.6 33 49.7 37 47.8 28= 45.9 أملانيا

9 77.2 34 48.6 33 51.2 6 66.0 اليونان

50 23.4 49 22.4 50 25.5 42 36.7 أيرلنديا

49 26.1 48 24.4 49 27.9 50 25.0 إيطاليا

30 61.3 28 52.0 17 58.3 19 51.2 التفيا

31 60.9 43 38.6 14= 58.9 32 45.1 لوكسمبورغ

43 41.3 41 43.4 45 42.7 49 28.5 هولندا

11= 75.8 7 67.7 7 62.8 13 56.2 مقدونيا الشمالية

42 45.8 46 26.7 3 70.2 43 36.0 النرويج

40 48.8 29= 51.5 31 51.8 30= 45.5 بولندا

10 77.1 22 57.0 22 56.5 17= 51.3 البرتغال

47 36.7 44 30.2 32 51.3 36 42.3 االتحاد الرو�سي

32 60.0 42 41.8 14= 58.9 24 49.5 جمهورية سلوفاكيا

27 64.3 21 58.6 9= 61.0 33 44.0 سلوفينيا

29 62.1 31 50.9 23 56.3 21 50.9 إسبانيا

45= 37.1 37= 47.2 21 56.6 48 30.6 السويد

44 38.2 40 44.9 46 39.4 46 33.1 سويسرا

35 54.9 32 50.3 8 61.3 39= 39.3 اململكة املتحدة

17 70.3 6 69.9 27 54.1 45 35.2 الواليات املتحدة األمريكية

53.2 46.5 51.8 42.5 املتوسط

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 4.11: املواهب الريادية، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019 
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بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا إحداث فرق في العالم
Economy Region

% اإلناث من رواد املرحلة املبكرة % الذكور من رواد املرحلة املبكرة % رواد األعمال في املرحلة املبكرة % اإلناث من رواد املرحلة املبكرة % الذكور من رواد املرحلة املبكرة % رواد األعمال في املرحلة املبكرة

77.4 77.3 77.3 63.0 54.5 57.0 مصر

قيا
ري

وأف
ط 

س
ألو

ق ا
شر

ال

84.2 83.1 83.5 46.9 36.8 40.6 إيران

72.9 72.1 72.4 44.5 41.4 42.7 إسرائيل

65.0 55.9 59.2 21.4 18.0 19.2 األردن

22.1 25.0 23.5 6.3 11.6 8.8 مدغشقر

64.3 72.7 69.8 21.4 21.9 21.8 املغرب

58.7 49.0 53.0 65.9 38.7 49.9 ُعمان

80.7 86.4 85.3 57.3 55.0 55.5 قطر

56.0 68.9 63.1 43.6 45.5 44.6 السعودية

74.0 83.6 78.9 87.1 82.9 85.0 جنوب أفريقيا

73.4 72.0 72.3 55.9 50.4 51.7 اإلمارات 

66.2 67.8 67.1 46.7 41.5 43.3 املتوسط

48.7 53.6 51.5 20.3 17.0 18.4 أرمينيا

ئ
اد

له
ط ا

حي
امل

 و
سيا

ق آ
52.1شر 73.6 64.5 54.9 49.4 51.7 أستراليا

40.8 54.0 48.4 43.9 36.7 39.7 الصين

83.1 90.1 87.2 88.5 85.7 86.8 الهند

48.3 48.5 48.5 47.4 42.7 43.9 اليابان

100.0 87.5 90.3 95.1 63.2 70.3 باكستان

58.9 72.4 67.3 7.1 10.7 9.4 كوريا

52.1 61.2 57.5 50.4 40.6 44.5 تايوان

60.5 67.6 64.4 51.0 43.3 45.6 املتوسط

31.8 41.9 36.9 53.2 49.6 51.4 البرازيل

بي
ي ار

لك
ر ا

ح
الب

 و
ية

ين
الت

 ال
كا

ري
أم

37.1 43.4 40.6 44.4 45.3 44.9 تشيلي

50.4 54.6 52.5 40.8 47.8 44.4 كولومبيا

35.4 37.5 36.5 51.8 53.4 52.7 إكوادور

59.8 59.9 59.8 78.7 81.5 80.2 غواتيماال

46.9 56.8 51.9 65.5 64.7 65.1 املكسيك

60.6 67.0 64.3 80.0 74.5 76.8 بنما

44.4 43.0 43.7 65.4 66.3 65.9 بورتوريكو

45.8 50.5 48.3 60.0 60.4 60.2 املتوسط

78.5 72.6 75.3 28.3 18.8 23.4 بيالروسيا

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

وأم
با 

رو
أو

40.3 54.6 49.1 37.1 33.9 35.1 كرواتيا

68.1 76.8 73.5 46.1 44.4 45.1 قبرص

37.6 28.9 32.0 55.4 38.0 44.4 أملانيا

43.8 52.0 48.2 32.5 32.1 32.3 اليونان

38.5 22.3 28.3 25.2 27.8 26.9 أيرلنديا

87.8 100.0 95.5 18.6 6.3 11.0 إيطاليا

27.8 43.8 37.9 36.1 30.5 32.5 التفيا

38.1 43.2 41.2 53.8 64.9 60.5 لوكسمبورغ

12.9 29.1 22.0 38.7 27.2 32.3 هولندا

45.8 56.5 53.7 66.7 53.4 56.9 مقدونيا الشمالية

18.0 20.1 19.5 42.0 34.3 36.6 النرويج

11.8 14.6 13.3 64.7 65.9 65.4 بولندا

32.7 50.7 43.6 44.0 40.1 41.7 البرتغال

68.5 70.8 69.7 28.7 25.6 27.1 االتحاد الرو�سي

32.0 35.0 33.9 43.8 38.8 40.7 جمهورية سلوفاكيا

24.4 59.3 47.1 43.5 50.7 48.2 سلوفينيا

53.9 64.8 59.5 44.9 53.8 49.4 إسبانيا

43.8 61.0 55.0 49.3 50.8 50.3 السويد

23.5 46.6 38.1 46.9 41.0 43.2 سويسرا

44.3 55.9 51.6 46.1 50.8 49.0 اململكة املتحدة

64.9 72.8 69.0 70.5 62.5 66.4 الواليات املتحدة األمريكية

42.6 51.4 48.0 43.8 40.5 41.7 املتوسط

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 5.11: الدوافع لتأسيس شركة جديدة، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019 
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كسب العيش ألن الوظائف نادرة مواصلة تقليد عائلي
Economy Region

% اإلناث من رواد املرحلة املبكرة % الذكور من رواد املرحلة املبكرة % رواد األعمال في املرحلة املبكرة % اإلناث من رواد املرحلة املبكرة % الذكور من رواد املرحلة املبكرة % رواد األعمال في املرحلة املبكرة

