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شكر وتقدير
يسرنا أن نقدم تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال الخاص بدولة قطر لعام 2021. بداية، نعبر عن امتناننا لفريق املرصد 
العالمي لريادة األعمال على إتاحتهم فرصة املشاركة في مثل هذه الدراسة املهمة واملؤثرة، وعلى دعمهم املتواصل وتوجيهاتهم 

طوال مراحل الدراسة. 

 لوال دعم جهاز التخطيط واإلحصاء في دولة قطر. لذلك، نتقدم لهم بالشكر الجزيل على 
ً
كما أن إنجاز الدراسة لم يكن ممكنا

دعمهم وعلى منحهم املوافقة على إجراء املسح الخاص بهذا التقرير في قطر.

كما نعبر عن امتناننا العميق للخبراء الذين شاركوا في استبيان الخبراء املحليين وقدموا لنا وجهات نظر قيمة عن بيئة ريادة 
األعمال في دولة قطر. كما نشكر بشدة جميع الذين شاركوا في استبيان السكان البالغين وساعدونا في فهم واقع نشاط ريادة 

األعمال في قطر.
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تقرير دولة قطر لعام 2021

بنك قطر للتنمية



تمهيـــــــد

الدوافع  مستويات   2021 لعام  قطر  دولة  تقرير  يرصد 
كوفيد-19  جائحة  أثر  ويقيم  البالد  في  الريادية  والنشاطات 
ريادة  لنشاط  مقارنة  التقرير  يتضمن  األعمال، كما  ريادة  على 
األعمال في قطر مع دول املنطقة والعالم، ويتكون التقرير من 
ويقدم  البالغين  السكان  استبيان  هو  األول  رئيسين:  قسمين 
ينشئون  الذين  األفراد  وطموحات  ودوافع  لخصائص   

ً
تحليال

مشاريع ريادية وكذلك املواقف االجتماعية تجاه ريادة األعمال؛ 
بيئة  طبيعة  ويستعرض  املحليين  الخبراء  استبيان  هو  والثاني 
كانت  مشاريعهم.  األفراد  فيها  يؤسس  التي  والظروف  األعمال 
استبيان  أكملوا  دولة   47 ضمن  من   2021 عام  في  قطر  دولة 
الخبراء  أتموا استبيان  50 دولة  البالغين، ومن ضمن  السكان 

املحليين.

 بنك قطر للتنمية هو املؤسسة املسؤولة عن مشاركة دولة قطر 
 تولى 

ُ
في تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال لعام 2021، حيث

ومقيمين  ملواطنين   
ً
استبيانا  3012 وتحليل  جمع  العام  هذا  في 

استبيان  و57   )
ً
عاما  64-18 العمرية  الفئة  )من  قطر  دولة  في 

مع خبراء في مجال ريادة األعمال، يستعرض هذا التقرير  نتائج 
االستبيانان مع اإلشارة إلى أهم النقاط الورادة فيهما. 

األعمال  رواد  وتمكين  تطوير  دعم  للتنمية  قطر  بنك  يواصل 
واملبتكرين القطريين للمساهمة في تنويع االقتصاد القطري من 
واملتوسطة.  الصغيرة  واملنشآت  الناشئة  الشركات  دعم  خالل 
وتوجيههم  القطريين  األعمال  رواد  رعاية  في  البنك  دور  يتمثل 
التغيرات  عن  الناجمة  والتحديات  العقبات  لتذليل  ودعمهم 
أطلق   2021 عام  ففي  كوفيد-19،  جائحة  وعن  االقتصادية 
أول  وهي   )Scale 7(  7 سكيل  منصة   M7 مع  بالشراكة  البنك 
منصة  أول  تعتبر  حيث  الدولة،  في  لالبتكار  أعمال  حاضنة 
القطريين  األعمال  ورواد  واملبدعين  املصممين  وإلهام  لدعم 

 على مستوى العالم بسبب اآلثار 
ً
 وتحديا

ً
كان العامان املاضيان من أكثر األعوام اضطرابا

ومن  العامة،  الصحة  أنظمة  وعلى  واملجتمع  االقتصاد  على  كوفيد-19  لجائحة  السلبية 
املهم أن نفهم كيف أثرت الجائحة على مستويات نشاط ريادة األعمال في قطر وفي بقية 
2021 للمرصد العالمي لريادة األعمال من أكثر  دول العالم. يعّد تقرير دولة قطر  لعام 
لريادة  العالمي  املرصد  قطر.  في  األعمال  ريادة  نشاط  مستوى  لقياس   

ً
شموال الدراسات 

جري دراسات استطالعية عن 
ُ
األعمال عبارة عن تحالف من مجموعة من الفرق الوطنية ت

ريادة األعمال في مختلف بلدان العالم.

الطامحين إلى بناء عالمات تجارية وطنية خاصة بهم في مجال 
أمثلة  من  واحدة  هي  املنصة  والتكنولوجيا.  والتصميم  األزياء 
باألدوات  األعمال  رواد  دعم  إلى  الهادفة  البنك  ملبادرات  كثيرة 
واملعرفة والخبرة لتطوير أفكارهم من مفاهيم نظرية أولية إلى 
منتجات نهائية تستطيع املنافسة في األسواق املحلية واإلقليمية 

والعاملية. 

لتسهيل  شركائه  مع  بالتعاون  للتنمية  قطر  بنك  يلتزم  كما 
قرابة  أن  التقرير  يبين  قطر.  في  الجديدة  الشركات  تأسيس 
يعتبرون  قطر  دولة  في  املبكرة  املرحلة  في  األعمال  رواد  نصف 
تأسيس شركة جديدة أكثر صعوبة مما كان عليه قبل عام فقد 
 
ً
أيضا املبكرة  املرحلة  في  األعمال  ريادة  نشاط  معدل  انخفض 

وارتفع   ،2021 عام  في   %15.9 إلى   2020 عام  في   %17.2 من 
نفسها،  الفترة  في   %8.8 إلى   %6.3 من  الشركات  توقف  معدل 
لتحقيق  الدؤوب  سعينا  خالل  لنا  مهمة  املؤشرات  هذه  تعتبر 
تطبيق سياسات تسهل  إلى  السعي  أننا سنواصل   

ُ
رؤيتنا حيث

على الناس تأسيس أعمال جديدة في املستقبل وذلك ألن رواد 
العمل  فرص  من  العديد  يخلقون  لدينا  واملبتكرين  األعمال 
ويعملون على توليد الدخل وخدمة املجمتع وتعزيز االقتصاد 

بشكٍل عام. 

في الجانب اإليجابي، تشير نتائج استبيان السكان البالغين إلى 
املشاركين  نسبة  ارتفعت  اإلبداع. فقد  في معدالت  كبيرة  زيادة 
السنوات  في  جديد  عمل  تأسيس  ينوون  الذين  االستبيان  في 
عام  في   %50.4 إلى   2020 عام  في   %45.6 من  املقبلة  الثالث 
هناك  أن   )%73.8( منهم  أربعة  كل  من  ثالثة  يرى  كما   2021
يعيشون  التي  املنطقة  في  جديد  عمل  لتأسيس  جيدة   

ً
فرصا

واملهارات  املعرفة  يمتلكون  بأنهم  واثقون   %70.9 وهناك  فيها، 
في ذات الوقت شهد  والخبرة الالزمة لتحقيق طموحاتهم. لكن 
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ً
 في عدد الذين ذكروا أنهم لن يؤسسوا عمال

ً
عام 2021 تراجعا

 خوفا من فشل مشروعاتهم )من 41.3% في عام 2020 
ً
جديدا

 
ً
 مهما

ً
الخوف” مؤشرا 2021(. ويعد “عامل  في عام  إلى %38.2 

يحد من نشاط رواد األعمال املحتملين والناشئين، وبالتالي فإن 
إيجابية  إلى  الناس من ريادة األعمال من سلبية  تغيير مواقف 

أمر شديد األهمية لتحقيق النمو.

قطر  في  الشركات  من  العديد  جهود  تمحورت   ،2021 عام  في 
التي  الخدمات  أو  للسلع  الجديدة  االحتياجات  تلبية  حول 

الريادي  النشاط  ارتفاع  في  هذا  ويتجلى  كورونا،  أزمة  ولدتها 
 .2021 عام  في   %7.9 إلى   2020 عام  في   %6.6 من  للموظفين 
أدى  كما  الرقمية،  التعامالت  أهمية  الجائحة  أبرزت  لقد 
إلى  العمالء  خدمة  تحسين  أجل  من  التكنولوجيا  استخدام 
تسريع التحول الرقمي داخل الشركات في قطر. فقد قال ثالثة 
من كل أربعة رواد أعمال في املرحلة املبكرة )63.8%( وأكثر من 
اعتمدوا  إما  إنهم   )%57.8( القائمة  الشركات  أصحاب  نصف 
بسبب  وذلك  لديهم  املوجودة  تلك  عززوا  أو  رقمية  تكنولوجيا 

الجائحة.

أود أن أعبر عن امتناني لكل من ساهم في 
إنتاج هذا التقرير. فاالقتصاد القطري بمر 

بمراحل تحول فارقة، وعلى بنك قطر للتنمية 
أن يتجاوب مع االتجاهات الحديثة املتنامية 
في قطاع ريادة األعمال للمساعدة في إيصال 

البالد إلى موقع يمكنها من تحسين قدراتها 
التنافسية باستمرار في عالم ما بعد الوباء. 

أدعو القراء لالطالع على التقرير ومعرفة كيف 
يمكننا تحويل تركيزنا إلى املرحلة التالية من 
بناء قدرات ومؤهالت رواد األعمال في قطر 

حتى نتمكن من املنافسة على املستوى املحلي 
واإلقليمي والعالمي. 

عبدالرحمن بن هشام السويدي
الرئيس التنفيذي باإلنابة
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تنويه بإخالء املسؤولية وحقوق النشر:
حق  استخدامها  وإعادة  تفسيرها  فإن  التقرير،  هذا  إعداد  في  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  بيانات  استخدام  من  الرغم  على 
حصري لبنك قطر للتنمية. واإلشارة إلى هذا التقرير إلزامية عند استخدام بياناته. جميع الحقوق محفوظة. وال يجوز إعادة إنتاج 
أو توزيع أو نقل أي جزء من هذا التقرير بأي شكل أو وسيلة كانت دون إذن خطي مسبق من بنك قطر للتنمية. أعد هذا التقرير 
بناء على بيانات جمعها املرصد العالمي لريادة األعمال وفريقه في دولة قطر. وتبقى مسؤولية تحليل البيانات الواردة فيه على عاتق 
ِعد هذا التقرير بناء على بيانات جمعها املرصد العالمي لريادة األعمال وفريقه في دولة قطر. وتبقى مسؤولية 

ُ
. . أ

ً
مؤلفيه حصرا

 ملؤلفيه.
ً
 حصريا

ً
تحليل وتفسير البيانات الواردة فيه حقا



10 قائمة األشكال 
12 قائمة الجداول 
14 امللخص التنفيذي 
26 مقدمة 
30 عن هذا التقرير 

34 القسم 1: القيم املجتمعية بشأن ريادة األعمال في دولة قطر 

40 القسم 2: التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال في قطر 

48 القسم 3: املواهب الريادية في قطر 

54 القسم 4: نشاط ريادة األعمال في دولة قطر 

64 القسم 5: الدوافع والتطلعات: ملاذا يؤسس األشخاص شركات في دولة قطر؟ 

70 القسم 6: خصائص تأثير ريادة األعمال في دولة قطر 

78 القسم 7: من هم رواد األعمال في قطر؟ 

88 القسم 8: االستثمار  

92 القسم 9: أثر كوفيد-19 على الشركات في قطر 

106 القسم 10: القيم االجتماعية والبيئية 

116 القسم 11: محاور إطار العمل الريادي في قطر 

138 القسم 12: خاتمة 

142 القسم 13: بيانات البلدان املقارنة 

154 القسم 14: املنهجية والتعاريف  

جدول املحتويات
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قائمة األشكال
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امللخص التنفيذي





. بدأ املرصد عمله في 
ً
دأب املرصد العالمي لريادة األعمال على رصد مستويات ريادة األعمال في جميع أنحاء العالم منذ 23 عاما

عام 1999 على شكل مشروع مشترك بين كلية بابسون )الواليات املتحدة األمريكية( وكلية لندن لألعمال )اململكة املتحدة(. ومع 
مرور السنين، أصبح املرصد أحد مصادر األبحاث العاملية التي تجمع البيانات عن ريادة األعمال من رواد األعمال مباشرة. ويعتبر 
نموذج املرصد أن النشاط الريادي يتحدد بمجموعة من العوامل االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية امللموسة، التي 

تلخصها الركائز التسع التي تتضمن تفاصيل محاور إطار العمل الريادي في املرصد العالمي لريادة األعمال. 

وعام 2021 هو العام السادس على التوالي الذي ينجز فيه بنك قطر للتنمية دراسة املرصد في قطر. وإلنجاز دراسة عام 2021، 
جمع البنك وحلل بيانات  استبيان السكان البالغين واستبيان الخبراء املحليين.ينشر بنك قطر للتنمية نتائج هذين االستبيانين 

في تقرير دولة قطر 2021 للمرصد العالمي لريادة األعمال.
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النتائج الرئيسية الستبيان السكان البالغين لعام 2021:
نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة
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2021
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16
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14
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17
.2

15
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2016

%7.8

50/65

18.4

2020

12.3

2020

22.5

2020

14.9

2020

17.2
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2021

19.9

2021

14.0

2021

54/4248/3350/1543/1347/14

2017

%7.4

2018

%8.5

2019

%14.78

20202021

%17.2%15.9

12.2 12.214.2 23.814.6 20.012.9 19.214.6 18.4

املرتبة

24-18

24-18

قطريونقطريونقطريونقطريونقطريون غير قطريينغير قطريينغير قطريينغير قطريينغير قطريين

34-25

34-25

44-35

44-35

54-45

54-45

64-55

64-55

النسبة املئوية

ريادة األعمال في املرحلة املبكرة )نسبة من البالغين(

ريادة األعمال في املرحلة املبكرة حسب الفئة العمرية )نسبة من البالغين(

ريادة األعمال في املرحلة املبكرة حسب الفئة العمرية والجنسية، 2021 )نسبة من البالغين(
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مراحل وأنواع النشاط الريادي )نسبة من البالغين(

مراحل وأنواع النشاط الريادي )نسبة من البالغين(

إشارة )=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها.

إشارة )=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها.

ماجستير ودكتوراهخريج جامعيحتى املرحلة الثانوية دبلوم

2020
2021

16.8
12.8

14.3
10.9

17.1
17.8

20.8
20.1

20202021

املرتبةالنسبة املئويةاملرتبةالنسبة املئوية

11.243/1110.147/14معدل ريادة األعمال الناشئة

6.643/166.047/14معدل ملكية الشركات الجديدة

17.243/1315.947/14نشاط ريادة األعمال في املرحله املبكرة

6.643/17.937/1النشاط الريادي للموظفين

6.147/25=6.143/25معدل ملكية الشركات القائمة 

8.847/7=6.343/11معدل توقف الشركات

10.77.412.09.1معدل ريادة األعمال الناشئة

6.73.28.25.0معدل ملكية الشركات الجديدة

17.210.519.914.0نشاط ريادة األعمال في املرحله املبكرة

8.64.76.78.4النشاط الريادي للموظفين

6.83.08.45.0معدل ملكية الشركات القائمة 

8.97.913.86.4معدل توقف الشركات
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القيم املجتمعية بشأن ريادة األعمال )نسبة من البالغين(

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال )نسبة من البالغين(

القيم املجتمعية بشأن ريادة األعمال حسب الجنس والجنسية، 2021 )نسبة من البالغين(

20202021

املرتبةالنسبة املئويةاملرتبةالنسبة املئوية

ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
81.335/879.540/10ريادة األعمال بصفتها خيارا

88.335/687.739/7املكانة الرفيعة واالحترام لرواد األعمال الناجحين

82.035/580.838/10اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

68.334/1267.933/11يفضلون مستوى معيشة متساو للجميع

 ما يكون حل املشاكل االجتماعية الهدف األسا�سي للشركات
ً
53.531/750.632/8غالبا

20202021

املرتبةالنسبة املئويةاملرتبةالنسبة املئوية

ً
52.643/2655.947/19يعرفون رائد أعمال شخصيا

72.343/873.847/6الفرص املدركة

67.943/1264.247/17التصورات عن سهولة إنشاء شركة جديدة

68.243/1170.947/7القدرات املدركة

41.343/2638.247/36الخوف من الفشل )النسبة بين الذين يرون الفرص(

45.613/4350.447/6نوايا ريادة األعمال

ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
79.081.580.578.9ريادة األعمال بصفتها خيارا

87.289.884.489.2املكانة الرفيعة واالحترام لرواد األعمال الناجحين

80.083.479.781.2اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

67.768.672.765.6يفضلون مستوى معيشة متساو للجميع

 ما يكون حل املشاكل االجتماعية الهدف األسا�سي للشركات
ً
49.455.635.157.9غالبا
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التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال حسب الجنس والجنسية، 2021 )نسبة من 
البالغين(

املواهب الريادية حسب الجنس والجنسية، 2021 )نسبة من البالغين(

ً
57.250.564.651.7يعرفون رائد أعمال شخصيا

73.575.270.275.5الفرص املدركة

65.259.763.164.6التصورات عن سهولة إنشاء شركة جديدة

72.962.866.073.1القدرات املدركة

37.341.640.437.2الخوف من الفشل )النسبة بين الذين يرون الفرص(

48.457.751.250.0نوايا ريادة األعمال

 ما ترى فرص أعمال
ً
48.351.743.251.6نادرا

 ما تعمل على تحقيقها
ً
 فرصة مجدية، نادرا

َ
52.657.549.755.2حتى لو رأيت

81.885.877.884.7يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية

89.586.685.590.5كل قرار تتخذه يستند إلى خطة مهنية طويلة األجل

املواهب الريادية )نسبة من البالغين(

20202021

املرتبةالنسبة املئويةاملرتبةالنسبة املئوية

 ما ترى فرص أعمال
ً
50.230/2449.030/27نادرا

 ما تعمل على تحقيقها
ً
 فرصة مجدية، نادرا

َ
56.729/2253.531/29حتى لو رأيت

77.729/1082.730/4يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية

86.729/689.030/4كل قرار تتخذه يستند إلى خطة مهنية طويلة األجل
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الدوافع والتطلعات حسب الجنس والجنسية، 2021 )نسبة من البالغين(

47.241.943.448.6إحداث فرق في العالم

ً
77.674.681.374.8بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

39.424.232.141.0مواصلة تقليد عائلي

53.761.945.860.7كسب العيش ألن الوظائف نادرة

تأثير ريادة األعمال )نسبة من البالغين(

دوافع وتطلعات رواد األعمال في املرحلة املبكرة )نسبة من البالغين(

20202021

املرتبةالنسبة املئويةاملرتبةالنسبة املئوية

11.443/49.847/3توقعات نمو الوظائف )أكثر من 6(

=1.843/131.547/31النطاق الدولي )أكثر من %25 من اإليرادات(

15.043/2917.847/23القطاع )نسبة ريادة األعمال في املرحلة املبكرة في خدمات األعمال(

20202021

املرتبةالنسبة املئويةاملرتبةالنسبة املئوية

37.643/2746.547/23إحداث فرق في العالم

ً
77.543/977.347/9بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

27.743/2137.447/15مواصلة تقليد عائلي

54.847/33=56.643/28كسب العيش ألن الوظائف نادرة

إشارة )=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها.

إشارة )=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها.
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أثر كوفيد-19 على عمليات الشركات الجديدة ونموها في قطر )نسب الشركات الناشئة 
ورواد األعمل في املرحلة املبكرة(

أثر كوفيد-19 على النشاط الريادي للموظفين في قطر )نسبة النشاط الريادي للموظفين(

استخدام التكنولوجيا الرقمية لبيع املنتجات والخدمات )نسب رواد أعمال املرحلة 
املبكرة(، 2021

20202021

املرتبةالنسبة املئويةاملرتبةالنسبة املئوية

 ما/بكثير )النسبة من رواد املرحلة 
ً
تأسيس شركة جديدة أصعب نوعا

املبكرة(
58.243/2747.047/22

 ما/بكثير )النسبة من 
ً
اآلمال املعقودة على نمو الشركات أضعف نوعا

رواد املرحلة املبكرة(
56.143/1529.447/29

 جديدة ترغب باقتناصها في هذه الشركة )النسبة 
ً
كوفيد-19 وفر فرصا

من رواد املرحلة املبكرة(*
41.943/1941.547/25

الحكومة واجهت التبعات االقتصادية لكوفيد-19 بشكل فعال )النسبة 
من رواد املرحلة املبكرة(*

83.143/381.042/2

20202021

املرتبةالنسبة املئويةاملرتبةالنسبة املئوية

 جديدة للشركة التي تعمل فيها*
ً
49.243/1951.546/24أتاح كوفيد-19 فرصا

91.343/387.540/2الحكومة واجهت التبعات االقتصادية لكوفيد-19 بشكل فعال*

* موافق أو موافق بشدة

* موافق أو موافق بشدة

43.73/4720.115/47

عززت الشركات خططها القائمة بتكنولوجيا رقمية 
جديدة أو محّسنة*

تبنت الشركات تكنولوجيا رقمية ملواجهة آثار جائحة 
كورونا*
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أهمية القيم االجتماعية والبيئية )النسبة من رواد املرحلة املبكرة(، 2021

املرتبةالنسبة املئوية
عند اتخاذ قرارات تخص مستقبل شركتك، تأخذ التبعات االجتماعية 

 بعين االعتبار*
ً
دوما

87.546/6

 
ً
عند اتخاذ قرارات تخص مستقبل شركتك، تأخذ التبعات البيئية دوما

بعين االعتبار*
86.446/9

70.346/13تعطي اآلثار االجتماعية و/أو البيئية لعملك أولوية على الربح أو النمو*

53.246/23تتخذ خطوات لتقليل اآلثار البيئية لعملك 

54.346/12تتخذ خطوات لتعظيم األثر االجتماعي لعملك 

* موافق أو موافق بشدة
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3
 في الشرق األوسط

وشمال أفريقيا

9
عامليا

سجلت قطر ثالث أعلى معدل في مؤشر بيئة 
ريادة األعمال املحلية بين بلدان الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا املشاركة في الدراسة.

احتلت قطر املرتبة التاسعة في مؤشر بيئة 
ريادة األعمال املحلية بين 50 دولة مشاركة في 

الدراسة.

النتائج الرئيسية الستبيان الخبراء املحليين لعام 2021:
مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية
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محاور إطار العمل الريادي

20202021

النسبة 
املئوية

املرتبة/44
النسبة 
املئوية

املرتبة/50

5.1144.623كفاية تمويل رواد األعمال

4.719غير متوفرغير متوفرسهولة حصول رواد األعمال على التمويل

5.585.212سياسات الحكومة: الدعم واألهمية

5.845.315سياسات الحكومة: الضرائب والبيروقراطية 

5.7145.612البرامج الحكومية لدعم ريادة األعمال

5.345.35تعليم ريادة األعمال والتدريب عليها في املدارس 

666.22تعليم ريادة األعمال والتدريب عليها بعد مرحلة الدراسة

5.475.29نقل األبحاث والتطوير 

5.8136.014البنية التحتية التجارية والخدمية 

5.8115.517متغيرات السوق املحلية

4.8155.19أعباء أو لوائح تنظيم الدخول إلى السوق املحلية

7.1146.919البنية التحتية املادية 

5.9126.18األعراف الثقافية واالجتماعية

5.629غير متوفرغير متوفرتطوير ودعم الرقمنة والعمل عن بعد بسبب الجائحة

زيادة اقتصاد األعمال املستقلة كمحرك للشركات الناشئة ونموذج لعملها بسبب 
الجائحة

5.930غير متوفرغير متوفر

إعطاء أولوية لحماية البيئة في الشركات وسعي الحكومات لتبني أجندات خضراء 
بسبب الجائحة

4.812غير متوفرغير متوفر

فعالية التدابير الحكومية في تجنب حدوث تراجع كبير في الشركات الجديدة وإدارة 
األزمة الصحية بأقل األضرار االقتصادية املمكنة

6.610غير متوفرغير متوفر

6.06غير متوفرغير متوفردعم ريادة األعمال بين النساء

إشارة )=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها.
غير متوفر: حيث أنه تم إضافة ستة محاور جديدة بداية من  عام 2021.
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مقدمة
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املرصد العالمي لريادة األعمال هو مشروع بحثي عالمي يدرس 
أن  املرصد  ويعتبر  العالم.  حول  األعمال  ريادة  أنشطة  ويحلل 
اجتماعية  متنوعة،  عوامل  عدة  على  تعتمد  األنشطة  هذه 
املجتمعية  القيم  أن  يعتبر  كما  واقتصادية  وثقافية وسياسية 
األعمال.  ريادة  نوايا  على  كبير  تأثير  لها  الفردية  والخصائص 
العام  وهذا  املرصد،  دراسة  في   2021 عام  دولة   50 شاركت 
للتنمية  بنك قطر  فيه  الذي يشارك  التوالي  السادس على  هو 

كشريك وطني للمرصد عن دولة قطر. 

قطر  لدولة  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  تقرير  يستعرض 
2021 نشاط ريادة األعمال ويقارنه مع 47 دولة أخرى مشاركة 
في  مشاركة  أخرى  دولة  و50  البالغين  السكان  استبيان  في 
استبيان الخبراء املحليين. في عام 2021، تم استطالع آراء 3012 
 في إطار استبيان السكان البالغين، 

ً
 بعمر 64-18 عاما

ً
شخصا

الريادي في   آرائهم حول محاور إطار العمل 
ً
57 خبيرا كما قدم 

نتائج  التقرير يستعرض  إطار استبيان الخبراء املحليين. وهذا 
كال االستبيانين.

األعمال  ريادة  مؤشرات  في  قطر  دولة  أداء  التقرير  يلخص 
الرئيسية، مثل إجمالي نشاط ريادة األعمال في املراحل املبكرة 
 الذين يشاركون 

ً
)وهو نسبة سكان الفئة العمرية 64-18 عاما

بفاعلية في تأسيس أو إدارة شركات جديدة(، ويقارنه مع أداء 
أنشطة  التقرير  يرصد  والعالم.  املنطقة  في  أخرى  اقتصادات 
عام  من   

ً
)اعتبارا سنوات  ست  طوال  قطر  في  األعمال  ريادة 

االنتعاش  محركات  أحد  هو  األعمال  ريادة  فنشاط   .)2016
يقررون  الذين  األفراد  أنَّ   

ُ
حيث االقتصاد  وتنويع  االقتصادي 

جديدة  عمل  فرص  يخلقون  وتطويره  جديد  عمل  تأسيس 
ويعملون على توليد الدخل وإضافة قيمة للمجتمع مما يؤدي 
لنشاط  املختلفة  تتبع املستويات  تقوية االقتصاد. ويسمح  إلى 
في  األعمال  رواد  ملساهمة  فعلي  برصد  قطر  في  األعمال  ريادة 
آثار جائحة  التعافي من  البالد على  االقتصاد ومساعدة  تنمية 

كورونا.

