1

دراسة المشروعات المنزلية في قطر
أبريل 2020

مت إعداد هذه الدراسة بالتعاون مع وزارة التمنية اإلدارية والعمل والشؤون االجمتاعية
ووزارة التجارة والصناعة ومركز مناء وغرفة قطر ومركز بداية.
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دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

متهيد
هشدت قطر خالل األعوام األخرية زمخًا يف أنشطة ريادة
األمعال ،حيث يكتسب املواطنون القطريون بشلك مزتايد ثقافة
ريادة األمعال ،والبعض مهنم يفضل أن يزاول معله التجاري
من املزنل .فهم حي ّولون هواياهتم وجماالت اهمتامهم اخلاصة
اكخلياطة والتطريز وحتضري املأكوالت ومستحرضات التجميل
واملنتجات احلرفية إىل معليات مرحبة جتاريًا .وكبايق دول العامل
ً
مهام يف تعزيز روح ريادة األمعال
تلعب املرشوعات املزنلية دورًا
ً
يف قطر باعتبارها مصد ًرا لبدء مرشوع جتاري ،وفرصة لتجربة
األفاكر بصورة معلية عىل نطاق صغري .وتشري التقديرات إىل
وجود من  ٣٠٠٠إىل  ٤٠٠٠مرشوع يعمل يف منازل مواطنني
قطريني ومقميني.
جدير بالذكر أنه يف عام  ،٢٠١٦أقرت دولة قطر بأن املرشوعات
املزنلية قطاع اقتصادي متنام حيث طبقت ترشيعات جديدة متنح
تراخيص ملزاولة األمعال يف املنازل .ومع تطبيق هذه الترشيعات،
هشد قطاع املرشوعات املزنلية يف قطر زيادة يف تركزي احلكومة
ودعهام .وتلعب عددًا من اجلهات أدوار هامة يف دمع هذه الفئة
من املرشوعات.
لذا اهمت بنك قطر للتمنية بالتعاون مع اكفة اجلهات املُ ِّ
شكة للنظام
البييئ لملرشوعات املزنلية يف قطر يف إعداد النخسة الثانية
(بعد دراسة  )٢٠١٥/٢٠١٤من دراسة املرشوعات املزنلية يف
قطر  ٢٠١٩اليت يمت فهيا رصد معدالت نشاط ريادة األمعال يف
قطاع املرشوعات املزنلية يف البالد .حيث تتناول هذه الدراسة
رصد خصائص املرشوعات املزنلية ،ومسات رواد األمعال الذين
يديروهنا ،والتحديات املختلفة اليت يواجهوهنا أثناء إدارة أمعاهلم
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من املزنل ،واحتياجاهتم وتطلعاهتم .وتؤكد الدراسة أمهية هذا
القطاع يف تعزيز ريادة األمعال يف قطر .وستساعد أفاكر ونتاجئ
هذه الدراسة يف تطوير اخلدمات واملبادرات الدامعة لتعزيز منو
املرشوعات املزنلية .ولتحقيق ذلك ،من الرضوري أن نفهم واقع
القطاع وكيف تطور مع مرور الوقت.
رس بنك قطر للتمنية تقدمي دراسة املرشوعات
وانطال ُقا مما سبقَ ،ي ُ
املزنلية يف قطر لعام  .٢٠١٩اليت استندت إىل حبث شامل هلذا
السوق ،حيث تضمن ذلك مجع بيانات عالية اجلودة من ٣٠٠
مقابلة مع رواد أمعال قطريني أسسوا مرشوعات أمعال يف
منازهلم :مهنم ( )٢٨٦ال يزالون يديرون هذه املرشوعات حىت
اليوم .مكا استندت الدراسة إىل النقاشات اليت دارت مع مخس
جهات خمتارة بعناية من املؤسسات اليت تقدم خدمات الدمع
ألحصاب املرشوعات متناهية الصغر واملزنلية .كذلك فقد حرصت
هذه الدراسة عىل عرض نتاجئ املقارنة بني املسح األخري واملسح
الذي مت يف عام .٢٠١٤
أود أن أعرب خشصيًا عن تقديرنا ملسامهة وزارة التمنية اإلدارية
والعمل والشؤون االجمتاعية ووزارة التجارة والصناعة ومركز
مناء وغرفة قطر ومركز بداية عىل مسامهاهتم األساسية والقمية
يف هذه الدراسة وأشكرمه عىل مشاركهتم .وأدعو القراء
لالطالع عىل هذه الدراسة ومعرفة املزيد عن واقع املرشوعات
املزنلية يف قطر.
عبد العزيز بن نارص آل خليفة
الرئيس التنفيذي
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 10دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

امللخص التنفيذي
يوجد يف قطر ،حبسب التقديرات ،بني  3000إىل 4000
مرشوع مزنيل—معمظها ميتلكها قطريون—تعمل داخل وحدات
سكنية يف قطر ،مهنم حوايل  800مرشوع مجسلة لدى وزارة
التجارة والصناعة .وقبل البدء يف استعراض ملخص الدراسة،
فإننا نود أن نذكر أن تعريف املرشوعات املزنلية اليت استندت
إليه الدراسة ُيع َّرف املرشوع املزنيل بأنه «مرشوع أو حرفة أو
نشاط ميارس مضن بيت سكين ،غالبًا مزنل صاحب املرشوع،
وينطوي عىل أداء معل متكرر بغرض حتقيق رحب ،أيًا اكن
جحمه أو طبيعة نشاطه».
قي تقرير أحصاب املرشوعات املزنلية يف قطر 2019
ُي ّ
االجتاهات احلالية واملستقبلية يف بيئة املرشوعات املزنلية يف
قطر .وتستند النتاجئ إىل مخس مقابالت متعمقة مع اجلهات
اليت تقدم خدمات دمع ألحصاب املرشوعات املزنلية ،فض ً
ال عن
 300استبيان مع مواطنني قطريني يديرون أمعاهلم من منازهلم
( 286يديرون حاليًا مرشوعات مزنلية و 14توقفوا عن إدارة
مرشوعاهتم املزنلية) .وقد مت مقارنة نتاجئ هذا التقرير مع نتاجئ
اإلصدار السابق« :تقرير مسح أحصاب املرشوعات املزنلية يف
قطر (يونيو .»)2014
وفميا ييل أمه نتاجئ الدراسة عىل مستوى لك قسم من أقسامها.

واقع املرشوعات املزنلية يف قطر
•البيئة التنظميية لملرشوعات املزنلية
يف ديمسرب  ،2016أصدرت وزارة التجارة والصناعة
القرار رمق  242لعام  ،2016الذي مبوجبه منحت تراخيص
مزاولة أمعال يف املنازل ،حيث ال تتطلب تلك األمعال
تاكليف عالية ،ويعمتد فهيا عىل املهارات الخشصية بصفة
أساسية ،وال يستخدم فهيا املعدات املقلقة للراحة أو املواد
اخلطرة ،ويكون اهلدف مهنا احلصول عىل قدر من الرحب
وتوفري التاكليف املعيشية لملرخص له ولذويه .اكن هدف
املبادرة هو تنظمي مزاولة األمعال يف املنازل ،وفتح جماالت
لرواد األمعال وأحصاب املرشوعات املزنلية الصغرية
وتجشيعهم عىل االبتاكر وتطوير ودمع قدراهتم وأفاكرمه
من خالل إطار معل قانوين ،وهو ما يشلك دافعًا لتوسيع
مرشوعاهتم وتطويرها مستقب ً
ال.
•جحم قطاع املرشوعات املزنلية
ُيعتقد أن عدد املرشوعات املزنلية يف قطر هشد ارتفاعًا
كبريًا يف السنوات األخرية ،وتشري تقديرات اليوم إىل
وجود حوايل  ١4000–3000مرشوع مزنيل قامئ داخل
عقارات سكنية يف عام .2019
•أثر املرشوعات املزنلية عىل فرص العمل
تشري التقديرات إىل أن املرشوعات املزنلية يف املجمل توظف
ما بني  8إىل  11ألف خشص ميثلون  %0.5–0.4من مجيع
العاملني بأجر يف قطر ٢.ويضم هؤالء أفراد من األرسة
ً
ً
ومعاال يعملون داخل املزنل أو خارجه.
ومعاال مزنليني
•إيرادات املرشوعات املزنلية
عىل الرمغ من صعوبة مجع معلومات حول هذا البيان ،إال
أن البيانات املتاحة تفيد بأن أحصاب املرشوعات املزنلية
يف قطر يبلغ متوسط اإليرادات الهشرية ملرشوعاهتم
حوايل  12.9ألف ريال قطري .واستنادا إىل ذلك ،وإىل
التقدير املبديئ لعدد املرشوعات املزنلية ،فإن التقديرات
تشري إىل أن املرشوعات املزنلية يف املجمل تدر إيرادات
٣
هشرية ترتاوح بني  38مليون و 51مليون ريال قطري.
1.استندت تقديرات عدد املرشوعات املزنلية يف قطر ( )2019عىل بيانات نوعية مجعت
من خالل مقابالت متعمقة مع وزارة التمنية اإلدارية والعمل والشؤون االجمتاعية.
2.النسب املوئية حمسوبة عىل أساس أن إمجايل العاملني بأجر يف قطر هو
 ،2144324وفقًا لتقرير جهاز التخطيط واإلحصاء ،الربع األول ،2019
استطالع عينة من القوى العاملة.
3.تستند حسابات اإليرادات إىل هامش خطأ قدره  ،%6عند مستوى ثقة %95
بنا ًء عىل تقديرات ترتاوح من  3000إىل  4000مرشوع مزنيل.
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•النظام البييئ لملرشوعات املزنلية
تتكون بيئة املرشوعات املزنلية يف قطر من شبكة من
املؤسسات واملنمظات اليت تدمع رواد األمعال وتساعد
املواطنني القطريني يف إنشاء مرشوعات صغرية يف قطر،
مثل املرشوعات املزنلية .وتلعب هذه البيئة دورًا حيويًا يف
حتقيق رؤية دولة قطر ،وميكن تقسمي تلك اخلدمات وفق
مخسة جماالت رئيسية :مرحلة بلورة الفكرة؛ التجسيل؛
المتويل؛ الوصول إىل السوق؛ التدريب .وتضمن هذه
املنظومة ست جهات معنية رئيسية تساعد يف تعزيز
منو املنشآت الصغرية يف قطر ،ويه :وزارة التمنية
اإلدارية والعمل والشؤون االجمتاعية ،ومركز مناء،
ووزارة التجارة والصناعة ،وبنك قطر للتمنية ،وغرفة
قطر ،ومركز بداية.

خصائص أحصاب املرشوعات املزنلية
يتناول هذا اجلزء أمه نتاجئ مسح الرأي الذي مت عىل عينة من
املرشوعات املزنلية واليت جاءت عىل النحو التايل:
•اجلنس
ال تزال النساء يشلكن النسبة األكرب يف قطاع املرشوعات
املزنلية يف قطر .فغالبية رواد األمعال القطريني الذين لدهيم
حاليًا مرشوعات مزنلية مه من النساء ( .)%89بيد أن نسبة
الرجال الذين يديرون مرشوعات مزنلية آخذة يف الزتايد،
حيث ارتفعت نسبة الرجال الذين ميلكون مرشوعات مزنلية
قامئة اليوم من  %6يف عام  2014إىل  %11يف عام .2019
•العمر
مثة ارتفاع يف نسبة أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني
الذين تزيد أمعارمه عن  40عامًا ( .)%45وتتناسب هذه
الزيادة مع االجتاه العاملي معومًا وهو حتول الذين تزيد
أمعارمه عن  40عامًا إىل ريادة األمعال والعمل احلر.
ومع أن نصف أحصاب املرشوعات املزنلية يف قطر
يبلغون من العمر  41عامًا مفا فوق ،مثة زيادة يف نسبة
الشباب بعمر أقل من  31عامًا الذين أسسوا مرشوعًا

مضن منازهلم (من  %16يف عام  2014إىل  %26يف
 .)2019وتشري النتاجئ إىل أن اخنراط الشباب يف
أنشطة ريادة األمعال آخذ يف االزدياد .ويوجد يف قطر
العديد من املبادرات اليت هتدف إىل حتفزي وتجشيع
ثقافة ريادة األمعال بني الشباب ،وهو ما قد يفرس—
مضن عوامل أخرى—ارتفاع املرشوعات املزنلية بني
القطريني الشباب.
•املؤهل العيمل
أصبح أحصاب املرشوعات املزنلية يف قطر أكرث
تعلميًا .فغالبية القطريني الذين ميلكون حاليًا مرشوعات
مزنلية حيملون مؤهالت جامعية وحاصلون عىل درجة
باكلوريوس أو دراسات عليا ( .)%58وقد تضاعف عدد
أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني املؤهلني تأهي ً
ال
عاليًا وحيملون هشادة جامعية (من  %26يف عام 2014
إىل  %58يف عام .)2019
•اخلربة العملية
غالبية أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني يف قطر
( )%62مؤهلون ولدهيم خربة معل مهنية لعرش سنوات
أو أكرث .مكا أن غالبيهتم يديرون مرشوعاهتم املزنلية،
ولدهيم وظائف حكومية يف الوقت نفسه .وعدد الرجال
أكرب من عدد النساء بني من يديرون حاليًا مرشوعات
مزنلية ويشغلون وظائف مدفوعة األجر يف الوقت
نفسه .يذكر أن إجياد دخل إضايف م ّثل الدافع الذي
حفز نصف رواد األمعال القطريني الذين لدهيم حاليًا
مرشوعات مزنلية لبدء مرشوعاهتم الصغرية.
يف عام  ،2019تضاعفت نسبة رواد األمعال الشباب
حتت سن  30عامًا الذين أسسوا مرشوعًا قبل اكتساب
خربة معلية ( %34مقابل  %19يف عام  .)2014قد يكون
هذا بسبب مبادرات عدة لريادة األمعال جيري تنفيذها
سواء يف املؤسسات الدامعة هلذا الفئة ،أو من خالل
اجلامعات واللكيات يف قطر واليت هتدف إىل تجشيع
املواطنني مبختلف أمعارمه عىل تطوير فكرة إىل
مرشوع جتاري.
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حملة عن املرشوعات املزنلية
•األنشطة
تندرج معظم أنشطة املرشوعات املزنلية مضن أربع فائت
رئيسية يه :اخلياطة والتطريز ( ،)%34واألنشطة الغذائية
اكلطهي وإعداد التوابل والقهوة والوجبات ( ،)%33وتصنيع
أو جتارة مستحرضات التجميل اكلعطور والبخور (،)%18
واملنتجات اليدوية ( .)%15يذكر أن مثة حتول يف اآلونة
األخرية حنو زيادة املرشوعات املزنلية اليت تركز عىل
اخلياطة والتطريز وإعداد الطعام ومستحرضات التجميل
مقارنة بعام  .2014وغالبًا ما متلك النساء مرشوعات
اخلياطة والتطريز ويعمل الذكور أكرث يف األنشطة الغذائية.
•معر املرشوع
هناك واحد تقريبًا من لك ثالثة مرشوعات مزنلية يف قطر
( )%29وصل إىل مرحلة النضج ويعمل منذ ست سنوات
أو أكرث ( %12تأسس منذ أكرث من  10سنوات) .يف حني
بدأ واحد من لك سبعة ( )%15من رواد األمعال القطريني
مؤخرًا مرشوعًا مزنليًا وأفادوا ببدء نشاطهم التجاري
خالل العام.
•توقعات اإليرادات
حيقق نصف املرشوعات املزنلية العاملة حاليًا يف قطر
( )%48إيرادات هشرية منخفضة تقل عن  10000ريال
قطري .ومع ذلك ،يتوقع مجيع أحصاب املرشوعات
املزنلية احلاليني تقريبًا حتقيق إيرادات أعىل يف
املستقبل—حيث يتوقع  %97مهنم االحتفاظ بنشاطهم
وتوسيعه خالل العام أو العامني املقبلني .مكا جسل
غالبيهتم ( )%44حتسنًا يف املبيعات العام املايض
وهشد ربعهم فقط اخنفاضًا يف املبيعات.
•توظيف اآلخرين يف املرشوع املزنيل
أكرث من ثلث املرشوعات املزنلية احلالية ( )%37يشغلها
مؤسس املرشوع؛ و %63يوظفون عاملني لملساعدة يف
العمل أو يعمتدون عىل أفراد األرسة للحصول عىل
املساعدة .وقد تضاعف عدد أحصاب املرشوعات املزنلية
الذين يوظفون أخشاصًا من خارج األرسة يف مرشوعاهتم
(من  %23يف عام  2014إىل  %53يف عام .)2019

•تجسيل املرشوعات
ألن املؤسسات الدامعة لملرشوعات املزنلية تتطلب تجسيل
املرشوع املزنيل لدى وزارة التجارة والصناعة كرشط
للحصول عىل خدماهتا ،وألن نسبة كبرية من العينة مت
احلصول علهيا من اجلهات الدامعة ،لذلك بطبيعة احلال
ُتظهر نتاجئ املسح ( )2019ارتفاع كبري يف اإلقبال عىل
تجسيل املرشوعات املزنلية حيث أن  %84مجسلون .لكن
عند مقارنة العدد التقرييب لملرشوعات املزنلية ( 4–3آالف
مرشوع) مع عدد املرشوعات املجسلة الذي ال يتجاوز
(األلف) مرشوع—وقت إعداد الدراسة—فذلك يعين أن
هناك الكثري من املرشوعات مل تجسل بعد لدى الوزارة.
وبالعودة لنتاجئ املسح ،وجدنا أن ( )%16من املرشوعات
مل تكن قد ُسلت بعد بالوزارة ،وقد ُوجد أن أمه أسباب
عدم التجسيل يه :املالكون ليسوا عىل دراية باملبادرة اليت
متنح تراخيص لملرشوعات املزنلية أو ال يعرفون معلية
تقدمي طلب للتجسيل ،أو ال يتوفر لدهيم وقت للتجسيل ،أو ال
حاجة للتجسيل حيث ميكهنم مواصلة العمل دون ترخيص.
من بني أحصاب املرشوعات الذين مل يقوموا بالتجسيل،
 %49مل يقرروا بعد هل سيجسلون أمعاهلم مكرشوع
مزنيل أو منشأة عادية.
•قنوات التسويق
اإلنرتنت ووسائل التواصل االجمتايع تلهيا املعارض
واملناسبات ،يه القنوات الرئيسية اليت يستخدمها
أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني لتسويق سلعهم
وخدماهتم ( %85و %66عىل التوايل) .وهناك اجتاه
يقل فيه االعمتاد عىل األرسة واألصدقاء يف تروجي
املرشوعات املزنلية ،وحتول حنو االستفادة من القدرات
الواسعة لإلنرتنت ووسائل التواصل االجمتايع .يف عام
 ،2014س ّوق  %23فقط من أحصاب املرشوعات املزنلية
منتجاهتم وخدماهتم عرب اإلنرتنت مقابل  %85يف عام
 .2019يف حني احنرس استخدام الرتوجي الشفهي،
واملاكملات اهلاتفية ،والصحف ،واملجالت بصورة كبرية
كقنوات تسويق يف عام .2019
أصبحت املعارض يف عام  2019قناة بيع أكرث أمهية
ً
مقارنة بعام  %56( 2014مقابل
لملرشوعات املزنلية
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 .)%66حيث يعمتد كثري من أحصاب املرشوعات املزنلية
عىل هذه الفعاليات لتسويق عالماهتم التجارية والرتوجي
ملنتجاهتم .وهناك عدة اقرتاحات قدمها أحصاب
املرشوعات املزنلية احلاليني بشأن سبل دمعهم تركز
عىل املعارض وعىل توفري أماكن دامئة للبيع بالتجزئة
يستطيعون فهيا بيع منتجاهتم .وتفيد اجلهات املعنية من
مؤسسات الدمع أيضًا بعدم وجود مناسبات أو معارض
أو أسواق اكفية لرتوجي سلع وخدمات املرشوعات
املزنلية .وهذا أمر مهم ألن سوق هذه املرشوعات حميل
يف الغالب حيث تباع  %85من منتجاهتا وخدماهتا حاليًا
داخل قطر فقط.
•دوافع بدء مرشوع مزنيل
أمه ثالثة دوافع لرواد األمعال القطريني لبدء مرشوع
مزنيل يه :ممارسة هواية ( ،)%67وحتقيق إيرادات
( )%40واستغالل وقت الفراغ ( .)%21اكنت الرضورة يه
الدافع األسايس لدى نصف أحصاب املرشوعات املزنلية
احلاليني حيث عربو عن رغبهتم يف تأمني دخل إضايف أو
ألهنم بال معل ( %40و %8عىل التوايل) .الرجال تدفعهم
رضورة احلصول عىل مصادر دخل أخرى لبدء مرشوع
مزنيل أكرث من النساء ،اللوايت حتفزهن اهلواية ووقت
الفراغ أكرث.
•التحديات الرئيسية أمام أحصاب املرشوعات
ا ملزن لية
يوجد ستة حتديات رئيسية تواجهها املرشوعات املزنلية
عادة ويه :سبل تسويق املنتجات واخلدمات بفعالية
( ،)%18واخنفاض املبيعات ( ،)%16وحمدودية توفر
املواد اخلام ( ،)%16والوصول إىل موارد العمل وكفاءهتا
( ،)%15وتلكفة عرض املنتجات/اخلدمات ( ،)%15ومتويل
املرشوع (.)%14
باإلضافة إىل هذه التحديات ،يشري املعنيون من مؤسسات
الدمع أيضًا إىل وجود حتديات أخرى مثل :استيفاء
الرشوط الترشيعية املنصوص علهيا يف القرار رمق 242
لعام  2016الذي مينح تراخيص ملرشوعات مزنلية ،ومعلية
تجسيل الرتخيص ،وإجراءات احلصول عىل قروض
معل ،اسمترارية التنسيق املسمتر بني اجلهات الدامعة