74.9 58.8 63.6 43.7 54.2 51.1 مصر

قيا
ري

وأف
ط 

س
ألو

ق ا
شر

ال

72.4 66.4 68.7 20.3 21.2 20.9 إيران

47.3 58.4 53.9 14.2 22.8 19.2 إسرائيل

94.2 92.5 93.1 23.0 25.3 24.5 األردن

82.7 79.4 81.1 34.8 38.9 36.8 مدغشقر

94.5 92.7 93.3 35.0 32.0 33.1 املغرب

64.7 50.4 56.2 22.7 29.3 26.6 ُعمان

66.0 61.3 62.2 52.6 51.9 52.1 قطر

68.5 75.5 72.4 34.7 37.7 36.4 السعودية

91.2 89.4 90.3 52.5 43.7 48.0 جنوب أفريقيا

71.4 62.8 64.9 32.2 37.9 36.6 اإلمارات 

75.3 71.6 72.7 33.2 35.9 35.0 املتوسط

90.9 87.3 88.8 32.1 38.0 35.5 أرمينيا

ئ
اد

له
ط ا

حي
امل

 و
سيا

ق آ
37.8شر 43.9 41.4 24.4 21.5 22.7 أستراليا

68.0 64.2 65.8 50.0 33.8 40.6 الصين

84.1 89.9 87.5 81.0 78.9 79.8 الهند

40.0 30.3 32.7 32.2 33.0 32.8 اليابان

100.0 89.8 92.1 54.5 70.8 67.1 باكستان

40.6 31.7 35.1 6.3 5.2 5.6 كوريا

37.7 30.5 33.4 21.9 18.1 19.7 تايوان

62.4 58.5 59.6 37.8 37.4 38.0 املتوسط

90.8 86.0 88.4 24.4 28.8 26.6 البرازيل

بي
ي ار

لك
ر ا

ح
الب

 و
ية

ين
الت

 ال
كا

ري
أم

74.4 64.1 68.7 27.0 23.7 25.2 تشيلي

91.0 89.2 90.1 35.2 28.4 31.7 كولومبيا

86.3 79.6 82.7 36.9 34.7 35.7 إكوادور

96.1 74.0 89.7 54.2 52.3 53.2 غواتيماال

88.8 81.3 85.0 45.3 50.6 48.0 املكسيك

89.7 84.9 86.9 58.0 49.1 52.9 بنما

88.2 81.1 84.3 40.5 45.9 43.5 بورتوريكو

88.2 80.0 84.5 40.2 39.2 39.6 املتوسط

57.5 46.5 51.7 14.9 23.6 19.6 بيالروسيا

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

وأم
با 

رو
أو

72.8 74.7 74.0 30.0 39.1 35.6 كرواتيا

63.0 54.8 58.0 26.7 32.5 30.3 قبرص

48.5 39.2 42.6 80.0 62.1 68.7 أملانيا

49.9 53.0 51.6 32.1 38.0 35.3 اليونان

44.8 38.3 40.7 78.4 63.8 69.2 أيرلنديا

96.5 85.3 89.5 16.2 33.0 26.7 إيطاليا

76.7 63.4 68.3 23.5 26.8 25.6 التفيا

37.4 38.9 38.3 32.9 28.1 30.0 لوكسمبورغ

31.9 17.0 23.6 15.2 20.2 18.0 هولندا

91.1 81.0 83.6 48.0 75.5 68.4 مقدونيا الشمالية

21.6 27.2 25.6 15.9 13.9 14.5 النرويج

15.7 15.9 15.8 82.4 81.0 81.6 بولندا

58.9 51.4 54.4 34.0 29.7 31.4 البرتغال

81.7 76.0 78.8 23.3 26.4 24.9 االتحاد الرو�سي

62.1 64.0 63.3 27.9 28.2 28.1 جمهورية سلوفاكيا

63.6 58.3 60.1 18.2 25.8 23.2 سلوفينيا

47.0 37.8 42.3 12.1 14.5 13.4 إسبانيا

33.0 41.8 38.8 25.9 37.0 33.2 السويد

55.4 47.4 50.4 11.8 20.2 17.1 سويسرا

69.5 61.3 64.4 7.8 4.6 5.8 اململكة املتحدة

45.2 37.8 41.4 29.1 32.0 30.6 الواليات املتحدة األمريكية

55.6 50.5 52.6 31.2 34.4 33.2 املتوسط

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 6.11: الدوافع لتأسيس شركة جديدة )تتمة(، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019 
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ً
لدى املشروع عمالء ومنتجات أو عمليات جديدة دوليا

ً
لدى املشروع عمالء ومنتجات أو عمليات جديدة محليا

Economy Region
املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة

34= 0.1 37= 0.8 مصر

قيا
ري

وأف
ط 

س
ألو

ق ا
شر

ال

29= 0.2 24= 1.7 إيران

2= 1.0 15= 2.4 إسرائيل

34= 0.1 34= 0.9 األردن

34= 0.1 48= 0.1 مدغشقر

45= 0.0 44= 0.2 املغرب

45= 0.0 37= 0.8 ُعمان

16= 0.5 2 4.2 قطر

45= 0.0 48= 0.1 السعودية

34= 0.1 34= 0.9 جنوب أفريقيا

6= 0.9 5 3.3 اإلمارات 

0.3 1.4 املتوسط

25= 0.4 10= 2.5 أرمينيا

ئ
اد

له
ط ا

حي
امل

 و
سيا

ق آ
=16شر 0.5 24= 1.7 أستراليا

34= 0.1 42= 0.3 الصين

45= 0.0 42= 0.3 الهند

29= 0.2 29= 1.3 اليابان

45= 0.0 44= 0.2 باكستان

27= 0.3 23 1.8 كوريا

14= 0.6 10= 2.5 تايوان

0.3 1.3 املتوسط

45= 0.0 48= 0.1 البرازيل

بي
ي ار

لك
ر ا

ح
الب

 و
ية

ين
الت

 ال
كا

ري
أم

16= 0.4 10= 2.5 تشيلي

29= 0.2 28 1.5 كولومبيا

34= 0.1 32= 1.2 إكوادور

29= 0.2 32= 1.2 غواتيماال

34= 0.1 39 0.7 املكسيك

16= 0.5 3 3.7 بنما

1 1.1 8 2.7 بورتوريكو

0.3 1.7 املتوسط

34= 0.1 40= 0.4 بيالروسيا

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

وأم
با 

رو
أو

16= 0.5 10= 2.5 كرواتيا

6= 0.9 1 4.6 قبرص

6= 0.9 21 2.0 أملانيا

16= 0.5 29= 1.3 اليونان

2= 1.0 10= 2.5 أيرلنديا

34= 0.1 44= 0.2 إيطاليا

6= 0.9 17= 2.2 التفيا

2= 1.0 4 3.5 لوكسمبورغ

16= 0.5 24= 1.7 هولندا

27= 0.3 29= 1.3 مقدونيا الشمالية

14= 0.6 24= 1.7 النرويج

34= 0.1 44= 0.2 بولندا

16= 0.5 20 2.1 البرتغال

34= 0.1 40= 0.4 االتحاد الرو�سي

12= 0.7 15= 2.4 جمهورية سلوفاكيا

11 0.8 17= 2.2 سلوفينيا

29= 0.2 34= 0.9 إسبانيا

12= 0.7 17= 2.2 السويد

16= 0.5 6 3.2 سويسرا

16= 0.5 22 1.9 اململكة املتحدة

2= 1.0 9 2.6 الواليات املتحدة األمريكية

0.6 1.9 املتوسط

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 7.11: النطاق الوطني والعالمي للشركات الجديدة، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019 
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إناث 
)النسبة املئوية للسكان البالغين اإلناث(

ذكور 
)النسبة املئوية للسكان البالغين الذكور( Economy Region

املرتبة من 50 الدرجة املرتبة من 50 الدرجة

46 4.1 41 9.2 مصر

قيا
ري

وأف
ط 

س
ألو

ق ا
شر

ال

29 8.2 25 13.1 إيران

19 10.4 20= 15.1 إسرائيل

36= 6.8 33= 11.4 األردن

6 19.6 10 19.3 مدغشقر

32 7.8 20= 15.1 املغرب

39= 5.8 44 8.1 ُعمان

11= 14.7 22 14.7 قطر

11= 14.7 24 13.4 السعودية

20= 10.2 33= 11.4 جنوب أفريقيا

14 12.6 13 18.0 اإلمارات 

10.4 13.5 املتوسط

8= 16.6 4= 26.0 أرمينيا

ئ
اد

له
ط ا

حي
امل

 و
سيا

ق آ
26شر 8.8 27= 12.3 أستراليا

31 7.9 40 9.4 الصين

13 12.7 14 17.1 الهند

48 2.9 45 7.8 اليابان

50 1.7 49 5.5 باكستان

17 11.4 11= 18.3 كوريا

36= 6.8 37 10.0 تايوان

8.6 13.3 املتوسط

3 23.1 7 23.5 البرازيل

بي
ي ار

لك
ر ا

ح
الب

 و
ية

ين
الت

 ال
كا

ري
أم

2 32.4 1 41.1 تشيلي

5 20.9 6 23.8 كولومبيا

1 33.6 2 38.8 إكوادور

4 22.4 3 28.0 غواتيماال

15 12.4 23 13.6 املكسيك

7 19.3 =4 26.0 بنما

16 11.5 19 15.5 بورتوريكو

22.0 26.3 املتوسط

43 5.2 46 6.4 بيالروسيا

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

وأم
با 

رو
أو

30 8.0 26 13.0 كرواتيا

25 8.9 18 15.6 قبرص

41 5.7 39 9.5 أملانيا

33 7.6 43 8.8 اليونان

24 9.0 17 15.9 أيرلنديا

49 2.1 50 3.5 إيطاليا

18 11.3 9 19.6 التفيا

28 8.3 29 12.0 لوكسمبورغ

23 9.2 31= 11.5 هولندا

47 3.3 42 9.0 مقدونيا الشمالية

44= 5.1 31= 11.5 النرويج

44= 5.1 48 5.7 بولندا

22 9.9 16 16.1 البرتغال

27 8.6 36 10.2 االتحاد الرو�سي

20= 10.2 15 16.4 جمهورية سلوفاكيا

42 5.6 38 9.9 سلوفينيا

38 6.0 47 6.3 إسبانيا

39= 5.8 35 10.6 السويد

34 7.3 27= 12.3 سويسرا

35 7.0 30 11.7 اململكة املتحدة

8= 16.6 11= 18.3 الواليات املتحدة األمريكية

7.5 11.5 املتوسط

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 8.11: املشاركة في نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة حسب الجنس، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019 
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64-55 54-45 44-35 34-25 24-18
Economy Regionالدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة

