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المقدمة

تنبع أهمية رأس المال الجريئ 
في نجاح قطاع الشراكت 
الصغيرة والمتوسطة من 

قدرته على دعِم هذا القطاع 
سريع النمو بالتمويل المطلوب 
الذي تحتاجه الشراكت  لتحقيق 

مستوى مستدام من التنمية.

“

تعد الشراكت الصغيرة والمتوسطة رافدًا أساسيًا 
من اقتصاد أي بلد، فهي حلقة الوصل بين االبتاكر 
والتنمية االقتصادية. ويتطلب دعم نمو وتطوير 

هذا القطاع الحيوي ومساعدة الشراكت فيه على 
االزدهار دعًما دقيًقا و تساهم وفرة قنوات التمويل 

والخدمات االستشارية في نجاحه، ولكن يبقى رأس 
المال الجريء هو جوهر هذا الّدعم.

تنبع أهمية رأس المال الجريء في نجاح قطاع الشراكت 
الصغيرة والمتوسطة من قدرته على دعِم هذا القطاع 

سريع النمو بالتمويل المطلوب الذي تحتاجه الشراكت  
لتحقيق مستوى مستدام من التنمية. هذا األمر يضع 

شراكت رأس المال الجريئ في طليعة أولئك الذي يؤمنون 
بأهداف ومشاريع الشراكت الناشئة والشراكت الصغيرة 

والمتوسطة وبما يقّدمونه من منتجات ابتاكرية.

يتمتع قطاع الشراكت الصغيرة والمتوسطة في قطر 
بدعم كبير نظرًا ألهميته ويحرص بنك قطر للتنمية 

وبالشراكة والتعاون مع المؤسسات من توفير األدوات 
الالزمة لدعم هذا القطاع من خالل الدخول لألسواق 

والوصول للمعلومات والتدريب والتمويل بما في ذلك

رأس المال الجريئ لضمان استدامة تلك الشراكت وتكثيف
مشاركتها في دعم تنويع االقتصاد المحلي وتساهم 

هذه الجهود في استدامة وتطوير اقتصاٍد متنوع يساهم 
في تحقيق االهداف االقتصادية لرؤية قطر 2030.

يهدف التقرير التالي إلى عرض تأثير التمويل من خالل رأس 
المال الجريئ وتطور هذا القطاع، وإلى تقديم لمحة 
عامة عن المشهد االستثماري في الشراكت الناشئة 

والصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. ومع تزايد أعداد 
شراكت االستثمار الجريئ ونوادي االستثمار والمستثمرين 
المالئكيين في السوق خالل السنوات األخيرة، ومن خالل 

الجهود التي تبذلها مختلف الجهات، حقق مجال االستثمار 
نموًا كبيرًا من خالل حجم رأس المال المستثمر وعدد 

الصفقات مما يساهم بشلك مباشر في نمو الشراكت 
الصغيرة والمتوسطة محلًيا ودولًيا ومشاركتها في تحقيق 

التنوع االقتصادي. 

السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية
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مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية
سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند  | الدوحة لالستثمار المالئكي  

يقود نادي الدوحة لالستثمار المالئكي "دوحة تيک انجلز" مجموعة بارزة من المستثمرين القطريين العاملين في العديد من المجاالت في قطر، سواء في 
القطاعين الخاص أو العام. وبفضل هذه المجموعة المميزة، لم يعد األمر مقتصرًا على تمويل الشراكت الناشئة وحسب، بل المساهمة في نموها عبر 

إضافة القيمة المنشودة إليها. عند تأسيس الصندوق االستثماري، انصب التركيز واالهتمام على تقديم تمويل أولي للشراكت الناشئة في مراحلها األولى، 
ولكنا شغف للعمل مع رواد األعمال ممن لديهم الحافز والطموح لتنمية شراكتهم واالرتقاء بها نحو آفاق أرحب. وقد حرصنا على ضخ الكثير من االستثمارات 
في شراكت ناشئة تتخذ من قطر، وُعمان، والكويت، والواليات المتحدة، وبريطانيا، وسنغافورة مقرات لها، إذ تضم محفظتنا االستثمارية مجموعة متنوعة 
من الشراكت الناشئة في قطاعات تكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا المالية )فنتك( والتجارة االلكترونية، وتكنولوجيا التعليم. وفي ضوء النمو السريع الذي 

تشهده منظومة الشراكت الناشئة في قطاع التكنولوجيا في قطر والمنطقة كلك، فنحن حريصون لك الحرص على مواصلة دورنا باعتبارنا أحد أصحاب 
المصلحة الرئيسيين في هذا المجال وواحدًا من أبرز المستثمرين في الشراكت الناشئة في مراحلها األولى.

