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المقدمة
بجمع  46%من المبلغ اإلجمالي ،كما المسنا
تزايدا ملحوظاً
ً
للمستثمرين في اختيار الشراكت الناشئة والمشاريع االبتاكرية،
إلى جانب المشاريع في المراحل ،وكذلك حافظت المشاريع
التكنولوجية على حضورها القوي مع تزايد اإلقبال عليها بنسبة
 58%عن العام الذي سبق ،ويأتي نمو االستثمار في هذا العام
مدعوماً بزيادة عدد المستثمرين واالهتمام باالستثمار الجريء
أكصل يضاف للمحفظة االستثمارية.

ُيسعدنا في بنك قطر للتنمية أن نقدم لكم التقرير الثاني
لرأس المال الجريء لعام  2021بالشراكة مع منصة ماغنت
تماشيا
مكمل لنجاح التقرير األول لعام  ،2020وذلك
لألبحاث
ً
ً
مع مساعينا برفقة ُشراكئنا الوطنيين والدوليين في دعم
منظومة ريادة األعمال الوطنية من خالل تزويدهم بأفضل
هاما من جوانب رحلة
جانبا ً
التقارير المتخصصة التي تتناول ً
النجاح للشراكت الصغيرة والمتوسطة ،وستتطلعون في
هذا التقرير على جانب التمويل االستثماري الخاص برأس
المال الجريء والذي يعزز التنوع االقتصادي واالبتاكر في كما يسلط التقرير الضوء على المشهد االستثماري في دولة
قطر والمعايير التي تجعل من منظومة ريادة األعمال الوطنية
الشراكت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص.
بيئة خصبة لاكفة أنواع الشراكت ،مع وجود بنية تنظيمية
تلعب الشراكت الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في داعمة وشبكة شرااكت محلية ودولية توفر العديد من الفرص
اقتصاد الدول ،خاصة لو نظرنا إلى حصتها من االقتصاد عبر منصات ومبادرات استثمارية متخصصة ،األمر الذي يحقق
وفقا للبنك الدولي  90٪من الشراكت استراتيجيتنا في تمكين القطاع الخاص ورؤية الدولة في بناء
الدولي والتي تبلغ
ً
العاملة وتوفر ما يزيد عن  50٪من الوظائف حول العالم ،اقتصاد مبني على المعرفة واالبتاكر وتعزيز مشاركة القطاع
ولهذه األسباب وأكثر نسعى في بنك قطر للتنمية الخاص في الناتج اإلجمالي المحلي.
والمؤسسات الشريكة لتوفير اكفة الخدمات االستشارية
والخدامات المالية والغير المالية لتوفير حلول لمعالجة
السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي
اكفة التحديات الحالية والمتوقعة.
بعد الصدى المتميز الذي القاه التقرير األول من نوعه خالل
العام الماضي ،تأتي النسخة الحالية من التقرير لتعرض
النمو الواضح في جوانب عدة ،بلغ حجم االستثمار في
الشراكت  69مليون ريال قطري في عام  2021بنمو قدره
 92%عن عام  ،2020واكن للحاضنات والمسرعات التي
هاما في ذلك حيث ينسب إليها الفضل
دورا
ً
نشرف عليها ً

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎإلﻧﺎﺑﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
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مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية
سعادة ريم بنت محمد المنصوري | الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

باتت الشراكت الناشئة في مجال التكنولوجيا محراكً رئيسياً للنمو االقتصادي وإيجاد فرص العمل .فعبر الشراكت الناشئة المبتكرة وقابلة للتطور ،يمكن لقطر تنويع اقتصادها من
جهة وتزويد المجتمع بحلول فعالة من جهة أخرى ،وبالتالي تكون المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية  2030بوصفها الوسيلة لتحقيق األثر االجتماعي واالقتصادي المنشود.
في برنامج قطر الذكية (تسمو) ،نعرف اإلماكنات التي تمتلكها شراكتنا الناشئة المحلية ،ولذا نسعى جاهدين لتمكينها من خالل برامجنا ومبادراتنا الرئيسية .تتيح هذه البرنامج
الوصول إلى االبتاكر واألسواق باإلضافة إلى فرص االستثمار التي تساعد الشراكت في توسيع نطاق أعمالهم والنمو على المستوى العالمي .ويتجلى ذلك من خالل حاضنة األعمال
الرقمية التي جاء تأسيسها متناغماً مع رؤية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،لدعم الشراكت الناشئة والمساهمة في نمو االقتصاد الرقمي والمنظومة الرقمية كلك
في دولة قطر ،مما أثمر عن نجاح  118شركة ناشئة منذ عام  ،2011توسعت  14منها عالمياً  .كما نحرص لك الحرص على أن تحصل الشراكت الناشئة المحلية وكذلك الشراكت
الصغيرة والمتوسطة على الموارد التي تحتاج إليها لتسخير التكنولوجيا واالبتاكر بهدف االرتقاء بمنتجاتها وخدماتها .ومن خالل منصة "تسمو" التي التي ُأ ِ
مؤخرا ،يمكن
طلقت
ً
وخدمة تكنولوجية متقدمة تغطي خمس راكئز رئيسية :تثبيت أجهزة إنترنت األشياء وإدارتها ،وقنوات التمكين والمسرعات،
للشراكت الناشئة االستفادة من أكثر من  37منتجاً
ً
وتطبيقات المدينة الذكية ،وتوليد اإليرادات  ،ودعم المنصات ،وذلك لتمكين هذه الشراكت من النجاح واالزدهار في العصر الرقمي.