األعمال  رواد  دعم  في   
ً
مهما  

ً
دورا للتنمية  قطر  بنك  يؤدي 

ملعالجة  خطوات  واتخاذ  التعافي  عملية  بدء  من  يتمكنوا  حتى 
االضطراب الذي أحدثه كوفيد19-. وال يقتصر دور البنك على 
واملبتكرين  األعمال  لرواد  يقدم  بل  فقط،  التمويلية  األنشطة 
عملهم  مراحل  جميع  في  مالي  غير  دعم  خدمات   

ً
أيضا قطر  في 

تنويع  أو  توسعة  أو  مشاريعهم  أفكار  تطوير  من  لتمكينهم 
شركاتهم القائمة حتى يتمكنوا من املساهمة في تنويع االقتصاد 
عديدة  مبادرات   

ً
مؤخرا للتنمية  قطر  بنك  نفذ  كما  القطري. 

لتشجيع ثقافة تأسيس مشاريع األعمال املبتكرة في قطر، ومن 
األمثلة على هذه املبادرات ما يلي:

في  مرة  ألول  للتنمية  قطر  بنك  هاكاثون  إطالق  تم   •
مبادرة  في  املشاركين  لتسجيل  إلكترونية  كبوابة   2020 أبريل 
تداعيات  الحد من  في  للمساهمة  ريادية مبدعة  أفكار  لتطوير 
جائحة كورونا. وتوسع الهاكاثون ليغدو أكبر مبادرة قطرية من 
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نوعها وهي مصممة لتمكين املفكرين واملبتكرين ورجال األعمال 
واملهنيين في البالد من إيجاد حلول متطورة ملجموعة كبيرة من 
التكنولوجيا   - قطاعية  محاور  سبعة  في  العاملية  التحديات 
 ،)Fintech( املالية  التكنولوجيا   ))Sportstech( الرياضية 
التكنولوجيا  الرقمي،  التحول   ،5G بتقنية  املستدام  التنقل 
 ،)Fashiontech( األزياء  تكنولوجيا   ،)Healthtech( الصحية 

والتصنيع.

للتنمية  قطر  بنك  قبل  من   7 سكيل  إطالق  تم   •
قطر،  في  للمبدعين  أعمال  حاضنة  كأول   M7 مع  بالشراكة 
وهي أول وأهم منصة لدعم وإلهام املصممين واملبدعين ورواد 
وطنية  تجارية  عالمات  بناء  إلى  الطامحين  القطريين  األعمال 
 7 خاصة بهم في مجال األزياء والتصميم. تهدف مبادرة سكيل 
إلى دعم بيئة عمل إبداعية وفنية، وتشجع اإلبداع لدى جميع 
واألفالم  األداء  وعروض  املعارض  خالل  من  املجتمع  شرائح 
والبرامج التعليمية واملشاركة في املناقشات العامة. ويقدم بنك 
قطر للتنمية، في إطار هذه املبادرة، التدريب والتوجيه وتنظيم 
في  البنك  يساهم  كما  األعمال.  إدارة  عن  عمل  وورش  ندوات 
تعريف املشاركين في سكيل 7 على مستثمرين مناسبين وشركاء 
الرابعة  الحاضنة  هي   7 وسكيل  قطر.  في  آخرين  استراتيجيين 
إلى  الرامية  جهوده  في  مبادرة  أحدث  وهي  البنك  يطلقها  التي 
توسيع نطاق دعمه لحاضنات ومسرعات األعمال في دولة قطر. 

بنك  املالية من قبل  للتكنولوجيا  تأسس مركز قطر   •
دولة  في  املالية  التكنولوجيا  قطاع  نمو  لدعم  للتنمية  قطر 
قطر. تشهد شركات التكنولوجيا املالية في جميع أنحاء العالم 
زيادة كبيرة في التمويل، وتستقطب املواهب الريادية الجديدة، 
وتجذب اهتمام واضعي السياسات. وقد اخترقت التكنولوجيا 
يمكن  حيث  مسبوقة،  غير  بطريقة  املالية  الخدمات  املالية 
لعمالء  سلسة  تجربة  تقديم  التكنولوجيا  هذه  باستخدام 
الكبيرة.  والشركات  واملتوسطة  الصغيرة  والشركات  التجزئة 
املالية  التكنولوجيا  الحتضان  سليمة  عمل  بيئة  املركز  يوفر 
املحلية ويوفر بيئة مواتية لشركات التكنولوجيا املالية األجنبية 
رائدين  برنامجين  خالل  من  املنطقة،  في  والنمو  لالستثمار 
مركز  يقدم   .

ً
سنويا دفعتين  ُيخرجان  واملسرعات،  للحاضنات 

قطر للتكنولوجيا املالية الدعم الفعلي ألكثر من 40 شركة في 
قطاع التكنولوجيا املالية من جميع أنحاء العالم، وتم تصنيفه 
ثاني أكبر مستثمر في مجال التكنولوجيا املالية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا خالل الربع األول من عام 2021.

يلخص تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال لدولة قطر2021 
صورة الدولة على صعيد نشاط ريادة األعمال ويسلط الضوء 
في  النشاط  هذا  لتعزيز  التحسين  ومجاالت  القوة  نقاط  على 
في   لظروف ريادة األعمال 

ً
 شامال

ً
التقرير تحليال البالد، ويقدم 

قطر والذي بدوره  سيساعد الجهات املعنية الرئيسية في تعزيز 
مبادرات ريادة األعمال



عن هذا التقرير



يستعرض تقرير املرصد العالمي لريادة األعمال لدولة قطر2021 نتائج استبيانين:

-2016( السابقة  الخمس  السنوات  دراسات  نتائج  مع   2021 لعام  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  دراسة  نتائج  التقرير  يقارن 
2020( ومع الدول األخرى التي شاركت في دراسة 2021. وقد شاركت 47 دولة بينها قطر في استبيان السكان البالغين و05 دولة 
نتائج قطر مع الدول األخرى املشاركة في منطقة الشرق   

ً
التقرير أيضا في استبيان الخبراء املحليين ضمن الدراسة. يقارن هذا 

األوسط وشمال أفريقيا، وهي مصر وإيران واململكة العربية السعودية واملغرب وعمان واإلمارات العربية املتحدة.

ويمكن االطالع على منهجية املرصد العالمي لريادة األعمال وإطاره النظري في القسم 14 من هذا التقرير: املنهجية والتعاريف.

استبيان السكان البالغين:
تم استخالص النتائج من استطالع آراء عبر الهاتف مع عينة 
 من سكان قطر من 

ً
عشوائية تمثيلية ضمت 3012 شخصا

 .
ً
الفئة العمرية 18-64 عاما

استبيان الخبراء املحليين:
 في ريادة 

ً
 مختارين مسبقا

ً
 محليا

ً
تضمن استطالع رأي 57 خبيرا

األعمال والحكومة في قطر. وقدم هؤالء الخبراء آراء كمية ونوعية 
بخصوص املحاور األساسية الثمانية عشر إلطار العمل الريادي.
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البلدان املشاركة في دراسة املرصد العالمي لريادة 
األعمال حسب املنطقة ومستوى الدخل )حصة الفرد 

من الناتج املحلي االجمالي(، 2021

* لم تشارك ليتوانيا واملكسيك وجامايكا في استبيان السكان البالغين لعام 2021.
املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، التقرير العالمي 2022/2021

وسط وغرب آسيا

املستوى )ج( 

> دوالر20,000
الهند

املستوى )ب( 
<20,000 دوالر>40,000 دوالر

كازاخستان
تركيا

املستوى )أ( 
<40,000 دوالر

اليابان
كوريا الجنوبية
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أوروبا وأمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األوسط وأفريقيا

املستوى )أ( 

<40,000 دوالر
كندا

فنلندا
فرنسا
أملانيا

أيرلندا
إيطاليا

لوكسمبورغ
هولندا
النرويج
السويد

سويسرا
اململكة املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية

املستوى )ج( 

> دوالر20,000
البرازيل

كولومبيا
جمهورية الدومينيكان

غواتيماال 
جامايكا*

املكسيك*

املستوى )ج( 

> دوالر20,000
مصر 
إيران

املغرب
جنوب أفريقيا

السودان

املستوى )ب( 
<20,000 دوالر>40,000 دوالر

بالروسيا
كرواتيا
قبرص

اليونان
هنغاريا

التفيا
ليتوانيا*

بولندا
رومانيا

روسيا االتحادية
سلوفاكيا
سلوفينيا

إسبانيا

املستوى )ب( 
<20,000 دوالر>40,000 دوالر

تشيلي
بنما

األورغواي

املستوى )ب( 
<20,000 دوالر>40,000 دوالر

ُعمان

املستوى )أ( 
<40,000 دوالر

قطر
السعودية

اإلمارات 
إسرائيل
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القسم 1: القيم املجتمعية بشأن ريادة 
األعمال في دولة قطر





خيار منهي جيد: هل يعتقد معظم الناس أن تأسيس شركة جديدة خيار منهي جيد؟

املكانة املرموقة لرواد األعمال الناجحين: هل تعتقد أن الناجحين في تأسيس شركات جديدة 
يحظون بمكانة واحترام كبيرين؟

 عن شركات 
ً
 في وسائل اإلعالم قصصا

ً
اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال: هل تقرأ غالبا

جديدة ناجحة؟

الناس يفضلون أن يحظى الجميع بمستوى معيشة متساو: هل يفضل معظم الناس أن يحظى 
الجميع بمستوى معيشة متساو؟

 
ً
 شركات هدفها الرئي�سي هو حل املشاكل االجتماعية: هل ترى غالبا

ً
الناس يرون غالبا

شركات هدفها الرئي�سي هو حل املشاكل االجتماعية؟

 على النوايا الريادية في أي بلد. يقيس املرصد العالمي لريادة األعمال املواقف 
ً
 مهما

ً
تترك املواقف االجتماعية أثرا

االجتماعية باستخدام املؤشرات التالية:
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املجتمع  مواقف  في  نسبًيا  استقراًرا   2021 دراسة  نتائج  ظهر 
ُ
ت

البالغين  نسبة  شهدت  فقد  الفائت.  بالعام  مقارنة  القطري 
 
ً
 ضئيال

ً
 انخفاضا

ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
الذين يعتبرون ريادة األعمال خيارا

الشكل  )انظر   )2021 في   %79.5 إلى   2020 في   %81.3 )من 
2020 على أن رواد األعمال  1-1( ووافقت نسبة أقل من عام 
الناجحين يحظون بمكانة واحترام كبيرين )من 88.3% في 2020 

إلى 87.7% في 2021( )انظر الشكل 1-2(. 

سكان  من  األقل  على   %80 وافق  األخيرتين،  السنتين  في  وكما 
توفر  واإلنترنت  العامة  اإلعالم  وسائل  أن  على  البالغين  قطر 
تغطية جيدة للشركات الجديدة الناجحة، أما نسبة من ذكروا 
و/ العامة  اإلعالم  وسائل  في   

ً
قصصا يشاهدون  ما   

ً
غالبا أنهم 

انخفضت  فقد  الناجحة،  الجديدة  الشركات  عن  اإلنترنت  أو 
هي األخرى من 82.0% في عام 2020 إلى 80.8% في عام 2021 

)انظر الشكل 1-3(. 

وكذلك تتراجع منذ عام 2019 نسبة الذين يعتقدون أن معظم 
بمستوى  املجتمع  أفراد  جميع  يحظى  أن  يفضلون  الناس 
 شركات هدفها الرئي�سي هو حل 

ً
معيشة متساٍو وأنك تجد غالبا

املشكالت االجتماعية )انظر الشكلين 4-1 و1-5(. 

الشكل 1-1: معظم الناس يعتبرون تأسيس شركة 
2021-2016 ،

ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
جديدة خيارا

1-1 مواقف املجتمع من ريادة األعمال في قطر
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املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021

ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
تأسيس شركة جديدة خيارا



الشكل 1-2: الناجحون في تأسيس مشاريع أعمال 
جديدة يحظون بمكانة واحترام كبيرين، 2021-2016

الشكل 1-4: غالبية الناس يفضلون أن يحظى 
الجميع بمستوى معيشة متساو، 2021-2017

 ما تغطي وسائل اإلعالم العامة و/
ً
الشكل 1-3: غالبا

أو اإلنترنت نجاحات املشاريع الجديدة، 2021-2016

 ما يكون حل املشاكل االجتماعية 
ً
الشكل 1-5: غالبا

الهدف األسا�سي للشركات، 2021-2017
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املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021

الناجحون في تأسيس مشاريع أعمال جديدة يحظون بمكانة واحترام كبيرين

 ما يكون حل املشاكل االجتماعية الهدف األسا�سي للشركاتالناجحون في تأسيس مشاريع أعمال جديدة يحظون بمكانة واحترام كبيرين
ً
غالبا

 ما تغطي وسائل اإلعالم العامة و/أو اإلنترنت نجاحات املشاريع الجديدة
ً
غالبا



تتباين مواقف املجتمع من ريادة األعمال بين بلد وآخر وضمن 
سكان  أنَّ  ُيظهر  الذي   1-1 الجدول  يبين  كما   ،

ً
أيضا بلد  كل 

اململكة العربية السعودية هم األكثر احتماال بين جميع البلدان 
املشاركة في استبيان السكان البالغين إلظهار مواقف إيجابية 
جميع  في   

ً
عامليا األولى  املرتبة  احتلوا  حيث  األعمال  ريادة  تجاه 

منطقة  في  الثانية  املرتبة  املغرب  واحتل  املجتمعية  املؤشرات 
الذين  البالغين  نسبة  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
 ونسبة الذين يعتقدون 

ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
يعتبرون ريادة األعمال خيارا

 للجميع. أما قطر 
ً
 متساويا

ً
أن الناس يفضلون مستوى معيشيا

في  التوالي  على   
ً
عامليا والخامسة  السادسة  املرتبتين  فاحتلت 

املؤشرين املذكورين: “ريادة األعمال خيار منهي جيد” و”الناس 
 للجميع”، كما احتلت املرتبة 

ً
 متساويا

ً
يفضلون مستوى معيشيا

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  املؤشرين  كال  في  الثالثة 
أفريقيا.

األوسط  الشرق  دول  بين  الثانية  املرتبة  اإلمارات  دولة  احتلت 
الهدف  أن  يعتقدون  الذين  البالغين  نسبة  في  أفريقيا  وشمال 
االجتماعية  املشكالت  حل  هو  الشركات  من  لكثير  األسا�سي 
 عن الشركات 

ً
 ما يقرأون قصصا

ً
ونسبة الذين ذكروا أنهم غالبا

الثالثة  املرتبة  قطر  احتلت  بينما  اإلعالم،  وسائل  في  الناجحة 
في املنطقة في كال املؤشرين املذكورين. كما احتلت قطر املرتبة 
رواد  أن  يعتقدون  الذين  البالغين  نسبة  في  املنطقة  في  الثالثة 
األعمال الناجحين يحظون بمكانة واحترام كبيرين، بعد اململكة 

العربية السعودية في املرتبة األولى وإيران في املرتبة الثانية.

الجدول 1-1:  القيم املجتمعية بشأن ريادة األعمال في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2021

1-2 مواقف املجتمع من ريادة األعمال في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا 

 
 

ريادة األعمال خيار منهي 
جيد

املكانة املرموقة لرواد 
األعمال الناجحين

اهتمام وسائل اإلعالم 
بريادة األعمال

الناس يفضلون أن 
يحظى الجميع بمستوى 

معيشة متساو

 شركات 
ً
يرون غالبا

هدفها الرئي�سي هو حل 
املشاكل االجتماعية

النسبة 
املئوية

املرتبة/40
النسبة 
املئوية

املرتبة/39
النسبة 
املئوية

املرتبة/38
النسبة 
املئوية

املرتبة/33
النسبة 
املئوية

املرتبة/32

79.51087.7780.81067.91150.68قطر
 - -75.61482.01478.512مصر
54.33388.7650.73461.91729.227إيران

85.1779.71880.61170.6844.113املغرب
96.6196.3195.5196.2194.31السعودية

77.91275.72171.31660.71936.819ُعمان
74.31579.11981.6966.11365.94اإلمارات

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021. 
)-( تعني أن الدولة لم تدرج هذا املؤشر في استبيان السكان البالغين لعام 2021. 
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القسم 2: التصورات الفردية بشأن 
ريادة األعمال في قطر





لقياس التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال، يتضمن استبيان السكان البالغين في دراسة املرصد العالمي 
لريادة األعمال املؤشرات التالية:

 أسس شركة أو أصبح صاحب عمل 
ً
 فردا

ً
املعرفة برواد األعمال: أن يعرف املرء شخصيا

خاص في العامين املاضيين.

الفرص املدركة: هل ستوجد في األشهر الستة املقبلة فرص جيدة لتأسيس شركة جديدة في 
املنطقة التي تعيش فيها؟

التصورات عن سهولة إنشاء شركة جديدة: هل من السهل تأسيس شركة جديدة في قطر؟

القدرات املدركة: هل لديك املعرفة واملهارات والخبرة الالزمة لتأسيس شركة جديدة؟

الخوف من الفشل: هل يمنعك الخوف من الفشل من تأسيس شركة جديدة؟

النوايا الريادية: هل تتوقع أن تقوم، بمفردك أو مع آخرين، بتأسيس عمل جديد، بما في ذلك 
العمل لحسابك، خالل السنوات الثالث املقبلة؟
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السكان  استبيان  في  املشاركين  نصف  ذكر   ،2021 عام  في 
أصبح  أو  شركة  أسس   

ً
فردا  

ً
شخصيا يعرفون  أنهم  البالغين 

 %48.4 ذكر  بينما  املاضيين،  العامين  في  خاص  عمل  صاحب 
 شركات خاصة 

ً
أنهم يعرفون شخصين على األقل أسسوا مؤخرا

 رائد أعمال في قطر 
ً
بهم. ارتفعت نسبة الذين يعرفون شخصيا

)انظر   2021 عام  في   %55.9 إلى   2020 عام  في   52.6% من 
الشكل 1-2(.

األعمال  لرائد  مهمة  خاصية  الفرص  رؤية  على  القدرة  تعد 
الناجح، قرابة ثالثة أرباع سكان قطر البالغين )73.8%( يرون 
 جيدة خالل األشهر الستة املقبلة لتأسيس شركة جديدة 

ً
فرصا

في املنطقة التي يعيشون فيها وتعتقد نسبة أقل منهم )%70.9( 
أن لديهم املعرفة واملهارات والخبرة الالزمة لتأسيسها، ازدادت 
عن العام السابق بشكل طفيف نسبة األشخاص الذين يرون 
 جيدة لتأسيس شركة جديدة خالل األشهر الستة املقبلة 

ً
فرصا

ويعتقدون أن لديهم املقدرة على فعل ذلك )انظر الشكل 2-2(. 
أنه   )%64.2( بالغين  عشرة  كل  من  ستة  يرى   ،2021 عام  في 
من السهل تأسيس شركة جديدة في قطر، وقد تناقصت هذه 

النسبة ألول مرة منذ عام 2017 )انظر الشكل 3-2(.

 جيدة لريادة األعمال أن الخوف 
ً
وذكر ثلث الذين يرون فرصا

تراجعت   
ُ

حيث جديد،  عمل  تأسيس  من  يمنعهم  الفشل  من 
هذه النسبة عن العام املا�سي )من 41.3% في 2020 إلى %38.2 

في 2021( )انظر الشكل 4-2(.

 2021 عام  في  ارتفاعه  قطر  في  الريادية  النوايا  معدل  واصل 
 في 

ً
وسجل نسبة 50.4% من البالغين الذين ال يشاركون حاليا

أو  تأسيس شركة جديدة  يتوقعون  أنهم  ريادي وذكروا  نشاط 
الشكل  )انظر  املقبلة  الثالث  السنوات  العمل لحسابهم خالل 

.)4-2

2-1 التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال في قطر

الشكل 2-1: املعرفة برواد األعمال، 2021-2018
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املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2018، 2019، 2020، 2021

 ما يكون حل املشاكل االجتماعية الهدف األسا�سي للشركات
ً
غالبا



الشكل 2-2: الفرص والقدرات املدركة، 2021-2016

الشكل 2-3: التصورات عن سهولة إنشاء شركة جديدة، 2021-2017
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هناك دوما فرص جيدة لتأسيس عمل جديد في املنطقة التي أعيش فيها )% من البالغين(

هناك دوما فرص جيدة لتأسيس عمل جديد في املنطقة التي أعيش فيها )% من البالغين(

لديك شخصيا املعرفة واملهارات والخبرة الالزمة لتأسيس عمل جديد )% من البالغين(

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2018، 2019، 2020، 2021

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2017، 2018، 2019، 2020، 2021. 
مالحظة: هذا املؤشر غير موجود في تقرير 2016



الشكل 2-4: النوايا الريادية والخوف من الفشل لدى األشخاص الذين يرون الفرص، 2021-2016 

هناك فرص جيدة ولكنك ال تؤسس عمال جيدا خوفا من الفشل )% من البالغين(

توقعات تأسيس عمل جديد، بما في ذلك أي نوع من العمل الحر، في غضون السنوات الثالثة املقبلة )نسبة البالغين غير املشاركين في نشاط ريادي(

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2018، 2019، 2020، 2021
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بين   
ً
احتماال األكثر  هم  ُعمان  سكان  كان   ،2020 عام  في  كما 

 
ً
شخصا يعرفوا  ألن  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  بلدان 

اململكة  تليها  املاضيين،  العامين  خالل  جديدة  شركة  أسس 
الثالثة  املرتبة  في  وقطر  الثانية  املرتبة  في  السعودية  العربية 
19 في مؤشر  ، احتلت قطر املرتبة 

ً
2-1(. عامليا )انظر الجدول 

املعرفة برواد األعمال، بينما احتلت عمان والسعودية املرتبتين 
6 و16 على التوالي.

ومن بين جميع البلدان املشاركة في استبيان السكان البالغين 
األكثر  السعودية هم  العربية  اململكة  كان سكان   ،2021 لعام 
 جيدة لتأسيس عمل جديد في املنطقة 

ً
 ألن يروا فرصا

ً
احتماال

تأسيس  على  املقدرة  لديهم  أن  ويعتقدون  فيها،  يعيشون  التي 
شركة جديدة، وأنه من السهل تأسيس عمل جديد، لكن نسبة 
من  يمنعهم  الفشل  من  الخوف  أن  ذكروا  الذين  السعوديين 
تأسيس عمل جديد أعلى من بقية دول الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا . في املقابل احتلت قطر املرتبة 36 في مؤشر الخوف من 
الفشل بين 47 دولة شاركت في االستبيان، حيث ذكر %38.2 
 %53.6 مقابل  جديد  عمل  تأسيس  أمام  عائق  الخوف  أن 
الشرق  دول  بين  الثانية  املرتبة  قطر  واحتلت  السعودية.  في 

األوسط وشمال أفريقيا املشاركة في الدراسة في مؤشري رؤية 
وقطر  وعمان  مصر  سكان  وُيعتبر  القدرات.  وامتالك  الفرص 
 
ً
 في أي نشاط ريادي هم األكثر احتماال

ً
الذين ال يشاركون حاليا

بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا المتالك نوايا لتأسيس 
عمل جديد خالل السنوات الثالث املقبلة.

معظم  في  األدنى  املرتبة  إيران  احتلت  السابق،  العام  في  وكما 
مؤشرات التصورات الفردية بين دول منطقة الشرق األوسط 
الوحيدان  االستثناءان  الدراسة؛  في  املشاركة  أفريقيا  وشمال 
أعلى  مرتبة  إيران  احتلت  حيث  املدركة،  القدرات  مؤشر  هما 
من مصر واإلمارات واملغرب وسلطنة عمان، ومؤشر نوايا ريادة 
العربية  اململكة  من  أعلى  مرتبة  إيران  احتلت  حيث  األعمال، 

السعودية.

2-2 التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

الجدول 2-1: التصورات الفردية لريادة األعمال في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2021

 
املعرفة برواد 

األعمال
الفرص املدركة

التصورات عن 
سهولة إنشاء شركة 

جديدة
النوايا الرياديةالخوف من الفشلالقدرات املدركة

النسبة 
املئوية

املرتبة/47
النسبة 
املئوية

املرتبة/47
النسبة 
املئوية

املرتبة/47
النسبة 
املئوية

املرتبة/47
النسبة 
املئوية

املرتبة/47
النسبة 
املئوية

املرتبة/47

55.91973.8664.21770.9738.23650.46قطر

=55.31=30.84673.2872.4765.81453.05مصر

41.93617.94617.74566.41320.24526.416إيران

64.11556.12161.51935.54143.311=44.033املغرب

58.01695.4193.5190.5153.6418.022السعودية

69.4667.71444.52959.22224.64453.24ُعمان

73.5774.4665.11649.71235.912=54.622اإلمارات

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.

مالحظة: الخوف من الفشل )لدى من يرون الفرص(، النوايا الريادية )لدى من ال يشاركون في نشاط ريادي(

إشارة )=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها. 
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القسم 3: املواهب الريادية في قطر
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يعتبر املرصد العالمي لريادة األعمال أن مواقف الشخص الفردية تجاه ريادة األعمال تؤثر على قراره بتأسيس عمل 
جديد. وبالتالي يستخدم املرصد لقياس املواهب الريادية لدى السكان البالغين مجموعة من املؤشرات وهي: 

 ما ترى فرص أعمال، حتى لو كنت على دراية جيدة باملنطقة.
ً
نادرا

يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية.

 ما تعمل على تحقيقها.
ً
 فرصة مجدية، نادرا

َ
حتى لو رأيت

كل قرار تتخذه يستند إلى خطة مهنية طويلة األجل.
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2021، يعتقد ثمانية من كل عشرة بالغين أن اآلخرين  في عام 
يعتبرونهم مبتكرين للغاية وتواصل نسبة أصحاب هذا االعتقاد 
عام  في   %82.7 إلى  وصلت  حيث   ،2019 عام  منذ  االرتفاع 
2021، ووافقت نسبة أعلى من البالغين في قطر )89.0%(  إن 
لديهم خطة مهنية طويلة األجل، وأن كل قرار يتخذونه يهدف 
من  الرأي  هذا  أصحاب  نسبة  وزادت  الخطة  هذه  تحقيق  إلى 
2021 )انظر الشكل  إلى 89.0% في عام   2020 86.7% في عام 

 .)1-3

 ما 
ً
شهدت نسبة البالغين في قطر الذين يتفقون مع عبارة »نادرا

 )من 50.2% في 2020 إلى 
ً
 ضئيال

ً
يرون فرص أعمال« انخفاضا

49.0% في 2021(. كما تراجعت عن السنة املاضية نسبة الذين 
 ما يعملون 

ً
ذكروا أنهم حتى لو رؤوا فرصة مجدية فإنهم نادرا

على تحقيقها )من 56.7% في 2020 إلى 53.5% في 2021( )انظر 
الشكل 2-3(.