سعادة السيدة ريم المنصوري  | وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصالت واالتصاالت

نسعى في قطاع تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصالت واالتصاالت إلى إيجاد منظومة تحفز االبتاكر في قطر وتعززه ليترجم في نهاية المطاف إلى 
مشاريع رقمية ناجحة. لذلك، يهدف برنامج "قطر الذكية )تسمو(" وحاضنة األعمال الرقمية إلى إيجاد فرص جديدة وتقديم الدعم الالزم للشراكت الناشئة 

المحلية لتشجيعها على الخروج بابتاكرات جديدة، وتوسيعها. ونفخر بأننا وفرنا حاضنات أعمال ألكثر من 150 مبتكرًا قطريًا، وساهمنا في تخريج 100 شركة 
ناشئة ودعمناها في جوالت تمويل زادت قيمتها عن 27 مليون ريال قطري. واليوم نواصل رحلتنا نحو بناء منظومة رقمية قطرية عبر إرساء شرااكت قوية 

مع جهات محلية ودولية يمكن لرواد األعمال القطريين من خاللها الوصول إلى موارد ومواهب وأسواق ومصادر تمويل جديدة.

ابراهيم عبد العزيز المناعي  | المدير التنفيذي للخدمات االستشارية والحاضنات ممثاًل مركز قطر للتكنولوجيا المالية

بصفته من الجهات "المحركة األولى" وثاني أكبر مستثمر في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يسعى مركز قطر 
للتكنولوجيا المالية إلى مواصلة العمل من أجل وضع قطر على خارطة التكنولوجيا المالية العالمية وتحويلها إلى مركز حيوي في هذا المجال. أطلق 

المركز العديد من برامج حاضنات ومسرعات األعمال، باإلضافة إلى العديد من برامج "الهااكثون" حيث يواجه رواد األعمال التحديات الحديثة التي تواجه مجال 
التكنولوجيا المالية وُيمنح الفريق الفائز فرصة لالحتضان في برنامج حاضنة المركز. اكنت االستجابة لهذه البرامج على مدار الفوجين اللذين ُنظما حتى اآلن 

إيجابية للغاية، إذ تم استقبال أكثر من 700 طلب اشتراك للفوج األول وأكثر من 500 في الفوح الثاني، ونتج عن ذلك مشاركة ما يزيد عن 40 شركة ناشئة 
لت شراكت التكنولوجيا المالية المؤهلة بما يزيد عن 12.5 مليون ريال قطري. نعتقد أن ثمة إماكنات كبيرة للنمو في  من العديد من البلدان حول العالم، وُموِّ

هذا القطاع، ونحن فخورون بأن قطر تمضي قدًما لقيادة هذا النمو ودفع عجلة االبتاكر نحو األمام. 
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مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية 
إبراهيم محمد حسن  | المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير التنفيذي لالستثمار باإلنابة, بنك قطر للتنمية

صمم بنك قطر للتنمية ما نؤمن أنها برامج استثمار صحيحة تهدف إلى تعزيز منظومة االبتاكر في قطر ودعمها، وتحقيق نوع من التوازن بين األثر التنموي 
المتوخى وأهداف العائد المالي. كما نقدم التمويل بهدف تنمية شراكتنا الناشئة والشراكت الصغيرة والمتوسطة، إما من خالل حصص الملكية أو عبر 

توفير أدوات قابلة للتحويل. وباإلضافة إلى االستثمار، نحرص أيضًا على تقديم التوجيه والدعم بشلك غير رسمي لهذه المشروعات. وعلى مستوى اإلدارة 
والحوكمة، نحرص على التشبيك بين الشراكت الناشئة وتبادل الخبرات مع شراكت ناشئة أخرى تمر بتجارب مماثلة. باختصار، يؤدي البنك دور مستثمر نشط 