الشيخ علي بن الوليد آل ثاني | الرئيس التنفيذي لواكلة ترويج االستثمار في قطر

تدرك قطر الدور الحاسم الذي تؤديه الشراكت الناشئة في النمو االقتصادي وخلق فرص العمل ودعم خطط التنويع االقتصادي للدولة .وبعد أن احتلت المرتبة األولى في العالم
العربي على مؤشر ريادة األعمال العالمي والخامسة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لتوفر رأس المال الجريء ،تظل قطر ملتزمة بالترحيب ودعم رواد األعمال والشراكت
الناشئة لترجمة أفاكرهم إلى أعمال ناجحة .لم تدخر حكومة قطر أي جهد لوضع الدولة كوجهة استثمارية نهائية في المنطقة ،إذ توفر تسهيالت لتملك المشاريع ،ونظاماً ضريبياً
وتواصال مع العالم ونمط حياة استثنائي .واكلة ترويج االستثمار في قطر هي بوابتك للفرص في قطر.
تنافسياً  ،وبنية تحتية حديثة ،وموارد بشرية كفؤة من مختلف الثقافات،
ً
واكمال للحلول االستثمارية ،فإننا نوصلك باألشخاص والموارد واألنظمة المناسبة طوال عملية االستثمار .في فضاء الشراكت الناشئة في قطر ،ندعم الربط
فبوصفنا مصدراً واحداً
ً
والتشبيك بين األفراد والشراكت ،وتعزيز فرص االستثمار المحلية الناشئة ،وتقديم الدعم للشراكت األجنبية الناشئة التي تخطط للتوسع في المنطقة .وسواء كنت شركة راسخة أو
بدأت مشروعك للتو ،فسنضع يدنا بيدك اللتقاط الفرص وتوسيعها ،وتسهيل نجاحك على المدى الطويل ،وتمكين عملك في سوق قطر وخارجها .ونعمل في اآلونة األخيرة على
التحضير إلطالق منصة رقمية تربط بين المستثمرين ورواد األعمال القطريين والشراكت الناشئة والشراكت الصغيرة والمتوسطة ،وتسهل إقامة العالقات وتزيد من وفرة الفرص
االستثمارية.

يوسف الصالحي | المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر هي منطقة حرة ومجمع تكنولوجي يستضيف شراكت تكنلوجية عالمية رائدة وموجهين وتدعم شبكة من الشراكت الناشئة واستثمارات
تكنولوجية جريئة صاعدة ،ولديها سلسلة قيمة قوية من برامج التسريع والحاضنات والتمويل .في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر ،نؤدي دوراً رئيسياً في تطوير نظام قوي
ومتنوع للتكنولوجيا واالبتاكر وريادة األعمال في قطر .إذ نعمل حثيثاً على إيجاد ثقافة لالبتاكر ونلتزم بتعزيز القطاع الخاص في قطر والمنطقة كلك .وعلى مدى العقد الماضي،
استثمرنا في دعم شراكت ناشئة محلية وإقليمية على السواء ،بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تنشئة الجيل القادم من ريادي األعمال .كما إننا نحتل ماكنة متميزة في
منظومة مؤسسة قطر للبحث والتطوير واالبتاكر .وذلك ألنه يتاح أمام المبتكرين وشراكؤنا من الشراكت فرصة االستفادة من الموارد التي توفرها المدينة التعليمية بمؤسسة
قطر بما في ذلك الجامعات الدولية الشريكة ومراكز البحوث والمختبرات والخبراء في مختلف القطاعات واألاكديميين .وتمثل هذه الشبكة مصدراً كبيراً للفرص والموارد لشراكئنا
من الشراكت والمشاريع التي نحتضنها ،وتساعدنا على تنميتهم لتحقيق النجاح.
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مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية
حسين عبد هللا | الرئيس التنفيذي المشارك ،مصرف "كيو إنفست" ()QINVEST
باعتباره واحداً من أهم المصارف االستثمارية الخاصة في قطر وأحد أبرز المؤسسات المالية اإلسالمية في المنطقة ،يراقب "كيو إنفست" عن كثب األهمية المتزايدة لالستثمارات
الجريئة في المنطقة والعالم .فعلى مدى العامين الماضيين ،أدت االستثمارات الجريئة دوراً حيوياً في منح الشراكت الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشراكت فرصاً تجارية جديدة
ومبتكرة وواعدة يمكن أن تعود بمنافع جمة على االقتصاد كلك .ومع دخولنا حقبة ما بعد الجائحة ،لكي ثقة أن منظومة داعمة لالستثمار في قطر ،والتي تتضمن مجموعة من
الحاضنات والمسرعات والمستثمرين المتحمسين ،ستسهم إسهاماً كبيراً في إيجاد قطاع استثمار جريء مرن ومستدام وعلى قدر عال من التطور والحداثة.