3-1 املواهب الريادية في قطر

الشكل 3-1: االبتكار واألهداف بعيدة املدى، 2019-
2021

الشكل 3-2: استغالل الفرص واملبادرة، 2021-2019

نادرا ما ترى فرص أعمال )نسبة البالغين املوافقين(يعتقد االخرون أنك مبتكر للغاية )نسبة البالغين املوافقين(

 ما تعمل على تحقيقها )نسبة البالغين املوافقين(كل قرار تتخذه يستند الى خطة مهنية طويلة األجل )نسبة البالغين املوافقين(
ً
حتى لو كنت ترى فرصة مجدية، نادرا

مالحظة: نسبة البالغين املوافقين على العبارتين: )أ( يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية، و)ب( 
كل قرار تتخذه يستند إلى خطة مهنية

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2019، 2020، 2021

 ما ترى فرص أعمال، و)ب( حتى لو 
ً
مالحظة: نسبة البالغين املوافقين على العبارتين: )أ( نادرا

 ما تعمل على تحقيقها 
ً
رأيَت فرصة مجدية، نادرا

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2019، 2020، 2021
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األكثر  هم  قطر  في  البالغين  السكان  أن   1-3 الجدول  يوضح 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  بلدان  بين   

ً
احتماال

في  األولى  )املرتبة  مهنية  خطة  إلى  باالستناد  القرارات  التخاذ 
 .)

ً
املنطقة والرابعة عامليا

 ما يرون 
ً
وهناك أكثر من ثلثي البالغين في املغرب )67.8%( نادرا

باملنطقة.  كانوا على دراية كبيرة  لو  أعمال حتى  فرص مشروع 
وباملقارنة،  املؤشر.  في هذا   

ً
الثانية عامليا املرتبة  املغرب  واحتل 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  نسبة  أقل  قطر  سجلت 
 أكثر 

ً
أفريقيا من الذين يتفقون مع هذه العبارة، مما يعني موقفا

إيجابية للمجتمع القطري حيال ريادة األعمال. 

 بين دول 
ً
السكان البالغون في قطر واملغرب هم األكثر احتماال

الشرق األوسط وشمال أفريقيا املشاركة في االستبيان لالعتقاد 
التوالي(.  على  و%81.6   %82.7( مبتكرين  يرونهم  اآلخرين  بأن 
ما   

ً
نادرا  )%49.0( قطر  في  البالغين  السكان  نصف  وهناك 

 
ً
عامليا  29 املرتبة  في  يضعها  مما  الفرص،  تحقيق  على  يعملون 

واملرتبة الثالثة في املنطقة في هذا املؤشر.

3-2 املواهب الريادية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا

الجدول 3-1: املواهب الريادية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2021

 

 ما ترى فرص أعمال
ً
نادرا

 فرصة مجدية ، 
َ

حتى لو رأيت
 ما تعمل على تحقيقها

ً
نادرا

يعتقد اآلخرون أنك مبتكر 
للغاية

كل قرار تتخذه يستند إلى 
خطة مهنية طويلة األجل

املرتبة/30النسبة املئوية املرتبة/30النسبة املئوية املرتبة/31النسبة املئوية املرتبة/30النسبة املئوية 

489.04 49.02753.52982.7قطر

 - - - -مصر

65.6847.33066.31870.218إيران

78.5267.81181.6585.77املغرب

 - - - -السعودية

60.31946.63164.21969.520ُعمان

61.61665.91476.31181.39اإلمارات

 ما ترى فرص أعمال، )د( حتى لو رأيَت 
ً
مالحظة: نسبة البالغين املوافقين على العبارات التالية: )أ( يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية، )ب( كل قرار تتخذه يستند إلى خطة مهنية، )ج( نادرا

 ما تعمل على تحقيقها.
ً
فرصة مجدية، نادرا

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.

)-( تعني أن الدولة لم تدرج هذا املؤشر في استبيان السكان البالغين لعام 2021.
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القسم 4: نشاط ريادة األعمال في دولة 
قطر





األشخاص الذين يؤسسون أو يديرون شركة جديدة، أو إجمالي نشاط ريادة األعمال في 
املراحل املبكرة، ويقاسون كنسبة مئوية من السكان البالغين.

األشخاص الذين يديرون أو يمتلكون شركة قائمة، ويقاسون كنسبة مئوية من السكان البالغين.

األشخاص الذين يؤسسون أو يديرون شركة جديدة نيابة عن صاحب عملهم، أو النشاط 
الريادي للموظفين، ويقاسون كنسبة مئوية من السكان البالغين.

 نشاط ريادة األعمال في املراحل املبكرة حسب القطاع ويقدم نتائج بشأن كون الشركة 
ً
باإلضافة إلى ذلك، يدرس املرصد أيضا

 معدل توقف الشركات بوصفه 
ً
الجديدة مستقلة أو تحت الرعاية من خالل ملكية مشتركة مع صاحب العمل، ويقيس املرصد أيضا

 على استدامة ريادة األعمال في االقتصاد.
ً
 إضافيا

ً
مؤشرا

ريادة األعمال من منظور املرصد العالمي لريادة األعمال عملية مستمرة تشمل رواد األعمال الناشئين ورواد 
أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة. ويعرف املرصد ريادة األعمال ويقيسها باستخدام املقاييس 

الرئيسية التالية: 
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املؤشر املركزي لدى املرصد هو املعدل اإلجمالي لنشاط ريادة 
 64-18 بعمر  السكان  نسبة  وهو  املبكرة،  املرحله  في  األعمال 
بالفعل  بدأوا  أو  جديد  عمل  تأسيس  طور  في  هم  الذين   

ً
عاما

املؤشر  هذا  ويغطي   .
ً
شهرا  42 من  أقل  منذ   

ً
جديدا  

ً
مشروعا

وأصحاب  الناشئون  األعمال  رواد  األعمال:  رواد  من  فئتين 
أشخاص  هم  الناشئون  األعمال  رواد  الجديدة.  الشركات 
رواتب  بعد  يدفعوا  ولم  لتأسيس عمل جديد  خصصوا موارد 
أو أي مدفوعات أخرى حتى ملؤس�سي الشركة ملدة ثالثة أشهر 
أو أكثر.أصحاب الشركات الجديدة هم أشخاص أسسوا شركة 
على  أشهر  ثالثة  ملدة  رواتب  ودفعوا   2018 يناير  بعد  جديدة 
من  األقل  على   

ً
جزءا ويديرون  يملكون  الرواد  وهؤالء  األقل. 

األعمال  رواد  من  النوعين  هذين  وقياس  الجديدة.  الشركة 
مسألة مهمة، ألنه يحدد مستوى النشاط الريادي املبكر الذي 

سيتحول إلى شركات قائمة.

 من كل عشرة بالغين في قطر )%10.1( 
ً
في عام 2021، كان واحدا

في املراحل األولى من تأسيس شركة جديدة عمرها أقل من أربعة 
أشهر )رواد أعمال ناشئون(، و6.0% يديرون شركة جديدة.

 في عام 2021، سجلت قطر أول تراجع لها في مستويات ريادة 
األعمال في املرحلة املبكرة منذ عام 2017. ولكن رغم أن املعدل 
املسجل انخفض عن السنة السابقة )17.2%( إال أنه أعلى من 

معدل 2019 )انظر الشكل 1-4(. 

 وكان واحد من كل ستة )15.9%( يؤسس أو يدير شركة جديدة 
في  ثقافة ريادة األعمال  2021، وهذا مستوى جيد من  في عام 
4-1(. وأفاد معظم  االقتصاد وبيئة ريادية قوية )انظر الشكل 
رواد األعمال في املرحلة املبكرة )77.3%( أن دافعهم األسا�سي 
 
ً
لتأسيس شركة جديدة هو بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

وذكر أكثر من نصف هؤالء )54.8%( أن ندرة الوظائف كانت 
أحد الدوافع. 

4-1 ريادة األعمال في املرحلة املبكرة في قطر

رواد أعمال ناشئون

إجمالي نشاط ريادة األعمال
في املرحلة املبكرة

أصحاب أعمال جدد

%10.1

%15.9

%6.0

الشكل 4-1: نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة 
في دولة قطر، 2021-2016

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021

يعتقد االخرون أنك مبتكر للغاية )نسبة البالغين املوافقين(

كل قرار تتخذه يستند الى خطة مهنية طويلة األجل )نسبة البالغين املوافقين(
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تقدم  ألنها  مهمة،  القائمة  الشركات  نسبة  عن  املعلومات  تعّد 
فهذه  االقتصاد،  في  األعمال  ريادة  استدامة  على  مؤشرات 
الشركات تجاوزت مرحلتي الشركة الناشئة والشركة الجديدة 
وبدأت تساهم في اقتصاد البلد املعني من خالل اإلنتاج املستمر 

.
ً
لسلع وخدمات جديدة وتوفير وظائف أكثر استقرارا

واضحة  صورة  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  مسح  ُيقدم 
وسيلة  ُيقدم   

ُ
حيث العالم،  في  واالقتصادي  الريادي  للنشاط 

مع   
ً
مقارنة القائم  التجاري  النشاط  مستوى  بدراسة  تسمح 

بأنها  القائمة  الشركات  املرصد  وُيعّرف  الجديد.  النشاط 
 .

ً
الشركات العاملة منذ أكثر من 42 شهرا

على  القائمة  الشركات  ملكية  معدل  حافظ   ،2021 عام  في 
مستوى العام الفائت وهو 6.1% من سكان قطر البالغين )انظر 
الشكل 4-2(. ونسبة الذين يؤسسون ويديرون شركة جديدة في 
قطر أعلى من نسبة الذين يديرون شركة قائمة. وهذه النتائج 
في حالة نمو لديه نسبة كبيرة من  إلى اقتصاد ديناميكي  تشير 
الشركات الناشئة التي لم تصبح بعد شركات مستقرة، أو تعني 

ربما وجود صعوبات في املحافظة على هذه الشركات الناشئة.

4-2 الشركات القائمة في قطر

أصحاب شركات قائمة %6.1

الشكل 4-2: معدل ملكية الشركات القائمة في قطر 
 في السوق(، 2021-2016

ً
)أكثر من 42 شهرا

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021
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يصنف استبيان السكان البالغين النشاط الريادي ضمن أربعة 
والتعدين؛  الزراعة  فيه  بما  االستخراجي،  رئيسية:  قطاعات 
والتحويلي، بما فيه التصنيع والخدمات اللوجستية؛ وخدمات 
والخدمات  واالتصاالت  املعلومات  كتكنولوجيا  األعمال، 
واملطاعم  بالتجزئة  كالبيع  املستهلك،  وخدمات  املهنية؛ 
رواد  من   %17.8 أن   3-4 الشكل  يبين  الشخصية.  والخدمات 
قطاع  في  يعملون   2021 عام  في  كانوا  املبكرة  املرحلة  أعمال 
2020(، و%46.2  خدمات األعمال )مقارنة مع 15.0% في عام 
يعملون في قطاع خدمات املستهلك )مقارنة مع 47.6% في عام 

 )2020

التحويلي  القطاع  في  قطر  في  القائمة  الشركات  معظم  يعمل 
 ،2021 4-4(. ففي عام  )انظر الشكل   )2021 في عام   %43.8(
خدمات  قطاع  في  تعمل  القائمة  الشركات  من   %35.5 كان 
املستهلك )مقارنة مع 31.3% في عام 2020( و18.0% منها تعمل 
 )2020 عام  في   %23.3 مع  )مقارنة  األعمال  خدمات  قطاع  في 

)انظر الشكل 3-4(.

4-3 التوزيع القطاعي لنشاط ريادة األعمال 

الشكل 4-3: توزيع نشاط ريادة األعمال في املرحلة 
املبكرة والشركات القائمة في قطر في قطاعي خدمات 

األعمال وخدمات املستهلك، 2021-2019

الشكل 4-4: توزيع نشاط ريادة األعمال في املرحلة 
املبكرة والشركات القائمة في قطر بين القطاعين 

التحويلي واالستخراجي، 2021-2019

الشركات القائمة في 
القطاع التحويلي

نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة 
في قطاع خدمات األعمال

%43.8 
2021

%17.8 
2021%15.0 

2020

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2019، 2020، 2021املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2019، 2020، 2021

القطاع التحويلي )نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة(خدمات املستهلكين )نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة(

القطاع االستخراجي )الشركات القائمة(خدمات األعمال )الشركات القائمة(

القطاع التحويلي )الشركات القائمة(خدمات املستهلكين )الشركات القائمة(

القطاع االستخراجي )نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة(خدمات األعمال )نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة(
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السكان  استبيان  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  يستخدم 
بشكل  الجديدية  الشركات  تأسست  هل  لتحديد  البالغين 
مستقل أم كجزء من شركة أكبر أم برعاية ملكية مشتركة مع 
صاحب عمل الشخص املؤسس. في عام 2021، كان 5.0% من 
 20  من كل 

ً
رواد املرحلة املبكرة يحظون برعاية، أي أن واحدا

 يحظى برعاية صاحب 
ً
 جديدا

ً
رائد أعمال يبدأ أو يدير مشروعا

عمله. بينما كانت نسبة الشركات القائمة تحت رعاية صاحب 
أعمال  رواد  نسبة  شهدت  وقد   .)%2.3( بكثير  أقل  العمل 
عام  في   4.3% من  طفيفة  زيادة  الرعاية  تحت  املبكرة  املرحلة 
املستقلين  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  أم معدل  2020. ورغم 
في قطر تراجع منذ عام 2020، فإن نسبة الذين يعملون تحت 
الرعاية تضاعفت ووصلت إلى 10.8%. وباملقارنة، هناك %3.8 
من الشركات القائمة مستقلة، وهي نسبة مشابهة لنسبة عام 

2020 )انظر الشكل 4-4(. 

2020، يدير معظم رواد األعمال في قطر منشآتهم  ومثل عام 
 
ً
عمال  

ً
مؤخرا أسسوا  الذين  يكون  أن  وُيرجح  شراكات.  ضمن 

أطول  فترة  منذ  يعملون  الذين  من  أكثر   
ً
جزئيا مالكين   

ً
جديدا

معظم  كان   ،2021 عام  ففي  التوالي(.  على  و%62.1   %75.1(
تجارية  شراكات  ضمن  يعملون  الذين  الشركات  أصحاب 
25% و99% من أسهم شركاتهم. وأفاد ثالثة من  يمتلكون بين 
كل  من  وأربعة   )%30.7( املبكرة  املرحلة  رواد  من  عشرة  كل 
عشرة من أصحاب الشركات القائمة )46.7%( بأنهم يمتلكون 

شركاتهم بالكامل.

ملكية الشركات   4-4

الشكل 4-5: توزيع نشاط ريادة األعمال في املرحلة 
املبكرة والشركات القائمة في قطر حسب مستوى 

االستقاللية، 2021-2019

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2019، 2020، 2021

شركات مدعومة )نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة(

شركات مستقلة )الشركات القائمة(

شركات مستقلة )نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة(

شركات مدعومة )الشركات القائمة(
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على   
ً
مهما  

ً
مؤشرا الشركات  توقف  معدل  عن  املعلومات  تعّد 

استدامة ريادة األعمال في االقتصاد. في عام 2021، بلغ معدل 
 إلى تسعة بين جميع البالغين.

ً
توقف الشركات في قطر واحدا

فخالل األشهر االثني عشر األخيرة، أفاد 8.8% من سكان قطر 
 %2.7 وأفاد  العمل  عن  توقفت  شركات  أغلقوا  أنهم  البالغين 
معدل  وارتفع  العمل.  في  مستمرة  كانت  شركات  أغلقوا  أنهم 
إغالق الشركات إلى 8.8% في عام 1202 بعد أن كان 3.6% في 

عام 2020 )انظر الشكل 5-4(.

وهناك أسباب كثيرة تدفع أصحاب الشركات إلى إغالقها، من 
األسباب اإليجابية: بيع الشركة بسبب القلق حيال مستقبلها، 
أو  أخرى،  أعمال  بفرصة  أو  جذابة  بوظيفة  استبدالها  أو 
السلبي  والسبب  مسبقة.  خطة  بموجب  اإلغالق  أو  التقاعد، 
 في قطر وفي السنتين األخيرتين هو توقف العمل 

ً
األكثر شيوعا

بسبب جائحة كوفيد-19 كما ذكر أكثر من نصف املستطلعين 
األخيرتين.  السنتين  خالل  شركاتهم  أغلقوا  الذين   )%57.0(
 لتوقف عمل 

ً
املقابل، فإن السبب اإليجابي األكثر شيوعا وفي 

أخرى  أعمال  فرصة  أو  وظيفة  على  الحصول  هو  الشركات 
.)%3.6(

توقف الشركات في قطر   5-4

الشكل 4-6: توقف الشركات في قطر، 2021-2016

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021

توقف الشركات %8.8
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الريادي  النشاط  أن  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  يعتبر 
في  األعمال  ريادة  نشاط  من   

ً
كبيرا  

ً
جزءا يمثل  للموظفين 

املرصد  ويعّرف  قطر.  مثل  االبتكار  على  القائمة  االقتصادات 
رائد األعمال املوظف بأنه شخص يطور فرص أعمال جديدة في 
إطار وظيفته. وقد يتجسد ذلك في نشاطات مثل ابتكار وإطالق 

منتجات أو خدمات جديدة، أو ربما تأسيس شركة جديدة.

في عام 2021، أفاد 7.9% من املوظفين في قطر أنهم شاركوا في 
تطوير أنشطة جديدة لصاحب عملهم خالل السنوات الثالث 
املاضية. وقد ازداد معدل النشاط الريادي للموظفين في قطر 
من 6.6% في عام 2020 إلى 7.9 في عام 2021 وهو أعلى معدل 

مسجل حتى اآلن.

النشاط الريادي للموظفين في قطر  6-4

الشكل 4-7: النشاط الريادي للموظفين، 2016-
2021

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021
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في  األعمال  ريادة  نشاط  معدالت  أعلى  ُسجلت   ،2021 عام  في 
في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  املبكرة  املرحلة 
البلدان ذات الدخل املرتفع )اململكة العربية السعودية وقطر 
هذا  في   14 املرتبة  قطر  واحتلت  املتحدة(.  العربية  واإلمارات 
املؤشر بين الدول السبع واألربعين املشاركة في استبيان السكان 
البالغين لعام 2021. أما املغرب وإيران فسجلتا أدنى املعدالت 

فيه.

األعمال  ريادة  مستويات  أعلى  قطر  سجلت  ذاته  العام  في 
واحتلت  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  بين  الناشئة 
 في معدل ملكية 

ً
، كما احتلت املرتبة 14 عامليا

ً
املرتبة 14 عامليا

السعودية  العربية  اململكة  بعد  وتأتي  الجديدة،  الشركات 
واإلمارات العربية املتحدة في هذا املؤشر.

املنطقة  في  معدل  أعلى  إيران  سجلت   ،2020 عام  في  وكما 
 11 املرتبة  واحتلت   

ً
شهرا  42 من  أكثر  منذ  القائمة  للشركات 

 في 
ً
 نسبيا

ً
. وباملقارنة مع جيرانها، تسجل قطر أداء جيدا

ً
عموما

املرتبة  احتلت  حيث   )%6.1( القائمة  الشركات  ملكية  مؤشر 
 25 واملرتبة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  بين  الثالثة 

.
ً
عامليا

وسجلت عمان وقطر ومصر معدالت عالية في توقف الشركات 
 في هذا املؤشر. وفي منطقة 

ً
وحلت ضمن أعلى عشر مراتب عامليا

الشرق األوسط وشمال أفریقیا، احتلت عمان املرتبة األولى في 
توقف الشركات، تلتها قطر في املرتبة الثانية ثم مصر في املرتبة 
دول  بين  املؤشر  هذا  في  معدل  أدنى  املغرب  وسجلت  الثالثة. 
السكان  في استبيان  أفريقيا املشاركة  الشرق األوسط وشمال 

.
ً
البالغين )4.2%( واحتلت املرتبة 22 فيه عامليا

املؤسسات  موظفي  بين  األعمال  ريادة  كانت   ،2021 عام  في 
في  املشاركة  بالدول  مقارنة  قطر  في   

ً
انتشارا أكثر  القائمة 

األولى  املرتبة  واحتلت   .%7.9 معدل  سجلت  حيث  االستبيان 
. بينما سجلت اململكة العربية 

ً
في هذا املؤشر في املنطقة وعامليا

في  املشاركة  الدول  معظم  من  أقل   
ً
معدال فيه  السعودية 

استبيان السكان البالغين.

النشاط الريادي ونشاط األعمال في منطقة الشرق   7-4
األوسط وشمال أفريقيا

الجدول 4-1: معدالت نشاط ريادة األعمال في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2021

النسبة املئوية 
معدل ريادة األعمال 

الناشئة
معدل ملكية 

الشركات الجديدة

معدل ريادة 
األعمال في املرحله 

املبكرة

معدل ملكية 
الشركات القائمة

النشاط الريادي 
للموظفين

معدل توقف 
الشركات

النسبة 
املئوية

املرتبة/47
النسبة 
املئوية

املرتبة/47
النسبة 
املئوية

املرتبة/47
النسبة 
املئوية

املرتبة/47
النسبة 
املئوية

املرتبة/37
النسبة 
املئوية

املرتبة/47

10.1146.01415.9146.1257.918.87قطر

8.78-=3.9395.4199.2303.640مصر

4.619=4.9343.9288.8328.8111.924إيران

4.222-2.8443.3356.1424.931املغرب

5.714=0.336=7.92411.8419.6105.327السعودية

10.13-9.1183.73112.7222.846ُعمان

7.826.712=6.423=9.4167.6916.512اإلمارات 

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021. 

إشارة )=( تعني أن بلدين أو أكثر لهما املرتبة نفسها.

)-( تعني أن الدولة لم تدرج هذا املؤشر في استبيان السكان البالغين لعام 2021
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القسم 5: الدوافع والتطلعات: ملاذا 
يؤسس األشخاص شركات في دولة قطر؟





يولي املرصد العالمي لريادة األعمال أهمية كبيرة لفهم األسباب التي تدفع رواد األعمال إلى تأسيس عمل جديد. 
ومن هذه األسباب السعي إلحداث فرق، وتحقيق دخل أعلى وبناء ثروة، وتحقيق مرونة أكبر في العمل وتوازن بينه 
وبين الحياة، ومواصلة تقليد عائلي، والبحث عن خيارات عمل بديلة. ومنذ عام 2019 وفي إطار استبيان السكان 

البالغين الذي ينفذه املرصد، ُيسأل املشاركون في تأسيس شركة جديدة أو إدارتها إلى أي مدى يوافقون أو يرفضون 
العبارات التالية بخصوص دوافعهم لتأسيسها:

إحداث فرق في العالم.

 .
ً
بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

مواصلة تقليد عائلي. 

كسب العيش ألن الوظائف نادرة.
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املرحلة  أعمال  رواد  لدى  العالم«  في  فرق  »إحداث  ويشكل 
 أكبر لتأسيس عمل جديد منه لدى رواد 

ً
املبكرة في قطر دافعا

كل  من  أربعة  ويوافق  قائمة.  شركات  يملكون  الذين  األعمال 
عبارة  على    )%46.5( مبكر  ريادي  نشاط  في  مشاركين  عشرة 
 )43.7%( من 

ً
»إحداث فرق في العالم« مقارنة بنسبة أقل قليال

الذين  األعمال  رواد  نسبة  وزدادت  القائمة،  الشركات  رياديي 
بقيت  املستويات  ولكن  السابق،  العام  عن  الدافع  هذا  لديهم 

أقل مما كانت عليه في عام 2019 )انظر الشكلين 5-1 و2-5(.

في عام 2021، ازدادت نسبة املشاركين في ريادة األعمال املبكرة 
عائلي«  تقليد  دافع »مواصلة  الذين ذكروا  القائمة  والشركات 

)37.4% و34.3% على التوالي(.

يؤسسون  قطر  في  أعمال  رواد  أربعة  كل  من  ثالثة  وهناك 
 %77.3(  

ً
جدا مرتفع  دخل  أو  كبيرة  ثروة  بناء  بهدف  شركاتهم 

من رواد أعمال املرحلة املبكرة و78.7% من أصحاب الشركات 
رواد  بين  األعلى  املرتبة  احتالل  الدافع  ويواصل هذا  القائمة(. 

األعمال في كلتا الفئتين. 

وأصحاب  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  نصف  من  أكثر  ووافق 
لكسب  شركاتهم  أسسوا  أنهم  على  قطر  في  القائمة  الشركات 
التوالي(.  على  و%53.4   %54.8( الوظائف  ندرة  بسبب  العيش 
وشهدت نسبة أصحاب الشركات القائمة املوافقين على العبارة 
 %45.0 من  كبيرة  زيادة  نادرة«  الوظائف  ألن  العيش  »كسب 
جائحة  أن  يعني  مما   2021 عام  في   %53.4 إلى   2020 عام  في 

كوفيد-19 هي املحرك الرئي�سي لريادة األعمال بدافع الضرورة.

الدوافع والتطلعات في قطر  1-5

الشكل 5-1: دوافع وتطلعات رواد األعمال في املرحلة 
املبكرة في قطر )نسبة املوافقين واملوافقين بشدة(، 

2021-2019

الشكل 5-2: دوافع وتطلعات الشركات القائمة في 
قطر )نسبة املوافقين واملوافقين بشدة(، 2019-

2021

.”
ً
  تتضمن املوافقة اإلجابتين “موافق” و”موافق تماما

مالحظة: موافق/موافق بشدة على أن الدافع هو )أ( إحداث فرق في العالم، )ب( بناء ثروة 
، )ج( مواصلة تقليد عائلي، )د( كسب العيش ألن الوظائف نادرة.

ً
كبيرة أو دخل مرتفع جدا

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2019، 2020، 2021

مالحظة: موافق/موافق بشدة على أن الدافع هو )أ( إحداث فرق في العالم، )ب( بناء ثروة 
، )ج( مواصلة تقليد عائلي، )د( كسب العيش ألن الوظائف نادرة.

