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ن�شئ بنك قطر للتنمية بموجب مرسوم أميري 
ُ
أ

بهدف االستثمار في الصناعات املحلية وتطويرها 
عبر دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة في دولة 
تشجيع  إلى  البنك  استراتيجية  وتهدف  قطر. 
خالل  من  قطر  دولة  في  األعمال  ريادة  ودعم 
لعب دور متكامل في مساعدة املنشآت الصغيرة 
املحلية  األسواق  في  وتنجح  لتنمو  واملتوسطة 
والدولية على السواء. وباإلضافة إلى املساعدة 
الدعم  املنشآت  لهذه  البنك  يقدم  املالية، 
االستشاري والتوجيه في القطاعات االقتصادية 

الرئيسية، وفي كافة مراحل حياتها.

األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  تقرير  ويعتبر 
أهم مصدر معلومات في العالم حول أنشطة 
ريادة األعمال ومؤشراتها في جميع أنحاء العالم. 
هذه  في  سنوًيا  بلد   100 من  أكثر  ويشارك 

الدراسة التي تبحث عنصرين في كل دولة:

سلوك األفراد وتوجهاتهم في مجال ريادة   	
األعمال.

ريادة  على  وتأثيرها  املحلية  الظروف   	
األعمال.

إن بنك قطر للتنمية، باعتباره الجهة الحكومية 
الرئيسية املسؤولة عن تشجيع ريادة األعمال 
وتطوير املنشآت الصغيرة واملتوسطة في قطر، 
يفخر بكونه املؤسسة الرئيسية في البالد التي 
لريادة  العالمي  املرصد  تحالف  إلى  انضمت 
عام  جري 

ُ
أ الذي  املسح  في  وشاركت  األعمال 

السنة الثامنة   2016 ويمثل مسح عام   .2016
عشر على التوالي في تتبع مؤشرات نشاط ريادة 
وتبيان خصائص ودوافع وطموحات  األعمال، 
رواد األعمال، واستكشاف توجهات املجتمعات 
العالم.  دول  مختلف  في  األعمال  ريادة  تجاه 
وتساعد مشاركة البنك في الدراسة في تحقيق 
رؤيته في تسريع تطوير القطاع الخاص وتنويع 
االقتصاد في دولة قطر، مع التركيز على تشجيع 
ريادة األعمال وتحسين قدرة القطاع الخاص 
على املنافسة. وتتمثل رسالتنا في التوعية بريادة 
األعمال في قطر عبر زيادة فهم بيئة عمل املنشآت 
الصغيرة واملتوسطة، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات 
أكثر  سياسات  وتبني  معلومات،  إلى  مستندة 
يؤمن  مجتمٍع  بناء  في  ويساعدنا ذلك  فعالية. 

بفوائد ريادة األعمال على االقتصاد املحلي.

ويفخر البنك أيًضا بإصدار تقرير دولة قطر من 
ويعتمد  تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال. 
هذا التقرير على بحث مكثف للسوق يتضمن 
مجموعة بيانات عالية الجودة ُجمعت عبر أكثر 
3000 مقابلة مع رجال ونساء من مختلف  من 
الفئة  )من  قطر  دولة  في  يقيمون  الجنسيات 
النتائج  وتمت مقارنة  عاًما(.    18-64 العمرية 
مع 63 دولة شاركت في إجراء استطالع السكان 
نجز فيها استطالع الخبراء 

ُ
البالغين، و65 دولة أ

املحليين. ويسمح ذلك لدولة قطر بإجراء مقارنة 

تقديم

موثوقة مع دول مختلفة من العالم في مجال 
 2016 ريادة األعمال. ويقيس تقرير دولة قطر 
والنمو  األعمال  ريادة  بين  املعقدة  العالقة 

االقتصادي في النواحي التالية:

مواقف األفراد من ريادة األعمال.  	
تجاه  والطموحات  والتطلعات  األنشطة   	

ريادة األعمال.
توفر املوارد املالية.  	

فعالية سياسات الحكومة.  	
جودة التعليم والتدريب في ريادة األعمال.  	

توفر الفرص التجارية.  	
لدعم  املادية  والخدمات  التحتية  البنية   	

ريادة األعمال.
املعايير الثقافية واالجتماعية للريادة.  	

أنواع ريادة األعمال في دولة قطر.  	

وتضمنت نتائج تلك الدراسة عدد من تحليالت 
 حول مواقف 

ً
والرؤى التي تقدم وصًفا شامال

قطر.  في  األعمال  رواد  وطموحات  وأنشطة 
الدراسة لصياغة  بنتائج  وقد تمت االستعانة 
تحسين  بغية  الخاصة  التوصيات  من  عدد 
مستوى  تحسين  إلى  تهدف  التي  السياسات 

أنشطة ريادة األعمال في قطر.

شخصًيا  أتوجه  أن  يسرني  املناسبة،  وبهذه 
الدراسة على  في هذه  بالشكر لكل من شارك 
القراء  وأدعو  مة،  قّيِ إسهامات  من  قدموه  ما 
إلى االطالع على التقرير والتعرف أكثر على ريادة 
األعمال في دولة قطر وكم هي ضرورية لتحقيق 
التنويع االقتصادي ورؤية قطر الوطنية 2030.

عبد العزيز  بن ناصر آل خليفة
الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية
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نبذة عن بنك قطر للتنمية
تأسس بنك قطر للتنمية بموجب مرسوم أميري بهدف تنمية القطاع 
 لرؤية صاحب السمو األمير 

ً
الخاص في قطر وتنويع االقتصاد تجسيدا

الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي حدد تلك األهداف الحيوية 
الرامية إلى تحويل قطر إلى دولة عصرية متقدمة.
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يشهد االقتصاد القطري عملية تحّوٍل بانتقاله 
إلى  والغاز  النفط  على  الشديد  االعتماد  من 
اقتصاد متنوع، مع التركيز بقوة على نمو القطاع 
عّد تنمية الروح 

ُ
الخاص خارج قطاع الطاقة. وت

الريادية أساًسا في هذا التحول. ويلعب بنك قطر 
للتنمية دوًرا محورًيا في تطوير القطاع الخاص 
الصغيرة  املنشآت  وتشجيع  دعم  وفي  قطر  في 
النجاح.  لتحقيق  األعمال  ورواد  واملتوسطة 
ولتكوين فهم أفضل عن رواد األعمال في قطر 
وتحديد سبل تسهيل ودعم وتعزيز بيئة ريادية، 
حرص البنك على مشاركة دولة قطر في دراسة 

عام 2016 للمرصد العالمي لريادة األعمال. 
وقبل طرح النتائج األساسية ملسح عام 2016 في 
قطر، من املهم معرفة املراحل املختلفة لريادة 
العالمي  املرصد  تقرير  يحددها  كما  األعمال 
)ونشير إليها في ما يلي اختصاًرا  لريادة األعمال 
املراحل  يعرف  حيث  »الدراسة«(.  باسم 
في  التالي  النحو  على  األعمال  لريادة  املختلفة 

شكل 1:

شكل 1: املراحل املتعددة لريادة األعمال

رواد األعمال 
املحتملون

رواد 
األعمال 
املقدمين 

على 
مشروع

رواد األعمال 
الناشئين

رواد األعمال 
الجدد

رواد 
األعمال 
من ذوي 

الخبرة

رواد األعمال 
املتوقفون

رواد األعمال املتوقفون:
الذين توقفوا عن تشغيل 

مشروعهم في السنة 
املاضية ألي سبب من 

األسباب.

رواد األعمال من 
ذوي الخبرة:

الذين يديرون 
مشروًعا مستقًرا 

يعمل منذ أكثر من 42 
شهًرا.

رواد األعمال الجدد: 
يديرون مشروًعا جديًدا يعمل منذ 

3 إلى 42 شهًرا.

رواد األعمال الناشئين:
وهم من قطعوا خطوات على طريق 
بدء نشاط تجاري جديد، لكنهم لم 
يدفعوا بعُد رواتب أو أجوًرا ألكثر 

من ثالثة أشهر

رواد األعمال املقدمين 
على مشروع: 

رواد األعمال املقدمين 
على بدء نشاط تجاري 

في املستقبل القريب )في 
غضون ثالث سنوات(.

رواد األعمال املحتملون:
أشخاص يلتقطون الفرص 

في بيئتهم، ويتمتعون بقدرات 
تمكنهم من بدء نشاط تجاري 

وال يثنيهم عن ذلك الخوف من 
الفشل.

لة ضمت 3009 مستجيب 
ّ
تستخلص النتائج من دراسة عينة عشوائية ُمَمث

)سواء من خالل مقابالت شخصية أو عبر الهاتف( ألشخاص مقيمين في 
قطر من الفئة العمرية 64-18 عاًما.

استطالع السكان البالغين

يتكون من استطالعات رأي أجريت مع 43 خبيًرا في ريادة األعمال تم 
اختيارهم بعناية مقسمين على تسع فئات/مجاالت مختلفة.

استطالع الخبراء املحليين:

تستند نتائج هذا التقرير إلى االستطالعين الرئيسيين التي ضمتهما الدراسة املذكورة، وهما:

 املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال
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وتتضمن الدراسة بيانات وتحليالت عن دولة 
وتوفر عدد من املؤشرات ملقارنة نشاط  قطر، 
ريادة األعمال فيها مع 65 اقتصاًدا حول العالم.
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ويبين الشكل التالي النتائج الرئيسية 
املستخرجة من مسح عام 2016 )استطالع 

السكان البالغين واستطالع الخبراء 
املحليين(.

48.4%

50.6%

35.4%

38.9%

شكل 2: الخصائص الفردية لرّواد 
األعمال، قطر 2016

يتصورون وجود فرص أعمال

يتصورون بأن لديهم قدرات بدء مشروع

يخافون من الفشل

لديهم نوايا تجاه ريادة األعمال

رواد األعمال املحتملون

بمقدار  كثيًرا  تجاري  نشاط  إطالق  قرار  يتأثر 
الفرص التي يراها األفراد في بيئتهم، وامتالكهم 
تعرف  ال  وجرأة  البدء،  من  تمكنهم  قدرات 

الخوف من الفشل.

آرائهم  اسُتطِلعت  الذين  نصف  قرابة  يعتقد 
من سكان قطر البالغين )%48.4( أنه ستتوفر 
يعيشون  التي  املنطقة  في  فرص أعمال جيدة 
ونسبة  املقبلة.  الستة  األشهر  في غضون  فيها 
لبدء   

ً
جيدة فرًصا  يرون  الذين  املستطلعين 

هي  القطريين  املواطنين  بين  تجاري  نشاط 
من   71.6%( الوافدين  بين  نسبتهم  من  أكبر 
وتعتقد  الوافدين(.  من   44.8% املواطنين، 
فرًصا  توفر  قطر  بأن  الذكور  من  أكثر  اإلناث 
من   94.4%( جديٍد  تجارٍي  نشاٍط  لبدء   

ً
جيدة

اإلناث، %80.4 من الذكور(.

السكان  استطالع  في  املشاركين  نصف  ويرى 
البالغين )%50.6( أن لديهم قدرات تمكنهم من 
بدء نشاط تجاري جديد وأنهم يمتلكون املعرفة 
وكانت  لذلك.  الضرورية  والخبرات  واملهارات 
نسبة الذكور بين من يتصورون أنهم يمتلكون 
أعمال  رواد  ليكونوا  الضرورية  القدرات 
ذكور   85.3%( محتملين أعلى بكثير من اإلناث 

مقابل %14.7 إناث(.

ثلث  عند  الفشل  من  الخوف  ويشكل 
الذي  األسا�شي  العائق   )35.4%( عين 

َ
ستطل

ُ
امل

نسبة  أن  إال  تجاري،  نشاط  بدء  من  يمنعهم 
عد 

ُ
الذين ذكروا »الخوف من الفشل« كعائق ت

أدنى من املتوسط املسجل في منطقة الشرق 
االقتصادات  وفي  أفريقيا  وشمال  األوسط 
على  و43.8%   41.7%( االبتكار  على  املعتمدة 

التوالي(.

بدء  على  املقدمين  األعمال  رواد 
مشروع

أظهر املستطلعون من سكان قطر تصميًما عالًيا 
 38.9%( مشجع  نحو  على  األعمال  ريادة  على 
يعتزمون بدء نشاط تجاري في غضون السنوات 
الثالث املقبلة(. وكانت نسبة من يتوقعون بدء 
نشاط تجاري في املستقبل بين املواطنين أعلى 
منها بين الوافدين )%56.7 من املواطنين مقابل 

%39 من الوافدين(.

املبكر  الريادي  النشاط  إجمالي 
)TEA( في قطر

أحد  املبكر  الريادي  النشاط  إجمالي  يمثل 
املقاييس األساسية للدراسة. وهو يوفر مقياًسا 
ملرحلتين مبكرتين من مراحل ملكية مشروع – 
نسبة املشاركين في استطالع السكان البالغين 
جديد  عمل  تأسيس  في  فعلًيا  انخرطوا  ممن 
املنشآت  وأصحاب  الناشئين(  األعمال  )رواد 

الجدد.
في استطالع  من املشاركين   4.3% ف  وقد ُصّنِ
السكان البالغين باعتبارهم رواد أعمال ناشئين 
مشروع جديد،  خصصوا املوارد الالزمة لبدء 
لكنهم لم يدفعوا رواتب أو أجوًرا ألكثر من ثالثة 
املرتبة  في  قطر  حلت   ،2016 عام  وفي  أشهر. 
في معدل رواد األعمال الناشئين من أصل   44
وهي مرتبة أدنى من متوسط  ا، 

ً
بلًدا مشارك  64

أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
 5.1%( االبتكار  على  املعتمدة  واالقتصادات 
و%5.5 على التوالي(. وهنالك نسبة أقل قدرها 
املنشآت  مالكي  من  هم  املشاركين  من   3.6%
األعمال  رواد  مرحلة  تجاوزوا  وقد  الجدد 
الناشئين ويدفعون رواتب أو أجوًرا ألكثر من 3 
42 شهًرا. واحتلت قطر في عام  أشهر وأقل من 

املنشآت  في معدل أصحاب   43 املرتبة   2016
الجدد من أصل 64 بلًدا، وهو معدل أقل بقليل 
األوسط وشمال  الشرق  منطقة  متوسط  من 
ولكنها قريبة من االقتصادات   )6.0%( أفريقيا 

املعتمدة على االبتكار )3.7%(.

عين تأسيس 
َ
ستطل

ُ
وفي حين يعتزم %42.3 من امل

مشروع جديد في السنوات الثالث املقبلة، فإن 
%7.8 إما باشروا فعلًيا في إجراءات التأسيس أو 
يشغلون مشروًعا في الوقت الراهن. ويشير ذلك 
إلى وجود فجوة كبيرة بين الذين يعتزمون بدء 
مشروع تجاري وأولئك الذين بدأوا بجني ثمار 

مشروع أو تشغيله. 

4.3%

3.6%

7.8%

شكل 3: إجمالي النشاط الريادي 
املبكر، قطر 2016

إجمالي النشاط الريادي املبكر

مالكو مشاريع جدد

رواد أعمال ناشئين

املصدر: بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر 
2016

املصدر: بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر 
2016
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  املرصد العالمي لريادة األعمال تقرير دولة قطر  ||  2016

معدل إجمالي النشاط الريادي املبكر 
في قطر عام 2016

في  املبكر  الريادي  النشاط  إجمالي  معدل  بلغ 
2016، وهو أدنى من  في عام  دولة قطر 7.8% 
األوسط  الشرق  منطقة  معدالت  متوسط 
وشمال أفريقيا )%10.9( واالقتصادات األخرى 
واحتلت قطر   .)9.1%( االبتكار  املعتمدة على 
اقتصاًدا. وتبرز   64 بين   49 بهذا املعدل املرتبة 
هذه النتائج املستويات املتدنية نسبًيا لنشاط 

ريادة األعمال في دولة قطر.

معدل إجمالي النشاط الريادي املبكر 
حسب العمر والجنس

املبكر  الريادي  النشاط  إجمالي  معدل  كان 
عين من 

َ
ستطل

ُ
هو األعلى بين امل  2016 في عام 

الفئات العمرية 44-25 سنة. وتمثل هذه الفئة 
األعمال  ريادة  لجهة  فعالية  األكثر  الشريحة 
العاملية  وهذا يتما�شى مع املعدالت  في البالد، 
نظًرا ألن هذه الفئة تميل إلى املساهمة بأعلى 
مستويات نشاط ريادة األعمال في شتى أنحاء 
النشاط  استطالع  نتيجة  وجاءت  العالم. 
واإلناث،  الذكور  بين  متناسًقة  املبكر  الريادي 
وهو مؤشر مشجع على املساواة بين الجنسين 
قطر.  في  األعمال  لريادة  الحاضنة  البيئة  في 
 
ً
وحققت رائدات األعمال في قطر نسبة مساوية
االبتكار  على  املعتمدة  االقتصادات  ملتوسط 
)%6.8(، بينما جاءت نسبة الرواد الذكور دون 
في  في قطر، و11.3%  املتوسط املذكور )8.1% 
االقتصادات املعتمدة على االبتكار، و%13.8 في 

دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(.

معدل إجمالي النشاط الريادي املبكر 
حسب القطاع

يمارس أكثر من نصف النشاط الريادي املبكر في 
قطر في قطاع تجارة الجملة/التجزئة )51.8%(، 
مثل:  أخرى  أساسية  قطاعات  إلى  إضافة 
الخدمات اإلدارية )%10.6(، والتعدين )8.6%(، 
التخصصية  والخدمات   ،)8.0%( واملالية 
 

ً
 مشجًعا ودليال

ً
)%7.1(. ويعد هذا التنوع عامال

على تواصل جهود صناع السياسات الوطنية 
لتحويل النمو االقتصادي نحو صناعات قائمة 
على املعرفة والتقليل من االعتماد على قطاع 

النفط والغاز.

شكل 4: املشاركة في النشاط اإلجمالي لريادة األعمال حسب العمر والجنس

51.8 %
3.

4 
%

8.0 %

7.1 %

10.6 %

4.3 %

4.2 %

8.6 % 2.0 %

8.6%

2.0%

51.8%

3.4%

8.0%

7.1%

10.6%

4.3%

4.2%

شكل 5: معدل إجمالي النشاط الريادي املبكر حسب القطاع

التعدين
الصناعة التحويلية

تجارة الجملة/التجزئة
تقانة املعلومات

املالية
الخدمات التخصصية

الخدمات اإلدارية
الصحة

غيرها

8.1%

6.8%

املصدر: بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر 2016

املصدر: بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر2016
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املنشآت املستقرة

املنشآت املستقرة هي تلك التي نمت وتجاوزت 
عام  في  والجديدة.  الناشئة  األعمال  مرحلتي 
2016، بلغ معدل املنشآت املستقرة %3.0 في 
دول  معدل  من  أقل  املعدل  هذا  لكن  قطر، 
املقارنة. فهو أقل من نصف معدل االقتصادات 
اإلقليمية واالقتصادات املعتمدة على االبتكار 
)%6.6 و%6.7 على التوالي(. وفي عام 2016، 
سجلت قطر واحًدا من أدنى معدالت املنشآت 
املستقرة بين الدول املشاركة في مسح املرصد 
أصل  58 من  )املرتبة  األعمال  لريادة  العالمي 

.)64

الناشئين  األعمال  رواد  قلة  عن  ناتج  املتدني 
وأصحاب املنشآت الجدد. فعدم امتالك قطر 
املبكر  الريادي  النشاط  ذوي  من  كبير  عدد 
التي  املنشآت  مستويات  تدني  إلى  سيؤدي 
إلى املرحلة الالحقة لتصبح  تستطيع االنتقال 

شركات مستقرة.

إغالق األعمال في قطر

سجل معدل إغالق األعمال في قطر عام 2016 
املنشآت  معدالت  لتدني  نظًرا  مرتفعة  قيًما 
السكان  نسبة  وبلغت  واملستقرة.  الجديدة 
األشهر  في  أعمالهم  أغلقوا  الذين  القطريين 
 من 

ً
االثني عشر املاضية %3.1، وهو أعلى قليال

معدل األعمال املستقرة في قطر )%3.0(، وهذا 
يدل على أن معدل إغالق األعمال في عام 2016 
 من، 

ً
كان يوازي تقريًبا، إن لم يكن أعلى قليال

السكان  عينة  بين  املستقرة  املنشآت  معدل 
في  قطر  حلت   ،2016 عام  وفي  عين. 

َ
ستطل

ُ
امل

في  ا 
ً
مشارك اقتصاًدا   64 أصل  من   27 املرتبة 

املسح من حيث إغالق األعمال.
التي  الرئيسية  األسباب  التالي  الشكل  ويبين 
عن  يتوقفون  عين 

َ
ستطل

ُ
امل من   3.1% جعلت 

ممارسة األعمال.

3.0%

3.1%

شكل 6: ملكية املنشآت املستقرة وتوقف نشاطها، قطر 2016

شكل 7:أسباب إغالق املشروعات

عدم تحقيق أرباح

أسباب شخصية

مشاكل مالية

إيجاد عمل بديل أو مشروع آخر

توفر فرصة للبيع

التقاعد

البيروقراطية

حادث طارئ

ً
توقف مخطط له مسبقا

املصدر: بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر 2016

املصدر: بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر2016
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1.1%
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ريادة األعمال في قطر

ذكرت الدراسة أن هنالك نوعان من الدوافع

 وراء النشاط الريادي املبكر:
ويشمل  الضرورة:  بدافع  مبكر  ريادي  نشاط 
أي عدم  التي تبدأ بدافع الضرورة،  األنشطة 

توفر خيارات أخرى لتأمين الدخل.

الفرصة:  توفر  بدافع  مبكر  ريادي  نشاط 
ويشمل األنشطة الناتجة جزئًيا أو كلًيا عن توفر 
خيارات  وجود  عدم  نتيجة  وليس  ما،  فرصة 

عمل أخرى.

أن  ذكروا  الذين  القطريين  الرواد  عدد  بلغ 
توفر  لعمل جديد هو  تأسيسهم  وراء  الدافع 
الفرصة خمسة أضعاف الذين قالوا إن الدافع 
املدفوعين  الرواد  نسبة  وتعد  الضرورة.  كان 
بتوفر الفرص وليس الضرورة أعلى من متوسط 
األوسط  الشرق  منطقة  في  املسجلة  النسب 
على  القائمة  واالقتصادات  أفريقيا  وشمال 
وقد  التوالي(.  على  و78.6%   71.1%( االبتكار 
كان جميع الذين اختاروا دافع الضرورة تقريًبا 

)ونسبتهم %10.5( من الوافدين.

الترتيب العالمي لدولة قطر عام 
2016

ترتيب دولة قطر من حيث   9 يلخص الشكل 
 63 تقييم مستويات ريادة األعمال باملقارنة مع 
العالمي  اقتصاًدا آخر شارك في تقرير املرصد 

لريادة األعمال عام 2016.
ريادة  في   44 املرتبة  قطر  دولة  احتلت  وقد 
األعمال الناشئة، واملرتبة 43 في ملكية املنشآت 
الريادي  النشاط  في   49 واملرتبة  الجديدة، 
املبكر، واملرتبة 58 في ملكية املنشآت املستقرة 
واملرتبة 27 في إغالق األعمال. وتشير االتجاهات 
املحلي  الناتج  كان  كلما  أنه  للدراسة  السابقة 
األنشطة  مستوى  كان  أعلى،  للبلد  اإلجمالي 
مستوى  ويتوافق  منخفًضا.  املبكرة  الريادية 
دولة  في  نسبًيا  املتدني  األعمال  ريادة  أنشطة 
املحلي  الناتج  بسبب  االتجاه،  هذا  مع  قطر 

اإلجمالي املرتفع جًدا فيها.

7.8%

10.5%

82.7%

شكل 8: األعمال في قطر 2016

)TEA( النشاط الريادي املبكر

)TEA الضرورة )% من

)TEA توفر الفرصة )% من

44

43

49

58

27

 من أصل 64 

 من أصل 64 

 من أصل 64 

  من أصل 64 

شكل 9: ترتيب دولة قطر على املقاييس 
الرئيسية لريادة األعمال بين 64 اقتصاًدا 

ا في تقرير املرصد 
ً
مشارك

معدل ريادة األعمال الناشئة

معدل ملكية املنشآت الجديدة

إجمالي النشاط الريادي املبكر

معدل ملكية منشآت مستقرة

معدل إغالق نشاط تجاري

 من أصل 64 

املصدر: بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر  املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال 2016
2016
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املعيقات األساسية أمام ريادة 
األعمال

آراء  استطالع  شملهم  محلًيا  خبيًرا   43 ذكر 
أن ثمة فرص   ،2016 املحليين في عام  الخبراء 
عدة لتحسين بيئة ريادة األعمال في دولة قطر. 
“بالسياسات  التحسين  فرص  أهم  وترتبط 
بالسياسة  املتعلقة  تلك  والسيما  الحكومية”، 
أمام  عائًقا  باعتبارها  إليها  ينظر  التي  الحالية 

أنشطة ريادة األعمال.

وتشمل الحواجز التي تعيق أنشطة ريادة األعمال 
وفًقا ملا ذكره بعض الخبراء الشروط القاضية 
بأن تبلغ نسبة ملكية املواطنين القطريين 51% 
التجاري،  املشروع  مال  رأس  من  األقل  على 
وأن يكون للمنشأة مقر محدد. واعترف الخبراء 
القطريون بأن هنالك عدة سياسات حكومية 
في  األعمال  ريادة  ألنشطة  فعلًيا  داعمة  تعتبر 
الحكومية،  السياسات  إلى  وباإلضافة  البالد 
ذكر الخبراء القطريون “الوصول إلى التمويل”، 
و”البحوث  الداخلية”،  السوق  و”انفتاح 
باعتبارها عوائق أمام أنشطة ريادة  والتطوير” 

األعمال في قطر.

معالجة التحديات الرئيسية

يمكن  عدة  توصيات  التقرير  هذا  يتضمن 
السياسات  إصالح  عملية  إلثراء  استخدامها 
الرامية إلى تحفيز أنشطة ريادة األعمال في قطر. 
وقد جاءت هذه التوصيات منسجمة مع نتائج 
الخبراء  واستطالع  البالغين  السكان  استطالع 
املحليين التي حددت أولويات محددة لإلصالح.