هانك جان هوغيندورن | رئيس مكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال
لدعم االستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر أو خارجها ،يمكن لمركز قطر للمال تسهيل منصات المستثمرين في مشاريع ريادة األعمال (المستثمرون المالئكيون)
ونوادي االستثمار ورأس المال الجريء وإدارة االستثمار وصناديق المستثمرين المحترفين .ال يوجد ما يعيق االستثمار في التكنولوجيا في قطر ،لكن وتيرة جهود التطوير التنظيمي
ورغبة البنوك في االستثمار في التكنولوجيا المالية تتطلب اهتماماً أكبر .ولذلك ،أشجع بشدة على إنشاء إطار عمل مصرفي مفتوح وإيجاد فرص في قطاع التكنولوجيا المالية
للشراكت الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها ألن ذلك سيساهم في تعزيز الشمول المالي .كما يوفر االبتاكر الرقمي في القطاع المالي أيضاً فرصة لالستثمار في األصول
الرقمية بما يساهم في تحرير االستثمار وتعزيز الشفافية .عموماً  ،أنا متفائل بالمستقبل في قطر حيث أرى اهتماماً متزايداً وترحيباً أكبر بالتكنولوجيا في القطاع المالي.

محمد العمادي | رئيس قسم تمويل االستثمار ،بنك قطر للتنمية
أصبحت الشراكت الصغيرة والمتوسطة في أي اقتصاد تؤدي دورا محوريا في التنمية والتطوير وتعزيز االبتاكر ،وال تقل أهميتها في قطر ما نسبته أكثر من  90٪من الشراكت،
فلذلك نعمل في بنك قطر للتنمية على دعم هذه الشراكت سواء في الوصول لألسواق والمعلومات والتمويل ويشمل ذلك الوصول لرأس المال الجريء ألهميته في تحفيز
متسارعا في
ودعم الشراكت على االبتاكر وتحقيق أهداف االقتصاد القائم على المعرفة والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية  ،2030وقد شهد االستثمار الجريء في قطر نموا
ً
الحجم وأعداد الشراكت المستفيدة مما يعكس قوة تنوع الحلول االبتاكرية التي يقدمها رواد األعمال وزيادة اهتمام المستثمرين والصناديق االستثمارية ،باإلضافة إلى تطور هذا
القطاع في قطر.
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الملخص التنفيذي
وصل تمويل االستثمار الجريء في قطر إلى مستوى قياسي بلغ  69مليون ريال قطري في عام  ،2021بعد نموه بنسبة 92٪
مقارنة بعام 2020

عكست هذه الزيادة في التمويالت إلى أعلى مستوى لها على اإلطالق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث وصل إجمالي تمويل االستثمار الجريء
إلى مستوى قياسي بلغ  2.6مليار دوالر .ويشير هذا إلى عودة ثقة المستثمرين بعد أن تكيفت األسواق العالمية مع تأثير جائحة كوفيد.19-

قادت البرامج المسرعة جوالت االستثمار الجرئ في قطر في عام  2021حيث تم تسجيل  24صفقة استثمار جرئ في ذالك العام
الم َبرمة في قطر في عام  ،2021وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الـ  16٪التي ُس ِجلت في
اكنت البرامج
َّ
المسرعة مسؤولة عن  46٪من جميع الصفقات ُ
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .تم إغالق  24صفقة استثمار جرئ من قبل الشراكت الناشئة في قطر في عام  ،2021بمتوسط قدره  2.8مليون ريال
قطري مقارنة بـ  1.1مليون ريال قطري في عام 2020

تشهد منظومة االستثمار الجريء في قطر اهتماما واستثمارات متزايدة من القطاع الخاص وشراكت محلية ودولية.

فخالل عام  ،2021استحوذت شراكت القطاع الخاص والشراكت الدولية على أكثر من  90%من قيمة التمويالت التي جرى ضخها في شراكت ناشئة مقرها
قطر .وفي المقابل ،استحوذت هذه الشراكت على نحو نصف صفقات تمويل االستثمار الجريء خالل العام  ،2016مما يشير إلى ارتفاع كبير في اهتمام
ومشاركة الكيانات غير الحكومية

استحوذت الشراكت الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على معظم الصفقات االستثمارية الجريئة بينما حصل قطاع النقل
والخدمات اللوجستية على أكبر قدر من التمويل

قادت التكنولوجيا المالية نشاط التمويل في قطر حيث استحوذت على ثلث إجمالي الصفقات التي تم إغالقها في الدولة في عام  .2021وبالمثل ،استحوذ
هذا القطاع على غالبية الصفقات ( )18٪التي تم إغالقها في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عام  .2021وفي الوقت نفسه،
استحوذ قطاع النقل والخدمات اللوجستية على  26٪من إجمالي رأس المال المستثمر في قطر في عام  ،2021مدفوعاً بجولتين رئيسيتين األولى لشركة
سنونو ( 18مليون ريال)

ُ
وأعلِ َن عن صفقة تخارج واحدة في قطر في عام  ،2021وهي الثانية من نوعها في منظومة االستثمار الجريء في قطر.