1.9 4.8 7.1 7.8 7.9 مصر

قيا
ري

وأف
ط 

س
ألو

ق ا
شر

3.2ال 7.4 11.1 15.4 9.6 إيران

9.2 12.8 13.8 16.2 9.3 إسرائيل

7.8 8.7 12.6 10.4 5.3 األردن

12.7 14.4 21.1 21.4 21.2 مدغشقر

4.2 13.4 15.7 15.7 6.5 املغرب

3.2 5.6 6.9 8.1 7.2 ُعمان

19.1 17.3 15.3 15.3 8.2 قطر

10.0 16.0 18.5 11.6 9.0 السعودية

8.5 14.3 9.2 12.6 8.4 جنوب أفريقيا

11.3 15.9 19.8 16.1 12.4 اإلمارات 

8.3 11.9 13.7 13.7 9.5 املتوسط

15.0 16.3 20.4 30.2 18.4 أرمينيا

ط 
حي

امل
 و

سيا
ق آ

شر
ئ

اد
له

ا

8.0 10.0 13.5 13.4 5.5 أستراليا

2.8 7.4 9.9 13.1 10.6 الصين

14.7 11.9 15.3 16.9 14.6 الهند

2.6 4.6 8.0 7.1 4.1 اليابان

1.6 4.7 3.3 3.5 4.2 باكستان

17.9 15.1 19.3 13.4 4.3 كوريا

4.8 7.4 10.9 11.7 6.3 تايوان

8.4 9.7 12.6 13.7 8.5 املتوسط

12.4 22.6 26.7 26.1 24.3 البرازيل

ر 
ح

الب
 و

ية
ين

الت
 ال

كا
ري

أم
بي

ي ار
لك

ا

30.0 35.2 43.7 40.0 31.6 تشيلي

13.7 21.4 21.7 27.1 25.0 كولومبيا

29.9 32.1 41.3 41.9 30.6 إكوادور

13.1 18.0 27.0 32.7 22.3 غواتيماال

9.3 12.7 14.3 14.1 12.2 املكسيك

17.1 23.7 24.0 23.7 22.7 بنما

5.0 9.5 17.7 18.9 16.1 بورتوريكو

16.3 21.9 27.1 28.1 23.1 املتوسط

1.1 3.8 5.1 12.3 6.5 بيالروسيا

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

وأم
با 

رو
أو

3.2 5.7 13.6 18.0 13.5 كرواتيا

8.3 9.0 13.9 16.8 10.6 قبرص

4.4 6.3 7.3 11.8 10.1 أملانيا

6.7 9.9 6.5 6.3 13.2 اليونان

8.6 11.6 12.6 14.9 14.2 أيرلنديا

0.7 1.8 2.7 7.6 1.9 إيطاليا

5.1 12.2 19.9 22.5 18.9 التفيا

4.0 12.1 11.4 13.4 7.8 لوكسمبورغ

6.0 6.7 11.6 15.6 14.2 هولندا

3.7 5.5 7.0 7.6 7.0 مقدونيا الشمالية

6.0 8.7 9.2 9.1 8.6 النرويج

2.3 3.7 5.2 11.1 3.0 بولندا

6.8 9.4 14.2 18.7 16.7 البرتغال

3.6 5.2 10.3 15.0 13.1 االتحاد الرو�سي

4.7 9.7 15.9 18.9 18.6 جمهورية سلوفاكيا

2.1 8.6 9.5 13.8 3.6 سلوفينيا

4.2 5.7 6.9 8.5 5.0 إسبانيا

4.4 5.9 8.3 10.8 13.2 السويد

7.8 9.1 9.9 10.8 12.1 سويسرا

4.2 9.8 10.9 10.0 12.2 اململكة املتحدة

13.4 13.3 22.1 22.1 15.8 الواليات املتحدة األمريكية

5.1 7.9 10.6 13.4 10.9 املتوسط

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 9.11: املشاركة في نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة حسب العمر، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019 
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الجملة/التجزئة املواصالت التصنيع التعدين الزراعة Economy Region

58.0 1.7 17.0 6.5 8.6 مصر

قيا
ري

وأف
ط 

س
ألو

ق ا
شر

28.0ال 2.0 11.1 6.7 6.3 إيران

29.9 2.3 6.7 4.2 0.4 إسرائيل

59.2 4.2 9.7 2.6 3.0 األردن

33.9 6.2 12.6 8.4 17.5 مدغشقر

68.6 2.0 9.4 2.0 1.1 املغرب

44.1 4.4 8.5 7.1 1.5 ُعمان

54.9 1.8 5.3 1.6 0.8 قطر

58.8 1.1 5.3 3.3 0.9 السعودية

46.1 4.7 13.1 4.9 4.2 جنوب أفريقيا

48.5 3.6 6.8 3.0 0.0 اإلمارات 

48.2 3.1 9.6 4.6 4.0 املتوسط

38.4 1.1 9.2 2.2 30.5 أرمينيا

ط 
حي

امل
 و

سيا
ق آ

شر
ئ

اد
له

ا

24.8 2.8 6.2 12.9 4.8 أستراليا

55.0 2.7 6.8 1.0 1.7 الصين

61.9 3.1 11.9 3.8 4.6 الهند

29.1 6.4 4.9 3.9 7.9 اليابان

53.4 4.0 14.5 0.0 11.7 باكستان

48.7 2.3 13.5 3.3 3.3 كوريا

52.0 3.5 11.7 2.6 0.5 تايوان

45.4 3.2 9.8 3.7 8.1 املتوسط

49.0 5.4 10.9 5.3 0.8 البرازيل

ر 
ح

الب
 و

ية
ين

الت
 ال

كا
ري

أم
بي

ي ار
لك

ا

40.5 5.9 10.2 6.6 5.5 تشيلي

55.2 3.2 11.3 2.7 0.9 كولومبيا

64.6 5.0 6.2 2.0 5.6 إكوادور

65.5 1.8 13.1 1.8 2.4 غواتيماال

51.3 2.7 16.1 4.0 22.1 املكسيك

51.0 6.0 9.4 9.8 2.7 بنما

52.3 2.4 5.7 2.8 3.7 بورتوريكو

53.7 4.1 10.4 4.4 5.5 املتوسط

31.6 9.6 11.0 7.0 3.5 بيالروسيا

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

وأم
با 

رو
أو

24.7 3.2 6.9 7.4 10.3 كرواتيا

34.4 5.4 5.7 6.0 2.7 قبرص

20.5 1.3 5.7 2.4 3.8 أملانيا

42.1 4.7 10.1 3.2 6.4 اليونان

29.2 2.4 4.3 6.7 4.1 أيرلنديا

41.2 3.4 4.4 8.5 8.9 إيطاليا

24.4 5.5 15.8 6.7 7.7 التفيا

21.0 1.5 4.5 7.1 6.7 لوكسمبورغ

59.7 3.2 15.8 3.3 0.5 هولندا

21.7 3.9 7.9 5.3 3.5 مقدونيا الشمالية

19.9 5.3 2.6 8.6 7.2 النرويج

27.0 3.5 8.6 11.0 4.7 بولندا

35.8 2.3 7.4 5.9 3.5 البرتغال

41.9 3.8 14.9 6.1 3.0 االتحاد الرو�سي

20.7 2.1 4.5 8.9 3.2 جمهورية سلوفاكيا

18.4 2.5 14.5 9.4 2.5 سلوفينيا

29.9 4.4 7.3 3.6 4.7 إسبانيا

27.3 2.4 8.6 6.7 8.6 السويد

21.8 4.4 3.4 0.3 2.0 سويسرا

20.4 0.2 7.6 8.8 0.2 اململكة املتحدة

24.6 4.8 10.5 6.7 3.5 الواليات املتحدة األمريكية

29.0 3.6 8.3 6.3 4.6 املتوسط

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 10.11: املشاركة في نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة حسب القطاع، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019  
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خدمات شخصية/
استهالكية