ومن التحديات الجدية التي حددها مسح دولة 
قطر من دراسة عام 2016 وتستدعي التركيز على 

تحسين السياسات:

تتطلب التحديات التي تم تحديدها في دراسة عام 2016 للمرصد العالمي لريادة األعمال 
التركيز على ما يلي:

التحديات الرئيسية

السياسات واللوائح الحكومية التي تلعب دورا حاسما في خلق بيئة عمل 
تمكينية

خلق مجموعة مؤثرة من رواد األعمال عن طريق االستثمار في تنمية رأس املال 
البشري

تطوير برامج التوجيه التي تشكل هياكل دعم وتساعد الشركات في مراحل 
التأسيس والنمو 

دعم وتسهيل طرق الحصول على التمويل لرواد األعمال في املراحل املبكرة 
من مشاريعهم.
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بنك قطر للتنمية

بنك قطر للتنمية

تأسس بنك قطر للتنمية بموجب مرسوم أميري 
وتنويع  قطر  في  الخاص  القطاع  تنمية  بهدف 
 لرؤية صاحب السمو األمير 

ً
االقتصاد تجسيدا

الذي  الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
حدد تلك األهداف الحيوية الرامية إلى تحويل 

قطر إلى دولة عصرية متقدمة.

بنك  تصدر   ،1997 عام  في  تأسيسه  ومنذ 
آالف  مع  وعمل  الجهود  هذه  للتنمية  قطر 
القطرية،  والشركات  القطريين  األعمال  رواد 
الجديدة  للمنشآت  والتوجيه  االستثمار  ووفر 
كما حقق البنك شهرة في  وللشركات القائمة. 

تحديد فرص االستثمار الواعدة.

الصغيرة  املنشآت  على  البنك  تركيز  وانصب 
الرئيسية،  القطاعات  في  النامية  واملتوسطة 
عبر تقديم خدمات عديدة عبر النافذة الواحدة 
لدعم نموها املرتقب. ومن خالل منتجات تمويل 
االستشاري،  الدعم  وخدمات  وهادفة  ذكية 
اقتصاد  يعمل البنك على املساهمة في إنشاء 
قوي ومستدام قائم على املعرفة في دولة قطر.

رسالة بنك قطر للتنمية ورؤيته

التنمية  عملية  “تطوير  هي:  البنك  رسالة 
الخدمات  كافة  توفير  خالل  من  االقتصادية 
لرواد  والتمويلية  االستشارية  الخدمات  مثل 
تحت  واملتوسطة  الصغيرة  واملنشآت  األعمال 

سقف واحد”.

أما رؤية البنك فتتمثل في تطوير وتنمية رواد 
أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين 
في تنويع االقتصاد من خالل منشآت صغيرة 
في  التنافس  على  وقادرة  ناجحة  ومتوسطة 
األسواق العاملية. ويقدم البنك الدعم للمنشآت 

الصغيرة واملتوسطة بطرق تشمل:

للقطاعات  املباشر  وغير  املباشر  التمويل   	
املستهدفة بصورة عامة، ولكن بطريقة ال 

تختص بقطاع محدد.

ملنشآت  االستشارية  الخدمات  تقديم   	
األعمال في مراحلها األولى وأثناء نموها.

تعزيز املهارات الفنية وتنمية القدرات.  	

ترويج ودعم الصادرات.  	

الصغيرة  للمنشآت  الفرص  توفير   	
املحلي  الصعيدين  على  واملتوسطة 

والعالمي.

املشاريع  تقديم  من خالل  األعمال  دعم   	
العقاري  بالتطوير  املرتبطة  والخدمات 

وقروض السكن للمواطنين.
 

تشجيع تطوير البيئة الحاضنة للمنشآت   	
الصغيرة واملتوسطة.

شكر وتنويه

شكره  عن  بالتعبير  للتنمية  قطر  بنك  يرغب 
هذه  تكن  لم  الذين  واملساهمين  للشركاء 
الدراسة لتبصر النور لوال مساهمتهم، ويشمل 

ذلك التالي:

املحليون الثالثة واألربعون الذين  الخبراء   	
في  املسح  في  للمشاركة  وقتهم  خصصوا 
بمعارفهم  وشاركونا   2016 عام  قطر 

وخبراتهم وتوصياتهم القّيمة.

األعمال:  لريادة  العالمي  املرصد  فريق   	
كارمونا،  جوناثان  هارينغتون،  مايك 
آليشيا كودوراس، فوريست رايت وكريس 
آيليت. وقد كان صبرهم وتوجيههم ودعمهم 
التخطيط  في  عالية  قيمة  ذا  املستمر 

والتنفيذ الناجح لهذه الدراسة.

البالغين  السكان  في استطالع  املشاركون   	
الثمين  وقتهم  من  جزًءا  منحونا  الذين 
هذا  في  بمشاركتهم  القيمة  ومعلوماتهم 
الجزء الحيوي من الدراسة على الرغم من 

طوله.



مقدمة ومعلومات 
عامة

الفصل األول 
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“على الدولة تقوية قطاعات األعمال 
بتهيئة بيئية االستثمار، وإزالة 

العقبات البيروقراطية، وإعداد 
البنية التحتية الحاضنة للمشاريع. 

أما البقية فتتوقف على قطاع 
األعمال نفسه. ولتعزيز القطاع 

الخاص والتنويع االقتصادي والحد 
من منافسة الدولة للقطاع الخاص، 

جرت مراجعة شاملة لجميع 
الشركات الحكومية”.]1[

املرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األولى

 االقتصادات القائمة على العوامل: 
وهي االقتصادات التي تعتمد بصورة 
أساسية على املوارد الطبيعية )بما في 

ذلك استخراج مصادر الطاقة والزراعة( 

والعمالة غير املاهرة في تنافسيتها العاملية.

القتصادات املعتمدة على 
الكفاءة: 

وهي االقتصادات التي طورت 

عمليات صناعية أكثر فعالية.

 االقتصادات املعتمدة على االبتكار:
هي االقتصادات التي يركز فيها قطاع 

األعمال على االبتكار واملنتجات 
 عملية 

ً
والخدمات الجديدة مستخدمة

إنتاج مميزة أكثر تطوًرا.

هذه الكلمات هي لحضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

املفدى.

يعتبر املرصد العالمي لريادة األعمال أهم 
مصدر للمعلومات في العالم عن أنشطة ريادة 

األعمال ومؤشراتها في شتى أنحاء املعمورة.
وكانت الغاية من هذا املشروع املشترك بين 

كلية بابسون كوليج في ماساتشوستس وكلية 
لندن لألعمال، الذي أطلق في عام 1999، 
اإلجابة على سؤال وحيد هو: ملاذا هنالك 

بلدان تتمتع بريادة أعمال أكثر من غيرها؟

 وتطور البحث عن إجابة لهذا السؤال مع 
الزمن إلى دراسة بحثية عاملية فريدة ومميزة 
يجري تنفيذها سنوًيا منذ عام 1998. وبعد 

ثمانية عشر عاًما منذ بدايتها، بات تقرير 
املرصد العالمي لريادة األعمال اليوم يحظى 

باعتراف واسع النطاق باعتباره من أهم 
الدراسات املوثوقة عن ريادة األعمال في العالم.

 ويتم إجراء البحث األولي سنوًيا في جميع 
الدول املشاركة في الدراسة. وقد شاركت في 

الدراسة 65 دولة عام 2016، تمثل قرابة
%69]2[ من سكان العالم وتنتج دولها حوالي 
%86]3[ من الناتج املحلي اإلجمالي العالمي. 

ويبين الجدول 1.1 قائمة بأسماء الدول 

املشاركة في إصدار عام 2016 من الدراسة، 
موزعة حسب املناطق الجغرافية وحالة 

التنمية االقتصادية التي تستند إلى تعريف 
"مراحل بورتر في التنمية االقتصادية". 
وتحتوي نسخة عام 2016 من الدراسة 

على بيانات من دولة قطر وتقدم مقياًسا 
ملقارنة نشاط ريادة األعمال في دولة قطر مع 

اقتصادات العالم األخرى.

وتؤمن مشاركة قطر في دراسة عام 2016 
: تزيد من الوعي الدولي 

ً
فوائد مهمة للدولة، أوال

عن دولة قطر باعتبارها مركًزا من مراكز ريادة 
األعمال. ثانًيا: تمكين قطر من مقارنة أنشطة 
ريادة األعمال فيها واستخدام نتائج الدراسة 

الرئيسية في وضع سياسات وتوصيات معمقة 
 في دولة قطر.

ً
لتطوير ريادة األعمال مستقبال

كما يقدم هذا التقرير مجموعة من املقارنات 
والنتائج ملشاركة قطر في دراسة عام 2016. 

وقد صدر تقرير عالمي مستقل يتضمن بيانات 
من كافة الدولة املشاركة في فبراير 2017. وهو 
متوفر على املوقع اإللكتروني للمرصد العالمي 

لريادة األعمال:
www.gemconsortium.org

مراحل بورتر في التنمية االقتصادية
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الجدول 1.1:   مشاركة في الدراسة حسب املنطقة وحالة التنمية االقتصادية عام 2016

 اقتصادات معتمدة على
االبتكار

اقتصادات معتمدة على الكفاءة اقتصادات معتمدة على العوامل

مصر
املغرب

جنوب أفريقيا

بوركينا فاسو
الكاميرون
السنغال

أفريقيا

 قطر
أستراليا

هونغ كونغ
كوريا الجنوبية

تايوان
 اإلمارات العربية املتحدة

إسرائيل

الصين
جورجيا

إندونيسيا
األردن
لبنان
ماليزيا

السعودية
تايالند
تركيا

الهند
إيران

كازاخستان
آسيا وأوقيانوسيا

بورتوريكو

األرجنتين
بليز

البرازيل
تشيلي

كولومبيا
إكوادور

السلفادور
غواتيماال

جامايكا
بنما

البيرو
أوروغواي

أمريكا الالتينية
والكاريبي

النمسا
قبرص

إستونيا
فنلندا
فرنسا
أملانيا

اليونان
إيرلندا
إيطاليا

لوكسمبورغ
هولندا

البرتغال
سلوفينيا

إسبانيا
السويد
سويسرا

اململكة املتحدة

بلغاريا
كرواتيا
هنغاريا
التفيا

مقدونيا
بولندا

سلوفاكيا

روسيا االتحادية أوروبا

كندا
الواليات املتحدة األمريكية أمريكا الشمالية

املصدر: بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر 2016
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أهداف الدراسة

الهدف الرئي�شي من الدراسة هو دراسة العالقة 
بين أنشطة ريادة األعمال والتنمية االقتصادية 
ثالثة  على  أسا�شي  تركيز  مع  املعني،  البلد  في 

أهداف:

تم وضع  ولوضع دراسة تحقق هذه األهداف، 
عنصرين  من  يتألف  الذي  النظري  األسا�شي 
واإلطار  أساسيين: مسار عملية ريادة األعمال، 

النظري للدراسة.

مسار عملية ريادة األعمال

النظري،  اإلطار  أساس  العملية  هذه  تمثل 
التنمية  أن  االفتراض  حول  وتتمحور 
مباشرة  تتأثر بصورة  ما  دولة  في  االقتصادية 
باألنشطة التجارية ملواطنيها على شكل منشآت 
يرتبط  االقتصادي  النمو  أن  ويعتقد  محلية. 
 – األعمال  ريادة  بأنشطة  مباشًرا  ا 

ً
ارتباط

بدًءا من الشركات الكبيرة النامية محلًيا التي 
والوصول  كبير  بحجم  اإلنتاج  من  تستفيد 
الصغرى  املنشآت  إلى  العاملية،  السوق  إلى 
في مراحلها  التي ال تزال  والصغيرة واملتوسطة 

األولى. ويوضح الشكل 1.1 هذه العملية.

تحديد ومقارنة أنشطة ريادة 
األعمال بين الدول املشاركة.

تحديد العوامل املساهمة 
واملحركات وعوامل التمكين 

لنشاط ريادة األعمال في الدول 
املشاركة.

إعداد واقتراح التوصيات 
الخاصة بالسياسات لتطوير 

أنشطة ريادة األعمال في الدول 
املشاركة.

.1

.2

.3

األهداف

شكل 1.1: نموذج الدراسة لكيفية تأثير عملية ريادة األعمال على النمو االقتصادي املحلي

السياق االجتماعي 
والثقافي والسيا�سي

شروط إطار 
ريادة

األعمال

فرص ريادة 
األعمال

قدارت  ريادة 
األعمال

ديناميات 
أنشطة 
األعمال

النمو االقتصادي 
الوطني

املصدر: رينولدس, ب.د., هاي و م. كامب, س.م. املرصد العالمي لريادة االعمال, 1999 التقرير التنفيذي, ص.10

)الناتج املحلي اإلجمالي، 

فرص العمل(
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اإلطار النظري للدراسة

يستخدم اإلطار النظري عملية ريادة األعمال 
أساًسا له. ويضم اإلطار رواد األعمال السابقين 
طريقة  إلى  إضافة  واملستقبليين،  والحاليين 
التفكير السائدة في املجتمع تجاه ريادة األعمال، 
بما في ذلك املواقف والتصورات والطموحات 

والغايات تجاه فكرة بدء مشروع جديد.

يؤسس ما سبق لفهم أعمق للعالقة بين النية في 
بدء مشروع جديد، وامتالك القدرات الالزمة، 
والتنفيذ الفعلي، والنمو. ويقيس اإلطار النظري 
البالغين  السكان  بين  األعمال  ريادة  أنشطة 
وفي الوقت نفسه يأخذ بعين  في كل اقتصاد، 
والسياسية  االجتماعية  الظروف  االعتبار 
استخدام  من  اإلطار  هذا  ن 

ّ
ويمك والثقافية. 

االقتصادية.  للتنمية  كمقياس  األعمال  ريادة 
للدراسة،  النظري  اإلطار   2.1 الشكل  ويوضح 
والنمو  األعمال  ريادة  أنشطة  بين  والعالقة 

االقتصادي.

وقد عرف اإلطار النظري منذ وضع في عام 1999 
فترة الدراسة، وتطور  عدة صيغ مختلفة أثناء 
نتيجة جمع املزيد من البيانات واألفكار. بيد أن 
االفتراضات األساسية ظلت على حالها، والسيما 
أن أنشطة ريادة األعمال تنبع من: تصور الفرد 
وقدرته على اغتنام هذه الفرصة،  لفرصة ما، 
فيها هذا  يعيش  التي  الخاصة  البيئة  وشروط 
الفرد. ويبين الشكل 2.1 آخر صيغة لهذا اإلطار 

)جرى تحديثها في عام 2015(.

ضمن  األعمال  ريادة  نشاط  اإلطار  ويضع 
سياق البيئة االجتماعية-السياسية والثقافية 
الشروط،  هذه  وضمن  للبلد،  واالقتصادية 
يتوقف قرار الشخص بتأسيس عمل جديد على 

العوامل املؤثرة التالية:

.1

.2

.3

العوامل املؤثرة 

شكل 2.1: اإلطار النظري للدراسة )منذ عام 2015(

 القيم االجتماعية تجاه ريادة 
األعمال

إلى أي مدى يعلي املجتمع من 
شأن رواد األعمال ويحترمهم. 

ويقاس ذلك عبر:

النظر إلى ريادة األعمال 	 
بوصفها خياًرا مهنًيا جيًدا.

املكانة االجتماعية التي 	 
تمنح لرواد األعمال.

إلى أي درجة تعزز التغطية 	 
اإلعالمية لرواد األعمال 

املحليين ثقافة ريادة 
األعمال الوطنية.

املواصفات الشخصية:

 الصفات املادية والسكانية 
والنفسية لسكان البلد.

نشاط ريادة األعمال:

 حجم ووسائل األنشطة التي 
يقوم بها رواد األعمال وفًقا 

للمتغيرات التالية:

املرحلة املعنية ضمن 	 
مسيرة ريادة األعمال 

)منشأة ناشئة، منشأة 
جديدة، منشأة مستقرة أو 

منشأة متوقفة(.
نوع النشاط )نمو عالي، 	 

ابتكار، أو التوجه نحو 
العاملية(.

القطاع )إجمالي النشاط 	 
الريادي املبكر، نشاط ريادة 
األعمال االجتماعي أو نشاط 

ريادة األعمال للموظفين(.

شروط اإلطار 
الوطني

سياق البيئة االجتماعية السياسية 
والثقافية واالقتصادية

شروط إطار 
العمل الريادي

متطلبات اساسية	 
عوامل تحسين الكفاءة	 
االبتكار و التطور في االعمال	 

النتيجة 
)التنمية 

االجتماعية – 
االقتصادية(

االنتاج الريادي 
)فرص عمل 

جديدة, قيمة 
مضافة جديدة( 

نشاط ريادة األعمال
املرحلة املعنية ضمن مسيرة 	 

ريادة األعمال )منشأة ناشئة، 
منشأة جديدة، منشأة مستقرة 

أو منشأة متوقفة(.
نوع النشاط )نمو عالي، ابتكار، 	 

أو التوجه نحو العاملية(.
القطاع )إجمالي النشاط 	 

الريادي املبكر، نشاط ريادة 
األعمال االجتماعي أو نشاط 

ريادة األعمال للموظفين(.

 القيم 
االجتماعية 
تجاه ريادة 

األعمال

املواصفات 
الشخصية 

)الصفات املادية 
والسكانية 
والنفسية(

املصدر: رينولدس, ب.د., هاي و م. كامب, س.م. املرصد العالمي لريادة االعمال, 1999
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من  فريدة  النحو  هذا  على  الدراسة  وتعتبر 
نوعها، حيث يقوم كل بلد مشارك باستخدام 
إطارها النظري لجمع األفكار من جميع األفراد 
في االقتصاد عن ميولهم ليصبحوا رواد أعمال 
تبًعا للظروف االجتماعية والثقافية  ناجحين، 
والسياسية واالقتصادية التي يعيشون ضمنها.

وعلى الرغم من أن الدراسة عاملية إال أن كثيًرا 
املستوى  على  جمعت  األولية  البيانات  من 
املحلي في كل سوق، من أفراد من عامة الناس 
الصناعة  ومن خبراء  )مسح السكان البالغين( 
حث الدول 

ُ
وت املحليين(.  )مسح الخبراء  املحلية 

املشاركة على استخدام نتائج الدراسة لتحسين 
التعليم القائم على البحث وصياغة سياسات 
عامة متبصرة ذات صلة بريادة األعمال. وتمثل 
الدراسة بالتالي فرصة هامة لفهم رواد األعمال 
في قطر وتحديد سبل تسهيل بيئة ريادة األعمال 

ودعمها وتعزيزها.

كيف تقيس الدراسة ريادة األعمال

تتألف عملية ريادة األعمال من مراحل عدة. 
وعن  مرحلة  كل  عن  أفكاًرا  الدراسة  وتقدم 
أخرى.  إلى  مرحلة  من  األعمال  رواد  انتقال 
ويبين الشكل 3.1 نموذج الدراسة لعملية ريادة 
األعمال. هنالك عادة في كل اقتصاد رواد أعمال 

العملية،  مراحل  من  مرحلة  كل  في  نشطين 
رواد  إلى  محتملين  أعمال  رواد  من  ينتقلون 
أعمال ناشئين إلى مالكي/مديري مشاريع أعمال 

جديدة إلى مالكي/مديري مشاريع مستقرة.

وملا كان رواد األعمال يسيرون على طريق تطوير 
في  أخرى  إلى  مرحلة  من  واالنتقال  مشاريعهم 
هناك  يكون  أن  ينبغي  األعمال،  ريادة  عملية 
املحتملين  األعمال  رواد  من  مستمر  تدفق 
الرحلة.  لتبدأ هذه  الصغيرة  واملنشآت  الجدد 
ويسمح هذا الدفق املستمر من رواد األعمال 
لالقتصاد بأن يزيد أثر ريادة األعمال على النمو 
ويتسم ذلك بأهمية استثنائية في  االقتصادي. 
الدول ذات املعدالت املرتفعة إلغالق األعمال، 
ألنها تغدو بحاجة إلى مزيد من رواد املرحلة األولى 
املتوقفة.  املشاريع  لتعويض  األعمال  لريادة 
مختلف  في  النشاط  مستوى  ويساعد فحص 
مراحل ريادة األعمال في االقتصاد في تحديد أي 
ثغرات أو عوائق قد تعيق رواد األعمال املحليين 
عن امل�شي قدًما في هذه املراحل. وهذا هو أحد 

األسئلة الذي تحاول الدراسة اإلجابة عنه.

كل مرحلة من مراحل  يلي مواصفات  وفيما   
ريادة األعمال كما تمثلها الدراسة. 

رواد األعمال املحتملون: 
أشخاص يلتقطون الفرص في بيئتهم، 

ويتمتعون بقدرات تمكنهم من بدء 
نشاط تجاري وال يثنيهم عن ذلك 

الخوف من الفشل.

رواد األعمال املقدمين على مشروع: 
رواد األعمال املقدمين على بدء نشاط 
تجاري في املستقبل القريب )في غضون 

ثالث سنوات(.

رواد األعمال الناشئون:
 قطعوا خطوات على طريق بدء نشاط 

تجاري جديد، لكنهم لم يدفعوا بعد 
رواتب أو أجوًرا ألكثر من ثالثة أشهر.

رواد األعمال الجدد:
 يديرون مشروًعا جديًدا يعمل منذ 3 

إلى 42 شهًرا.

رواد األعمال ذوي الخبرة:
لون مشروًعا ناضًجا يعمل منذ 

ّ
 يشغ

أكثر من 42 شهًرا.

رواد األعمال املتوقفون: 
الذين توقفوا عن تشغيل مشروع في 

السنة املاضية ألي سبب من األسباب.

شكل 3.1: راسة املرصد العالمي لريادة األعمال

اغالق 
االعمال

رواد األعمال 
املحتملون: 

أشخاص يلتقطون 
الفرص في بيئتهم، 
ويتمتعون بقدرات 

تمكنهم من بدء 
نشاط تجاري

إجمالي النشاط الريادي املبكر 

رواد األعمال 
الناشئون: قطعوا 
خطوات على طريق 
بدء نشاط تجاري 

جديد 

رواد األعمال 
الجدد: يديرون 
مشروًعا جديًدا 

يعمل منذ 3 إلى 42 
شهًرا 

رواد األعمال 
ذوي الخبرة: 

لون 
ّ
يشغ

مشروًعا ناضًجا 
يعمل منذ أكثر 

من 42 شهًرا.

االصراروالدة الشركةتصور

مواصفات ريادة االعمال في املرحلة املبكرة 
السمات الفردية

الجنس	 
السن	 
الدافع )فرصة, ضرورة(	 

الصناعة
القطاع	 

التأثير
ازدهار االعمال	 
االبتكارية	 
التدويل	 

 املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال 2015
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مختلف  من  أفراد  مع  األولي  البحث  وبإجراء 
تجمع الدراسة بيانات عن كل  فئات السكان، 
وهي  الرسمية.  وغير  الرسمية  األنشطة  من 
تشمل مشاريع األعمال املغامرة القائمة واملراد 
املشاريع  فقط  وليس  والسابقة،  بها  القيام 
الحالية األمر الذي يسمح بتكوين فهم أعمق 
ن 

ّ
ويمك اقتصاد.  كل  في  األعمال  نطاق  لكامل 

التركيز على األفراد، وليس مشاريع األعمال، من 
تحديد موصفات رواد األعمال من خالل جمع 
البيانات عن املتغيرات الديموغرافية والنفسية 
ن ذلك من تكوين فهم شامل 

ّ
ويمك والدوافع. 

األعمال  ريادة  أنشطة  في  املشاركة  ملستوى 
واالنفتاح عليها والدافع إليها بين عموم الناس. 
الثقافية  البيئة  مع  البيانات  هذه  وتتكامل 
ومع  البلد  في  العامة  السياسية  واالجتماعية 
املحتملين  األعمال،  لرواد  الوطني  الدعم 

والحاليين على السواء.

املقياس  املبكر  الريادي  النشاط  إجمالي  يمثل 
املعدل  هذا  يقيس  حيث  للدراسة،  األسا�شي 
عاًما(   64-18( العمل  بعمر  األفراد  عدد 
املشاركين حالًيا في أنشطة ريادة أعمال ناشئة 
معدل  يقدم  آخر،  بمعنى  شركة.  ملكية  أو 
واحًدا  إجمالي النشاط الريادي املبكر إحصاًء 
عن مستوى رواد األعمال الفاعلين املبتدئين في 

كل بلد.

من  إضافية  مجموعة  كذلك  الدراسة  وتوفر 
املقاييس ترسم لوحة شاملة عن مشهد ريادة 

األعمال في البلد. وعلى الرغم من أن عدد رواد 
األعمال في كل سوق مؤشر هام، يمكن الحصول 
على املزيد من فهم كيف يساهم رواد األعمال 
ريادة  مستويات  في  مباشرة  بصورة  البلد  في 
األعمال في البلد، وبالتالي في النمو االقتصادي. 

وتشمل هذه املقاييس األخرى إلى أي مدى رواد 
األعمال املحليين:

يخلقون فرص عمل 
جديدة

يشركون فئات سكانية محددة 
كالنساء والشباب وذوي 

اإلعاقات واألقليات العرقية

يطورون تكنولوجيات جديدة 
ويدعمون االبتكار املحلي

يحققون النجاح في التصدير إلى 
أسواق أخرى

ينتجون سلًعا محلية كان 
ا

ً
يتم استيرادها سابق

منهجية البحث في الدراسة

بحثية  دراسة  عن  عبارة  الدراسة  هذه 
استطالع  جزأين:  من  وتتكون  سنوًيا  تجرى 
املحليين.  الخبراء  واستطالع  البالغين  السكان 
ويتضمن هذا التقرير نتائج تفصيلية من كال 

االستطالعين.

املشاركة،  الدول  بين  مقارنات دقيقة  وإلجراء 
تنسيق  مكون  على  البحث  تصميم  يشتمل 
البيانات الذي يتم بعد جمع كافة البيانات من 

كافة فرق البحث القطرية.