أعلنت شركة "هيليوم هيلث" ( )Helium Healthالنيجيرية الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا الصحية استحواذها على منصة "ميدي" ( )Meddyفي
صفقة خالل العام .قبل ذلك في عام ،2020
ديسمبر  .2021وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياُ ،س ِج َل عدد قياسي من صفقات التخارج بلغ 35
ً
استحوذت شركة التكنولوجيا الكينية تيفالو على الشركة العقارية القطرية الناشئة .Qproperties
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تأ ثير االستثمار
الجـــــــــريء
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تأثير االستثمار الجريء على مدى  6سنوات في قطر |  2016إلى 2021

132

رأس المال المستثمر:

335

إجمالي عدد صفقات
االستثمار الجريء

مليون ريال قطري

138

مـــــليون
ريال قطري

من خالل صناديق
االستثمار

تم االستثمار في:

111
شركة ناشئة

235+

عدد الوظائف المباشرة
الناتجة عن الصفقات

7
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تأثير استثمار بنك قطر للتنمية |  2016إلى 2021

13

44

مـــــليون
ريال قطري

استثمرت من خالل مركز
قطر للتكنولوجيا المالية

من هذه الصفقات موجهة
نحو شراكت تكنولوجيا
مالية ناشئة

تم استثمار

124

219

صفقة استثمار جريء

مليون ريال قطري

138

مـــــليون
ريال قطري

من خالل صناديق
االستثمار

عدد الصناديق:

02
1

عدد استثمارات
الصناديق:

08

مركز قطر
للتكنولوجيا المالية

* تتضمن البيانات المذكورة في هذه الصفحة تمويل الشراكت الناشئة اإلقليمية والدولية والصناديق االستثمارية
8
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02

تطور االستثمار

الجريء في قطر
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تطور االستثمار الجريء في قطر على مدى  6سنوات |  2016إلى 2021
اكن عام  2021هو العام الثاني على التوالي الذي تشهد فيه منظومة االستثمار الجريء في قطر نمواً  ،حيث نما التمويل بنسبة  92٪مقارنة بعام 2020

 -وصل تمويل االستثمار الجريء في قطر إلى مستوى قياسي في عام  69( 2021مليون ريال قطري) بينما نما بمعدل  30٪في المتوسط بين عامي  2016و2021

 -استحوذت الشراكت الناشئة التي تخرجت من البرامج المسرعة على  46٪من إجمالي  24معاملة استثمارية جريئة مسجلة في قطر في عام 2021

مسيرة تطور تمويل االستثمار الجريء في دولة قطر على مدى  6سنوات (قيمة وعدد الصفقات)

24

31

27
21

 69مليون
ريال قطري

16

13

 13مليون
ريال قطري
 42مليون
ريال قطري

 36مليون
ريال قطري

 30مليون
ريال قطري
 17مليون
ريال قطري

 56مليون
ريال قطري
2021

المصدر :ماجنيت ()MAGNiTT

القيمة المقدرة
لالستثمارات غير
المعلنة

 15مليون
ريال قطري
 2مليون
ريال قطري

 15مليون
ريال قطري
2020

عدد الصفقات

2019

2018

2017

قيمة االستثمارات
القطرية المعلنة

2016
اعتبارا من  31ديسمبر 2021
البيانات
ً
10
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تطور االستثمار الجريء نصف السنوي في قطر |  2016إلى 2021
ومع استثمار  42مليون ريال قطري في  17صفقة ،اكن النصف األول من عام  2021هو األعلى على اإلطالق من حيث قيمة األموال المستثمرة في مشاريع جريئة في قطر مقارنة بأي فترة نصف سنوية سابقة.
2

 -اكن التمويل المستثمر في النصف األول من عام  2021مدفوعا بجولة من السلسلة "أ" بقيمة  18مليون ريال قطري جمعتها شركة سنونو ،ومثلت  ٪43من إجمالي التمويل في فترة نصف العام.

 -أبرز الصفقات في قطر في النصف الثاني من عام  2021اكنت جولة أولى بلغت قيمتها  11مليون ريال قطري من السلسلة "أ" جمعتها شركة  Else Labsواالستحواذ على شركة ميدي للرعاية الصحية.