لملرشوعات املزنلية .وتذكر اجلهات املعنية أيضًا أن بعض
أحصاب املرشوعات املزنلية خيشون االنتقال من مرشوع
مزنيل إىل رشكة عادية ألهنم يعتقدون أهنم سيفقدون
شباكت الدمع املتاحة هلم حاليًا .ولعل ذلك يساعد يف
تفسري ارتفاع نسبة املرشوعات اليت ما زالت تعمل مضن
املنازل رمغ ميض أكرث من مخس سنوات عىل تأسيهسا.
مثة عقبات أخرى متنع أحصاب املرشوعات الصغرية من
اختاذ خطوة المنو التالية باالنتقال إىل حمل جتاري مثل
ارتفاع تلكفة استئجار احملال ونقص مهارات تسويق
املرشوعات املوسعة .وتفيد اجلهات املعنية واملالكني بأن
متويل املرشوعات املزنلية أصبح أقل صعوبة يف عام
ً
مقارنة بعام .2014
2019
•خدمات دمع املرشوعات املزنلية
يعمل مضن بيئة املرشوعات املزنلية يف قطر عدد من
املؤسسات ،مثل وزارة التمنية اإلدارية والعمل والشؤون
االجمتاعية ،ومركز مناء ،وبنك قطر للتمنية ،وغرفة جتارة
وصناعة قطر (غرفة قطر) ،ومركز بداية فضال عن دور
وزارة التجارة والصناعة يف معلية التجسيل والتعاون مع
اجلهات املختلفة لضامن تطوير تشرتييع مناسب هلذه
الفئة من املرشوعات .ووتتنوع األنشطة اليت تقدمهت
لك جهة من تلك اجلهات ،إال أهنا يف املجمل تغيط
النوايح التالية :فهي توفر ألحصاب املرشوعات املزنلية
براجم التدريب والتعلمي ،واحتضان املرشوعات الناشئة،
واإلرشاد ،واملساعدة املالية ،وتنظمي املعارض واملناسبات.
ووفقا ملسح الرأي :فقد تلىق ثالثة من لك أربعة من
أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني ( )%75مساعدة من
هذه املؤسسات يف تأسيس مرشوعاهتم وتمنيهتا .وتركز
معظم الدمع عىل املعارض والتدريب.
ويف هذا السياق ،فقد عرب أحصاب املرشوعات املزنلية عن
طلباهتم يف هذا اجلانب عىل النحو التايل :حيث يطلب
رواد األمعال القطريون الذين لدهيم حاليًا مرشوعات
مزنلية الدمع أيضًا يف البيع والتسويق واحلصول عىل
حمال بأجر أقل ( %42و %41عىل التوايل) .باإلضافة إىل
هذا الطلب ،يرغب رواد األمعال أيضًا يف التدريب عىل
اسرتاتيجيات بيع وتسويق املنتجات ( )%47وخدمة العمالء
( )%24وحقوق املسهتلك ( )%24واإلدارة املالية (.)%18
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اجتاهات جديدة بني املرشوعات املزنلية
ببحث التوجهات العاملية ،فقد وجدت الدراسة عدة اجتاهات
جديدة بني املرشوعات املزنلية يف العامل .استنادًا إىل
اجتاهات املنشآت الصغرية يف العامل وإىل بيانات املحسني
 2014و 2019يف سوق قطر ،من املتوقع أن تهشد سوق
املرشوعات املزنلية يف قطر االجتاهات اجلديدة التالية:
ارتفاع عدد الرجال والشباب والفائت األكرث تعلميًا
الذين يبدؤون مرشوعات مزنلية :عاد ًة ما تدير النساء
املرشوعات املزنلية ،لكن بيانات االستطالع تشري إىل
ارتفاع نسبة الرجال الذين يديرون مرشوعات مزنلية يف
ً
مقارنة بعام  ،2014وإىل أن مواطنني قطريني
عام 2019
أصغر سنًا وأكرث تعلميًا يبحثون عن فرص معل من
منازهلم ،وهو ما يزيد من فرص املرشوعات اجلديدة اليت
تتحول إىل أنشطة جتارية عادية وليست مزنلية فقط.
زيادة عدد املرشوعات املزنلية مع ظهور جممتع
رمقي ذيك :من احملمتل أن نهشد زيادة يف عدد رواد
األمعال الذين يتخذون خطوات إلطالق مرشوع ميكن تشغيله
بهسولة من املزنل باستخدام التكنولوجيا الرمقية الذكية.
هسل التقدم احلاصل يف التكنولوجيات
عالوة عىل ذلكُ ،ي ِّ
اللوجستية يف قطر عىل أحصاب املرشوعات املزنلية تقدمي
منتجاهتم حمليًا وخارجيًا.
فاعلون جدد يف بيئة املرشوعات املزنلية يف
قطر :هشدت قطر مؤخرًا دخول العبني جدد ومبادرات
جديدة خالل السنوات امخلس األخرية ،مثل بنك قطر
للتمنية ومركز بداية وغرفة قطر ،تقدم الدمع واخلدمات
املالية ألحصاب املرشوعات املزنلية ،جنبًا إىل جنب مع
اجلهات ذات الباع يف تقدمي خدماهتم لملرشوعات املزنلية
ويف مقدمهتا وزارة التمنية اإلدارية والعمل والشؤون
االجمتاعية ،ومركز مناء اإلجمتايع.
تطور هيالك تشغيل املرشوعات املزنلية :مثة اجتاه
لدى أحصاب املرشوعات املزنلية حنو استخدام العالقات
العامة ومستشاري املبيعات لملساعدة يف تسويق منتجاهتم
وخدماهتم وتروجيها .وهذا يعين أهنم يطورون هيالك
معلهم ويصبحون أكرث تطورًا يف هنجهم عرب توظيف
٤
اخصائيني يساعدوهنم يف تمنية أمعاهلم.
4.استطالع املرشوعات املزنلية .2019
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مقدمة
تؤدي املنشآت الصغرية واملتوسطة ،مثل املرشوعات الفردية
ً
مهام يف االقتصاد العاملي ،حيث تسامه يف
واألمعال احلرة ،دورًا
توفري الفرص االقتصادية والتنوع والصحة العامة ملجمتعاتنا .وفقًا
لملنتدى االقتصادي العاملي ،توفر املنشآت الصغرية واملتوسطة
من  ٪٦٠إىل  ٪٧٠من فرص العمل يف معظم دول منمظة التعاون
االقتصادي والتمنية ونسبة كبرية جدًا من صايف فرص العمل
اجلديدة .يف اهلند ،تضم املنشآت متناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة البالغ عددها  ٤٦مليون قرابة  ٪٣٠من إمجايل
الوظائف يف البالد .ويف الصني ،تشري دراسات حديثة إىل أن
هذه املنشآت تشلك  ٪٩٧من إمجايل املنشآت و ٪٨٠من العاملة
يف املدن و ٪٦٠من إمجايل الناجت احمليل ٥.ويف الواليات املتحدة
األمريكية ،يوجد  ٢٩ ٦مليون منشأة صغرية ،تشلك  ٪٩٩ ٩من
املنشآت األمريكية ،ويعمل قرابة نصف املوظفني األمريكيني
( )٪٤٧ ٨يف منشآت صغرية ٦.ويف قطر ،متثل املنشآت الصغرية
٧
واملتوسطة ما يزيد عن  ٪٩٥من إمجايل الرشاكت يف قطر.
ً
مهام
تعمل مرشوعات صغرية كثرية من املنازل وتؤدي دورًا
يف التمنية االقتصادية ألي بلد .ويف كثري من البلدان ،تعد
املرشوعات املزنلية أرسع فائت املرشوعات منوًا .وقد أثارت
اهمتامًا كبريًا ،السميا من جانب احلكومات فميا يتعلق بأجندات
التمنية االقتصادية .فعىل سبيل املثال ،أكرث من ثليث املنشآت
الصغرية يه مرشوعات مزنلية يف أسرتاليا ،وقرابة نصفها يف
اململكة املتحدة والواليات املتحدة .مكا أن املرشوعات املزنلية أرسع
القطاعات االقتصادية منوًا يف هذه البلدان (وغريها) حيث يقدر،
بتحفظ ،أن واحدة من لك  ١٠أرس تدير مرشوعًا يف مزنهلا .ومتلك
املرشوعات املزنلية إماكنات كبرية لتحقيق تمنية ومنو اقتصادي
مهم لملجمتعات اليت تعمل فهيا.
يوجد كثري من الفوائد لملرشوعات املزنلية ،بيهنا القدرة عىل إقامة
مرشوع جتاري يف بيئة األرسة ،وتقليل زمن السفر إىل العمل،
وتقليل التاكليف غري املبارشة لعدم االضطرار إىل دفع تاكليف
مبان جتارية .ونرى اليوم أن املرشوعات املزنلية املتنامية تستفيد
بالاكمل من التكنولوجيا واالتصاالت للوصول إىل العمالء وتوليد
الدخل واألرباح دون االضطرار إىل التوسع ماكنيًا خارج املزنل.
يف اآلونة األخرية ،حظيت املرشوعات اليت تعمل يف الغالب من
املنازل باهمتام كبري من حكومة قطر .وألول مرة يف ديمسرب
 ،٢٠١٦أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار منح تراخيص

مزاولة أنشطة جتارية باملنازل .واكن هدف املبادرة تنظمي مزاولة
األمعال يف املنازل ،وكذلك تجشيع رواد األمعال عىل االبتاكر
وتطوير ودمع قدراهتم وأفاكرمه عرب مرشوعات ناشئة من منازهلم.
ويف هذا التقرير ،يع َّرف املرشوع املزنيل بأنه «مرشوع أو حرفة
أو نشاط ميارس مضن بيت سكين ،غالبًا مزنل صاحب املرشوع،
وينطوي عىل أداء معل متكرر بغرض حتقيق رحب ،أيًا اكن جحمه
٨
أو طبيعة نشاطه».
ويف هذا السياق ،فإن تقرير املرشوعات املزنلية يف قطر لعام
 ٢٠١٩هيدف إىل حتديث بيانات واقع املرشوعات املزنلية يف
البالد ،باإلضافة إىل توفري معلومات لتحسني خدمات الدمع
املقدمة للذين يديرون مرشوعات مزنلية .وميكن القول بأن هناك
ً
أوال ،رصد آخر القوانني
ثالثة أهداف أساسية للدراسة ويه:
واللواحئ واملبادرات يف مجيع اجلهات املعنية اليت تقدم خدمات
لملرشوعات املزنلية يف قطر .ثانيًا ،التعرف عىل التغريات الراهنة
يف خصائص أحصاب املرشوعات املزنلية وحتديد مدى تغري
مواقفهم وسلوكهم وتصوراهتم منذ إجراء الدراسة املرجعية يف
عام  .٢٠١٤ثالثًا ،اكتساب فهم أفضل حلجم سوق املرشوعات
املزنلية يف عام .٢٠١٩
مجعت بيانات التقرير بثالث طرق مهنجية تضمنت :مقابالت
متعمقة وحبث ثانوي ( )secondary Researchواستطالع
رأي ( .)surveyفقد أجريت مخس مقابالت متعمقة مع الوزارات
واملؤسسات واجلهات احلكومية اليت تقدم خدمات دمع ألحصاب
املرشوعات املزنلية ،فض ً
ال عن  ٣٠٠استبيان مع مواطنني قطريني
يديرون أمعاهلم من منازهلم ( ٢٨٦يديرون حاليًا مرشوعات
مزنلية و ١٤توقفوا عن إدارة مرشوعاهتم املزنلية) .حيث مت
مقارنة نتاجئ هذا التقرير مع نتاجئ اإلصدار السابق من «تقرير
مسح أحصاب املرشوعات املزنلية يف قطر» (يونيو  .)٢٠١٤ويه
تستند أيضًا إىل حتليل حبيث ثانوي لسوق املنشآت الصغرية
واملرشوعات املزنلية.
5.املنتدى االقتصادي العاملي (يناير)  2018كيف ميكن للرشاكت الصغرية أن

تتنافس عىل الساحة العاملية املوقع االلكرتوينhttps://www.weforum.org/ :

how-small-companies-can-compete-on-the-world-stag/01/2018/agenda

6.إدارة املنشآت الصغرية يف الواليات املتحدة http://www.sba.gov
7.استنادا إىل بيانات «تعداد املنشآت» لعام  ،٢٠١٥وبتطبيق تعريف الوطين
لملرشوعات الصغرية واملتوسطة يتضح أن أكرث من  ٪٩٥يه نسبة الرشاكت
الصغرية واملتوسطة إمجايل منشآت األمعال وفقا للتقديرات األولية ،حيث متثل
املنشآت منتاهية الصعر حوايل  .٪٧١يف حني أن املنشآت الصغرية قدرت بنحو
 ،٪٢٣أم املنشآت املتوسطة والكبرية فمتثل حنو  ٪٦من املنشآت األمعال بقطر.
( Qatar Tribune.نومفرب SMEs make up 79% of Qatar firms: Minister )٢٠١٧
املوقع االلكرتوينhttp://www.qatar-tribune.com/news-details/id/96436 :
8.بنك قطر للتمنيةMechanisms for Home Based Businesses .)٢٠١٥/٢٠١٤( .
 .Advancement in Qatarاملوقع االلكرتوينhttps://www.qdb.qa/en/ :
20EN.pdf%20Paper%20White%Documents/HbB
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توزع حمتوى الدراسة عىل ثالثة أقسام خمتلفة .يستند القسم
األول إىل حتليل البحث الثانوي والبيانات النوعية اليت مجعت
من املقابالت املتعمقة ،ويستند القسم الثاين إىل نتاجئ مسح
«املرشوعات املزنلية يف قطر  »٢٠١٩ويقارهنا بنتاجئ الدراسة
املرجعية لعام  .٢٠١٤وقد جاءت األقسام عىل النحو التايل:
•القسم  :1واقع املرشوعات املزنلية يف قطر.
•القسم  :2خصائص املرشوعات املزنلية يف قطر .حيث
يتناول هذا القسم نتاجئ املسح واليت تضمنت عدة نقاط
مهنت :دوافع تأسيس مرشوعات مزنلية ،والتحديات اليت
تواجه أحصاهبا ،وجماالت الدمع املطلوب لملساعدة يف
منو وتوسيع مرشوعاهتم ،واملؤسسات القطرية اليت
تقدم خدمات دمع إىل املرشوعات املزنلية .ويقدم هذا
القسم تصورًا عن توقعات أحصاب املرشوعات املزنلية
بشأن مستقبل مرشوعاهتم ،سواء قرروا توسيعها أو
إغالقها .ويتعمق أيضًا يف املرشوعات املزنلية املتوقفة
وأسباب توقفها.
•القسم  :3يبحث يف االجتاهات اجلديدة يف املرشوعات
املزنلية وكيف حيمتل أن تؤثر عىل املرشوعات املزنلية
يف سوق قطر .وتستند التوقعات إىل االجتاهات العاملية
لملرشوعات الصغرية فضال عن التغريات اليت حدثت يف
السوق احمللية استنادا إىل بيانات محسي عام ٢٠١٤
وعام .٢٠١٩
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نبذة عن الدراسة
اهلدف واملهنجية
إن احلصول عىل معلومات منتمظة حول التطورات يف قطاع
املرشوعات املزنلية هلو أمر هام ملختلف اجلهات املعنية بذلك ،لذا
قام بنك قطر للتمنية بالتعاون مع اجلهات الرئيسية األخرى بإصدار
هذا الدراسة اليت متثل النخسة الثانية بعد الدراسة األوىل اليت
متت يف  .2014تركز هذه الدراسة عىل املرشوعات املزنلية وتقدم
ال متعمقًا شام ً
حتلي ً
ال للوضع الراهن هلذا القطاع .وقد ممصت
إللقاء الضوء عىل واقع املرشوعات املزنلية ،وحتديدًا:
•الوضع الراهن لملرشوعات املزنلية يف قطر والنتاجئ
املرجعية مقارنة بالدراسة األساسية عام .2014
•تقيمي القوانني واللواحئ األخرية بشأن تشغيل املرشوعات
املزنلية ومستوى إقبال رواد األمعال عىل تجسيل مرشوعاهتم.
•حملة عن اجلهات اليت تقدم خدمات دمع لملرشوعات
املزنلية مبا يف ذلك أمه مبادراهتا وبراجمها.
•حتديد مسامهة املرشوعات املزنلية يف االقتصاد القطري
من حيث أنشطة التوظيف وتوزيع أنشطهتا االقتصادية.
•فهم الدوافع والعقبات الرئيسية أمام تشغيل املرشوعات
املزنلية يف قطر.

ويف هذا السياقُ ،أجري حبث ثانوي لتقيمي االجتاهات احلالية
واملستقبلية يف بيئة املرشوعات املزنلية يف قطر ،وفهم الترشيعات
اليت تؤثر عىل تجسيل املرشوعات املزنلية ،وحتديد اجلهات اليت
تقدم خدمات دمع هلا.
ومجلع البيانات األولية ،مت إجراء استطالع رأي باستخدام
اهلاتف مع  300مواطن قطري صاحب مرشوع مزنيل286 ،
مهنم يديرون حاليًا مرشوعات مزنلية و 14توقفوا مؤخرًا
عن إدارة مرشوعاهتم املزنلية .مجعت البيانات بني فرباير
وأبريل  .2019ومشلت املقابالت رشحية واسعة من حيث
اجلنس والعمر.
باإلضافة إىل االستطالع املذكور ،أجريت مخس مقابالت
مع املعنيني يف املؤسسات اليت تقدم خدمات دمع ألحصاب
املرشوعات املزنلية ،ويه وزارة التمنية اإلدارية والعمل والشؤون
االجمتاعية ،ومركز مناء االجمتايع ،وغرفة قطر ،ومركز بداية،
ووزارة التجارة والصناعة ،وذلك لملساعدة يف فهم نطاق خدمات
الدمع اليت تقدمها هذه املؤسسات ومجع البيانات النوعية عن
واقع املرشوعات املزنلية وجحم السوق والقطاع.
وميكن االطالع عىل تفاصيل مهنجية البحث وعينته وهنجه يف
ملحق هذه الوثيقة.
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القسم األول

واقع المشــروعات
المنزليــة فــي قطر
هشدت دولة قطر تطورات مهمة يف قطاع املرشوعات
املزنلية يف السنوات األخرية ،أمهها تطبيق ترشيعات
جديدة متنح تراخيص ملزاولة املرشوعات املزنلية ،ومنو
جحم القطاع وزيادة تنوع أنشطته ،ووجود مؤسسات
جديدة تقدم خدمات الدمع ألحصاب هذه املرشوعات.
يعرض هذا القسم من التقرير واقع املرشوعات املزنلية
يف قطر ويليق نظرة متعمقة عىل تطوراته األخرية.
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البيئة التنظميية لملرشوعات املزنلية يف قطر

األنشطة اليت تحمس هبا الوزارة

يف ديمسرب  ،2016أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رمق
 242لعام  2016ومنحت مبوجبه تراخيص ملزاولة املرشوعات
املزنلية واليت «ال تتطلب تاكليف عالية ،ويعمتد فهيا عىل املهارات
الخشصية بصفة أساسية ،وال يستخدم فهيا املعدات املقلقة للراحة
أو املواد اخلطرة ويكون اهلدف مهنا احلصول عىل قدر من الرحب
وتوفري التاكليف املعيشية لملرخص له وذويه».

تضع دول عديدة رشوطًا ولواحئ حكومية تنظم أنشطة األمعال
املمسوحة مضن البيوت السكنية .فقد يكون لبعض هذه األنشطة
أثر ضار عىل الساكن املجاورين ،مثل التلوث واستخدام الطاقة
ومواقف السيارات .ولذلك حتتاج بعض األنشطة إىل موافقات
خاصة تتعلق بتقسمي املناطق أو الالفتات أو حتدد مستويات
الضوضاء أو املشكالت الصحية .وفميا ييل األنشطة اليت ميكن
ممارسهتا يف املزنل مبوجب الرتخيص يف قطر:
•اخلياطة والتطريز.
•اخلدمات اإلبداعية مثل تصوير وإدارة املناسبات.
•احلرف اليدوية مثل البطاقات واهلدايا والتحف.
•تنسيق الزهور الطبيعية واالصطناعية.
•اخلدمات اإللكرتونية اكلتصممي باستخدام احلاسوب
(باستثناء التصاممي الداخلة يف اختصاص الرشاكت
اهلندسية).
•خدمات األمعال مثل نسخ وتغليف وجتليد الكتب املدرسية.
•إعداد العطور والبخور ومستحرضات التجميل.
•األنشطة الغذائية مثل الطبخ وحتضري التوابل والنب
١١
والوجبات.