ومالك مساهم في مثل هذه الشراكت. كما إننا نسعى لالستثمار في القطاعات المتنامية والقابلة للتطوير في االقتصاد القطري، وكذلك في شراكت 
عالمية تطرح مشاريع تعاون مع قطر. وقد نفذنا أكثر من 50 استثمارًا من هذا القبيل في السنوات الثالث الماضية. باإلضافة إلى ذلك، لدينا برنامج استثمار 

يسمح لنا باستقطاب استثمارات لصناديق استثمار جريء عالمية تساهم في نمو اقتصادنا الرقمي. ولدينا في هذا البرنامج 7 شرااكت حتى اآلن. هذه هي 
البداية فقط إذ نسعى للبناء على هذا الزخم بما يساهم في نهاية المطاف في نجاح رواد األعمال والشراكت الناشئة والشراكت الصغيرة والمتوسطة 

القطرية على الساحة العالمية.

الكسندر فيدمير  | الشريك، آيريس اكبيتال - العضو المنتدب، آيريس اكبيتال قطر

إننا في آيريس اكبيتال مسرورون للغاية ألننا وجدنا في بنك قطر للتنمية شرياًك مميزًا في قطر. فقد قدم لنا البنك الدعم وأتاح لنا فرصة التعرف على هذه 
المنظومة النشطة والنابضة بالحياة والتي لديها الكثير من االستعداد والطموح لتحقيق النجاح. خالل السنوات العشرين التي كنت فيها مستثمرًا جريئًا، 
أتيحت لي فرصة المشاركة في إبرام صفقات كبيرة في أوروبا وأمرياك الشمالية وكذلك في الشرق األوسط، وأنا متشوق جدًا لوجودي في قطر اليوم. 

وفي السنوات القليلة األخيرة التي قضيتها هنا، رأيت كيف تحولت األفاكر إلى شراكت ناشئة، وشاهدت كيف نمت الشراكت الناشئة وتوسعت، ولك ذلك 
بفضل برامج تسريع األعمال عالمية المستوى، واهتمام ال ينقطع من شراكت استثمار جريء من المنطقة والعالم، ونحن بالطبع جزء منها. ومن المؤكد أن 

قطر ستشهد قريبًا بعضًا من أكثر قصص االستثمار الجريء نجاحًا في المنطقة، والتي نتطلع أن نكون جزءًا منها. 

هبة المصري  |  مديرة حاضنة قطر لتكنولوجيا الرياضة

نسعى في حاضنة ومسّرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة )Qatar SportsTech( إلى تعزيز منظومة الرياضة وريادة األعمال من خالل برنامج تسريع األعمال 
التمهيدي "انطالق" المعروف عالميًا. لقد استثمرنا 22 مليون ريال قطري في 40 شركة ناشئة، ولدينا محفظة تزيد قيمتها عن 475 مليون ريال قطري 

وبالعمل مع شراكئنا االستراتيجيين، توفر برامجنا الدعم لشراكتنا الناشئة المبتكرة لتمكينها من تأسيس مشاريع تعاون هادفة، وجمع التمويل، وجعل قطر 
مركزًا عالميًا للرياضة. 
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الملخص التنفيذي

بعد أن حققت نموًا بنسبة %9 بين العامين 2019 و2020، لم تتوقف االستثمارات الجريئة في قطر خالل جائحة كوفيد-19
وبلغ إحمالي قيمة جوالت تمويل الشراكت الناشئة في قطر 22 مليون ريااًل خالل 2020، بزيادة قدرها مليون ريال عن اإلجمالي المسجل خالل عام 
2019 والذي بلغ 21 مليون ريال. أظهرت منظومة الشراكتا الناشئة مرونة وقدرة على الصمود خالل الجائحة، فقد ارتفع عدد الصفقات المسحلة 

بمقدار صفقتين مقارنة مع الرقم المسجل في عام 2019  ليبلغ إجماليها 24 صفقة في نهاية 2020.

ومع انخفاض تركز التمويل في الصفقات الكبيرة، شهد حجم التمويل المقدم إلى الشراكت الناشئة التي في مراحلها 
التمهيدية المبكرة ارتفاعًا خالل العام.

ذهبت جميع الصفقات خالل عام 2020 لصالح شراكت ناشئة في مراحلها التمهيدية المبكرة. وانخفضت حصة أكبر خمس صفقات في إجمالي 
االستثمار الجريء من %78 في 2019 إلى %63 في 2020، مما زاد حصول الصفقات األخرى على المزيد من التمويل.