ً
كبيرة أو دخل مرتفع جدا

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2019، 2020، 2021

الدافع هو كسب العيش ألن الوظائف نادرةالدافع هو كسب العيش ألن الوظائف نادرة

الدافع هو مواصلة تقليد عائليالدافع هو إحداث فرق في العالم

شركات مستقلة )نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة(الدافع هو بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

الدافع هو إحداث فرق في العالمالدافع هو مواصلة تقليد عائلي
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5-1 أن نسبة املشاركين في نشاط ريادة األعمال  يبين الجدول 
في املرحلة املبكرة الذين يوافقون أن الدافع هو »إحداث فرق 
في العالم« تختلف بين دولة وأخرى في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. فقد وافق ستة من كل عشرة منهم في اإلمارات العربية 
دافعهم  أن  على  ومصر  السعودية  العربية  واململكة  املتحدة 
لتأسيس عمل جديد هو إحداث فرق في العالم، مقارنة بأربعة 
من كل عشرة في قطر وعمان، وواحد من كل عشرة في املغرب. 
ويؤسس معظم رواد أعمال املرحلة املبكرة في إيران )%92.9( 

.
ً
شركات بدافع بناء ثروة كبيرة أو تحقيق دخل مرتفع جدا

وقد احتلت إيران املرتبة األولى بين جميع البلدان املشاركة في 
استبيان السكان البالغين بينما احتلت قطر املرتبة التاسعة. 

في  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  من  الكثير  ذكر   ،2021 عام  في 
 
ً
عمال أسسوا  أنهم  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
هذا  وسجل  الوظائف.  ندرة  بسبب  العيش  لكسب   

ً
جديدا

عمان  في  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  بين  نسبة  أعلى  الدافع 
واملغرب ومصر واململكة العربية السعودية. وتفاوتت اإلجابات 
تقليد  »مواصلة  دافع  في   

ً
أيضا املنطقة  بلدان  بين   

ً
كبيرا  

ً
تفاوتا

 
ً
عائلي«. فقد وافق واحد من كل عشرة في إيران وواحد تقريبا

من كل اثنين في مصر واإلمارات العربية املتحدة ونسبة الثلثين 
الجدول  )انظر  الدافع  هذا  على  السعودية  العربية  اململكة  في 

.)1-5

الدوافع والتطلعات في منطقة الشرق األوسط وشمال   2-5
أفريقيا

أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  املبكرة  املرحلة  في  األعمال  رواد  وتطلعات  دوافع   :1-5 الجدول 
2021

، )ج( مواصلة تقليد عائلي، )د( كسب العيش ألن الوظائف نادرة
ً
مالحظة: موافق/موافق بشدة على أن الدافع هو )أ( إحداث فرق في العالم، )ب( بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021. 

 

إحداث فرق في العالم
 بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع

ً
جدا

مواصلة تقليد عائلي
 كسب العيش ألن الوظائف

نادرة

املرتبة/47 النسبة املئويةاملرتبة/47 النسبة املئويةاملرتبة/47 النسبة املئويةاملرتبة/47 النسبة املئوية

46.52377.3937.41554.833قطر

63.41372.41549.5786.97مصر

36.73592.9117.34064.126إيران

17.64446.53322.33487.16املغرب

63.71278.6765.5282.89السعودية

43.72578.2826.02489.74ُعمان

66.1878.7649.7668.822اإلمارات 
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القسم 6: خصائص تأثير ريادة األعمال 
في دولة قطر





يقيس املرصد العالمي لريادة األعمال تأثير رواد األعمال من خالل إدخال االبتكارات إلى مجتمعاتهم، وخلق فرص 
، واملساهمة في نمو القطاعات، وتمويل الشركات.

ً
العمل، والقدرة على املنافسة عامليا

توقعات النمو الوظائف: كم عدد املوظفين الذين توظفهم حالًيا وكم عدد الذين تتوقع 
توظيفهم خالل السنوات الخمس املقبلة؟

التوجه نحو العاملية: كم عدد الشركات التي تتوقع أن تحصل على 25% أو أكثر من إيراداتها 
من خارج قطر؟

االبتكار: هل أي من منتجاتك / خدماتك أو تقنياتك / إجراءاتك جديدة في املنطقة التي تعيش 
فيها ، أو جديدة في قطر ، أو جديدة في العالم؟
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يقيس املرصد توقعات خلق فرص العمل من خالل سؤال رواد 
عدد  عن  القائمة  الشركات  وأصحاب  املبكرة  املرحلة  أعمال 
لديهم  يعملون  الذين  واملالكين(  الشركاء  )باستثناء  املوظفين 
 وعدد الذين يتوقعون توظيفهم خالل السنوات الخمس 

ً
حاليا

املقبلة، والفرق بين املوظفين الحاليين واملتوقعين هو توقعات 
ستة  توظيف  يتوقعون  الذين  األعمال  رواد  ويعتبر  النمو. 

أشخاص أو أكثر أصحاب منشآت ذات نمو متوسط أو عالي.

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

ً
قليال  

ً
عددا توظف  أو  موظفين  لديها 

الناشئون  األعمال  رواد  كان   ،2021 عام  وفي  املوظفين.  مئات 
منشأة،  كل  في   

ً
شخصا  1.1 باملتوسط  يوظفون  قطر  في 

 21.8 مع  )مقارنة   
ً
شخصا  33.9 الجديدة  الشركات  وأصحاب 

2020( للمساعدة في إدارة أعمالهم، ويوظف أصحاب  في عام 
، وهي زيادة كبيرة عن 

ً
الشركات القائمة باملتوسط 93.7 موظفا

 في عام 2020.
ً
55.5 موظفا

قطر  في  األعمال  رواد  غالبية  يتوقع  السابق،  العام  في  وكما 
الخمس  السنوات  غضون  في  أكثر  أو  أشخاص  ستة  توظيف 
و%91.1  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  من   %86.0( املقبلة 
عشرة  كل  من  واحد  ويتوقع  القائمة(.  الشركات  أصحاب  من 
في  وظائف   5-1 خلق   )%13.3( املبكرة  املرحلة  في  أعمال  رواد 
لدى  إلى %7.1  النسبة  املقبلة، وتصل هذه  الخمس  السنوات 

أصحاب الشركات القائمة.

أعلى  املتحدة وقطر والسعودية  العربية  اإلمارات  وقد سجلت 
رواد  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  النسب 
إيجاد  يتوقعون  الذين  العالي  أو  املتوسط  النمو  ذوي  األعمال 
ست وظائف أو أكثر خالل السنوات الخمس املقبلة )%77.8 
و68.1 و46.9 على التوالي(، وكان أداء قطر أعلى من متوسط 

املنطقة في هذا املؤشر.

توقعات نمو الوظائف  1-6

الشكل 6-1: توقعات نمو الوظائف بين رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة، 2021-2020

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021
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العاملية  نحو  قوي  توجه  األعمال  رواد  لدى  أن  املرصد  يعتبر 
عندما يحققون 25% أو أكثر من مبيعاتهم خارج البالد. 

توجه  قطر  في  األعمال  رواد  معظم  لدى  كان   ،2021 عام  في 
عمالء  من  اإليرادات  تأتي  أن  يتوقعون  أنهم  بمعنى  محلي، 
محليين وليس دوليين، حيث توقع تسعة من كل عشرة منهم أن 
يكون لديهم عمالء محليون فقط. ويواصل رواد األعمال في قطر 
إظهار مستويات منخفضة من التوجه نحو العاملية، حيث أفاد 
10.2% من رواد املرحلة املبكرة و5.1% من أصحاب الشركات 
القائمة أن %25 أو أكثر من إيراداتهم تأتي من مبيعات دولية. 
وقد انخفضت نسبة الذين يتوقعون تحقيق ربع إيراداتهم على 

األقل خارج قطر منذ عام 2020 )انظر الشكل 2-6(. 

في قطر  السابق، كان لدى معظم رواد األعمال  العام  في  وكما 
عمالء محليين أو وطنيين فقط، ولدى ربع رواد أعمال املرحلة 
املبكرة )25.6%( عمالء خارج قطر، وهي زيادة طفيفة عن عام 

.)%24.7( 2020

القائمة  الشركات  أصحاب  من  خمسة  كل  من  واحد  وهناك 
)21.9%( لديهم عمالء خارج قطر، وهي زيادة طفيفة عن عام 

2020 )انظر الشكل 3-6(.

بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذين لدى رواد أعمال 
املرحلة املبكرة فيها مستوى عاٍل من التوجه نحو العاملية )%25 
اإلمارات  هم  خارجيين(  عمالء  من  يأتي  مبيعاتهم  من  أكثر  أو 
العربية املتحدة )27.3%( وقطر )10.2%(. ومع أن قطر شهدت 
هذا  في  أداءها  فإن  العاملية،  نحو  التوجه  في   

ً
بسيطا  

ً
تراجعا

املؤشر بقي أعلى من متوسط منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفریقیا.

6-2 التوجه نحو العاملية

الشكل 6-2: التوجه نحو العاملية لدى رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة، 2021-2020

مالحظة: نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة الذين يتوقعون تحقيق 25% أو أكثر من إيراداتهم خارج بلدهم.

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021
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الشكل 6-3: نطاق األعمال لدى رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة، 2021-2020

مالحظة: مستوى رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة ممن لديهم عمالء فقط في مناطقهم املحلية، أو فقط في بلدهم، أو لديهم عمالء 
دوليون )النسبة من جميع البالغين(.

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021
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كما في عام 2020، أفاد معظم رواد األعمال )في املرحلة املبكرة 
وفي الشركات القائمة( أنهم طرحوا منتجات أو خدمات جديدة 

في قطر )22.0% و11.7% على التوالي(.

وأصحاب  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  نسب  وانخفضت 
بأنهم طرحوا منتجات  أفادوا  الذين  في قطر  القائمة  الشركات 
)انظر   2020 عام  بنتائج  مقارنة  البالد  في  جديدة  خدمات  أو 

الشكل 4-6(.

قطر  في  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  نسبة   
ً
تقريبا وتضاعفت 

في  جديدة  كانت  خدماتهم  أو  منتجاتهم  بأن  أفادوا  الذين 
مناطقهم )من 6.8% في 2020 إلى 11.0% في 2021(.

املنتجات والخدمات  3-6

الشكل 6-4: تأثير منتجات/خدمات رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة، 2021-2020

مالحظة: نسبة البالغين الذين يؤسسون شركة جديدة بمنتجات أو خدمات جديدة في مناطقتهم أو في بلدهم أو في العالم.

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021

بأن  أفادوا  الذين  املبكرة  املرحلة  في  األعمال  رواد 
منتجاتهم أو خدماتهم كانت جديدة في مناطقهم

%11.0 
2021%6.8 

2020
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في عام 2021، أفاد معظم أصحاب الشركات القائمة والجديدة 
بيد  قطر،  في  جديدة  عمليات  أو  تكنولوجيا  استخدموا  بأنهم 
العام  عن  تراجع  املبتكرة  والعمليات  التكنولوجيا  مستوى  أن 

السابق )انظر الشكل 5-6(. 

أما نسبة الذين أفادوا باستخدام تكنولوجيا وعمليات جديدة 
2021، فقد بقيت منخفضة عند 3.0% بين  في العالم في عام 
الشركات  أصحاب  بين  و%1.5  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد 

القائمة.

ريادة

%3.0 %1.5

ريادة

والجديدة  القائمة  الشركات  أصحاب 
تكنولوجيا  باستخدام  أفادوا  الذين 

وعمليات جديدة في العالم

الشكل 6-5: تأثير التكنولوجيا/العمليات على رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة، 
2021-2020

مالحظة: نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة الذين يؤسسون شركة جديدة تستخدم تكنولوجيا أو عمليات جديدة في مناطقتهم أو في 
بلدهم أو في العالم.

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021
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القسم 7: من هم رواد األعمال في قطر؟





يؤسسها  التي  الجديدة  الشركات  نسبة  كانت   ،2021 عام  في 
رجال في قطر أكثر من تلك التي تؤسسها نساء )17.2% و%10.5 
كان  عندما  السابقة  السنوات  عن  تحول  وهذا  التوالي(،  على 
 بين 

ً
مستويات ريادة األعمال في املراحل املبكرة متعادلة نسبيا

في  املشاركة  القليلة  الدول  من  قطر  وكانت  واإلناث،  الذكور 
بين  متساوية  معدالت  تسجل  التي  البالغين  السكان  استبيان 

الجنسين في مجال ريادة األعمال.

 من النساء في قطر للمشاركة في 
ً
 أكثر احتماال

ً
والرجال هم أيضا

النشاط الريادي للموظفين، وألن يكونوا من أصحاب الشركات 
الشركات  توقف  معدل  أن  كما   .)1-7 الجدول  )انظر  القائمة 
)8.9% و7.9% على  في قطر  النساء  بين  منه  أعلى  الرجال  بين 

التوالي(.

بين  أعلى  املبكرة  املرحلة  في  األعمال  ريادة  معدالت  أن  ورغم 
مواقف  يظهرن  قطر  في  النساء  فإن  النساء،  بين  منها  الرجال 
مجتمعية تجاه ريادة األعمال أكثر إيجابية من مواقف الرجال. 
املشاكل  حل  أن  رؤية  في  املواقف  في  اختالف  أكبر  وُسجل 
ذلك  أيدت  حيث  للشركات،  األسا�سي  الهدف  هو  االجتماعية 

55.6% من النساء مقابل 49.4% من الرجال.

 من حيث 
ً
في عام 2021، تشابه الرجال والنساء في قطر نسبيا

بين  الفجوة  في ضيق  ريادة األعمال، وتجلى ذلك  مواقفهم من 
أقل  النساء  أن  بيد  الريادية،  املواهب  مؤشرات  في  الجنسين 
وعندما  األعمال،  فرص  لرؤية  بقليل  الرجال  من   

ً
احتماال

تحقيقها  على  العمل  احتمال  فإن  مجدية،  فرصة  يكتشفن 
أقل من الرجال، ويميل الرجال أكثر من النساء إلى وضع خطة 

مهنية واتخاذ القرارات بموجبها )انظر الجدول 1-7(. 

 من النساء لالعتقاد بأنه من السهل تأسيس 
ً
والرجال أكثر ميال

 
ً
عمل جديد في قطر )59.7% و65.2% على التوالي(. وهم أيضا

عمل  تأسيس  على  القدرة  المتالك  النساء  من   
ً
احتماال أكثر 

 من 
ً
. والنساء أكثر احتماال

ً
جديد وملعرفة رائد أعمال شخصيا

 
ً
الرجال بقليل لالعتقاد بأن األشهر الستة املقبلة ستحمل فرصا

جيدة لتأسيس عمل جديد في املنطقة التي يعيشون فيها، وهن 
 لتأسيس عمل جديد، بما في ذلك العمل لحسابهن 

ً
أكثر توقعا

من   
ً
احتماال أكثر  والنساء  املقبلة.  الثالث  السنوات  خالل 

الرجال للقول إن الخوف من الفشل يمنعهن من تأسيس عمل 
جديد. تشير النتائج إلى ضرورة بناء الثقة بالنساء، كي يعتقدن 
أن لديهن القدرة على أن يصبحن رائدات أعمال ومساعدتهن في 

التغلب على الخوف من الفشل.

أن  في قطر على  الجنسين  أرباع رواد األعمال من  ثالثة  يوافق 
دافعهم لتأسيس عمل جديد هو بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع 
 في الدوافع عن العام السابق، 

ً
، وقد شهد عام 2021 تحوال

ً
جدا

حيث بات دافع إحداث فرق في العالم بين رواد أعمال املرحلة 
على  و%41.9   %47.2( اإلناث  بين  منه  أعلى  الذكور  املبكرة 
التوالي(. وعند املقارنة بين الجنسين، فإن رواد أعمال املرحلة 
 لتأسيس عمل جديد بدافع 

ً
املبكرة الذكور في قطر أكثر احتماال

املبكرة  املرحلة  في  األعمال  رائدات  بينما  عائلي  تقليد  مواصلة 
 لتأسيس عمل جديد بدافع كسب العيش بسبب 

ً
أكثر احتماال

ندرة الوظائف )انظر الجدول 1-7(.

خصائص ريادة األعمال حسب الجنس   1-7
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الجدول 7-1: خصائص ريادة األعمال حسب الجنس في قطر، 2021

 
القيم املجتمعية بشأن ريادة األعمال

ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
81.5%79.0%79.5%ريادة األعمال بوصفها خيارا

89.8%87.2%87.7%املكانة املرموقة لرواد األعمال الناجحين

83.4%80.0%80.8%اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال 

68.6%67.7%67.9%مستوى معيشة متساوي

55.6%49.4%50.6%الشركات التي يكون حل املشاكل االجتماعية هدفها األسا�سي

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال

 
ً
50.5%57.2%55.9%يعرفون رائد أعمال شخصيا

75.2%73.5%73.8%الفرص املدركة 

%59.7%64.165.2%التصورات عن سهولة إنشاء شركة جديدة 

62.8%72.9%70.9%القدرات املدركة

41.6%37.3%38.2%الخوف من الفشل )النسبة بين الذين يرون الفرص(

57.7%48.4%50.4%نوايا ريادة األعمال

املواهب الريادية

 ما ترى فرص أعمال
ً
51.7%48.3%49.0%نادرا

 ما تعمل على تحقيقها
ً
57.5%52.6%53.5%حتى لو رأيَت فرصة مجدية، نادرا

85.8%81.8%82.7%يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية

86.6%89.5%89.0%جميع القرارات تستند إلى خطة مهنية

النشاط الريادي

7.4%10.7%10.1%معدل ريادة األعمال الناشئة

3.2%6.7%6.0%معدل ملكية الشركات الجديدة

10.5%17.2%15.9%معدل ريادة األعمال في املرحله املبكرة

4.7%8.6%7.9%النشاط الريادي للموظفين

%3.0%6.16.8%معدل ملكية الشركات القائمة

7.9%8.9%8.8%معدل توقف الشركات

دوافع وتطلعات رواد األعمال في املرحلة املبكرة

41.9%47.2%46.5%إحداث فرق في العالم
ً
74.6%77.6%77.3%بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

24.2%39.4%37.4%مواصلة تقليد عائلي

61.9%53.7%54.8%كسب العيش ألن الوظائف نادرة

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر 2021
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في  جديدة  شركات  تأسيس  احتمال  كان   ،2020 عام  في  كما 
قطر على يد القطريين أعلى منه بين املقيمين )19.9% و%14.0 
 من 

ً
 أكثر احتماال

ً
على التوالي(. واملواطنون القطريون هم أيضا

 اإلبالغ عن 
ً
املقيمين المتالك وإدارة أعمال شركات قائمة وأيضا

توقف الشركات )انظر الجدول 7-2(، بيد أن املقيمين هم أكثر 
 من القطريين للمشاركة في النشاط الريادي للموظفين.

ً
احتماال

 لالعتقاد 
ً
في عام 2021، كان املواطنون القطريون أكثر احتماال

 ،
ً
أن ريادة األعمال خيار منهي جيد وملعرفة رائد أعمال شخصيا

 لالعتقاد بأن رواد األعمال 
ً
في حين كان املقيمون أكثر احتماال

الناجحين يحظون بمكانة عالية في املجتمع، وأن وسائل اإلعالم 
 
ً
غالبا وأنهم  الناجحة،  الشركات  أخبار   

ً
غالبا تغطي  العامة 

يجدون شركات هدفها الرئي�سي هو حل املشكالت االجتماعية 
)57.9% و35.1% على التوالي(.

اآلخرين  بأن  لالعتقاد  القطريين  من   
ً
احتماال أكثر  واملقيمون   

ويتخذون  مهنية  خطة  لديهم  وأن  للغاية  مبتكرون  أنهم  يرون 
قراراتهم استنادا إليها ولكنهم أقل احتماال من القطريين لرؤية 
فرص أعمال في املنطقة التي يعيشون فيها والعمل على تحقيق 

الفرص املجدية عندما يكتشفونها )انظر الجدول 2-7(.

األعمال  ريادة  نوايا  معدالت  فإن   ،2020 نتائج  غرار  وعلى 
ومعدالت الخوف من الفشل في عام 2021 أعلى بين القطريين 
املدركة  الفرص  معدالت  ولكن  القطريين،  غير  بين  منها 
غير  بين  أعلى  جديدة  شركة  إنشاء  سهولة  عن  والتصورات 
بأن  القطريين لالعتقاد   من 

ً
أكثر احتماال أنهم  القطريين حيث 

 
ً
 أكثر اعتقادا

ً
لديهم القدرة على تأسيس عمل جديد وهم أيضا

في  جديدة  شركة  تأسيس  السهل  من  أنه  بقليل  القطريين  من 
 من القطريين أن 

ً
قطر )64.6% مقابل 63.1%( وأكثر اعتقادا

لديهم القدرة على تأسيس عمل جديد وأنه ستوجد في األشهر 
الستة املقبلة فرص جيدة لتأسيس شركة جديدة في املنطقة 

التي يعيشون فيها. 

 بين القطريين وغير القطريين 
ً
نوايا ريادة األعمال متشابهة نسبيا

حيث يتوقع واحد من كل اثنين تأسيس عمل جديد في غضون 
غير  من   

ً
احتماال أكثر  والقطريون  املقبلة.  الثالث  السنوات 

يمنعهم من  الفشل كسبب  الخوف من  للتعبير عن  القطريين 
تأسيس عمل جديد.

غير  من   
ً
تحفيزا أكثر  القطريون  املبكرة  املرحلة  أعمال  ورواد 

أو  كبيرة  ثروة  بناء  بهدف  جديدة  شركة  لتأسيس  القطريين 
دخل مرتفع للغاية )81.3% و74.8% على التوالي(، بينما رواد 
لتأسيس  القطريين  من   

ً
تحفيزا أكثر  القطريين  غير  األعمال 

شركة جديدة بهدف إحداث فرق في العالم، أو مواصلة تقليد 
عائلي، أو كسب العيش بسبب ندرة الوظائف. 

ريادة األعمال حسب الجنسيات في قطر  2-7
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الجدول 7-2: خصائص ريادة األعمال حسب الجنسية في قطر، 2021

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر 2021

 
القيم املجتمعية بشأن ريادة األعمال

ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
78.9%80.5%79.5%ريادة األعمال بوصفها خيارا

89.2%84.4%87.7%املكانة املرموقة لرواد األعمال الناجحين

81.2%79.7%80.8%اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال

65.6%72.7%67.9%مستوى معيشة متساوي

57.9%35.1%50.6%الشركات التي يكون حل املشاكل االجتماعية هدفها األسا�سي

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال
ً
51.7%64.6%55.9%يعرفون رائد أعمال شخصيا

75.5%70.2%73.8%الفرص املدركة

64.6%63.1%64.1%التصورات عن سهولة إنشاء شركة جديدة

73.1%66.0%70.9%القدرات املدركة

37.2%40.4%38.2%الخوف من الفشل )النسبة بين الذين يرون الفرص(

50.0%51.2%50.4%نوايا ريادة األعمال

املواهب الريادية

 ما ترى فرص أعمال
ً
51.6%43.2%49.0%نادرا

 ما تعمل على تحقيقها
ً
55.2%49.7%53.5%حتى لو رأيَت فرصة مجدية، نادرا

84.7%77.8%82.7%يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية

90.5%85.5%89.0%جميع القرارات تستند إلى خطة مهنية

النشاط الريادي

9.1%12.0%10.1%معدل ريادة األعمال الناشئة

5.0%8.2%6.0%معدل ملكية الشركات الجديدة

14.0%19.9%15.9%معدل ريادة األعمال في املرحله املبكرة

8.4%6.7%7.9%النشاط الريادي للموظفين

5.0%8.4%6.1%معدل ملكية الشركات القائمة

%13.86.4%8.8%معدل توقف الشركات

دوافع وتطلعات رواد األعمال في املرحلة املبكرة

48.6%43.4%46.5%إحداث فرق في العالم
ً
74.8%81.3%77.3%بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

41.0%32.1%37.4%مواصلة تقليد عائلي

60.7%45.8%54.8%كسب العيش ألن الوظائف نادرة
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ريادة األعمال حسب الفئات العمرية   3-7

املرحلة  في  األعمال  ريادة  سجلت  السابقة،  السنوات  في  كما 
 )%17.2( 

ً
املبكرة أعلى معدالتها بين الشباب بعمر 25 و34 عاما

الذين  بين  قطر  في  األعمال  لريادة  معدل  أعلى  ثاني  وُسجل 

 مواقف أكثر إيجابية تجاه ريادة 
ً
بشكل عام، يتبنى األكبر سنا

 
ً
 فأكثر أكثر احتماال

ً
األعمال في قطر، والبالغون بعمر 45 عاما

تأسيس عمل جديد  السهل  أنه من   لالعتقاد 
ً
من األصغر سنا

 
ً
احتماال أقل  هم   

ً
عاما  64-55 العمرية  الفئة  وأفراد  قطر،  في 

واملعرفة  الريادية  النوايا  لكن   ،)%16.7( الفشل  من  للخوف 
 
ً
برواد األعمال أعلى بين الفئتين العمريتين األصغر 18-24 عاما

 )انظر الجدول 3-7(. 
ً
و25-34 عاما

 
ً
 هم أكثر احتماال

ً
ورواد أعمال املرحلة املبكرة بعمر 18-24 عاما

دخل  تحقيق  أو  كبيرة  ثروة  بناء  بدافع  جديد  عمل  لتأسيس 
أكثر  هم  فأكثر   

ً
عاما  55 بعمر  السن  كبار  بينما   ،

ً
جدا مرتفع 

 لفعل ذلك بدافع كسب العيش ألن الوظائف نادرة.
ً
احتماال

 
ً
عاما  64-55 بعمر  املتقاعدين  أو  املهنية  حياتهم  أواخر  بلغوا 

املرحلة  في  األعمال  لريادة  معدل  أدنى  سجل  بينما   ،)%16.0(
.)%12.2( 

ً
 بعمر 18-24 عاما

ً
املبكرة بين الشباب األصغر سنا

 
ً
 للقول إنهم نادرا

ً
 أقل احتماال

ً
وأفراد الفئة العمرية 55-64 عاما

 
ً
18-24 عاما ما يرون فرص أعمال، بينما أفراد الفئة العمرية 

تحقيق  على  يعملون  ما   
ً
نادرا إنهم  للقول   

ً
احتماال األكثر  هم 

فرص العمل حتى عندما يكتشفون فرصة مجدية. والبالغون 
 من اآلخرين لالعتقاد بأنهم 

ً
 أكثر احتماال

ً
من العمر 18-34 عاما

القرارات  التخاذ   
ً
احتماال األقل   

ً
أيضا ولكنهم  للغاية  مبتكرون 

بناء على خططهم املهنية.