الخدمات الصحية 
والتعليمية والحكومية 

واالجتماعية
الخدمات اإلدارية الخدمات املهنية املالية

تكنولوجيا املعلومات/
االتصاالت

Economy Region

2.9 2.5 0.6 2.1 0.0 0.0 مصر

قيا
ري

وأف
ط 

س
ألو

ق ا
شر

2.0ال 17.0 4.3 10.6 1.9 10.2 إيران

3.5 25.7 5.6 9.7 3.1 8.9 إسرائيل

3.6 12.8 1.8 1.5 1.3 0.5 األردن

0.0 7.1 2.4 11.8 0.0 0.0 مدغشقر

2.3 8.5 1.6 3.4 0.6 0.4 املغرب

3.4 20.4 2.9 3.3 3.6 1.0 ُعمان

0.6 9.0 10.3 6.9 6.4 2.5 قطر

1.8 19.9 2.0 5.1 0.5 1.3 السعودية

1.3 16.2 3.9 1.2 1.7 2.9 جنوب أفريقيا

1.6 10.6 8.4 9.8 4.0 3.6 اإلمارات 

2.1 13.6 4.0 5.9 2.1 2.8 املتوسط

1.2 9.4 1.9 2.5 0.9 2.6 أرمينيا

ط 
حي

امل
 و

سيا
ق آ

شر
ئ

اد
له

ا

2.7 19.0 6.2 11.1 3.0 6.5 أستراليا

1.4 20.3 4.4 2.3 1.5 2.9 الصين

0.4 11.0 1.4 1.0 0.4 0.4 الهند

1.9 24.7 3.8 6.7 4.7 5.9 اليابان

0.0 13.8 2.6 0.0 0.0 0.0 باكستان

3.7 8.1 3.7 3.3 4.3 5.7 كوريا

1.5 8.9 1.9 8.3 5.0 4.0 تايوان

1.6 14.4 3.2 4.4 2.5 3.5 املتوسط

4.4 16.7 1.9 3.3 0.6 1.7 البرازيل

ر 
ح

الب
 و

ية
ين

الت
 ال

كا
ري

أم
بي

ي ار
لك

ا

1.1 10.3 7.8 8.5 1.6 1.9 تشيلي

2.2 11.4 2.9 4.2 3.2 3.0 كولومبيا

1.3 7.1 1.1 3.1 1.5 2.4 إكوادور

1.0 5.3 1.3 2.7 1.2 3.8 غواتيماال

0.1 2.5 0.0 0.0 0.0 1.3 املكسيك

1.3 9.6 3.1 2.9 2.5 1.6 بنما

3.2 18.4 6.6 3.2 0.9 0.8 بورتوريكو

1.8 10.2 3.1 3.5 1.4 2.1 املتوسط

4.7 21.8 2.0 6.0 0.7 2.0 بيالروسيا

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

وأم
با 

رو
أو

1.1 13.3 10.7 11.6 5.5 5.2 كرواتيا

4.4 17.4 4.6 8.3 5.6 5.5 قبرص

11.0 29.0 2.7 9.5 4.4 9.6 أملانيا

1.3 14.1 5.2 6.2 2.6 4.1 اليونان

4.4 20.3 4.8 12.7 3.5 7.5 أيرلنديا

1.5 11.2 3.6 11.8 1.7 3.7 إيطاليا

4.2 11.9 4.9 9.1 4.3 5.6 التفيا

1.0 18.1 5.2 13.2 11.6 10.1 لوكسمبورغ

1.8 10.5 2.5 0.8 1.5 0.2 هولندا

5.0 19.2 12.6 10.4 4.6 5.9 مقدونيا الشمالية

3.3 17.1 7.2 12.4 6.4 10.0 النرويج

1.6 22.1 3.0 10.3 5.4 2.8 بولندا

4.3 15.5 7.7 12.6 2.9 2.0 البرتغال

0.6 20.3 2.7 3.6 0.6 2.4 االتحاد الرو�سي

3.7 29.5 4.5 12.1 6.4 4.5 جمهورية سلوفاكيا

5.6 13.2 5.7 15.6 5.8 6.9 سلوفينيا

1.7 14.8 5.1 17.1 4.1 7.3 إسبانيا

2.8 14.5 3.8 12.5 1.9 10.8 السويد

4.8 33.5 3.8 12.8 4.8 8.4 سويسرا

4.2 23.1 7.0 19.7 3.9 4.9 اململكة املتحدة

2.6 15.4 4.0 11.5 11.0 5.4 الواليات املتحدة األمريكية

3.4 18.4 5.2 10.9 4.5 5.7 املتوسط

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 11.11: املشاركة في نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة حسب القطاع )تتمة(، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019 
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املؤشر الوطني لبيئة ريادة األعمال

Economy
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املرتبة املتوسط

5.00 6.86 4.48 5.72 4.54 3.07 3.94 2.23 4.12 3.27 4.21 4.54 32 4.33 مصر
3.01 3.50 3.32 3.04 2.98 3.11 3.26 2.98 3.09 3.24 3.07 3.26 54 3.15 إيران
7.60 7.09 4.16 4.80 5.62 4.67 4.43 2.98 4.15 3.05 4.06 5.11 22 4.81 إسرائيل
5.90 7.41 4.36 6.93 6.28 4.99 5.35 3.38 4.50 3.90 4.98 4.90 11 5.24 األردن
4.50 4.33 3.38 4.55 4.13 2.93 5.46 1.70 2.92 3.60 3.74 3.00 48 3.69 مدغشقر
3.82 6.42 3.26 4.82 4.78 2.93 4.13 2.32 3.75 3.84 3.71 3.61 45 3.95 املغرب
5.71 6.16 4.02 5.56 4.56 4.07 4.40 3.47 4.44 4.15 4.46 4.31 29 4.61 ُعمان
6.36 7.52 5.09 5.92 5.70 5.21 6.27 5.24 6.05 6.09 6.03 5.40 3 5.91 قطر
5.85 6.54 4.74 5.92 4.75 4.09 4.16 2.96 5.32 5.14 6.03 5.01 17 5.04 السعودية
3.84 5.09 3.36 4.66 4.37 3.16 3.51 2.24 3.10 2.71 3.53 4.03 49 3.63 جنوب أفريقيا
6.79 7.53 5.13 6.13 5.71 4.72 5.57 5.36 5.94 5.82 6.49 4.91 5 5.84 اإلمارات 
5.31 6.22 4.12 5.28 4.86 3.90 4.59 3.17 4.31 4.07 4.57 4.37 4.56 املتوسط
6.21 7.18 4.53 5.05 5.80 3.10 3.64 2.74 3.73 5.48 4.34 3.74 27 4.63 أرمينيا
5.20 6.27 4.72 4.32 5.21 3.93 4.46 3.75 4.54 4.27 4.02 5.11 26 4.65 أستراليا
6.78 7.70 5.23 6.88 5.37 5.57 5.74 4.13 5.46 6.16 5.89 5.80 4 5.89 الصين
6.20 6.91 5.70 6.60 5.80 5.31 5.65 5.12 5.53 5.10 5.98 5.73 6 5.80 الهند
6.37 6.12 5.51 6.57 5.44 5.56 5.98 4.98 5.29 4.98 5.92 5.53 8 5.69 إندونيسيا
4.36 7.39 4.50 6.10 4.14 4.44 4.60 2.40 4.37 4.16 5.01 5.03 25 4.71 اليابان
4.58 6.61 4.23 4.90 4.11 2.82 4.22 2.77 3.40 2.69 3.35 3.65 46 3.95 باكستان
4.79 7.39 4.21 7.49 4.37 4.18 4.19 3.43 5.40 4.57 6.45 5.06 15 5.13 كوريا
6.08 8.24 5.37 6.08 5.73 5.44 5.17 3.91 5.72 5.55 5.99 5.55 7 5.73 تايوان
5.94 7.82 4.67 6.25 5.23 4.26 4.81 3.15 4.25 4.16 4.32 5.05 18 4.99 تايالند
5.65 7.16 4.87 6.02 5.12 4.46 4.85 3.64 4.77 4.71 5.13 5.03 5.12 املتوسط
3.72 5.49 3.86 5.84 4.53 3.21 4.25 2.03 3.91 2.25 3.92 4.37 43 3.98 البرازيل
5.27 7.72 3.94 4.13 4.39 3.69 4.93 5.54 5.47 4.79 4.71 3.75 28 4.61 تشيلي
4.74 5.76 3.94 4.50 4.02 3.56 5.29 3.05 4.53 3.11 5.00 3.39 35 4.24 كولومبيا
5.92 6.97 3.70 4.99 4.44 3.10 5.39 3.49 3.44 2.66 3.31 2.88 39 4.19 إكوادور
4.47 5.53 3.17 3.51 4.43 2.55 5.06 2.75 2.94 3.37 2.39 2.56 51 3.56 غواتيماال
6.09 7.08 4.39 4.76 4.75 4.14 6.04 3.12 4.40 3.65 4.04 4.14 23 4.72 املكسيك
5.39 7.21 3.93 3.96 4.30 2.99 4.06 2.08 4.02 4.06 2.59 3.14 44 3.98 بنما
4.80 5.75 3.79 3.26 3.44 2.47 3.82 1.88 3.44 3.53 2.41 2.52 52 3.43 باراغواي
3.55 4.67 2.78 5.07 3.76 3.16 3.73 1.44 2.86 1.20 2.52 3.38 53 3.18 بورتوريكو
4.88 6.24 3.72 4.45 4.23 3.21 4.73 2.82 3.89 3.18 3.43 3.35 3.99 املتوسط
3.80 7.40 4.28 5.56 5.26 3.38 4.62 2.63 3.10 4.35 3.28 3.24 34 4.24 بيالروسيا
3.87 7.60 4.24 5.32 5.13 3.15 3.91 2.69 2.96 4.64 2.54 4.42 37 4.21 بلغاريا
6.29 7.03 4.84 5.09 5.51 4.23 5.00 4.28 4.70 4.46 5.17 5.28 14 5.16 كندا
2.63 6.38 3.37 5.51 3.97 2.61 3.28 2.00 3.41 2.46 3.04 4.15 50 3.57 كرواتيا
4.41 6.58 4.35 4.41 5.09 3.85 5.09 3.16 3.99 5.00 4.31 3.59 31 4.48 قبرص
4.78 6.45 5.13 5.79 6.29 4.78 4.80 2.71 6.21 4.15 4.07 5.31 16 5.04 أملانيا
4.35 6.06 4.00 5.15 4.92 4.30 4.45 2.62 3.50 2.43 3.56 3.88 40 4.10 اليونان
5.66 5.54 4.83 4.84 4.97 4.22 4.65 3.03 5.35 4.50 4.11 4.84 24 4.71 أيرلنديا
4.43 5.40 4.51 4.89 4.81 4.64 4.94 2.87 4.13 3.03 3.57 4.50 33 4.31 إيطاليا
5.08 6.94 5.02 4.78 5.87 4.36 4.55 4.18 5.16 3.76 4.37 4.83 20 4.91 التفيا
4.97 6.73 5.17 3.26 5.66 5.31 5.31 4.11 6.00 5.36 5.85 4.31 13 5.17 لوكسمبورغ
6.54 7.94 6.07 5.29 6.34 5.43 5.84 5.45 6.13 5.49 5.76 6.25 2 6.04 هولندا
3.62 5.83 3.33 5.07 4.85 3.22 3.94 2.83 3.39 3.17 3.12 3.72 47 3.84 مقدونيا الشمالية
6.31 7.79 4.80 5.13 6.21 4.66 5.71 5.18 5.43 4.48 5.05 5.49 9 5.52 النرويج
3.99 7.00 4.07 6.53 4.48 3.53 3.20 1.80 4.30 2.88 4.14 4.94 36 4.24 بولندا
3.61 7.12 3.74 4.17 5.00 3.69 4.64 2.63 4.41 2.42 4.26 4.85 38 4.21 البرتغال
4.08 6.08 3.35 6.03 4.94 2.96 4.21 2.97 3.84 3.05 3.22 3.71 41 4.04 االتحاد الرو�سي
3.49 7.43 4.38 4.43 5.09 2.90 4.42 2.67 3.58 2.71 2.82 4.50 42 4.03 جمهورية سلوفاكيا
3.72 7.06 4.65 5.36 5.13 3.90 4.25 2.80 5.13 3.43 3.97 4.49 30 4.49 سلوفينيا
4.82 6.95 5.05 5.31 6.04 5.26 5.45 2.65 5.96 5.17 5.33 4.87 12 5.24 إسبانيا
5.21 7.42 4.74 6.07 5.25 4.31 4.84 4.34 4.62 3.51 3.60 5.19 19 4.92 السويد
6.68 8.58 5.54 4.49 6.43 6.35 6.33 4.63 6.07 6.21 5.76 5.50 1 6.05 سويسرا
5.72 6.54 5.22 4.85 5.12 3.77 4.65 3.37 4.32 5.08 4.02 5.33 21 4.83 اململكة املتحدة
7.68 7.50 4.38 4.99 5.79 4.48 5.42 3.92 4.21 4.90 4.37 6.04 10 5.31 الواليات املتحدة األمريكية
4.82 6.89 4.54 5.10 5.34 4.14 4.73 3.31 4.58 4.03 4.14 4.72 4.69 املتوسط