وقد أحدثت الحاجة إلى الرقمنة في 2020 تأثيرًا إيجابيًا على قطاعي التجارة اإللكترونية والخدمات المنزلية
فقد زادت قيمة التمويالت المقدمة لشراكت تجارة إلكترونية ناشئة بأربعين مرة مقارنة مع العام الذي سبق، لتستحوذ على ما نسبته %20 من إجمالي 

قيمة التمويالت في قطر في 2020. من ناحية أخرى، زاد عدد الشراكت الناشئة في قطاع الخدمات المنزلية التي جمعت تمويالت من شركة واحدة 
في عام 2019 إلى ثالث شراكت في عام 2020. 

ومن الالفت أن مسرعات األعمال اكنت هي المحرك لجوالت االستثمار في قطر في 2020 على خالف ما لوحظ في المنطقة.
بالنسبة لمنظومة االستثمار الجريء في قطر، اكنت برامج التسريع مسؤولة عن %33 من إجمالي الصفقات خالفًا  لما لوحظ في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا حيث أدت جائحة كوفيد19- إلى إبطاء برامج التسريع بحيث انخفضت صفقات التسريع  بنسبة %9 في 2020 مقارنة مع العام الذي سبق.

شهدت منظومة االستثمار الجريء في قطر صفقة تخارج واحدة في عام 2020
حيث استحوذت شركة تيفالو  Tevalu الكينية للتكنولوجيا على  شركة Qpropertie الناشئئة للعقارات. كما تم تسجيل 17 صفقة تخارج في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيًا خالل العام.
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ثير االستثمار01 تأ
ـريء الجــــــــ
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تأثير االستثمار الجريء على مدى خمس سنوات في قطر - 2016 إلى 2020

رأس المال المستثمر: 

107  211
مليون ريال قطري

ـليون مــــ
120ريال قطري

من خالل صناديق
االستثمار

تم تمويل

92
إجمالي عدد صفقات  شركة ناشئة

االستثمار الجريء
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تأثير استثمار بنك قطر للتنمية - 2016 إلى 2020

ـليون مــــ
ريال قطري 4

استثمرت من خالل مركز 
قطر للتكنولوجيا المالية

 مركز قطر
للتكنولوجيا المالية

تم استثمار

179
مليون ريال قطري

عدد الصناديق:

02
عدد استثمارات 

الصناديق:

08

ـليون مــــ
120ريال قطري

 من خالل صناديق
االستثمار

1

صفقة استثمار 
جريء

53

14
نفذ مركز قطر 

للتكنولوجيا المالية منها
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تطور االستثمار 
الجريء في قطر 02
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تطور االستثمار الجريء في قطر على مدى 5 سنوات  - 2016 إلى 2020
ظلت منظومة الشراكت الناشئة في قطر مستقرة خالل العام 2020 رغم بدء انتشار جائحة كوفيد19-، حيث نمت بنسبة %9 بين العامين 2019 و2020.

- منذ العام 2016 سجلت منظومة الشراكت الناشئة في قطر نموًا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %67، أي أسرع بكثير من معدل النمو المسجل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والذي بلغ 4%

- أغلقت جميع التعامالت في قطر في 2020 لصالح الشراكت الناشئة في مراحلها التمهيدية. فقد ارتفع إجمالي حصتها من التمويل بنسبة %6 مقارنة مع العام الذي سبق

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

عدد الصفقات

القيمة المقدرة 
لالستثمارات غير 

المعلنة

قيمة االستثمارات 
القطرية المعلنة

14

21

26

22
24

2020

QR 22M

2019

$28M

QR 21M

2017

QR 41M

2016

QR 3M

2018

QR 15M

QR 31M

QR 16M

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت
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تطور االستثمار الجريء نصف سنويًا في قطر - 2021 - 2016
واصلت الشراكت القطرية الناشئة مسارها اإليجابي الذي بدأته في 2020 حيث جمعت خالل النصف األول من عام 2021 تمويالت زادت قيمتها بنسبة %41 عن الرقم المسجل في عام 2020 بأكمله

- بفضل توسع مراكز الحضانات القطاعية في قطر، فقد اكن %33 من الصفقات من نصيب شراكت ناشئة تخرجت من برامج تسريع األعمال