 أدنى معدل لريادة 
األعمال في املرحلة 

املبكرة

64-55

%16.0
ثاني أعلى معدل لريادة 

األعمال في قطر بين الذين 
بلغوا أواخر حياتهم املهنية 

أو املتقاعدين

24-18 

%12.2

 34-25

%17.2
أعلى معدل  

لريادة األعمال في 
املرحلة املبكرة

عمل  لتأسيس   
ً
احتماال أكثر 

جديد بدافع بناء ثروة كبيرة أو 
ً
تحقيق دخل مرتفع جدا

24-18
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الجدول 7-3: خصائص ريادة األعمال حسب الفئة العمرية في قطر، 2021

 
 24-18 34-25 44-35 54-45 64-55

القيم املجتمعية بشأن ريادة األعمال
ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
75.5%83.7%80.1%77.5%81.3%79.5%ريادة األعمال بوصفها خيارا

90.0%89.8%88.1%87.4%85.4%87.7%املكانة املرموقة لرواد األعمال الناجحين

88.4%81.4%82.7%80.0%76.7%80.8%اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال 

70.9%72.4%67.6%66.1%68.9%67.9%مستوى معيشة متساوي

57.9%42.2%51.5%49.6%56.8%50.6%الشركات التي يكون حل املشاكل االجتماعية هدفها األسا�سي

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال
ً
47.7%53.1%56.0%57.1%57.4%55.9%يعرفون رائد أعمال شخصيا

72.2%73.0%73.3%75.2%71.8%73.8%الفرص املدركة

71.4%71.1%65.0%60.1%65.7%64.1%التصورات عن سهولة إنشاء شركة جديدة

67.2%72.5%74.4%71.8%60.8%70.9%القدرات املدركة

16.7%38.7%39.5%40.3%35.0%38.2%الخوف من الفشل )النسبة بين الذين يرون الفرص(

44.3%48.4%49.9%51.4%51.4%50.4%نوايا ريادة األعمال

املواهب الريادية

 ما ترى فرص أعمال
ً
46.7%49.6%50.8%48.3%47.4%49.0%نادرا

 ما تعمل على تحقيقها
ً
48.2%54.0%55.5%51.2%57.8%53.5%حتى لو رأيَت فرصة مجدية، نادرا

78.0%81.8%83.1%83.0%83.0%82.7%يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية

93.3%90.6%91.0%88.5%83.9%89.0%جميع القرارات تستند إلى خطة مهنية

النشاط الريادي

11.5%7.5%9.8%11.2%9.0%10.1%معدل ريادة األعمال الناشئة

4.6%8.0%6.5%6.3%3.4%6.0%معدل ملكية الشركات الجديدة

16.0%15.5%15.9%17.2%12.2%15.9%معدل ريادة األعمال في املرحله املبكرة

7.6%10.1%11.8%6.6%2.5%7.9%النشاط الريادي للموظفين

10.7%9.8%7.6%4.8%2.3%6.1%معدل ملكية الشركات القائمة

7.6%9.6%8.3%9.5%7.2%8.8%معدل توقف الشركات

دوافع وتطلعات رواد األعمال في املرحلة املبكرة

44.4%40.0%49.2%46.3%50.0%46.5%إحداث فرق في العالم
ً
52.4%76.7%77.3%76.7%89.1%77.3%بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

30.0%28.8%42.4%35.0%47.3%37.4%مواصلة تقليد عائلي

57.1%56.7%53.5%51.4%68.5%54.8%كسب العيش ألن الوظائف نادرة

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر 2021
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ريادة األعمال حسب املستوى التعليمي  4-7

شهادات  يحملون  قطر  في  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  معظم 
وال   .%20.1 تبلغ  بينها  والدكتوراه  املاجستير  ونسبة  جامعية 
الريادي  القائمة والنشاط  تزال أعلى معدالت ملكية الشركات 
. كما أن القدرات 

ً
سجل بين الشريحة األكثر تعليما

ُ
للموظفين ت

 بين الحاصلين 
ً
املدركة واملعرفة برواد األعمال هي األعلى أيضا

املتعلمون  والبالغون  الدكتوراه.  و/أو  املاجستير  درجتي  على 
 لرؤية الفرص 

ً
حتى مستوى املدرسة الثانوية هم األكثر احتماال

ولالعتقاد أنه من السهل تأسيس عمل جديد في قطر. كما أن 
 لدى هذه الفئة )%55.9(. 

ً
نوايا ريادة األعمال أعلى أيضا

املدرسة  مستوى  حتى  املتعلمين  فإن   ،2019 عام  في  وكما 
فرص  يرون  ما   

ً
نادرا إنهم  للقول   

ً
احتماال األقل  هم  الثانوية 

 ما يعملون على 
ً
 للقول بأنهم نادرا

ً
 األكثر احتماال

ً
أعمال وأيضا

تحقيق هذه الفرص حتى لو وجدوا فرصة مجدية، والحاصلون 
 لالعتقاد بأن اآلخرين 

ً
على مؤهالت جامعية هم األكثر احتماال

كلما  التعليم  مستوى  ارتفع  وكلما  للغاية،  مبتكرين  يرونهم 
)انظر  إلى خطة مهنية  في قراراته  الفرد  أن يستند  زاد احتمال 

الجدول 4-7(.

الدراسة  مستوى  وصلوا  الذين  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد 
 لتأسيس عمل جديد بهدف بناء ثروة 

ً
الثانوية هم األكثر تحفيزا

املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  بينما   
ً
جدا مرتفع  دخل  أو  كبيرة 

 لفعل ذلك بدافع 
ً
الحاصلين على تعليم عاٍل هم أكثر احتماال

إحداث تغيير في العالم.
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الجدول 7-4: نشاط ريادة األعمال حسب املستوي التعليمي، 2021

حتى املرحلة الثانوية 

طة/
س

معاهد متو
دبلوم

الجامعة

اه ستير والدكتور
ج

املا القيم املجتمعية بشأن ريادة األعمال
ً
 جيدا

ً
 مهنيا

ً
71.5%77.2%81.4%86.9%79.5%ريادة األعمال بوصفها خيارا

82.6%87.9%88.2%88.9%87.7%املكانة املرموقة لرواد األعمال الناجحين

77.8%79.8%81.5%83.4%80.8%اهتمام وسائل اإلعالم بريادة األعمال 

55.9%65.8%68.1%77.1%67.9%مستوى معيشة متساوي

41.4%48.8%57.1%55.4%50.6%الشركات التي يكون حل املشاكل االجتماعية هدفها األسا�سي

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال
ً
58.7%59.8%53.6%47.7%55.9%يعرفون رائد أعمال شخصيا

75.6%72.8%71.4%76.8%73.8%الفرص املدركة

61.2%62.5%64.4%67.9%64.1%التصورات عن سهولة إنشاء شركة جديدة

81.3%73.2%66.3%63.9%70.9%القدرات املدركة

35.8%36.5%35.9%42.8%38.2%الخوف من الفشل )النسبة بين الذين يرون الفرص(

43.8%49.9%46.6%55.9%50.4%نوايا ريادة األعمال

املواهب الريادية

 ما ترى فرص أعمال
ً
48.5%50.1%51.0%46.3%49.0%نادرا

 ما تعمل على تحقيقها
ً
55.8%53.4%56.8%51.7%53.5%حتى لو رأيَت فرصة مجدية، نادرا

88.6%83.8%79.3%79.7%82.7%يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية

91.8%89.9%88.3%86.6%89.0%جميع القرارات تستند إلى خطة مهنية

النشاط الريادي

12.9%11.3%7.4%7.8%10.1%معدل ريادة األعمال الناشئة

7.4%6.7%4.0%5.1%6.0%معدل ملكية الشركات الجديدة

20.1%17.8%10.9%12.8%15.9%معدل ريادة األعمال في املرحله املبكرة

16.2%8.9%5.9%3.4%7.9%النشاط الريادي للموظفين

7.1%6.8%5.1%4.8%6.1%معدل ملكية الشركات القائمة

6.1%11.1%6.7%6.3%8.8%معدل توقف الشركات

دوافع وتطلعات رواد األعمال في املرحلة املبكرة

50.0%43.8%58.5%46.7%46.5%إحداث فرق في العالم
ً
75.8%75.1%75.6%86.3%77.3%بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

33.3%31.0%53.7%52.1%37.4%مواصلة تقليد عائلي

46.0%51.8%70.7%64.2%54.8%كسب العيش ألن الوظائف نادرة

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر 2021
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القسم 8: االستثمار 





تمويل األعمال  1-8

في  أعمال  رواد  أربعة  كل  من  ثالثة  استخدم   ،2021 عام  في 
مدخراتهم  القائمة  الشركات  أصحاب  وثلثا  املبكرة  املرحلة 
الذين  نسبة  انخفضت  وقد  منشآتهم.  لتمويل  الشخصية 
يمولون شركاتهم من مدخراتهم الخاصة مقارنة بالعام السابق، 
بينهم  الذين يعتمدون  السابق نسبة  العام  كما انخفضت عن 
على القروض الشخصية لتمويل شركاتهم )انظر الشكلين 1-8 

و2-8(.

املبكرة  املرحلة  في  أعمال  رواد  عشرة  كل  من  واحد  يعتمد 
كل  من  اثنين  مقابل  شركاتهم  لتمويل  التجارية  القروض  على 
استخدام  زاد  وقد  القائمة.  الشركات  أصحاب  من  عشرة 
القائمة من %15.6  الشركات  بين أصحاب  التجارية  القروض 
 نسبة رواد 

ً
في عام 2020 إلى 19.8% في عام 2021. وزادت أيضا

أو  األسرة  أفراد  من  بقروض  شركاتهم  يمولون  الذين  األعمال 
رواد  بين   2021 في   %12.2 إلى   2020 في   %7.3 )من  األصدقاء 
أصحاب  بين   %14.0 إلى   %5.5 ومن  املبكرة،  املرحلة  أعمال 

الشركات القائمة(.

الشكل 8-1: تمويل شركات رواد األعمال في املرحلة املبكرة في قطر، 2021-2020

الشكل 8-2: تمويل أعمال الشركات القائمة في قطر، 2021-2020

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021
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نشاط االستثمار غير الرسمي  2-8

يعرف املرصد العالمي لريادة األعمال »االستثمار غير الرسمي« 
بأنه تقديم تمويل إلى رواد األعمال من أفراد األسرة أو األقارب 
أو أي قناة  الغرباء  أو  أو الجيران  العمل  أو زمالء  أو األصدقاء 
البالغين  السكان  استبيان  ويقيس  رسمية.  غير  أخرى  تمويل 
مهمة  املذكورة  التمويل  مصادر  ألن  االستثمار  من  النوع  هذا 
 لرواد األعمال في مرحلة التأسيس، حيث تمكنهم من إنشاء 

ً
جدا

شركاتهم وتشغيلها إلى أن تصبح مستدامة أو قادرة على جذب 
رؤوس األموال لتحقيق النمو. 

قطر  في  البالغين  من  عشرة  كل  من  واحد  كان   ،2021 عام  في 
ملشروع   

ً
شخصيا  

ً
تمويال قدموا  أي  رسميين،  غير  مستثمرين 

املاضية، وذلك  الثالث  في السنوات  أنشأه شخص آخر  جديد 
نسبة  وازدادت  االستثمارية.  الصناديق  أو  األسهم  شراء  غير 
املستثمرين غير الرسميين من 7.3% في عام 2020 إلى 9.8% في 
8-3(. وبلغ متوسط قيمة االستثمار  2021 )انظر الشكل  عام 
، وهي زيادة كبيرة عن 19,225.95 

ً
أمريكيا  

ً
132,323.38 دوالرا

كان   ،2020 عام  في  وكما   .2020 عام  في  املسجلة   
ً
دوالرا

الرسميين  غير  املستثمرين  بين  للعالقة   
ً
انتشارا األكثر  النمط 

األسرة  أفراد  »أحد  أو  جار«  أو  »صديق  هو  واملستفيدين 
املقربين« )انظر الشكل 4-8(.

الشكل 8-3: نشاط االستثمار غير الرسمي في قطر، 
2021-2020

الشكل 8-4: العالقة بالشخص الذي تلقى آخر استثمار شخ�سي، 2021-2020

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021
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القسم 9: أثر كوفيد-19 على الشركات
في قطر 





 آثار الجائحة على دخل األسرة.
ً
يغطي هذا القسم نتائج تلك املؤشرات، ويستعرض أيضا

في عام 2021، تبنى املرصد العالمي لريادة األعمال املؤشرات الجديدة التالية

مقارنة بالعام السابق ، هل أصبح بدء عمل تجاري أكثر صعوبة؟

هل تأثرت توقعاتك لنمو األعمال التجارية بجائحة فيروس الكورونا؟

رت جائحة فيروس الكورونا فرًصا جديدة؟
ّ
هل وف

هل لجأ عملك أكثر إلى البيع عبر اإلنترنت والتقنيات الرقمية ذات الصلة بسبب جائحة 
فيروس كورونا؟

هل استجابت حكومة قطر بشكل فعال للعواقب االقتصادية للجائحة؟

هل تتوقع أن يستخدم عملك املزيد من التقنيات الرقمية لبيع منتجك أو خدمتك في 
األشهر الستة املقبلة؟

دأب املرصد العالمي لريادة األعمال منذ عام 2020 على دراسة أثر جائحة كورونا 
على شركات رواد األعمال في قطر. ويستعرض هذا القسم اآلثار اإليجابية والسلبية 

للجائحة على إطالق الشركات الناشئة، والعمليات التجارية، والتوقعات. ويتناول 
القسم مجموعة أسئلة رئيسية، مثل:
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أثر كوفيد-19 على عمليات قطاع األعمال ونموه   1-9

يوضح الشكل 9-1 رأي رواد أعمال املرحلة املبكرة بمدى صعوبة 
أربعة من كل  السابق. يرى  بالعام  تأسيس عمل جديد مقارنة 
 
ً
عشرة منهم )47.0%( أن تأسيس عمل جديد بات أصعب »نوعا

 .)2020 عام  في  نسبة %58.2  أفضل من  )وهي   »
ً
»كثيرا أو  ما« 

 
ً
ويحمل أكثر من ثلث رواد أعمال املرحلة املبكرة )39.5%( رأيا

أقل  بات  قطر  في  جديد  عمل  تأسيس  أن  يرون  حيث   
ً
مختلفا

« بسبب الجائحة )مقابل 
ً
صعوبة »بعض ال�سيء« أو »أقل كثيرا

27.5% في عام 2020(. 

بمدى  القائمة  الشركات  أصحاب  رأي   2-9 الشكل  يوضح 
ثلثا  ويرى  السابق.  بالعام  مقارنة  جديد  عمل  تأسيس  صعوبة 
« مما 

ً
هؤالء )54.7%( أنه اآلن أصعب »بعض ال�سيء« أو »كثيرا

كان عليه قبل الجائحة )وهي أفضل من نسبة 64.9% في عام 
)بزيادة  اآلن  صعوبة  أقل  أنه   )%32.8( ثلثهم  ويعتقد   ،)2020

عن 20.0% في عام 2020(.

الشكل 9-1: صعوبة إنشاء شركة جديدة لرواد األعمال في املرحلة املبكرة في قطر بسبب كوفيد-19، 2020-
2021

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021
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الشكل 9-2: صعوبة إنشاء شركة جديدة للشركات القائمة في قطر بسبب كوفيد-19، 2020 و2021

الشكل 9-3: توقعات نمو أعمال رواد األعمال في املرحلة املبكرة في قطر، 2021-2020

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021

2021، كان لدى معظم رواد األعمال في قطر توقعات  في عام 
السابقة. فأكثر من نصف  بالسنة  أعمالهم مقارنة  بنمو  أعلى 
عشرة  كل  من  وأربعة   )%51.4( املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد 
 »أعلى 

ً
القائمة )40.1%( يتوقعون نموا من أصحاب الشركات 

بعض ال�سيء« أو »أعلى بكثير« )في زيادة عن 33.2% و%26.5 
على التوالي مقارنة بالعام السابق(.

لنمو  توقعات  سجلوا  الذين  نسب  الفئتين  كال  في  وانخفضت 
بعام  مقارنة  بكثير«  »أقل  أو  ال�سيء«  »بعض  أقل  أعمالهم 
2020 )انظر الشكلين 9-3 و9-4(. وهذا مؤشر إيجابي على أن 

الشركات في قطر تتكيف مع اقتصاد بعد الجائحة.
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الشكل 9-4: توقعات نمو أعمال الشركات القائمة في قطر، 2021-2020

الشكل 9-5: تأثير كوفيد-19 على فرص الشركات الجديدة في قطر )نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب 
الشركات القائمة(، 2021-2020

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021

أو عدم موافقة رواد أعمال  9-5 مدى موافقة  يوضح الشكل 
يرون  أنهم  على  القائمة  الشركات  وأصحاب  املبكرة  املرحلة 
فرص أعمال جديدة تنشأ بسبب تأثير الجائحة. ويوافق أربعة 
من كل عشرة رواد أعمال في املرحلة املبكرة )41.5%( وثالثة من 

كل عشرة من أصحاب الشركات القائمة )31.7%( أن جائحة 
تحقيقها  على  العمل  في  يرغبون  جديدة   

ً
فرصا وفرت  كورونا 

 %41.9 وكانت  السابق  العام  نسب  من  أقل  )وهي  شركاتهم  في 
و32.9% على التوالي(.
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يوضح الشكل 9-6 مدى موافقة أو عدم موافقة رواد األعمال 
للوباء  االقتصادية  العواقب  عالجت  قطر  حكومة  أن  على 
من  عشرة  كل  من  ثمانية  أجاب   ،2021 عام  ففي  بفعالية. 
عشرة  كل  من  وسبعة   )%81.0( املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد 
أو  »موافق«  بعبارة   )%69.8( القائمة  الشركات  أصحاب  من 

بشكل  تحركت  القطرية  الحكومة  أن  على  بشدة«  »موافق 
مناسب )مقارنة مع 83.1% و82.1% على التوالي في عام 2020(. 

كان  إنه  وقالوا  العبارة  هذه  على  عشرة  كل  من  واحد  واعترض 
على  الفيروس  تأثير  من  للحد  املزيد  فعل  الحكومة  بإمكان 

االقتصاد.

الشكل 9-6: تعامل الحكومة مع العواقب االقتصادية لكوفيد-19 في قطر )نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة 
وأصحاب الشركات القائمة(، 2021-2020

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021
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أثر كوفيد-19 على عمليات الشركات الجديدة ونموها في   2-9
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يوضح الجدول 9-1 نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذين ذكروا أن تأسيس عمل 
وسجلت  عام.  قبل  عليه  كان  مما  بكثير  أصعب  بات  جديد 
تأسيس  في  أكبر  صعوبة  وجدوا  الذين  بين  نسبة  أعلى  إيران 
عمل جديد بعد الجائحة )89.3%( واحتلت املرتبة األولى، فيما 
سجلت السعودية أدنى نسبة في هذا املؤشر )25.0%(. وسجلت 
الذين  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  من  نسبة  أعلى   

ً
أيضا إيران 

الشرق األوسط  في منطقة  أعمالهم  بنمو  توقعات  أدنى  لديهم 
وشمال أفریقیا – حيث يتوقع 62.3% أن يكون هذا النمو »أقل 
بكثير«. وباملقارنة، أظهر قرابة ثالثة من كل عشرة رواد أعمال 
في املرحلة املبكرة في قطر )29.4%( توقعات ضعيفة بخصوص 
بلدان  بين  الخامسة  املرتبة  في  قطر  يضع  مما  أعمالهم  نمو 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا املشاركة في الدراسة.

في  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  نسب   
ً
أيضا  1-9 الجدول  يبين 

أو  »يوافقون«  الذين  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
 جديدة يرغبون 

ً
»يوافقون بشدة« على أن كوفيد-19 وفر فرصا

بالعمل على تحقيقها. ورواد أعمال املرحلة املبكرة في اإلمارات 
األوسط  الشرق  دول  بين   

ً
احتماال األكثر  هم  املتحدة  العربية 

 جديدة 
ً
وشمال أفريقيا للموافقة على أن كوفيد-19 وفر فرصا

بينما   .)%59.9( شركاتهم  في  تحقيقها  على  العمل  في  يرغبون 
بلغت هذه النسبة 41.5% في قطر )املرتبة الرابعة في املنطقة(.

في  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  مواقف  كانت   ،2021 عام  في 
تدابير  من  إيجابية  األكثر  هي  وقطر  املتحدة  العربية  اإلمارات 
حكوماتهم في معالجة العواقب االقتصادية للجائحة. فقد حل 
 في هذا املؤشر )املرتبة 

ً
دان بين املراتب الثالث األولى عموما

َ
البل

األخيرة  املرتبة  في  إيران  وحلت  لقطر(.  والثانية  لإلمارات  األولى 
بين بلدان الدراسة على هذا املؤشر.

الجدول 9-1: أثر كوفيد-19 على عمليات الشركات الجديدة ونموها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
2021

 

 تأسيس شركة جديدة أصعب
 بكثير )النسبة من رواد املرحلة

)املبكرة

 اآلمال املعقودة على نمو
 ما/بكثير

ً
 الشركات أضعف نوعا

)النسبة من رواد املرحلة املبكرة(

 جديدة 
ً
كوفيد-19 وفر فرصا

ترغب بتحقيقها في هذه الشركة 
)نسب رواد أعمال املرحلة 

املبكرة الذين أجابوا موافق أو 
موافق بشدة(

 الحكومة حتى اآلن تعالج التبعات
 االقتصادية للجائحة بفعالية

 )نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة
 الذين أجابوا موافق أو موافق

بشدة(

املرتبة/42النسبة املئويةاملرتبة/47النسبة املئويةاملرتبة/47النسبة املئويةاملرتبة/47النسبة املئوية

47.12229.42941.52581.02قطر

 -40.73048.11043.523مصر

89.3162.3634.0343.442إيران

52.01748.6926.34338.518املغرب

 -25.04227.13150.314السعودية

 -37.23337.21637.430ُعمان

32.23827.43059.9585.71اإلمارات 

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.

)-( تعني أن الدولة لم تدرج هذا املؤشر في استبيان السكان البالغين لعام 2021. 
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9-3: استخدام التكنولوجيا الرقمية ملواجهة جائحة 
كوفيد-19

 2021 عام  تقرير  في  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  يقيس 
التكنولوجيا  استخدام  في  الشركات  أجرتها  التي  التغييرات 
الرقمية لبيع منتجاتها أو خدماتها. ففي قطر، استخدم أربعة 
وثلث   )%43.7( املبكرة  املرحلة  في  أعمال  رواد  عشرة  كل  من 
أصحاب الشركات القائمة )34.3%( تكنولوجيا رقمية ملواجهة 
آثار جائحة كورونا. وأجرى اثنان من كل عشرة من كال الفئتين 
تكنولوجيا رقمية  باستخدام  القائمة  تحسينات على خططهم 

بينما ذكر  التوالي(،  أو محّسنة )20.1% و23.5% على  جديدة 
الستخدام  خطط  أنه  الفئتين  كلتا  من  عشرة  كل  من  واحد 
على  و%11.6   %13.7( كورونا  جائحة  قبل  رقمية  تكنولوجيا 
التوالي(. وأفاد اثنان من كل عشرة رواد أعمال في مرحلة مبكرة 
القائمة  )22.6%( وثالثة من كل عشرة من أصحاب الشركات 
)30.5%( أنهم لم يجروا أي تغيير في استخدامهم للتكنولوجيا 

الرقمية وأن شركاتهم تعمل بدونها )انظر الشكل 7-9(.

الشكل 9-7: استخدام التكنولوجيا الرقمية لبيع املنتجات والخدمات )نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة(، 
2021

الشكل 9-8: استخدام التكنولوجيا الرقمية لبيع املنتجات والخدمات )نسب الشركات القائمة(، 2021

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.
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9-4: استخدام التكنولوجيا الرقمية ملواجهة كوفيد-19 في 
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يعرض الجدول 2-9 نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب 
الشركات القائمة في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذين 
بسبب  وخدماتهم  منتجات  لبيع  رقمية  تكنولوجيا  استخدموا 
من  املنطقة  في  نسبة  أعلى  قطر  سجلت  وقد  كورونا.  جائحة 
رواد أعمال املرحلة املبكرة الذين استخدموا تكنولوجيا رقمية 
تلتها  الجائحة،  ظروف  في  مرة  ألول  وخدماتهم  منتجاتهم  لبيع 
اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية. واحتلت 
قطر املرتبة الثالثة بين جميع الدول املشاركة في الدراسة على 
هذا املؤشر. والبلدان التي سجلت أعلى النسب في املنطقة من 
رواد أعمال املرحلة املبكرة الذين زادوا استخدام التكنولوجيا 
الرقمية لبيع منتجاتهم وخدماتهم بسبب الجائحة هي اإلمارات 

العربية املتحدة وإيران وقطر.

سجلت اإلمارات العربية املتحدة وقطر أعلى النسب ألصحاب 
القائمة الذين تبنوا تكنولوجيا رقمية ألول مرة لبيع  الشركات 
الخامسة  )املرتبتان  الجائحة  بسبب  وخدماتهم  منتجاتهم 
 على التوالي(. واحتلتا املرتبتين األولى والثانية 

ً
والسادسة عامليا

في هذا  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  التوالي  على 
بشكل  األولى  الثالثة  البلدان  بين  اإلمارات  حلت  كما  املؤشر. 
زادوا  الذين  القائمة  الشركات  أصحاب  نسبة  حيث  من  عام 
وخدماتهم  منتجاتهم  لبيع  الرقمية  التكنولوجيا  استخدام 

بسبب الجائحة.

الجدول 9-2: استخدام التكنولوجيا الرقمية ملواجهة كوفيد-19 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
2021

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.

نسب رواد أعمال املرحلة  
املبكرة الذين استخدموا 

تكنولوجيا رقمية لبيع 
منتجاتهم وخدماتهم بسبب 

جائحة كورونا

نسب رواد أعمال املرحلة 
املبكرة الذين زادوا استخدام 

التكنولوجيا الرقمية لبيع 
منتجاتهم وخدماتهم بسبب 

جائحة كورونا

نسبة أصحاب الشركات 
القائمة الذين استخدموا 

تكنولوجيا رقمية لبيع 
منتجاتهم وخدماتهم بسبب 

جائحة كورونا

نسب أصحاب الشركات 
القائمة الذين زادوا استخدام 

التكنولوجيا الرقمية لبيع 
منتجاتهم وخدماتهم بسبب 

جائحة كورونا

املرتبة/47النسبة املئويةاملرتبة/47النسبة املئويةاملرتبة/47النسبة املئويةاملرتبة/47النسبة املئوية

43.7320.11534.3623.510قطر

32.7127.34426.4119.438مصر

21.32720.21418.5195.943إيران

26.81815.13117.7218.639املغرب

39.2516.52721.71522.212السعودية

23.52119.21914.9258.540ُعمان

43.5425.3935.3530.83اإلمارات
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9-5: أثر كوفيد-19 على النشاط الريادي للموظفين

كوفيد-19  أثر   
ً
أيضا األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  يقيس 

على النشاط الريادي للموظفين. وقد أفاد 7.9% من املوظفين 
لصاحب  جديدة  أنشطة  تطوير  في  شاركوا  أنهم  قطر  في 
الشكل  ويستعرض  املاضية.  الثالث  السنوات  خالل  عملهم 
في  األعمال  ريادة  نشاط  على  الجائحة  أثر  من  املواقف   9-9
املشاركين  املوظفين  نصف  أجاب   ،2021 عام  في  املؤسسات. 
في أنشطة ريادة األعمال )51.5%( »موافق بشدة« أو »موافق« 

على أن كوفيد-19 جعل الشركات التي يعملون فيها تسعى وراء 
2020(. ويرى معظم  فرص جديدة )مقارنة مع 49.2% في عام 
املوظفين املشاركين في أنشطة ريادة األعمال ضمن املؤسسات 
التي يعملون بها أن حكومة قطر عالجت العواقب االقتصادية 
للوباء بفعالية )87.5% في عام 2021 مقارنة مع 91.3% في عام 

 .)2020

الشكل 9-9: أثر كوفيد-19 على النشاط الريادي للموظفين في قطر، 2021-2020

املصدر: استبيان السكان البالغين في قطر: 2020، 2021
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9-6: أثر كوفيد-19 على النشاط الريادي للموظفين في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يوضح الجدول 3-9 أن اململكة العربية السعودية وإيران سجلتا 
الريادي للموظفين ممن  النشاط  في  بين املشاركين  أعلى نسبة 
بأن كوفيد-19 أوجد فرص أعمال  القائلة  العبارة  وافقوا على 
هذان  واحتل  تحقيقها.  على   

ً
حاليا مؤسساتهم  تعمل  جديدة 

 على التوالي في هذا املؤشر. أما 
ً
البلدان املرتبتين 3 و11 عموما

في مصر فهم األقل موافقة على هذه العبارة.