سنويا (قيمة وعدد الصفقات)
مسيرة تطور تمويل االستثمار الجريء في دولة قطر نصف
ً
 42مليون
ريال قطري
17
 7مليون
ريال قطري

19

18
13
9

7

 26مليون
ريال قطري

 26مليون
ريال قطري

9

13

12

7

8

 6مليون
ريال قطري

 22مليون
ريال قطري

 19مليون
ريال قطري

 20مليون
ريال قطري

0

عدد الصفقات
 10مليون
ريال قطري

 10مليون
ريال قطري

 21مليون
ريال قطري

 35مليون
ريال قطري

H2 ‘21

H1 ‘21

المصدر :ماجنيت ()MAGNiTT

H2 ’20

H1 ’20

H2 ’19

 11مليون
ريال قطري
 7مليون
ريال قطري

H1 ’19

 2مليون
ريال قطري

 14مليون
ريال قطري
 5مليون
ريال قطري

 10مليون
ريال قطري

H2 ’18

H1 ’18

 0مليون
ريال قطري
H2 ’17

H1 ’17

H2 ’16

اعتبارا من  31ديسمبر 2021
 .1البيانات
ً
 .2تمويل المرحلة "أ" هو نوع من التمويل االستثماري في شركة ناشئة وهو يأتي تاليا عقب تمويل المرحلة المبكرة وذلك بعد أن تبرهن الشركة على قدرتها على تحقيق النمو والتوسع.

القيمة المقدرة
لالستثمارات غير
المعلنة
قيمة االستثمارات
القطرية المعلنة

H1 ’16
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مشهد االستثمار
في قطر
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خارطة القطاعات في قطر | 2021
الشراكت الناشئة الممولة في عام 2021

 QRقيمة التمويل

حصة التمويل في %
2021

تمويال
األعلى
ً

عدد الصفقات

إجمالي التمويل في 2021

قطاعات شهدت عدة صفقات
التكنولوجيا المالية

7

مليون ريال قطري

QR 69M

8

4

SkipCash

255

Karty

الرياضة واللياقة

874

Sponix

ألف ريال
قطري

مليون ريال قطري

Spendwisor

255

ألف ريال قطري

3

1

Pay2M

255

910

OneLife

Fish.qa

298

قيمة االستثمار غير معلنة

sKora Tech

C Wallet

255

ألف ريال قطري

Bawaba LLC

التجارة اإللكترونية

29

مليون ريال قطري

Dibsy

ألف ريال قطري

ألف ريال
قطري

قيمة االستثمار غير معلنة

2

ألف ريال قطري

TESS Systems

برمجيات المؤسسات والشراكت

728

ألف ريال قطري

2

ألف ريال قطري

98

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

BFive Qatar

16%

صفقات أخرى
النقل والخدمات اللوجستية

18

مليون ريال قطري

Snoonu

تكنولوجيا التعليم

1

مليون ريال قطري

International Spearfishing
Academy

11

مليون ريال قطري

Else Labs Inc.

ريادة األعمال االجتماعية

1

مليون ريال قطري

Bonocle

19%

التكنولوجيا المالية

PMOBytes

Urban Point

خدمات الطعام والشراب

26%

النقل والخدمات
اللوجستية

الخدمات المنزلية

5

مليون ريال قطري

EButler

تنظيم الفعاليات والمناسبات

910

ألف ريال قطري

Juego Football

قطاع التجزئة

2

مليون ريال قطري

NavBuddy

الطيران والدفاع

قيمة االستثمار غير معلنة

خدمات الطعام
والشراب

7%

الخدمات المنزلية

3%
2%
2%
2%
4%

قطاع التجزئة
ريادة األعمال االجتماعية
تكنولوجيا التعليم
التجارة اإللكترونية
غيرها

19%

قيمة االستثمار
غير معلنة

EMMA Systems
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أبرز صفقات التخارج:

شركة ميدي للرعاية الصحية

في عام  ،2019وبعد عامين من تأسيسها ،عززت منصة حجز مواعيد األطباء  Meddyمن وجودها في منظومة االستثمار القطرية عندما نجحت في تنفيذ جولة تمويل بقيمة  9ماليين
ريال قطري ،بقيادة شركة  Modus Capitalالتي تتخذ من نيويورك مقراً لها ،إلى جانب شركة  212Capitalوواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر و Innowayوغيرها .وبحلول عام
 ،2021سهلت المنصة ،التي تعمل في جميع أنحاء قطر واإلمارات العربية المتحدة ،أكثر من  200ألف حجز ،مما مكن مقدمي الرعاية الصحية من جني عوائد قاربت  130مليون دوالر.
بحلول نهاية العام ،استحوذت شركة "هيليوم هيلث" ( )Helium Healthالنيجيرية الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا الصحية على المنصة حيث سعت الشركتان إلى االستفادة بشلك
متبادل من خبرة المنصة في دول مجلس التعاون الخليجي وخبرة الشركة النيجيرية في حلول السجالت الطبية اإللكترونية الاكملة.

2017
التأسيس

المستثمرون المفصح عنهم في ميدي:

12

Helium Health

مـــــليون
ريال قطري

الشركة المستحوذة

إجمالي التمويالت
المعلنة
المؤسسون:

حارس أغاندي
شريك مؤسس

المصدر :ماجنيت ()MAGNiTT

عبدهللا الخنجي
شريك مؤسس
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خارطة منظومة
االستثمار الجريء
في قطر
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خارطة منظومة االستثمار الجريء في قطر | 2021
واصل المستثمرون المحليون والحاضنات دفع النشاط في منظومة االستثمار الجريء في قطر وبدعم ومبادرات حكومية قطرية

 -جاء جميع المستثمرين في عام  2021من داخل قطر .استثمر مركز قطر للتكنولوجيا المالية في أكبر عدد من الشراكت الناشئة ،حيث أبرم خمس صفقات خالل العام.