- وجاء ذلك عكس االتجاه العام في منطقة الشرق األوسط حيث لم تتعد نسبة الصفقات الناتجة عن برامج التسريع الـ %23 في عام 2020

مسيرة تطور تمويل االستثمار الجريء في دولة قطر نصف سنويًا )قيمة وعدد الصفقات(

عدد الصفقات

القيمة المقدرة 
لالستثمارات غير 

المعلنة

قيمة االستثمارات 
القطرية المعلنة

QR 6M

H1 ’19 

QR 19M

H1 ’17 

QR 11M

H2 ‘20

QR 1M

H2 ’16 

QR 15M

H2 ’19

QR 2M

H1 ’16 

QR 22M

H2 ’17 

QR 11M

H1 ’20 

QR 31M

H1 ‘21H2 ’18 

QR 5M

QR 20M

QR 15M

H1 ’18

QR 11M

13

18

8

12

8

14

9
10

14

1

10

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت
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مشهد االستثمار
في قطر 03
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قيمة التمويلالشراكت الناشئة الممولة في عام 2020 QRاألعلى تموياًل عدد الصفقات

3%

4%

5%

6%

6%

6%

9%

13%

20%

23%

 حصة التمويل في %
2020

اإلعالن والتسويق

تكنولوجيا المعلومات

 تنظيم الفعاليات
والمناسبات

التكنولوجيا المالية

االتصاالت

التجارة اإللكترونية

 خدمات الطعام
والشراب

إجمالي التمويل في 2020

QR 22M

 الخدمات
المنزلية

التوزيع واللوجستيات

غيرها

خارطة القطاعات في قطر - 2020

قطاعات شهدت عدة صفقات

صفقات أخرى

إدارة العالقات العامة

QR 250k
MSW HR

Solutions

تكنولوجيا المعلومات

QR 1m
Subol

اإلعالن والتسويق

QR 636k
Qertas

االتصاالت

QR 3m
360wifi

التوزيع واللوجستيات

Beedelivery
QR 1m

التشييد

QR 99k
iFor Build

Corporation

الرياضة واللياقة

QR 146k
Classtap

النقل

QR 99k
Ro’a Technology

الرعاية الصحية

Droobi Health
QR 1m

خدمات الطعام والشراب

QR 5m
Else Labs Inc.

حلول البرمجيات

QR 146k
Sponix

QR 310k
Musaada

QR 256k
7sab

QR 310k
Debito

QR 1m
Scan2Pay

4التكنولوجيا المالية
QR 99k

Masar

QR 99k
Vend Station

QR 1m
EButler

3الخدمات المنزلية

QR 250k QR 1m
Four and One

2تنظيم الفعاليات والمناسبات

Embrace Doha

برمجيات المؤسسات والشراكت

QR 120k
Awalan-QA

QR 300k
Customary Inc.

2

QR 1.5m
Urban Point

QR 3m
Snoonu

2التجارة اإللكترونية

الرعاية الصحية
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بعض المستثمرون الشهر

شلكت الصفقة البالغة قيمتها 5 ماليين ريال قطري والتي أبرمتها شركة Else Labs Inc ما يقرب من ربع إجمالي االستثمار الجريء المنفذ في قطر في عام 2020 
- استحوذت شراكت تجارة إلكترونية ناشئة تأثرت أيجابًا بجائحة كوفيد-19 على صفقتين من أكبر خمس صفقات تم إبرامها في قطر عام 2020

- سجلت البالد أول صفقة تخارج في 2020 مع استحواذ  شركة تيفالو  Tevalu الكينية للتكنولوجيا على  شركة Qpropertie الناشئئة للعقارات بقيمة 2 مليون ريال قطري