في نشاطات  املشاركين  املوظفين  كانت مواقف   ،2021 في عام 
ريادية في اإلمارات العربية املتحدة وقطر هي األكثر إيجابية من 
للجائحة.  االقتصادية  العواقب  معالجة  في  حكوماتهم  تدابير 
فقد احتلت اإلمارات املرتبة األولى وقطر املرتبة الثانية بشكل 

عام في هذا املؤشر.

الجدول 9-3: أثر كوفيد-19 على النشاط الريادي للموظفين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2021

خلق كوفيد-19 فرص أعمال جديدة تسعى الشركة التي تعمل  
 )نسبة املوظفين ذوي النشاط الريادي 

ً
بها لتحقيقها حاليا

الذين أجابوا موافق أو موافق بشدة(

الحكومة حتى اآلن تعالج التبعات االقتصادية للجائحة 
بفعالية )نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة الذين أجابوا 

موافق أو موافق بشدة(

املرتبة/40النسبة املئويةاملرتبة/46النسبة املئوية

51.52487.52قطر

 -0.043مصر

61.9110.039إيران

 - -املغرب

 -79.93السعودية

 -28.441ُعمان

58.71691.21اإلمارات

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.

)-( تعني أن الدولة لم تدرج هذا املؤشر في استبيان السكان البالغين لعام 2021. 
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9-7: أثر كوفيد-19 على دخل األسرة

كما في عام 2020، أفاد أربعة من كل عشرة بالغين في قطر أنه 
لم يحدث تغيير جوهري في دخل أسرهم بسبب جائحة كورونا. 

وذكر واحد من كل اثنين أن دخل أسرته إما »انخفض بشكل 
الشكل  )انظر  الجائحة  بسبب  بشدة«  »انخفض  أو  واضح« 

.)10-9

الشكل 9-9: أثر كوفيد-19 على النشاط الريادي للموظفين في قطر، 2021-2020

املصدر: استبيان السكان البالغين في املرصد العالمي لريادة األعمال، 2020، 2021 

املرصد العالمي لريادة األعمال – تقرير دولة قطر لعام 2021 104



105املرصد العالمي لريادة األعمال – تقرير دولة قطر لعام 2021



القسم 10: القيم االجتماعية والبيئية





في عام 2021، تبنى املرصد العالمي لريادة األعمال مجموعة مؤشرات جديدة لتحديد مدى عمل رواد األعمال على 
 
ً
تحقيق أهداف اجتماعية وبيئية وإلى أي حد يعطون هذه األهداف أولوية على ربحية شركاتهم. يسعى املرصد أيضا

إلى فهم ما يفعله رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة لتقليل اآلثار البيئية لشركاتهم وزيادة 
 مستوى وعي رواد األعمال بأهداف التنمية املستدامة التابعة لألمم 

ً
آثارها االجتماعية. ويقيس هذا القسم أيضا

املتحدة وهل يسعون لتحقيقها من خالل استراتيجيات شركاتهم وعملهم اليومي.

هل اتخذت أي خطوات لتقليل التأثير البيئي أو تعظيم التأثير االجتماعي لعملك خالل العام 
املا�سي؟

هل أنت على علم بأهداف األمم املتحدة السبعة عشر للتنمية املستدامة؟

 بعين 
ً
عند اتخاذ قرارات بشأن مستقبل عملك ، هل تأخذ اآلثار االجتماعية والبيئية دوما

االعتبار؟

هل حددت أًيا من األهداف التي تمثل أولوية لعملك ووضعت مجموعة واضحة من 
األهداف واإلجراءات ومؤشرات األداء الرئيسية؟

هل تعطي األولوية للتأثير االجتماعي و / أو البيئي لعملك  أولوية على عوامل الربحية أو 
النمو؟
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10-1: أهمية القيم االجتماعية والبيئية

املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  من  عشرة  كل  من  ثمانية  يوافق 
وأصحاب الشركات القائمة  على أنهم، عند اتخاذ قرارات بشأن 
 
ً
دوما والبيئية  االجتماعية  اآلثار  يأخذون  شركاتهم،  مستقبل 

بعين االعتبار )انظر الشكل 1-10(.

يوضح الشكل 10-2 نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب 
خطوات  املا�سي  العام  خالل  اتخذوا  الذين  القائمة  الشركات 
أعمال  رواد  نصف  أفاد  فقد  لشركاتهم.  البيئي  األثر  لتقليل 
الشركات  أصحاب  من  و%61.8   )%53.2( املبكرة  املرحلة 
خطوات  املا�سي  العام  خالل  اتخذوا  أنهم  قطر  في  القائمة 

البيئي  و/أو  االجتماعي  التأثير  يعطون  أنهم  ثلثاهم  وذكر 
لشركاتهم أولوية على عوامل الربحية أو النمو )70.3% من رواد 
أعمال املرحلة املبكرة و68.9% من أصحاب الشركات القائمة(.

لتقليل األثر البيئي لشركاتهم. كما ذكرت نسب مماثلة من رواد 
القائمة  الشركات  وأصحاب   )%54.3( املبكرة  املرحلة  أعمال 
)65.5%( أنهم اتخذوا خالل العام املا�سي خطوات لزيادة األثر 

االجتماعي لشركاتهم )انظر الشكل 3-10(.

الشكل 10-1: أهمية القيم االجتماعية والبيئية لرواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة في 
قطر، 2021

”
ً
  تتضمن املوافقة اإلجابتين “موافق” و”موافق تماما

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.

مالحظة: نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة الذين أجابوا موافق أو موافق بشدة على أنهم )أ( عند اتخاذ قرارات بشأن مستقبل شركاتهم، يأخذون اآلثار االجتماعية 
 بعين االعتبار، )ج( يعطون اآلثار االجتماعية و/أو البيئية لشركاتهم أولوية على عوامل الربحية 

ً
 بعين االعتبار، )ب( عند اتخاذ قرارات بشأن مستقبل شركاتهم، يأخذون اآلثار البيئية دوما

ً
دوما

أو النمو. 
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الشكل 10-2: اتخاذ رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة خطوات خالل العام املا�سي 
لتقليل األثر البيئي ملنشآتهم، 2021

الشكل 10-3: اتخاذ رواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة ألي خطوات خالل العام املا�سي 
لزيادة األثر االجتماعي ملنشآتهم، 2021

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.
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الجدول 10-1: أهمية القيم االجتماعية والبيئية لرواد أعمال املرحلة املبكرة وأصحاب الشركات القائمة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2021

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.

10-2: أهمية القيم االجتماعية والبيئية في دول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  نسب   1-10 الجدول  يعرض 
اآلثار  يأخذون  الذين  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في 
قرارات  اتخاذ  عند   

ً
دوما االعتبار  بعين  والبيئية  االجتماعية 

في  درجة  أعلى  اإلمارات  سجلت  وقد  أعمالهم.  مستقبل  بشأن 
املنطقة، بينما حلت قطر ضمن أفضل عشر دول بشكل عام 
في كال املؤشرين. وسجلت اإلمارات أعلى نسبة في منطقة الشرق 
الذين  املبكرة  املرحلة  أعمال  رواد  في  أفريقيا  وشمال  األوسط 
على  أولوية  ألعمالهم  البيئي  و/أو  االجتماعي  التأثير  يعطون 
عوامل الربحية أو النمو )واحتلت املرتبة الثانية بشكل عام(، 
وتلتها مصر )واحتلت املرتبة الرابعة بشكل عام(. وسجلت إيران 
األوسط  الشرق  منطقة  في  املؤشرين  هذين  في  الدرجات  أدنى 

وشمال أفريقيا. 

 نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة 
ً
يتضمن الجدول 10-1 أيضا

الذين اتخذوا خالل العام املا�سي خطوات لتقليل األثر البيئي 
أو زيادة األثر االجتماعي ألعمالهم. وبشكل عام، سجلت جميع 
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا درجات منخفضة مقارنة 
بالدول األخرى املشاركة في استبيان السكان البالغين في مؤشر 
املا�سي  العام  اتخذوا خالل  الذين  املبكرة  رواد أعمال املرحلة 
العربية  واإلمارات  ألعمالهم.  البيئي  األثر  لتقليل  خطوات 
التي احتلت مرتبة بين  في املنطقة  املتحدة هي الدولة الوحيدة 

أفضل عشر دول على هذا املؤشر.

 

عند اتخاذ قرارات تخص 
مستقبل شركتك، تأخذ 
 
ً
اآلثار االجتماعية دوما
بعين االعتبار )النسبة 

من رواد املرحلة املبكرة(

عند اتخاذ قرارات 
تخص مستقبل 

شركتك، تأخذ اآلثار 
 بعين 

ً
البيئية دوما

االعتبار )النسبة من 
رواد املرحلة املبكرة(

تعطي اآلثار االجتماعية 
و/أو البيئية لعملك 

أولوية على عوامل الربح 
أو النمو )النسبة من رواد 

املرحلة املبكرة(

أصحاب ومدراء 
الشركات الريادية 

الذين اتخذوا خالل 
العام املا�سي خطوات 

لتقليل األثر البيئي 
ملنشآتهم

أصحاب ومدراء الشركات 
الريادية الذين اتخذوا 

خالل العام املا�سي 
خطوات لزيادة األثر 
االجتماعي ملنشآتهم

النسبة 
املئوية

املرتبة/46
النسبة 
املئوية

املرتبة/46
النسبة 
املئوية

املرتبة/46
النسبة 
املئوية

املرتبة/46
النسبة 
املئوية

املرتبة/46

87.5686.4970.31353.22354.312قطر

86.3986.5882.1438.63848.119مصر

69.13560.04148.43653.52131.939إيران

85.31285.11269.21533.94350.314املغرب

81.91677.92367.91926.74533.136السعودية

81.51778.32268.01848.03344.326ُعمان

93.3188.9783.8255.91958.86اإلمارات
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10-3: الوعي بأهداف التنمية املستدامة السبعة عشر 
الصادرة عن األمم املتحدة

(املعروفة  املستدامة  التنمية  أهداف  املتحدة  األمم  اعتمدت 
دعوة  باعتبارها   2015 عام  في  العاملية)  األهداف  باسم   

ً
أيضا

الكوكب،  وحماية  الفقر  على  القضاء  أجل  من  للعمل  عاملية 
عام  بحلول  واالزدهار  بالسالم  الناس  جميع  تمتع  وضمان 

تعترف  فهي  متكاملة؛  عشر  السبعة  األهداف  وهذه   .2030
بأن العمل في مجال ما يؤثر على النتائج في مجاالت أخرى، وأن 
التنمية يجب أن توازن بين االستدامة االجتماعية واالقتصادية 

والبيئية . وفيما يلي أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر:
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 الهدف 1: القضاء على الفقر

انهاء الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

الهدف 2: القضاء التام على الجوع

القضاء على الجوع  وتوفير األمن الغذائي 
 والتغذية املحّسنة  وتعزيز الزراعة 

 املستدامة

الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهة

ع الجميع  بأنماط عيش صحية 
ّ
ضمان تمت

 وبالرفاهية في جميع  األعمار

الهدف 4: التعليم الجيد

ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل 
وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

الهدف 5: املساواة بين الجنسين

تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل 
النساء والفتيات

الهدف 6: املياه النظيفة والنظافة 
الصحية

ضمان توفر املياه وخدمات الصرف 
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة 
على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة 

واملستدامة

الهدف 8: العمل الالئق ونمو االقتصاد

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل 
للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة 

واملنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع
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الهدف 9: الصناعة واالبتكار والهياكل 
األساسية

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، 
وتحفيز التصنيع الشامل للجميع 

واملستدام، وتشجيع االبتكار

الهدف 10: الحد من أوجه عدم املساواة 

الحد من انعدام املساواة داخل البلدان 
وفيما بينها

الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية 
مستدامة

جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة 
للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 

ومستدامة

الهدف 12: االستهالك واإلنتاج املسؤوالن

ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج 
مستدامة

الهدف 13: العمل املناخي

اتخاذ تدابير عاجلة ملواجهة تغير املناخ 
وآثاره

الهدف 14: الحياة تحت املاء

حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية 
واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق 

التنمية املستدامة

الهدف 15: الحياة في البر

حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها 
وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، 

وإدارة الغابات على نحو مستدام، 
ومكافحة  التصحر، ووقف تدهور 

األرا�سي وعكس مساره، ووقف فقدان 
التنوع البيولوجي

الهدف 16: السالم والعدل واملؤسسات 
القوية

التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال 
يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية 

املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع 
إلى  العدالة، وبناء مؤسسات فعالة 

وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على 
جميع املستويات 

الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق 
األهداف

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة 
العاملية من أجل التنمية املستدامة



قطر  في  والجديدة  الناشئة  الشركات  أصحاب  ربع  هناك 
السبعة  املستدامة  التنمية  أهداف  على  مطلعون   )%26.0(
أعمال  رواد  من  عشرة  كل  من  سبعة  استطاع  وقد  عشر. 
املستدامة  التنمية  أهداف  على  املطلعين  املبكرة  املرحلة 
أولوية ألعمالهم وحددوا مجموعة  تمثل  التي  األهداف  تحديد 
الواضحة  الرئيسية  من األهداف واإلجراءات ومؤشرات األداء 

املتوافقة مع تلك األهداف )انظر الشكل 10-4(. وهناك نسبة 
أقل من أصحاب الشركات القائمة في قطر )20.5%( مطلعون 
على أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر. واستطاع ثالثة 
وحددوا  ألعمالهم  أولوية  تمثل  التي  األهداف  تحديد  أرباعهم 
الرئيسية  األداء  ومؤشرات  واإلجراءات  األهداف  من  مجموعة 

الواضحة املتوافقة مع تلك األهداف )انظر الشكل 5-10(.

الشكل 10-4: الوعي بأهداف األمم املتحدة السبعة عشر للتنمية املستدامة )النسبة من رواد املرحلة 
املبكرة(، 2021

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.
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الشكل 10-5: الوعي بأهداف األمم املتحدة السبعة عشر للتنمية املستدامة )النسبة من أصحاب الشركات 
القائمة(، 2021

املصدر: املرصد العالمي لريادة األعمال، استبيان السكان البالغين 2021.
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القسم 11: محاور إطار العمل الريادي
في قطر 





 على إجراء استبيان الخبراء املحليين 
ً
دأب املرصد العالمي لريادة األعمال طوال 23 عاما

 حول مقاييس مختلفة تتعلق بالبيئات االقتصادية 
ً
للحصول على معلومات وآراء قرابة 36 خبيرا

واالجتماعية والسياسية لكل بلد في ظروف ريادة األعمال وملكية املنشآت الجديدة. يركز 
االستبيان على خصائص بيئة العمل التي ُيتوقع أن يكون لها تأثير كبير على قطاع ريادة األعمال، 

والتي تصنف ضمن محاور إطار العمل الريادي.
في عام 2021، أضاف املرصد محاور جديدة في إطار العمل الريادي إلى استبيان الخبراء املحليين 

لتقييم آثار جائحة كورونا على ريادة األعمال ولتقييم دعم ريادة األعمال بين النساء. 

وقد عرضت هذه املحاور في القسم 14 “املنهجية والتعاريف”. 

محور البنية التحتية التجارية 
والخدمات املهنية

متغيرات وأعباء السوق املحلية

محور البنية التحتية املادية 
والخدمات

األعراف الثقافية واالجتماعية

أثر الجائحة على ظروف ريادة 
األعمال 

ريادة األعمال بين النساء 

مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية 

تمويل رواد األعمال

سياسات الحكومة

البرامج الحكومية لدعم ريادة 
األعمال

تعليم ريادة األعمال والتدريب عليها

محور نقل البحث والتطوير
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املحليين  الخبراء  استبيان  من  موحدة  نسخة  ستخدم 
ُ
وت

لجميع البلدان ُصممت لرصد آراء الخبراء املحليين في كل بلد، 
 لهذا الغرض بناء على سمعتهم 

ً
والذين يتم اختيارهم خصيصا

املحاور  أهم  بشأن  آرائهم  تقديم  الخبراء  من  ُيطلب  وخبراتهم. 
بلدانهم. عند  في  والتنمية  الريادي  النشاط  تقيد  أو  تعزز  وهل 
فريق  بواسطة   

ً
مركزيا امللفات  تنسيق  يتم  البيانات،  كل  جمع 

 للجودة، وحساب 
ً
 داخليا

ً
بيانات املرصد، وهذا يتضمن تدقيقا

متغيرات املوقع التي تلخص كل مجموعة من األسئلة املصممة 
لقياس جوانب معينة من محاور إطار العمل الريادي.

باستخدام استبيان شبه   
ً
57 خبيرا في قطر، أجري مسح على 

املغلق  االستبيان  يتضمن  )مغلق(.  ومنظم  )مفتوح(  منظم 
نشاط  على  تؤثر  التي  املحلية  بالظروف  تتعلق  عدة  عبارات 
ريادة األعمال في قطر، وتم قياس اإلجابات باستخدام مقياس 
(. وجرى تحليل 

ً
( إلى 10 )صحيح تماما

ً
ليكرت من 0 )خاطئ تماما

البيانات املجمعة من الخبراء لتحديد درجة كل فئة من األسئلة.
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11-1: مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية 

مؤشر  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  تبنى   ،2018 عام  في 
في  األعمال  ريادة  بيئة  يقّيم  الذي  املحلية  األعمال  ريادة  بيئة 
السياسات  لواضعي  غنية  معلومات  يقدم  وهو  املعني.  البلد 
قوة  حول  الرئيسية  املعنية  الجهات  من  وغيرهم  واملختصين 
البيئة العامة لريادة األعمال. ُيشتق هذا املؤشر من محاور إطار 
العمل الريادي ويقيم تصنيفات هذه املحاور بناء على األهمية 

التي يوليها الخبراء لها.

في درجات مؤشر  التاسعة  2021، احتلت قطر املرتبة  في عام 
العربية  اإلمارات  واحتلت   .)5.5( املحلية  األعمال  ريادة  بيئة 
وفنلندا   ،)6.3( هولندا  تبعتها  األولى،  املرتبة   )6.8( املتحدة 
 ،)6.1( السعودية  العربية  واململكة   ،)6.1( وليتوانيا   ،)6.2(
املركز  في  وسويسرا   ،)5.7( والنرويج   ،)5.7( الجنوبية  وكوريا 

الثامن )5.5(. 

 .2018 في هذا املؤشر منذ عام  أداء قطر   1-11 الشكل  ويبين 
2021، كانت درجة مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية  وفي عام 
 
ً
في قطر أعلى من متوسط استبيان الخبراء املحليين وأقل قليال

من درجة عام 2020. وقد واصل تصنيف قطر في مؤشر بيئة 
ريادة األعمال املحلية االنخفاض طوال السنوات األربع املاضية 
في  األولى  املرتبة  من  العام  تصنيفها  وتراجع   ،2018 عام  منذ 
عام 2018 إلى املرتبة التاسعة في عام 2021. والسبب األسا�سي 
الريادي:  العمل  إطار  أربعة من محاور  في  التراجع املستمر  هو 
»تمويل رواد األعمال«، »سياسات الحكومة: الدعم واملالءمة«، 

و«أعباء أو لوائح تنظيم الدخول«.

2020، احتلت قطر املرتبة الثالثة في مؤشر بيئة  وكما في عام 
ريادة األعمال املحلية بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
 )6.8( 

ً
وأقل بقليل من اإلمارات التي احتلت املرتبة الرابعة عامليا

 )6.1(. وسجلت 
ً
التي احتلت املرتبة السابعة عامليا والسعودية 

على  و3.8   3.3( املؤشر  هذا  في  معدلين  أدنى  واملغرب  إيران 
في  مشاركة  دولة   50 بين  و41   49 املرتبتين  واحتلتا  التوالي(، 

االستبيان )انظر الشكل 2-11(. 

الشكل 11-1: مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية في 
قطر، 2021-2018

الشكل 11-2: مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية في 
قطر وبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2021

املصدر: استبيان الخبراء املحليين في قطر، 2018، 2019، 2020، 2021
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11-2: محاور إطار العمل الريادي 

يوضح الشكل 11-3 مستوى أداء قطر مقارنة بمتوسط املرصد 
العمل  إطار  محاور  من  محور  كل  في  األعمال  لريادة  العالمي 
الريادي الثمانية عشر. وتسجل قطر مراتب أعلى من املتوسط 
في كل محور وأداء أفضل بوضوح من متوسط املرصد العالمي 
باستثناء  الريادي  العمل  إطار  محاور  جميع  في  األعمال  لريادة 
الجائحة’’  بسبب  بعد  عن  والعمل  الرقمنة  ودعم  »تطوير 
الناشئة  للشركات  املستقلة كمحرك  اقتصاد األعمال  و«زيادة 

ونموذج لعملها بسبب الجائحة«. 

وفي استبيان الخبراء املحليين لعام 2021، حققت قطر مراتب 
عالية في هذه املحاور: تعليم ريادة األعمال والتدريب عليها بعد 
عليها  والتدريب  األعمال  ريادة  وتعليم   ،)6.2( الدراسة  مرحلة 

 ،)6.0( النساء  بين  األعمال  ريادة  ودعم   ،)5.3( املدارس  في 
واألعراف الثقافية واالجتماعية )6.1(، ونقل األبحاث والتطوير 
)5.2(، وأعباء السوق )5.1(. وصنف أداؤها ضمن أفضل عشر 

دول من أصل 50 دولة مشاركة في هذه املحاور.
العام  من   

ً
قليال أعلى  درجات  قطر  سجلت   ،2021 عام  وفي 

السابق في أربعة من محاور اإلطار: تعليم ريادة األعمال والتدريب 
عليها بعد مرحلة الدراسة، والبنية التحتية التجارية والخدمية، 
أكبر  وُسجل  واالجتماعية.  الثقافية  واألعراف  السوق،  وأعباء 
تحسن في محور نقل األبحاث والتطوير، حيث ارتفع من 4.8 في 

عام 2020 إلى 5.1 في عام 2021 )انظر الجدول 1-11(.

الشكل 11-3: تقييم الخبراء ملحاور إطار العمل الريادي، 2021

قطر متوسط املرصد العالمي لريادة األعمال

ً
، 10 = صحيح تماما

ً
مقياس محاور إطار العمل الريادي: 1 = غير صحيح إطالقا

بين معترضتين: )املرتبة من أصل 50(

املصدر: استبيان الخبراء املحليين في املرصد العالمي لريادة األعمال، 2021
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الثمانية عشر إلطار العمل الريادي في قطر )ركائز مؤشر بيئة ريادة األعمال  11-1: تصنيف املحاور  الجدول 
املحلية(، 2021-2018

2018201920202021

5.25.45.14.6كفاية تمويل رواد األعمال

4.7ال ينطبقال ينطبقال ينطبقسهولة حصول رواد األعمال على التمويل

6.26.05.55.2سياسات الحكومة: الدعم واملالءمة

5.86.15.85.3سياسات الحكومة: الضرائب والبيروقراطية 

5.96.15.75.6البرامج الحكومية لدعم ريادة األعمال

6.15.25.35.3تعليم ريادة األعمال والتدريب عليها في املدارس 

6.66.36.06.2تعليم ريادة األعمال والتدريب عليها بعد مرحلة الدراسة

5.85.25.45.2نقل األبحاث والتطوير 

5.75.75.86.0البنية التحتية التجارية والخدمية 

5.35.95.85.5متغيرات السوق املحلية

7.25.14.85.1أعباء أو لوائح تنظيم الدخول إلى السوق املحلية

6.47.57.16.9البنية التحتية املادية 

6.16.45.96.1األعراف الثقافية واالجتماعية

5.6ال ينطبقال ينطبقال ينطبقتطوير ودعم الرقمنة والعمل عن بعد بسبب الجائحة

5.9ال ينطبقال ينطبقال ينطبقزيادة اقتصاد األعمال املستقلة كمحرك للشركات الناشئة ونموذج لعملها بسبب الجائحة 

4.8ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإعطاء أولوية لحماية البيئة في الشركات وسعي الحكومات لتبني أجندات خضراء بسبب الجائحة 

فعالية التدابير الحكومية في تجنب حدوث تراجع كبير في الشركات الجديدة وإدارة األزمة الصحية 
بأقل األضرار االقتصادية املمكنة

6.6ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

6.0ال ينطبقال ينطبقال ينطبقدعم ريادة األعمال بين النساء

املصدر: استبيان الخبراء املحليين في قطر، 2018، 2019، 2020، 2021

 
ً
، 10 = صحيح تماما

ً
مقياس محاور إطار العمل الريادي: 1 = غير صحيح إطالقا

غير متوفر: محاور اإلطار: سهولة حصول رواد األعمال على التمويل، وتطوير ودعم الرقمنة والعمل عن بعد بسبب الجائحة.