 -في عام  ،2021اكنت  9٪من جميع الصفقات المسجلة في قطر جوالت تمويل مرحلة متأخرة ،بعد أن لم يشهد عام  2020أي صفقة من هذا النوع.

المستثمرون في الشراكت الناشئة في قطر عام 2021

5

عوامل وأدوات تمكين إضافية

سكيل7

مجلس قطر للبحوث
والتطوير واالبتاكر

3-4

واحة قطر للعلوم
والتكنولوجيا

بنك قطر للتنمية

مركز قطر للمال

الدوحة لالستثمار
المالئكي

1-2

حاضنة األعمال الرقمية

حاضنة قطر لألعمال

واكلة ترويج االستثمار
في قطر

الدوحة لالستثمار
الجريء

هيئة المناطق الحرة
في قطر

انجيلز.كيو اي

مركز قطر للتكنولوجيا المالية

شركة إم بي كي

*

عدد الصفقات
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أبرز األحداث والمبادرات الحكومية في 2021
منتدى سانت بطرسبرغ االقتصادي الدولي
(: )SPIEF-2021

برامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية “أكسيليريت” حاضنة ": "Scale7
 XLR8من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا :

ُع ِق َد منتدى سانت بطرسبرغ االقتصادي الدولي ( )SPIEF -2021في
الفترة ما بين  2و 5يونيو  ،2021حيث شاركت دولة قطر كدولة ضيفة.
وضم الوفد القطري بنك قطر للتنمية الذي نظم أول فعالية استثمارية
دولية من نوعها لربط الشراكت الناشئة القطرية بالمستثمرين الدوليين.
وأثمرت هذه المبادرة عن توقيع اتفاقيات استثمار مبدئية بقيمة تقريبية
بلغت  32.5مليون ريال قطري.

أطلقت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا برنامج تسريع مدته خمسة
كن المبتكرين الواعدين من تحويل
أشهر يقدم تدريباً وإرشاداً مكثفاً ويم ّ
األفاكر القائمة على التكنولوجيا إلى أعمال تجارية مجدية .وقد ساعد
برنامج  XLR8أكثر من  300رائد أعمال ناشئ على متابعة طموحاتهم
منذ إنشائه.

أعلن بنك قطر للتنمية ومركز إبداع الشراكت الناشئة  ،M7عن إطالق
حاضنة " "Scale7لرواد األعمال المبتكرين في قطر .وتهدف الحاضنة
إلى بناء نظام بيئي إبداعي الحتضان ودعم ريادي األعمال القطريين
والشراكت الصغيرة والمتوسطة والصناعات الناشئة في مجاالت
الموضة والتصميم والتكنولوجيا .كما كشفت حاضنة  Scale 7أيضاً عن
أول برنامج تسريع طويل مدته  10أسابيع في عام .2021

هيئة المناطق الحرة القطرية :

منتدى االستثمار : 2021

منتدى قطر االقتصادي :

استضافت هيئة المناطق الحرة وشركة /جوجل لكاود Google -
 /Cloudفعاليات "ملتقى المؤسسات المشاركة في جوجل نكست 21
في قطر" ،الذي سلط الضوء على أحدث التقنيات المتاحة ،والبحوث
الجديدة ،وآخر التطورات لتعزيز التحول الرقمي الشامل لألعمال والعديد
من تطبيقات الخدمات السحابية .وضم الحدث ممثلين عن قطاع
التكنولوجيا سريع النمو في قطر ،بما في ذلك مدراء تقنية المعلومات
ومدراء أقسام التكنولوجيا في شراكت عالمية كبرى.

ُيعد منتدى االستثمار  ،2021الذي نظمه بنك قطر للتنمية ،منصة رائدة في
قطر لرواد األعمال والشراكت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من جميع
أنحاء العالم لاللتقاء واستكشاف فرص النمو المتبادل وإقامة الشرااكت.
ون ِظمت النسخة الرابعة من المنتدى السنوي لبنك قطر للتنمية بالتعاون
ُ
مع شركة  ،Refinitivوهي شركة تابعة لمجموعة بورصة لندن ،تحت شعار
"تحويل االقتصادات من خالل نموذج استثماري جديد".

ُعقد منتدى قطر االقتصادي األول ،بدعم من بلومبرج ،في الفترة من 21
إلى  23يونيو  ،2021حيث اجتمع عبر اإلنترنت قادة أعمال عالميون ورؤساء
دول وواضعو سياسات إلعداد خارطة طريق للمرحلة التالية من النمو
العالمي .حضر المنتدى أكثر من  2500مشارك و 100متحدث ،بما في ذلك
مؤثرون في األعمال التجارية والمالية والسياسة االقتصادية .ناقش المنتدى
مواضيع مثل "القيادة في عالم ما بعد الجائحة" و"التكنولوجيا المتقدمة"
و"عالم مستدام" و"األسواق واالستثمار" وغيرها من الموضوعات.