استطالع السكان البالغين

يتألف هذا االستطالع من دراسة كمية في عموم 
بعمر  مشارك   2000 البالد تشمل على األقل 
العمل )18-64 عاًما(  في كل بلد مشارك. ويجري 
هذا املسح فريق وطني في كل بلد يتولى إجراء 
جمع 

ُ
وت عشوائية.  تمثيلية  عينة  مع  املقابالت 

البيانات بين شهري يناير ومايو من كل عام. وقد 
صادف جزء من فترة جمع البيانات في دولة قطر 
أثناء شهر رمضان املبارك. وينصب   2016 عام 
جمع  على  البالغين  السكان  استطالع  تركيز 
الرئيسية  األعمال  ريادة  مؤشرات  عن  بيانات 
من كل بلد، ومن ثم يجري تحقيق التناسق بين 
البيانات بهدف إجراء مقارنة دقيقة بين الدول. 
ُيستخدم  الدقيقة،  املقارنة  هذه  ولتحقيق 

استبيان موحد في جميع البلدان، على الرغم 
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من أنه يسمح لفرق االستطالع املحلية بتضمين 
ذات صلة  أو  مهمة  تكون  قد  إضافية  أسئلة 
التوحيد  بين  الجمع  إن  املحلية.  بالسوق 
واملرونة يسمح لالستطالع بإنتاج بيانات ذات 
والعالمي،  املحلي  املستويين  على  عالية  قيمة 
وهذا دليل آخر عن أسباب كون هذه الدراسة 
استبيانات  رجمت 

ُ
ت وقد  نوعها.  من  فريدة 

جريت املقابالت 
ُ
االستطالع إلى اللغة العربية وأ

بكال اللغتين.

تولى بنك قطر للتنمية إجراء استطالع السكان 
البالغين في نسخة قطر عام 2016 من الدراسة. 
متعددة  طريقة  استخدمت  التمثيل،  ولزيادة 
البيانات  من  باملئة   70 جمع  حيث  القنوات، 
عبر استطالع رأي أجري باتصاالت هاتفية مع 
االتصال  تقنية  باستخدام  عشوائية  أرقام 
 ،)Random Digit Dialing( العشوائي 
باملئة(   30( املتبقية  البيانات  جمعت  فيما 
باستخدام طريقة املقابلة الشخصية بمساعدة 
 Computer Assisted Personal( الكمبيوتر 
Interviewing(،حيث تم التواصل عشوائًيا مع 
أناس في أماكن عامة في قطر ودعوتهم للمشاركة 
االستطالعات  عينة  إنشاء  وتم  الدراسة.  في 
الهاتفية من خالل تكوين آالف أرقام الهواتف 

على أساس األرقام  الخلوية بصورة عشوائية، 
االتصاالت  خدمة  مزودي  لكال  املفتاحية 

الخلوية في قطر.

أساس  على  بأكملها  الدراسة  عينة  وُصنفت   
السؤال  وكان  اإلقامة.  ومكان  والجنس  العمر 
عن العمر هو السؤال الوحيد املحدد إلمكانية 
من  استبعد  حيث  االستطالع.  في  املشاركة 
املشاركة جميع االشخاص دون الثامنة عشرة 
العينة  حجم  وبلغ  الستين.  الرابعة  فوق  أو 
املشاركة في تقديم البيانات الستطالع السكان 
 3009 في قطر   2016 البالغين في دراسة عام 

شخًصا. 

استطالع الخبراء املحليين

يتكون االستطالع من 36 مقابلة على األقل مع 
مجموعة منتقاة ومقرة مسبًقا من الخبراء من 
الحكومة والصناعة موزعين بين تسع مجاالت/
الدراسة،  في  بلد مشارك  كل  في  مختلفة  أطر 
وهذه األطر هي: تمويل رواد األعمال، السياسات 
وتدريب  تعليم  الحكومية،  البرامج  الحكومية، 
البنية  نقل البحوث والتطوير،  رواد األعمال، 
السوق  انفتاح  واملهنية،  التجارية  التحتية 

والخدمية،  املادية  التحتية  البنية  املحلية، 
القيم واملعايير االجتماعية والثقافية.

للمشاركة  املحليين  الخبراء  اختيار  جرى  وقد 
اختيار  ملعايير  وفًقا  الخبراء  استطالع  في 
الكونسورتيوم الدولية لضمان التوازن والصلة 
املحليين في كل بلد  والتمثيل في اختيار الخبراء 
عاملًيا  البيانات  بتناغم  يسمح  وبما  مشارك 
وبإجراء مقارنات متناسقة بين بلدان الدراسة. 
على  ولهذا السبب ُيشترط اختيار أربعة خبراء 
ريادة  أطر عمل  فئات  فئة من  كل  األقل من 
وبصورة  بلد مشارك.  في كل  التسعة  األعمال 
فائقة  بعناية  الخبراء  اختيار  يجري  عامة 
في شروط أطر  إلى معرفتهم وخبرتهم  استناًدا 

ريادة األعمال.

على  إما  بقطر  الخبراء  مع  املقابالت  وأجريت 
شكل مقابالت شخصية على النمط التنفيذي 
االنترنيت  على  لالستطالع  رابط  طريق  عن  أو 
جميع  وعلى  االلكتروني.  البريد  عبر  رسل 

ُ
أ

املحليين  الخبراء  استطالع  في  املشاركة  الدول 
ترجم إلى لغة 

ُ
أن تستخدم استبيانات موحدة ت

البلد )العربية في قطر(.

لة ضمت 3009 مستجيب 
ّ
تستخلص النتائج من دراسة عينة عشوائية ُمَمث

)سواء من خالل مقابالت شخصية أو عبر الهاتف( ألشخاص مقيمين في 
قطر من الفئة العمرية 64-18 عاًما.

استطالع السكان البالغين

يتكون من استطالعات رأي أجريت مع 43 خبيًرا في ريادة األعمال تم 
اختيارهم بعناية مقسمين على تسع فئات/مجاالت مختلفة.

استطالع الخبراء املحليين:
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“إن موارد قطر الهيدروكربونية 
الوافرة يمكن استثمارها لجعل 

التنمية املستدامة حقيقة واقعة. 
ويغدو تحويل هذه املوارد الطبيعية 

إلى ثروة مالية وسيلة لتحقيق ما 
يلي: االستثمار في بنى تحتية بجودة 

عاملية، بناء آليات فعالة لتقديم 
الخدمات العامة، تكوين قوة عمل 

ماهرة وعالية اإلنتاجية، ودعم 
وتطوير القدرات املتعلقة بريادة 

األعمال واالبتكار”

- رؤية قطر الوطنية 2030

1.2 مقدمة

تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى “تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية 
املستدامة”. وتنقسم أهداف التنمية املخطط لها إلى أربع ركائز أساسية:

التنمية 
االقتصادية: 

تقت�شي تنويع االقتصاد لتخفيف 
االعتماد على صناعات النفط 

والغاز وضمان بيئة أعمال مستقرة 
ومستدامة عبر زيادة املنافسة 
واالستثمار والنمو االقتصادي.

التنمية 
االجتماعية: 

تتضمن بناء نظام ملتزم بالرفاه 
االجتماعي وحماية كافة املواطنين 
وتمكين املرأة في املجتمع. وتقت�شي 
هذه الركيزة أيًضا االرتقاء باملجتمع 

عبر توفير فرص التعليم والعمل 
والتطور املنهي لكافة مواطنيه.

التنمية البشرية: 

عاية الصحية تخّدم كافة السكان، 
ونظام تعليمي يرتقي إلى أعلى 

املستويات العاملية.

التنمية البيئية: 

تطلبات التنمية وحماية البيئة 
ا على حقوق األطفال واألجيال 

ً
حفاظ

املقبلة.

تنمية  إلى  الرامية  الوطنية  الجهود  جّل  وتقع 
ورعاية أنشطة ريادة األعمال ضمن الركيزتين 
والتنمية  االقتصادية  التنمية  والثالثة:  األولى 
السياسات  بين  الجمع  أن  حيث  البشرية، 
التعليمية الطموحة والجهود الوطنية لتحقيق 
التنويع االقتصادي تضع رواد األعمال بصورة 

طبيعية في قلب رؤية قطر الوطنية.

أولويات  رأس  على  االقتصادي  التنويع  ويأتي 
دولة قطر، ولتحقيق هذا التنوع تسعى الدولة 
الوقود  استخراج  على  اعتمادها  تخفيف  إلى 
اإليرادات  استثمار  عبر  بطبيعته  املحدود 
املتولدة من املوارد الطبيعية في صناعات بديلة. 
استراتيجية  صياغة  على   

ً
حاليا قطر  وتعكف 

التي يشكل   )2022  -  2017( التنمية الوطنية 
 فيها.

ً
 حاسما

ً
التنويع االقتصادي مكونا

على  هامة  مكاسب  قطر  اقتصاد  حقق  وقد 
وأصبحت  املاضية،  العشرين  السنوات  مدى 
دولة قطر من أغنى دول العالم منذ عام 2015، 
حيث تصل قيمة الناتج املحلي اإلجمالي فيها إلى 
185.4 مليار دوالر أمريكي. ويعتبر معدل الدخل 
الفردي فيها من أعلى املعدالت في العالم ويقارب 
مقاًسا  العالم  في  األعلى  )وهو  دوالر  ألف   82

بمعادل القيمة الشرائية(]4[.

وبينما تمكنت قطر من تحقيق فائض في املوازنة 
في عام 2015، انتهى عام 2016 بإعالن الدولة 
أنها، ألول مرة منذ 15 عاًما، ستسجل عجًزا في 
موازنتها ُيمثل ما مقدراه %7.8 من الناتج املحلي 
العجز  هذا  يستمر  أن  املتوقع  ومن  اإلجمالي. 
قطر،  لكن  املقبلة]5[.  الثالث  السنوات  طوال 

24



  املرصد العالمي لريادة األعمال تقرير دولة قطر  ||  2016

تزال  ال  فيها،  املتباطئ  النمو  من  الرغم  على 
 0.4%( العالم  في  للبطالة  أدنى معدل  تمتلك 

فقط]6[(، وذلك لجملة عوامل، من ضمنها:

بين املغتربين   
ً
معدل بطالة منخفض جدا  	

بالتوظيف،  ترتبط  إقامتهم  تصاريح  ألن 
املغتربين  من   

ً
جدا قليل  عدد  وهناك 

العاطلين عن العمل في البالد؛
 

سن التقاعد املنخفض نسبًيا للمواطنين   	
القطريين، وهو عادة بين 45 و55 عاًما

 
فوز قطر باستضافة نهائيات كأس العالم   	
بكرة القدم لعام 2022 الذي مّهد الطريق 

أمام مشاريع بنية تحتية ضخمة
 

سياسات التقطير1  	
 

النفط  أسعار  في  الشديد  التدهور  غير  لقد 
املشهد االقتصادي القطري، حيث هوت أسعار 
أكثر من  من  و2015   2014 بين عامي  النفط 
أي  دوالًرا،   40 ما دون  إلى  للبرميل  دوالر   100
2016، وصلت  وفي يناير  إلى أقل من النصف. 
األسعار إلى 31 دوالًرا للبرميل. وفي بلد يعتمد بهذا 
القدر على موارده النفطية، كان لهذا التراجع أثر 
شديد على االقتصاد وأظهر بشكل أكبر أهمية 

التنويع االقتصادي.

يساعد تعزيز أنشطة ريادة األعمال قطر على 
وقد أنجز  تحقيق تنويع أفضل في اقتصادها. 
أسس  إرساء  صعيد  على  التقدم  من  الكثير 
استثمارات ضخمة  األعمال:  ريادة  في  النجاح 
األعمال،  ريادة  تمويل  وخطط  التعليم،  في 
وثمة  وحواضن األعمال.  والتدريب والتطوير، 
النجاحات  تلك  على  البناء  ملواصلة  فرصة 
وتعزيز نشاط ريادة األعمال من خالل مبادرات 
واللوجستية  املالية  الحواجز  إزالة  إلى  تهدف 
هذا  ويبحث  الجديدة.  األعمال  مشاريع  أمام 
بالتفصيل في تلك الفرص عبر تسليط  الجزء 
وتحديد  الرئيسية  النجاحات  على  الضوء 
املجاالت التي يمكن فيها تحقيق أق�شى فائدة 

من التطوير املستمر للسياسات العامة.

2.2 ريادة األعمال

األعمال  ريادة  قدرات  الدراسة  نموذج  يقيس 
الكامنة في البلد ليس فقط من خالل أعداد 
املواقف  خالل  من  أيًضا  بل  املنشآت، 
تجاه  والطموحات  والتصورات  االجتماعية 
نسبة  نقيس  ولهذا  األعمال.  مشاريع  ملكية 
أن يصبحوا  والقادرين على  الراغبين  السكان 
رواد أعمال، إضافة إلى أولئك الذين انخرطوا 
 في أنشطة ريادة األعمال. ويمكن أن يكون 

ً
أصال

لطريقة نظر املجتمع إلى رواد األعمال أثٌر كبيٌر 
الرغبة  البلد:  في  األعمال  ريادة  أنشطة  على 
في  حضوًرا  أكثر  األعمال  مشاريع  امتالك  في 
الدول التي ينظر فيها املجتمع بعين الرضا إلى 
ويحتوي  باعتبارها خياًرا مهنًيا.  ريادة األعمال 
مقاييس  على  البالغين  السكان  استطالع 

وهي  األعمال،  مشاريع  ملكية  عن  للتصورات 
تطرح على كامل العينة وليس فقط على رواد 

األعمال.

ويتضمن هذا التقرير النتائج الخاصة بدولة   
تستند  للمقارنة  أساًسا  يشكل  وهو  قطر، 
لهذا  املستقبلية  اإلصدارات  مقاييس  عليه 
تغير  استكشاف  في  ذلك  ويساعد  االستطالع. 
مشهد  في  والتطورات  والتحوالت  االتجاهات 
يسمح  كما  الزمن،  مع  قطر  في  األعمال  ريادة 
السياسات  أثر  بتقييم  السياسات  لصناع 
ريادة  مستويات  على  املستهدفة  الجديدة 
وبالحصول على تصور عن  األعمال في البلد، 
النجاحات النسبية لهذه السياسات وحدودها.

 1وتطلق قطر على عملية تشغيل مواطنيها اسم “التقطير” حيث تحدد مستهدفات لنسب القطريين الذين ينبغي توظيفهم باملؤسسات العامة. 
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1.2.2 املواقف و”رواد األعمال 
املستقبليون”

يمكن أن يتأثر رصيد الدولة من رواد األعمال 
مشروع”  بدء  على  و”املقدمين  “املحتملين” 
رواد  عن  االجتماعية  بالتصورات  بلد  كل  في 
وتشمل هذه العوامل املؤثرة ما يلي:  األعمال. 
دعم األقرباء، ضغط اآلباء، التغطية اإلعالمية 
املهنية،  االستشارية  التوصيات  اإليجابية، 
الناجحة.  املحلية  األعمال  بمشاريع  التعريف 
ومن شأن هذه العوامل املؤثرة املحتملة إما أن 

تشجع أو تحبط رواد األعمال املستقبليين. 
والتوجهات  املواقف   1.2 الجدول  ويبين 
رواد  تجاه  نسبًيا  اإليجابية  االجتماعية 
األعمال في قطر، والتي وضعت قطر في كل من 
متوسط  من  أعلى  مرتبة  في  الثالثة  املقاييس 
ويأتي أداء  االقتصادات املعتمدة على االبتكار. 
قطر في نفس معدالت منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في جميع املقاييس، ما يعني أن 
التوجهات االجتماعية تجاه ريادة األعمال فيها 
مشابهة لتلك السائدة في دول املنطقة األخرى. 
عين )%33( أنه ليس 

َ
ستطل

ُ
حيث يعتقد ثلث امل

هنالك مواد إعالمية كافية تغطي قصص نجاح 
إمكانية  في قطر وهذا يدل على  رواد األعمال 
زيادة االهتمام اإلعالمي بريادة األعمال في قطر.

رواد  يفكر  أن  املرجح  من  عامة،  وبصورة 
جديد  مشروع  بإنشاء  املستقبليون  األعمال 
لذلك.  واضحة  إمكانية  ثمة  أن  اعتقدوا  إذا 
وترتبط التصورات عن هذه الفرصة/اإلمكانية 
بإيمان رائد األعمال الذاتي بقدرته على النجاح. 
)التصور عن القدرات  ويشير هذان العنصران 
الذاتية، والبيئة االقتصادية( إلى أي مدى يعتبر 
على  وقادرين  راغبين  أنفسهم  األعمال  رواد 

إطالق مشروعاتهم.

هذين  البالغين  السكان  استطالع  ويستخدم 
املقياسين لتقدير حجم الرصيد القائم من رواد 
األعمال املحتملين في كل بلد )أي الذين لم يبدؤا 
لكن يحتمل أن يقوموا  بعد بمشروع تجاري، 
استبيان  في  بطرح سؤالين  ذلك  ويتم  بذلك(. 

استطالع السكان البالغين: 

هل  املقبلة،  الستة  األشهر  غضون  “في   .1
ستتوفر فرص جيدة لتأسيس عمل جديد 

في املنطقة التي تعيش فيها؟”

والخبرات  واملهارات  املعرفة  تمتلك  “هل   .2
املطلوبة لتأسيس عمل جديد؟”

السكان  استطالع  في  آخر  مقياس  وهنالك 
املستقبليين  األعمال  رواد  لتحديد  البالغين 
هذا  تحليل  ويتم  الفشل”.  من  “الخوف  وهو 
املقياس ضمن نسبة السكان الذين يعتقدون 
أن ثمة فرص جيدة ملشاريع األعمال الجديدة 

في منطقتهم. 

في مواقفهم  أن سكان قطر منقسمون  ويبدو 
أعمال  منشآت  امتالك  إمكانيات  تجاه 
2.2. فنصف  جديدة، كما يتضح من الجدول 
يعتبرون أن هنالك  عين تقريًبا )48%( 

َ
ستطل

ُ
امل

في  الجديدة  األعمال  ملنشآت  جيدة  إمكانية 
قطر، بينما يخالف النصف اآلخر هذا الرأي.

تقريًبا  عين 
َ
ستطل

ُ
امل السكان  نصف  أن  كما 

بدء  على  وقدراتهم  بمهاراتهم  يثقون   )51%(
مشروع أعمال جديد. وتتوافق هذه األرقام مع 
التصورات السائدة في منطقة الشرق األوسط 
على  املعتمدة  واالقتصادات  أفريقيا  وشمال 
االبتكار. وعند املقارنة بدول مجاورة كالسعودية 
واإلمارات العربية املتحدة، فإن سكان قطر أقل 
 بقليل من سكان اإلمارات وأقل بشكل 

ً
احتماال

واضح من سكان السعودية بأن يعتبروا أنهم 
يمتلكون القدرة على بدء مشروع أعمال جديد.

الجدول 1.2:   املواقف والتوجهات االجتماعية اإليجابية تجاه ريادة األعمال بين البالغين في قطر، عام 2016

االهتمام اإلعالمي يشجع 
املشروع

)%(

لرواد األعمال
 مكانة عالية

)%(

تأسيس عمل جديد
 خيار منهي جيد

)%(

61.668.962.8املتوسطالعالم

دولة قطر

66.780.471.2املجموع

77.389.088.0املواطنون

65.978.469.2الوافدون

شرق األوسط 
وشمال أفريقيا

67.079.472.6املتوسط

االقتصادات 
املعتمدة على 

االبتكار
62.269.657.6املتوسط

 املصدر:  بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر, 2016

1.2.2 املواقف و”رواد األعمال املستقبليون”
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الفرص املتصورة
)%(

القدرات املتصورة
)%(

الخوف من الفشل
)%(

42.250.536.1املتوسطالعالم

48.450.635.4اإلجماليقطر

منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا

48.055.138.8املتوسط

81.570.739.4اإلجماليالسعودية

25.855.254.4اإلجمالياإلمارات العربية املتحدة

41.443.839.8املتوسطاالقتصادات املعتمدة على االبتكار

الجدول 2.2:   التصورات عن ريادة األعمال بين سكان قطر البالغين، عام 2016

 )35%( فقط  عين 
َ
ستطل

ُ
امل السكان  ثلث  إن 

ببدء  يفكرون  عندما  الفشل  من  يخافون 
متوسط  من  أقل  نسبة  وهي  جديد،  مشروع 
املعتمدة  االقتصادات  ومتوسط  املنطقة 
من  أقل  النسبة  هذه  أن  كما  االبتكار،  على 
العربية  في السعودية واإلمارات  تلك املسجلة 

املتحدة.

نصف  أن  البيانات  تظهر  عامة،  وبصورة 
سكان قطر يعتقدون أن هنالك فرص جيدة 
القدرات  لديهم  وأن  أعمال،  بمنشآت  للبدء 
ويقترن ذلك بثقة عالية  الالزمة للقيام بذلك، 
ستنجح..  الجديدة  املنشآت  هذه  بأن  نسبًيا 
عون كانوا أكثر 

َ
ستطل

ُ
فاملواطنون القطريون امل

 من السكان الوافدين لالعتقاد بأن هنالك 
ً

ميال
 72%( قطر  في  جديدة  ملنشآت  جيدة  فرص 

مقابل %45 على الترتيب(.

الفرص املتصورة

72%

45%

80%

20%

54% 52%

85%

15%

31% 35%

78%

الخوف من الفشلالقدرات املتصورة

ذكور إناث

  الشكل 2.1:   التصورات عن ريادة األعمال بين السكان البالغين: حسب الجنسية والنوع

مواطنون قطريونوافدون

 املصدر:  بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر, 2016

 املصدر:  بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر, 2016
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على  قِدمين 
ُ
امل األعمال  “رواد   2.2.2

بدء مشروع”

ربما يعتقد رواد األعمال املستقبليون أن ثمة 
وأن لديهم  فرص جيدة لتأسيس عمل جديد، 
القدرات املطلوبة ليكونوا مالكي منشآت، لكن 
ليس لدى الجميع الذهنية والعزم والتصميم 
عوامل  وهنالك  جديد.  مشروع  تأسيس  على 
كتكلفة  “التصميم”،  إضافية كثيرة تقود هذا 
العوائد،  مقابل  واملخاطر  البديلة،  الفرصة 
الداعمة  والبيئة  املنافسة،  العمل  وفرص 

واملساعدة.

املستقبلية”،  األعمال  “ريادة  مرحلة  بعد 
املصممة”.  األعمال  “ريادة  مرحلة  تأتي 
قِدمين” 

ُ
امل األعمال  “رواد  الدراسة  وتعرف 

عزمهم  عن  يعبرون  بالغون  أشخاص  بأنهم 
غضون  في  مشروع  تأسيس  على  وتصميمهم 

السنوات الثالث املقبلة.

وتبين أبحاث الدراسة تاريخًيا أن االقتصادات 
من  أعداد  فيها  تتوفر  العوامل  على  املعتمدة 
االقتصادات  من  أكبر  املقدمين  األعمال  رواد 
مع  أنه  إلى  يشير  وهذا  االبتكار.  على  املعتمدة 

يتناقص الرصيد  تسارع التنمية االقتصادية، 
صحيح أن  القائم من رواد األعمال املقدمين. 
إال أنه مؤشر قوي على  هذا يبدو غير بديهي، 
الروابط بين التنمية االقتصادية، وخلق فرص 
في  املثال:  على سبيل  وتطور األعمال.  العمل، 
مصر التي يعتمد اقتصادها على العوامل هنالك 
على األغلب فرص لتأسيس عمل جديد أكثر من 

فرص إيجاد فرصة عمل.

وغالًبا ما تكون هذه املنشآت صغيرة الحجم   
(. وباملقارنة مع 

ً
وأقل تطوًرا )باعة الشوارع مثال

اقتصاد معتمد على االبتكار مثل دولة قطر، 
ثمة فرص أعلى بكثير إليجاد عمل دائم، ولذلك 
مشروع لتوليد الدخل  فإن التعويل على بدء 
ليس كبيًرا. وتميل املنشآت الجديدة في قطر إلى 
أن تصبح أكثر تطوًرا: ربما تضم عاملين كثر أو 
وبصورة  عمليات وأنظمة متقدمة تكنولوجًيا. 
أساسية، من غير املتوقع أن يرى املرء منشآت 
االبتكار  اقتصاد معتمد على  في  صغيرة كثيرة 
كدولة قطر، حيث ان نسبة البطالة منخفضة 

وتعتمد املنشآت الناشئة على االبتكار.

2.2 هذا النمط، حيث يظهر أن  ويبين الشكل 
في قطر مشابه  قِدمين” 

ُ
“رواد األعمال امل عدد 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  ملتوسط 
يتبين أن  وباملقارنة مع دول مجاورة،  أفريقيا. 
هذا العدد أكبر مما في السعودية وأقل بكثير من 
وتمتلك قطر رصيًدا  اإلمارات العربية املتحدة. 
قِدمين )%39( أكبر بكثير من 

ُ
من رواد األعمال امل

االبتكار  على  املعتمدة  االقتصادات  متوسط 
)%15(، ومن الواضح أن السبب الرئي�شي وراء 
حيث عبر أكثر  ذلك هو املواطنون القطريون، 
من نصفهم )%53( عن نية تأسيس مشروع في 

السنوات الثالث املقبلة.

وبالعودة إلى الجدول 1.2، فإن قرابة %90 من 
امتالك مشروع  يعتبرون  القطريين  املواطنين 

خاص خياًرا مهنًيا جيًدا.