حبسب الوزارة ،اكن اهلدف من القرار هو تنظمي مزاولة األمعال،
وفتح جماالت لرواد األمعال وأحصاب املنشآت الصغرية وتجشيعهم
عىل اإلبداع وتمنية قدراهتم وأفاكرمه ودمعها ،لالستمثار يف
مرشوعات خاصة هبم عن طريق المساح هلم بتأسيس نشاطات
٩
معينة يف منازهلم ،ما يشلك دافعًا لتوسيع مرشوعاهتم وتطويرها.
يف مايو  ،2018أصدر وزير التجارة والصناعة القرار  163لعام
 2018الذي عدل بعض أحاكم القرار  242لعام  2016بشأن
رشوط ولواحئ وإجراءات منح ترخيص مؤقت لبعض املباين
السكنية أو أجزاء مهنا ملامرسة أنشطة جتارية أو صناعية أو
أنشطة جتارية عامة.
ألىغ القرار الوزاري اجلديد رشط وضع لوحة تعريف عند مدخل
املزنل الذي يضم مرشوعًا مزنليًا مرخصًا .وحيظر عىل املرشوعات
املزنلية وضع أي إعالنات تروجيية أو إعالنية أو مواد تروجيية
أو شاشات عرض عىل جدران املزنل املعين .وقد جاء القرار
استجابة لطلب امجلهور من وزارة التجارة والصناعة لتهسيل
إجراءات ترخيص أنشطة األمعال ١٠.حيث لوحظ أن وضع الفتة
تعرف بأنشطة املرشوع العامل مضن مزنل أو جزء من مزنل يسبب
أحيانًا بعض اإلحراج لبقية الساكنني ،وبالتايل قد يكون سببًا لثين
كثريين عن طلب احلصول عىل ترخيص.

 The Peninsula Qatar( 9.ديمسرب .Licence for household businesses .)٢٠١٦
املوقع االلكرتوينhttps://thepeninsulaqatar.com/article/10/12/2016/ :
Licence-for-household-businesses

	 Gulf Times( 10.مايو .MEC makes home-based business activity easier .)٢٠١٨
( 2018املوقع االلكرتوينhttps://www.gulf-times.com/story/594059/ :
MEC-makes-home-based-business-activity-easier

	 The Peninsula Qatar( 11.ديمسرب Licence for household businesses. )٢٠١٦
املوقع االلكرتوينhttps://thepeninsulaqatar.com/article/10/12/2016/ :
Licence-for-household-businesses
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رشوط الرتخيص
فميا ييل رشوط احلصول عىل ترخيص ملرشوعات مزنلية مبوجب
القرار رمق :242
•للحصول عىل رخصة لتشغيل مرشوع صغري يف املزنل،
جيب أن يكون معر املالك  18عامًا عىل األقل ومقميًا يف
١٢
املزنل الذي سيدار منه املرشوع.
•ميكن تجسيل مزنل واحد فقط للك ترخيص.
•تنطبق املبادرة عىل مجيع ساكن قطر مبن فهيم املواطنون
١٣
القطريون والوافدون.
•ال جيوز لملرخص له قانونًا تعيني أي معالة من خارج
١٤
األرسة.
•ال جيوز لملرخص له العمل يف البيع املبارش للناس من
١٥
املزنل ،أي خدمة التوصيل إىل املنازل.
•مينع وضع أي لوحات إعالنية أو الفتات دعائية أو أي
شاخصات خمططة سواء عىل املزنل أو عىل جدرانه
١٦
اخلارجية.
•أال يؤثر النشاط املطلوب ترخيصه عىل حركة املرور يف
١٧
املنطقة ،أو يسبب إزعاجًا لساكهنا.
•جيب عرض امس الرشكة عىل الفتة خارج املزنل مع رمق
الرخصة واملرشوع ١٨.لكن أليغ هذا الرشط الحقًا مبوجب
القرار رمق  163لعام ( 2018انظر أعاله للحصول عىل
تفاصيل عن القرار .)163
١٩
•رمس الرتخيص السنوي  1020ريال قطري.
•تعلن وزارة االقتصاد والتجارة أيضًا أنه يف بعض
احلاالت ،جيب احلصول عىل موافقات ملامرسة النشاط
املرغوب من بعض السلطات املختصة .فعىل سبيل املثال،
جيب أن حتصل املرشوعات اليت تتضمن أنشطة طهي عىل
هشادة إهناء البناء من وزارة البلدية والبيئة وهشادة من
ً
الدفاع املدين ٢٠.فض ً
أنه—عامة—من غري الواحض
ال عن
اجلهات املختصة برتخيص بعض منتجات املرشوعات
املزنلية املؤثرة عىل الصحة مثل منتجات العطور.
ميكن تقدمي طلبات التجسيل عرب مراكز اخلدمة أو عرب اخلدمات
اإللكرتونية .ويوحض الشلك  1-1والشلك  2-1أدناه خطوات
الرتخيص عرب كال القناتني.
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جحم قطاع املرشوعات املزنلية يف قطر
جيري تجشيع أحصاب املرشوعات املزنلية عىل تجسيل مرشوعاهتم
مسبقًا لدى وزارة التجارة والصناعة ،لكن التجسيل ليس إلزاميًا.
لذلك ،فإن العدد الدقيق لملرشوعات املزنلية العاملة حاليًا يف قطر
غري معروف وتستند تقديرات جحم القطاع إىل بيانات نوعية
مجعت من اجلهات املعنية الرئيسية يف القطاع .ويعتقد أن عدد
املرشوعات املزنلية يف قطر هشد ارتفاعًا كبريًا يف السنوات
األخرية ،ويقدر عددها بني  3000و ٢١4000يف عام .2019
يعود المنو يف هذا القطاع إىل انتقال قطر عرب مرحلتني تارخييتني.
يف املرحلة األوىل ،عندما اكن تطور قطاع املرشوعات املزنلية يف
قطر ضعيفًا ،مل يكن مثة قوانني تضيف الطابع الرمسي عىل
وجود هذه املرشوعات ،واكن يوجد عدد قليل من اجلهات يقدم
الدمع لملقميني الراغبني يف بدء مرشوع مزنيل .أما املرحلة الثانية
فتمتزي بتحفزي منو هذا القطاع ،بفضل عوامل عدةً .
أوال ،مكا ذكرنا
سابقًا ،طبقت وزارة التجارة والصناعة قوانني جديدة متنح رخصًا
ملزاولة املرشوعات املزنلية بصورة مرشوعة مضن منازل أحصاهبا.
ثانيًا ،هشدت قطر حتسنًا يف تعزيز ثقافة ريادة األمعال والهنوض
هبا .ونتج عن املبادرات احلكومية املختلفة الرامية إىل تطوير ريادة
األمعال وتجشيع املنشآت الصغرية واملتوسطة بيئة أكرث فعالية
وإعالء قمي ريادة األمعال يف املجمتع .مكا هسلت التكنولوجيا
اجلديدة العمل من املزنل وحمست للرشاكت الصغرية بالتنافس
يف سوق أكرب بكثري داخل دولة قطر وخارجها.

عدد املرشوعات املزنلية املجسلة يف قطر
حبسب وزارة التجارة والصناعة ،جسل قرابة  800مرشوع
مزنيل يف قطر واعترب  %93مهنا نشطة يف  .*2019وتوزع
معظم املرشوعات املجسلة بني األنشطة الغذائية ()%54
واخلياطة والتطريز ( )%27ومستحرضات التجميل ()%17
(انظر اجلدول .)1-1

	21.استندت تقديرات عدد املرشوعات املزنلية يف قطر ( )٢٠١٩عىل بيانات نوعية مجعت
من خالل مقابالت متعمقة مع وزارة التمنية اإلدارية والعمل والشؤون االجمتاعية.
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أثر املرشوعات املزنلية عىل فرص العمل
باستخدام مقياس التوظيف يف املرشوعات املزنلية ،يوجد
 4000–3000مرشوع مزنيل يف قطر توظف ما متوسطه ثالثة
ً
ومعاال
أخشاص للك مرشوع ٢٢.ويضم املوظفون أفراد األرسة
ً
ومعاال يعملون داخل املزنل أو خارجه .وتشري التقديرات
مزنليني
إىل أن إمجايل املرشوعات املزنلية توظف  11–8ألف خشص
٢٣
ميثلون  %0.5–0.4من مجيع العاملني بأجر يف قطر.

إيرادات املرشوعات املزنلية
يفيد أحصاب املرشوعات املزنلية يف قطر بأن أنشطهتم تدر يف
املتوسط إيرادات هشرية قدرها  12.9ألف ريال قطري .وتشري
التقديرات إىل أن املرشوعات املزنلية يف املجمل تدر إيرادات
٢٤
هشرية ترتاوح بني  38مليون و 51مليون ريال قطري.

بيئة املرشوعات املزنلية يف قطر
يوحض الشلك  3-1بيئة معل املرشوعات املزنلية يف قطر اليت
تتكون من شبكة مؤسسات تدمع رواد األمعال وتساعد املواطنني
القطريني يف إنشاء مرشوعات صغرية ،مثل املرشوعات املزنلية.
تؤدي هذه املنظومة دورًا حيويًا يف حتقيق رؤية دولة قطر ،وتقسم
إىل مخسة جماالت رئيسية :االنطالق؛ التجسيل؛ المتويل؛ الوصول
إىل السوق؛ التدريب.
ويوجد فهيا ست جهات رئيسية خمتصة تساعد يف تعزيز منو
املرشوعات الصغرية يف قطر ،ويه :وزارة التمنية اإلدارية والعمل
والشؤون االجمتاعية ،ومركز مناء االجمتايع ،ووزارة التجارة
والصناعة ،وبنك قطر للتمنية ،وغرفة قطر ،ومركز بداية .وفميا ييل
موجز ملهام ومسؤوليات لك مؤسسة.

	22.مت احلصول عىل متوسط عدد العاملني يف لك مرشوع من مسح املرشوعات
املزنلية .2019
	23.النسب املوئية حمسوبة عىل أساس إمجايل  2144324عام ً
ال مدفوع األجر
يف قطر وفقًا لتقرير جهاز التخطيط واإلحصاء ،الربع األول من عام ،2019
استطالع عينة من القوى العاملة.
	24.تستند حسابات اإليرادات عىل هامش خطأ  ،%6عند مستوى ثقة  %95بنا ًء
عىل  4000–3000مرشوع مزنيل تقديريًا.
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املؤسسات اليت ترىع املرشوعات املزنلية يف قطر
يمت تجشيع بيئة املرشوعات املزنلية يف قطر عن طريق مؤسسات
كربى ،مثل وزارة التمنية اإلدارية والعمل والشؤون االجمتاعية
ومركز مناء وبنك قطر للتمنية وغرفة قطر ومركز بداية الذي أنشئ
لدمع رواد األمعال .وتقدم هذه املؤسسات مجموعة من خدمات
الدمع ملساعدة رواد األمعال يف تأسيس مرشوعاهتم يف قطر،
سواء يف املزنل أم يف منشأة أمعال.
تأسس بنك قطر للتمنية مبوجب مرسوم أمريي لتوسيع القطاع
اخلاص القطري ودمع التنويع االقتصادي .وهو يقدم الدمع املايل
وغري املايل لملنشآت الصغرية واملتوسطة ورواد األمعال .وتقدم
مؤسسات مثل وزارة التمنية اإلدارية والعمل والشؤون االجمتاعية
ومركز مناء خدمات متنوعة لملرشوعات املزنلية اكلتسويق والتدريب
والتوجيه وتدمعها غرفة قطر أيضًا عن طريق توفري فرص تسويقية،
بيمنا يجشع مركز بداية شباب قطر ويلهمهم ليصبحوا رواد أمعال
سواء اكنوا مالكني ملرشوع مزنيل أو منشأة عادية .وفميا ييل
حملة موجزة عن لك مؤسسة.

		
		

وزارة التمنية اإلدارية والعمل
والشؤون االجمتاعية

تولت هذه الوزارة منذ إنشاهئا مسؤولية حتقيق األهداف العامة
للتمنية اإلدارية وشؤون العمل والتوظيف وامحلاية االجمتاعية
لملواطنني يف دولة قطر .ويه واحدة من الوزارات اخلدمية اليت
تقدم خدمات لملواطنني واملقميني األجانب .وتقدم الوزارة خدمات
لملرشوعات املزنلية اليت ميلكها مواطنون قطريون يستطيعون
تقدمي ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وهشادة حصية من
وزارة الصحة العامة لألنشطة الغذائية .مكا تقدم دورات وورشات
لتدريب أحصاب املرشوعات املزنلية عىل املهارات الفنية .أما
املهارات اإلدارية مثل احملاسبة واإلدارة املالية وغريها ،فتقدم عرب
مؤسسات أخرى .مكا تتيح وزارة التمنية اإلدارية والعمل والشؤون
االجمتاعية لملرشوعات املزنلية فرصة املشاركة يف املعارض
والفعاليات لعرض منتجاهتم وخدماهتم لملشرتين احملمتلني.

		

وزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة مسؤولة عن اإلرشاف عىل األنشطة
التجارية والصناعية لدولة قطر ،وتوجيه هذه األنشطة وفقًا ملتطلبات
التمنية الوطنية .وتمشل مهام الوزارة تطوير األمعال الالزم جلذب
االستمثارات ودمع وتمنية الصادرات .ومن املسؤوليات األخرى:
وضع طرق وإجراءات لتوفري اخلدمات العامة لقطاع األمعال
واالستمثار ،وتنظمي مزاولة املهن التجارية ،وتجسيل املؤسسات
التجارية واالستمثارية ،وإصدار الرخص الالزمة ملامرسة أنشطهتا،
واإلرشاف عىل تنظمي ومراقبة األسواق يف جمال اختصاصها.

		

مركز مناء (دار اإلمناء االجمتايع)

رغبة يف حتقيق التمنية البرشية واالجمتاعية يف الدولة ،قامت
صاحبة المسو الشيخة/موزا بنت نارص (حفظها اهلل) يف العام
 1996بتأسيس مركز االمناء االجمتايع ،وذلك هبدف توفري بيئة
حمفزة تهسم يف إستمثار الطاقات الاكمنة والقدرات االبداعية
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للشباب ،وتلبية احتياجاهتم ومطوحاهتم ليكونوا رشاكء يف 		

العمل املدين ،ويف حتري أفضل الفرص واالبتاكر لقيادة هنضة
جممتعاهتم .لذا فإن رؤية املركز تتلخص يف «مؤسسة رائدة من
أجل شباب ممتكن وفاعل» .وتمتثل أهدافه االسرتاتيجية يف)1( :
حتفزي الشباب ،وارشاكهم يف التمنية ،و متكيهنم جممتعيًا؛ ()2
تطوير خدمات دمع املشاريع الصغرية و متناهية الصغر و دمعها؛
( )3بناء القدرات املؤسسية و تطويرها.
ويتوجه املركز يف جمال ريادة األمعال إىل فئتني :الفئة األوىل
أحصاب املشاريع املزنلية لتجشيعها لتصبح مشاريع ذات جدوى
اقتصادية ،الفئة الثانية مه الشباب من خالل تقدمي خدمات الدمع
الفين لالبتاكر يف جمال ريادة األمعال.

تأسست غرفة جتارة وصناعة قطر ،املعروفة بامس غرفة قطر ،يف
عام  ١٩٩٣مبوجب القانون رمق ( ،)٤ويه واحدة من أقدم الغرف
يف دول اخلليج .دورها الرئييس هو تنظمي مصاحل قطاع األمعال
ومتثيل القطاع اخلاص القطري حمليًا وعامليًا وكذلك دمع الفعاليات
االقتصادية واإلنتاجية يف البالد .تدمع غرفة قطر ماليك الرشاكت
احمللية القطريني عن طريق مساعدهتم يف الوصول إىل السوق من
خالل املعارض واملناسبات العامة .ويف سياق املرشوعات املزنلية،
فإن الغرفة تقدم تهسيالت ملشاركة هذه املرشوعات يف املعارض
التسويقية ،برشط أن تكون تلك املرشوعات مجسلة لدى وزارة
التجارة والصناعة قبل احلصول عىل خدمات غرفة قطر.

وتتنوع اخلدمات اليت يوفرها مركز مناء لتغيط عدة حماور يه
( )1الدمع املعريف )2( ،الدمع الفين واللوجسيت )3( ،خدمة الدمع
		
املايل )4( ،دمع تطوير النظام البييئ لرواد األمعال.

		

بنك قطر للتمنية

تأسس بنك قطر للتمنية مبوجب مرسوم أمريي ،لتوسيع القطاع
اخلاص يف قطر وتنويع اقتصاده .وحدد صاحب المسو الشيخ
محد بن خليفة آل ثاين ،األمري الوالد ،هذه املهام بأهنا مهمة
لتطور قطر إىل دولة حديثة .ومنذ إنشائه يف عام  ،1997ركز بنك
قطر للتمنية عىل ترسيع المنو وتجشيع املرشوعات الوطنية مضن
القطاع اخلاص يف املجاالت االقتصادية الرئيسية اليت تعيط
فوائد اقتصادية واجمتاعية متنوعة لالقتصاد القطري مبا يمتاىش
مع رؤية قطر الوطنية  .2030يسىع بنك قطر للتمنية إىل دمع رواد
األمعال القطريني يف القطاع اخلاص ،وتنويع االقتصاد ،ومساعدة
الرشاكت املصنعة القطرية لتوسيع صناعهتا .مكا هيدف البنك
إىل تجشيع ريادة األمعال يف القطاع اخلاص وتقدمي اخلدمات
يف املجاالت االقتصادية بتوفري رأس املال والضامنات واخلدمات
االستشارية .ويف إطار دمعه لملرشوعات الصغرية واملتوسطة
ومتناهية الصغر ،فإن البنك يقدم حزمة واسعة من اخلدمات املالية
وغري املالية واليت من بيهنا خدمات مقدمة ألحصاب املرشوعات
املزنلية ،مكا أن البنك يتعاون مع اجلهات اليت تقوم بتنظمي معارض
تسويقية هلذه الفئة من املرشوعات.

غرفة قطر

مركز بداية

يوفر مركز بداية ،وهو مبادرة مشرتكة بني بنك قطر للتمنية
وصلتك ،حصول الشباب القطري عىل مجموعة واسعة من
اخلدمات اكلتوجيه املهين والتقيمي الذايت وتمنية مهارات العمل
وريادة األمعال وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العميل وأنشطة
التواصل وبراجم احملارضين .ويعمل برناجم تمنية مهارات
التوظيف وبرناجم تطوير املرشوعات الصغرية واملتوسطة ،التابعني
لربناجم صلتك ،معًا لتقدمي خدماهتام للشباب القطري بالتعاون
الوثيق مع مركز بداية.
هيدف مركز بداية إىل تزويد الشباب القطري خبدمات التطوير
املهين والريادة من خالل تنظمي العديد من ورشات التدريب عىل
املهارات األساسية اليت تساعدمه يف بدء حياهتم املهنية يف سوق
العمل القطري أو تأسيس مرشوعاهتم اخلاصة .ويعقد املركز
العديد من األنشطة الهشرية واملؤمترات السنوية اليت هتدف إىل
مساعدة الشباب يف حتقيق أهدافهم املهنية وريادة األمعال من
خالل تطوير مهاراهتم سواء اكنوا يؤسسون أو ميتلكون مرشوعًا
مزنليًا أو جتاريًا .مكا يدمع املركز الرشاكت من خالل منحها فرصًا
لملشاركة يف املعارض والفعاليات لتسويق منتجاهتا وخدماهتا.
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املبادرات اليت تجشع ريادة املرشوعات
املزنلية يف قطر
يوجد مبادرات عدة وضعت خصيصًا لملرشوعات املزنلية يف قطر.
ومن هذه املبادرات:
•الربناجم الوطين لتطوير املرشوعات املزنلية،
بنك قطر للتمنية :يوفر لملرشوعات الصغرية واملزنلية
فرصًا للعمل ويحمس هلا باحلصول عىل اخلدمات املالية
وغري املالية لبنك قطر للتمنية وغريه من اجلهات احلكومية
الرئيسية يف قطر .ومبوجب هذه املبادرة ،ميكن ألحصاب
املنشآت الصغرية االستفادة من خدمات جهات خمتلفة
لتطوير مرشوعاهتم وإحداث أثر يف التمنية االقتصادية
الشاملة للبالد.
•«برناجم تمنية» :وهو برناجم تدريب أسايس يتبع مركز
«مناء» معمتد من منمظة العمل الدولية يتضمن عدة براجم
تدريبية فرعية مهنا )1( :برناجم حدد فكرة مرشوعك :و
هو برناجم موجه لرواد األمعال الذين يرغبون يف تأسيس
مشاريع خاصة هبم ،لكن ليس لدهيم أفاكر حمدودة و
متبلورة هلذه املشاريع؛ ( )2برناجم إبدأ مرشوعك :هذا
الربناجم موجه لرواد األمعال الذين لدهيم أفاكر حمدودة
و متبلورة ملشاريعهم و يرغبون يف تأسيس هذه املشاريع؛
( )3برناجم حسن مرشوعك :هذا الربناجم موجه لرواد
األمعال من أحصاب املشاريع الذين يرغبون يف حتسني
أداء مشاريعهم باإلضافة لألفراد الراغبني يف مزيد من
التطور يف مواضيع إدارية خمتلفة.
•صنع يف قطر ،غرفة قطر :بدأ املعرض يف عام 2015
هبدف الرتوجي لملنتجات احمللية يف السوق الداخلية حبيث
ميكن تقليل االعمتاد عىل املستوردات .أرشك املعرض يف
البداية  200مرشوع مزنيل.
•متاجرمك ( :)Matajercom.qaمنصة إلكرتونية مصممة
لبيع وتسويق منتجات املرشوعات املزنلية ،حيث يستطيع
أحصاب املرشوعات محتيل وبيع منتجاهتم عرب اإلنرتنت،
ما يساعدمه يف الوصول إىل مجهور أكرب.
•مبادرة ملهمني ،مركز مناء :وتسهتدف التحفزي
و االهلام و تجشيع الرواد الشغوفون من أحصاب
األفاكر عرب تنظمي لقاءات مرتبة مع رواد أمعال مهشود
هلم بالنجاح داخل و خارج قطر يف خمتلف املجاالت
والقطاعات ميلكون رؤى جديدة إلستعراض جتارهبم و
تبادل املعارف و اخلربات و إستكشاف الفرص و املعوقات
واحللول اليت تكتنف رحلة النجاح.