)=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها

الجدول 12.11: املشاركة في نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة حسب القطاع )تتمة(، املرصد العالمي لريادة األعمال لسنة 2019 
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الدعم املالي لريادة األعمال 1
سياسات الحكومة: الدعم واملالءمة 2

سياسات الحكومة: الضرائب والبيروقراطية 3
البرامج الحكومية لريادة األعمال 4

تعليم ريادة األعمال في مرحلة التعليم األسا�سي والثانوي 5
تعليم ريادة األعمال في مرحلة بعد التعليم الثانوي 6

نقل األبحاث والتطوير 7
البنية التحتية التجارية والقانونية 8

متغيرات السوق املحلية 9
أعباء أو لوائح تنظيم الدخول إلى السوق املحلية 10

البنية التحتية املادية 11
األعراف الثقافية واالجتماعية 12

)
ً
، 01 = كاٍف تماما

ً
محسوبة على قياس متكون من 01 نقاط )1 = غير كاٍف أبدا املؤشر الوطني لبيئة ريادة األعمال

( حيث تم تغيير هذا 
ً
، 9 = كاٍف تماما

ً
متوسط الدرجات: تم تقيمه من قبل خبراء الوطن حسب مقياس ذو 9 نقاط )1 = غير كاٍف أبدا

 عن 9 نقاط بهدف الحصول على مؤشر ريادة األعمال الوطني
ً
املقياس إلى 01 نقاط عوضا

محاور إطار العمل الريادي 
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القسم 12:
املنهجية والتعاريف
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100+
دولة

عن املرصد العالمي لريادة األعمال

يلعبون  يؤسسونها  التي  الجديدة  والشركات  األعمال  رواد  أن  على  السياسات  وصانعو  األكاديميون  يتفق 
املناطق  في  املبادرة ونمو األعمال واالبتكار  في االزدهار االقتصادي. فهم يدعمون ويعززون روح   

ً
 حاسما

ً
دورا

الجغرافية. ويساهم املرصد العالمي لريادة األعمال في هذا من خالل الدراسات والتحليالت الشاملة ملواقف 
وأنشطة ريادة األعمال في جميع أنحاء العالم.

تستند فكرة استبيان املرصد العالمي لريادة األعمال إلى الترابط بين ريادة األعمال والتنمية االقتصادية من 
أجل:

ريادة  نشاط  تعرقل  أو  تشجع  التي  العوامل  عن  الكشف   
األعمال، وخاصة تلك املتعلقة بالقيم املجتمعية، والصفات 

الشخصية، وبيئة ريادة األعمال.

أنشطة ريادة األعمال على  تأثير  لتقييم مدى  توفير منصة   
النمو االقتصادي في كل بلد. 

في  األعمال  ريادة  قدرات  تعزيز  على  السياسات  أثر  كشف 
االقتصاد.

1997 من قبل باحثين في كلية بابسون وكلية  منذ إنشائه في عام 
لندن لألعمال، تطور املرصد العالمي لريادة األعمال ليصبح أحد 
مراكز األبحاث الرائدة في العالم املعنية بتحسين فهمنا للعالقة بين 
والعشرين  اإلحدى  السنوات  في  الوطنية.  والتنمية  األعمال  ريادة 
 100 من  أكثر  في  األعمال  ريادة  بقياس  املرصد  قام  إنشائه،  منذ 

دولة، من جميع املناطق الجغرافية واملستويات االقتصادية.

1997
اإلنشاء
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بيانات عن معدالت الريادة في مراحل  العالمي لريادة األعمال  ينتج املرصد 
ذلك  في  بما  األعمال،  رواد  وخصائص  األعمال،  ريادة  نشاط  من  متعددة 
خصائص  إلى  باإلضافة  والطموحات،  والدوافع،  السكانية،  التركيبة 
األعمال، مثل مستوى االبتكار والصناعة. كما يكشف املرصد مجموعة من 
األفكار للسكان البالغين في البلدان املشمولة بالدراسة باستخدام مقاييس 
املتعلقة  واالنتماءات  الذاتية  والتصورات  املجتمعية  للمواقف  متعددة 
بريادة األعمال. وهو يقدم مجموعة شاملة من املؤشرات عن ريادة األعمال، 
تسمح ببناء صورة تفصيلية لريادة األعمال في كل اقتصاد. يقيس استبيان 
املنظم  النشاط  من   

ً
كال األعمال  لريادة  العالمي  للمرصد  البالغين  السكان 

تمثل  ال  التي  املرخصة  االقتصادية  باألنشطة  يكتفي  ال  أي  املنظم،  وغير 
العديد من املجتمعات. ورغم أن  في  سوى نسبة صغيرة من ريادة األعمال 
الدراسات على مستوى الشركات تقدم معلومات مفيدة، فإن تركيز املرصد 
ويمثل  ويديرونه.   

ً
جديدا  

ً
عمال يؤسسون  الذين  األشخاص  على  ينصب 

 للبيانات التي يجمعها من استبيان السكان البالغين 
ً
 أساسيا

ً
املرصد مصدرا

بلد.  في كل  بالغ على األقل  2000 شخص  الذي يشمل عينة عشوائية من 
باإلضافة إلى ذلك، تجمع الفرق الوطنية آراء الخبراء بشأن مكونات البيئة 
الخارجية لريادة األعمال من خالل استبيان الخبراء املحليين. وتسمح دراسة 
املرصد باملقارنة بين الدول، بفضل منهجية صارمة تعتمدها جميع الفرق 

الوطنية، ويشرف عليها بدقة ويعالجها فريق بيانات مركزي.
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كيف يقيس املرصد ريادة األعمال:
قائمة مؤشرات املرصد العالمي لريادة األعمال

يدرس املرصد العالمي لريادة األعمال مؤشرات عدة يمكن اعتبارها شاشة تحكم تعرض مجموعة شاملة 
من التدابير التي تساهم بمجموعها في تأثير ريادة األعمال على املجتمع ومدى دعم املجتمع لهذا النشاط. 

وفيما يلي املؤشرات الرئيسية لريادة األعمال:

مؤشرات نشاط ريادة األعمال

معدل ريادة األعمال الناشئة: 
 رواد أعمال ناشئون، أي يشاركون بنشاط في إنشاء 

ً
 الذين هم حاليا

ً
نسبة السكان بعمر 64-18 عاما

شركات سيملكونها أو يشاركون في ملكيتها؛ شركات لم تدفع بعد رواتب أو أجور أو أي مدفوعات أخرى 
للمالكين ألكثر من ثالثة أشهر. 