نوايا ريادة األعمال
)%( 

22.3املتوسطالعالم

38.9اإلجماليقطر

منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا

37.1املتوسط

23.9اإلجماليالسعودية

48.3اإلجمالياإلمارات العربية املتحدة

االقتصادات املعتمدة على 
االبتكار

15.4املتوسط

الجدول 3.2:  نوايا ريادة األعمال، 2016

36%

17%

53%

83%

  الشكل 2.2:   نوايا ريادة األعمال، حسب 
الجنسية والنوع

   نوايا ريادة األعمال

ذكور إناث
املواطنون قطريونالوافدون

 املصدر:  بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر, 2016
 املصدر:  بيانات استطالع السكان البالغين في دولة 

قطر, 2016

قِدمين على بدء مشروع”
ُ
2.2.2 “رواد األعمال امل
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3.2.2 نشاط ريادة األعمال املبكرة

اسم  عليه  يطلق  مقياًسا  الدراسة  تستخدم 
لقياس  املبكرة  األعمال  ريادة  نشاط  إجمالي 
نسبة السكان املشاركين في مرحلتين مبكرتين 

من مراحل ملكية املنشآت، وهما:

الذين  أولئك  الناشئون:  األعمال  رواد    	
جديد،  عمل  لتأسيس  موارد  خصصوا 
لكنهم لم يدفعوا رواتب أو أجوًرا ألكثر من 

ثالثة أشهر.
 

أصحاب املنشآت الجديدة: أولئك الذين   	
الناشئة  األعمال  ريادة  مرحلة  تجاوزوا 
ودفعوا أجوًرا أو رواتب لفترة بين 3 أشهر 

و42 شهًرا.

إن املشروع الذي دفع رواتب أو أجوًرا لفترة 
ناضًجا.  مشروًعا  يعتبر  شهًرا   42 تتجاوز 
ويعطي قياس هاتين املرحلتين املبكرتين وغير 
 عن العدد املحتمل للمنشآت 

ً
الناضجتين فكرة

في  تتوفر  أن  يمكن  التي  والناضجة  املستقرة 
اقتصاد ما في املستقبل )بعد أخذ معدل إغالق 

املنشآت بعين االعتبار(. 
ريادة  أنشطة  مستوى   4.2 الجدول  يقارن 
األعمال في قطر مع متوسط املنطقة ومتوسط 
ونظًرا  االبتكار.  على  املعتمدة  االقتصادات 
لوجود عدد كبير من رواد األعمال املستقبليين 
والسيما  قطر،  في  قِدمين 

ُ
امل األعمال  ورواد 

أيًضا  التوقع  يمكن  القطريين،  املواطنين  من 
بوجود عدد كبير من منشآت األعمال الناشئة 

معدل ريادة األعمال 
الناشئة

)%( 

معدل ملكية املنشآت 
الجديدة

)%( 

النشاط 
الريادي املبكر 

)% TEA(

معدل ملكية 
املنشآت املستقرة 

)%(

معدل إغالق 
األعمال
)%( 

7.25.512.38.03.0العالم

4.33.67.83.03.1قطر

متوسط منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

5.16.010.96.63.83

-3.77.711.42.3السعودية

-1.34.45.71.9اإلمارات العربية املتحدة

متوسط االقتصادات 
املعتمدة على االبتكار

5.53.79.16.72.0

الجدول 4.2:  معدالت شيوع أنشطة ريادة األعمال بين البالغين، عام 2016

أن معدل قطر   4.2 الجدول  ويبين  والجديدة. 
في أنشطة الريادة املبكرة أقل من متوسط دول 
املنطقة ومتوسط االقتصادات املعتمدة على 
االبتكار. ولهذا يظهر أن هنالك فجوة في انتقال 
رواد األعمال املستقبليين من النية إلى الفعل في 

قطر.

إلى  بالنسبة  قطر  ترتيب   5.2 الجدول  يبين 
معدالت شيوع أنشطة ريادة األعمال من بين 
لريادة  العالمي  املرصد  في  مشاركة  دولة   64
معدل  في   22 املرتبة  تحتل  قطر  األعمال. 
الفرص املتصورة، املرتبة 28 في معدل القدرات 
من  الخوف  معدل  في   36 املرتبة  املتصورة، 
الفشل و املرتبة 10 في معدل األهداف الريادية.

ً
الجدول 5.2:  تصورات ذاتية عن ريادة األعمال: ترتيب دولة قطر عامليا

الترتيب/64القيمة )%(

48.422الفرص املتصورة

50.628القدرات املتصورة

35.436الخوف من الفشل

38.910األهداف الريادية

 املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال

 املصدر:  بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر, 2016
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ترتيب دولة قطر على   
ً
أيضا  6.2 يظهر الجدول 

صعيد املعدل االجمالي لنشاط الريادة املبكرة 
بين 64 دولة شملها تقرير املرصد العالمي لريادة 
في هذا   49 املرتبة  فقد احتلت قطر  األعمال. 
املنشآت  ملكية  معدل  في   58 واملرتبة  املعدل 

املستقرة.

و6.2   5.2 في الجدولين   7.2 الجدول  ويتوسع 
ليشمل جميع البلدان ال 64 املشاركة في تقرير 
لعام  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  تقرير 
2016، ومعدالت النشاط الريادي فيها. ويمكن 
. حيث تحتل املرتبة 

ً
تصنيف مكانة قطر عامليا

واملرتبة  الناشئة،  األعمال  ريادة  في مجال   44
10 في  43 في ملكية املنشآت الجديدة، واملرتبة 
معدل إغالق األعمال. وتشير اتجاهات البحوث 
إلى  األعمال  لريادة  العالمي  للمرصد  السابقة 
أنه كلما ارتفع الناتج املحلي اإلجمالي للبلد كلما 
وتدني  املبكرة.  الريادة  نشاط  انخفض معدل 
هذا  ضمن  ُيفسر  قطر  دولة  في  املعدل  هذا 
لناتجها املحلي اإلجمالي املرتفع   

ً
نظرا السياق، 

.
ً
جدا

إن أحد األسباب الرئيسية لهذه الدراسة هو 
األعمال  ريادة  نشاط  “مستوى”  استكشاف 
النمو  مع  النتائج  وربط  البلد،  في  و”نوعه” 
االقتصادي. وقد بّين التقرير حتى هذه النقطة 
نشاط ريادة األعمال في  “مستوى”  وبالتفصيل 
قطر، والسيما الريادة املبكرة. وتقسم الدراسة 

أيًضا النشاط الريادي املبكر إلى “نوعين”:

ريادة مبكرة بدافع توفر الفرصة:   •
وتشمل نشاط ريادة األعمال الناتج جزئًيا   
وليس بسبب  الفرصة،  توفر  كلًيا عن  أو 
ويتضمن  عدم توفر خيارات عمل أخرى. 
ذلك اغتنام فرصة مشروع أو البحث عن 
فرصة أفضل أو مفضلة أكثر أثناء االلتزام 

بعمل.
 

•  ريادة مبكرة بدافع الضرورة: 
الناتج عن  األعمال  ريادة  وتشمل نشاط   
خيارات  توفر  عدم  نتيجة  أي  الضرورة، 

أخرى لتوليد الدخل.

أن  احتمال  أن  تاريخًيا  الدراسة  أظهرت  وقد 
ؤسس بدافع توفر الفرصة 

ُ
تستمر املنشآت التي ت

وتخلق فرص عمل هو أعلى من املنشآت التي 
ؤسس بدافع الضرورة. ومن املتوقع عموًما أنه 

ُ
ت

في الدول املتقدمة ذات الناتج املحلي اإلجمالي 
املرتفع يزداد عدد رواد األعمال بدافع الفرصة، 
بينما يزداد عدد رواد األعمال بدافع الضرورة 

في الدول النامية.

فرص  عدد  بزيادة  االفتراض  هذا  ويرتبط   
أن يجدها في  التي يتوقع املرء  العمل البديلة 
الدول املتقدمة أكثر مما في الدول األقل تقدًما. 
بيد أن اإلصدارات السابقة من هذه الدراسة 
على  املعتمدة  االقتصادات  في  حتى  أنه  تظهر 
منشآت  مالكي  معظم  دافع  يكون  العوامل، 
وفي  األعمال هو توفر الفرصة وليس الضرورة. 
الحقيقة، وجد إصدار عام 2015 من الدارسة 
العالم أجمع كان  في  أن معظم رواد األعمال 
دافعهم إلى ريادة األعمال هو توفر الفرصة. إال 
أعلى  كانت  الفرصة]7[  بدافع  الرواد  أن نسبة 
في االقتصادات املعتمدة على االبتكار مما هي 
العوامل  على  املعتمدة  االقتصادات  في  عليه 

والكفاءة]8[.

)TEA( املعدل االجمالي لنشاط الريادة املبكرة
القيمة 

)%(
الترتيب/64

20167.849

غير  متوفرغير  متوفر2015

غير  متوفر201416.4

3.058معدل ملكية املنشآت املستقرة

ً
الجدول 6.2:  تطور معدالت النشاط ريادة األعمال، ترتيب دولة قطر عامليا

املصدر: تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال, 2016
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الجدول 7.2:  مراحل نشاط ريادة األعمال بين البالغين في االقتصادات املشاركة في الدراسة، مقسمة حسب املنطقة الجغرافية، عام 2016

معدل ريادة األعمال 
الناشئة

معدل ملكية 
املنشآت 
الجديدة

إجمالي النشاط 
الريادي املبكر

معدل ملكية 
املنشآت املستقرة

معدل إغالق 
األعمال

)%()%()%()%()%(االقتصاد

الشرق األوسط

4.33.67.833.1قطر

6.96.212.811.64.7إيران

1.34.45.71.91.3اإلمارات العربية املتحدة

4.14.68.22.73.9األردن

3.77.711.42.33.5السعودية

9.512.121.220.14.5لبنان

1.34.35.67.53املغرب

8.26.614.36.17.3مصر

74.411.343.2إسرائيل

آسيا وأوقيانوسيا

8.86.214.611.32.4أستراليا

4.46.110.37.52.5الصين

5.04.79.46.12.4هونغ كونغ

3.96.810.64.61.7الهند

3.910.414.115.31.9إندونيسيا

6.93.410.22.42.2كازخستان

3.736.76.60.9كوريا الجنوبية

22.84.74.71.5ماليزيا

3.236.275.31.5روسيا

3.64.68.27.71.8تايوان

5.212.617.227.53.3تايالند

أوروبا

6.03.79.68.82النمسا

2.62.24.86.21.4بلغاريا

62.48.44.23.4كرواتيا

7.64.5128.22.9قبرص

11.64.816.27.82.7إستونيا

4.32.76.77.31.2فنلندا

3.12.35.34.31.5فرنسا

4.64.38.68.63.1جورجيا

2.91.74.671.1أملانيا

3.22.65.714.13.8اليونان

4.83.27.95.51.4هنغاريا
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7.04.410.94.41.8إيرلندا

2.22.24.45.20.8إيطاليا

9.74.914.29.52.5التفيا

6.42.99.23.22.2لوكسمبورغ

3.43.16.57.21.6مقدونيا

5.75.41110.22.1هولندا

4.66.110.77.13.1بولندا

4.73.78.27.11.2البرتغال

6.43.29.56.13سلوفاكيا

5.13.186.71.3سلوفينيا

2.32.95.26.21.2إسبانيا

5.81.87.64.52.1السويد

5.13.28.211.11.3سويسرا

8.97.616.19.43.7تركيا

5.23.78.86.11.6اململكة املتحدة

أمريكا الشمالية

10.06.916.76.83.4كندا

8.94.012.69.22.0الواليات املتحدة األمريكية

أمريكا الالتينية والكاريبي

8.95.614.57.94.3األرجنتين

18.710.728.85.38.5بليز

6.214.019.616.93.8البرازيل

15.69.324.28.04.8تشيلي

16.311.327.38.95.3كولومبيا

22.411.031.814.37.2إكوادور

8.06.714.311.55.2السلفادور

12.28.620.19.12.5غواتيماال

4.15.89.98.24.1جامايكا

8.64.713.24.42.3بنما

19.95.725.16.14.8البيرو

8.52.010.31.62.1بورتو ريكو

10.14.214.17.44.7أوروغواي

بقية دول أفريقيا

21.213.533.528.06.3بوركينا فاسو

17.810.927.615.27.7الكاميرون

3.93.36.92.54.4جنوب أفريقيا

7.25.512.38.03.0املتوسط العام

املصدر: تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال, 2016
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يبين الشكل 3.2 أن %83 من منشآت األعمال 
في مراحلها األولى في قطر تأسست بدافع توفر 
ونسبة رواد األعمال بدافع الفرصة  الفرصة، 
ومتوسط  املنطقة  متوسط  من  أعلى  فيها 
وليس  االبتكار.  على  املعتمدة  االقتصادات 
في  األعمال  منشآت  معظم  أن  القول  مفاجًئا 
قطر تقوم على توفر الفرصة، ألن معدل البطالة 
فيها هو من أدنى املعدالت في العالم، وألن ملكية 
املنشآت تحظى باحترام كبير في املجتمع. وهذه 
داللة جيدة ملستقبل قطاع املنشآت الصغيرة 
واملتوسطة في قطر، ألن الدراسة تظهر تاريخًيا 
أن املنشآت القائمة على توفر الفرصة مرشحة 
أكثر لتنمو وتنجح وتساهم في خلق فرص العمل 
أما األقلية من رواد األعمال بدافع  الجديدة. 

الضرورة الذين شاركوا في االستطالع في قطر 
)%11( فمعظمهم من الوافدين.

الريادية  األنشطة  في   14 املرتبة  قطر  وتحتل 
النشاط  إجمالي  من   %( الفرصة  توفر  بدافع 
الريادي املبكر(، واملرتبة 60 في األنشطة بدافع 
الريادي  النشاط  إجمالي  من   %( الضرورة 
دراسة  في  املشاركة  ال64  الدول  بين  املبكر( 
عام 2016. وألغراض املقارنة، تحتل السعودية 
املرتبة األولى في األنشطة بدافع توفر الفرصة 
بدافع  األنشطة  في   62 واملرتبة   )92.3%(
بينما تحتل اإلمارات املرتبة  الضرورة )7.5%(، 
54 في النوع األول )%61.8( واملرتبة 20 في النوع 

الثاني 29.2%(.

ومن بين رواد األعمال الذين لديهم دافع توفر 
الفرصة، ثمة نسبة تسعى إلى تحسين أوضاعها، 
إما عبر زيادة االستقاللية أو عبر زيادة الدخل 
ويطلق  الحالي(.  بالدخل  االحتفاظ  )مقابل 
هؤالء  على  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد 
نسبة  ولتقدير  التحسين’.  بدافع  ’الرواد  اسم 
هؤالء إلى الرواد بدافع الضرورة، وضع املرصد 
في  أنه   8.2 الجدول  ويظهر  الدافعية.  مؤشر 
عام 2016، بلغ عدد الرواد بدافع التحسين في 
قطر ستة أضعاف عدد الرواد بدافع الضرورة. 
قطر   بين  مقارنة   9.2 الجدول  يعرض  كما 
والسعودية واإلمارات في مؤشر الدافع إلى ريادة 

األعمال.

49.3 48.1

82.7

45.1
28.3

10.5
18.1

28.9

بدافع الفرصة )% من إجمالي النشاط الريادي املبكر( 

قطر

55.2

23.0

الشكل 3.2:  معدالت النشاط الريادي املبكر بدافع توفر الفرصة والضرورة في قطر وفي االقتصادات املقارنة، عام 2016

املرتبة/64القيمة دافع توفر الفرصة/الضرورة من أجل التحسني

6.06قطر

5.47السعودية

1.444اإلمارات العربية املتحدة

الجدول 8.2:  مؤشر الدوافع، عام 2016: دول مجلس التعاون الخليجي

بدافع الضرورة )% من إجمالي النشاط الريادي املبكر(

استطالع السكان البالغينالخليجاقتصادات معتمدة على االبتكار منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

املصدر: تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال, 2016

 املصدر:  بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر, 2016
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4.2.2 منشآت األعمال املستقرة

املستقرة  األعمال  منشآت  الدراسة  تستخدم 
في أي اقتصاد لتكوين فكرة عن استدامة رواد 
املستقرة  األعمال  ومنشآت  املحليين.  األعمال 
مرحلتي  لتتجاوز  ونضجت  نمت  منشآت  هي 
املنشآت الناشئة والجديدة. ويساهم هذا النوع 
من املنشآت حالًيا في االقتصاد املحلي بتقديمها 
املستمر ملنتجات وخدمات جديدة، بينما توفر 
في الوقت نفسه قاعدة مستقرة لتوفير فرص 
4.2 أن معدل  الجدول  العمل لآلخرين. ويبين  
متوسط  من  أقل  قطر  في  املستقرة  املنشآت 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )3.0% 
أدنى  رابع  إنه  بل  الترتيب(،  على   6.6 مقابل 
4-2 أيًضا أن  معدل في املنطقة. ويبين الجدول 
معدل املنشآت املستقرة في قطر أقل من نصف 
االبتكار  على  املعتمدة  االقتصادات  متوسط 

)%3.0 مقابل %6.7 على التوالي(.

املنشآت  من  كاٍف  عدد  وجود  عدم  ويعد 
من  مستدام  رصيد  لخلق  والجديدة  الناشئة 
األعمال  منشآت  لرفد  املبكرين  األعمال  رواد 
 أحد أسباب انخفاض معدل 

ً
املستقرة مستقبال

إلى  ذلك  ويعيدنا  قطر.  في  املستقرة  املنشآت 
انخفاض معدل إجمالي النشاط الريادي املبكر 
وليس  الذي يصل إلى حدوده الدنيا في قطر، 
املرحلة  لرفد  املنشآت  من  يكفي  ما  هنالك 
وهذا يعني أنه من املمكن أن ال يكون  التالية. 
لدى قطر ما يكفي من رواد األعمال للمساهمة 

في النمو االقتصادي للبلد.

في  الريادي املبكر  النشاط  يبلغ معدل إجمالي 
قطر )%7.8( قرابة ثالثة أضعاف معدل ملكية 
املنشآت املستقرة )%3.0(، ما يدل على أن نحو 
ثلث املنشآت الناشئة القليلة املوجود في قطر 
سيتطور ليصبح مشروًعا مستقًرا. فهي تحتاج 
املستويات  جميع  في  األنشطة  هذه  زيادة  إلى 
وثمة  األعمال.  ريادة  بممارسة  النية  تلي  التي 
حاجة في املقام األول إلى منشآت مبتدئة لدعم 
وبعد ذلك ينبغي  املنشآت الناشئة والجديدة، 
االهتمام بمشكلة إغالق األعمال بغية ضمان 
تحول مجمل أنشطة الريادة املبكرة إلى منشآت 
قابل  أثر  سيتحقق  فقط  وعندها  مستقرة، 

للقياس على النمو االقتصادي.

5.2.2 إغالق األعمال

تم  عدة،  ألسباب  األعمال  إغالق  يحدث 
استكشاف أغلبها في استطالع السكان البالغين. 
أن معدل اإلغالق في قطر   4.2 ويبين الجدول 
وهو أمر مشجع.  أدنى من املتوسط اإلقليمي، 
السعودية  في  األعمال  إغالق  مع  وباملقارنة 
فإن  الترتيب(  على  و2.63   3.06( واإلمارات 
أنه  كما   ،

ً
قليال أعلى  قطر  في  املسجل  املعدل 

أعلى من متوسط االقتصادات املعتمدة على 
االبتكار، األمر الذي يشير إلى وجود فرصة أمام 
قطر لتحسين أدائها لتواكب األسواق املتطورة 
ويفوق معدل إغالق األعمال في قطر  األخرى. 
وعلى الرغم من أن  معدل املنشآت املستقرة، 
الفارق ضئيل )%0.1(، فإنه يدل على أن عدد 
املنشآت  من  أكبر  أبوابها  تغلق  التي  املنشآت 
اإلغالق  أسباب  وتختلف  وتنجح.  تستمر  التي 
)كاملشاكل  فبعضها سلبي  من حالة إلى أخرى. 
فرصة  )كتوفر  إيجابي  اآلخر  وبعضها  املالية( 
إغالق  أسباب   9.2 الجدول  ويلخص  للبيع(. 
مشاريع رواد األعمال في قطر، ويتبين أن السبب 
األكثر شيوًعا هو نفسه في دول املنطقة والدول 

األخرى املعتمدة على االبتكار.

متوسط 
العالم 

)%(

قطر
)%( 

متوسط منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا 

)%(

متوسط االقتصادات املعتمدة على 
االبتكار
)%( 

8.68.69.36.80توفر فرص للبيع

35.728.641.733.1املشروع غير مربح

12.016.312.99.5مشاكل مالية

10.611.48.712.6توفر فرصة عمل أو مشروع بديل

4.01.12.44.5إغالق مخطط له مسبًقا

3.83.02.46.3التقاعد

18.026.215.930.2أسباب شخصية

3.11.82.33.2حالة طارئة

الجدول 9.2:  أسباب إغالق األعمال في قطر ودول املقارنة، عام 2016

 املصدر:   بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر و تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال, 2016
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أعمالهم  أغلقوا  ممن  عين 
َ
ستطل

ُ
امل ثلث  قرابة 

فعلوا ذلك ألن منشآتهم لم  في قطر،   )29%(
تكن مربحة، وهو السبب األكثر شيوًعا لإلغالق 
وقد وجدت الدراسة أن  عين. 

َ
ستطل

ُ
بحسب امل

مشكلة الربحية ترتبط عادة بما يلي:

عدم توفر مهارات أعمال كافية، 
وبخاصة لدى رواد األعمال الجدد

االفتقار إلى هياكل دعم ميسورة 
التكاليف و/أو ناجعة، كتوفر 

مقرات العمل، والبنية التحتية 
املهنية )كاملوردين( أو املادية 

)كالنقل(

القطاعات املتخمة ما يدفع هامش 
الربح إلى أدنى مستوى له

االحتكارات حيث يستفيد الالعبون 
الكبار فيها من ميزة اإلنتاج بكميات 

كبيرة ومن سيطرتهم على السوق

ارتفاع املصاريف غير املباشرة التي 
ال يمكن تجنبها ما يجعل األسعار 
ترتفع وبالتالي ينفض عنها الزبائن

األعمال  رواد  نسبة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
سبًبا  باعتبارها  الربحية”  “عدم  ذكروا  الذين 
من  أقل  هي  األعمال  ممارسة  عن  للتوقف 
املتوسط املسجل في املنطقة أو في االقتصادات 
املعتمدة على االبتكار، ما يدل على أن الربحية 
مسألة أقل إثارة للقلق في قطر مقارنة باألسواق 
عين 

َ
ستطل

ُ
امل ربع  من  أكثر  تحدث  املشابهة. 

ممن توقفوا عن ممارسة أعمالهم في   )26%(
وهذا  للتوقف،  شخصية”  “أسباب  عن  قطر 
السبب هو أكثر شيوًعا في قطر من دول املنطقة .

السابقين  األعمال  رواد  من   16% وذكر 
إلغالق  سبًبا  باعتبارها  التمويل  صعوبات 
وهي نسبة أعلى كذلك من  في قطر،  األعمال 
متوسط دول املنطقة ومتوسط االقتصادات 

املعتمدة على االبتكار.

3.2 مواصفات رواد األعمال في دولة 
قطر

جمع  إلى  البالغين  السكان  استطالع  يهدف 
أكانوا رواد  بيانات من أفراد في املجتمع، سواء 
الدراسة  طريقة  وتسمح  ذلك.  غير  أو  أعمال 
باستكشاف  األفراد  من  املعلومات  جمع  في 
لرواد  والسلوكية  الديمغرافية  املواصفات 
األعمال ومواقفهم في كل بلد مشارك فيها. ومن 
املمكن أيًضا قياس مستوى املشاركة في أنشطة 
املجموعات  أي  واستكشاف  األعمال  ريادة 
السكانية هي األكثر أو األقل مشاركة فيها. ويمكن 
سياسات  لوضع  املعلومات  هذه  استخدام 
وبرامج هادفة، وزيادة املشاركة الفعالة في ريادة 

األعمال ورفع اإلنتاجية االقتصادية.

حسب  األعمال  ريادة  أنشطة   1.3.2
العمر

وجدت دراسة املرصد العالمي لريادة األعمال 
العالم  مستوى  على  توافق  ثمة  أن  تاريخًيا 
لجهة الفئات العمرية األكثر مشاركة في مراحل 
الريادة املبكرة. وتشير االتجاهات إلى مستويات 
متدنية نسبًيا لنشاط ريادة األعمال املبكرة بين 
 18-24 عين من شباب الفئة العمرية 

َ
ستطل

ُ
امل

عاًما. وتزيد مستويات النشاط على نحو ملحوظ 
بين مستطلعي الفئة 25-44 عاًما، ثم تنخفض 
باطراد في الفئات العمرية األكبر. وقد لوحظ أن 
أكبر انخفاض في مستوى النشاط يحدث لدى 
 54 تزيد عن  التي  العمرية  الفئات  مستطلعي 

عاًما.

ووجد أن مستويات الريادة املبكرة هي األعلى 
األمر الذي  عاًما،   44-25 بين املشاركين بعمر 
لهذه  الكافي  الوقت  توفر  عن  ناتًجا  يكون  قد 
الفئة العمرية لتطوير مهاراتها من خالل التعليم 
بنفسها.  وثقتها  قدراتها  وبناء  العملية  والخبرة 
وقد تحظى هذه الفئة العمرية بوصول أفضل 
إلى املوارد كالشبكات واملدخرات واألموال. ويعد 
الذي  األسا�شي  التحدي  التمويل  إلى  الوصول 
فالشباب  الجديدة.  املنشآت  يواجه  ما  غالًبا 
في  تحديات  يواجهون  العالم  أنحاء  جميع  في 
الحصول على التمويل أكثر من الفئات العمرية 

األخرى، 

أعمارهم  تتجاوز  من  فإن  أخرى،  جهة  ومن 
في  استقروا  قد  يكونون  ما  غالًبا  عاًما   44
 أعلى وميزات أفضل 

ً
وأمنوا دخال مهنة معينة، 

وأحسوا بنوع من االستقرار والنجاح املنهي واملالي. 
كما أن لدى هذه الفئة على األرجح التزامات 
وااللتزامات  العقارية  كالقروض  أكبر،  مالية 
األسرية. ولذلك من غير املرجح أن يقدموا على 
املغامرة طوًعا والتضحية بهذا االستقرار بغية 

استكشاف فرص ريادة أعمال.