•مرشوع بزنس وقهوة ،مركز مناء :يسهتدف رواد
األمعال الذين ترتاوح أمعارمه بني  18و 45سنة .يسىع
هذا املرشوع إىل إدارة مجموعة من االجمتاعات يف مقاه
خمتلفة مع رواد أمعال وأحصاب مرشوعات مزنلية لتبادل
أفاكر العمل و تقدمي االستشارات.
•منصة استشارة ،بنك قطر للتمنية :تقدم لملنشآت
الصغرية واملتوسطة واملرشوعات املزنلية خدمات الدمع
بتلكفة منخفضة (تضم مث ً
ال :برناجم عقود (خدمات
استشارات قانونية مهنية ملساعدة أحصاب األمعال يف
وضع إطار قانوين سلمي ملرشوعاهتم) ،وتقيمي دراسات
اجلدوى (خدمة تساعد رواد األمعال يف تقيمي حصة
أفاكرمه التجارية) ،وبرناجم تدقيق (خدمات مالية).
•بازار احلديقة ،متحف الفن اإلساليم :يقدم مزجيًا
ً
كشاك ،وهو نخسة حديثة
نابضًا باحلياة يضم حنو 150
من تقاليد السوق القدمية.
•مؤمتر ريادة األمعال ومعرض املنتجات ،مركز
مناء :تسهتدف هذه الفعالية املنشآت الصغرية واملتوسطة
لمتكيهنا من الوصول إىل السوق احمللية والمساح هلا
مبزاولة أمعاهلا واكتساب القدرة عىل املنافسة .تشدد
الفعالية أيضًا عىل دور الرشاكء واجلهات الراعية يف دمع
املنشآت الصغرية واملتوسطة ،وتوفر ألحصاب املرشوعات
منصة تواصل مع اجلهات املعنية.
•دروازة ،بنك قطر للتمنية :تتألف املبادرة من متاجر
لبيع وتروجي املنتجات املزنلية يف قطر.
•نايت ماركت :cloud-e ،يعد «نايت ماركت» فكرة فريدة
من نوعها توفر ماكنًا مفروشًا بالاكمل يف مواقع مثل نادي
الدحيل الريايض .يفتح السوق ،الذي يسمتر ستة أهشر،
من الساعة الرابعة مسا ًء حىت الواحدة صباحًا ،ويقدم
مجموعة واسعة من املنتجات اكملالبس واإلكسسوارات
ومنتجات الصحة وامجلال والعطور .مكا ميكن لزوار
السوق اللييل االسمتتاع مبجموعة متنوعة من الوجبات يف
منطقة قاعة الطعام.
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•معرض املشاريع الريادية ،مركز مناء :يسهتدف
املعرض املشاريع االنتاجية الناشئة الصغرية و متناهية
الصغر لمتكيهنا من الوصول إىل السوق احمللية ،و مزاولة
نشاطها التجاري يف بيئة تنافسية طبيعية لتعزيز وجودها
و تأثريها عىل االقتصاد الوطين.
•سوق هل قطر ،غرفة جتارة وصناعة قطر :معرض
جتاري يتيح لملرشوعات املزنلية اليت ميلكها مواطنون
قطريون الوصول إىل السوق.
•داكن ،مركز بداية :قامت املبادرة هبدف دمع املنشآت
الصغرية واملتوسطة اليت أسهسا شباب قطريون مبدعون
ومطوحون ،ملساعدهتم يف الظهور عىل الساحة والرتوجي
ملنتجاهتم وعرض سلعهم وخدماهتم يف أكرث مراكز التسوق
اسرتاتيجية يف قطر.
•فعاليات التواصل ،شبكة قطر لملهنيات :سلسلة
من فعاليات التواصل للنساء اللوايت يتطلعن إىل تأسيس
مرشوعات مزنلية يف قطر.
•سوق رمضان :QSports & United Expo ،شارك
أكرث من  200عارض من  25دولة يف أول وأكرب سوق
رمضان يف قطر ،الذي عقد يف مايو  2019يف مركز
الدوحة لملعارض واملؤمترات .هيدف السوق إىل دمع
املرشوعات املزنلية ،وكذلك املنشآت الصغرية واملتوسطة،
اليت أتيحت هلا الفرصة لرتوجي وعرض منتجاهتا
•أسواق جممتعية :يه مرشوع اسرتاتيجي مضن
مشاريع االسرتاتيجية الوطنية  2022بوزارة التمنية
اإلدارية والعمل والشؤون االجمتايع ،وقد برزت احلاجة
إىل إنشاء مراكز للتدريب واإلنتاج والتسويق والدمع لألرس
املنتجة يمسى أسواق جممتعية ،لتجشيع األرس املنتجة
عىل استنفار طاقهتا اإلنتاجية واإلبداعية وتعزيز دورها
االقتصادي لملسامهة يف رفع اإلنتاجية.
•اجلائزة التجشيعية لألرس املنتجة بوزارة التمنية
اإلدارية والعمل والشؤون االجمتاعية اليت تقام لك سنتني
واملعرض املصاحب هلا لملشاريع املزنلية (أسواق)،
وبناء عىل موافقة جملس الوزراء املوقر يف اجمتاعه
الثامن عرش لعام  2010بتارخي  19مايو الستحداث
جائزة لألرس املنتجة.

•صندوق رساميل ،مركز مناء :يعترب الصندوق آلية
مهمة لمتويل املرشوعات الصغرية و متناهية الصغر مبا
فهيا املزنلية و تمشل خدمات متعددة ألحصاب األفاكر و
أحصاب املشاريع الناشئة أو القامئة بمتويلهم عرب تقدمي
قروض مالية بدون فوائد و برشوط سداد ميرسة تؤمن هلم
االستقرار و الرحبية ،و تبلغ قمية احلد األقىص للقرض
 250،000ريال قطري مع فرتة سداد متتد إىل  48هشر
و فرتة مساح تبلغ  6هشور.
•جائزة ريادة ،مركز مناء :مسابقة وطنية تعقد لك عامني
لإلحتفاء و االحتفال برواد األمعال من أحصاب املشاريع
الصغرية ومتناهية الصغر .تسهتدف جائزة ريادة تجشيع
املبادرة و االبتاكر و تعزيز روح املنافسة بني رواد األمعال
القطريني من خالل تأهيل عدد  14متسابق إىل التصفيات
الهنائية ليستعرضوا مشاريعهم أمام جلنة حتكمي منتخبة،
ليمت تقيميهم وفقًا ملعايري مدروسة متتاز بالشفافية والعدالة،
حبيث يمت توثيق جلسات التقيمي وإختيار الفائزين أمام
امجلهور يف حفل تقام فيه مسابقة لعروض املشاريع ،تقدم
فيه  4جوائز مقمسة إىل فئتني :فئة أفضل خطة مرشوع
ريادي :عبارة عن خطة مرشوع واعدة قابلة للتنفيذ بنجاح،
و فئة أفضل مرشوع ريادي قامئ :عبارة عن مرشوع منفذ،
ناحج و حيقق معدالت منو ثابتة و مقبولة.
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القسم الثاني

خصائــص أصحاب
المشــروعات المنزليــة
يتناول هذا القسم من التقرير النتاجئ اليت توصل إلهيا
مسح «أحصاب املرشوعات املزنلية يف قطر ،»2019
حيث يتضمن القسم عدد من النواح املتعلقة باملرشوعات
املزنلية مثل خصائص أحصاهبا ،ودوافعهم لتأسيس
مرشوعات مزنلية وحتديات التشغيل اليت يواجهوهنا،
مكا تتطرق النتاجئ إىل جماالت الدمع املطلوبة من
قبلهم ملساعدهتم يف منو وتوسيع مرشوعاهتم .كذلك
فإن النتاجئ تناولت توقعات أحصاب املرشوعات املزنلية
بشأن مستقبل أمعاهلم ،سواء قرروا توسيعها أو إغالقها.
باإلضافة إىل أسباب توقف املرشوعات املزنلية.
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تشغيل املرشوعات املزنلية يف قطر
من بني  300صاحب مرشوع مزنيل جرى استطالع آراهئم ،أفاد
 %95بأهنم يديرون حاليًا مرشوعاهتم فميا أفاد مخسة باملئة مهنم
بأهنم أوقفوا مرشوعاهتم (انظر الشلك .)1-2
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 :1-2خصائص أحصاب املرشوعات
املزنلية يف قطر
فميا ييل خصائص أحصاب املرشوعات املزنلية القامئة:

اجلنس
ال تزال النساء يشلكن النسبة الكربى يف سوق املرشوعات
املزنلية يف قطر .فغالبية رواد األمعال القطريني الذين لدهيم حاليًا
مرشوعات مزنلية مه من النساء ( .)%89بيد أن نسبة الرجال الذين
يديرون مرشوعات مزنلية عاملة آخذة يف الزتايد ،حيث ارتفعت من
 %6يف عام  2014إىل  %11يف عام ( 2019انظر الشلك .)2-2

العمر
مثة ارتفاع يف نسبة أحصاب املرشوعات املزنلية الذين تزيد
أمعارمه عن  40عامًا ( .)%45ويشلك رواد األمعال الشباب الذين
تقل أمعارمه عن  31عامًا ربع أحصاب املرشوعات املزنلية يف
قطر ( .)%24وترتاوح أمعار  %29من أحصاب املرشوعات املزنلية
بني  31و 40عامًا .وقد ارتفعت نسبة الشباب دون  31عامًا الذين
أسسوا مرشوعًا مضن منازهلم يف قطر من حوايل  %15يف عام
 2014إىل  %24يف عام ( 2019انظر الشلك .)3-2
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احلالة االجمتاعية
مل ختتلف خصائص احلالة االجمتاعية كثريا يف عام 2019
مقارنة بعام  ،2014حيث مازال أغلب أحصاب املرشوعات املزنلية
احلاليني من املزتوجني حيث ميثلون حوايل ( )%64مقابل  %22لفئة
العزاب ،و % 9مطلّقني (انظر الشلك .)4-2

مستوى التعلمي
ارتفعت نسبة أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني احلاصلني عىل
درجة باكلوريوس أو دراسات عليا ( .)%58وهناك  %23حيملون
هشادة الثانوية أو دبلوم ،و %9حيملون هشادة مهنية .وقد تضاعف
عدد أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني املؤهلني تأهي ً
ال عاليًا
وحيملون هشادة جامعية ثالث مرات من  %26يف عام  2014إىل
 %67يف عام ( 2019انظر الشلك .)5-2

اخلربة العملية
قرابة نصف أحصاب املرشوعات املزنلية الذين يديرون حاليًا
مرشوعًا مزنليًا ( )%52موظفون ،ما يعين أهنم غري متفرغني إلدارة
مرشوعاهتم .واحد من لك مخسة اكنوا موظفني سابقًا ،وأكرث من
الربع مل يكـن لدهيم أية وظيفة ( %21و %27عىل التوايل) .وقد
اخنفضت نسبة أحصاب املرشوعات املزنلية غري املوظفني من %43
يف عام  2014إىل  %27يف عام  .2019ويزتامن ذلك مع زيادة
نسبة أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني الذين اكتسبوا خربة
يف العمل عن طريق الوظيفة (حالية أو سابقة) من  2014حىت
( 2019انظر الشلك .)6-2
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غالبية الرجال والنساء الذين يديرون مرشوعات مزنلية (%72
و %49عىل التوايل) موظفون حاليًا .ونسبة النساء الاليت مل يسبق
هلن التوظف أعىل مقارنة بالرجال ( %28و %19عىل التوايل)
(انظر الشلك .)7-2
زادت نسبة رواد األمعال الشباب حتت سن  30عامًا الذين أسسوا
مرشوعًا قبل اكتساب خربة معلية ( %34يف عام  2019مقابل
 %19يف عام  .)2014ويزتامن ذلك مع اخنفاض نسبة رواد
األمعال فوق سن  40عامًا الذين مل يكن لدهيم وظيفة ( %44يف
عام  2014مقابل  %62يف عام ( )2019انظر الشلك .)8-2
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القطاع الذي يعمل فيه أحصاب املرشوعات املزنلية
يعمل غالبية أحصاب املرشوعات املزنلية املوظفون يف وظائف
حكومية وشبه حكومية .ومثة زيادة كبرية يف نسبة أحصاب
املرشوعات املزنلية احلاليني الذين لدهيم وظيفة أو اكن لدهيم وظيفة
يف القطاع احلكويم (من  %72يف  2014إىل  %94يف )2019
(انظر الشلك .)9-2

اخلربة العملية
جاءت نتاجئ مسح  2019مقاربة لنتاجئ مسح  ،2014حيث أن
غالبية أحصاب املرشوعات املزنلية الذين يشغلون حاليًا أو الذين
شغلوا من قبل وظيفة لدهيم خربة معلية واسعة تزيد عن 10
سنوات ( %62يف عام  2019و %42يف عام  .)2014وأفاد %12
فقط من املبحوثني بأن لدهيم خربة معلية لعامني أو أقل (انظر
الشلك .)10-2
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 :2-2حملة عن املرشوعات املزنلية
يف قطر
األنشطة االقتصادية
جاء نشاط «اخلياطة والتطريز» يف مقدمة أكرث أنشطة املرشوعات
املزنلية بنصيب بلغ ( ،)%34تالها األنشطة الغذائية اكلطهي وإعداد
التوابل والقهوة والوجبات بنسبة ( ،)%33مث تصنيع أو جتارة
مستحرضات التجميل اكلعطور والبخور ( )%18واملنتجات احلرفية
( .)%15وإىل حد أقل ،يفيد أحصاب املرشوعات أيضًا باشتغاهلم
يف أمعال مثل خدمات املناسبات واخلدمات اإللكرتونية وغريها
من األنشطة ،مثل جتارة منتجات األزياء ،والتصوير الفوتوغرايف،
وتصنيع معدات التخيمي واألثاث املزنيل (انظر الشلك .)11-2
ً
حتوال حنو زيادة املرشوعات املزنلية اليت تركز
هشد عام 2019
عىل اخلياطة والتطريز وإعداد الطعام ومستحرضات التجميل،
واخنفاضًا يف الرتكزي عىل املنتجات واخلدمات واحلرف اليدوية
باملقارنة مع ( 2014انظر الشلك .)12-2

 36دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

يوحض الشلك  13-2تقسمي األنشطة حسب جنس أحصاب
املرشوعات املزنلية .فنسبة النساء يف أنشطة اخلياطة والتطريز
أربعة أضعافها بني الرجال ،مكا أن النساء ميتلكون مرشوعات
اكرث بنشاط املنتجات اليدوية ،أما الرجال فأكرث تركزيًا عىل
األنشطة الغذائية ومستحرضات التجميل .يف عام ،2014
احتلت املنتجات احلرفية واألنشطة التجارية املرتبة األوىل يف
فئة املرشوعات املزنلية اليت يديرها رجال ( %50و %12عىل
التوايل) ،فميا اكن إعداد الطعام هو النشاط الرئييس للنساء
(( )%30انظر الشلك .)14-2
يعمل أحصاب املرشوعات املزنلية حتت سن  41عامًا غالبا يف
األنشطة الغذائية واألكرب سنًا يف أنشطة اخلياطة والتطريز.
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أمعار املرشوعات املزنلية
ثلث املرشوعات املزنلية جديدة نسبيًا وتعمل منذ عامني أو أقل
—وبيهنا  %5تأسست يف عام  .2019وبدأت نسبة مماثلة ()%39
منذ ثالث إىل مخس سنوات .ويعمل ثلث املرشوعات ( )%29منذ
ست سنوات أو أكرث (انظر الشلك .)15-2
يف عام  ،2019اكنت نسبة املرشوعات املزنلية اليت يرتاوح معرها
بني مخس سنوات فأقل أكرب مهنا يف عام  .2014يف حني أن
بعام  ،2014اكن  %50مهنا يزيد معرها عن  6سنوات فأكرث مقابل
نسبة أقل قدرها  %29يف ( 2019انظر الشلك .)16-2

 38دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

اإليرادات الهشرية
ُسئل أحصاب املرشوعات املزنلية القامئة عن اإليرادات الهشرية
التقريبية يف مشاريعهم لملساعدة يف فهم جاذبية إنشاء مرشوع
مزنيل مكصدر للدخل .أفاد قرابة نصفهم ( )%48بأهنم يكسبون
أقل من  10آالف ريال قطري هشريًا ،و %17مهنم يكسبون أقل من
 20ألف ريال ،فميا حيقق  %11مهنم دخ ً
ال هشريًا يتجاوز  20ألف
ريال (انظر الشلك .)17-2
يوحض اجلدول  2-2متوسط  اإليرادات الهشرية للك نوع من
أنواع األنشطة .يفيد أحصاب املرشوعات املزنلية املشتغلني يف
خدمات املناسبات بأهنم حيققون أعىل متوسط إيرادات هشرية
ويبلغ حوايل ( )35.9ألف ريال قطري ،تلهيا أنشطة التجميل
بنحو ( 16.1ألف ريال) وأنشطة اخلياطة والتطريز حبوايل
( 12.8ألف ريال).