وتم في عام 2021 إضافة املحاور: زيادة اقتصاد األعمال املستقلة كمحرك للشركات الناشئة ونموذج لعملها بسبب الجائحة، وإعطاء أولوية لحماية البيئة في الشركات وسعي الحكومات لتبني 
أجندات خضراء بسبب الجائحة، وفعالية تدابير الحكومات لتجنب حدوث تراجع كبير في الشركات الجديدة وإدارة األزمة الصحية بأقل األضرار االقتصادية املمكنة، دعم ريادة األعمال بين 

النساء.
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الجدول 11-2: تصنيف املحاور الثمانية عشر إلطار العمل الريادي )ركائز مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية( في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، 2021

اإلمارات ُعمانالسعوديةاملغربإيرانمصرقطرالعالم

4.54.64.34.23.66.73.86.4كفاية تمويل رواد األعمال

4.44.74.43.43.75.84.06.0سهولة حصول رواد األعمال على التمويل

4.45.24.62.34.86.54.87.0سياسات الحكومة: الدعم واملالءمة

4.75.34.22.94.55.83.77.5سياسات الحكومة: الضرائب والبيروقراطية 

4.75.64.02.53.96.53.86.5البرامج الحكومية لدعم ريادة األعمال

3.05.32.20.91.93.72.85.7تعليم ريادة األعمال والتدريب عليها في املدارس 

تعليم ريادة األعمال والتدريب عليها بعد مرحلة 
الدراسة

4.66.23.82.94.05.23.96.4

3.95.23.22.42.35.43.16.2نقل األبحاث والتطوير 

5.46.05.13.95.16.14.26.8البنية التحتية التجارية والخدمية 

5.15.55.65.34.26.86.07.3متغيرات السوق املحلية

4.45.14.82.63.25.93.26.2أعباء أو لوائح تنظيم الدخول إلى السوق املحلية

6.66.96.95.76.37.74.98.1البنية التحتية املادية 

5.06.14.83.74.06.85.47.7األعراف الثقافية واالجتماعية

تطوير ودعم الرقمنة والعمل عن بعد بسبب 
الجائحة

5.75.65.33.84.06.75.77.2

زيادة اقتصاد األعمال املستقلة كمحرك 
للشركات الناشئة ونموذج لعملها بسبب 

الجائحة 
6.15.95.95.14.57.45.48.1

إعطاء أولوية لحماية البيئة في الشركات وسعي 
الحكومات لتبني أجندات خضراء بسبب 

الجائحة 
4.14.83.62.03.45.84.57.4

فعالية التدابير الحكومية في تجنب حدوث 
تراجع كبير في الشركات الجديدة وإدارة األزمة 

الصحية بأقل األضرار االقتصادية املمكنة
5.16.65.21.35.48.24.88.0

4.96.05.12.53.97.66.17.9دعم ريادة األعمال بين النساء

املصدر: دراسة املرصد العالمي لريادة األعمال، 2021

 
ً
، 10 = صحيح تماما

ً
مقياس محاور إطار العمل الريادي: 1 = غير صحيح إطالقا
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11-2-1 تمويل رواد األعمال

 سهولة 
ً
في عام 2021، وباإلضافة إلى تقييم كفاية تمويل رواد األعمال، يقيس املرصد أيضا

حصول الشركات الجديدة والنامية على التمويل. وقد انخفض تصنيف الخبراء الوطنيين 
لتوفر املوارد املالية الكافية والدعم للشركات الجديدة والنامية من 5.1 في عام 2020 إلى 
2021. واحتلت قطر املرتبة الرابعة في هذا املحور بين بلدان الشرق األوسط  4.6 في عام 
وشمال أفريقيا واملرتبة 23 بين 50 دولة مشاركة في استبيان الخبراء املحليين، مما يضعها 
( ضمن املنطقة. وسجلت 

ً
( واإلمارات )املركز الرابع عامليا

ً
بعد السعودية )املركز الثاني عامليا

 في تصنيفات توفر القروض، والتمويل متناهي الصغر باستخدام حقوق 
ً
 كبيرا

ً
قطر تراجعا

امللكية ، والتمويل املالئكي للشركات الجديدة والنامية.

الناشئة والجديدة على   مدى سهولة حصول الشركات 
ً
2021، قاس الخبراء أيضا في عام 

 
ً
قليال أعلى  وهو   ،)4.7( املؤشر  هذا  في  عام  بشكل   19 املرتبة  قطر  واحتلت  املالي.  الدعم 
بعد  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  وتأتي    ،4.4 البالغ  العالمي  املتوسط  من 
لب من الخبراء الوطنيين تقييم مدى سهولة حصول 

ُ
اإلمارات )6.0( والسعودية )5.8(. وط

بأسعار  مالي  دعم  خدمات  وشراء  بالقروض،  تمويل  على  والنامية  الجديدة  الشركات 
واملراحل  التشغيل  بدء  نفقات  لتغطية  كاٍف  تأسي�سي  مال  رأس  على  والحصول  معقولة، 
األولى، وجذب مستثمرين جدد أو أموال لتنمية شركاتهم. وسجلت قطر أعلى تصنيف في 
مؤشر سهولة شراء خدمات دعم مالي بأسعار معقولة للشركات الجديدة والنامية )5.1( 
وأدنى تصنيف في مؤشر سهولة حصول رواد األعمال الناشئين على رأس مال تأسي�سي كاٍف 

لتغطية النفقات.

الشكل 11-4: تمويل النشاط الريادي في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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املصدر: استبيان الخبراء املحليين في املرصد العالمي لريادة األعمال 2020، 2021

بين بلدان الشرق 

األوسط وشمال 

أفريقيا

املرتبة الرابعة
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11-2-2 سياسات الحكومة 

الخبراء يتكون محور سياسات الحكومة من عنصرين:  استبيان  في  شاركوا  خبراء  عشرة  كل  من  سبعة  أفاد 
 على نشاط 

ً
املحليين )70%( أن سياسات الحكومة أثرت سلبا

ريادة األعمال في قطر منذ بداية الجائحة. وكما في عام 2020، 
الجديدة  الشركات  حصول  لعملية  تقييم  أدنى  الخبراء  أعطى 
أسبوع  غضون  في  املطلوبة  والتراخيص  التصاريح  معظم  على 
)3.6(، والتعامل مع البيروقراطية الحكومية واللوائح ومتطلبات 
الترخيص ليس باألمر الصعب على الشركات الجديدة والنامية 
العامة والتشريعات  )4.3(، والسياسات الحكومية كاملشتريات 
 
ً
واألنظمة واللوائح والتراخيص والضرائب تعطي األفضلية دوما

الخبراء  أعطى  وباملقابل،   .)4.6( والنامية  الجديدة  للشركات 
الشركات   على 

ً
يمثل عبئا الضرائب ال  مبلغ  لعبارة  تقييم  أعلى 

الجديدة والنامية )7.4(.

بأن  الخبراء  اعتقاد  درجة  ويقيس  واملالءمة،  الدعم 
الدرجة 5.2  األعمال )وسجلت قطر  رواد  تدعم  حكوماتهم 

وهي أعلى من املتوسط العالمي البالغ 4.4(. 

الضرائب والبيروقراطية ويقيس درجة اعتقاد الخبراء بأن 
وكذلك  األعمال  لرواد  ومتوازنة  مقبولة  الحالية  الضرائب 
تسهيالت  وفي  األعمال  إجراءات  في  البيروقراطية  مستوى 
تمويل أنشطة ريادة األعمال )وسجلت قطر الدرجة 5.3 وهي 

 أعلى من املتوسط العالمي البالغ 4.7(.
ً
أيضا

الشكل 11-5: السياسات الحكومية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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11-2-3 البرامج الحكومية لدعم ريادة األعمال

يوضح الشكل 11-3 مستوى أداء قطر مقارنة بمتوسط املرصد 
العمل  إطار  محاور  من  محور  كل  في  األعمال  لريادة  العالمي 

الريادي الثمانية عشر.

وأداء  محور  كل  في  املتوسط  من  أعلى  مراتب  قطر  وتسجل 
األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  متوسط  من  بوضوح  أفضل 
ودعم  »تطوير  باستثناء  الريادي  العمل  إطار  محاور  جميع  في 
اقتصاد  و«زيادة  الجائحة’’  بسبب  بعد  عن  والعمل  الرقمنة 
لعملها  ونموذج  الناشئة  للشركات  كمحرك  املستقلة  األعمال 

بسبب الجائحة«. 

وفي استبيان الخبراء املحليين لعام 2021، حققت قطر مراتب 
عالية في هذه املحاور: تعليم ريادة األعمال والتدريب عليها بعد 
عليها  والتدريب  األعمال  ريادة  وتعليم   ،)6.2( الدراسة  مرحلة 
 ،)6.0( النساء  بين  األعمال  ريادة  ودعم   ،)5.3( املدارس  في 
واألعراف الثقافية واالجتماعية )6.1(، ونقل األبحاث والتطوير 
)5.2(، وأعباء السوق )5.1(. وصنف أداؤها ضمن أفضل عشر 

دول من أصل 50 دولة مشاركة في هذه املحاور.

العام  من   
ً
قليال أعلى  درجات  قطر  سجلت   ،2021 عام  وفي 

السابق في أربعة من محاور اإلطار: تعليم ريادة األعمال والتدريب 
عليها بعد مرحلة الدراسة، والبنية التحتية التجارية والخدمية، 
أكبر  وُسجل  واالجتماعية.  الثقافية  واألعراف  السوق،  وأعباء 
تحسن في محور نقل األبحاث والتطوير، حيث ارتفع من 4.8 في 

عام 2020 إلى 5.1 في عام 2021 )انظر الجدول 1-11(.

الشكل 11-6: البرامج الحكومية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الترتيب
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11-2-4 تعليم ريادة األعمال والتدريب عليها

بمستوى  عليها  والتدريب  األعمال  ريادة  تعليم  محور  يتعلق 
الريادية  والخصائص  األعمال  ريادة  به  تحظى  الذي  االهتمام 
في جميع مراحل نظام التعليم والتدريب من املدرسة االبتدائية 
تعليم ريادة  تقييم مستوى  العليا. وقد حافظ  الدراسات  حتى 
السابقة  السنة  )5.3( على معدل  في قطر  املدارس  في  األعمال 
وهو أعلى من املتوسط العالمي لعام 2021 )3.0(. واحتلت قطر 
واملرتبة  االستبيان،  في  مشاركة  دولة   50 بين  الخامسة  املرتبة 
الثانية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد اإلمارات 

العربية املتحدة )5.7(.

ومثل نتائج عام 2020، أعطى خبراء قطر التعليم والتدريب بعد 
 
ً
املرحلة الثانوية )معاهد متوسطة، جامعة، تعليم منهي( تقييما

أكثر إيجابية )6.2(. وبشكل عام، احتلت قطر املرتبة الثانية في 
تعليم ريادة األعمال والتدريب عليها بعد مرحلة الدراسة.

املحور  هذا  في  تقييم  أعلى  الخبراء  أعطى   ،2021 عام  في  وكما 
اإلعداد  وتقديم  واإلدارة،  لألعمال  العملي  التعليم  لجودة 
املناسب لتأسيس شركات جديدة وتطويرها )6.2(. كما أعطو 
 للكليات والجامعات وأنظمة التعليم املنهي والعملي 

ً
 عاليا

ً
تقييما

جديدة  شركات  لتأسيس   
ً
مناسبا  

ً
إعدادا تقدم  التي  واملستمر 

في  للتدريس  تقييم  أدنى  أعطوا  وباملقابل،   .)6.0( وتطويرها 
الكافي  االهتمام  إيالء  صعيد  على  والثانوي  االبتدائي  التعليم 

لريادة األعمال وإنشاء الشركات الجديدة )5.1(.

الشكل 11-7: تعليم وتدريب ريادة األعمال في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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يعكس هذا املحور إلى أي مدى سيؤدي البحث والتطوير في بلد معين 
للشركات  متاحة  الفرص  هذه  وهل  جديدة  أعمال  فرص  خلق  إلى 
2021، نال تصنيف محور نقل  الجديدة والصغيرة والنامية. في عام 
األبحاث والتطوير في قطر الدرجة 5.2 بانخفاض طفيف عن 5.4 في 
عام 2020. وُسجل أكبر انخفاض في مجال حصول الشركات الجديدة 
مع  املساواة  قدم  على  الجديدة  والتكنولوجيا  األبحاث  على  والنامية 
إلى 4.4(. وعلى العكس  القائمة )من 5.0  الشركات الكبيرة والشركات 
من ذلك، حدثت أكبر زيادة عن العام السابق في تقييم قاعدة العلوم 
والتكنولوجيا التي تدعم بكفاءة إنشاء مشاريع جديدة تتبنى تكنولوجيا 

عاملية املستوى في مجال واحد على األقل )من 5.7 إلى 6.0(. 
 في استبيان الخبراء 

ً
 مشاركا

ً
واحتلت قطر املرتبة التاسعة بين 50 بلدا

املحليين وهي أعلى من املتوسط العالمي )3.9(. ونالت املرتبة الثالثة بين 
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بعد اإلمارات )6.2( والسعودية 
)5.4(. وسجل املغرب وإيران أدنى مستويات األداء في املنطقة في هذا 

املحور )2.3 و2.4 على التوالي(.

11-2-5 محور نقل البحث والتطوير

الشكل 11-8: نقل البحث والتطوير في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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11-2-6 محور البنية التحتية التجارية والخدمات املهنية

الشكل 11-9: البنية التحتية التجارية والخدمات املهنية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الترتيب

والخدمات  التجارية  التحتية  البنية  محور  تصنيف  تحّسن 
من  أعلى  وهو   )5.8( السابق  العام  عن   )6.0( قطر  في  املهنية 

الشركات  حصول  إلمكانية   )6.5( تقييم  أعلى  الخبراء  وأعطى 
بأسعار  السحابية  الحوسبة  خدمات  على  والنامية  الجديدة 
قدرة  هو  الخبراء  حدده  الذي  الرئي�سي  والتحدي  مقبولة. 
الشركات الجديدة والنامية على الوصول إلى مقاولين وموردين 
واستشاريين جيدين. يرجع تحسن التقييم العام ملحور البنية 

 14 املرتبة  واحتلت قطر   .)5.4(  2021 لعام  العالمي  املتوسط 
بعد  أفریقیا حلت  األوسط وشمال  الشرق  وفي منطقة   ،

ً
عامليا

اإلمارات )6.8( والسعودية )6.1(. 

أسا�سي  بشكل  قطر  في  املهنية  والخدمات  التجارية  التحتية 
الجديدة  الشركات  أن  يعتقدون  الذين  الخبراء  زيادة  إلى 
والنامية تستطيع تحمل تكاليف استخدام املقاولين واملوردين 
واالستشاريين أكثر من عام 2020 )من 4.8 في 2020 إلى 5.1 في 

.)2021
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11-2-7 متغيرات وأعباء السوق املحلية

يتضمن محور تنظيم الدخول إلى األسواق عنصرين: متغيرات 
السوق املحلية، وأعباء السوق املحلية. 

توفر  مستوى  العامل  هذا  يحلل  املحلية:  السوق  متغيرات 
سوق حرة ومفتوحة ال تمارس أي جهة فيها سلطتها للتأثير على 
األسعار أو تحديدها، وحيث تقابل تغيرات الطلب بتغيرات في 
العرض، وبالعكس. في عام 2021، احتلت قطر املرتبة 17 بين 
 في استبيان الخبراء املحليين في محور متغيرات 

ً
 مشاركا

ً
50 بلدا

السوق املحلية )5.5(. 

وقد انخفض تقييم الخبراء لهذا املحور عن العام السابق )من 
لها مقياس  الركيزة  2021(. وألن هذه  في   5.5 إلى   2020 في   5.8
القيمة  كانت  كلما  إيجابية  أكثر  تكون  النتيجة  فإن  معكوس، 
الخبراء  برأي  قطر  في  األعمال  بيئة  أصبحت  لذلك،  أصغر. 
 من العام السابق. 

ً
، واألسواق أقل تغيرا

ً
املحليين أكثر استقرارا

احتلت  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  بلدان  مع  وباملقارنة 
قطر املرتبة الثالثة في هذا املؤشر، بعد املغرب )4.2( في املركز 

األول وإيران )5.3( في املركز الثاني.

أعباء أو لوائح تنظيم الدخول: يلخص هذا املحور الوضع العام 
األعمال  يواجهها رواد  التي  األعباء  ناحية غياب  السوق من  في 
 
ً
بدال الجهود  هذه  تسهل  التي  واألنظمة  األسواق  دخول  عند 

من تقويضها. واحتلت قطر املرتبة التاسعة في محور أعباء أو 
2021، حلت قطر بعد  لوائح تنظيم الدخول )5.1(. ففي عام 
بلدان  بين   )5.9( والسعودية   )6.2( املتحدة  العربية  اإلمارات 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وأفاد الخبراء بحصول تحسن عن العام املا�سي في مجال دخول 
الشركات الجديدة والنامية إلى األسواق دون إعاقات غير عادلة 
من قبل الشركات القائمة وفي مجال فعالية تشريعات مكافحة 

االحتكار وتطبيقها بشكل جيد.
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الشكل 11-10: متغيرات وأعباء السوق املحلية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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11-2-8 محور البنية التحتية املادية والخدمات

إليها،  والوصول  املادية  املوارد  بتوافر  املحور  هذا  يعني 
من   

ً
ودوليا  

ً
محليا التجارية  والعمليات  والنقل  كاالتصاالت 

والعقارات  املحمول  والهاتف  السريع  كاإلنترنت  خدمات  خالل 
)األرا�سي واملباني( واملرافق الجيدة والطرق السريعة والسكك 

الحديدية واملوانئ واملطارات.

املادية  التحتية  البنية  حظيت  السابقة،  السنة  في  وكما 
األعمال  ريادة  بيئة  ركائز مؤشر  بين  تقييم  بأفضل  والخدمات 
املحلية لدولة قطر، حيث دأب الخبراء طوال السنوات الخمس 
الركيزة  هذه  لكن   .

ً
عاليا  

ً
تقييما املؤشر  إعطاء  على  املاضية 

 عن العام السابق )من 7.1 في 2020 إلى 
ً
 طفيفا

ً
شهدت تراجعا

6.9 في 2021(. واحتلت قطر املرتبة 19 في ركيزة البنية التحتية 
املادية وجاءت وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بعد 

اإلمارات العربية املتحدة )8.1( والسعودية )7.7(.

ويعزى االنخفاض املسجل هذا العام بشكل أسا�سي إلى تراجع 
للشركات   

ً
جيدا  

ً
دعما توفر  التي  املادية  التحتية  البنية  تقييم 

الجديدة والنامية، وسهولة حصول الشركات الجديدة والنامية 
على خدمات االتصاالت، وتوفر املرافق األساسية كالغاز واملاء 
على  وقدرتها  والنامية  الجديدة  للشركات  واملجارير  والكهرباء 
العام  تقييمات أفضل من  الخبراء  تكاليفها. وقد أعطى  تحمل 
واإلنتاج  للعمل  مساحات  وتوفر  االتصاالت  لتكلفة  السابق 

وبتكاليف مقبولة للشركات الجديدة والنامية.

الشكل 11-11: البنية التحتية املادية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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الشكل 11-12: املعايير الثقافية واالجتماعية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

11-2-9 األعراف الثقافية واالجتماعية

اهتمام  مدى  واالجتماعية  الثقافية  األعراف  محور  ُيظهر 
املجتمع بريادة األعمال في ثقافته من حيث السلوك واملعتقدات 
من  أعلى   )6.1( املحور  هذا  في  قطر  وتقييم  والعادات.  واللغة 
مع  وباملقارنة   .

ً
عموما  8 املرتبة  احتلت  حيث   ،)5.0( املتوسط 

قطر  تأتي  األخرى،  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  بلدان 
هذا  شهد  وقد   .)6.8( والسعودية   )7.7( اإلمارات  بعد  مباشرة 
2020 إلى 6.1 في   عن العام السابق )من 5.9 في 

ً
املحور تحسنا

في  السابق  العام  عن  التقييم  في  تحسن  أكبر  وُسجل   .)2021
إدارة حياتهم  في  األفراد  الوطنية على مسؤولية  الثقافة  تأكيد 

)من 5.4 إلى 5.8(.

ومثل عام 2020، أكد الخبراء أن الثقافة الوطنية لدولة قطر 
 
ً
تدعم نجاح الفرد بشكل كبير وتشجع اإلبداع واالبتكار فضال

عن االكتفاء الذاتي واالستقاللية واملبادرات الشخصية ومنحوا 
املخاطرة  أخذ  على  األعمال  لرواد  الوطنية  الثقافة  تشجيع 

الدرجة 5.9 )بارتفاع طفيف عن 5.7 في عام 2020(.

الترتيب

4

6

8

7

3

5

2

133املرصد العالمي لريادة األعمال – تقرير دولة قطر لعام 2021



11-2-01 أثر الجائحة على ظروف ريادة األعمال 

مراجعة  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  أجرى   ،2021 عام  في 
للمحور املتعلق بتأثير جائحة كورونا على أوضاع ريادة األعمال 
لب من الخبراء تقييم مستوى تكيف الشركات الجديدة 

ُ
 ط

ُ
حيث

والنامية مع تغيرات بيئة العمل الناجمة عن الجائحة. وتضمن 
ذلك تقييم أربعة عناصر أساسية: 

 من املتوسط العالمي البالغ 5.7. 
ً
حيث منح الخبراء هذا املحور الدرجة 5.6 وهي أقل قليال

تقدم الرقمنة والعمل عن بعد ودعمهما في قطر، 

29

 من 
ً
 كبيرا

ً
واحتلت قطر فيه املرتبة 29 بين 50 دولة مشاركة في استبيان الخبراء املحليين. يرى الخبراء أن عددا

 بأن معظمها قادر على 
ً
الشركات الجديدة والنامية تروج للعمل من املنزل بسبب الجائحة، ولكنهم أقل اعتقادا

 بوجود دعم حكومي كاٍف 
ً
 أقل اعتقادا

ً
تحمل تكلفة الرقمنة املطلوبة لتصبح قادرة على املنافسة. والخبراء أيضا

على شكل إعانات محددة أو مزايا ضريبية أو تدريب ملساعدة جميع أنواع الشركات في جميع القطاعات على 
تنفيذ و/أو تبني رقمنة األعمال.

 درجة منخفضة )5.9( مقارنة باملتوسط العالمي )6.1(. 
ً
سجلت قطر في هذا املحور أيضا

زيادة اقتصاد األعمال املستقلة كمحرك للشركات الناشئة ونموذج لعملها بسبب الجائحة:

30
 أن اقتصاد األعمال 

ً
واحتلت املرتبة في 30 بين 50 دولة مشاركة في استبيان الخبراء املحليين. ويعتقد الخبراء أيضا

 من الشركات الجديدة والنامية تتبنى نماذج 
ً
 كبيرا

ً
 لتأسيس أعمال جديدة وأن عددا

ً
 مهما

ً
املستقلة أصبح محركا

هذا االقتصاد.
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منح الخبراء قطر الدرجة 4.8 في هذا املحور، وهي أعلى من املتوسط العالمي البالغ 4.1. 

إعطاء أولوية لحماية البيئة في الشركات وسعي الحكومات لتبني أجندات خضراء: 

12

واحتلت قطر املرتبة 12 بشكل عام وحلت بعد اإلمارات العربية املتحدة )7.4( واململكة العربية السعودية )5.8(. 
 لالعتقاد أن حكومة قطر سّرعت »األجندة الخضراء« أو السياسات البيئية وأنها 

ً
والخبراء الوطنيون أكثر ميال

 
ً
 كبيرا

ً
تتخذ تدابير فعالة لتعزيز االستدامة البيئية والوعي البيئي لدى جميع الشركات، من االعتقاد بأن عددا

من الشركات الجديدة والنامية تعطي حماية البيئة أولوية على الربحية أو النمو.

سجلت قطر الدرجة 6.6 في هذا املحور، وهي أعلى بكثير من املعدل العالمي البالغ 5.1. 

فعالية تدابير الحكومات لتجنب حدوث تراجع كبير في الشركات الجديدة وإدارة األزمة 
الصحية بأقل األضرار االقتصادية املمكنة: 

10

أن  الخبراء  يعتقد  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  دول  بين  الثالثة  واملرتبة   
ً
عموما العاشرة  املرتبة  واحتلت 

الخطوات التي اتخذتها الحكومة في األشهر االثني عشر األولى من الجائحة ساعدت في تجنب حدوث انخفاض 
تتخذ  الحكومة  أن   

ً
أيضا الخبراء  ويعتقد  بها.  املرتبطة  الوظائف  وفي  والنامية  الجديدة  الشركات  في عدد  كبير 

قرارات فعالة للسيطرة على األزمة الصحية والعمل على تخفيف آثارها على االقتصاد.

الشكل 11-13: أثر الجائحة على بيئة ريادة األعمال في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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11-2-11 ريادة األعمال بين النساء 

لب 
ُ
 ط

ُ
 إضافة محور ريادة األعمال بين النساء في عام 2021 حيث

ً
تم أيضا

من الخبراء تقييم خدمات الدعم، واللوائح، والثقافة، وإمكانية دخول 
تعزيز  على  الجائحة  وأثر  التمويل،  خدمات  على  والحصول  األسواق، 
ريادة األعمال بين النساء. سجلت قطر الدرجة 6.0 في هذا املحور، وهي 
أعلى من املعدل العالمي البالغ 4.9. واحتلت املرتبة السادسة بين جميع 
الدول املشاركة في استبيان الخبراء املحليين، واملرتبة الرابعة بين بلدان 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بعد اإلمارات )7.9(، والسعودية )7.6( 

وسلطنة عمان )6.1(.

على صعيد محور ريادة األعمال بين النساء، أعطى الخبراء أعلى تقييم 
لعبارة “يتوفر التمويل لرواد األعمال الذكور واإلناث على قدم املساواة”، 
 لدرجة 

ً
وأدنى تقييم لعبارة “اللوائح الناظمة لريادة األعمال مواتية جدا
أن النساء يفضلن أن يصبحن رائدات أعمال وليس موظفات”.

الشكل 11-14: دعم ريادة األعمال بين النساء في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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القسم 12: خاتمة





األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  نتائج  أظهرت   ،2021 عام  في 
 عن العام السابق في جميع املؤشرات املتعلقة بمواقف 

ً
تراجعا

الذين  السكان  نسبة  ذلك  في  بما  األعمال  ريادة  من  املجتمع 
رواد  أن  ويرون   

ً
مرغوبا  

ً
مهنيا  

ً
خيارا األعمال  ريادة  يعتبرون 

لكن  عالية.  اجتماعية  ومكانة  كبير  باحترام  يحظون  األعمال 
إيجابية من  بشكل عام، ال يزال سكان قطر يظهرون مواقف 

ريادة األعمال.

على  مهم  تأثير  لها  األعمال  ريادة  بشأن  الفردية  والتصورات 
نوايا ريادة األعمال. في عام 2021، أعرب عدد أكبر من البالغين 
مقارنة بالعام السابق عن نية في تأسيس مشروع أعمال خاص 
أن  ورغم  املقبلة.  الثالث  السنوات  في  لحسابهم  العمل  أو  بهم 
نسبة الذين يعتقدون أنه من السهل تأسيس عمل جديد في قطر 
تراجعت عن عام 2020، فإن نسبة الذين قالوا إن الخوف من 
األخرى،  تراجعت هي  تأسيس عمل جديد  يمنعهم من  الفشل 
بأنهم  ويعتقدون  جيدة   

ً
فرصا يرون  الذين  عدد  ارتفع  حين  في 

برز 
ُ
ت جديد.  عمل  لتأسيس  الالزمة  واملهارات  املعرفة  يمتلكون 

 حصول تغيير في معدل 
ً
نتائج دراسة املرصد لعام 2021 أيضا

نشاط ريادة األعمال في املرحلة املبكرة بين الرجال والنساء حيث 
بالعام السابق. كما كانت النساء أكثر  اتسعت الفجوة مقارنة 
 من الرجال للقول إن الخوف من الفشل يمنعهن من 

ً
احتماال

 أقل احتماال لالعتقاد أنه من 
ً
تأسيس عمل جديد، وهن أيضا

السهل تأسيس عمل جديد وأنهن يمتلكن القدرة على تأسيسه. 
وتظهر النتائج ضرورة اتخاذ تدابير ملعالجة املشاكل التي تواجه 
وعدم  الفرص  عن  البحث  في  ملساعدتهن  الثقة  كبناء  اإلناث 

الخوف من الفشل.