المبلغ الذي تم جمعه

.1

.2

.3

.4

.5

خدمات الطعام والشراب

االتصاالت

التجارة اإللكترونية

التجارة اإللكترونية

الرعاية الصحية

تمويل مرحلي

قبل التمويل األولي

تمويل أولي

تمويل مرحلي

تمويل أولي

يناير

مايو

أغسطس

نوفمبر

نوفمبر

QR 5.0M

QR 3.0M

QR 3.0m

QR 1.5M

QR 1.0m

أعلى خمس جوالت تمويل في شراكت ناشئة قطرية خالل عام 2020

الصناعة/القطاعمرحلة التمويل

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت

https://magnitt.com/investors/360-nautica-llc-51832
https://magnitt.com/enablers/qatar-science-technology-park-qstp-24676
https://magnitt.com/corporates/qatar-development-bank-44762
https://magnitt.com/corporates/qatar-development-bank-44762
https://magnitt.com/corporates/qatar-development-bank-44762
https://magnitt.com/enablers/qatar-science-technology-park-qstp-24676
https://magnitt.com/investors/doha-tech-angels-41224
https://magnitt.com/startups/43874/droobi-health
https://magnitt.com/startups/55143/else-labs-inc
https://magnitt.com/startups/1339/urban-point
https://magnitt.com/startups/58378/360wifi
https://magnitt.com/startups/57259/snoonu
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خارطة منظومة 
االستثمار الجريء 

في قطر 04
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360 نوتياك  بنك قطر للتنمية
 االستثمار الجريء والمستثمرون المالئكيون، بناء القدرات،

الحصول على التمويل والمعلومات

حاضنة قطر لألعمال
الحاضنات وبناء القدرات

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
االستثمار الجريء وحاضنات األعمال والبحث والتطوير

حاضنة قطر لتكنولوجيا الرياضة
المستثمرون المالئكيون وحاضنات األعمال

مركز قطر للتكنولوجيا المالية

11

4

4

2

االستثمار الجريء والمستثمرون المالئكيون وحاضنات األعمال3

2 المستثمرون المالئكيون

حاضنة األعمال الرقمية
مساحات العمل المشتركة وحاضنات األعمال

سكيل 7
مساحات العمل المشتركة وحاضنات األعمال

الدوحة لالستثمار المالئكي
االستثمار الجريء والمستثمرون المالئكيون

مركز قطر للمال
 الترخيص ومنصة نادي االستثمار المالئكي
ومساحات العمل المشتركة

1

تشجع المبادرات والبرامج الحكومية دخول مزيد من المستثمرين الجدد وحاضنات األعمال إلى منظومة االستثمار الجريء في قطر
- اكن جميع المستثمرين خالل عام 2020 مستثمرين محليين. استثمر بنك قطر للتنمية في أعلى عدد من  الشراكت الناشئة في 2020 

- منذ عام 2015، حصلت شراكت ناشئة تتخذ من قطر مقرًا لها تمويالت من عدد من كبار المستثمرين الدوليين مثل  "500 ستارتاب" و"موداس اكبيتال"

خارطة منظومة االستثمار الجريء في قطر - 2020



تقرير االســتثمار الجريء في دولة قطر لعام 2020 

17

 الفعاليات والمبادرات الحكومية في 2020

انطالق:
أطلقت حاضنة ومسّرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة )Qatar SportsTech(، الشركة الناشئة الرائدة 

لتسريع األعمال ومركز شراكت تكنولوجيا الرياضة المتبكرة، برنامج تسريع األعمال التمهيدي "انطالق" 
لمساعدة رواد األعمال على ترجمة أفاكرهم إلى مشاريع يمكن تسريعها.

 برنامج الضمانات الوطني:
استجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19، أطلق بنك قطر للتنمية برنامج ضمان تمويل بنسبة 100%  

لتوفير السيولة للشراكت من القطاع الخاص لدفع الرواتب واألجور.

ملتقى االستثمار:
أطلق بنك قطر للتنمية أول منتدى استثمار افتراضي لربط الشراكت الناشئة والشراكت الصغيرة 

والمتوسطة مع مستثمرين محتملين. وقد ساعد المنتدى الذي يهدف إلى إثراء بيئة ريادة األعمال في 
قطر، في تحديد فرص واتجاهات االستثمار الواعدة، وشارك فيه أكثر من الف شخص.

مبادرة مكتب المساعدة:
أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة العالمي ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 Global Trade ومنظمة التجارة العالمية النسخة العربية من منصة مكتب المساعدة للتجارة العالمية
Helpdesk التي تهدف إلى تسهيل البحث عن فرص تجارية محتملة للشراكت الصغيرة والمتوسطة 

في مختلف األسواق العالمية.

جائزة "تحويل التحديات الى فرص":

أطلق بنك قطر للتنمية جائزة "تحويل التحديات إلى فرص" بهدف تكريم شراكت القطاع الخاص لما 
بذلته خالل جائحة كوفيد-19. وتشجع الجائزة الشراكت الصغيرة والمتوسطة على اعتماد نماذج 

واستراتيجيات أعمال مستدامة ومبتكرة. 