في  املشاركين  نسبة   3.2 الجدول  ويوضح 
النشاط الريادي املبكر في كل فئة عمرية في دولة 
قطر. وبالتوافق مع النتائج العاملية، فإن الفئة 
الريادي  النشاط  في  مشاركة  األقل  العمرية 
 24-18 أي فئة  املبكر هي الفئة األكثر شباًبا، 
25- بينما األكثر مشاركة هي فئة   ،)6%( عاًما 
توجد في قطر نسبة مرتفعة   .)17%( عاًما   44
نسبًيا من الفئة العمرية )55-64 عاًما( تشارك 
في النشاط الريادي املبكر في قطر. ويالحظ أن 
نسبة املشاركة في قطر أدنى من دول املقارنة 
في كافة الفئات العمرية باستثناء الفئة 64-55 
عاًما، حيث تصبح نسبتها أعلى من دول املقارنة. 
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خلق مسارات بديلة لعمل الشباب.

أرجحية أن يقوم رواد األعمال الشباب بتشغيل أخصائيين شباب.

رواد األعمال الشباب أكثر استجابة على نحو استثنائي للفرص االقتصادية وتوجهات املستهلك الجديدة.

ا في القطاعات الجديدة واألعلى نمًوا، وبخاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيا 
ً
يميل الشباب ألن يكونوا أكثر نشاط

الحديثة، من الطاقة املتجددة املستدامة وحتى تكنولوجيا املعلومات.

 جديدة من العمل املستقل
ً

الشباب أكثر ابداًعا وغالًبا ما يخلقون أشكاال

الشباب الذين يعملون لحسابهم أكثر رضا عن حياتهم بصورة عامة، ما يؤدي إلى تقليل االضطرابات االجتماعية 
املرتبطة بالشباب.]9[

تقدم ريادة األعمال للشباب املحبطين العاطلين عن العمل فرصة لالستقرار والنجاح مالًيا ومهنًيا.]10[

تسمح الخبرة والتدريب على ريادة األعمال بامتالك الشباب مجموعة مهارات قابلة للتحويل تفيدهم في مجاالت أخرى 
من الحياة، وتفيد كافة أفراد املجتمع سواء أصبحوا رواد أعمال أم ال.]11[

6.3

7.3

9.3

13.2

11.2

8.3

5.0

9.1

6.0

7.4
6.9

6.1

12.6

10.7

8.8

44-55 عاما54-45 عاما44-35 عاما34-25 عاما24-18 عاما

قطر الشرق األوسط وشمال أفريقياالدوالملعتمدة على االبتكار

الشكل 4.2:  نسب الشرائح العمرية املنخرطة في النشاط الريادي املبكر في قطر واقتصادات املقارنة، عام 2016

 املصدر:   : بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر 2016

لقد قدمت منظمات ومبادرات عاملية، من ضمنها منظمة العمل الدولية والبنك الدولي ومبادرة شباب األعمال الدولية، أدلة وقرائن واضحة 
على فوائد تحفيز ريادة األعمال بين الشباب، ونذكر من هذه الفوائد:
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حسب  األعمال  ريادة  نشاط   2.3.2
الجنس واملجموعات السكانية

أن  الدراسة  من  السابقة  اإلصدارات  وجدت 
نسب مشاركة الرجال في أنشطة ريادة األعمال 
في  النساء  نسب  من  أعلى  الدوام  على  هي 
الدراسة سنة  وكررت  الدول املشاركة.  جميع 
بعد أخرى عدة عوائق تعترض ريادة األعمال 

األنثوية، ومنها:

املسؤوليات املنزلية الكثيرة.	 
مستوى تعليمي أقل من الرجال )وبخاصة 	 

في الدول النامية(.
االفتقار إلى نماذج أنثوية في ريادة األعمال.	 
قلة الشبكات والجمعيات املهتمة باألعمال 	 

واملعنية باملرأة في املجتمعات املحلية.
االفتقار إلى الرأسمال واملمتلكات.	 
انخفاض املكانة االجتماعية.	 
االفتقار إلى إصرار املرأة وثقتها بقدراتها على 	 

النجاح نتيجة القيم واملواقف الثقافية.

وال تنطبق هذه التوجهات على جميع الدول، 
الطموحات،  األعمال  رائدات  كافة  على  وال 
لكنها تشرح بشكل أو بآخر االتجاه العام لهيمنة 
الذكور على ريادة األعمال. ويبين الجدول 10.2 
أن توزع املشاركة في أنشطة ريادة األعمال بين 
العاملية.  املعدالت  اتجاه  نفس  يتبع  الجنسين 
أنشطة  معدالت  في  الفجوة  أن  املفاجئ  لكن 

ودول  قطر  بين  اإلناث  لدى  األعمال  ريادة 
لدى  منها  ملحوظ  نحو  على  أضيق  املقارنة 
وتتوافق النسبة بين معدالت أنشطة  الرجال. 
ريادة األعمال لدى الذكور واإلناث مع متوسط 
النسب في االقتصادات املعتمدة على االبتكار، 
املنطقة.  دول  متوسط  من  بكثير  أعلى  وهي 
ومن بين املشاركين في النشاط الريادي املبكر 
مقابل كل  هنالك تقريًبا ثماني نساء  في قطر، 
عشرة رجال، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط 
دول املنطقة البالغ ست نساء مقابل كل عشرة 
معدالت  لزيادة  إمكانية  ثمة  حين  وفي  رجال. 
مشاركة كال الجنسين في أنشطة ريادة األعمال 
فإن فرصة الزيادة بين الرجال أعلى.  في قطر، 
في معدل ريادة األعمال   39 وتحتل قطر املرتبة 
في  البالغات  )كنسبة مئوية من عدد  األنثوية 
في  املشاركة  البلدان  ببقية  مقارنة  املجتمع( 

استطالع السكان البالغين لعام 2016.

 ويظهر الجدول 11.2 بوضوح الفرق في أنشطة 
الريادة املبكرة املعتمدة على توفر الفرصة بين 
بدول املنطقة   

ً
الذكور واإلناث في قطر مقارنة

واالقتصادات املعتمدة على االبتكار. فعدد رواد 
املنخرطين  قطر  في  املبتدئين  الذكور  األعمال 
بدافع توفر الفرصة أو بدافع الضرورة  سواء 
فإن  أخرى،  ومن جهة  املقارنة.  دول  أقل من 

للنشاط  املبتدئات  اإلناث  األعمال  رواد  عدد 
أكبر  في قطر  الفرصة  توفر  بدافع  املنخرطات 
منه في دول املقارنة. قطر تحتل املرتبة االولى في 
نسبة فرص ريادة االعمال بين الذكور واالناث 

مقارنة ببقية البلدان املشاركة.

قطر  في  املبتدئات  األعمال  رائدات  عدد  إن 
اللواتي بدأن نشاطهن بدافع الضرورة قليل، 
ومشابه لعدد رواد األعمال من الفئة نفسها، 
ما يعني أن كال الجنسين في قطر من املرجح أن 
وليس  االختيار  بدافع  األعمال  ريادة  يختاروا 
وهذا أمر مشجع ويدل على ضعف  الضرورة. 
عوائق  القطريات  النساء  تواجه  أن  احتمال 
أمام الريادة يفرضها التمييز بين الجنسين، وهو 
أمر يعيق الكثير من النساء في العالم. وهو يعني 
أيًضا أن العوائق أمام ريادة األعمال في قطر 
إال أنه  على حد سواء.  تواجه الذكور والنساء 
ال  وعلى الرغم من هذا التكافؤ بين الجنسين، 
يزال معدل نشاط الريادة املبكرة بدافع توفر 
وهو  منخفًضا،  قطر  في  الذكور  بين  الفرصة 
أحد أسباب انخفاض املعدل االجمالي لنشاط 

الريادة املبكرة في قطر.

قطر 
)%(

متوسط دول الشرق األوسط وشمال افريقيا 
)%(

متوسط االقتصادات املعتمدة على االبتكار
)%(

8.113.811.3معدل ريادة األعمال بين الذكور

6.87.86.8معدل ريادة األعمال بين اإلناث

قطر
)%( 

متوسط دول الشرق األوسط وشمال افريقيا
)%( 

متوسط االقتصادات املعتمدة على 
االبتكار

)%( 

6.59.39.0الذكور املنخرطين بدافع توفر الفرصة

0.93.91.9الذكور املنخرطين بدافع الضرورة

6.45.35.7اإلناث املنخرطات بدافع توفر الفرصة

0.41.81.3اإلناث املنخرطات بدافع الضرورة

الجدول 10.2:  املشاركة في ريادة األعمال حسب الجنس، في قطر ودول املقارنة، 2016

الجدول 11.2:  دوافع ريادة األعمال حسب الجنس، في قطر ودول املقارنة، 2016

 املصدر:   بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر و تقرير املرصد العالمي لريادة االعمال, 2016

 املصدر:   بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر و تقرير املرصد العالمي لريادة االعمال, 2016

2.3.2 نشاط ريادة األعمال حسب الجنس واملجموعات السكانية
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لرواد  التعليمي  املستوى   3.3.2
األعمال املبتدئين في قطر

عد القوى العاملة املتعلمة أساًسا لإلنتاجية 
ُ
ت

املهرة،  املتعلمون،  واألشخاص  االقتصادية. 
يشكلون  قدراتهم  من  والواثقون  املبدعون 
والنمو  التنافسية  تحقيق  في  الدافعة  القوة 
االقتصادي. فالتعليم عنصر أسا�شي في شعور 
الفرد بالثقة والتأكد من قدراته. وملا كانت الثقة 
إحدى الدوافع الرئيسية لتأسيس عمل جديد، 
بقدراته،  اإلنسان  بثقة  ا 

ً
مرتبط التعليم  وكان 

فإن ارتفاع املستوى التعليمي للسكان، سيؤدي 
ريادة  أنشطة  في  مشاركتهم  احتمال  زيادة  إلى 
األعمال. وقد أظهرت الدراسة على الدوام وجود 
ونشاط  املتصورة  القدرات  بين  قوي  ترابط 
أهمية  على  يؤكد  الذي  األمر  املبكرة،  الريادة 
قِدمين على بدء 

ُ
التعليم في تطور رواد األعمال امل

مشروع جديد.

أن   12.2 رقم  بالجدول  )ب(  العمود  ُيبين 
عين 

َ
ستطل

ُ
من رواد األعمال املبتدئين امل  69%

خريجون جامعيون )بكالوريوس أو ماجستير أو 
دكتوراه(. كما يظهر أن احتمال أن يكون رواد 
األعمال من حملة الشهادة الثانوية )%20( هو 
خريجي  من  يكونوا  أن  احتمال  تقريًبا ضعف 
)ج(  العمود  ويبين   .)11%( املتوسطة  املعاهد 
جانًبا مختلًفا من البيانات   12.2 من الجدول 
نفسها. فعلى الرغم من أن معظم رواد األعمال 
املبتدئين خريجين جامعيين، فإن نسبة ضئيلة 
الريادة  في  ينخرطون  الجامعات  خريجي  من 
من  للتحول  معدل  أعلى  أن  ويتبين  املبكرة. 
الدراسة إلى أنشطة ريادة األعمال هو في التعليم 
الجامعي  والتعليم فوق   )23%( الجامعي  قبل 

.)28%(

ويمثل الرابط القوي بين التعليم فوق الجامعي4 
 هامة لدولة قطر. فهناك 

ً
والريادة املبكرة فرصة

مؤسسات تعليمية في قطر تقدم  فقط ثالث5 
جامعة   12 )من أصل  برامج الدراسات العليا 
في قطر6(، أي أن ربع جامعات قطر فقط تقدم 
وألن األشخاص الذين حصلوا  دراسات عليا. 
على تعليم جامعي أو أكثر يمثلون أكبر عدد من 
ثمة فرصة لدعم االلتحاق  بين رواد األعمال، 
ولتحقيق ذلك يمكن  بالتعليم فوق الجامعي. 
اتباع استراتيجية زيادة عدد مؤسسات التعليم 
املقاعد  عدد  زيادة  وبالتالي  الجامعي،  فوق 

وتنويع برامج الدراسات العليا.

أ( املستوى التعليمي 
في قطر

)%(

ب( املستوى التعليمي بين رواد 
األعمال املبتدئين في قطر

)%(

ت( التحسن في أنشطة الريادة 
املبكرة لدى كل مستوى تعليمي

)%(

24.219.623.1حتى الثانوية العامة

13.411.46.3معهد متوسط

52.148.66.9دراسة جامعية

10.020.528.2ماجستير أو دكتوراه

الجدول 12.2:  املستوى التعليمي لرواد األعمال املبتدئين في قطر2 3، 2016   

 املصدر:   بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر و تقرير املرصد العالمي لريادة االعمال, 2016

2  األرقام الواردة في الجدول 12.2  هي نتيجة تحليل استبيانات استطالع السكان البالغين لدراسة املرصد العالمي لريادة األعمال في عام 2016، وليست بيانات إحصاء رسمي

3  تختلف املراحل التعليمية بين الدول املشاركة في الدراسة، وبالتالي ال يمكن مقارنتها مع دول املنطقة أو االقتصادات املعتمدة على االبتكار.

4  يعرف التعليم فوق الجامعي )أو الدراسات العليا( بأنه الدراسة التي تتجاوز الدراسة الجامعية، ويتضمن دراسة املاجستير والدكتوراه.

5  جامعة قطر، جامعة حمد بن خليفة وجامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال )HEC Paris( هي املؤسسات الوحيدة في قطر التي تقدم الدراسات العليا.

6  مؤسسات التعليم العالي في قطر: جامعة قطر، جامعة حمد بن خليفة، جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال )HEC Paris(، جامعة نورث ويسترن، كلية جورج تاون للخدمات الخارجية، جامعة كارنيجي ميلون، جامعة ويل كورنيل، جامعة فرجينيا كومونويلث، كلية لندن 

الجامعية، جامعة تكساس آي آند إم، جامعة كاالجاري، جامعة ستندن.

3.3.2 املستوى التعليمي لرواد األعمال املبتدئين في قطر
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4.2 أثر ريادة األعمال

على  نفسه  األثر  األعمال  رواد  لكل  ليس 
مجتمعهم وعلى االقتصاد املحلي. فثمة عوامل 
االقتصادية  التنمية  في  أساسًيا  دوًرا  تلعب 
مثل الصناعة، وخلق فرص العمل، واالبتكار، 
على  الجزء  هذا  ويركز  العاملية.  والتنافسية 

العوامل املرتبطة برواد األعمال في قطر.

1.4.2 قطاع الصناعة

يظهر الجدول 13.2 توزع نشاط الريادة املبكرة 
القطاع،  حسب  املستقرة  املنشآت  ونشاط 
املنطقة  دول  وبين  قطر  دولة  بين  ويقارن 
ويتبين  االبتكار.  على  املعتمدة  واالقتصادات 
في  تحدث  املبكرة  الريادة  أنشطة  معظم  أن 
اتجاه  وهو   ،)44%( املستهلك  خدمات  قطاع 
املعتمدة  واالقتصادات  املنطقة  لدول  مشابه 
هذا  في  األعمال  أنشطة  حيث  االبتكار،  على 
وبخالف  آخر.  قطاع  أي  من  أكبر  القطاع 
املستقرة  املنشآت  أنشطة  معظم  تقع  ذلك، 
أنشطة  أما   ،)42%( التحويلية  القطاعات  في 

القطاع االستخراجي فهي في حدود دنيا سواء 
ويعود  املستقرة.  أو  الناشئة  املشروعات  في 
ذلك على األرجح إلى محدودية املوارد الطبيعية 
املتوفرة في دولة ذات  )بخالف النفط والغاز( 
بيئة صحراوية. وفي ظل النمو السكاني والزيادة 
أطلقت  السنوية الكبيرة في استهالك األغذية، 
ملكية  لتشجيع  املشاريع  من  عدًدا  الحكومة 
ويبدو  املنشآت الجديدة في قطاع الزراعة]12[. 
أن ذلك يمثل فرصة ملراجعة هذه املشاريع من 
أجل زيادة مشاركة رواد األعمال في هذا القطاع.

2.4.2 خلق فرص العمل

تقيس الدراسة توقعات خلق فرص عمل من 
خالل سؤال رواد األعمال املبتدئين عن عدد 
العاملين لديهم حالًيا )عدا الشركاء واملالكين(، 
السنوات  في  لديهم  وكم فرصة عمل ستتولد 
الخمس املقبلة. ويشير الفرق بين عدد العاملين 

الحالي واملتوقع إلى توقعات النمو. 

ريادة 
األعمال 
املبكرة في 

قطر
)%(

متوسط الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا
)%(

متوسط 
االقتصادات 
املعتمدة على 

االبتكار
)%(

املنشآت 
املستقرة في 

قطر
)%(

متوسط الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا
)%(

متوسط 
االقتصادات 
املعتمدة على 

االبتكار
)%(

االستخراج
)الزراعة وصيد السمك والغابات 

والتعدين(
1.03.84.30.04.18.0

القطاعات التحويلية
)البناء، الصناعة التحويلية، النقل، 
االتصاالت، املرافق وتجارة الجملة(

26.525.821.941.931.827.9

خدمات األعمال
)املالية، التأمين، العقارات، كافة خدمات 

األعمال(
29.013.826.823.313.728.0

خدمات املستهلك
)تجارة التجزئة، السيارات، الفنادق، 

املطاعم، الخدمات الشخصية، 
الصحة، التعليم والخدمات االجتماعية، 

الخدمات الترفيهية(

43.556.747.034.850.436.1

الجدول 13.2:  ريادة األعمال املبكرة واملنشآت املستقرة حسب القطاع في قطر ودول املقارنة، 2016

 املصدر:   بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر و تقرير املرصد العالمي لريادة االعمال, 2016
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في  النمو  توقعات  إلى   14.2 الجدول  ويشير 
السنوات الخمس املقبلة لدى رواد األعمال في 
قطر. وتعد توقعات النمو إحدى املؤشرات على 
إلى طموحات  إضافة  األعمال،  خطط توسيع 

رواد األعمال تجاه مشاريعهم.

 يذكر أن طموحات رواد األعمال في قطر اكبر من 
نظرائهم في دول املنطقة واالقتصادات املعتمدة 
على االبتكار. حيث يتوقع نصف رواد األعمال 
بمشروعاتهم  تتولد  أن   )52%( عين 

َ
ستطل

ُ
امل

أكثر من خمس فرص عمل جديدة في السنوات 
الخمس املقبلة، وهو ضعف الرقم املسجل في 

دول املقارنة )22%، 24%(.

ما  غالًبا  املبتدئين  الرواد  طموحات  أن  بيد 
تفوق قدراتهم، ألن معدل إغالق األعمال أعلى 
 .)4.2 )الجدول  املستقرة  املنشآت  معدل  من 
فاملنشآت التي تنجح في االستمرار في قطر تتمتع 
إال أن  بالقدرة على النمو وخلق فرص العمل، 
نسبة ضئيلة من املرجح أن تبلغ هذا املستوى 

من النضج.

3.4.2 االبتكار واالنتقال إلى العاملية

عناصر  من  أساسًيا  عنصًرا  االبتكار  يشكل 
ريادة األعمال، ورواد األعمال األكثر ابتكاًرا هم 
على األغلب الذين يطورون املشروعات األكثر 
نجاًحا. ويتمتع رواد األعمال املبتكرون بالقدرة 
وخدمات  سلع  بإدخال  األسواق  اقتحام  على 
مبتكرة.  استراتيجيات  وباعتماد  جديدة 
للطلب  جديدة  قنوات  عبر  ذلك  ويحققون 
ويتجاوزون املشاريع األقل ابتكاًرا والتي تعجز 
أنظمة إنتاجها عن التكيف واالستمرار في النمو.

وخدمات  سلع  إدخال  مجرد  االبتكار  وليس 
جديدة، بل هو أيًضا نجاح رائد األعمال بتحديد 
مناطق  واستكشاف  جديدة،  خاصة  أسواق 
وطرق  عروض  وتقديم  مطروقة،  غير  تجارية 
وخدماته.  ملنتجاته  قة 

ّ
خال وتسويق  تسليم 

ا في عروضه 
ً
ولتحقيق ذلك، عليه أن يكون حاذق

معارفه  ترجمة  على  قدرة  ويظهر  التنافسية، 
وكلما كان  إلى سلع وخدمات جديدة ومتميزة. 
رواد األعمال أكثر ابتكاًرا، كانت فرص نجاحهم 
أعلى، وبخاصة في خلق أسواق جديدة وتحقيق 

حصتهم في السوق على حساب املنافسين.

وتقيس الدراسة االبتكار باستخدام توليفة من 
متغيرين أساسيين )مذكورين في الجدول 15.2( 

الغاية منهما استكشاف ما يلي:

.

املرتبطة  النتائج   15.2 الجدول  ويبين 
بمستويات االبتكار لدى رواد األعمال في قطر. 
يعتقد نصف رواد األعمال املبتدئين في قطر 
سلعهم  سيجدون  املستهلكين  أن   )49%(
وهو معدل مشابه ملستوى  وخدماتهم أصلية، 
االبتكار في املنتجات والخدمات في دول املنطقة 
واالقتصادات املعتمدة على االبتكار. إال أن ثلث 
رواد األعمال املبتدئين فقط )%32( ذكروا أن 
وهي  عدد املنافسين لهم قليل أو غير موجود، 
نسبة أقل من متوسط دول املنطقة وأقل بكثير 
من متوسط االقتصادات املعتمدة على االبتكار 
)%48(. ومن الواضح أن رواد األعمال في قطر 
يعتمدون منتجات وخدمات جديدة في السوق، 

املتوسط 
العالمي 

)%(

قطر

)%(

متوسط منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

)%( 

متوسط االقتصادات 
املعتمدة على االبتكار 

)%(
توقع مرتفع بخلق 

فرص عمل
21.451.522.123.9

املتوسط 
العالمي 

)%(

قطر 

)%(

متوسط منطقة 
الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

)%(

متوسط االقتصادات 
املعتمدة على االبتكار 

)%(

املنتج جديد على بعض أو 
كل املستهلكين

46.049.150.449.7

عدد قليل/غير موجود من 
الشركات تقدم املنتج نفسه

43.431.737.747.6

الجدول 14.2:  نسبة رواد األعمال املبتدئين الذين يتوقعوا أن تولد مشروعاتهم أكثر 
من خمس فرص عمل، في قطر واقتصادات املقارنة، 2016

الجدول 15.2:  مستويات االبتكار بين رواد األعمال املبتدئين في قطر واقتصادات 
املقارنة، 2016

منافسين  فيه  ميدان  في  ذلك  يفعلون  لكنهم 
آخرين.

ولعل سبب ذلك هو اعتماد سكان قطر الشديد 
وخدمات  ومنتجات  خارجيين  موردين  على 
)شركات  القطريين  فاملستهلكين  مستوردة. 
وأفراًدا( غالًبا ما يستوردون احتياجاتهم، بدًءا 
من تجارة التجزئة حتى التصنيع ومن الزراعة 
رواد  وينافس  التخصصية.  الخدمات  حتى 
منافسون  فيه  ميدان  في  القطريون  األعمال 
دوليون منذ بداية أعمالهم، والسيما املنافسون 
التي  املتحدة  العربية  اإلمارات  في  املوجودون 
قد  وفي هذا السياق،  تخّدم السوق القطرية. 
يقوم رواد األعمال القطريون بإدخال عروض 
أي أنها غير متاحة محلًيا،  مبتكرة إلى السوق، 
شركات  من  شديدة  منافسة  يواجهون  لكنهم 
من  والخدمات  املنتجات  نفس  تقدم  أجنبية 
خارج البلد. كما أن الكثير من الشركات األجنبية 
تستخدم قنوات التجارة االلكترونية لتسويق 
األمر الذي يشكل  وبيع منتجاتها لسكان قطر، 
تحدًيا كبيًرا للمنشآت الصغيرة بسبب املنافسة 
فرصة  تتيح  انها  كما  الخارج.  من  املتزايدة 
ابتكارا  أكثر  تكون  أن  على  الشركات  لتشجيع 

وتنتج منتجات وخدمات ذات جودة في قطر.

	  العروض التي يبتكرها رواد األعمال 
ملنتجاتهم وخدماتهم

	  أصالة عروضهم في السوق )من وجهة 
نظر املستهلك(

	  إن كان هناك منافسون 
بعروض مشابهة  

 املصدر:   بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر و تقرير املرصد العالمي لريادة االعمال, 2016

 املصدر:   بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر و تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال, 2016
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العاملية(  السوق  إلى  )االنتقال  العاملية  وتمثل 
 للوصول 

ً
بالنسبة لكثير من رواد األعمال فرصة

وفي االقتصادات  إلى أسواق أكبر وأكثر تنوًعا. 
التي تتمتع بأسواق محلية كبيرة وغنية نسبًيا في 
تنوعها، حيث الطلب فيها أعلى من العرض، قد 
يفقد رواد األعمال الرغبة باستكشاف أسواق 

خارجية.

ولقياس مستوى العاملية، تعتبر الدراسة تحقيق 
من املبيعات في أسواق خارجية مؤشًرا   25%
قوًيا على التوجه نحو العاملية، فيما يدل تحقيق 
أقل من %25 من املبيعات في هذه األسواق على 
لتقرير  ووفًقا  العاملية.  نحو  “ضعيف”  توجه 
بنك قطر للتنمية عن حالة املنشآت الصغيرة 
2016، ذكر %37 منها  واملتوسطة في قطر عام 

أنها تقوم بتنفيذ صفقات في أسواق دولية.

نحو  التوجه  مستوى   16.2 الجدول  ويبين 
العاملية لدى رواد األعمال املبتدئين في قطر.

أحدث  من  قطر  دولة  اقتصاد  ويعتبر 
املنطقة  دول  معظم  بين  االقتصادات 
ولهذا  االبتكار.  على  املعتمدة  واالقتصادات 
األمر بعد مشجع يتمثل في أن ما يزيد على ربع 
في قطر لديهم   )28%( رواد األعمال املبتدئين 
توجه “قوي” نحو العاملية، بينما نصفهم تقريًبا 
)%49( لديه توجه “ضعيف” نحو العاملية. وهذا 
يعني أن أقل من ربع رواد األعمال املبتدئين في 
قطر )%23 املتبقية( ليس لديهم أي توجه نحو 
العاملية  نحو  التوجه  مستوى  ويعتبر  العاملية. 
لدى رواد األعمال في قطر أدنى بوضوح منه في 
األسواق املعتمدة على االبتكار. ومع ذلك، ثمة 
املنشآت  لدى  واضح  واهتمام  جلية  محاولة 

املبتدئة في قطر الستكشاف فرص خارجية.