بورصة قطر ،مجموعة مقدام القابضة :

منصة نمو الرقمية (: )NUMU

استراتيجية جامعة قطر لالبتاكر وريادة األعمال :

أصبحت مجموعة مقدام القابضة ثاني شركة ُتدرج في برنامج سوق
بورصة قطر االستثماري المخصص للشراكت الصغيرة والمتوسطة ،بعد
موافقة هيئة قطر لألسواق المالية .تأسست مجموعة مقدام القابضة
في مارس  2018كشركة خاصة ذات مسئوليات محدودة ورأس مال
مصرح به قدره  50مليون ريال قطري.

واصل بنك قطر للتنمية مساعدة الشراكت على االزدهار في االقتصاد
الجديد من خالل تسخير الحلول الرقمية والذكية ،حيث ُأطْ لِقت منصة نمو
الرقمية لتمويل الشراكت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

حرصت جامعة قطر على تسريع خطواتها في عام  2021لتنفيذ
استراتيجية الجامعة الشاملة لالبتاكر وريادة األعمال (.)2023-2018
االستراتيجية هي واحدة من سبع استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التحول
في رؤية جامعة قطر لتكون محفزاً للتنمية االجتماعية واالقتصادية
المستدامة في قطر .وقد ُأطل َِق مكتب االبتاكر االستراتيجي وريادة
األعمال والتنمية االقتصادية ( )SIEEDتحت إشراف مكتب رئيس الجامعة
في أكتوبر  2021إلنشاء منظومة االبتاكر والتنمية االقتصادية بجامعة
قطر واإلشراف عليها.
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لمحـة عن

بنك قطر للتنمية
()QDB
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عن بنك قطر للتنمية ()QDB

تأسس بنك قطر للتنمية في عام  1997تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية ،وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة ُ ،100%أنشئ
والتنوع االقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.
لدعم االستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها ،ولدفع عجلة التطور
ّ

رؤيتنا:
المساهمة في مساعي تنويع االقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص عبر تنمية وتمكين رواد ورائدات األعمال
ُ
وتحفيزهم على االبتاكر والمنافسة في األسواق الدولية.
القطريين والشراكت الصغيرة والمتوسطة ّ

التمويل المباشر وغير المباشر
للقطاعات المستهدفة بشلك عام

تعزيز ودعم الصادرات

دعم األعمال من خالل تقديم المبادرات والخدمات
المرتبطة بالتطوير العقاري وتمويل اإلساكن للمواطنين

تعزيز المهارات التقنية
وتنمية القدرات

توفير الفرص للشراكت الصغيرة
وعالميا
محليا
والمتوسطة
ً
ً

تنمية وتطوير النظام البيئي ليالئم
الشراكت الصغيرة والمتوسطة

ُمهمتنا واستراتيجيتنا:

تطوير عجلة التنمية االقتصادية لدولة قطر من خالل توفير خدمات استشارية وتمويلية متاكملة لرواد
ورائدات األعمال والشراكت الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع االقتصادية واالبتاكرية الوطنية.

للمزيد من المعلومات حول بنك قطر للتنمية:

www.qdb.qa
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عن برامج بنك قطر للتنمية االستثمارية
يتبع بنك قطر للتنمية نفس النهج االستثماري والتنموي في استثماراته المباشرة ،إذ يسعى الذراع االستثماري للبنك تحقيق التوازن بين العوائد المالية والتأثير اإليجابي الذي
سيحدثه االستثمار على تنمية رواد األعمال وقطاع الشراكت الصغيرة والمتوسطة في قطر .ولذلك يوفر بنك قطر للتنمية تمويل رأس المال للشراكت لتنمو ،ويساعد
فضال عن المشاركة على مستوى تسيير األعمال.
الشراكت التي استثمر فيها من خالل توفير التوجيه والتدريب و غيرها من المبادرات األخرى التي تخلق القيمة،
ً
يؤديه بنك قطر للتنمية ،ويسعى إلى تحقيق الغرض من تأسيسه من خالل برنامجين
هذا هو الدور النموذجي للمستثمر النشط والفعال في رأس المال ،وهو الدور الذي ّ
تطورا ،ولك ذلك في القطاعات النامية والقابلة للتطوير في االقتصاد
األكثر
والمتوسطة
مختلفين ،أحدهما موجه للمشاريع الناشئة واآلخر يستهدف الشراكت الصغيرة
ً
القطري ،وبشلك انتقائي في بعض الشراكت الدولية .لدى بنك قطر للتنمية ،اليوم ،أكثر من  30شركة مدعومة من خالل هذين البرنامجين ،باإلضافة إلى برنامج يسمح له
باالستثمار في الصناديق االستثمارية ،حيث قام من خالله بثمانية استثمارات في صناديق في أوروبا وأميراك الشمالية.