برنامج دوجو:
 Startups أطلقت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا  بالتعاون مع صندوق رأس المال الجريء العالمي

500، النسخة الثالثة من برنامج دوجو الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الكويت. ويستهدف البرنامج 
الشراكت الناشئة التي وصلت مستوى محددًا من التوسع وبات من المرجح توجهها إلى جمع تمويل 

من السلسلة "أ" خالل األشهر التسعة المقبلة.

مركز قطر للتكنلوجيا المالية: 
في عام 2020، أنشأ بنك قطر للتنمية برنامج حاضنة ومسرعة لمشاريع التكنولوجيا المالية بهدف 

مساعدتها على النجاح في قطر وفي العالم. ويرأس بنك قطر للتنمية هذا البرنامج تحت رعاية مصرف 
قطر المركزي.

فنتك سيرلك:
أطلق مركز قطر للمال "فنتك سيرلك" لتوفير مساحات عمل مشتركة لشراكت التكنولوجيا المالية 

المؤهلة لالستفادة منها مجانًا لمدة عام.

https://magnitt.com/enablers/qatar-science-technology-park-qstp-24676
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لمحـة عن
بنك قطر للتنمية

)QDB( 05
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رؤيتنا:

تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين 
في تنويع االقتصاد من خالل مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة 

وقادرة على التنافس في األسواق العالمية من خالل:

)QDB( عن بنك قطر للتنمية
تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة %100، ُأنشئ 

لدعم االستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، ولدفع عجلة التطور والتنّوع االقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.

التمويل المباشر وغير المباشر 
للقطاعات المستهدفة بشلك عام

تعزيز ودعم الصادرات

دعم األعمال من خالل تقديم المبادرات 
والخدمات المرتبطة بالتطوير العقاري 

وتمويل اإلساكن للمواطنين

توفير الفرص للشراكت الصغيرة 
والمتوسطة محليًا وعالمًيا

تعزيز المهارات التقنية 
وتنمية القدرات

تنمية وتطوير النظام البيئي ليالئم 
الشراكت الصغيرة والمتوسطة

يهدف بنك قطر للتنمية إلى تحسين عجلة التنمية االقتصادية عبر تزويد رواد 
األعمال والشراكت الصغيرة والمتوسطة بمجموعة واسعة من الخدمات 

المالية واالستشارية تحت سقف واحد. 

وضع البنك استراتيجيته بما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من 
أجل تعزيز وتسهيل التنمية والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص

 في القطاعات االقتصادية الرئيسية وذلك لخلق اقتصاد متنوع ومستدام.

بذل بنك قطر للتنمية جهوًدا هائلة لتعزيز ريادة األعمال في القطاع 
الخاص ويقدم خدمات عديدة من شانها تسهيل التنمية والنمو والتنوع 
في القطاعات االقتصادية الُمختلفة، وذلك من خالل إتاحة الوصول إلى 

المعلومات واحتضان وتطوير قدرات الشراكت الصغيرة والمتوسطة وإتاحة 
الوصول إلى التمويل المباشر وإصدار الضمانات واالستثمار فيها، وأيًضا إتاحة 

الوصول إلى األسواق، من خالل توطين الفرصة المحلية للشراكت الصغيرة 
والمتوسطة، وفتح أسواق عالمية جديدة للمصدرين القطريين وتأمين 

وتمويل الصادرات.

www.qdb.qa 

ُمهمتنا واستراتيجيتنا:

للمزيد من المعلومات حول بنك قطر للتنمية

https://www.qdb.qa/en
https://www.qdb.qa/en
https://www.qdb.qa/en
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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 

الشراكت التي استثمر فيها من خالل توفير التوجيه والتدريب و غيرها من المبادرات األخرى التي تخلق القيمة، فضًل عن المشاركة على مستوى تسيير األعمال.