39

توظيف آخرين باملرشوع املزنيل
يستعني قرابة ثليث أحصاب املرشوعات املزنلية ( )%63بأخشاص
آخرين لتشغيل مرشوعهم .ويتلىق معمظهم مساعدة من معال
املنازل اكخلدم والسائقني ( .)%31ويستعني  %22مهنم بعامل من
خارج املزنل و %27يساعدمه أفراد األرسة .وهناك ثلث املشاركني
يديرون املرشوع بأنفهسم (انظر الشلك .)18-2
يف عام  ،2019زاد عدد أحصاب املرشوعات املزنلية الذين
يطلبون مساعدة من اآلخرين لتشغيل مرشوعهم مقارنة بعام
 %63( 2014و %46عىل التوايل) .وقد تضاعف عدد أحصاب
املرشوعات املزنلية الذين يوظفون أخشاصًا من خارج األرسة
يف مرشوعاهتم (من  %23يف عام  2014إىل  %53يف عام
( .)2019انظر الشلك .)19-2

 40دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

تجسيل املرشوعات املزنلية
مبا أن أحصاب املرشوعات املزنلية يستطيعون وف ًقا للقانون
من تجسيلها ،فقد ُسئل أحصاب املرشوعات القامئة هل جسلوا
مرشوعاهتم يف وزارة التجارة ،فقال غالبيهتم ( )%84إهنم جسلوا
مرشوعاهتم .وهناك واحد من لك ستة ( )%16مل يجسل مرشوعه
املزنيل (انظر الشلك .)20-2
أفاد ربع أحصاب املرشوعات املزنلية الذين مل يجسلوا مرشوعاهتم
أهنم ليسوا عىل دراية باملبادرة اليت متنح تراخيص لملرشوعات
املزنلية أو ال يعرفون كيفية تقدمي طلب للتجسيل ( %18و %6عىل
التوايل) .وقال  %26من أحصاب املرشوعات غري املجسلة إنه مل
يتح هلم الوقت لتقدمي طلب التجسيل و %20أفادوا بأهنم قيد تقدمي
الطلب حاليًا .ويعتقد واحد من لك مخسة مبحوثني بعدم احلاجة
للتجسيل ألنه ميكهنم مواصلة العمل من منازهلم من دون ترخيص
(انظر الشلك .)21-2
سئل أحصاب املرشوعات غري املجسلة ( )%16عن نيهتم تجسيل
أمعاهلم يف وزارة التجارة مكرشوع مزنيل أو مرشوع عادي .فقال
قرابة النصف ( )%49إهنم مل يقرروا بعد بشأن التجسيل .وذكر
 %29أهنم يعزتمون التجسيل مكرشوع مزنيل و %22مكرشوع
عادي (انظر الشلك .)20-2

41

قنوات تسويق املنتجات واخلدمات
ميثل اإلنرتنت وحتديدًا وسائل التواصل االجمتايع القناة
الرئيسية اليت يستخدمها أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني
لتسويق منتجاهتم وخدماهتم ( .)%85ويقوم ثلثامه ( )%66برتوجي
وبيع سلعهم وخدماهتم عن طريق املعارض واملناسبات .ويستفيد
قرابة ربعهم ( )%23من شباكهتم الخشصية ويسوقون مرشوعهم
عن طريق األهل واألصدقاء .ويبيع واحد من لك مثانية أخشاص
( )%12منتجاته يف املتاجر و %2عرب موزع .ومن القنوات األخرى
األقل شيوعًا املستخدمة لتسويق املنتجات واخلدمات :التسويق
الشفهي ،وطاولة أو عربة يف ماكن عام ،واملاكملات اهلاتفية،
وموقع إلكرتوين خاص ،وامجلعيات ،والعالقات العامة (انظر
الشلك .)22-2
يقارن الشلك  23-2بني قنوات تسويق منتجات وخدمات املرشوعات
املزنلية يف عام  2014وعام  .2019مثة اجتاه لتجنب االعمتاد
عىل األرسة واألصدقاء يف تروجي املرشوعات املزنلية ،وحتول
حنو االستفادة من القدرات الواسعة لإلنرتنت ووسائل التواصل
االجمتايع .فيف عام  ،2014س ّوق  %23فقط من أحصاب
املرشوعات املزنلية منتجاهتم وخدماهتم عرب اإلنرتنت مقابل %85
يف عام  .2019والزيادة الكبرية يف استخدام اإلنرتنت للتسويق
يه قد تكون انعاكس ألمرين أساسيني ،األول وجود جممتع
رمقي شديد االتصال يف قطر (جسل مؤرش نسبة األفراد الذين
يستخدمون االنرتنت كنسبة من إمجايل الساكن حوايل %100
يف قطر لعام  ٢٥،)2018أما األمر الثاين فاكن نتيجة زيادة نسبة
أحصاب املرشوعات املزنلية احلاصلني عىل مؤهالت جامعية.
وأصبحت املعارض واملناسبات يف عام  2019قناة بيع أكرث أمهية
مقارنة بعام  %56( 2014مقابل  .)%66وتوقف استخدام الرتوجي
الشفهي ،واملاكملات اهلاتفية ،والصحف ،واملجالت كقنوات تسويق
يف عام .2019

	25.البنك الدويل ( .)2019قاعدة بيانات البنك الدويل ،مؤرش استخدام األفراد لإلنرتنت:
https://data.worldbank.org/indicator/it.net.user.zs
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سوق املنتجات واخلدمات
ُسئل أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني هل يسوقون منتجاهتم
وخدماهتم حمليا و/أو دوليًا .معظم املنتجات واخلدمات ()%85
تسوق حمليًا داخل قطر فقط ،مقابل  %15تباع داخل قطر وخارجها
(انظر الشلك  .)24-2وتأيت منتجات اخلياطة والتطريز عىل رأس
املنتجات املصدرة للخارج ( ،)%42تلهيا املنتجات احلرفية (،)%21
ومستحرضات التجميل ( ،)%19واملواد الغذائية ( )%9وخدمات
املناسبات (.)%7
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 :3-2الدوافع والتحديات
دوافع بدء مرشوع مزنيل
ُسئل أحصاب املرشوعات املزنلية ما الذي دفعهم لبدء مرشوع
مزنيل .مكا يف نتاجئ دراسة  ،2014ذكر ثلثا املبحوثني أهنم بدأوا
مرشوعاهتم كهواية ( %67يف  2019و %65يف  .)2014بيمنا اكن
الدافع لدى نصفهم هو تأمني دخل إضايف أو ألهنم بال معل (%40
و %8عىل التوايل) .وبدأ واحد من لك مخسة ( )%21مرشوعه ألن
لديه وقت فراغ .ومن الدوافع األخرى إلقامة مرشوع :حتديد فرصة
يف السوق ،وتقدمي مفهوم فريد لملشاريع ،وجتريب فكرة جديدة.
واختار آخرون املرشوع املزنيل ألن تلكفة تشغيله أقل من دفع
إجيارات مرتفعة لملاكتب التجارية (انظر الشلك .)25-2

 44دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

يقارن الشلك  26-2دوافع تأسيس مرشوع بني النساء والرجال.
تدفع اهلواية ووقت الفراغ النساء لبدء مرشوع مزنيل أكرث من
الرجال ،الذين يدفعهم أكرث تأمني مصادر دخل أخرى ،وكذلك
االستفادة من فرصة يف السوق أو اختبار فكرة جديدة.
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التحديات الرئيسية أمام أحصاب املرشوعات
املزنلية
التحديات الرئيسية اليت ذكرها أحصاب املرشوعات يه تسويق
املنتجات واخلدمات ( ،)%18واخنفاض املبيعات ( ،)%16وتوفر
املواد اخلام ( ،)%16والوصول إىل موارد العمل وكفاءهتا (،)%15
وتلكفة عرض املنتجات/اخلدمات ( ،)%15ومتويل املرشوع (.)%14
وذكرت مشكالت أخرى بدرجة أقل (انظر الشلك .)27-2

 46دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

يف عام  ،2014احتل متويل املرشوع املرتبة األوىل بني التحديات
الرئيسية أمام أحصاب املرشوعات املزنلية ،يليه البيع والتسويق
ومشالك التسلمي والنقل .وتراجعت حتديات المتويل من املرتبة
األوىل يف عام  2014إىل السادسة يف عام  %42( 2019و%14
عىل التوايل) .ومكا يف عام  ،2014ال يزال البيع والتسويق من
أمه التحديات ولكن بدرجة أقل يف عام  %28( 2019و %18عىل
التوايل) .مل يذكر تسلمي املنتج ونقله إال  %7من املبحوثني يف عام
 2019مقابل  %23يف عام  .2014وحافظ توفر العامل ومهاراهتم
عىل مستوى األمهية نفسه يف العامني ،إال أن الوصول إىل املواد
اخلام ليس حتديًا كبريًا يف عام  2019باملقارنة مع ( 2014انظر
الشلك .)28-2
يوحض اجلدول  2-2التحديات الرئيسية حسب نشاط املرشوعات
املزنلية .توفر العامل ومهاراهتم يه التحدي الرئييس اليت
ذكره أحصاب املرشوعات املزنلية الذين يزاولون أنشطة مجتيل
وأنشطة غذائية ( %29و %22عىل التوايل) .وتسويق املنتجات
واحد من أكرب ثالثة حتديات تواجه األنشطة الغذائية واخلياطة
والتطريز واملنتجات اليدوية .مكا متثل تلكفة املعارض حتديًا
كبريًا ألحصاب املرشوعات املزنلية الذين يزاولون أنشطة
التجميل واخلياطة والتطريز.
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ُسئل املعنيون يف املؤسسات اليت تقدم دمعًا ألحصاب املرشوعات
املزنلية عن أبرز التحديات برأهيم أمام رواد األمعال الذين يديرون
مرشوعات مزنلية حاليًا ،حفددوا عددًا من التحديات الرئيسية،
ويه موحضة أدناه:
•اخلوف من االنتقال من مرشوع
مزنيل إىل منشأة عادية
تفيد اجلهات املعنية بأن بعض أحصاب املرشوعات املزنلية
يفضلون احلفاظ عىل أنشطهتم التجارية مضن املزنل
ً
بدال من المنو والتوسع والتجسيل كرشكة ذات مسؤولية
حمدودة مث ً
ال .فمثة تصور لدهيم أن مستوى الدمع الذي
تقدمه مؤسسات مثل مناء وغرفة قطر ووزارة العمل وبنك
قطر للتمنية سينخفضمبجرد انتقاهلم إىل مرشوع مجسل
جتاريًا .وأشارت اجلهات املعنية إىل ضعف ويع هذه
الفئة من رواد األمعال بفوائد العمل كرشكة ذات مسؤولية
حمدودة يف قطر.
•عدم وجود قنوات جتزئة
لتسويق املنتجات واخلدمات
اتساقًا مع حتديات التسويق اليت ذكرها أحصاب
املرشوعات املزنلية ،أفادت اجلهات املعنية أيضًا بوجود
مشكالت يف تسويق املنتجات واخلدمات بفعالية واحلصول
عىل حمالت بإجيار معقول .وبرأهيم ،ال توجد مناسبات
أو معارض أو أسواق اكفية لرتوجي سلعهم وخدماهتم.
واإلجيارات يف املناطق التجارية مرتفعة أيضًا ،وهذه عقبة
كبرية متنع أحصاب املرشوعات من بيع منتجاهتم يف
حمالت التجزئة.
•صعوبات يف تجسيل املرشوعات املزنلية
هناك صعوبات يف تجسيل املرشوعات املزنلية بسبب عدم
متكن أحصاهبا من التحديد الواحض لفئة النشاط اليت
ينبيغ التجسيل مضهنا لدى وزارة التجارة والصناعة.

•شبكة دمع المركزية ألحصاب املرشوعات املزنلية
يوجد بضع مؤسسات تقدم خدمات دمع إىل املرشوعات
املزنلية يف قطر .وعىل الرمغ من وجود حتسينات يف النظام
البييئ لملرشوعات املزنلية واملؤسسات اليت تقدم خدمات
الدمع ،لكن مازال هناك فرص للتحسني عرب التنسيق بني
املؤسسات الدامعة مما يساعد يف إعالم رواد األمعال من
يه املؤسسات اليت تقدم الدمع الذي يبحثون عنه.
•عدم توفر املواد اخلام
ً
تذكر اجلهات املعنية أن بعضا من أحصاب املرشوعات
املزنلية يواجهون حتديات يف إجياد املواد اخلام يف قطر
لتصنيع منتجاهتم .ومثة أيضًا صعوبات يف استرياد هذه
املواد من البلدان املجاورة بسبب ارتفاع رسوم االسترياد
وتاكليفه أساسًا.
•املتطلبات الترشيعية
تشري اجلهات املعنية إىل رضورة تعديل الترشيعات
املرتبطة بالقرار رمق  242لعام  2016وحتديدًا القيود
املفروضة عىل عدد األخشاص الذين ميكن توظيفهم يف
املرشوعات املزنلية .من ناحية أخرى ،وهذا الرأي يتفق
مع نتاجئ املسح ،حيث ذكر أحصاب املرشوعات املزنلية
أن توفر موارد العمل ومهاراهتم تعترب حتديًا كبريًا بسبب
القيود عىل توظيف العاملني يف املرشوعات املزنلية.

 48دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

أمه احتياجات املرشوعات املزنلية
االحتياجات الرئيسية اليت ذكرها أحصاب املرشوعات املزنلية
يه دمع بيع وتسويق املنتجات ( )%42وخفض تاكليف اإلجيار
(( )%41انظر الشلك  .)29-2وشلكت احلاجة إىل بيع وتسويق
املنتجات أمه احتياجات املرشوعات اليت تزاول أنشطة اخلياطة
والتطريز ( )%52والتجميل ( )%44واملنتجات احلرفية (.)%40
وذكر اإلجيار املنخفض بوصفه احلاجة الرئيسية ألحصاب
مرشوعات خدمات املناسبات ( )%42واألنشطة الغذائية (.)%38
واالحتياجات األخرى املذكورة إىل حد أقل يه المتويل امليرس
( ،)%11والوصول إىل العامل املهرة ( ،)%10والتدريب عىل
املهارات (( )%6انظر الشلك .)29-2
أمه ثالث احتياجات ذكرها أحصاب املرشوعات املزنلية الذين
بدأوا أمعاهلم خالل العامني األخريين يه حمال بإجيار أقل
( )%43وبيع املنتجات وتسويقها ( )%42وتوفر العامل (.)%13
وذكر نصف أحصاب املرشوعات املزنلية العاملة منذ 5-3
سنوات ( )%49احلاجة إىل دمع بيع املنتجات وتسويقها .أما
الذين يعملون منذ ثالث سنوات أو أكرث فذكروا احلاجة إىل
المتويل امليرس أكرث من املرشوعات احلديثة اليت تأسست منذ
عامني أو أقل ( %13و %6عىل التوايل).
يف عام  ،2014ذكر أكرث من نصف أحصاب املرشوعات املزنلية
( )%55حاجهتم إىل مقر منخفض اإلجيار لتشغيل مرشوعاهتم
مقابل  %41يف عام  .2019واكنت احلاجة إىل متويل ميرس
أكرب يف عام  2014مقارنة بعام  %29( 2019و %11عىل
التوايل) .وقد تضاعفت احلاجة إىل دمع بيع وتسويق املنتجات
التسويق (من  %18يف عام  2014إىل  %42يف عام )2019
(انظر الشلك .)30-2
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املهارات والتدريب
ُسئل أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني عن نوع التدريب املطلوب
ملساعدهتم يف إدارة مرشوعاهتم .واكنت طلبات التدريب األربعة
األوىل يه اسرتاتيجيات بيع وتسويق املنتجات ،وخدمة العمالء
مبا فهيا فهم حقوق املسهتلك ،واإلدارة املالية .وذكرت مواضيع
أخرى يه بيع املنتجات عرب وسائل التواصل االجمتايع ،وختزين
املنتجات ،وتدريب املوظفني عىل مهارات الضيافة ،والتصممي
الغرافييك ،وسبل توسيع وتمنية املرشوعات (انظر الشلك .)31-2

 50دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

 :4-2خدمات دمع املرشوعات املزنلية
الويع باملؤسسات اليت تقدم الدمع
لملرشوعات املزنلية
مكا يف دراسة عام  ،2014معظم أحصاب املرشوعات املزنلية
( )%95عىل دراية بوجود جهة واحدة عىل األقل تدمع املرشوعات
املزنلية يف قطر .وأكرث من نصفهم ( )%56عىل عمل بوجود أربع
جهات دمع أو أكرث .واملرشوعات املزنلية اليت تعمل منذ أكرث من
سنتني أكرث عملًا جبهة دمع واحدة عىل األقل من املرشوعات اليت
أنشئت خالل آخر سنتني ( %89مقابل .)%67

الدمع املقدم
تلىق غالبية أحصاب املرشوعات املزنلية الذين يعرفون املؤسسات
الدامعة بعض الدمع ملرشوعاهتم املزنلية ( .)%80واكن أمه دمع
تلقوه هو املشاركة يف املعارض والتدريب ( %94و %23عىل
التوايل) (انظر الشلك .)32-2
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مدى فائدة اخلدمات
طلب من أحصاب املرشوعات املزنلية تقيمي فائدة اخلدمات املقدمة.
فقال ثلث من تلقوا خدمات دمع ( )%33إهنا «مفيدة للغاية» ،بيمنا
ذكر  %29أهنا «مفيدة إىل حد ما» ،وقال  %11إهنا «غري مفيدة»
(انظر الشلك .)33-2
طلب من الذين وجدوا أن اخلدمات «مفيدة إىل حد ما» أو «غري
مفيدة» أن يرشحوا أسباب هذا التصنيف .يوحض الشلك 34-2
خمتلف التفسريات اليت قدمها املشاركون لتصنيفهم .يرتبط
العديد من التعليقات باملعارض اكمحلالت التسويقية غري الفعالة
لملعارض ،وتلكفة العرض ،ومواعيد املعارض (الزمان واملاكن)،
وقلة احلضور ،وعدم كفاية املعلومات عن املعارض القادمة ،وعدم
وجود معارض اكفية لملرشوعات املزنلية معومًا.

 52دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

قناة االتصال املفضلة
أكرث الطرق اليت يفضلها أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني
لالتصال مبؤسسات الدمع يه اهلاتف احملمول ( ،)%91يلهيا
الربيد اإللكرتوين (( )%28انظر الشلك  .)35-2بني عايم 2014
و ،2019حدث اخنفاض طفيف يف نسبة أحصاب املرشوعات
املزنلية الذين يفضلون تواصل مؤسسات الدمع معهم عرب اهلاتف
احملمول ( %96يف عام  )2014وحصل اخنفاض ملحوظ يف
نسبة الذين يفضلون الزيارات املزنلية ( %21يف  2014مقابل
 %4يف عام  .)2019يف املقابل ،حدثت زيادة يف نسبة الذين
يفضلون الربيد اإللكرتوين ( %2يف عام  2014مقابل  %28يف
عام .)2019
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 :5-2األداء املتوقع لملرشوعات املزنلية
أداء املرشوعات املزنلية
ُسئل أحصاب املرشوعات املزنلية القامئة عن أداء مرشوعاهتم يف
عام  .2018تشري النتاجئ إىل أن معمظهم قد حقق حتسنًا يف
املبيعات ( )%44أو استقرارًا يف املبيعات ( .)%31وذكر ربعهم
فقط ( )%25اخنفاض مبيعات املرشوع (انظر الشلك .)36-2

 54دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

األداء املتوقع لملرشوعات املزنلية
يتوقع غالبية أحصاب املرشوعات ( )%97احلفاظ عىل أمعاهلم
يف السنوات املقبلة وتوسيعها ألهنم يشعرون أن مثة فرص جيدة
للمنو (( )%58انظر الشلك  .)37-2وذكر ربع الذين ينوون تمنية
وتوسيع مرشوعاهتم ( )%25أهنم يسمتتعون بالعمل وال يريدون
التوقف .ومن األسباب األخرى األقل ذكرًا أن املرشوع يوفر مصدر
دخل إضايف ( ،)%12ومن السابق ألوانه إغالق املرشوع (،)%10
وارتفاع الطلب عىل املنتج (( )%6انظر الشلك .)38-2
ينوي  %3فقط من أحصاب املرشوعات املزنلية القامئة إغالق أو
بيع مرشوعاهتم يف املستقبل ويرجع ذلك أساسًا إىل اخنفاض
املبيعات وقلة الدمع ( %56و %33عىل التوايل) .ومن األسباب
األخرى األقل ذكرًا لنية إغالق املرشوع اخنفاض المتويل ،وعدم
توفر معال مهرة ،ورسقة التصمميات ،وارتفاع النفقات ،والرغبة
يف امتالك متجر جتزئة (انظر الشلك .)39-2
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 :6-2إغالق املرشوعات املزنلية
أسباب إغالق املرشوع
مكا ذكر يف القسم  ،2أفاد  %5من  300مبحوث أهنم توقفوا
عن مزاولة األمعال من منازهلم ٢٦.وتصدرت قامئة األسباب اليت
ذكروها لتوقف املرشوع :األمور العائلية/الخشصية (،)%21
وارتفاع اإلجيار ( ،)%14وعدم وجود وقت اكف إلدارة املرشوع
( ،)%14والتخطيط لتشغيله لفرتة قصرية فقط ( .)%14ومن
األسباب األخرى اليت ذكرت بدرجة أقل اخنفاض املبيعات،
استمكال املراحل الدراسية/التعلميية اليت تتقاطع مع املرشوع،
وارتفاع تلكفة استرياد املنتجات بعد احلصار ،واخلوف من
املسائل القانونية ،وتعليق املرشوع بانتظار احلصول عىل ترخيص
جتاري (انظر الشلك  .)40-2يف عام  ،2014اكنت األسباب
الرئيسية اليت ذكرها أحصاب املرشوعات املزنلية لقرار إغالق
املرشوع يه املشكالت املالية ( ،)%33واألمور العائلية/الخشصية
( )%25واخنفاض املبيعات (.)%18

معر املرشوع
أفاد أحصاب املرشوعات املزنلية الذين أوقفوا مرشوعاهتم بأن
متوسط  معر املرشوع عند إغالقه اكن أقل بقليل من عام واحد
(انظر الشلك .)40-2

إماكنية إعادة تشغيل املرشوعات املزنلية يف
املستقبل
أشار معظم املبحوثني ( )%79إىل إماكنية أن يستأنفوا املرشوع
يف املستقبل (انظر الشلك  .)41-2وهذا يتفق مع نتاجئ عام
 ،2014حيث أعرب  %71من أحصاب املرشوعات املزنلية آنذاك
عن رغبهتم يف بدء معل جتاري مضن املزنل مرة أخرى.

	26.جحم عينة الذين أوقفوا أمعاهلم ليست كبرية ،ومع ذلك ،ميكن استخدام األسباب
اليت أدت إىل قرارمه مكؤرش مفيد.