املتوسط 
العالمي

)%( 

قطر

)%( 

متوسط منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

)%( 

متوسط االقتصادات املعتمدة على 
االبتكار 

)%(

47.048.751.730.1توجه ضعيف نحو العاملية

18.628.125.262.4توجه قوي نحو العاملية

الجدول 16.2:  التوجه نحو العاملية لدى رواد األعمال املبتدئين، في قطر واقتصادات املقارنة، 2016

 املصدر:   بيانات استطالع السكان البالغين في دولة قطر و تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال, 2016
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في  األعمال  بيئة  عن  عامة  ملحة   1.3
دولة قطر 

تقرير  العالمي  االقتصادي  املنتدى  ينشر 
التقرير  ويصنف  العالمي كل عام.  التنافسية 
االقتصادات املشاركة ضمن اثنتي عشرة ركيزة، 
االقتصادية  القوة  على  مؤشًرا  منها  كل  تمثل 
وقد احتلت قطر في عام  واالزدهار واإلنتاجية. 
بلًدا   138 من أصل   18 املرتبة   2017  /2016
في تقرير التنافسية العالمي]13[، خلف اإلمارات 
الوحيد  البلد  وهو  بمركزين،  املتحدة  العربية 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  اآلخر 
أفريقيا الذي يصنف ضمن العشرين األوائل. 
وكما يظهر الشكل 1.3، تقدم قطر أداء أفضل 

بكثير من املتوسط اإلقليمي في االثنتي عشرة 
وتكمن قوتها الرئيسية في بيئة  ركيزة املذكورة. 
املوازنة  فائض  يقودها  التي  الكلي،  االقتصاد 
نتيجة  الحكومي،  الدين  وانخفاض  العامة 
ارتفاع عائدات تصدير الطاقة. ولكن انخفاض 
أسعاره  وهبوط  النفط  على  العالمي  الطلب 
قد يؤثر   2014 منذ أواسط عام   70% بنسبة 
سنة   15 فبعد  املستقبل.  في  البالد  أداء  على 
متتالية من الفائض، تواجه موازنة قطر حالًيا 
 قدره 12.8 مليار دوالر، أي 0.7 % 

ً
عجًزا معتدال

من الناتج املحلي اإلجمالي]14[.

الشكل 1.3: أداء قطر في ركائز تقرير التنافسية العالمي، مقارنة بمتوسط دول املنطقة

 الركيزة 1: 
املؤسسات  الركيزة 12: 

االبتكار

 الركيزة 2: 
البنية التحتية

 الركيزة 3: 
بيئة االقتصاد 

الكلي

 الركيزة 4: 
الصحة 
والتعليم 
األسا�شي

 الركيزة 5: 
التعليم الجامعي 

والتدريب

 الركيزة 6: 
كفاءة سوق 

السلع
 الركيزة 7: 
كفاءة سوق 

العمل

 الركيزة 8: 
تطور السوق 

املالية

 الركيزة 9: 
الجاهزية 

التكنولوجية

 الركيزة 10: 
حجم السوق

 الركيزة 11: 
تقدم األعمال

قطر الشرق األوسط وشمال افريقيا

املصدر: املنتدى االقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي -2016 2017، الصفحة 303

1.3 ملحة عامة عن بيئة األعمال في دولة قطر 
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ندرس في هذا الفصل أداء قطر في كل ركيزة من ركائز تقرير التنافسية العالمي، ونركز على مجاالت قوة األداء وفرص التحسين.

 الركيزة 1: 

املؤسسات

كفاءة  على  ما  لبلد  املؤسسية  البيئة  تعتمد 
العام  القطاعين  في  املعنية  الجهات  وسلوك 
إضافة إلى اإلطار القانوني واالداري  والخاص، 
ويؤثر هذا إلى حد كبير على  الذي يحكم البلد. 
في  جيًدا  أداء  قطر  وتقدم  والنمو.  التنافسية 
في  العاشرة  للمرتبة  باحتاللها  الركيزة  هذه 

العالم.

في  الهدر  انخفاض  البلد:  قوة  نقاط  وتشمل 
اإلنفاق الحكومي )املرتبة األولى(، وضآلة تكلفة 
األعمال الناجمة عن الجريمة أو العنف )املرتبة 
الثالثة(، وضآلة عبء التنظيم الحكومي )املرتبة 
املساهمين  وحماية مصالح صغار  الخامسة(، 
التحسين  فرصة  وتكمن  الخامسة(.  )املرتبة 
املستثمرين  حماية  في  قطر  قوة  في  الرئيسية 

)املرتبة 101(.

وقد يعود ضعف التصنيف العالمي لحماية   
املستثمرين إلى القيود املفروضة على االستثمار 
األجنبي والتي ال تجيز لألجانب االستثمار في بعض 
أجزاء االقتصاد الوطني إال بوجود شريك قطري 

يمتلك %51 على األقل من املشروع.

 الركيزة 2: 

البنية التحتية

تتمتع البنية التحتية الواسعة والكفؤة بأهمية 
بالغة في ضمان فعالية أداء االقتصاد. وتحتل 
البنية  جودة  في  العالم  في   18 املرتبة  قطر 
ويعزى هذا التصنيف املرتفع نسبيا  التحتية. 
إلى الجودة العالية للبنية التحتية للنقل الجوي 

)املرتبة السابعة(.

أفضل عشرة  قائمة  الدولي  مطار حمد  دخل 
املطارات  لجوائز  وفقا  العالم  في  مطارات 
العاملية]15[ لعام 2016، التي تمثل معياًرا لالمتياز 

على الصعيد العالمي. وتحتل الخطوط الجوية 
القطرية املرتبة الثانية ضمن فئة أفضل شركة 
طيران في العالم في جوائز سينتاكس للخطوط 
هذه  وفازت   .2016 لعام  العاملية  الجوية 
وهي:  الخطوط أيًضا بعدد من أعلى الجوائز، 
وأفضل  أفضل درجة رجال أعمال في العالم، 
ردهة لدرجة رجال األعمال في العالم، وأفضل 
خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق 

األوسط.

وتتخلف قطر في مجال البنية التحتية للهاتف 
نظًرا  مفاجئ  غير  وهذا   ،)60 )املرتبة  الثابت 
املباني  في  الخدمة  هذه  انتشار  النخفاض 
وعلى النقيض من تصنيفها املتدني  السكنية. 
في البنية التحتية للهاتف الثابت، احتلت قطر 
الهاتف املحمول،  في عدد مشتركي   18 املرتبة 
التصاالت  الشديد  التفضيل  إلى  يشير  مما 

الهاتف املحمول على الهاتف الثابت. 

 الركيزة 3: 

بيئة االقتصاد الكلي

 يعتبر استقرار بيئة االقتصاد الكلي مهًما لقطاع 
الشاملة  التنافسية  للقدرة  وبالتالي  األعمال 
للبلد. وتحتل قطر املرتبة الثانية عاملًيا في بيئة 

االقتصاد الكلي. 

واألسباب الرئيسية لذلك هي احتاللها املرتبة 
وإجمالي  الحكومية،  املوازنة  توازن  في  األولى 
وفي  التضخم.  واستقرار  الوطنية،  املدخرات 
في التصنيف   25 تأتي قطر في املرتبة  املقابل، 
في نسبة الدين الحكومي   38 االئتماني واملرتبة 

إلى الناتج املحلي اإلجمالي.

 الركيزة 4: 

الصحة والتعليم األسا�سي

عاملًيا في ركيزة الصحة   27 تحتل قطر املرتبة 
والتعليم األسا�شي. 

إن القوى العاملة التي تنعم بالصحة أمر حيوي 
الفائدة  وتتمثل  وإنتاجيته.  البلد  لتنافسية 
الواضحة المتالك قوى عاملة تنعم بالصحة 
في أن املوظفين األكثر صحة يتغيبون أقل غالًبا. 
للبقاء  األصحاء  العمال  يدفع  الذي  فالحافز 
املرض  من  ويتعافون  أقوى،  يكون  العمل  في 
بشكل أسرع وهم أقل عرضة للمرض على املدى 
كما أن املؤسسات تسعى إلى تحقيق  الطويل. 
وفر كبير في التكلفة عبر تعزيز الصحة في مكان 

العمل وتقليل اإلجازات املرضية. 

فمن خالل توفير بيئة صحية وآمنة وايجابية 
الروح  رفع  العمل  ألرباب  يمكن  للموظفين، 
الحياة  بين  التوازن  تحقيق  وتعزيز  املعنوية، 
وبالتالي التأثير إيجابًيا  والعمل لدى املوظفين، 
وعلى صعيد املقاييس الصحية،  على األعمال. 
36 في مجال متوسط العمر  تحتل قطر املرتبة 
الرضع.  وفيات  معدل  في   46 واملرتبة  املتوقع 
البشرية  املناعة  نقص  فيروس  انتشار  ويعتبر 
يضعها  مما  البالغين،  السكان  بين  منخفًضا 
املقياس.  هذا  على  العالم  في  األولى  املرتبة  في 
من حيث   58 احتلت قطر املرتبة  وفي املقابل، 
ويتم فحص الوافدين الذين  اإلصابة بالسل. 
يبحثون عن إقامة فيها للتأكد من عدم إصابتهم 
بفيروس نقص املناعة البشرية والسل كجزء 

من إجراء الفحص الطبي اإللزامي.

بعين  الركيزة  هذه  تأخذ  الصحة،  إلى  إضافة 
االعتبار مستوى التعليم األسا�شي الذي يتلقاه 
السكان وجودته. فالتعليم األسا�شي يعزز كفاءة 
كل عامل بشكل فردي. وتقدم قطر أداء جيًدا في 
جودة التعليم األسا�شي، وتحتل املرتبة الرابعة.
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 الركيزة 5: 

التعليم الجامعي والتدريب

أهمية  والتدريب  الجامعي  التعليم  لجودة 
بالغة لالقتصادات التي تحتاج إلى زيادة قدرتها 
في   30 وتحتل قطر املرتبة  التنافسية العاملية. 
مجال جودة نظام التعليم الجامعي والتدريب. 

جيًدا حسب مقاييس جودة  وتقدم قطر أداء 
الرياضيات  تعليم  وجودة  التعليمي،  نظامها 
واحتلت   – اإلدارة  مدارس  وجودة  والعلوم، 
الثالثة.  املقاييس  هذه  في  الخامسة  املرتبة 
وتحتل قطر مرتبة عالية أيًضا في الوصول إلى 
االنترنت في املدارس )املرتبة 11(. وباملقابل فإن 
أداءها ليس جيًدا في معدالت االلتحاق بالتعليم 

الجامعي )املرتبة 108(.

في  التعليم  في  مهمة  استثمارات  ّفذت 
ُ
ن لقد 

مؤسسة  أحدثت  حيث  األخيرة.  السنوات 
املدينة  املجتمع  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 
واملعرفة.  االبتكار  مبادئ  وفق  التعليمية 
الجامعات  فروع  من  عدًدا  املدينة  وتحتضن 
الرائدة في العالم. وبهذه املبادرة، أصبحت قطر 
مركًزا تعليمًيا يجذب الطالب املحليين واألجانب 

على السواء إلى جامعاتها عاملية املستوى.

 الركيزة 6: 

كفاءة سوق السلع

كفؤة  سلع  بأسواق  تتمتع  التي  البلدان  إن 
وخدمات  منتجات  تشكيلة  إنتاج  على  أقدر 
لديها،  والطلب  العرض  لشروط  مناسبة 
وضمان إمكانية االتجار بهذه السلع بفعالية في 
االقتصاد. وتحتل قطر املرتبة السابعة عاملًيا في 

مجال كفاءة سوق السلع.

وتحتل قطر املرتبة الثانية في العالم من حيث 
تأثير  في  والرابعة  اإلجمالية  الضرائب  معدل 
توجد  وال  االستثمار.  حوافز  على  الضرائب 
ضريبة على الدخل الشخ�شي في قطر، وال يدفع 

املواطنون القطريون ضرائب على الشركات. مع 
 55 املرتبة  التجارية  التعريفات  احتلت  ذلك، 
)كنسبة مئوية من الناتج املحلي  واملستوردات 

اإلجمالي( املرتبة 90.
وعلى مستوى “عدد اإلجراءات الالزمة لتأسيس 
عمل جديد” يعد أداء قطر أقل  من أداء عدة 

بلدان أخرى )املرتبة 94(.

 الركيزة 7: 

كفاءة سوق العمل

في  بالغة  أهمية  العمل  سوق  ومرونة  لكفاءة 
ضمان فعالية العاملين. وتحتل قطر املرتبة 17 

في ركيزة كفاءة سوق العمل.

الضرائب،  مقاييس  في  جيًدا  أداء  تقدم  وهي 
تأثير الضرائب  وتحتل املرتبة األولى من حيث 
على حوافز العمل. وتؤدي أداء جيًدا في األجور 
واإلنتاجية )املرتبة الرابعة(، وفي قدرة البلد على 
االحتفاظ باملواهب )املرتبة الخامسة( وفي قدرة 
البلد على اجتذاب املواهب )املرتبة السادسة(.

إلى  الرامية  الجهود  على  غالبا  الحوافز  تركز 
تشجيع املواطنين القطريين على دخول سوق 
وتحتل قطر مرتبة متدنية في مشاركة  العمل. 
املرأة في القوة العاملة )118(، والتي تتأثر بقوة 
باملعايير الثقافية التي تشجع املرأة على البقاء في 

املنزل بمجرد زواجها.

 الركيزة 8: 

تطور السوق املالية

إن وجود قطاع مالي كفوء يعني أن املوارد التي 
إضافة  يدخرها سكان البالد يتم تخصيصها، 
الخارج،  من  االقتصاد  تدخل  التي  املوارد  إلى 
ملشاريع ريادية أو استثمارية بأعلى معدل عائد 
فاالستثمار في مشاريع األعمال في غاية  متوقع. 
قطر  تحتل  عام،  وبشكل  لإلنتاجية.  األهمية 

املرتبة 21 من حيث تطور السوق املالية. 

وقد احتلت قطر املرتبة األولى عاملًيا في توفر رأس 
الحصول  سهولة  في  والثانية  للمشاريع،  املال 
استعداد  إلى  ذلك  يعود  وربما  قروض.  على 
السكان املحليين لالستثمار في األعمال كممولين 
البنوك  استعداد  وإلى  الخاص،  القطاع  من 
جيًدا  أداء  أيًضا  قطر  وتقدم  املال.  إلقراض 
والتمويل  املالية  الخدمات  توفير  إمكانية  في 
بتكلفة ميسرة من خالل سوق األسهم املحلية 
عاملًيا.  التاسعة  املرتبة  كليهما  في  واحتلت   –
ولكن قطر تحتل مرتبة متدنية )127( في مؤشر 

الحقوق القانونية.

 الركيزة 9: 

الجاهزية التكنولوجية

سرعة  التكنولوجية  الجاهزية  ركيزة  تقيس 
اعتماد االقتصاد للتكنولوجيا املوجودة بغية 
بصفة  التركيز  مع  الصناعية،  اإلنتاجية  تعزيز 
التامة من  خاصة على قدرتها على االستفادة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في األنشطة 
قطر  دولة  وتحتل  اإلنتاج.  وعمليات  اليومية 

املرتبة 33 عموًما في الجاهزية التكنولوجية. 

استيعاب  مجال  في  جيًدا  أداء  قطر  وتقدم 
)املرتبة  الشركات  مستوى  على  التكنولوجيا 
21(. كما  11(، وتوفير أحدث التقنيات )املرتبة 
االنترنت  إلى  النفاذ  في  متقدمة  مرتبة  تحتل 
8( وفي عدد في الهواتف املحمولة ذات  )املرتبة 

النطاق العريض )املرتبة 29(.
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 الركيزة 10: 
حجم السوق

يؤثر حجم السوق على اإلنتاجية، ألن األسواق 
وفورات  باستغالل  للشركات  تسمح  الكبيرة 
بشكل عام في   50 وتحتل قطر املرتبة  الحجم. 

ركيزة حجم السوق.

 في جميع مقاييس هذه 
ً

مقبوال وهي تؤدي أداء 
والسيما بالنظر إلى صغر عدد سكانها  الركيزة، 

ونضجها االقتصادي مؤخًرا.

 الركيزة 11: 

تقدم األعمال

مترابطين  عنصرين  األعمال  تقدم  يشمل 
العامة  األعمال  جودة شبكات  معقًدا:  ا 

ً
ترابط

للبلد وجودة عمليات واستراتيجيات الشركات 
بشكل عام في   18 وتحتل قطر املرتبة  الفردية. 

ركيزة تقدم األعمال.

التحكم  مجال  في  جيد  بأداء  قطر  وتتمتع 
كبيرة  بدرجة  ذلك  ويعزى  الدولي،  بالتوزيع 
وتؤدي   .)4 )املرتبة  إلى صادرات النفط والغاز 
أداء جيًدا أيًضا في مجال االستعداد لتفويض 
الصالحيات )املرتبة 7( ووضع تنمية املجمعات 
في  العاملية  باملعايير  جيًدا  أداء  وتؤدي   .)10(

جميع املقاييس األخرى للركيزة 11.

 الركيزة 12: 

االبتكار

فقد  تنصب هذه الركيزة األخيرة على االبتكار. 
األخيرة  العقود  في  واإلبداع  االبتكار  أصبح 
الدول  في  النجاح  تحقيق  في  حاسمة  مهارات 
عام  بشكل   15 املرتبة  قطر  وتحتل  املتقدمة. 
جميع  في  جيًدا  أداء  قطر  وتقدم  االبتكار.  في 
الثانية في  وتحتل املرتبة   .12 مقاييس الركيزة 
التكنولوجية  للمنتجات  الحكومية  املشتريات 
املتقدمة - وهو دليل على تواصل جهود الدولة 
لتحقيق التنويع االقتصادي من خالل االبتكار 

التكنولوجي.

تقرير  في  لها  مرتبة  أعلى  قطر  حققت  وقد 
عندما احتلت   ،2011 التنافسية العالمي عام 
باتت  الحين  ذلك  ومنذ  عشر.  الحادي  املركز 
رغم أنها ال تزال تحتفظ بأداء  تتراجع سنوًيا، 
الركائز.  كافة  في  املنطقة  دول  معدل  يفوق 
االتجاه التنازلي في الفترة   3-2 ويوضح الشكل 

. 2016 - 2011

الشكل 2.3: ترتيب قطر اإلجمالي في التنافسية العاملية من الفترة 2012-2013  إلى الفترة 2017-2016

 املصدر:   تقرير التنافسية العالمي الصادر عن املنتدى اإلقتصادي العالمي

2013 - 2012

11

2014 - 2013

13

2015 - 2014

16

2016 - 2015

16

2017 - 2016

18
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2.3 استطالع الخبراء املحليين

أولية  ا 
ً
املحليين بحوث الخبراء  يشمل استطالع 

ضمت ما ال يقل عن 36 خبيًرا بارًزا ومتخصًصا 
العالمي  املرصد  في دراسة  بلد مشارك  في كل 
هو  االستطالع  من  والغرض  األعمال.  لريادة 
في طائفة من املقاييس  الخبراء  استخالص آراء 
واالجتماعية  االقتصادية  بالبيئات  املتصلة 
والسياسية في كل بلد في إطار الريادة وملكية 
االستطالع  ويتضمن  الجديدة.  املنشآت 
“تقرير  مؤشرات ومقاييس شملتها تقارير مثل 
املنتدى  عن  الصادر  العالمي  التنافسية 
االقتصادي العالمي”، وتقرير البنك الدولي حول 
واالختالف  “سهولة ممارسة أنشطة األعمال”. 
استطالع  أن  هو  التقارير  هذه  بين  الرئي�شي 
املحليين يركز بصفة أساسية على أثر  الخبراء 

وليس  هذه املقاييس على بيئة ريادة األعمال، 
ذلك  ويقاس  العام.  االقتصادي  املشهد  على 
التي تشكل  وفق ظروف إطار الريادة التسعة، 
اختيار  وعملية  االستطالع،  استبيان  أساس 
في كل مجال من املجاالت التسعة. وثمة  خبراء 
وصف لهذه الظروف في الفصل األول من هذا 
تم توحيد استبيان استطالع الخبراء  التقرير. 
املحليين عاملًيا لضمان اتساق املنهج في كل بلد 
ويطلب  الخبراء.  وأيًضا على مستوى  مشارك، 
أسئلة عن  اإلجابة على مجموعة  الخبراء  من 
والسياسية  االجتماعية  الظروف  تعزيز  مدى 
أو  البلد  في  الريادي  للنشاط  واالقتصادية 
إعاقته. ويتضمن االستبيان نظام تقييم منهجي 

)محدد اإلجابة( وأسئلة نوعية مفتوحة.

يستخدم نظام التقييم الكمي مقياس ليكرت 
تماًما(.  )كاف   9 وحتى  أبًدا(  كاف  )غير   1 من 
ليتسنى  سؤال  كل  درجات  متوسط  ويحسب 
تحليله وإدراجه في هذا التقرير. ومن ثم يطلب 
تعيق  عوامل  ثالثة  أهم  تحديد  الخبراء  من 
عليها،  والتعليق  البلد  في  الريادي  النشاط 
ويطلب  وأهم ثالثة عوامل تعزز هذا النشاط. 
ثالث  بتقديم  االستبيان  اختتام  الخبراء  من 
توصيات رئيسية لتحسين بيئة ريادة األعمال 
املحليين يقدم رؤى  إستطالع الخبراء  في البلد. 
حول مدى تأثير املشهد االجتماعي و السيا�شي 
و  و االقتصادي في قطر على النشاط الريادي. 
41 من كبار الخبراء الذين  ذلك من وجهة نظر 
لعام  املحليين  الخبراء  إستطالع  في  شاركوا 

.2016
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التي  الدرجات  متوسط   1.3 الجدول  يتضمن 
منحها خبراء قطر لكل إطار. وكان أفضلها أداء 
بقطر هي تلك التي حازت على متوسط درجات 
ممكنة.  درجات   9.0 أصل  من   5.0 من  أعلى 

وتشمل هذه األطر:

)درجتها  األطر التي توفر أعظم فرص التحسين 
أقل من 5.0( في قطر هي:

انفتاح السوق وديناميته )4.3(.   	
االستفادة من البحث والتطوير )4.3(.  	

البيئة املالية والدعم )4.5(.  	

القيود  أكبر  تحديد  الخبراء  إلى  طلب  وعندما 
األحيان  معظم  في  أشاروا  األعمال  ريادة  على 
إلى  أشاروا  كما   .)76%( الحكومة  إلى سياسة 
تحديات الحصول على التمويل )%29(؛ وعدم 
مالءمة البنية التحتية التجارية واملهنية )20%( 
 )17%( السوق  بانفتاح  املتعلقة  والتحديات 

باعتبارها قيوًدا ثانوية.

قطرظروف إطار الريادة في استطالع الخبراء املحليين

منطقة 
الشرق 
األوسط 
وشمال 
أفريقيا

اململكة 
العربية 

السعودية

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

االقتصادات 
املعتمدة على 

االبتكار

 املتوسط 
العالمي 

4.54.13.94.54.54.2البيئة املالية والدعم

السياسات الحكومية: سياسة ريادة األعمال، 
والدعم، والضرائب والبيروقراطية

5.14.04.05.74.44.1

5.43.93.45.64.84.3برامج ريادة األعمال الحكومية

5.23.62.94.64.13.9التعليم والتدريب في مجال ريادة األعمال

4.33.63.04.24.43.8االستفادة من البحث والتطوير

إمكانية االستفادة من بنية تحتية مهنية وتجارية 
جيدة

5.24.73.95.65.54.9

4.34.34.45.34.84.6آليات السوق الداخلية

6.66.36.87.36.86.5إمكانية االستفادة من البنية التحتية املادية

5.45.14.66.24.94.7املعايير الثقافية واالجتماعية

تعزيز روح الريادة لدى األشخاص الذين تزيد 
أعمارهم عن 50 سنة

5.65.6--6.05.8

الجدول 1.3:  درجات ظروف إطار الريادة في استطالع الخبراء الوطنيين، 2016
 )متوسط الدرجات على مقياس من 1 إلى 9 حيث 1 “غير كاف  أبًدا” و9 “كاف تماًما”(

 املصدر:   بيانات استطالع الخبراء املحليين في دولة قطر 2016
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إمكانية االستفادة من البنية التحتية   	
املادية )6.6(. 

تعزيز روح الريادة لدى األشخاص   	
الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة 

 .)5.6(
برامج ريادة األعمال الحكومية 5.4.   	
املعايير الثقافية واالجتماعية )5.4(.  	
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1.2.3 السياسات الحكومية في قطر

في كل سنة، يؤسس املئات من األفراد املوهوبين 
الخاصة،  مشاريعهم  واملتحمسين  واألذكياء 
ولكن الكثير منهم بالتأكيد يفشلون في تحويل 

أفكارهم التجارية إلى مشاريع مزدهرة.

عن  كلًيا  مسؤولة  ليست  الحكومة  أن  ومع 
نجاح األعمال الجديدة، يتعين عليها أن تضمن 
وجود بيئات تشريعية مواتية وإيجابية لألعمال 
الجديدة. وتعتبر ريادة األعمال عنصًرا أساسًيا 
وتؤثر  في تحقيق التنويع االقتصادي في قطر. 
التي تضعها الحكومة لتأسيس عمل  القواعد 

جديد تأثيًرا كبيًرا على معدل نمو األعمال.
وقد حققت قطر بالفعل تقدًما كبيًرا في وضع 
تعزيز  إلى  ترمي  ومبادرات  وبرامج  سياسات 
في  ذلك  ويتجلى  الريادي.  والنمو  النشاط 
الخبراء  استطالع  خبراء  منحها  التي  الدرجات 
والتي  املحليين في قطر للسياسات الحكومية، 
فاقت تلك التي منحها الخبراء في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا واالقتصادات القائمة 
 .1.3 الجدول  في  مبين  هو  كما  االبتكار،  على 
الحكومية  السياسات  في  قطر  أداء  ويضاهي 
وهو أعلى   )5.7( اإلمارات العربية املتحدة  أداء 

 .)3.9( امللكة العربية السعودية   من أداء 
ً

قليال
البناء  هناك فرص دائمة ملواصلة  ومع ذلك، 
على هذا التقدم من خالل الحد من العقبات 
ملكية  تواجه  التي  واملالية  البيروقراطية 
جديدة  وأنظمة  سياسات  ووضع  املنشآت، 
على  الصغيرة  الشركات  ملساعدة  ومحسنة 

التطور والنمو واالزدهار.