معدل ملكية الشركات الجديدة:
 منشأة جديدة، أي يمتلكون ويديرون 

ً
 الذين يمتلكون أو يديرون حاليا

ً
نسبة السكان بعمر 64-18 عاما

شركة تدفع رواتب أو أجور أو مدفوعات أخرى للمالكين منذ أكثر من ثالثة أشهر، ولكن أقل من 42 
.
ً
شهرا

إجمالي نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة: 
 الذين هم إما رواد أعمال ناشئون أو يملكون أو يديرون شركة جديدة، 

ً
نسبة السكان بعمر 64-18 عاما

أي نسبة السكان البالغين الذين يؤسسون أو يديرون شركة جديدة. 

معدل ملكية الشركات القائمة: 
 الذين يملكون ويديرون شركة قائمة، أي شركة تدفع رواتب أو أجور 

ً
نسبة السكان بعمر 64-18 عاما

 .
ً
أو مدفوعات أخرى إلى أصحابها منذ أكثر من 42 شهرا

معدل توقف الشركات:
 )سواء كانوا رواد أعمال ناشئين أو يملكون ويديرون شركة جديدة( 

ً
نسبة السكان بعمر 64-18 عاما

 املاضية إما عن طريق البيع أو اإلغالق أو إنهاء عالقة 
ً
الذين أوقفوا شركتهم خالل االثني عشر شهرا

العمل )مالك/مدير( مع الشركة. 

النشاط الريادي للموظفين:
 الذين شاركوا كموظفين في أنشطة ريادية مثل تطوير أو إطالق سلع 

ً
نسبة السكان بعمر 64-18 عاما

أو خدمات جديدة، أو إنشاء وحدة أعمال أو مؤسسة أو شركة فرعية جديدة.
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القيم والتصورات املجتمعية 

التصورات الفردية حول ريادة األعمال

االنتماء الريادي:
 أسس شركة في العامين املاضيين.

ً
 فردا

ً
 الذين يعرفون شخصيا

ً
نسبة السكان بعمر 64-18 عاما

اختيار منهي جيد:
 الذين يعتقدون أن ريادة األعمال خيار منهي جيد.

ً
سبة السكان بعمر 64-18 عاما

مكانة عالية لرواد األعمال الناجحين:
 الذين يعتقدون أن رواد األعمال الناجحين يحظون بمكانة عالية.

ً
نسبة السكان بعمر 64-18 عاما

اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال:
 الذين يعتقدون أن وسائل اإلعالم تولي الكثير من االهتمام بريادة 

ً
نسبة السكان بعمر 64-18 عاما

األعمال في بالدهم.

الفرص املدركة:
 جيدة لتأسيس شركة في مناطقهم.

ً
 الذين يرون فرصا

ً
نسبة السكان بعمر 64-18 عاما

سهولة تأسيس شركة جديدة:
 الذين يعتقدون أنه من السهل تأسيس شركة جديدة.

ً
 نسبة السكان بعمر 64-18 عاما

القدرات املدركة:
 الذين يعتقدون أن لديهم املهارات واملعرفة الالزمة لتأسيس شركة 

ً
64-18 عاما نسبة السكان بعمر 

جديدة.

الخوف من الفشل:
الفشل  من  الخوف  إن  ويقولون  الجيدة  الفرص  يدركون  الذين   

ً
عاما  18-64 بعمر  السكان  نسبة   

سيمنعهم من تأسيس شركة جديدة.

نوايا ريادة األعمال:
ريادة  نشاط  مراحل  من  مرحلة  أي  في  منهم  املشاركين  )باستثناء   

ً
عاما  18-64 بعمر  السكان  نسبة 

األعمال( الذين لديهم إمكانات ريادة األعمال ويعتزمون تأسيس شركة جديدة في غضون ثالث سنوات.
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املواهب الريادية 

الدوافع والتطلعات 

 ما ترى فرص أعمال: 
ً
نادرا

 ما يرون فرص أعمال.
ً
 الذين يوافقون على أنهم نادرا

ً
نسبة السكان بعمر 18-64 عاما

إحداث فرق في العالم: 
تأسيسهم شركة جديدة هو  أن سبب  يوافقون على  الذين  املبكرة  املرحلة  في  نسبة رواد األعمال 

“إحداث فرق في العالم”. 

 ما تعمل عليها: 
ً
حتى لو كنت ترى فرصة، نادرا

ما   
ً
نادرا يكتشفون فرصة مربحة،  أنه حتى عندما  يوافقون على  الذين   

ً
عاما  64-18 بعمر  السكان  نسبة 

يعملون على تحقيقها.

يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية: 
 الذين يوافقون على أن اآلخرين يعتقدون أنهم مبتكرون للغاية. 

ً
نسبة السكان بعمر 18-64 عاما

كل قرار تتخذه هو جزء من خطة مهنية طويلة األجل: 
 الذين يوافقون على أن كل قرار يتخذونه هو جزء من خطة مهنية بعيدة 

ً
نسبة السكان بعمر 18-64 عاما

املدى.

 :
ً
بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

تأسيسهم شركة جديدة هو  أن سبب  يوافقون على  الذين  املبكرة  املرحلة  في  نسبة رواد األعمال 
 .”

ً
“بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

مواصلة تقليد عائلي: 
تأسيسهم شركة جديدة هو  أن سبب  يوافقون على  الذين  املبكرة  املرحلة  في  نسبة رواد األعمال 

“مواصلة تقليد عائلي”. 

كسب العيش بسبب ندرة الوظائف: 
تأسيسهم شركة جديدة هو  أن سبب  يوافقون على  الذين  املبكرة  املرحلة  في  نسبة رواد األعمال 

“كسب لقمة العيش ألن الوظائف نادرة”.
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تأثير ريادة األعمال 

خدمات األعمال: 
نسبة رواد األعمال املشاركين في خدمات األعمال. 

خدمات املستهلكين:
 نسبة رواد األعمال املشاركين في خدمات املستهلكين. 

توقعات نمو الوظائف:
نسبة رواد األعمال الذين يتوقعون أن تخلق شركتهم ست وظائف أو أكثر في السنوات الخمس املقبلة. 

النطاق )محلي/وطني/دولي(: 
 املشاركين في نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة الذين لديهم عمالء 

ً
نسبة السكان بعمر 18-64 عاما

فقط في منطقتهم، أو فقط في بلدهم، أو لديهم عمالء دوليون. 

التوجه الدولي: 
نسبة رواد األعمال الذين يذكرون أنهم يبيعون 25% أو أكثر من منتجاتهم إلى عمالء دوليين. 

تأثير املنتجات/الخدمات )محلي/وطني/عالمي(: 
 املشاركين في نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة الذين لديهم منتجات 

ً
نسبة السكان بعمر 18-64 عاما

أو خدمات جديدة في منطقتهم، أو جديدة في بلدهم، أو جديدة في العالم. 

تأثير التكنولوجيا/اإلجراءات )محلي/وطني/عالمي(: 
 املشاركين في نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة الذين لديهم تكنولوجيا 

ً
نسبة السكان بعمر 18-64 عاما

أو إجراءات جديدة في منطقتهم، أو جديدة في بلدهم، أو جديدة في العالم.



136

محاور إطار ريادة األعمال 

 إلى 
ً
تعتمد جودة محاور إطار العمل الريادي على متوسط قيم تصورات الخبراء، باستخدام مقياس ليكرت )من 1 = غير كاٍف أبدا

(، لقياس املحاور التالية إلطار ريادة األعمال:
ً
10 = كاٍف تماما

املؤشر الوطني لبيئة ريادة األعمال: 
وتمنح  عشر،  االثنى  األعمال  ريادة  إطار  محاور  من  مشتق  وهو  االقتصاد،  في  األعمال  ريادة  بيئة  يقّيم 

 لألهمية التي يوليها الخبراء لها. 
ً
درجات التقييم لهذه املحاور تبعا

وفيما يلي املحاور االثنا عشر:

تمويل ريادة األعمال:
الخبراء  م  يقِيّ الحاليين واملحتملين.  األعمال  لرواد  كاٍف  تمويل  الخبراء لوجود  إدراك  يصف مدى 
إمكانية الوصول إلى أسواق األسهم وعملها بكفاءة وتوفر قنوات التمويل املعروفة لرواد األعمال. 
والبنوك،  االستثماري،  املال  رأس  وأصحاب  واملستثمرين،  الرسمي،  غير  االستثمار  يشمل  وهذا 

والقروض واملنح واإلعانات الحكومية، باإلضافة إلى التمويل الجماعي.

دعم السياسات الحكومية وأهميتها:
يحدد مدى اعتقاد الخبراء أن حكومات بالدهم تقدم الدعم لرواد األعمال.