 56دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

القسم الثالث

االتجاهــات الحديثــة في
ســوق المشــروعات المنزلية
يبحث هذا القسم يف االجتاهات اجلديدة لملرشوعات
املزنلية وكيف ميكن أن تؤثر عىل املرشوعات املزنلية
يف قطر .وتستند تلك االجتاهات والتغريات إىل ما
هشدته الساحتني احمللية والدولية من تغريات.
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 58دراسة املرشوعات املنزلية يف قطر

استنادًا إىل بيانات املسح واملقابالت املعمقة مع اجلهات املعنية
والتحليل البحيث الثانوي ،مت حتديد بضعة اجتاهات جديدة عىل
مستوى املرشوعات املزنلية/متناهية الصغر بصورة عامة ،ميكن
أن تؤثر عىل طبيعة أنشطهتا املستقبلية يف السوق القطرية .وهذه
االجتاهات يه:

االجتاه  :1ارتفاع عدد الرجال والشباب والفائت
األكرث تعلميًا الذين يبدؤون مرشوعات مزنلية يف قطر
وفقًا ملسح املرشوعات املزنلية يف قطر ،ارتفعت نسبة الرجال الذين
يديرون مرشوعات مزنلية من  %6يف عام  2014إىل  %11يف عام
 .2019ورمغ أن النساء ميثلن النسبة األكرب من رواد األمعال يف
قطاع املرشوعات املزنلية عامليًا ٢٧،فإن مشاركة الرجال القطريني
يف هذا القطاع آخذة يف الزتايد .فوفقًا لملرصد العاملي لريادة
األمعال ،أظهر مسح الساكن البالغني لعام  2017عدم وجود فروق
يف معدالت نشاط الريادة املبكرة بني الذكور واإلناث ( %7.4للذكور
واإلناث) ٢٨.ومن احملمتل أن نهشد يف املستقبل تقارب النسب بني
الرجال والنساء الذين يبدؤون مرشوعاهتم املزنلية يف قطر.
كذلك أظهر مسح املرشوعات املزنلية لعام  ،2019ارتفاع نسبة
الشباب دون سن  31عامًا الذين بدأوا مرشوعات مزنلية يف قطر
من  %16يف عام  2014إىل  %26يف عام .2019
وفقًا ملسح الساكن لعام  2018الذي أجراه املرصد العاملي لريادة
األمعال ،فإن الفئتني العمريتني  34-25و 44-35عامًا مها أكرث
الفائت اليت تبدأ مرشوعات يف معظم االقتصادات ٢٩.وتعكس
الزيادة يف عدد الشباب احلاصلني عىل تعلمي جاميع الذين
يؤسسون مرشوعات مزنلية يف عام  2019اجتاهات ريادة األمعال
العاملية يف مرحلة مبكرة .ويف قطر ،تشري بيانات املسح إىل وجود
اجتاه حنو زيادة رواد األمعال املؤهلني الذين يبدؤون مرشوعات
مزنلية .فأكرث من نصف أحصاب املرشوعات املزنلية احلاليني
( )%58حيملون درجة باكلوريوس أو دراسات عليا.

االجتاه  :2زيادة يف املرشوعات املزنلية مع ظهور
جممتع رمقي ذيك
تعترب املجمتعات الرمقية الذكية اليت يتفاعل فهيا املواطنون بهسولة
مع خمتلف جوانب احلياة ،اكلعمل والتواصل ،عرب القنوات الرمقية
ً
مهام لتحول
من خالل شبكة ذكية من األجهزة املتصلة اجتاهًا
رمقي يهشده العامل حاليًا .وتسىع دول عديدة ،بيهنا قطر ،إىل
حتقيق جممتع رمقي شامل يستفيد من السوق الرمقية ومن بناء
مدن أكرث ذاك ًء وحتسني الوصول إىل اخلدمات واملنتجات.
ومع ظهور تلك املجمتعات الرمقية ،من احملمتل أن نهشد زيادة
يف عدد رواد األمعال الذين يستفيدون من هذا التحول االجمتايع
ويتخذون خطوات إلطالق مرشوع ميكن تشغيله بهسولة من املزنل
باستخدام التكنولوجيا احلديثة.

االجتاه  :3تزايد جتارة منتجات املرشوعات
املزنلية عرب اإلنرتنت حمل ًيا
من املتوقع أيضًا أن تزيد نسبة أحصاب املرشوعات املزنلية
املشاركني يف التجارة .لقد هشدنا زيادة يف املرشوعات
املزنلية املشاركة يف األنشطة التجارية منذ أن أجريت دراسة
املرشوعات املزنلية يف عام  .2014وفقًا لوزارة املواصالت
واالتصاالت ،من املتوقع أن يمنو سوق التجارة اإللكرتونية يف
قطر من  1.2مليار دوالر يف عام  2017إىل  3.2مليار دوالر
يف عام  ٣٠ .2020ويتجه املسهتلكون يف قطر بشلك مزتايد
للتسوق عرب اإلنرتنت ،ما يوفر ألحصاب املرشوعات املزنلية
فرصة تسويق منتجاهتم عرب اإلنرتنت.
كذلك فإن تطور اخلدمات اللوجستية ذات الصلة يدمع بشدة
هذا االجتاه ،خفدمات مثل «بريد قطر» وما هشده من تطورات
خالل األعوام األخرية تتعلق بأمتتة غرف الربيد ،وتطوير أنمظة
تتبع الوثائق والطرود ،وتقليل خماطر فقداهنا ،واستخدام توقيع

	 Enterprise Nation(27.نومفرب  .)2014تقرير املرشوعات املزنلية لعام .2014

املوقع االلكرتوينhttps://www.virgin.com/entrepreneur/homepreneurs- :

study-reveals-major-gender-imbalance

	28.بنك قطر للتمنية .Qatar National Report 2017 .)2018( .املوقع االلكرتوين:
https://www.qdb.qa/en/Documents/GEM_2017_Report_EN.pdf

	29.املرصد العاملي لريادة األمعال.Global Report 2019/2018 .)2019( .

املوقع االلكرتوينhttps://valored.it/wp-content/uploads/2019/09/ :

gem-global-2019-1559896357.pdf

	30.مؤسسة قطر:

https://www.qf.org.qa/research/qstp-startups-suncart-ogro-mikitsune
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إلكرتوين ،لك هذه اخلدمات الللزجستية وغريها ستساعد أحصاب
املرشوعات املزنلية والعادية من توسيع جتارته عرب االنرتنت.
يف عام  ،2019حصل حتول لدى أحصاب املرشوعات املزنلية حنو
استخدام اإلنرتنت ووسائل التواصل االجمتايع لتسويق منتجاهتم
وخدماهتم ،حيث زاد تسويق املنتجات واخلدمات عرب اإلنرتنت من
 %23يف عام 2014إىل  %85يف عام .2019
يستخدم أحصاب املرشوعات املزنلية بشلك مزتايد معليات البيع
عرب مواقع التواصل االجمتايع (البيع االجمتايع)social selling-
لتسويق منتجاهتم وخدماهتم .والبيع االجمتايع هو مهارة االستفادة
من شباكت التواصل االجمتايع التفاعلية الشائعة للتواصل مع
الناس بشلك أفضل ،وفهم دوافعهم وتفضيالهتم ،بقصد حتويل هذا
التفاعل إىل مبيعات ٣١.واملرشوع يف البيع االجمتايع أقل اعمتادًا
عىل البنية التحتية التكنولوجية وأكرث اعمتادًا عىل بناء العالقات
وترسيخ املصداقية .وقد هشد عام  2019استخدام منصات
التواصل االجمتايع مثل واتساب وفيسبوك وتويرت ويوتيوب كقنوات
مؤثرة وجتارية أكرث من وسائل التواصل العادية.

االجتاه  :4زيادة املرشوعات املزنلية اليت تعمل يف
األنشطة التكنولوجية
مع التطور التكنولويج الذي نهشده يوما بعد آخر ،فإن هناك اجتاه
عاملي حنو تغريات يف أنشطة املرشوعات املزنلية ،حيث يتوقع أن
يزداد نشاطها يف جمال تقدمي خدمات ومنتجات إلكرتونية ،خاصة
مع الطفرات اهلائلة يف األجهزة الذكية (وانرتنت األشياء) اليت
طالت اكفة األجهزة (سيارات ،أجهزة مزنلية ،إلكرتونية  )..وما
يتطلب ذلك من تطوير تطبيقات وبراجم إلكرتونية ،لك ذلك يشلك
بيئة جيدة لمنو نشاط املرشوعات املزنلية يف هذا القطاع.
وفقًا لتقرير  ،2016 Tech Nationاكن عدد املرشوعات املزنلية
الربيطانية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكرب من

أي قطاع آخر .ومع منو قطاع التكنولوجيا يف اململكة املتحدة
مبعدل أرسع مبقدار  %32من منو االقتصاد ،فإن املرشوعات
املزنلية ممثلة متثي ً
ال جيدًا يف أحد أكرث املجاالت ذات اإلماكنات
املرتفعة لالقتصاد كلك .وهذا يويح بأنه مع التحول حنو اقتصاد
رمقي يف قطر ،ميكن ألحصاب املرشوعات اليت تركز عىل
ً
حلوال وأدوات رمقية ميسورة
التكنولوجيا أن يقدموا لعمالهئم
التلكفة إذا قاموا بتخفيض التاكليف غري املبارشة عن طريق
إدارة أمعاهلم من منازهلم.

االجتاه  :5فاعلون جدد يف بيئة املرشوعات املزنلية
يف قطر
هشدت قطر خالل السنوات امخلس املاضية زيادة يف عدد
اجلهات اليت تقدم خدمات لملرشوعات املزنلية ،مع قيام مؤسسات
جديدة مثل بنك قطر للتمنية ومركز بداية وغرفة قطر بتقدمي
الدمع واخلدمات املالية ألحصاب املرشوعات املزنلية ،فضال عن
املؤسسات األخرى اليت هلا باع يف تقدمي خدمات لملرشوعات
املزنلية مثل «وزارة التمنية اإلدارية والعمل والشوؤن االجمتاعية»،
ومركز مناء اإلجمتايع .ومع زيادة الرتكزي عىل تقدمي خدمات دمع
هلذه املرشوعات الصغرية ،من احملمتل أن نهشد زيادة يف رواد
األمعال الذين يبدأون مرشوعات مزنلية .ومن املرحج أن حيول
رواد األمعال أفاكرمه التجارية من جمرد أفاكر إىل معليات مرحبة
جتاريًا.

االجتاه  :6تطور هيالك تشغيل املرشوعات املزنلية
مثة اجتاه لدى أحصاب املرشوعات املزنلية حنو استخدام
العالقات العامة ومستشاري املبيعات لملساعدة يف تسويق
منتجاهتم وخدماهتم وتروجيها .وهذا يعين أهنم يطورون هيالك
معلهم ويصبحون أكرث تطورًا يف هنجهم عرب توظيف اخصائيني
يساعدوهنم يف تمنية أمعاهلم.

	( YourStory31.سبمترب  .)2017تزويد أحصاب املرشوعات املزنلية بأدوات
البيع االجمتايع لتعزيز أمعاهلم .املوقع االلكرتوين:

https://yourstory.com/mystory/695c891e85-equipping-the-homepren
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يزتايد إهمتام الناس يف مجيع أحناء العامل ببدء معل جتاري
من املزنل نظرًا لملزايا املتعددة اليت يقدمها هذا النوع من
العمل واليت يأيت يف مقدمهتا مسألة حتقيق التوازن بني احلياة
الخشصية والعمل .مع التقدم يف التكنولوجيا اجلديدة والتغريات
يف ثقافة العمل أصبح من الهسل أن يبدأ رواد األمعال
مشاريعهم من منازهلم .ويف قطر ،فقد ازداد عدد املرشوعات
املزنلية ،حيث اختذ العديد من املواطنني القطريني ،ومعمظهم من
النساء ،خطوات لتحويل أفاكرمه إىل واقع وإىل معليات جتارية
انطال ًقا من عنواهنم السكين.
وألمهية هذا املوضوع ،أطلق بنك قطر للتمنية بالتعاون مع اجلهات
املعنية باملرشوعات املزنلية ويف مقدمهتم «وزارة التمنية اإلدارية
والعمل والشؤون االجمتاعية» ،مركز «مناء» ،ووزارة التجارة
والصناعة ،وغرفة قطر ،ومركز بداية «دراسة املرشوعات املزنلية
يف قطر» ،حيث اسهتدفت هذه الدراسة حتديد حالة هذه املشاريع
يف البالد وفهم الدوافع الرئيسة واحلواجز اليت يواجهها مؤسسو
املشاريع املزنلية .مكا أن هذه الدراسة تقارن نتاجئها بنتاجئ
الدراسة األوىل اليت متت سنة  .٢٠١٤وقد اجريت الدراسة من
خالل مهنجية مشلت حبث ثانوي ومقابالت متعمقة مع مخسة
جهات من أحصاب املصلحة الرئيسيني ومقابالت هاتفية مع عينة
من  ٣٠٠من أحصاب املشاريع املزنلية.
يعكس المنو الراهن هلذه الفئة من املرشوعات اجلهود اليت بذلهتا
حكومة قطر لملساعدة يف دمع املشاريع املزنلية يف البالد .اكن
من بني هذه اجلهود متكن حصول تلك املرشوعات عىل تراخيص
ملامرسة أنشطة جتارية من املزنل من خالل وزارة التجارة
والصناعة ،مبا يضمن هلا وجود إطار قانوين ،كذلك مشلت اجلهود
التطوير احلادث يف نظامها البييئ ،وقيام املؤسسات الدامعة
بتوفري خدمات متنوعة لدمع ومساندة تلك املرشوعات.
يمشل النظام البييئ لملرشوعات املزنلية يف قطر ست جهات
رئيسة ومه :وزارة التمنية االدارية والعمل والشؤون االجمتاعية
ووزارة التجارة والصناعة ومركز مناء االجمتايع وغرفة قطر
ومركز بداية وبنك قطر للتمنية .وقد قدمت تلك اجلهات العديد
من املبادرات لتوفري الدمع ألحصاب األمعال القطريني ،مبا يف
ذلك املساعدة يف معليات التجسيل والمتويل ،واملساعدة يف بدء
األمعال التجارية والوصول إىل السوق والتدريب وتمنية املهارات.

تشري نتاجئ الدراسة إىل وجود اماكنات منو كبرية يف قطاع
املرشوعات املزنلية لتوفري فرص جديدة لريادي األمعال .ووف ًقا
لنتاجئ الدراسة ،لقد حقق حوايل ثليث املشاريع املزنلية منوا جيدًا
من ناحية اتاحة فرص معل آلخرين خبالف مالك املرشوع .وتشري
النتاجئ كذلك أن األنشطة اليت تقوم هبا املشاريع املزنلية ترتكز يف
اخلياطة وامللبوسات وإعداد الطعام وتصنيع/جتارة مستحرضات
التجميل وكذلك املنتجات احلرفية.
ً
مهام يف قطاع املرشوعات املزنلية
تشلك النساء القطريات عنرصًا
حيث أن معظم أحصاب هذه املشاريع مه من االناث .وجدي ٌر بالذكر
أن هناك عدة اجتاهات حديثة يف هذ القطاع ،مهنا :إرتفاع نسبة
املواطنني األصغر سنًا واالكرث تعلميًا الذين بدأوا مشاريع مزنلية.
مكا أن هناك تزايد يف عدد الرجال القطريني —وإن ظلت الغلبة
لإلناث— الذين بدأوا أمعاهلم من املزنل بدوام جزيئ بدافع توليد
ايرادات إضافية مقارنة بعام .٢٠١٤
يرتبط منو املرشوعات املزنلية —بشلك وثيق— مبدى فعالية
الرباجم الدامعة لتجشيع منو هذه املرشوعات ،لذا فإن نتاجئ
الدراسة تشري إىل أمهية تطوير بعض اجلوانب بغرض زيادة
فعالية الرباجم املقدمة هلذه الفئة ،ومن بني تلك اجلوانب:
رضورة االسمترار يف حتفزي الرشاكت عىل التجسيل الرمسي
ملرشوعاهتم لدى وزارة التجارة والصناعة ،كذلك من اهلام تنظمي
إجمتاع سنوي مع أحصاب املشاريع املزنلية القامئة للوقوف
بشلك مسمتر عىل حتدياهتم وتطلعاهتم ،فضال عن دمع ومساندة
املرشوعات املزنلية اليت لدهيا رغبة واستعداد للتحول إىل مرشوع
جتاري غري مزنيل ،باإلضافة حتديث قامئة املهارات التدريبية
اليت حيتاجها أحصاب تلك املرشوعات ،وإنشاء أجندة ورش معل
مشرتكة بني اجلهات الدامعة ،وغري ذلك من املبادرات اليت أنهتت
إلهيا الدراسة واليت هتدف باالخري إىل حتقيق مساندة أكرب
ألحصاب املرشوعات املزنلية ودمعهم يف رحلة مرشوعهم.
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امللحق أ :مهنجية مسح األمعال املزنلية
اسهتدف البحث أحصاب املرشوعات املزنلية القطريني وخاصة
الذين يديرون أمعاهلم حاليًا .وأخذ بعني االعتبار أولئك الذين توقفت
مشاريعهم حبيث ال تتجاوز نسبهتم  %20من إمجايل العينة .مجعت
البيانات بني  28يناير و 28مارس  2019عرب استبيان اعمتد
مسبقًا يستغرق  15دقيقة ومقابالت هاتفية باستخدام المكبيوتر.
أجريت املقابالت باستخدام قاعدة بيانات لملستجيبني احملمتلني
وضعها بنك قطر للتمنية وإنتلجنس قطر قبل بدء مرحلة
مجع البيانات.
ويقدم هذا القسم تفاصيل املهنجية اليت طبقت عىل الدراسة
ا لبحثية .

إطار العينة:
أجري املسح باستخدام عينة إمجالية من  300مرشوع مزنيل،
 286مرشوع قامئ و 14مرشوع متوقف .يف البداية ،اسهتدف
البحث أساسًا أحصاب املشاريع القامئة ،لكن أخذ بعني االعتبار
أحصاب املشاريع املتوقفة برشط أال تتجاوز نسبهتم  %20من
إمجايل العينة؛ ويف هذه الدراسة ،مثل الذين أوقفوا مرشوعاهتم
املزنلية  %5من إمجايل العينة ،وهلذا السبب أخذوا مجيعًا بعني
االعتبار يف الدراسة.

االستبيان:
هتدف إنتلجنس قطر وبنك قطر للتمنية ،رمغ االتفاق عىل أن يكون
االستبيان مشاهبًا الستبيان عام  2014ألغراض املقارنة ،إىل
احلصول عىل معلومات أكرث معقًا لفهم احتياجات املرشوعات
املزنلية بشلك أكرب .يستغرق االستبيان  15دقيقة يف املتوسط وقد
وضع باللغة اإلجنلزيية مث ترمج إىل اللغة العربية .أما االستطالع
فقد كتب وأجري باللغة العربية فقط.

مجع البيانات:
مللء  300استبيان ،تطلبت الدراسة االتصال مبا ال يقل عن 750
صاحب مرشوع مزنيل .مسح بنك قطر للتمنية إلنتلجنس قطر
بالوصول إىل قاعدة بيانات املرشوعات املزنلية املتوفرة وحددت
إنتلجنس قطر املرشوعات املزنلية غري الواردة يف قاعدة البيانات
املقدمة ،من خالل معليات حبث عىل اإلنرتنت ووسائل التواصل
االجمتايع .أجري هذا اجلزء من الدراسة أثناء مرحلة البحث
الثانوي .قبل البدء يف مجع البيانات ،أبلغ بنك قطر للتمنية
املشاركني بأن هناك حبثًا جتريه رشكة إنتلجنس قطر لصاحلهم
وأهنم سيتلقون ماكملة هاتفية من الباحثني مللء االستبيان.
أثناء معلية مجع البيانات ،وجهت تعلميات للقامئني عىل إجراء
املقابالت بأنه يف حال عدم رد املشارك عىل املاكملة اهلاتفية ،يتعني
علهيم أن حياولوا معاودة االتصال ثالث مرات قبل إزالة جهة
االتصال من قامئة املشاركني.

اختبار جترييب:
بعد التحقق من االستبيان واعمتاده ،أجري اختبار جترييب
لضامن صالحيته .تضمن االختبار التجرييب إجراء مقابالت مع
 10من أحصاب املرشوعات املزنلية .واحتسبت هذه املقابالت
مضن البيانات الهنائية الصحيحة بعد حفص اجلودة.
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اإلجراءات األخالقية:

معاجلة البيانات:

أبلغ املشاركون يف االستطالع يف بداية املقابلة أن املشاركة
طوعية متامًا وأهنم يستطيعون االنحساب من املقابلة يف أي وقت،
حىت بعد أن تبدأ .مل يلزموا بإعطاء سبب لالنحساب ومل ترتتب
علهيم أي عقوبة.

عوجلت البيانات عىل مرحلتني :بعد املرحلة التجريبية وبنسبة %100
من مجع البيانات .وتضمنت معاجلة البيانات اخلطوتني التاليتني:
1.الرتمزي :حولت اإلجابات عىل األسئلة املفتوحة إىل شلك
رمقي للمساح بالتحليل اإلحصايئ.
2.التنظيف :نقحت البيانات حبثًا عن األخطاء و/أو عدم
االتساق.