السياسة  إلى  تقريًبا  قطر  خبراء  جميع  يشير 
رواد  أمام  رئيسًيا  عائًقا  بوصفها  الحكومية 
قطر.  سوق  يدخلون  الذين  الجدد  األعمال 
إلى  غالًبا  الخبراء  يشير  تحديًدا،  أكثر  وبشكل 
أنظمة قطر التي تشترط على جميع الشركات 
مكتب(  أو  متجر  )واجهة  مقر  لديها  يكون  أن 
أحد  ويشير  الترخيص.  على  الحصول  قبل 
عبًئا  يشكل  قد  الشرط  هذا  أن  إلى  الخبراء 
على املنشآت الصغيرة التي ال تكون قادرة على 
ويشير خبير  تحمل تكاليف إيجار مكتب فوًرا. 
في قطر  تكلفة األعمال املرتفعة جًدا  إلى  آخر 
هذا  أن  الخبراء  ويرى  السياسة.  هذه  بسبب 
الشرط يشكل تحدًيا كبيًرا للتجارة االلكترونية 
قطر  ولدى  االنترنت.  على  القائمة  واألعمال 

وسائط  على  تعتمد  مزدهرة  الكترونية  تجارة 
التواصل االجتماعي. ومعظم شركاتها ليس لديها 
حيز مكتبي أو أنها ال تحتاجه، مما يثير الشك في 

شرعية هذه الشركات التي تعمل عبر االنترنت.

ويتعلق املوضوع الثاني الذي أشار إليه الخبراء في 
إطار سياسة الحكومة بالعمليات البيروقراطية 
والروتين أمام تسجيل املنشآت الجديدة. ويذكر 

الخبراء:

الشخصية 	  بالضمانات  املتعلقة  اللوائح 
املطلوبة لجميع القروض التجارية.

لتأسيس 	  املعقدة  القانونية  اإلجراءات 
عمل جديد.

املواطن  إلى شرط ملكية   
ً
أيضا الخبراء  ويشير 

الغالب،  في  ذلك،  أن  مؤكدين   ,51% لنسبة 
يجعل إيجاد شريك تجاري محلي مؤهل و كفء 

.
ً
تحديا
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الدرجات التي منحها خبراء   2.3 يبين الجدول 
قطر لكل مجال في إطار السياسات الحكومية. 
أن  حيث  ملحوظة،  قوة  مواطن  وهناك 
واالقتصادات  املنطقة  دول  أداء  يفوق  أدائها 
وهي:  العالمي،  واملعدل  االبتكار  على  املعتمدة 
ووضعها  والناشئة  الجديدة  الشركات  دعم 
على سلم األولويات على أرفع مستوى حكومي 
عبًئا  يشكل  ال  الذي  الضرائب  ومبلغ   ،)6.4(
ولكن   .)6.8( على الشركات الجديدة والناشئة 
واألنظمة  بالبيروقراطية،  تتعلق  مجاالت  في 
والتراخيص، بما في ذلك الوقت الذي يستغرقه 

منح  والتراخيص،  التصاريح  على  الحصول 
الخبراء تقييمات أدنى من معدالت االقتصادات 
وبالتالي أمام قطر فرصة  القائمة على االبتكار. 

للتحسين في هذه املجاالت.

يتسم تبسيط إجراءات األعمال الجديدة بأهمية 
كبيرة في تعزيز روح الريادة. فاالقتصادات ذات 
تكلفة  حيث  من  والفعالة  العالية  الكفاءة 
عمليات تسجيل األعمال التجارية تحقق زيادة 
في معدل رواد األعمال الذين يدخلون السوق، 
وانخفاًضا في معدالت توقف األعمال. ويصنف 

2017 الصادر عن  تقرير ممارسة األعمال لعام 
 191 91 من أصل  البنك الدولي قطر في املرتبة 
دولة في مجال سهولة ممارسة أنشطة األعمال، 
واملرتبة 183 في حماية مستثمري األقلية. ويقدر 
نشاط  بدء  أن  التقرير  هذا  في  الدولي  البنك 
أيام   8-10 وسطًيا  يستغرق  قطر  في  تجاري 
اإلجراءات  على ضعف  تقريًبا  وينطوي  عمل، 
البلدان  في  املوجودة   )8.5( البيروقراطية 
األخرى ذات الدخل املرتفع في منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية )4.8(]16[.

قطرالسياسات الحكومية

منطقة الشرق 
األوسط 
وشمال 
أفريقيا

االقتصادات 
املعتمدة على 

االبتكار

املتوسط 
العالمي

تدعم السياسات الحكومية )كاملشتريات الحكومية( الشركات الجديدة 
باستمرار

4.43.33.53.4

يمثل دعم الشركات الناشئة أولوية قصوى للسياسة على مستوى 
الحكومة املركزية

6.44.75.04.7

يمثل دعم الشركات الجديدة والناشئة أولوية قصوى على مستوى 
الحكومات املحلية

5.94.34.84.4

تستطيع الشركات الجديدة الحصول على معظم التراخيص والتصاريح 
املطلوبة في غضون أسبوع

2.72.93.93.5

6.84.94.64.1ال يشكل مبلغ الضرائب عبًئا على الشركات الجديدة والناشئة

تسري الضرائب واألنظمة الحكومية األخرى على الشركات الجديدة 
والناشئة بطريقة قابلة للتنبؤ ومتسقة

5.64.35.04.5

ال يتسم التعامل مع البيروقراطية، واألنظمة وشروط الترخيص 
الحكومية بصعوبة مفرطة بالنسبة للشركات الجديدة والناشئة

3.83.34.33.8

السياسات الحكومية: سياسة ريادة األعمال، والدعم، والضرائب 
والبيروقراطية )معدل اإلطار(

5.14.04.44.1

الجدول 2.3:  متوسط تقييم الخبراء للسياسات الحكومية في مجال ريادة األعمال
 )متوسط الدرجات على مقياس م من 1 إلى 9 حيث 1 “غير كاف أبًدا” و9 “كاف تماًما”(

 املصدر:   بيانات استطالع الخبراء املحليين في دولة قطر 2016
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2.2.3 الحصول على التمويل والدعم 
املالي

أحد  بأنه  التمويل  على  الحصول  يعرف 
التي تواجه رواد األعمال في جميع  التحديات 
قطر بوصفه عقبة  وينوه إليه خبراء  األسواق، 
إلى  البحوث  وتشير  رئيسية للشركات في قطر. 
أنه كلما صغرت الشركة كبر التحدي املتمثل في 

ضمان التمويل الالزم لالنطالق والنمو.

مالحظات وضعها خبراء قطر تتعلق بالحصول 
على التمويل وتشمل:

التمويل املتأثر بعامل الزمن:

رغم إطالق قطر لعدد من املبادرات والبرامج لتوفير التمويل لرواد األعمال الجدد، فإن هؤالء غالًبا ما يحتاجون للتمويل في وقت 
)بما في ذلك دراسة جدوى  تقييم مالي  ولكن الوقت الالزم إلجراء  وأحياًنا يكون هناك كثير من خيارات التمويل املتاحة،  محدد. 
 جًدا. وخالل الوقت الذي تقضيه الشركات بانتظار التمويل، يزيد خطر توقف عملها بسبب مسائل تتعلق 

ً
مطولة( قد يكون طويال

بالسيولة النقدية. وهناك فرصة الستعراض العمليات بغية مساعدة الشركات في الحصول على التمويل في الوقت املناسب.

التحديات املتعلقة بالسيولة النقدية:

يرى خبراء قطر أن التحديات التي تواجه الشركات في إدارة السيولة النقدية تؤثر كثيًرا على مدى نجاح الشركات الجديدة في البلد. 
ويشير الخبراء على وجه الخصوص إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات في إدارة السيولة بسبب تأخر العمالء عن السداد. ويذكرون 
أيًضا أن الكثير من الشركات غالًبا ما تجد نفسها عاجزة عن دفع أجرة عمل قامت به أطراف ثالثة موردة ألنها تنتظر الدفع من 
العمالء. وقد أشار أحد الخبراء إلى تأخر الجهات الحكومية املتعاملة عن سداد أتعاب شركات البناء لقاء خدماتها، مما يؤدي في نهاية 
املطاف إلى التأخر في سداد املتعهدين الثانويين. وثمة فرصة متاحة للسياسات واألنظمة ملساعدة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في 

إدارة مسائل عدم السداد وتأخيره، مما يساعدها على إدارة أفضل لتدفقاتها النقدية.

التكلفة الباهظة:

يرى الخبراء أن الحصول على التمويل عنصر أسا�شي في بدء عمل جديد في قطر. فالعديد من الشركات تجد أن بإمكانها خفض 
نفقاتها العامة بشكل كبير من خالل العمل في بلدان مجاورة بدال من أن يكون مقرها في قطر. وباملثل، قد يعتبر املستهلكون في قطر 
فالكثير من رواد األعمال في قطر ال  أن املوردين في الخارج يقدمون قيمة أفضل بكثير مقابل املال، بسبب أسعارهم التنافسية. 
يتنافسون فقط مع الشركات املحلية بل مع الصناعة الدولية عموًما. ويعتقد الخبراء أنه حتى يتمكن أي مشروع جديد من دخول 
السوق وتقديم أسعار تنافسية منذ البداية، ال بد من وجود رأس مال يساعد في تغطية نفقاته العامة أثناء عملية التأسيس وتحقيق 

نمو في اإليرادات. 
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حققت دولة قطر خالل العقد األخير تقدما 
كبيًرا في مساعدة املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

في الحصول على التمويل. ويوضح الجدول 3.3 
قوة قطر في تقديم الدعم الحكومي للشركات 
الجديدة والناشئة )5.9(. وتلتزم املؤسسات 

كبنك قطر للتنمية بمساعدة املنشآت الصغيرة 
واملتوسطة مالًيا عبر سلسلة برامج محددة. 

ويعد برنامج “الضمين” أحد البرامج التي 
يرعاها بنك قطر للتنمية، وهو يقدم ضمانات 

مصرفية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة 
املسجلة والتي تسعى إلى الحصول على تمويل 

من بنوك محلية. ويساعد البرنامج هذه 

املنشآت في الحصول على تمويل بدون تاريخ 
ائتماني يثبت قدرتها على السداد، وهو ما يفتقر 

إليه العديد من رواد األعمال الشباب. ويقدم 
 مباشًرا للمنشآت 

ً
بنك قطر للتنمية تمويال

الصغيرة واملتوسطة لتشييد املباني أو املصانع 
أو أية بنية تحتية ضرورية أخرى. وجميع رواد 

األعمال القطريين مؤهلون للحصول على 
هذا الدعم املالي. ولكن الحصول على تمويل 

ملشروع جديد ليس متاًحا حالًيا إال للمواطنين 
القطريين. وهذا يعني أن تأسيس عمل جديد في 

قطر يشكل تحدًيا كبيًرا أمام الوافدين الذين 
يشكلون غالبية سكان قطر.

ويبرز الجدول 3.3 أيضا النقص في عدد 
أصحاب رؤوس األموال االستثمارية، وفي 

التمويل من مقرضين من القطاع الخاص، وفي 
مصادر التمويل الجماعي ملشاريع رواد األعمال 

)حصل كل منها على أقل من 4.0(. وبسبب 
قلة خيارات التمويل، ال يمكن لرواد األعمال 
في قطر االعتماد إال على البنوك التجارية، أو 
على املواطنين ذوي الرصيد املالي الضخم أو 

املبادرات الحكومية.

قطرالحصول على التمويل
منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا

االقتصادات 
املعتمدة على 

االبتكار
املتوسط العالمي

5.14.74.84.4تمويل األسهم املتاح للشركات الجديدة والنامية

5.44.74.74.5تثبيت الدين املتاح للشركات الجديدة والنامية

5.94.45.24.6الدعم الحكومي املتاح للشركات الجديدة والنامية

التمويل املتاح من مستثمرين غير رسميين )عائلة وأصدقاء وزمالء( 
بوصفهم أفراًدا )غير مؤسسين( للشركات الجديدة والنامية

5.65.25.05.0

4.14.14.84.3التمويل املتاح من رعاة أعمال مهنيين للشركات الجديدة والنامية

التمويل املتاح من أصحاب رؤوس األموال االستثمارية للشركات 
الجديدة والنامية

3.64.14.74.2

التمويل املتاح من خالل عملية االكتتاب األولي للشركات الجديدة 
والنامية

4.13.13.93.4

التمويل املتاح من مقرضين من القطاع الخاص )التمويل الجماعي( 
للشركات الجديدة والنامية

3.43.44.44.0

4.54.14.54.2الحصول على التمويل )معدل اإلطار(

الجدول 3.3:  متوسط تقييم الخبراء في مجال “الحصول على التمويل” بالنسبة لرواد األعمال
 )متوسط الدرجات على مقياس  من 1 إلى 9 حيث 1 “غير كاف أبًدا” و9 “كاف تماًما”(

 املصدر:   بيانات استطالع الخبراء املحليين في دولة قطر 2016
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الداخلية  السوق  انفتاح   3.2.3
وآلياته في قطر

بها  تدخل  أن  يمكن  التي  السهولة  مدى  يؤثر 
الشركات الجديدة السوق على عدد من رواد 
حيث يعتبر حجم املنافسين املماثلين  األعمال. 
املتاحة  للفرص  محدد  عامل  أهم  السوق  في 
قد  األسواق  بعض  ففي  الشركات.  هذه  أمام 
ولكن إذا كان املنافسون  يقل عدد املنافسين. 
أو كباًرا لدرجة يؤثرون معها  أقوياء ومحميين، 
على آليات السوق، ستظهر معوقات كبيرة أمام 

دخول الشركات الجديدة.

ترى نسبة أصغر من خبراء قطر )17 %(، ولكنها 
مع ذلك مهمة، أن “عدم انفتاح السوق” يشكل 
عائًقا حاسًما أما ريادة األعمال في قطر، حيث 

وآلياته”  الداخلية  السوق  “انفتاح  إطار  حاز 
قطر  خبراء  من   )4.0( تقييم  أدنى  على  أيًضا 
جاء  وعلى هذا املقياس،   .)1.3 للجدول  )ارجع 
قطر أيًضا أدنى من املعدل العالمي ومن  أداء 
االبتكار.  على  القائمة  االقتصادات  معدل 
4.3 الدرجات الدقيقة ضمن  ويوضح الجدول 
رغم انخفاض املعدالت في جميع  هذا اإلطار: 
املجاالت، إال أن أبرزها هو املجال الذي تشهد 
وهو مقياس ما إذا كان  فيه قطر أسوأ أداء، 
دخول  والناشئة  الجديدة  الشركات  بوسع 
عادلة  غير  بصورة  تمنعها  أن  دون  السوق 

شركات قائمة )4.0(.

وبوجه عام، ال تواجه الشركات في قطر مستوى 
بها  التي  القطاعات  فحتى  املنافسة.  من  عال 
عدد كبير من الشركات في قطر فإنها ال تزال تبدو 
ضئيلة نسبيا باملقارنة مع االقتصادات املتقدمة 
األخرى. ومع ذلك، يبرز الخبراء حقيقة أن قطر 
مقر لعدة شركات عمالقة، وهي شركات قائمة 
لها مكانة قوية في السوق، وبالتالي تتمتع بميزة 
في  املنافسة  األخرى  املؤسسات  على  تنافسية 
القطاع نفسه. وبالتالي، لدى قطر فرصة لدعم 
األعمال الجديدة في مراحل ما بعد التسجيل 
واالنطالق، من خالل تشجيع املنافسة وآليات 

السوق الحرة.

قطرانفتاح السوق الداخلية وآلياتها
منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا

االقتصادات 
املعتمدة على 

االبتكار
املتوسط العالمي

تتغير أسواق السلع والخدمات االستهالكية تغيًرا كبيًرا من سنة 
إلى أخرى

4.64.95.15.0

تتغير أسواق السلع والخدمات فيما بين الشركات تغيًرا كبيًرا من 
سنة إلى أخرى

4.44.74.94.9

4.14.14.84.5تدخل الشركات الناشئة الجديدة أسواق جديدة بسهولة

4.03.94.34.0تتحمل الشركات الناشئة الجديدة تكلفة دخول السوق

تدخل الشركات الناشئة الجديدة األسواق دون أن تمنعها 
الشركات القائمة بغير وجه حق

4.03.74.64.2

ا جيًدا
ً
4.43.44.94.3تشريعات مكافحة االحتكار فعالة وتنفذ تنفيذ

4.34.34.84.6انفتاح السوق الداخلية وآلياتها )معدل اإلطار(

الجدول 4.3:  متوسط تقييم الخبراء النفتاح السوق وآلياته بالنسبة لرواد األعمال 
)متوسط الدرجات على مقياس  من 1 إلى 9 حيث 1 “غير كاف أبًدا” و9 “كاف تماًما”(

 املصدر:   بيانات استطالع الخبراء املحليين في دولة قطر 2016
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االقتصادي  الناتج  على  كبير  أثر  للتنويع 
ومستوى اإلنتاجية والنمو. وُيعّد وجود منشآت 
أمًرا  سليمة  بصورة  تعمل  ومتوسطة  صغيرة 
في   

ً
خاصة ونموه،  االقتصاد  حيوًيا الستدامة 

االقتصادات الناشئة كون تلك املنشآت تهيمن 
تسهم  الدولي،  للبنك  فوفًقا  معظمها.  على 
في  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
من فرص العمل   45% القطاع املنظم بنسبة 
و%33 من الناتج املحلي اإلجمالي في االقتصادات 
ملحوظ  بشكل  األرقام  هذه  وترتفع  الناشئة. 
واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  إضافة  عند 
وكمعظم  املنظم.]17[  غير  القطاع  في  العاملة 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  اقتصادات 
أفريقيا، يعتمد اقتصاد دولة قطر أساًسا على 
األنشطة الهيدروكربونية. وُيعّد النمو القوي في 
القطاع غير الهيدروكربوني ضرورًيا لالقتصاد 
أسعار  تراجع  مواجهة  في  يصمد  كي  طري 

َ
الق

النفط. لذا، من األولويات الرئيسية لدولة قطر 
املشروعات  ما  سيَّ وال  الخاص  القطاع  تعزيز 
الصغيرة واملتوسطة بغية إيجاد اقتصاد أكثر 
 حيوية 

ً
وتكت�شي هذه املشروعات أهمية توازًنا. 

وريادة  التنافسية  والقدرة  االبتكار  تعزيز  في 
األعمال وإنشاء نظام فعال لالبتكار.

وتشكل املنشآت الصغيرة واملتوسطة، بوصفها 
مستدام  اقتصاد  ألي  الرئيسية  الدعامة 
مختلف  مكونات  من  حيوًيا  مكوًنا  ومتنوع، 
حكومات  تضعها  التي  النمو  استراتيجيات 
املنطقة. ويشير تدني مستويات نشاط دولة قطر 
في  املشاركة  األخرى  بالبلدان   

ً
مقارنة الريادي 

تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال إلى ضرورة 
األعمال.  ريادة  لتعزيز  الجهود  من  مزيد  بذل 
وقد بلغ إجمالي النشاط الريادي املبكر لدولة 

قطر %7.8 عام 2016، وهو أدنى من املتوسط 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
)%10.9( وفي االقتصادات القائمة على االبتكار 

.)9%(

ويتمثل سر نجاح تعزيز بيئة ريادية في التركيز 
البشري  املال  رأس  تحسين  هما  مجالين  على 
وخلق  املهارات،  على  والتدريب  التعليم  عبر 
ص 

ُ
وقد خل بيئة مواتية تشجع النية الريادية. 

استطالع السكان البالغين الذي أجراه املرصد 
أن  إلى   2016 عام  األعمال  لريادة  العالمي 
الريادي  النشاط  ذوي  من  القطريين  عدد 
هي دافعهم  “الفرصة”  املبكر الذين ذكروا بأن 
لتأسيس عمل جديد بلغ زهاء خمسة أضعاف 
 82.7%( “الضرورة”  هو  الدافع  إن  قالوا  من 
مقابل %10.5(. وبما أن الدافع لتأسيس عمل 
جديد هو اغتنام الفرص أكثر منه الضرورة، 
على الحكومة أن توفر قدًرا أكبر من التشجيع 
ذلك  ويؤكد  فعل.  إلى  الريادية  النية  لترجمة 
 2016 لعام  البالغين  السكان  استطالع  أيًضا 
الذي وجد أنه رغم قوة النية الريادية في دولة 

قطر، فإن ترجمتها إلى فعل ضعيفة.

املحليين  الخبراء  استطالع  تركيز  ينصب  وال 
على تحديد نقاط الضعف في البيئة الريادية 
دقيقة  توصيات  صياغة  وعلى  بل  فحسب، 
وعملية أيًضا إلثراء قرارات السياسات وتحفيز 
الواردة  التوصيات  وتعتمد  الريادي.  النشاط 
السكان  استطالع  نتائج  على  الفصل  هذا  في 
الخبراء  واستطالع   2016 لعام  البالغين 
قطر،  دولة  في  الريادي  والنشاط  املحليين، 
وعلى التوصيات الرئيسية التي حددها الخبراء 

املحليون.
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السياسات الحكومية

تضطلع السياسات واألنظمة بدور حاسم في توفير بيئة تمكينية تساعد في تأسيس فرص أعمال جديدة واملحافظة عليه. ويرى أكثر 
من %70 من الخبراء املحليين أن السياسات الحكومية واإلجراءات البيروقراطية وارتفاع النفقات التشغيلية وملكية املواطنين 
القطريين لغالبية أسهم الشركات تشكل معوقات رئيسية للنشاط الريادي. وعلى الرغم من اتخاذ دولة قطر خطوات تسهل تأسيس 
عمل جديد بإلغاء شرط الحد األدنى لرأس املال املدفوع بالنسبة للشركات ذات املسؤولية املحدودة وتسهيل تسجيل امللكية عبر 
قِدم 

ُ
زيادة الشفافية في السجل العقاري]18[، يجب بذل مزيد من الجهود إلزالة القيود التي تقف عائًقا أمام تحول “رائد األعمال امل

 عن النمو املحتمل لقطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
ً

على بدء مشروع” إلى رائد أعمال ناشط، فضال

91
من اصل 190

قطر
 )متوسط(

3.8

اقتصادات أخرى قائمة 
على االبتكار 
)متوسط( 

4.3

 منخفضة 
ً
تحتل دولة قطر مرتبة

في تجاوز البيروقراطية الحكومية 
واألنظمة وشروط منح الترخيص

وقد احتلت دولة قطر في عام 2017 
 على 

ً
املرتبة 91 من أصل 190 دولة

مقياس سهولة تأسيس عمل جديد.

التنظيمية التي تقع على كاهل الشركات  استعراض شامل لألعباء  من الضروري إجراء 
يبلغ عدد اإلجراءات املطلوبة   ،2017 فوفًقا لتقرير ممارسة األعمال  الجديدة والصغيرة. 
لتأسيس عمل في دولة قطر نحو ضعف عددها في البلدان ذات الدخل املرتفع في منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية]19[. وقد احتلت دولة قطر في عام 2017 املرتبة 91 من أصل 
 على مقياس سهولة تأسيس عمل جديد. وُيعّد هذا الترتيب منخفًضا نسبًيا بسبب 

ً
190 دولة

التخفيف من  بمكان  من األهمية  ولذلك،  فيها]20[.  قانونًيا  تأسيس املشروعات  صعوبة 
البيروقراطية لتسهيل تأسيس املشروعات وتسريعه. كما ينبغي تبسيط إجراءات تسجيل 
العمل التجاري بغية تقليل الوقت املستغرق لتلبية الشروط التشريعية لإلقامة التجارية 
والترخيص التجاري وبطاقة الحاسوب. وقد منح الخبراء املحليون في استطالع عام 2016 
في حصول الشركات الجديدة على معظم التصاريح والتراخيص   2.7 متدنية بلغت   

ً
درجة

املطلوبة في غضون أسبوع. وكان ترتيب دولة قطر أدنى من ترتيب منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا )2.9( ومن اقتصادات أخرى قائمة على االبتكار )3.9(. وتحتل دولة قطر 
 منخفضة في تجاوز البيروقراطية الحكومية واألنظمة وشروط منح الترخيص 

ً
أيًضا مرتبة

وتساعد الجهود  على التوالي(.  و4.3   3.8( باقتصادات أخرى قائمة على االبتكار   
ً
مقارنة

قناة  الطابع املركزي على عملية تسجيل الشركات الجديدة عبر إنشاء  الرامية إلى إضفاء 
إلكترونية وحيدة في تعزيز ريادة األعمال.
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250 - 80

 متوسط أسعار اإليجارات التجارية 
شهريا في الدوحة

49%

10%

58%

أعلنت الحكومة مؤخًرا عن إجراءات جديدة للترخيص تساعد في تنظيم األسواق الناشئة 
الصغيرة  للمنشآت  الترخيص  وتسمح شروط  الحرة.  واملهن  املنزلية  التجارية  لألعمال 
بالعمل بصورة مشروعة في املنزل، ما يلغي شرط عقد اإليجار التجاري لتسجيل املنشأة.
 نحو تحفيز ذوي النشاط الريادي املبكر لتطوير أعمالهم 

ً
عّد األنظمة الجديدة خطوة

ُ
]23[  وت

وتوسيعها بما ُيسهم في التنمية والتنويع االقتصادي في دولة قطر.