برنامج إثمار :استثمارات في المراحل األولى من
المشاريع (تمويل ُمباشر)
توفير الدعم ورأس المال للشراكت القطرية لمساعدتها على
بدء أعمالها التجارية.
متاح للشراكت القطرية ولبعض الشراكت العالمية.
يستهدف الشراكت ذات المفاهيم المبتكرة والقابلة للتطوير
استثمارا
والتي تملك دراسة جدوى وفريق عمل ،ويقدم البنك
ً
رشح مؤهل.
تصل قيمته إلى  900,000ريال قطري للك ُم ٍ

برنامج رأس مال الشراكت الصغيرة والمتوسطة
(استثمار) :مرحلة النمو/استثمارات الشراكت الصغيرة
والمتوسطة (تمويل مباشر)
توفير رأس المال للشراكت الصغيرة والمتوسطة القطرية في
القطاعات المستهدفة.
التعاون مع رواد األعمال وإدارة خطة النمو.
متاح للشراكت القطرية ولبعض الشراكت العالمية المستوفية
الشروط.
يهدف إلى تنمية الشراكت الصغيرة والمتوسطة القائمة على
المعرفة والتكنولوجيا وذات اإلماكنية للنمو داخل وخارج قطر،
استثمارا تصل قيمته إلى  18مليون ريال قطري
ويقدم البنك
ً
ّ
للك مرشح مؤهل.

صندوق تمويل الصناديق :تمويل شبكة الصناديق
االستثمارية حول العالم (تمويل غير ُمباشر)

يستثمر بنك قطر للتنمية مع عدد من الصناديق االستثمارية
الدولية ومسرعات األعمال بهدف تعزيز وتطوير بيئة ريادة
األعمال ولدعم رواد األعمال في توسيع نطاق أعمالهم في
األسواق العالمية.
يستهدف االستثمار في صناديق رأس المال الجريء والمسرعات
ويقدم
لدعم وتطوير النظام البيئي االستثماري في قطر،
ّ
استثمارا تصل قيمته إلى  36ماليين ريال قطري للك
البنك
ً
مرشح مؤهل.
ٍ
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لمحة عن

MAGNiTT

تساعد الخدمات التي نقدمها:

 -الشراكت الناشئة على إيجاد المستثمرين

"الشغف يضع أمامك هدفاً ،
لكن القرارات تحتاج إلى بيانات"

 -الباحثين على رصد االستثمارات والتوجهات

تمكين
تهدف منصة  MAGNiTTإلى
ّ

 -المستشارين في تحضير عروضهم

ُص ّناع القرار عبر تزويدهم ببيانات

شاملة ودقيقة حول الشراكت الناشئة

واالستثمارات الجريئة في مختلف
األسواق الناشئة

 -مدراء المبيعات التواصل مع المسؤولين

 -الحكومات على إجراء بحوث معلومات األسواق

"غالباً ما تكون أسواق االستثمارات الناشئة غير مخدومة بالبيانات .لذلك ،تهدف الخدمات التي نقدمها
إلى توفير تحليالت عميقة ومحلية الطابع وذات أهمية ألصحاب المصلحة لدينا وفي األسواق التي تهمهم"

 -موظفي التسويق على الوصول إلى الجمهور

فيليب بحوشي -مؤسس والرئيس التنفيذيMAGNITT ،
خدماتنا:

بيانات المنصة*:
الشراكت الناشئة

21,000+
المستثمرون

5,500+
جوالت استثمارية

7,500+

البيانات

هل أنت مهتم بالحصول على أحدث وأشمل البيانات حول منظومة المشاريع واالستثمارات الجريئة والناشئة؟
يمكنك اآلن تتبع ومعرفة الشراكت والمستثمرين وجوالت التمويل باستخدام مصادر البيانات الشاملة األربعة
لدينا.
البحوث

هل تسعى إلى تحديد االتجاهات الرئيسية حسب البلد أو القطاع أو عادات االستثمار؟ يمكنك اآلن الدخول إلى
قاعدة بياناتنا التي تحتوي على أكثر من  130تقريراً بحثياً واستخدام أكثر من  20رسماً بيانياً تحليلياً وتطبيق
بياناتك عليها والحصول على أفضل التقارير.
موارد للشراكت الناشئة

بدءا
هل تسعى إلى القيام بجولة استثمارية؟ بوسعك استخدام أدواتنا عبر مختلف مراحل الجولة االستثماريةً ،
من تحديد نطاق المنافسة ،واختيار المستثمرين المحتملين ،والتقدم إلى أكثر من  100مستثمر باستخدام أداتنا
االستثمارية واإلعالن عن جوالت التمويل من خالل .MAGNiTT
التسويق

خروج للشراكت الناشئة

هل تتطلع إلى وضع مشروعك أمام األشخاص المعنيين؟ بوسعك اآلن االستفادة من الخدمات التي يقدمها
فريق التسويق لدينا لدعم التخطيط ووضع االستراتيجيات وتنفيذ الحمالت.

*اعتبارا من تشرين الثاني 2021
ً

اختر الخدمة المناسبة لك واستفد من أقصى إماكنات !MAGNiTT

250+

CONTACT SALES
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