مصم البحث حبيث ال يسبب أي إزعاج أو إحراج لملشاركني .ويف
حال اعترب أي من األسئلة حساسًا ،ترك لملشارك حرية االمتناع
عن اإلجابة عىل السؤال ومل جيرب عىل اإلجابة.
مجيع النساء قابلهتن باحثة ،مراعاة للعوامل الثقافية.
تبىق اكفة املعلومات اليت مجعت عن املشاركني رسية متامًا .وال
حتدد هوية املشاركني يف أي تقارير أو منشورات.

معليات اجلودة:
توحض معلية مراقبة اجلودة ودقة البيانات اخلاصة مبسح
املرشوعات املزنلية أدناه:
•أجرى فريق البحث يف إنتلجنس قطر مجيع اإلحاطات
واإلدارة امليدانية.
•وضع باحثو إنتلجنس قطر مبارشة النصوص والرباجم
واحملتوى.
•بدأ االستبيان بأسئلة فرز للتأكد أن مجيع املستطلعة
آراؤمه مؤهلني لملشاركة يف هذه الدراسة .واستبعد
وحذف أي خشص فشل يف أسئلة الفرز هذه تلقائيًا.
•مت تدقيق  %100من املقابالت.
•جرى التحقق املنطيق من مجيع البيانات ملعرفة أي ردود
غري منطقية/رديئة اجلودة.
مجيع اإلجابات اليت فشلت يف أي من معليات التحقق املذكورة
أعاله ألغيت واستبدلت عىل الفور.

التحليل اإلحصايئ:
طورت اختبارات إحصائية خمتلفة لتحليل البيانات إلعطاء فكرة
عن حتقيق أهداف البحث .وفميا ييل بعض التحليالت اليت أجريت
باستخدام  SPSSو:Excel Analysis ToolPak
•التحليل الوصيف
•توزيع املتغريات (املتوسط والوسيطوالتباين)
•العالقات ثنائية التباين.
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امللحق ب :اسمتارة استطالع
املرشوعات املزنلية

2 .تتذكر/ي ليش مرشوعك توقف؟
(يذكر القامئ باالستطالع بعضها
ملساعدة املستجيب وحتديد أمه سبب)

إجابة واحدة —
إقرأ االقرتاحات

التقدمي

متويل قليل

١

إلقاء التحية :السالم عليمك ...صباح اخلري مساء اخلري …

أسباب عائلية

٢

البيع قليل

٣

أسباب حصية

٤

الدراسة

٥

أخرى (تذكر)

٦

ألو  ...السيد/السيدة  ..اإلمس

		

					

«معك  ...فالن/فالنة (امس القامئ باملقابلة)  ...بنسوي استطالع رأي لصاحل بنك

قطر للتمنية وهو مؤسسة حكومية هتدف إىل دمع وتمنية أحصاب املرشوعات
املزنلية واملرشوعات الصغرية واملتوسطة بشلك عام ...

لذا نريد أن نأخذ من وقتك بعض الدقائق حول عدد من األسئلة ،ألن هذا
سيساعدنا يف تقدمي مساعدات وخدمات أفضل ألحصاب املرشوعات املزنلية».
فهل ممكن أسألك اآلن( ..... ،إذا االجابة :ال) زين  ..أي وقت يناسبك؟
فهل ممكن أسألك اآلن( ..... ،إذا االجابة :ال) زين  ..أي وقت يناسبك؟
نعم

يف حالة املوافقة سينتقل
الباحث إىل أسئلة االستطالع

ال

حيدد مع املبحوث موعد آخر

قسم :1
طبيعة العمل وخصائصه
1 .هل عندك مرشوع تسويه
من املزنل (يعين صنعة يدك)

3 .مك هشر/عام صار له املرشوع شغال
قبل أن تقفلينه

جسل املدة باألهشر

يكتب الباحث املدة بالهشر

4 .زين ،باملستقبل هل ممكن تعاود/تبدأ مرشوعك/
صنعتك مرة ثانية

إجابة واحدة —
إقرأ االقرتاحات
١

نعم

٢

ال

انتقل إىل
السؤال ()30
انتقل إىل
السؤال ()30

إجابة واحدة — ال تقرأ
5 .غري مرشوعك اليل بتسويه باملزنل (صنعة

نعم

١

اكن لدي مرشوع سابق باملزنل
لكنه توقف

٢

ال ليس لدي مرشوع أسويه من
مزنيل (صنعة يدك)

٣

يدك)  ..هل تعمل بوظيفة احلني ،أو اشتغلت
من قبل بوظيفة؟

انتقل إىل السؤال ()5

يمت وقف االستطالع واالعتذار
لملبحوث ألن البحث يركز عىل
الذين لدهيم مرشوع باملزنل.

إجابة واحدة

نعم عندي وظيفة حاليا

١

نعم اكن عندي وظيفة سابقا

٢

ال

٣

6 .بالنسبة للوظيفة  ...هل اكنت يف ...

انتقل إىل
السؤال ()8

إجابة واحدة —
اقرأ االقرتاحات

قطاع خاص

١

القطاع احلكويم

٢

القطاع األهيل

٣

أخرى تذكر.............. :

٤
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7 .ما هو عدد سنوات خربتك فهيا؟

إجابة واحدة —
ال تقرأ

أقل من عام

١

2–1

٢

5–3

٣

قسم :٢
نشأة املرشوع ودوافعه
10.زين  ...ما يه أسباب اليل خلتك تسوي
مرشوعك املزنيل (صنعة يدك) (يذكر القامئ
باالستطالع بعضها ملساعدة املستجيب)
يعين مثال ألنك ..

إماكنية العديد
من االجابات
— اقرأ االقرتاحات

10–5

٤

أيب مصدر لدخل إضايف

١

 10فأكرث

٥

أحب هذه اهلواية

٢

ما عندي وظيفة حاليًا

٣

ما عندي قدرة عىل إجيار احملالت

٤

استغالل وقت الفراغ

٥

أخرى تذكر ...............................

٦

	11.مىت بدأت مرشوعك ؟

إجابة واحدة —
ال تقرأ
١

8 .ما هو جمال مرشوعك املزنيل ( ..يجسل
الباحث بالتفصيل امس اخلدمة/السلعة وما إذا
اكن يصنعها أم يتاجر هبا فقط  ..ويف حالة
إذا مل تكن السلعة واحضة ميكن أن خيتار
الباحث فئة من الفائت باألسفل):

يف لك اإلجابات
تذكر امس أو
أمساء السلع
واخلدمات

امس اخلدمة/السلع:

...

اخلياطة والتطريز

١

خدمات املناسبات (كتصوير األفراح واملناسبات)

٢

أقل من عام

اخلدمات اإللكرتونية (اكلتصمميات باستخدام احلاسوب)

٣

عام

٢

األنشطة الغذائية (الطبخ—حتضري التوابل ،النب ،الوجبات)

٤

عامني

٣

أنشطة التجميل (مكستحرضات التجميل ،العطور ،البخور)

٥

 3أعوام

٤

املنتجات احلرفية

٦

 4أعوام

٥

 5أعوام

٦

 10–6أعوام

٧

أكرث من  10أعوام

٨

9 .هل مبيعاتك داخل قطر فقط،
أم أيضًا خارج قطر

إجابة واحدة

داخل قطر فقط

١

داخل وخارج قطر أيضًا

٢

خارج قطر فقط

٣
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قسم :٤
حتديات واحتياجات املرشوع

قسم :٣
إدارة املرشوع
	12.يف أحد يساعدك يف مرشوعك/صنعة يدك ؟

إماكنية العديد
من االجابات —
اقرأ االقرتاحات

14.زين  ...ايش أكرث مشالكك مع مرشوعك ...
يعين ( ..يحمس بأكرث من إجابة-يذكر القامئ
باملقابلة بعضها مكساعدة لملستجيب)

إماكنية العديد
من االجابات —
اقرأ االقرتاحات

ال

١

مشالك يف المتويل

١

نعم :من أفراد األرسة (مك عددمه)

...

مشالك قلة البيع

٢

نعم :معالة من املزنل مثل اخلدم والدريويل (مك عددمه)

...

مشالك بتوصيل ونقل منتجاتك

٣

نعم :معالة من خارج املزنل (مك عددمه)

...

مشالك بتوفر املواد األولية (يعيط القامئ
باالستطالع أمثلة لملستجيب وفق نوع املرشوع)

٤

	13.كيف تبيع منتجاتك (يحمس بأكرث
من إجابة-يذكر القامئ باملقابلة بعضها
مكساعدة لملستجيب)

إماكنية العديد
من االجابات —
اقرأ االقرتاحات

مشالك يف احلصول عىل العاملة/كفاءهتا

٥

املنافسة

٦

من خالل األهل واألصدقاء

١

أخرى :إذا ذكر املستجيب أسباب أخرى

٧

املعارض واملناسبات

٢

اإلنرتنت — موقع إلكرتوين

٣

اإلنرتنت — موقع إلكرتوين خاص باملرشوع

٤

اإلنرتنت — موقع التواصل االجمتايع

٥

الصحف واملجالت

٦

15.أيش طيب  ..أكرث احتياجات مرشوعك ..
يعين تبـي/تبني مثال ...

إماكنية العديد
من االجابات —
اقرأ االقرتاحات

متويل ميرس

انتقل إىل السؤال 16

بيع منتجايت وتسويقها

انتقل إىل السؤال 16

تيب/تبني تدريب عىل مهارات رضورية لملرشوع  ..مثل ..

التسويق الشفهي

٧

تبني حمل بإجيار بسيط

انتقل إىل السؤال 16

اهلواتف.

٨

أخرى تذكر.... :

انتقل إىل السؤال 16

أخرى تذكر.................... :

٩

ال أحتاج أيا مما سبق

انتقل إىل السؤال 16

يف حمل/حمالت

١٠
bis .
15زين  ..ايش التدريب الذي تيب
احلصول هيلع؟

إماكنية العديد
من االجابات —
ال تقرأ

كيف نتعامل مع الزبائن

١

كيف أمضن حقويق مع زبايين

٢

كيف أبيع بشلك أفضل

٣

أخرى :إذا ذكر املستجيب يشء خمتلف

٤
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16.زين تعرف/تعرفني  ..فيه يف قطر بعض اجلهات
اليل تساعد املرشوعات املزنلية وتعطهيم خدمات
مثل المتويل ومعارض تسويقية ،وتدريب
وغريها من اخلدمات ،فهل مسعت عهنا ،مثل:

إماكنية العديد
من االجابات —
اقرأ االقرتاحات

وزارة العمل والشوئن االجمتاعية

١

دار اإلمناء االجمتايع أو مناء

٢

بنك قطر للتمنية

٣

وزارة التجارة والصناعة

٤

غرفة قطر

٥

مركز بداية

٦

أخرى تذكر..... :

٧

ال يشء

٨

انتقل إىل
السؤال 21

17.هل حصلت عىل أي خدمة من هذه اجلهات
(مثل مشاركة يف معارض/متويل/أي مساعدة )..
نعم

١

ال

٢

18.ما يه طبيعة اخلدمات اليت حصلت علهيا؟

انتقل إىل
السؤال 21

إماكنية العديد
من االجابات —
اقرأ االقرتاحات

متويل

١

تدريب

٢

مشاركة يف معارض

٣

أخرى تذكر:

٤

19.ايش رأيك
يف مستوى
اخلدمة اليل
قدموها لك

مل تكن
مفيدة
ملرشويع

اكنت
متوسطة
الفائدة

اكنت
مفيدة
جدًا
ملرشويع

وزارة العمل
والشوئن االجمتاعية

١

٢

٣

دار اإلمناء
االجمتايع أو مناء

١

٢

٣

بنك قطر للتمنية

١

٢

٣

وزارة التجارة
والصناعة

١

٢

٣

غرفة قطر

١

٢

٣

مركز بداية

١

٢

٣

أخرى

١

٢

٣

بصورة عامة

١

٢

٣

إجابة
واحدة يف
لك سطر —
اقرأ االقرتاحات

20.ليش تعتقدين/تعتقد أنه اكن متوسط الفائدة/
غري مفيد ملرشويع (حسب ما قاله املبحوث
يف السؤال السابق)
 ...جسل اإلجابة
الاكملة
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قسم :٥
توجهات أحصاب املرشوعات باملستقبل
	21.إذا تبيني تعريف معلومات عن خدمات
هذه اجلهات  ..حتيب يتصلو بيك كيف ...
يعين مثال ..

إماكنية العديد
من االجابات —
اقرأ االقرتاحات

التليفون اجلوال/األريض

١

زيارتك باملزنل

٢

الربيد العادي

٣

الربيد اإللكرتوين

٤

أخرى تذكر :إذا ذكر املستجيب خيار أخر

٥

24.كيف اكن حال مرشوعك يف عام 2018
هناك حتسن باملبيعات

١

هناك استقرار يف املبيعات

٢

هناك تراجع باملبيعات

٣

25.زين بالنسبة ملرشوعك  ..باملستقبل يعين
خالل العام أو العامني القادمني هل..

	22.هل عندك ترخيص من عند وزارة التجارة؟
انتقل إىل
السؤال 24

نعم

١

ال

٢

	23.هل هناك سبب/أسباب منعتك من التجسيل؟

إماكنية العديد
من االجابات —
اقرأ االقرتاحات

ليس لدي عمل بوجود هذه اخلدمة

١

أعرف هذا لكن ليس لدي وقت

٢

أستطيع العمل بدون هذا التجسيل

٣

أخرى تذكر

٤

إجابة واحدة —
اقرأ االقرتاحات

إجابة واحدة —
اقرأ االقرتاحات

تنوي االسمترار والتوسع فيه

انتقل إىل السؤال 26

أم تنوي إغالقه أو بيعه للغري

انتقل إىل السؤال 27

26.تعتقد/ين ليش تنوي/ن االسمترار باملرشوع
ألنك (عند احلاجة ،يقوم الباحث مبساعدة
املبحوث باالختيارات التالية)

إماكنية العديد
من االجابات —
اقرأ االقرتاحات

أرى أن هناك فرص واعدة ملرشويع

انتقل إىل السؤال 28

مازال مبكرًا أن أغلق املرشوع

انتقل إىل السؤال 28

أخرى تذكر

انتقل إىل السؤال 28

27.تعتقد/ين ليش تنوي/ن اغالق/بيع املرشوع
(عند احلاجة ،يقوم الباحث مبساعدة
املبحوث باالختيارات التالية)

إماكنية العديد
من االجابات —
اقرأ االقرتاحات

املبيعات أقل من املستوى املطلوب

 ١انتقل إىل السؤال 29

مل يعد لدي وقت لملرشوع

 ٢انتقل إىل السؤال 29

سأحصل عىل وظيفة

 ٣انتقل إىل السؤال 29

أسباب حصية

 ٤انتقل إىل السؤال 29

ال يوجد متويل لالسمترار

 ٥انتقل إىل السؤال 29

ال توجد معالة اكفية

 ٦انتقل إىل السؤال 29

أخرى تذكر.... :

 ٧انتقل إىل السؤال 29
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قسم :٦
البيانات الخشصية

يف احلني عندي بعض األسئلة عن خشصك... ،

28.هل تنوين مستقب ً
ال تجسيل مرشوعك بوزارة
التجارة مكرشوع مزنيل أو مكرشوع عادي؟

يسأل هذا السؤال
فقط لو اكن
السؤال =22ال
إجابة واحدة —
اقرأ االقرتاحات

نعم أنوي تجسيله مكرشوع مزنيل

١

نعم أنوي تجسيله مكرشوع عادي

٢

مل أقرر بعد إذا كنت سأجسله أم ال

٣

30.مضن أي فئة معرية تنيمت:
أقل من 20

١

30–20

٢

40–31

٣

–41فأكرث

٤

مل جيب

٥

	31.ما يه حالتك االجمتاعية؟

29.هل لديك نصيحة ملساعدة أحصاب
املرشوعات املزنلية؟
...

أعزب

١

مزتوج

٢

مطلق

٣

أرمل

٤

مل جيب

٥

	32.ما يه آخر هشادة تعلميية لك؟
ال يوجد

١

االبتدايئ/إعدادي

٢

الثانوية/دبلوم

٣

دبلوم مهين

٤

هشادة الباكلوريوس

٥

دراسات عليا (ماجستري ،دكتوراه  ..إخل)

٦

مل جيب

٧
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قسم :٧
بيانات القامئ باالستطالع
امس الخشص القامئ باالستطالع

	33.آخر سؤال  ...وهو سؤال سيفيدنا يف فهم
مدى أمهية املرشوعات املزنلية ومسامههتا
يف االقتصاد القطري ..فهل ميكن أن تعطينا
قمية ولو بالتقريب عن جحم مبيعاتك يف
الهشر الوحد  ..يعين مثال هل يه:

تارخي عقد املقابلة الخشصية

يكتب الباحث قمية املبيعات إذا
ذكرها املستجيب بصورة مبارشة:

...

أقل من 10ألف ريال

١

أقل من  20ألف ريال

٢

أقل من  50ألف ريال

٣

أقل من  75ألف ريال

٤

أقل من  100ألف ريال

٥

أكرث من  100ألف

٦

مل جيب

٧

يمت شكر املبحوث
34.جنس املستجيب

(هذا السؤال ال يسأله
الباحث ،وإمنا يـدخل
اإلجابة بناء عىل
احلديث مع املستجيب)

أنىث

١

ذكر

٢

73

امللحق ج :مقارنة معيارية

يقدم هذا القسم حملة عامة عن اإلطار التنظيمي لملرشوعات املزنلية يف اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة معان واململكة املتحدة
وسنغافورة وأسرتاليا.
اجلهة

االمس

أنواع أنشطة األمعال

أنواع أنشطة األمعال

خدمات الدمع املقدمة

االمارات
العربية
املتحدة (ديب)
دائرة التمنية
االقتصادية

رخصة انطالقة

حسب موقع Government.ae
ال ميكن إال ملواطين دولة اإلمارات
العربية املتحدة احلصول عىل ترخيص
ملرشوع مزنيل .وال حيدد املوقع أنواع
األمعال اليت تندرج حتت رخصة
انطالقة

جيب أن تكون رخصة انطالقة
يف إمارة ديب.
ً
مملواك/
جيب أن يكون العقار
مستأجرًا ملواطن أو مقمي.
ميكن تشغيل أفراد األرسة فقط،
حىت  10أفراد حكد أقىص.
جيب أن يتجاوز رأس املال
املليون درمه.
ميكن إدارة أكرث من نشاط واحد
مبوجب الرتخيص.
التلكفة  1060درمه يف السنة.

براجم تدريبية — متويل،
تسويق ،ختطيط أمعال ،وسائل
التواصل االجمتايع.
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اجلهة

االمس

أنواع أنشطة األمعال

أنواع أنشطة األمعال

خدمات الدمع املقدمة

االمارات
العربية املتحدة
دائرة التمنية
االقتصادية

باقة رخصة تاجر أبوظيب
يه مبادرة لمتكني ريادة
األمعال يف البالد
اقترص الرتخيص يف األصل
عىل مواطين دولة اإلمارات،
لكن وسع مؤخرًا (يوليو
 )2018ليمشل مواطين دول
اخلليج واملقميني يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة من
دون مقر أو وجود مادي .مل
حت ّدث هذه املعلومات عىل
موقع احلكومة االلكرتوين.
حمست املرحلة الثالثة اليت
أطلقت يف  14نومفرب
 2017لملواطنني السعوديني
باحلصول عىل ترخيص
ألنشطهتم التجارية.
تنشئ حكومة اإلمارات
العربية املتحدة مزيد من
األنشطة اخلدمية لراحة
الساكن .أصدرت الدائرة
 1800رخصة يف غضون
ستة أهشر ،متثل قرابة %20
من إمجايل عدد الرخص
االقتصادية الصادرة يف
اإلمارة أثناء الفرتة نفهسا.

مشلت املرحلة األوىل من باقة رخصة
تاجر أبو ظيب  16نشاطًا جتاريًا
مثل خياطة املالبس الرجالية العربية
وصناعة وخياطة املالبس النسائية
وبيع مالبس األطفال اجلاهزة وتغليف
اهلدايا وتنسيق الزهور الطبيعية
واالصطناعية وبيع العلف (بالتجزئة)
واستوديوهات التصوير الفوتوغرايف
واستبدال وإصالح اإلطارات وبيع
البطاريات اجلافة (بالتجزئة) وتنظيف
وتمليع السيارات وصالونات احليوانات
األليفة وصالونات احلالقة النسائية
وصالونات احلالقة الرجالية وصالونات
األطفال وصيانة املنشآت الصحية
وإصالح األجهزة اإللكرتونية املزنلية.
يف يوليو  ،2018توسع الربناجم
ليمشل  1057نشاطًا جتاريًا خمتلفًا
دون احلاجة إىل وجود مادي أو مقر،
ً
بدال من ذلك بالرتاخيص
ما يحمس
املزنلية الدامئة.