سياسات الحكومة والضرائب والبيروقراطية:
أم  ومتوازنة،  التكلفة  ميسورة  هي  هل  األعمال:  رواد  على  الحالية  بالضرائب  الخبراء  رأي  يعكس 
م هذا العامل البيروقراطية في إجراءات تنظيم   على تأسيس الشركات وتطويرها. ويقِيّ

ً
تشكل عبئا

األعمال وفي تسهيالت تمويل أنشطة ريادة األعمال. 

برامج ريادة األعمال الحكومية:
يقّيم إن كانت املؤسسات العامة تقدم برامج محددة لرواد األعمال وكيف يتم ذلك. وهذا يشمل 

اإلعانات والحاضنات واملؤسسات التي تقيم إمكانات رواد األعمال وتقدم لهم املشورة.

تعليم ريادة األعمال في املرحلة املدرسية: 
يشمل تقييم الخبراء ملستوى إدراج مواضيع ريادة األعمال في املناهج املدرسية، وهل تعلم املدارس 

الطالب قيم ريادة األعمال.

تعليم الريادة في مرحلة ما بعد املدرسة: 
األعمال  وكليات  الجامعات  مثل  العالي،  التعليم  مناهج  في  األعمال  ريادة  مواضيع  إدراج  يقيس 

ومراكز التعليم املنهي.
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نقل البحث والتطوير: 
يعكس تقييم الخبراء لنقل البحث والتطوير من الجامعات ومراكز البحث إلى قطاع األعمال، وإلى 

أي درجة يمكن للمهندسين والعلماء تسويق نتائج البحث وطرحها في السوق. 

البنية التحتية التجارية واملهنية: 
يقيس مستوى توفر والقدرة على تحمل تكاليف األخصائيين والشركات التي تقدم خدمات األعمال، 
كاملحاسبين واملحامين واالستشاريين، ملساعدة رواد األعمال في تأسيس وإدارة شركاتهم الجديدة. 

تنظيم الدخول إلى السوق: 
يتألف من مكونين: 

• متغيرات السوق املحلية: 
على  للتأثير  سلطتها  فيها  جهة  أي  تمارس  ال  ومفتوحة  حرة  سوق  وجود  العامل  هذا  يحلل 

األسعار أو تحديدها، وتقابل تغيرات الطلب فيها بتغيرات في العرض، وبالعكس.

• أعباء السوق املحلية أو لوائح الدخول: 
على  للتأثير  سلطتها  فيها  جهة  أي  تمارس  ال  ومفتوحة  حرة  سوق  وجود  العامل  هذا  يحلل 

األسعار أو تحديدها، وتقابل تغيرات الطلب فيها بتغيرات في العرض، وبالعكس. 

البنية التحتية املادية: 
 من خالل خدمات كاإلنترنت السريع، 

ً
 ودوليا

ً
وهي تسهل االتصال والنقل وعمليات األعمال محليا

املتقدمة  السريعة  والطرق  املوثوقة  واملرافق  واملباني(،  )األرا�سي  والعقارات  املحمول،  والهاتف 
والسكك الحديدية واملوانئ واملطارات. 

األعراف الثقافية واالجتماعية: 
يوضح هذا العامل مدى اهتمام املجتمع بريادة األعمال في ثقافته من حيث السلوك واملعتقدات 
الكبير  واالحترام  والدعم  القبول  إظهار  خالل  من  األعمال  رواد  ذلك  ويشجع  والعادات.  واللغة 

لنشاطهم.
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اإلطار النظري
للمرصد العالمي لريادة األعمال 

منذ تأسيس املرصد العالمي لريادة األعمال، تم وضع إطاره النظري بحيث يبين الترابط الوثيق بين ريادة األعمال والتنمية 
االقتصادية، من أجل:

 تحديد درجات تأثير نشاط ريادة األعمال على النمو االقتصادي في كل بلد.

 تحديد العوامل التي تشجع أو تعيق النشاط الريادي )والسيما العالقات بين املحاور الوطنية للريادة 
والقيم االجتماعية والخصائص الشخصية والنشاط الريادي(.

 صياغة سياسات فعالة وموجهة تستهدف تحفيز القدرات الريادية في كل بلد.

والتنمية  األعمال  ريادة  بين  املتبادلة  العالقة  ولدراسة 
تأسيس  على  يركز   

ً
نظريا  

ً
إطارا املرصد  وضع  االقتصادية، 

األعمال والتنمية والنمو. وتطور هذا اإلطار منذ وضعه في عام 
1999. وهو، كما يظهر الشكل 1.12، يتمحور حول فرضية أن 
النمو االقتصادي ألي بلد يتأثر مباشرة بالقدرات الشخصية 
والسعي  جديد  عمل  تأسيس  فرص  تحديد  على  ألفراده 
على  تؤثر  التي  البيئة  بعوامل  العملية  هذه  وتتأثر  لتحقيقها. 

قرارات األفراد في تنفيذ نشاطات ريادة األعمال.

والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  وتتمثل 
ريادة  إطار  ومحاور  الوطني  العمل  إطار  محاور  في  والسياسية 
التنمية  مراحل  الوطني  العمل  إطار  محاور  تعكس  األعمال. 
االقتصادية والتقدم الحاصل من مرحلة إلى أخرى. فيما تشمل 
محاور إطار ريادة األعمال جودة بيئة الريادة، مثل تمويل نشاط 
ريادة األعمال، والبرامج الحكومية، وتعليم ريادة األعمال، ونقل 
التنظيمية،  ولوائحه  السوق  ومتغيرات  والتطوير،  البحث 

والبنية التحتية املادية، واألعراف الثقافية واالجتماعية.

ويقر اإلطار النظري لتقرير املرصد العالمي لريادة األعمال بأن 
يوضح  وهو  واملالحظات،  لآلراء  معقد  نظام  من  جزء  الريادة 
الشخصية  واملواقف  االجتماعية  القيم  بين  العالقات  بجالء 
بأن ريادة األعمال  يقر  الريادي. كما  النشاط  ومختلف معايير 
توليد  على  الوطني  العمل  إطار  محاور  أثر  تحقيق  في  تساهم 
الوظائف الجديدة وإيجاد قيم اقتصادية واجتماعية جديدة. 
بين  التفاعل  حصيلة  هو  الريادي  النشاط  فإن  وبالتالي 
واملهارات(  )الدافع  قدراته  وبين  الفرصة  عن  الفرد  تصورات 
التي تتواجد  للبيئة املعنية  على تحقيقها، والظروف امللموسة 
فيها. وبينما يتأثر النشاط الريادي بمحاور إطار العمل الريادي 
التي يعمل ضمنها، فإنه في املحصلة يفيد هذه البيئة من خالل 

القيمة االجتماعية والتنمية االقتصادية. 
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محتوى اجتما��، ثقا��،
سيا���، اقتصادي

الن�يجة
(تنمية إقتصادية و إجتماعية) 

ال�شاط الر�ادي

حسب املرحلة

أعمال ناشئة، جديدة، قائمة، متوقفة

حسب التأث��

نمو عاٍل، مبتكرة، عاملية

حسب النوع

 ر�ادة األعمال �� املرحلة املبكرة، ملكية الشر�ات القائمة،

ال�شاط الر�ادي للموظف

ن�يجة ر�ادة األعمال
(وظائف جديدة، قيمة مضافة جديدة) 

 شروط إطار ر�ادة
األعمال

 شروط إطار العمل
الوط��

القيم االجتماعية لر�ادة

األعمال

ا��صائص الفردية

(نفسية، ديمغرافية، محفزة)

الشروط األساسية
معززات الكفاءة

االبت�ار وتطور ب�ئة األعمال

القيم االجتماعية وريادة األعمال: 
وتشمل جوانب مثل مدى تقرير املجتمع لريادة األعمال كخيار منهي جيد؛ وهل يحظى رواد األعمال 

بمكانة اجتماعية عالية؛ ومستوى مساهمة وسائل اإلعالم في بناء ثقافة إيجابية للريادة.

املواقف الفردية: 
وتتضمن خصائص سكانية متنوعة )كالجنس والعمر واملوقع الجغرافي(؛ وعوامل نفسية )كالقدرات 

والفرص املدركة، والخوف من الفشل(؛ ودوافع تأسيس األعمال.

نشاط ريادة األعمال: 
وينطوي على مراحل عدة من حياة الشركات الريادية )الناشئة والجديدة والقائمة واملتوقفة(، واألثر 
ملكية  املبكرة،  املرحلة  في  األعمال  )ريادة  النشاط  ونوع  والعاملية(،  واالبتكار  النمو  )وتيرة  املحتمل 

الشركات القائمة، النشاط الريادي للموظفين(.