هذا هو الدور النموذجي للمستثمر النشط والفعال في رأس المال، وهو الدور الذي يؤّديه بنك قطر للتنمية، ويسعى إلى تحقيق الغرض من تأسيسه من خالل برنامجين
مختلفين، أحدهما موجه للمشاريع الناشئة واآلخر يستهدف الشراكت الصغيرة والمتوسطة األكثر تطًورا، ولك ذلك في القطاعات النامية والقابلة للتطوير في االقتصاد 
القطري، وبشلك انتقائي في بعض الشراكت الدولية. لدى بنك قطر للتنمية، اليوم، أكثر من 30 شركة مدعومة من خالل هذين البرنامجين، باإلضافة إلى برنامج يسمح له 

باالستثمار في الصناديق االستثمارية، حيث قام من خالله بسبعة استثمارات في صناديق في أوروبا وأميراك الشمالية.

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.

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 التي 
تستوفي الشروط.

يهدف إلى تنمية الشراكت الصغيرة والمتوسطة القائمة على
المعرفة والتكنولوجيا وذات اإلماكنية للنمو داخل وخارج قطر،

ويقّدم البنك استثمار تصل قيمته إلى 18 مليون ريال قطري 
للك مرشح مؤهل.

برنامج اثمار: استثمارات في المراحل األولى من عمر 
المشروع )تمويل ُمباشر(

توفير الدعم ورأس المال للشراكت القطرية لمساعدته على 
بدء أعمالها التجارية.

متاح للشراكت القطرية ولبعض الشراكت العالمية التي.

يستهدف الشراكت ذات المفاهيم مبتكرة والقابلة للتطوير
والتي تملك دراسة جدوى وفريق عمل، ويقدم البنك استثمار 

تصل قيمته إلى 900,000 ريال قطري للك ُمرشٍح مؤهل.

عن برامج بنك قطر للتنمية االستثمارية
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"الشغف يضع أمامك 
هدفًا، لكن القرارات تحتاج 

إلى بيانات"

- الشراكت الناشئة على إيجاد المستثمرين 

- مدراء المبيعات التواصل مع المسؤولين

 - الباحثين على رصد االستثمارات والتوجهات 

- الحكومات على إجراء بحوث معلومات األسواق 

- المستشارين في تحضير عروضهم 

- موظفي التسويق على الوصول إلى الجمهور

خدماتنا:

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 130 تقريرًا بحثيًا واستخدام أكثر من 20 رسمًا بيانيًا تحليليًا وتطبيق 
بياناتك عليها والحصول على أفضل التقارير. 

موارد للشراكت الناشئة
هل تسعى إلى القيام بجولة استثمارية؟ بوسعك استخدام أدواتنا عبر مختلف مراحل الجولة االستثمارية، بدًءا 

من تحديد نطاق المنافسة، واختيار المستثمرين المحتملين، والتقدم إلى أكثر من 100 مستثمر باستخدام أداتنا 
.MAGNiTT االستثمارية واإلعالن عن جوالت التمويل من خالل

التسويق
هل تتطلع إلى وضع مشروعك أمام األشخاص المعنيين؟ بوسعك اآلن االستفادة من الخدمات التي يقدمها 

فريق التسويق لدينا لدعم التخطيط ووضع االستراتيجيات وتنفيذ الحمالت.

!MAGNiTT اختر الخدمة المناسبة لك واستفد من أقصى إماكنات
سارع للحصول على الفترة التجريبية المجانية  

"غالبًا 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"

الشراكت الناشئة

18,000+ 
المستثمرون

4,000+

6,000+

200+

MAGNITT ،فيليب بحويش- مؤسس والرئيس التنفيذي

*:بيانات المنصة

*اعتباًرا من ديسمبر 2020

MAGNiTT هي منصة تهدف إلى 
تمّكين ُصّناع القرار عبر تزويدهم ببيانات 

شاملة ودقيقة حول الشراكت الناشئة 
واالستثمارات الجريئة في مختلف 

األسواق الناشئة 

جوالت استثمارية

خروج للشراكت الناشئة

تساعد الخدمات التي نقدمها: أداء دول منطقة

https://magnitt.com/subscribe/05/plus/monthly
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magnitt.com qdb.qa

https://www.facebook.com/Magnitt
https://twitter.com/MAGNITT
https://www.linkedin.com/company/magnitt
https://magnitt.com/
https://magnitt.com/
https://www.qdb.qa/en
https://www.qdb.qa/
https://twitter.com/QDBQA
https://www.linkedin.com/company/qatar-development-bank/?trk=hb_tab_compy_id_2472984
https://www.youtube.com/user/QatarDB
https://www.instagram.com/qdb.qa/?hl=en
https://www.instagram.com/magnitt_mena/