 ومع أن أنظمة الترخيص الجديدة هذه تدعم ذوي النشاط الريادي املبكر، ال تزال هناك 
حاجة إلى مراجعة شروط الترخيص التجاري لعقد اإليجار التجاري الضروري لتسجيل 
 قطرًيا 

ً
املشروع في دولة قطر. فاإليجارات التجارية في الدوحة تتراوح بين 80  و 250 رياال

25 ألف ريال شهرًيا الستئجار مكتب صغير  إلى   8 للمتر املربع في الشهر]24[، ما يعني دفع 
وقد يمنع شرط استئجار مقر تجاري رواد األعمال  متر مربع.   100 مساحته ال تتعدى 
من تأسيس مشروع جديد أو توسيع عملياتهم وُيسهم في إغالق املشروعات الصغيرة 
التجارية  العقارات  إليجارات  سقف  تحديد  يلي:  ملا  االعتبار  إيالء  ويجب  واملتوسطة. 
للشركات الناشئة، ودعم تكاليف الشركات الجديدة، وإنشاء أماكن عمل ومقرات تجارية 
مشتركة مجدية اقتصادًيا يمكن أن تستخدمها الشركات الجديدة كعنوان تجاري رسمي.

فتقتصر امللكية األجنبية لالستثمارات 
على نسبة %49 من رأس املال 

املستثمر

تخضع جميع الشركات املسجلة في 
املركز لضريبة شركات بنسبة 10% 

على األرباح املحلية

ريال قطري

لكل متر مربع شهريا

%58 من مؤسسات االعمال لديها 
مكاتب داخل الدوحة
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اتخذت دولة قطر في السنوات األخيرة خطوات لتعديل أو تقليل القيود املفروضة في 
املستثمرين  على  طبق 

ُ
ت قوانين  وانتقت  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  على  تشريعاتها 

األجانب وبالتالي فتحت تدريجًيا قطاعات أمام االستثمارات األجنبية. فعلى سبيل املثال، 
يمكن أن تكون الشركة مملوكة بنسبة %100 ألطراف أجنبية في قطاعات معينة كالزراعة 
من  مسبقة  بموافقة  رهًنا  الطبيعية  واملوارد  والصحة  والتعليم  والسياحة  والصناعة 
الحكومة. وفي عام 2004، ُسمح بقيام استثمارات أجنبية في األعمال املصرفية والتأمين. 
- 2010، فتحت دولة قطر عدة قطاعات أمام امللكية األجنبية بنسبة   2009 وفي الفترة 
في مجال تقديم الخدمات االستشارية والفنية، والخدمات التقنية  تملك قدرها 100% 
أما في قطاعات أخرى،  باإلضافة إلى خدمات التوزيع والخدمات الترفيهية.  والثقافية، 

فتقتصر امللكية األجنبية لالستثمارات على نسبة %49 من رأس املال املستثمر]21[.

 كما يسمح مركز قطر للمال للمؤسسات املالية األجنبية بإنشاء مكاتب وامتالكها بنسبة 
%100 وبإعادة كامل األرباح إلى الوطن. وتخضع جميع الشركات املسجلة في املركز لضريبة 
شركات بنسبة %10 على األرباح املحلية. وتمنح واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، وهي 
للمستثمرين األجانب إعفاءات من الضرائب   ،2009 منطقة حرة خاصة افُتتحت عام 
والرسوم الجمركية. ولكن ال يزال بعض القطاعات مغلق أمام املنافسة األجنبية واملحلية 
على حد سواء، ومنها النقل العام واملرافق والصلب واإلسمنت وتوزيع الوقود وتسويقه.]22[ 
وثمة مجال أمام الحكومة للتوسع في مناطق اقتصادية خاصة كمركز قطر للمال وواحة 
العلوم والتكنولوجيا حيث ال توجد حدود للملكية األجنبية. ويخلق ذلك فرًصا إضافية 

أمام املستثمرين األجانب في دولة قطر ويساعد في تحفيز البيئة الريادية.
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إن املعلومات املتاحة لرواد األعمال واملنشآت الصغيرة واملتوسطة غير كافية. فاملصادر 
التي توفر إجراءات واضحة يسهل اتباعها لتأسيس عمل جديد محدودة. ومن املمكن جعل 
 بجعل عملية تسجيل األعمال التجارية برمتها إلكترونية باللغة العربية 

ً
املعلومات متاحة

واإلنجليزية.

ينبغي ممارسة الرقابة على قوانين املنافسة بحيث ال تسيطر الشركات الكبيرة على السوق 
وتستبعد الشركات األصغر. فمشوار التنويع االقتصادي يبدأ بانفتاح السوق الداخلية 
ألن املنافسة تشكل حافًزا بالغ األهمية لألداء واالبتكار. وقد احتلت دولة قطر في استطالع 
2016 مراتب أدنى من االقتصادات القائمة على االبتكار في جميع  الخبراء املحليين عام 
املقاييس املتعلقة بانفتاح السوق الداخلية وآلياته. وأكبر الثغرات في متوسط الدرجات 
و”دخول منشآت  “دخول منشآت األعمال الجديدة والناشئة األسواق الجديدة”  هي في 
األعمال الجديدة والناشئة األسواق دون أن تمنعها منشآت األعمال املستقرة بغير وجه 
حق”. وال يشكل االحتكار خطًرا على التنويع االقتصادي فحسب، بل وعلى رفاهة املستهلك 

وسالسل التوريد أيًضا.

املوارد املحدودة عند بدء النشاط 
التجاري

يجب السيطرة على معدالت االحتكار 
من أجل إعطاء الشركات النامية 
والشركات األصغر فرص للمنافسة
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التعليم والتدريب

يستدعي إنشاء كوكبة عظيمة الشأن من رواد األعمال استثماًرا كبيًرا في تنمية رأس املال البشري. ولترسيخ ثقافة ريادية قوية، ال 
قِدمين على بدء مشروع” 

ُ
بد من دعم املجتمع من أجل اكتشاف فرص ريادية وخلقها بحيث يتمكن رواد األعمال “املحتملين” و”امل

من ترجمة أفكارهم إلى شركات ناشئة قابلة لالستمرار. ويمكن تحقيق ذلك بوضع معايير وطنية لتعليم ريادة األعمال تساعد في 
إعداد الشباب والكبار للنجاح في اقتصاد ريادة األعمال. ويجب النظر إلى تعليم ريادة األعمال على أنه عملية تعلم مدى الحياة تبدأ 
في املرحلة االبتدائية وتتطور في جميع مراحل التعليم، ومنه تعليم الكبار. وينبغي تصميم هذه املعايير على شكل إطار للمعلمين 

عزز روحه الريادية.
ُ
يستعينون به لوضع أهداف مالئمة وأنشطة تعلم وبرامج مستدامة تزود الطالب بخبرات ت

من املهم توعية املجتمع بالفرص املهنية خارج قطاع النفط والغاز والقطاع الحكومي 
التقليديين والترويج لريادة األعمال كمسار منهي. وينبغي أن ينصب التركيز على فهم أسس 
والحاجة إلى إتقان املهارات األساسية إلحراز  والفرص املهنية الناشئة عنه،  االقتصاد، 

نجاح في اقتصاد السوق املحلي.

ويجب أن تستهدف برامج  إلى توجيه أوالدهم نحو مهن يألفونها ويفهمونها.  يميل اآلباء 
التوعية بريادة األعمال اآلباء بسبب دورهم املؤثر في املسار املنهي الذي يختاره أبنائهم. ومن 
العوامل املهمة التي تسهم في نجاح حمالت التوعية بريادة األعمال استهداف اآلباء كشريحة 
مستقلة. ومن املمكن العمل على نحو أوثق مع اآلباء على املستوى الوطني لتشجيعهم على 
تحفيز أطفالهم ملعرفة املزيد عن ملكية األعمال وتوليد شعور لديهم بوجود فرص أمامهم 

ليصبحوا رواد أعمال أو ليفكروا في مسارات مهنية غير تقليدية.

اآلباء واألمهات لديهم دور مؤثر في مهنة 
طفلهم وغالبا ما يوجه أطفالهم إلى 

وظائف هم على دراية بالفعل

برامج ريادة االعمال التوعيية يجب ان 
تكون موجهة الى االباء
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من املهم أن نعالج عدم االتساق بين املهارات الالزمة في القطاع/االقتصاد واملهارات 
التي توفرها املدارس والجامعات. وهناك حالًيا نقص في البيانات املتاحة والحديثة عن 
احتياجات وتوقعات األسواق. وهذه املعلومات ضرورية للتنبؤ باحتياجات سوق العمل، 
الطلب  تلبي  لبرامج  االستراتيجي  التخطيط  من  التعليمية  املؤسسات  تتمكن  بحيث 
املستقبلي على مجموعات املهارات هذه. وينبغي تركيز الجهود على تعزيز أهمية املهن ذات 
الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالنسبة للجيل الجديد كي يتمكن من 

استغالل ما يؤمنه التقدم التكنولوجي واالقتصاد الرقمي من فرص.

العالية  القيمة  القطاعات ذات  في  السريع  التنويع  إن من شأن  املثال،  فعلى سبيل   
والتكنولوجيا املتقدمة القائمة على املعرفة، كاالضطالع بدور في تطوير تكنولوجيا البذور 
والري املتقدمة والضرورية لتطوير الزراعة في البيئة املناخية غير املواتية في شبه الجزيرة 
عّد الزراعة قطاًعا صناعًيا رئيًسا 

ُ
العربية، أن يحفز ريادة األعمال في قطاعات رئيسية، إذ ت

نظًرا للزيادة املتوقعة في الطلب على الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي والتركيز على 
تحسين األمن الغذائي في دولة قطر. وهناك حالًيا انخفاض في إجمالي النشاط الريادي 

املبكر في القطاع الزراعي.

أكدت بحوث املرصد العالمي لريادة األعمال وجود عالقة إيجابية بين التدريب على تأسيس 
 بدوام جزئي أثناء دراستهم في 

ً
عمل والسلوك الريادي. وملا كان طالب كثر ال يؤدون عمال

الجامعة أو الكلية، تغدو فرص فهمهم لكيفية عمل الشركات محدودة. وبينما تتمتع بلدان 
ليس الحافز للعمل بدوام جزئي قوي بين القطريين وال هو  أخرى ببيئة عمل تنافسية، 
ضروري. أما الطالب في البلدان األخرى فهم يعملون بدوام جزئي لكسب املال قبل العمل 

بدوام كامل.

 ولذلك ينبغي تصميم برامج تعليمية في املدرسة وعلى مستوى التعليم العالي تساعد في 
تطوير املهارات الشخصية في القيادة والتواصل والعروض والعمل الجماعي وإدارة املشاريع 
وخدمة العمالء. ويمكن أن تركز هذه البرامج أيًضا على توفير املهارات والكفاءات األساسية 
والتخطيط  والتسويق،  واملبيعات،  واملحاسبة،  الدفاتر  مسك  مثل  األعمال  إدارة  في 
االستراتيجي لألعمال، وبحوث السوق. فعلى سبيل املثال، يمكن إدراج مواضيع السيولة 
النقدية في مادة الرياضيات، وإعداد املوازنة في مادة تكنولوجيا املعلومات عندما يتعلم 
مادة  املبيعات جزًءا من  دليل  يغدو  أن  يمكن  كما  برنامج إكسل ومعادالته.  الطالب 

التواصل.

ينبغي تشجيع االجيال الشابة 
لاللتحاق بمهن في مجاالت العلوم و 
التكنولوجية و الهندسة و الرياضيات

تعتبر الزراعة قطاعا صناعيا رئيسيا 
نظرا للزيادات املتوقعة في الطلب 
على الغذاء في دول مجلس التعاون 

الخليجي

ينبغي إدخال برامج لتعليم القيادة 
واالتصال والعمل الجماعي واملهارات 

الناعمة األخرى في املدارس
 

من املمكن ادماج مواضيع متعلقة 
بحركة النقد في مناهج الرياضيات على 

سبيل املثال
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التجارية وشتى سبل  األعمال  أفكار  استكشاف  في  الطالب  تساعد  برامج  يجب وضع 
تخطيط األعمال، على أن تهدف تلك البرامج إلى تشجيع الطالب على إيجاد فكرة تجارية 
فريدة من نوعها واتخاذ القرار بشأنها من خالل وضع خطة تجارية كاملة. وتتيح أفضل 
ذا إدراج هذه البرامج في املناهج  وحبَّ البرامج للطالب معاينة عمليات األعمال التجارية. 
املهنية والفنية املتقدمة في املدارس الثانوية وأيًضا في الكليات والجامعات. فتلك البرامج 
تسعى إلى تعليم الطالب كيف له أن يغدو رائد أعمال ويمارس عمليات تسيير األعمال. 
وهو برنامج وضعه بنك قطر للتنمية ومركز ريادة  “ستارت أب ويكند الدوحة”،  ويهدف 
إلى تحفيز القطريين الشباب  األعمال التابع لكلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة قطر، 
للبدء في تنفيذ مشاريعهم الخاصة. ويوفر البرنامج للطالب إمكانية التواصل مع متحدثين 
ومرشدين ومدربين من القطاعين الحكومي والخاص، كما ينظم ورشات عمل ومحاضرات 
حول وضع خطط أعمال وتقييم جدوى األفكار وتقديم املشورة للمستثمرين والعمالء 
هذا البرنامج أنموذًجا يشجع التنويع االقتصادي في دولة قطر بدعم  وُيعّد  املحتملين. 

وتعزيز دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة وفًقا ألهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

يجب أن تهدف هذه البرامج إلى تشجيع 
الطالب على ابتكار أفكار تجارية فريدة 

من نوعها

على فرص تمويل مسابقة “الفكرة”]25[ 
تدعو الشباب لتقديم أفكار تجارية 

كجزء من املنافسة
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التوجيه ودعم األعمال التجارية

ثمة حاجة إلى برامج توجيهية تتيح لرواد األعمال الشباب إمكانية التواصل مع مهنيين خبراء بمقدورهم أن يلهموهم ويدربوهم 
ويوجهوهم أثناء عملية تأسيس عمل تجاري. وبما أن دولة قطر تسجل أحد أعلى معدالت انتشار وسائل التواصل االجتماعي في 
العالم، ثمة فرصة كبيرة إلنشاء مجتمع افترا�شي لرواد األعمال والخبراء بحيث يضم أشخاًصا يحملون األفكار نفسها لنقل املعرفة 
وتبادل املشورة العملية والنصائح التجارية والدروس املستفادة. وتسمح هذه املنصة اإللكترونية للمهنيين والخبراء باالنضمام 

إليها كموجهين وتوفير أدوات تساعد رواد األعمال الشباب في تأسيس عمل تجاري وإدارته.

ينبغي زيادة فعالية الهياكل الداعمة التي تساعد الشركات في ترسيخ نفسها وفي النمو. 
فمعدل إغالق األعمال في دولة قطر كان مرتفًعا في عام 2016 في ضوء معدالت منشآت 
األعمال الجديدة واملستقرة. وغالًبا ما ال يلتمس أصحاب العمل املساعدة إال بعد فوات 
األوان. ويمكن لعقد سلسلة من الندوات املستمرة أو مجموعات الدعم أن يساعد رواد 
األعمال في التعرف على املشاكل املحتملة وسبل معالجتها على نحو شامل وفي حينه. 
وينبغي أن تهدف هذه الندوات والورشات إلى تقديم مشورة ودعم بشأن العوامل التي 
تسبب إغالق األعمال كالربحية واإلدارة املالية. وتتمثل أفضل خطة تنموية اقتصادية في 

مساعدة منشآت األعمال املستقرة في البالد على النمو واالزدهار.

فعالة ملعرفة ما يجري في   
ً
يجب اعتبار مبادرات من قبيل معرض رواد األعمال طريقة

مشهد الشركات الناشئة في دولة قطر واملنطقة. فهذه الفعالية توفر أفكاًرا مفيدة وفرص 
كما يسلط  القطاعات.  تواصل مع ورشات عمل وندوات وعروض يقدمها كبار خبراء 
املعرض الضوء على املنتجات/الخدمات املبتكرة ملساعدة رواد األعمال في إحراز نجاح. 
وهو يساعد أصحاب املنشآت الصغيرة والشركات الناشئة ورواد األعمال في تنمية أعمالهم 

وتوسيعها إلى املستوى التالي.

انقطاع األعمال في قطر في عام 2016 
مرتفع نظرا ملعدالت األعمال الجديدة 

واملستقرة

معرض رواد األعمال” مبادرة ينبغي 
النظر فيها في الشرق االوسط”
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الحصول على التمويل

خذت مبادرات   قصوى في دولة قطر. ولتحقيق هذا الهدف، اتُّ
ً
أضحى دعم وتيسير حصول ذوي النشاط الريادي املبكر على التمويل أولوية

عدة لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة، ومنها مؤسسات من قبيل بنك قطر للتنمية9، وحاضنة قطر لألعمال10، والهيئة العامة 
“املؤتمر العالمي عن تمويل املشروعات  استضافت دولة قطر   ،2015 وفي عام  وغيرها الكثير.  للسياحة في قطر11، وجامعة قطر12، 
الصغيرة واملتوسطة ورواد األعمال في العالم العربي”27 الذي تمثل هدفه الرئي�شي في تحديد مجاالت جديدة إلصالح السياسات وأفضل 
املمارسات العاملية في تقديم التمويل لذوي النشاط الريادي املبكر.ورغم هذه الجهود املبذولة، ال يزال الحصول على التمويل يشكل 
 مستمرة تواجه عمل ذوي النشاط الريادي املبكر في دولة قطر وهو أحد العوائق الرئيسية أمام الشركات الصغيرة في العالم. 

ً
عقبة

ويشكل تحسين فرص الحصول على التمويل أحد أهم تحديات إصالح السياسات أمام جميع الحكومات التي تهدف إلى تعزيز نشاط 
ريادة األعمال.

ويشير قرابة ثلث الخبراء املحليين في دولة قطر )29 %( إلى أن “الحصول على التمويل” يشكل عائًقا رئيسًيا أمام النشاط الريادي فيها. 
وتحصل كافة الشركات الناشئة في دولة قطر تقريًبا على تمويل من خالل األموال الشخصية، و/أو الدعم املالي من أحد املعارف أو 
 في الحصول على التمويل لعدم 

ً
األقرباء، و/أو التمويل من أحد مصارف التجزئة أو التنمية. وغالًبا ما يجد رواد األعمال الجدد صعوبة

امتالكهم للتصنيف االئتماني املطلوب. ووفق مسح السكان البالغين 2016، توقف زهاء %16 من الشركات عن العمل في دولة قطر 
غلق أكثر من %29 منها ألنه غير مربح. وال تزال هناك فرصة ملواصلة إصالح سياسات تمويل املنشآت الصغيرة 

ُ
ألسباب مالية، فيما أ

واملتوسطة بغية تلبية احتياجات ذوي النشاط الريادي املبكر.

ُيعّد تحسين فرص حصول طائفة واسعة من الشركات الناشئة على التمويل أمًرا بالغ 
األهمية لتعزيز ريادة األعمال في دولة قطر. وال بد أيًضا من النظر في إمكانية تنفيذ مبادرات 
تقلل النفقات العامة لتلك الشركات. فتخفيف التكاليف التشغيلية يف�شي إلى استدامة 
أكبر وتركيز أطول مما يف�شي إليه مجرد توفير مزيد من التمويل الذي يسفر في نهاية املطاف 
فعدم سداد الديون واإلفالس في دولة قطر يؤدي إلى نشؤ مشاكل  عن تراكم الديون. 
عّد سياسات تخفيف الديون وتفادي اإلفالس أفضل لتعزيز أنشطة ريادة 

ُ
قانونية، بينما ت

األعمال ومنع إغالق األعمال.

تحسين املعرفة واإلملام باألمور املالية في ريادة األعمال ملساعدة رواد األعمال في إدارة 
السيولة النقدية على أفضل وجه، ووضع استراتيجيات أذكى لتسعير املنتجات/الخدمات، 
وإعداد توقعات واقعية وخطط مالية. فذوو النشاط الريادي املبكر في دولة قطر يتسمون 
عموًما بصغر السن وقلة الخبرة نسبًيا. وقد دأب رواد األعمال في دولة قطر على االعتماد 
بإفراط نسبي على التمويل، ما قد يخفي األداء املالي الحقيقي لشركاتهم. وإذا ما حصلوا 
يقل  على التعليم والتدريب في مجال اإلدارة املالية والسبل السلسة وكفاءة التكاليف، 
اعتماد رواد األعمال الجدد على التمويل. وقد يقل احتمال لجوئهم إلى إغالق أعمالهم 
قبل األوان، وال سيما إذا كان الرصيد املصرفي لشركاتهم إيجابًيا. ويساعد تحسين اإلملام 
بالشؤون املالية رواد األعمال في وضع خطط تجارية أجدى، وإنشاء شركات تمتلك فرص 

نجاح ونمو عالية.

يعد تحسين الوصول الى التمويل 
من قبل الشركات الناشئة أمرا بالغ 
أالهمية لتعزيز روح املبادرة في قطر

ينبغي إدخال برامج ملحو األمية املالية 
ملساعدة رواد االعمال على تحسين 

إدارة الحركة النقدية

9  برنامج التمويل املباشر الذي وضعه بنك قطر للتنمية من أجل الشركات املستقرة، برنامج الضمين للمنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة.

10  التمويل التأسي�شي الذي تقدمه حاضنة قطر لألعمال للشركات الناشئة بمبلٍغ يصل إلى 100 ألف ريال، وتقديم تمويٍل بأسهم رأس املال للشركات الناشئة بقيمٍة تصل إلى 200 ألف ريال. وتتعاون الحاضنة أيًضا مع برنامج الضمين لضمان تمويل البنوك التجارية للمنشآت 

الصغيرة واملتوسطة.
11 شراكة مع بنك قطر للتنمية لتمويل شركات محددة في قطاع السياحة.

12  ِمنح تصل إلى 50 ألف رياٍل للشركات الناشئة.
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 دعم نماذج تمويل بديلة مثل رأس املال املخاطر، ورأس مال النمو، واالستثمار في األسهم 
فتمويل الشركات الناشئة في دولة قطر يعتمد بصورة  واملستثمرين املالئكة.  الخاصة، 
شبه مطلقة على البنوك التجارية أو املبادرات الحكومية أو معارف ذوي رصيد مالي ضخم. 
ولدى الحكومة فرصة العتماد نماذج تمويل جديدة وبديلة ودعمها واالستثمار فيها لتمويل 
فعلى سبيل  وال تقتصر هذه النماذج على مجرد التمويل.  ذوي النشاط الريادي املبكر. 
املثال، يمكن إلنشاء شبكة محلية من مالئكة األعمال أن يوفر للشركات الناشئة لفيًفا 
من املستثمرين الخبراء واملتمتعين بمعارف ومهارات يمكنها أن تسهم في نمو األعمال وضخ 

سيولة نقدية.

بالعقود  الصغيرة  الشركات  فوز  لتسهيل  الحالية  املناقصات  طرح  عمليات  مراجعة   
الحكومية. فاملناقصات العامة تتضمن عدة شروط ال يمكن للشركات الجديدة والصغيرة 
شروط الحد األدنى لعدد  )على سبيل املثال ال الحصر(  وتشمل هذه الشروط  تلبيتها. 
املوظفين، والحد األدنى لعدد سنوات العمل، وتقديم دليل على التمتع بتاريخ مالي طويل 
األمد، ودليل على وجود حساب مصرفي تجاري كامل، وتأمينات نهائية عالية القيمة غالًبا 

ما تتجاوز املوعد النهائي لتقديم املنتجات/الخدمات بمدة تصل إلى عام.

م على أساس حجمها وتاريخها املالي وليس على أساس  قيَّ
ُ
 فالشركات الناشئة في دولة قطر ت

قدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة. ولذلك يفشل كثير منها تلقائًيا في املناقصة ألن 
الشروط تحابي الشركات املستقرة. ونظًرا لذلك، يجب مراجعة شروط املناقصات الحالية 
إلزالة تلك العقبات بهدف تيسير منافسة الشركات الصغيرة على العقود الحكومية. ويمكن 
للحكومة أن تنظر إلى املشروعات الصغيرة واملتوسطة باعتبارها قطاًعا فريًدا من نوعه 
ا للمناقصات تتما�شى مع التركيبة التشغيلية للشركات الجديدة كي تغدو 

ً
وتحدد شروط

قادرة على تقديم عروض للمناقصات الحكومية تحت عتبة معينة دون الحاجة إلى تلبية 
الشروط املذكورة أعاله ودفع تأمينات أولية تؤثر على السيولة النقدية للشركة.

 حماية الشركات الناشئة من عدم السداد أو تأخيره من جانب العمالء في القطاعين العام 
والخاص على حد سواء. فالسيولة النقدية تشكل تحدًيا كبيًرا لجميع الشركات الناشئة، 
إلى جانب سداد الديون واإليجار الشهري للمقر التجاري. وغالًبا ما تجد الشركات الناشئة 
إذ يأبى عمالؤها إصدار أوامر  العاملة في أسفل سلسلة التوريد نفسها في وضع صعب، 
بالدفع قبل تسديد مدفوعات املستخدمين النهائيين. ولذلك، غالًبا ما يتحول أي تأخير 
تضطر  وفي بعض األحيان،  طفيف في أعلى سلسلة التوريد إلى تأخير كبير في أسفلها. 
الشركات الناشئة في دولة قطر إلى إعالن إفالسها بسبب تأخر املدفوعات، ما يخل بخطط 
ويف�شي ذلك إلى التخلف عن سداد الجهات املمولة وإيجار صاحب  السيولة النقدية. 
املقر التجاري ورواتب املوظفين، وقد يترتب عن كل ذلك إدانة جنائية. ويمكن تفادي ذلك 

بتطبيق شروط الدفع وتشريعات ]حماية الدفع [ لحماية املستهلك واألعمال.

ينبغي تشجيع نماذج التمويل البديلة، 
وليس فقط من الناحية املالية

عادة ما تحصل الشركات املستقرة 
على العقود، حيث أن متطلبات 

العقود تفضل هذه الشركات على 
الشركات الصغيرة واملتوسطة

مشتريات باألرقام]26[

وشبه 

منح 107 
عقود بقيمة 

111 مليون 
ريال

450 فرصة 
لعقود

بقيمة 3 
مليارات ريال

املشاركة: 
25 فرصة 

حكومية 

حكومية

ينبغي توفير الحماية للشركات 
الناشئة، لحمايتها من عدم الدفع أو 

التأخر في الدفع
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