الشكل 1.12: اإلطار النظري للمرصد العالمي لريادة األعمال

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، التقرير العالمي 2020-2019
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كيف يقيس املرصد ريادة األعمال 

في  الفردية  املشاركة  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  يقيس 
عن  معلومات  ويقدم  الريادية،  العملية  مراحل  من  العديد 
مستوى املشاركة في كل مرحلة من هذه العملية. وحتى يحقق 
السكان  على  األعمال،  ريادة  من   

ً
صحيا مستوى  ما  مجتمع 

على  الريادية.  العملية  مراحل  جميع  في  بنشاط  يشاركوا  أن 
رواد  لدينا  يكون  أن  يجب  جديدة،  شركة  لبناء  املثال،  سبيل 
األفراد  العملية، على  وفي مراحل أخرى من  أعمال محتملون. 
إلى  إيصالها  على  القدرة  يمتلكوا  أن  شركات  أسسوا  الذين 
مرحلة النضج. ويبين الشكل 2.12 مسار عملية ريادة األعمال 

والتعاريف العملية للمرصد العالمي لريادة األعمال. 

 لنشاط ريادة األعمال املنظم وغير 
ً
 شامال

ً
يقدم املرصد وصفا

مختلف  في  األعمال  رواد  من  الكثير  ألن  مهم  وهذا  املنظم. 
املرصد  تركيز  ويقدم  املنظم.  غير  القطاع  في  يعملون  البلدان 
على األفراد معلومات عن هؤالء الرواد: خصائصهم السكانية؛ 
لتحقيقها  يسعون  التي  والرؤى  األعمال؛  لتأسيس  ودوافعهم 
من  العامة  االجتماعية  املواقف  يقيم  كما  مشاريعهم.  عبر 
ريادة األعمال، وهو ما يظهر مستوى مشاركة الناس أو رغبتهم 
املجتمع  دعم  ومستوى  األعمال،  ريادة  نشاط  في  باملشاركة 

لرواد األعمال.
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إجما�� ال�شاط الر�ادي �� املرحلة املبكرة

إيقاف األعمال

مثابرة والدة الشركة  تصور

رائد أعمال محتمل
فرص، معرفة ومهارات

رائد أعمال ناشئة
منخرط �� إ�شاء أعمال

مالك/مدير مشروع جديد
(أقل من 3 سنوات و نصف)

خصائص ر�ادة األعمال �� املرحلة املبكرة

التأث��
إزدهار األعمال

االبت�ار
العاملية

الصناعة
القطاع

ا��صائص الفردية
ا���س
العمر

التحف��

مالك/مدير شركة قائمة
(أك�� من 3 سنوات و نصف)

 ذا صلة بتأسيس األعمال، سواء في مراحل التأسيس أم في 
ً
إن كل فرد يسلك سلوكا

الشركات القائمة، انما يساهم في ريادة األعمال على املستوى الوطني. ويأخذ املرصد 
العالمي لريادة األعمال بعين االعتبار ليس فقط عدد رواد األعمال في اقتصاد معين، 
بل أيضا جوانب أخرى مثل عدد الوظائف التي يوفرونها، وطموحاتهم لتحقيق النمو، 

ومستوى مشاركة شرائح محددة كالنساء في النشاط الريادي. 

الشكل 2.12: مراحل ريادة األعمال في املرصد العالمي لريادة األعمال

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، التقرير العالمي 2020-2019
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منهجية
املرصد العالمي لريادة األعمال

إلجراء مقارنة دقيقة بين الدول، تجمع بيانات املرصد العالمي لريادة األعمال باستخدام طريقة بحث موحدة في جميع الدول. 
وتجمع البيانات كل سنة من مصدرين:

استبيان السكان البالغين

يمثل استبيان السكان البالغين جوهر منهجية املرصد العالمي 
عشوائية  عينة  عن  أولية  بيانات  يقدم  وهو  األعمال.  لريادة 
ينفذ   .)

ً
عاما  64-18(  

ً
بالغا  

ً
شخصا  2,000 األقل  على  تضم 

االستبيان في التوقيت نفسه كل سنة )بين شهري مايو ويونيو( 
في  العاملية  البيانات  فريق  يعدها  موحدة  أسئلة  ويستخدم 
املرصد. يترجم االستبيان إلى لغات البلدان املعنية، وتستخدم 
ترجم  قطر،  دولة  وفي  التحقق.  ألغراض  اإلنكليزية  النسخة 

االستبيان من اإلنكليزية إلى العربية.

تضمن استبيان السكان البالغين لعام 2019 في قطر مقابالت 
 من الجنسين ومن جميع الجنسيات. أجريت 

ً
مع 3,063 بالغا

يختارها  التي  وباللغة  منهجية  أسئلة  باستخدام  املقابالت 
املشارك )االنكليزية أو العربية(. 

ولضمان تمثيل أفضل للسكان، تم استخدام منهجية متعددة 
الوسائل: حيث جمع 50% من البيانات بمقابالت عبر الهاتف 
بقية  وجمعت  العشوائي،  االتصال  تقنية  باستخدام  الجوال 
الكمبيوتر،  بمساعدة  الشخصية  املقابلة  بطريقة  البينات 
في قطر  أماكن عامة  في  أناس   مع 

ً
التواصل عشوائيا تم  حيث 

مقابلة  عينات  إنشاء  وتم  الدراسة.  في  للمشاركة  ودعوتهم 
على  عشوائية،  بصورة  األرقام  آالف  باختيار  الجوال  الهاتف 
أساس أرقام مفتاحية من مزودي خدمة االتصاالت الخلوية في 
قطر )أوريدو وفودافون(. وصنفت عينة الدراسة على أساس 

العمر والجنس ومكان اإلقامة.

لألعمال  لندن  كلية  قبل خبراء  تحليلها من  بعد  إال  البيانات  الحصول على  املشاركة  البلدان  ال تستطيع 
لضمان جودتها ودقتها وانسجام معطياتها اإلحصائية. وبما أن تصميم أداة البحث في املرصد العالمي لريادة 
األعمال يضمن انسجام البيانات، فإنه باإلمكان إجراء مقارنة دقيقة بين مختلف البلدان وضمن البلدان 

نفسها ولفترات زمنية طويلة.
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األقل  على  مقابلة   45 من  املحليين  الخبراء  استبيان  يتألف 
وقطاع  الحكومة  من  الخبراء  من   

ً
مسبقا محددة  مجموعة  مع 

الدراسة.  في  مشارك  بلد  كل  في  عمل  أطر  تسعة  من  األعمال 
الحكومية،  السياسات  األعمال،  رواد  تمويل  هي:  األطر  وهذه 
ريادة  تعليم  األعمال،  بريادة  الخاصة  الحكومية  البرامج 
التجارية  التحتية  البنية  والتطوير،  البحث  نقل  األعمال، 
املادية،  التحتية  البنية  املحلية،  السوق  متغيرات  والقانونية، 

األعراف الثقافية واالجتماعية.

معايير  وفق  االستبيان  في  املشاركين  الخبراء  اختيار  تم  وقد 
لضمان  األعمال،  لريادة  العالمي  املرصد  في  العاملية  االختيار 
التوازن واملالءمة والتمثيل في االختيار في كل بلد مشارك وبما 

بين  متسقة  مقارنة  وبإجراء   
ً
عامليا البيانات  بانسجام  يسمح 

مشارك  بلد  كل  من  يطلب  السبب  ولهذا  املشاركة.  البلدان 
اإلطار  فئات  من  فئة  كل  من  األقل  على  خبراء  أربعة  اختيار 

التسع املذكورة.

استنادا  فائقة  بعناية  الخبراء  اختيار  يجرى  عامة،  وبصورة 
إلى معارفهم وخبراتهم في محاور إطار عمل ريادة األعمال. وقد 
أجريت املقابالت مع الخبراء املحليين في قطر وعددهم 57 عبر 
رابط انترنت أرسل إليهم بالبريد اإللكتروني. وعلى جميع الدول 
موحدة  أسئلة  توجيه  املحليين  الخبراء  استبيان  في  املشاركة 

تترجم إلى لغات البلد املعني )العربية في قطر(.

كيف ُيحسب املؤشر الوطني لريادة األعمال

الريادي االثنى عشر. وهو يقيم تصنيفات هذه املحاور من  محاور إطار العمل  في جميع  بيئة ريادة األعمال  يقيم هذا املؤشر 
التي يمنحها الخبراء باستخدام مقياس ليكرت من تسع نقاط. كما يضعون درجات تصف أهمية كل عبارة في  خالل الدرجات 
 في تحفيز ودعم ريادة األعمال في اقتصادهم. يتم ضرب تقييمات كل خبير 

ً
 رئيسيا

ً
إظهار إلى أي مستوى يلعب هذا الجانب دورا

جمع نتائج جميع العبارات في كل محور في اإلطار 
ُ
للبيانات )التي جرى تغيير مقياسها إلى 10 نقاط( في قيم أهميتها. وبعد ذلك، ت

الفردية. ثم ُيحسب متوسط درجات  لبيئة ريادة األعمال  نتيجة املؤشر الوطني  وتقسيمها على مجموع قيم األهمية الستخراج 
جميع الخبراء املشاركين لتحديد قيمة املؤشر الوطني لبيئة ريادة األعمال لكل محور. وتمثل القيمة اإلجمالية للمؤشر الوطني 

لبيئة ريادة األعمال متوسط العوامل االثنى عشر املستخدمة في تصنيف االقتصادات.