جرى أيضًا توسيع األشاكل
القانونية املقبولة مبوجب ترخيص
تاجر أبو ظيب لتمشل رشكة
لخشص واحد لإلماراتيني،
ورشكة لخشص واحد ملواطين
الدولة ودول اخلليج ،ورشكة
ذات مسؤولية حمدودة لملقميني
كرشاكء مع اإلماراتيني.
للتجسيل ،ميكنك الذهاب إىل
موقع دائرة التمنية االقتصادية
االلكرتوين.
العملية فعالة للغاية ألهنا تصدر
ترخيصًا جتاريًا يف خطوة
واحدة فقط دون احلاجة إىل
ختصيص موقع إلكرتوين
للرتخيص.
رسعت اإلدارة اإللكرتونية
إجراءات الرتخيص مع الرخص
املمسوح هبا يف مرحلتني
فقط :إدخال املعلومات ودفع
النفقات .مكا أن لدهيا تطبيق
Smartpass Mobile App
لتبسيط العملية.

أطلق مركز أبو ظيب لألمعال
الباقة الذهبية لتاجر أبوظيب
لتمشل األمعال يف سبع فائت،
ويه :األمعال واملقاوالت،
والتجارة ،واخلدمات والتشغيل،
واالستشارات والتصممي ،والنقل
واإلدارة ،والبيع واإلصالح،
واألرس احمللية املنتجة .تساعد
الباقة أيضًا الرشاكت عىل
وسائل التواصل االجمتايع
يف المنو والتطور حيث يتيح
الرتخيص التعامل معها ككيان
وبالتايل التصدير واالسترياد
وفتح حسابات مرصفية والعمل
مع اجلهات احلكومية.
أطقت محالت تروجيية يف مراكز
التسوق للرتوجي للربناجم.
توفر مبادرة رخصة التجارة
اإللكرتونية اخلدمات اإللكرتونية
اليت يقدمها مركز أبوظيب
لألمعال جكزء من التطبيق
الذيك واملوقع اإللكرتوين .أتت
هذه الباقة بتحول رمقي مجليع
اخلدمات بنسبة  ،%100ما مكن
املسهتلكني من معاجلة طلباهتم
بهسولة أكرب من أي ماكن
دون احلاجة إىل زيارة مركز
خدمة العمالء خشصيًا .تنفذ
آلية إصدار الرتخيص التجاري
اإللكرتوين من مركز أبو ظيب
لألمعال عند طلب ترخيص جديد.
ويمت ذلك عن طريق التقدمي عرب
موقع دائرة التمنية االقتصادية
اإللكرتوين
www.ded.abudhabi.ae
أو عرب تطبيق ADBCيف مركز
أبوظيب لألمعال الذي يتطلب
موافقة هيئة تنظمي االتصاالت.
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سلطنة معان
اهليئة العامة
لتمنية املنشآت
الصغرية
واملتوسطة
(وزارة التجارة
والصناعة)

القرار الوزاري 2011/4
لتنظمي تشغيل املرشوعات
الفردية مضن املساكن.

تمشل أنواع املرشوعات املزنلية
املمسوح هبا ما ييل:
تعبئة وتغليف المتور
إعداد األطباق العامة
تنسيق الزهور الطبيعية واالصطناعية
تفصيل وخياطة املالبس النسائية
واستئجار فساتني احلفالت واألعراس
حتضري العطور والبخور
تغليف اهلدايا
تفصيل الشاالت والعيب واملنسوجات
املصنوعة يدويًا
تنظمي األعراس واملناسبات
طباعة ونسخ املستندات وخدمات
المكبيوتر
احلناء وتصفيف الشعر والتجميل.

جيب أن يكون معاين اجلنسية.
جيب أن يكون فوق  18عامًا
يقترص عىل نشاط واحد فقط.
جيب أال يكون لدى املرخص له
ترخيص آخر صادر عن سلطة
خمتصة يف السلطنة ،برصف
النظر معا إذا اكن الرتخيص
لنشاط جتاري أو حريف أو
صنايع.
ال جيوز تعيني أي طرف ثالث
ليس مواطنًا معانيًا ألداء دور
مبارش يف املرشوع.
ال جيوز تأجري الرتخيص أو
التنازل عنه لطرف ثالث.
ال جيوز أن تؤدي مزاولة النشاط
املرخص إىل انبعاث حرارة أو
وجه أو أصوات تزجع اآلخرين
أو راحئة أو ضوء قوي أو غبار
أو اهزتازات أو هلب أو أخبرة،
وال أن تتداخل مع موجات
الراديو أو التلفزيون أو اهلاتف،
أو تتسبب يف مجتعات برشية
أو ازدحام أو أي يشء آخر حيد
من قدرة فرد آخر عىل المتتع
بإقامته بأي شلك من األشاكل.
جيب احلفاظ عىل الصحة العامة
واألمن واهلدوء والبيئة ،وجيب
أال يتسبب املرشوع يف زيادة
النفايات يف املنطقة السكنية.
ال جيوز وضع أية إعالنات أو
الفتات تروجيية خارج املزنل أو
عىل اجلدار اخلاريج ،وال يحمس
إال بوضع شاخصة صغرية
خارج مدخل املزنل تكشف عن
امس املرخص له ونوع النشاط
وعبارة «معل إنتايج فردي» وال
جيوز أن تكون الشاخصة أكرب
من  30 × 60مس وجيب أن
تكون مسطحة.
ال جيوز ختزين أي سلع أو
معدات أو آالت خارج املزنل.
ال جيوز ختزين أي مواد سامة
أو خطرة أو قابلة لالشتعال،
باإلضافة إىل أي مواد قد ترض
بالصحة العامة.
 3ريال معاين للك ثالث سنوات.

مؤمتر ومعرض املنشآت
الصغرية واملتوسطة
جوائز ريادة األمعال
بنك التمنية العامين — قروض
وأسعار فائدة منخفضة لملنشآت
الصغرية واملتوسطة
برناجم سند — قروض
لملواطنني الباحثني عن معل
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اململكة املتحدة
هيئة اإليرادات
وامجلارك
()HMRC

جسل بصفتك صاحب
معل/تاجر وحيد
عندما تقوم بتأسيس
مرشوع ،مثة مؤسسة رئيسة
واحدة لالتصال واإلبالغ:
هيئة اإليرادات وامجلارك
.www.hmrc.gov.uk

يوجد العديد من املرشوعات املزنلية
املمسوح هبا حسب نوع النشاط ومدى
وفاهئا برشوط الرتخيص .ومن بيهنا
اخلدمات االستشارية وإعداد الطعام
والرشاكت القامئة عىل التكنولوجيا
وكثافة املعرفة واملاكتب التجارية.

عند استخدام املزنل ألغراض
مرشوع بسيط ،ال تشرتط
احلكومة عادة أن يدفع املالك
رسوم معل يف حال اكن:
املالكون يستخدمون جزءًا
صغريًا من املزنل ملرشوعهم
(مثل غرفة النوم جلزء من اليوم
مككتب)
ال يستخدمونه لبيع سلع أو
خدمات للعمالء الزائرين أو أفراد
امجلهور (عىل عكس البيع عن
طريق الربيد)
ال يوظفون أخشاصًا آخرين
للعمل يف املبىن
ال جيرون تعديالت ليست لغرض
مزنيل (مثل حتويل املرآب إىل
صالون لتصفيف الشعر أو تثبيت
مصعد هيدرولييك للسيارة).
يلزم احلصول عىل إذن
بالتخطيط إلقامة مرشوع يف
املزنل يف حال :لن يستخدم
مزنلك بشلك رئييس مكسكن
خاص ،وسيؤدي مرشوعك إىل
زيادة ملحوظة يف حركة املرور
أو اتصال الناس ،يتضمن
مرشوعك أي أنشطة غري عادية
يف منطقة سكنية ،يزجع معلك
اجلريان يف ساعات غري معقولة
ً
أشاكال أخرى من
أو خيلق
اإلزعاج اكلضوضاء أو الرواحئ.
الشلك الهنايئ للرضيبة الذي
يوضع يف االعتبار هو رسوم
العمل .ال خيضع نشاط جتاري
يعمل من غرفة يف مزنل صاحب
العمل إىل رسوم العمل ما مل
تستخدم الغرفة حرصًا ألغراض
غري مزنلية.

يوجد  2.9مليون مرشوع مزنيل
يف اململكة املتحدة وتسامه مببلغ
 300مليار جنيه اسرتليين يف
االقتصاد .هسلت حكومة اململكة
املتحدة بدء مرشوع مزنيل.
هناك العديد من املواقع
االلكرتونية ملساعدة رواد
األمعال يف بدء مرشوعات
مزنلية ،مثلhttp://www. :
 greatbusiness.gov.ukو
http://www.gov.uk
من خدمات الدمع املقدمة
األخرى:
دليل املرشوعات املزنلية :دليل
لتأسيس وتمنية مرشوعك من
املزنل ويوفر روابط مفيدة ملوارد
أخرى (قسم االبتاكر واملهارات
يف جمال األمعال).
تقرير مؤسسة لورد يونغ
(www.bis.gov.uk/make-
business-yourbusiness :)reportيوفر روابط ملوارد
مفيدة ودمع إلقامة املرشوعات
املزنلية وتمنيهتا.
براجم حكومية تقدم املشورة
بشأن الرضائب والتصدير وكتابة
خطط األمعال والدمع املايل
لألخشاص الذين يؤسسون
مرشوعات مزنلية.
خمصصات املؤسسات اجلديدة:
يقدم مساعدة لألخشاص الذين
يؤسسون مرشوعاهتم اخلاصة
أو يطوروهنا .بنا ًء عىل األهلية
وخطة معل ،ميكن أن يمشل
املخصص دمع الدخل واإلرشاد
والقروض واملساعدة يف وضع
خطط العمل.
خطوط مساعدة دمع األمعال
(خطوط مساعدة خمصصة
إلجنلرتا واسكتلندا وويلز
وأيرلندا المشالية) .يقدم خط
املساعدة مشورة جمانية ويه
متوفرة أيضًا عىل مواقع
الدردشة ،تويرت وفيسبوك وتويرت.
املوقع http://www.
 lepnetwork.netيربط
رواد األمعال برشااكهتم
مع املرشوعات املزنلية،
ويه رشااكت يقودها قطاع
األمعال بني السلطات احمللية
واملرشوعات املزنلية اخلاصة.
يوجد  38رشاكة يف إجنلرتا.
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سنغافورة
جيب أن تكون
املرشوعات املزنلية
مجسلة لدى
هيئة احملاسبة
وتنظمي الرشاكت
(.)ACRA
ميكن ألي
خشص مالك أو
مستأجر أو أي
شاغل مفوض
لعقار سكين
خاص ويرغب
يف تشغيل مكتب
مزنيل التجسيل
يف هيئة إعادة
التطوير العمراين.
يف حال املاكتب
املزنلية يف شقق
جملس اإلساكن
والتمنية ،ميكن
لملالك أو املستأجر
أو أي شاغل
مفوض التجسيل
يف جملس
اإلساكن والتمنية.
التجسيل لدى
السلطات األخرى
واهليائت األخرى
مثل وزارة التعلمي
يف مركز التعلمي.

برناجم املكتب املزنيل
خمصص ملن يرغبون
يف استخدام منازهلم
لتشغيل مرشوع معمتد
أو أداء الوظائف اإلدارية
ملرشوعاهتم .ويمشل ذلك
خدمات التصممي واإلعالن،
وخدمات التأمني والتخطيط
املايل .إذا اكن مرشوعك
يندرج مضن هذا الربناجم،
فينبيغ تقدمي طلب للحصول
عىل ترخيص.

من املرشوعات املمسوح هبا مبوجب
برناجم املكتب املزنيل خدمات
احملاسبة واخلدمات االستشارية
والواكالت العقارية واملرشوعات اليت
تعمتد عىل التكنولوجيا واملعرفة الكثيفة
واملاكتب التجارية.
ال يحمس يف املنازل مبزاولة أمعال
مثل خدمات التجميل وتصفيف الشعر
والعيادات والصيدليات واملدارس
التجارية وواكالت التوظيف واخلادمات.

جيب أن يكون معر الخشص
الذي يدير العمل  18عامًا مفا
فوق؛ مالك الشقة أو شاغلها
املعمتد أو مستأجرها.
جيب أن تبىق شقتك ماكن إقامة
يف املقام األول ،وأي استخدام
جتاري غرضًا ثانويًا حمصورًا
داخل الشقة.
ال ميكنك استخدام شقتك مككتب
مزنيل أو عنوان مجسل ملجمتع
ما.
عدد غري املقميني مبن فهيم
املوظفون والرشاكء واملديرون
العاملون يف املرشوع اثنان حكد
أقىص.
ال تعرض أي إعالنات/شاخصات
خارجية.
عدم إدخال حركة مرور غريبة
إىل املوقع.
ينبيغ أال يتعرض الساكن
احمليطون إىل أي جضيج أو
دخان أو راحئة أو نفايات سائلة
أو غبار أو خطر.
ال يحمس بتحميل وتفريغ
البضائع بواسطة السيارات
والشاحنات.
جيب أن متتثل األنشطة لقواعد
وأنمظة السلطات األخرى.
ال ميكن استخدام شقق جملس
اإلساكن والتمنية لتجسيل
مرشوع .ال يتطلب استخدام
عنوان املباين السكنية اخلاصة
لتجسيل األمعال إذن ختطيط،
رشيطة أال يكون هناك تغيري
كبري يف استخدام املباين
السكنية.
 20دوالرًا ملدة مخس سنوات.

مبوجب خمطط املكتب املزنيل،
يمت التجسيل للحصول عىل
ترخيص مكتب مزنيل بهسولة
عىل منصة حكومة سنغافورة
عىل اإلنرتنت.LicenceOne ،
يستغرق التجسيل من  15إىل
 30دقيقة ،ويستطيع أحصاب
املرشوعات بدء أمعاهلم فور
جناح التجسيل .وتقدم إرشادات
بشأن كيفية تجسيل مرشوعات
املاكتب املزنلية ويوجد مكتب
لملساعدة عرب اهلاتف.
ميكنك أيضًا البحث عن أمساء
املرشوعات احلالية عرب اإلنرتنت
عىل موقع هيئة احملاسبة
وتنظمي الرشاكت.
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أسرتاليا
تساعد دائرة
ترخيص
ومعلومات األمعال
املرشوعات
املزنلية يف
إجياد الرتاخيص
احلكومية
والتصارحي
واملوافقات
والتجسيالت
وقواعد املامرسة
واملعايري واملبادئ
التوجهيية الالزمة
ألمعاهلم

تتضمن رشوط احلكومة
إلقامة املرشوعات املزنلية يف
أسرتاليا فرض الرضائب
والتوظيف والمتويل والتأمني
ورشوط املجلس والرتخيص.

اعتبارات اختاذ قرار بشأن مرشوع
مزنيل:
هل املزنل هو أفضل ماكن ملرشوعك؟
هل ميكنك تنفيذ نوع املرشوع الذي
تريده مبوجب لواحئ املجلس احمليل؟
ما يه الزتاماتك القانونية؟
هل سيتيح لك مرشوعك املزنيل حتقيق
التوازن بني معلك وحياتك األرسية؟
ما يه رشوط السلطة احلكومية
احمللية اخلاصة بتخطيط املدينة؟

جيب تجسيل املرشوعات املزنلية
للحصول عىل أمساء لملرشوعات
والرشاكت ،والرضائب ،وغريها
من تراخيص وتصارحي األمعال.
مكا يستلزم استخدام املزنل
مكاكن للعمل االمتثال ألنمظة
الوالية واإلقلمي واحلكومة
احمللية .وقد يتطلب أثر أنشطة
املرشوع عىل اجلوار ،وخاصة
التلوث واستخدام الطاقة
ومواقف السيارات ،إذنًا خاصًا.
حسب نوع املرشوع ،قد حيتاج
املالك إىل تصارحي خاصة بشأن
تقسمي املناطق أو الشاخصات أو
مستويات الضوضاء أو املشكالت
الصحية.

بدأ قرابة مليون خشص
مرشوعات مزنلية يف أسرتاليا.
يقدم موقع احلكومةwww. ،
 business.gov.auمجموعة
واسعة من املشورة والدمع
احلكوميني لألخشاص الذين
يبدؤون مرشوعاهتم املزنلية.
توفر معظم حكومات املقاطعات
واألقالمي لملرشوعات املزنلية
كتيبات ونرشات مفيدة يف
ترسيخ أسس املرشوع.
يقدم موقع www.business.
ال مفص ً
 gov.auدلي ً
ال يسأل
صاحب املرشوع عن نوع
النشاط اليت يعمل فيه وإذا
اكن حباجة إىل املشورة بشأن
مواضيع معينة مثل الرضائب.
يسأل املوقع املالك سلسلة من
األسئلة املتعلقة باملرشوع مث
يفرز املعلومات ويقدم سلسلة من
الروابط للحصول عىل مزيد من
املعلومات استنادًا إىل إجابات
األسئلة.
ميكنك احلصول عىل مجموعة
من اخلدمات االستشارية من
احلكومة األسرتالية .تنظم
احلكومة أيضًا فعاليات جمانية
ملساعدة األخشاص يف تأسيس
مرشوعات .ومن هذه الفعاليات
ندوات عرب اإلنرتنت وورشات
معل ومؤمترات وفرص للتواصل
وغريها .يتيح لك موقع www.
 business.gov.auالبحث
عن الفعاليات القريبة من موقعك
املفضل وتصفية األحداث
استنادًا إىل املوضوعات اليت
هتمك .ومن هذه املوضوعات
متويل األمعال وختطيط األمعال
واملقاوالت واملناقصات وخدمة
العمالء والتسويق واألمعال
الرمقية وتوظيف األخشاص
وغريها .مكا تقدم احلكومة
األسرتالية خدمات استشارية
ومنح وبراجم مساعدة
لملرشوعات.
مركز األمعال التجارية أسرتاليا
هو مؤسسة الرحبية دورها
األسايس دمع وتمنية الشبكة
الوطنية ملراكز املرشوعات
التجارية وتوفري متثيل نيابة عن
أعضاهئا لدى اجلهات املعنية
الرئيسية .ولديه شبكة وطنية
من مراكز املرشوعات التجارية
املعرتف هبا كأول وأفضل نقطة
اتصال ملشغيل املرشوعات
الصغرية الباحثني عن معلومات
جتارية جيدة ومشورة وتوجيه.

جيب أن حيقق املرشوع املزنيل
الرشط التالية:
•أن يكون هو ماكن اإلقامة.
•ليس فيه أكرث من خشصني
يعيشان ويعمالن يف
املرشوع املزنيل.
•استيفاء رشوط صايف
املساحة.
•تتوفر فيه االحتياجات (طاقة
ومياه وغاز).
•ال يؤثر سلبًا عىل اجلوار.
•عدم تعديل أو خدمة
السيارات.
•فيه مركبة جتارية واحدة
فقط.
•ال يبيع سوى السلع املصنعة
أو املخدومة يف املرشوع
املزنيل.
•عدم عرض أو اإلعالن عن
مرشوعك املزنيل يف املوقع.
•عدم مجع سلع معروضة
عىل اإلنرتنت يف املوقع.
إذا تطلب املرشوع املزنيل أيًا
مما ييل ،فسيتعني عىل املالك
التقدم بطلب للحصول عىل
ترصحي ختطيط:
•وجود أكرث من ثالثة
أخشاص يعيشون ويعملون
يف املرشوع املزنيل.
•احلاجة إىل صايف مساحة
أكرب.
•وجود أكرث من مركبة
جتارية.
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نبذة عن بنك قطر للتمنية
تأسس بنك قطر للتمنية مبوجب مرسوم أمريي هبدف تمنية القطاع
اخلاص يف قطر وتنويع االقتصاد جتسيدًا لرؤية صاحب المسو
األمري الوالد الشيخ محد بن خليفة آل ثاين ،الذي حدد تلك األهداف
احليوية الرامية إىل حتويل قطر إىل دولة عرصية متقدمة .ومنذ
تأسيس البنك يف عام  ،1997كنا يف طليعة هذه اجلهود حيث
معلنا مع اآلالف من رجال األمعال والرشاكت القطرية ،وقدمنا
المتويل والتوجيه للرشاكت الناشئة والقامئة ،واكتسبنا مسعتنا
وينصب تركزينا عىل
يف حتديد الفرص االستمثارية الواعدة.
ّ
تمنية املشاريع الصغرية واملتوسطة يف القطاعات الرئيسية،
وذلك من خالل تقدمي عدد من اخلدمات عرب نافذة واحدة لدمع
منومه املنتظر .مفن خالل منتجات المتويل الذكية ،وخدمات الدمع
االستشارية ،يقوم بنك قطر للتمنية برعاية وتعزيز اقتصاد مستدام
قامئ عىل املعرفة يف دولة قطر.

ملزيد من املعلومات
الدوحة ،قطر
ص.ب 22789
هاتف)974( 4430 0000 :
فاكس)974( 4435 0433 :
الربيد االلكرتوينwww.qdb.qa :
)974( ٥٠٦٠ ٦٠١٣