 في نشاط ريادة األعمال 
ً
2021، شهدت قطر انخفاضا في عام 

القائمة  الشركات  ملكية  معدل  بقي  بينما  املبكرة،  املرحله  في 
أعلى  ليبلغ  للموظفين  الريادي  النشاط  ارتفع معدل  . كما 

ً
ثابتا

النخفاض   
ً
ونظرا املاضية.  الخمس  بالسنوات  مقارنة  قيمة 

نسبة البالغين الذين يمتلكون شركات ويديرونها في قطر، فإن 
معدل توقف الشركات في ازدياد، وصرح أكثر من نصف الذين 
توقفوا عن العمل بأن السبب هو جائحة كورونا. والحقيقة أن 
 في بيئة ريادة األعمال خالل العامين 

ً
 جذريا

ً
الجائحة سببت تحوال

املاضيين بما في ذلك اختيار الشركات الناشئة والجديدة لقطاع 
النشاط، حيث زادت نسبة الشركات العاملة في قطاع خدمات 
 دوافع تأسيس عمل جديد بسبب تزايد 

ً
األعمال. وتغيرت أيضا

عدد رواد األعمال الذين يحركهم دافع إحداث فرق في العالم 
على   

ً
أيضا كورونا  جائحة  وأثرت  عائلي.  تقليد  مواصلة  ودافع 

استخدام التكنولوجيا الرقمية في الشركات حيث ذكر أكثر من 
نصف الشركات الجديدة والقائمة أنهم إما تبنوا التكنولوجيا 

الرقمية ألول مرة أو زادوا استخدامها ملواجهة كوفيد-19.

 أن معظم رواد األعمال في قطر قدموا 
ً
تظهر نتائج 2021 أيضا

السابق وأن أصحاب  العام  لنمو أعمالهم أفضل من  توقعات 
أسهل  يصبح  جديد  عمل  تأسيس  أن  يرون  القائمة  الشركات 
أنه  مما كان عليه قبل الجائحة، ولكن ال يزال نصفهم يعتقد 
أكثر صعوبة. ووافق أغلبية رواد األعمال على أن حكومة قطر 
وبالتالي  فعال،  بشكل  للجائحة  االقتصادية  العواقب  عالجت 
 في تقديم الدعم للشركات الجديدة والقائمة 

ً
 نشطا

ً
مارست دورا

 في نسبة 
ً
 طفيفا

ً
خالل تلك الفترة. بيد أن النتائج تظهر انخفاضا

الذين يرون فرص عمل جديدة خلقتها آثار الجائحة.

إطار  محاور  معظم  في   
ً
انخفاضا قطر  سجلت   ،2021 عام  في 

العمل الريادي، واحتلت املرتبة التاسعة بشكل عام في مؤشر 
في  الثامنة  املرتبة  في  كانت  أن  )بعد  املحلية  ريادة األعمال  بيئة 
عام 2020(. في السنوات القليلة املاضية، نفذت حكومة قطر 
الدعم  برامج  األعمال من خالل  ريادة  لتعزيز  مبادرات عديدة 
األعمال.  ريادة  نوايا  معدل  ارتفاع  في  هذا  ويظهر  والتعليم. 
العام  عن  تراجًعا   

ً
أيضا املحليين  الخبراء  استبيان  نتائج  تظهر 

السابق في محاور اإلطار التالية: تعليم ريادة األعمال والتدريب 
عليها بعد مرحلة الدراسة، وأعباء أو لوائح تنظيم الدخول إلى 
السوق املحلية، والبنية التحتية التجارية والخدمية، واألعراف 
ضرورة   

ً
أيضا يبرزون  قطر  خبراء  ولكن  واالجتماعية.  الثقافية 

إطالق  على  التركيز  خالل  من  األعمال  ريادة  بيئة  تعزيز  زيادة 
مبادرات بشأن السياسات الحكومية الخاصة بريادة األعمال، 
وعمليات  الحكومية،  واللوائح  البيروقراطية،  واإلجراءات 
 إلى محدودية 

ً
ترخيص وتسجيل الشركات. ويشير الخبراء أيضا

األعمال،  ريادة  أمام   
ً
رئيسيا  

ً
عائقا بوصفه  املالي  الدعم  توفر 

 في التقييمات الخاصة بتوفر 
ً
 كبيرا

ً
حيث تسجل قطر انخفاضا

القروض، والتمويل متناهي الصغر باستخدام حقوق امللكية ، 
والتمويل املالئكي لألعمال للشركات الجديدة والنامية.
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القسم 13: بيانات البلدان املقارنة





)
ً
الجدول 13-1: النشاط الريادي )نسب السكان بعمر 18-64 عاما

البلد
النشاط الريادي للموظفينمعدل ملكية الشركات القائمةنشاط ريادة األعمال في املرحله املبكرة

املرتبة/37النسبة املئويةاملرتبة/47النسبة املئويةاملرتبة/47النسبة املئوية

22=13.5205.5262.4بالروسيا

21.0710.073.318البرازيل

20.188.2164.710كندا

194.015=29.937.1تشيلي

--151.847=15.7كولومبيا

8=12.4254.0375.7كرواتيا

8.4338.6121.032قبرص

--41.913.838جمهورية الدومينيكان

--40=9.2303.6مصر

96.64=7.9358.9فنلندا

402.821=7.7363.6فرنسا

6.9385.0303.417أملانيا

28=4314.721.5=5.5اليونان

28.3412.731.131غواتيماال

268.4153.020=9.8هنغاريا

130.535=14.4188.5الهند

24=8.8328.8111.9إيران

8=12.5246.9215.7أيرلندا

6=9.6293.3455.8إسرائيل

4.8454.5333.219إيطاليا

26=6.3414.8321.7اليابان

--19.9912.14كازاخستان

13=15.1179.984.1التفيا

404.611=7.3373.6لوكسمبورغ

--6.1424.931املغرب

233.516=14.2196.4هولندا

24=3.1463.5431.9النرويج

--12.7222.846ُعمان

26=21.863.7391.7بنما

2.04711.150.833بولندا

15.9146.1257.91قطر

28=13.42116.411.5كوريا الجنوبية

22=352.4=9.7284.1رومانيا

36=8.3343.4440.3روسيا االتحادية

36=270.3=19.6105.3السعودية

6.4406.5220.634سلوفاكيا

135.95=6.7398.5سلوفينيا

--17.5115.229جنوب أفريقيا

--437.218=5.5إسبانيا

33.628.1171.430السودان

6=9.0314.3345.8السويد

197.13=267.1=9.8سويسرا

--1511.06=15.7تركيا

237.82=126.4=16.5اإلمارات

13=274.1=12.6235.3اململكة املتحدة

94.512=128.9=16.5الواليات املتحدة األمريكية

--35=23.154.1األورغواي

13.56.83.4املتوسط
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)
ً
الجدول 13-2: مواقف وتصورات السكان )نسبة السكان املوافقين بعمر 18-64 عاما

البلد

معرفة أشخاص
أسسوا شركة جديدة خالل 

السنتين األخيرتين
الفرص املدركة

التصورات عن 
سهولة إنشاء 
شركة جديدة

الخوف من الفشل 
)النسبة بين الذين يرون 

الفرص(
نوايا ريادة األعمالالقدرات املدركة

61.325.034.556.052.024.1بالروسيا

70.654.842.045.166.753.0البرازيل

51.770.566.853.858.913.4كندا

70.759.848.046.870.750.3تشيلي

58.238.129.048.756.220.9كولومبيا

68.058.330.945.671.121.7كرواتيا

72.950.250.950.164.115.1قبرص

82.774.466.636.788.754.8جمهورية الدومينيكان

30.873.272.453.065.855.3مصر

64.161.069.644.542.89.7فنلندا

46.352.152.044.148.614.5فرنسا

39.948.238.237.937.15.8أملانيا

32.648.635.151.553.19.6اليونان

71.169.148.841.576.345.0غواتيماال

49.736.549.133.736.08.1هنغاريا

63.183.482.254.186.018.1الهند

41.917.917.720.266.426.4إيران

57.557.358.949.957.815.2أيرلندا

63.545.813.746.637.517.5إسرائيل

41.134.716.645.344.79.4إيطاليا

20.111.729.747.912.33.2اليابان

53.451.452.412.165.455.3كازاخستان

41.139.629.437.353.317.9التفيا

43.054.164.143.052.913.2لوكسمبورغ

44.064.156.135.561.543.3املغرب

56.869.985.636.845.417.6هولندا

38.074.380.338.342.04.9النرويج

69.467.744.524.659.253.2ُعمان

45.346.349.145.669.844.1بنما

54.072.564.343.560.12.9بولندا

55.973.864.238.270.950.4قطر

40.544.035.014.754.026.7كوريا الجنوبية

37.749.127.048.350.09.7رومانيا

59.833.532.548.234.59.7روسيا االتحادية

58.095.493.553.690.518.0السعودية

53.933.425.846.041.85.3سلوفاكيا

54.651.561.043.058.515.4سلوفينيا

37.657.967.653.069.720.0جنوب أفريقيا

38.130.035.951.049.87.7إسبانيا

66.872.166.740.588.143.7السودان

55.179.682.643.649.913.1السويد

54.754.768.930.449.613.4سويسرا

42.831.925.139.859.331.3تركيا

54.673.574.449.765.135.9اإلمارات

49.861.270.751.851.19.3اململكة املتحدة

58.863.266.942.664.614.8الواليات املتحدة األمريكية

54.558.437.748.269.833.0األورغواي

52.754.851.442.857.923.4املتوسط
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الشركات  وأصحاب  املبكرة،  املرحلة  أعمال  رواد  )نسب  األعمال  رواد  وتصورات  مواقف   :3-13 الجدول 
القائمة، والنشاط الريادي للموظفين(

البلد

نسب الذين يؤسسون أو يديرون شركة جديدة أو قائمة وأجابوا موافق أو موافق بشدة على أن 
 جديدة يرغبون في العمل أو يعملون على تحقيقها

ً
الجائحة وفرت فرصا

نسب الذين يؤسسون أو يديرون شركة جديدة أو قائمة ويعتقدون أن 
" مما كان عليه الحال قبل 

ً
 ما" أو "كثيرا

ً
تأسيس عمل جديد أصعب "نوعا

عام

% ريادة األعمال في 
املرحلة املبكرة

% النشاط الريادي للموظفين% أصحاب الشركات القائمة
% ريادة األعمال في 

املرحلة املبكرة
% أصحاب الشركات القائمة

30.419.636.166.158.8بالروسيا

53.649.757.160.961.9البرازيل

67.141.970.552.854.9كندا

65.545.077.966.772.4تشيلي

58.478.8-55.944.3كولومبيا

32.725.742.727.724.7كرواتيا

39.419.161.043.636.0قبرص

56.538.3-52.052.7جمهورية الدومينيكان

40.738.0-43.534.3مصر

28.822.460.313.321.0فنلندا

39.930.954.035.233.0فرنسا

36.530.930.139.040.7أملانيا

28.914.939.441.156.9اليونان

51.538.764.558.567.7غواتيماال

23.411.928.633.941.3هنغاريا

77.668.280.686.883.8الهند

34.08.061.989.388.9إيران

60.552.666.651.855.3أيرلندا

50.025.947.440.945.9إسرائيل

46.323.436.047.057.6إيطاليا

28.017.437.949.152.3اليابان

67.375.5-32.519.2كازاخستان

35.017.248.69.810.1التفيا

46.830.736.538.844.2لوكسمبورغ

52.059.7-26.316.8املغرب

57.441.758.131.735.5هولندا

30.541.748.014.510.0النرويج

37.237.0-37.422.8ُعمان

53.744.077.862.562.7بنما

24.821.644.241.923.8بولندا

41.531.651.547.154.7قطر

8.21.20.057.969.9كوريا الجنوبية

47.042.048.142.236.5رومانيا

21.011.40.049.662.9روسيا االتحادية

50.330.179.925.019.2السعودية

45.113.471.757.562.4سلوفاكيا

44.931.560.023.028.2سلوفينيا

59.256.2-48.954.2جنوب أفريقيا

48.548.3-40.824.5إسبانيا

44.746.044.573.175.7السودان

38.626.157.418.615.6السويد

36.640.355.030.635.6سويسرا

62.471.3-33.238.1تركيا

59.963.658.732.229.3اإلمارات 

57.438.080.035.740.9اململكة املتحدة

52.640.155.435.439.0الواليات املتحدة األمريكية

47.039.3-42.227.1األورغواي

42.631.852.146.047.9املتوسط
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الشركات  وأصحاب  املبكرة،  املرحلة  أعمال  رواد  )نسب  األعمال  رواد  وتصورات  مواقف   :4-13 الجدول 
القائمة، والنشاط الريادي للموظفين( )تتمة(

البلد

نسب الذين يؤسسون أو يديرون شركة جديدة أو قائمة 
ويتوقعون زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية لبيع 

املنتجات أو الخدمات في األشهر الستة املقبلة

نسب الذين يؤسسون أو يديرون شركة جديدة أو قائمة 
 
ً
وأجابوا موافق/موافق بشدة على أنهم دائما

يأخذون اآلثار االجتماعية بعين االعتبار عن اتخاذ القرارات

نسب الذين يؤسسون أو يديرون شركة جديدة أو قائمة 
 يأخذون اآلثار 

ً
وأجابوا موافق/موافق بشدة على أنهم دائما

البيئية بعين االعتبار عن اتخاذ القرارات

% ريادة األعمال في املرحلة 
املبكرة

% أصحاب الشركات القائمة
% ريادة األعمال في املرحلة 

املبكرة
% أصحاب الشركات القائمة

% ريادة األعمال في املرحلة 
املبكرة

% أصحاب الشركات القائمة

37.525.564.364.867.662.1بالروسيا

83.666.289.984.584.185.7البرازيل

55.438.380.364.872.262.6كندا

77.051.088.087.290.994.4تشيلي

80.262.687.282.789.681.2كولومبيا

57.352.578.778.781.985.4كرواتيا

53.146.268.072.365.972.7قبرص

74.564.481.273.579.764.9جمهورية الدومينيكان

69.758.286.389.986.589.0مصر

32.222.464.171.572.774.3فنلندا

9.025.071.558.669.069.2فرنسا

41.922.170.355.662.664.8أملانيا

57.430.076.066.683.577.4اليونان

75.361.792.792.982.592.8غواتيماال

28.318.074.560.986.383.7هنغاريا

59.348.889.685.081.980.5الهند

54.226.969.151.760.040.3إيران

66.256.577.565.976.471.7أيرلندا

46.628.358.155.949.250.0إسرائيل

51.435.286.179.180.277.0إيطاليا

62.146.471.664.166.169.4اليابان

59.131.551.830.450.132.9كازاخستان

49.628.882.175.283.177.1التفيا

48.833.072.296.371.278.8لوكسمبورغ

66.634.885.373.785.180.8املغرب

41.020.569.668.767.977.0هولندا

44.744.440.550.750.461.2النرويج

48.813.681.585.978.382.2ُعمان

74.465.382.674.789.089.3بنما

20.14.144.45.142.44.9بولندا

70.661.987.588.186.485.9قطر

51.062.060.563.557.572.9كوريا الجنوبية

28.020.181.471.383.982.3رومانيا

34.618.463.364.566.469.6روسيا االتحادية

47.723.181.964.377.959.0السعودية

17.216.777.776.167.374.9سلوفاكيا

45.630.985.682.792.089.0سلوفينيا

----52.062.7جنوب أفريقيا

50.332.967.369.967.875.8إسبانيا

59.957.382.185.181.090.1السودان

34.326.360.166.060.259.7السويد

43.435.280.369.973.867.9سويسرا

55.250.779.078.989.589.4تركيا

75.973.593.390.788.986.6اإلمارات

62.743.873.372.072.767.8اململكة املتحدة

60.834.376.061.675.667.0الواليات املتحدة األمريكية

64.531.487.272.585.793.5األورغواي

52.739.275.570.574.673.1املتوسط
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)
ً
الجدول 13-5: النشاط الريادي حسب العمر، والجنس، واملستوى التعليمي )نسب السكان بعمر 18-64 عاما

البلد

نشاط ريادة األعمال في املرحله املبكرة حسب الجنس
نشاط ريادة األعمال في املرحله املبكرة حسب الفئة 

العمرية
نشاط ريادة األعمال في املرحله املبكرة بين الخريجين وغير 

الخريجين

نشاط ريادة األعمال في 
املرحلة املبكرة بين الذكور

نشاط ريادة األعمال في 
املرحلة املبكرة بين اإلناث

18-3435-64
نسب الخريجين الذين 
يمارسون نشاط ريادة 

األعمال في املرحله املبكرة

نسب غير الخريجين الذين 
يمارسون نشاط ريادة 

األعمال في املرحله املبكرة

14.212.917.411.617.19.8بالروسيا

23.318.722.919.626.519.4البرازيل

24.415.831.314.120.917.4كندا

34.725.332.927.831.327.3تشيلي

17.414.116.814.816.714.3كولومبيا

15.59.218.19.316.39.8كرواتيا

10.86.18.18.59.75.7قبرص

40.143.841.642.242.741.0جمهورية الدومينيكان

12.55.710.77.412.38.1مصر

9.46.48.47.68.27.6فنلندا

8.47.19.56.810.04.7فرنسا

8.45.39.45.78.55.6أملانيا

6.54.66.84.75.75.4اليونان

32.923.931.224.633.727.9غواتيماال

12.17.511.78.710.79.3هنغاريا

16.312.314.214.517.19.7الهند

10.47.19.28.49.67.6إيران

13.711.316.710.213.410.5أيرلندا

10.48.89.39.79.59.8إسرائيل

6.23.58.33.49.73.5إيطاليا

8.54.06.16.45.57.4اليابان

18.521.321.219.019.720.8كازاخستان

18.212.022.011.912.416.2التفيا

9.35.19.75.99.63.0لوكسمبورغ

5.96.36.35.85.46.6املغرب

15.513.015.613.517.512.6هولندا

4.41.82.03.72.73.7النرويج

13.511.915.09.414.011.1ُعمان

23.220.323.120.723.618.9بنما

2.41.73.01.52.11.7بولندا

17.210.515.915.817.012.6قطر

15.910.710.914.514.112.4كوريا الجنوبية

9.89.611.38.910.76.0رومانيا

10.26.610.77.18.76.9روسيا االتحادية

20.119.018.920.218.921.7السعودية

7.85.08.45.47.36.0سلوفاكيا

7.26.112.34.38.05.5سلوفينيا

18.816.219.215.317.217.7جنوب أفريقيا

5.45.65.35.67.83.8إسبانيا

40.826.433.533.736.032.3السودان

11.86.09.28.89.48.4السويد

12.37.28.910.311.76.6سويسرا

21.110.316.315.215.515.7تركيا

20.18.216.117.016.417.1اإلمارات

14.210.916.010.613.311.8اململكة املتحدة

17.815.218.915.115.918.5الواليات املتحدة األمريكية

25.920.226.320.926.222.5األورغواي

15.411.515.212.514.812.4املتوسط
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الجدول 13-6: املشاركة في األنشطة الريادية الجديدة حسب القطاع )نسبة نشاط ريادة األعمال في املرحلة 
املبكرة(

القطاع التحويليالقطاع االستخراجيخدمات املستهلكخدمات األعمالالبلد

20.339.07.833.0بالروسيا

12.161.42.524.0البرازيل

25.551.93.419.2كندا

16.356.94.022.8تشيلي

17.059.00.723.3كولومبيا

25.636.611.226.6كرواتيا

16.758.63.221.5قبرص

11.575.20.812.5جمهورية الدومينيكان

6.744.69.539.2مصر

31.636.012.120.3فنلندا

35.941.24.018.9فرنسا

29.050.42.618.1أملانيا

17.342.712.427.6اليونان

5.272.95.516.4غواتيماال

16.942.911.528.7هنغاريا

1.771.38.218.8الهند

16.644.44.834.2إيران

21.854.55.118.6أيرلندا

40.448.10.610.9إسرائيل

36.941.05.416.7إيطاليا

25.256.32.815.6اليابان

12.156.46.025.5كازاخستان

24.736.58.430.4التفيا

43.835.72.717.8لوكسمبورغ

8.555.65.530.4املغرب

26.857.10.515.6هولندا

32.644.17.416.0النرويج

14.557.88.319.4ُعمان

15.761.94.617.8بنما

21.546.88.223.4بولندا

17.846.22.333.7قطر

16.656.03.024.4كوريا الجنوبية

14.644.112.928.4رومانيا

15.442.64.937.0روسيا االتحادية

3.886.90.48.9السعودية

17.052.12.428.5سلوفاكيا

30.041.72.625.7سلوفينيا

8.868.64.618.1جنوب أفريقيا

34.144.43.418.1إسبانيا

4.351.120.723.9السودان

34.139.38.318.3السويد

42.236.62.718.5سويسرا

11.444.412.032.2تركيا

23.245.61.330.0اإلمارات

34.552.11.911.5اململكة املتحدة

32.644.63.918.9الواليات املتحدة األمريكية

15.154.95.724.4األورغواي

21.050.85.622.6املتوسط
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)
ً
الجدول 13-7: توقعات ونطاق ريادة األعمال )نسب السكان بعمر 18-64 عاما

البلد

نسب البالغين الذين يؤسسون أو يديرون شركة جديدة وتوقعاتهم لخلق فرص العمل في 
نسب البالغين الذين يؤسسون أو يديرون شركة جديدة ويتوقعون تحقيق %25 أو غضون خمس سنوات

أكثر من اإليرادات خارج بلدهم

6 وظائف أو أكثر1 – 5 وظائف0 وظيفة

6.53.13.92.6بالروسيا

7.17.56.40.2البرازيل

11.64.93.65.9كندا

4.015.810.10.2تشيلي

1.27.37.20.9كولومبيا

4.24.43.72.0كرواتيا

3.14.50.81.2قبرص

33.85.82.46.1جمهورية الدومينيكان

3.52.53.20.6مصر

4.92.20.80.7فنلندا

3.52.41.81.0فرنسا

3.82.11.01.1أملانيا

1.82.81.01.4اليونان

6.014.87.50.3غواتيماال

4.44.21.20.8هنغاريا

6.76.90.70.1الهند

3.12.92.80.2إيران

5.03.93.53.0أيرلندا

5.42.61.51.5إسرائيل

2.51.31.00.5إيطاليا

3.02.01.30.5اليابان

9.65.05.40.2كازاخستان

6.14.74.32.8التفيا

1.93.42.01.7لوكسمبورغ

1.42.72.00.4املغرب

4.46.23.62.9هولندا

1.11.30.70.2النرويج

8.51.92.30.5ُعمان

2.411.18.20.7بنما

0.61.00.40.1بولندا

4.12.09.81.5قطر

3.95.44.10.7كوريا الجنوبية

5.13.01.60.4رومانيا

2.72.33.40.3روسيا االتحادية

3.211.54.90.3السعودية

3.82.20.40.1سلوفاكيا

2.82.61.21.0سلوفينيا

7.34.95.31.4جنوب أفريقيا

2.82.10.60.6إسبانيا

20.47.75.51.5السودان

5.52.60.80.9السويد

4.33.32.22.1سويسرا

3.63.48.72.5تركيا

2.12.412.04.4اإلمارات

5.74.52.42.7اململكة املتحدة

6.05.84.60.9الواليات املتحدة األمريكية

8.49.15.60.9األورغواي

5.44.63.61.3املتوسط
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( )تتمة(
ً
الجدول 13-8: توقعات ونطاق ريادة األعمال )نسب السكان بعمر 18-64 عاما

البلد

نسبة البالغين الذين يؤسسون شركة جديدة بمنتجات أو خدمات جديدة في 
مناطقتهم أو في بلدهم أو في العالم

نسبة البالغين الذين يؤسسون شركة جديدة تستخدم تكنولوجيا أو عمليات جديدة في 
مناطقتهم أو في بلدهم أو في العالم

جديدة في العالمجديدة في بلدهمجديدة في مناطقهمجديدة في العالمجديدة في بلدهمجديدة في مناطقهم

1.60.70.21.80.40.4بالروسيا

3.80.30.33.00.40.0البرازيل

6.22.91.35.82.70.9كندا

10.03.12.48.02.31.2تشيلي

4.31.80.53.91.50.5كولومبيا

2.22.00.91.51.90.5كرواتيا

1.31.10.02.01.00.1قبرص

7.03.60.76.53.20.7جمهورية الدومينيكان

2.30.60.12.40.50.0مصر

0.50.80.70.60.80.5فنلندا

1.30.90.41.30.70.4فرنسا

1.10.70.30.90.50.2أملانيا

0.80.70.30.70.70.1اليونان

8.70.80.57.01.00.9غواتيماال

1.80.60.21.50.70.0هنغاريا

2.40.20.12.50.20.1الهند

1.10.50.20.50.40.1إيران

3.51.20.73.31.20.6أيرلندا

1.40.70.30.60.40.4إسرائيل

1.10.50.30.80.60.2إيطاليا

1.11.20.41.21.10.6اليابان

0.40.10.11.00.10.0كازاخستان

1.00.81.10.61.10.6التفيا

1.02.00.90.40.81.0لوكسمبورغ

0.90.20.00.60.20.0املغرب

2.71.61.22.41.80.8هولندا

0.60.30.10.20.00.1النرويج

1.80.50.11.10.40.0ُعمان

5.11.50.76.11.50.7بنما

0.20.10.00.30.10.0بولندا

1.73.40.31.94.00.5قطر

1.31.90.41.11.40.3كوريا الجنوبية

1.10.80.21.10.80.1رومانيا

1.00.10.20.90.10.1روسيا االتحادية

1.80.40.11.70.50.1السعودية

1.40.20.00.80.30.1سلوفاكيا

1.01.00.51.00.80.3سلوفينيا

4.00.90.33.20.90.3جنوب أفريقيا

0.80.40.30.80.50.3إسبانيا

1.60.50.02.20.50.0السودان

1.00.70.60.91.00.5السويد

1.61.31.10.81.00.9سويسرا

3.83.41.54.62.40.8تركيا

3.02.71.33.13.11.2اإلمارات

2.10.81.21.60.60.7اململكة املتحدة

1.91.01.61.71.01.1الواليات املتحدة األمريكية

3.51.70.63.81.81.3األورغواي

2.31.10.52.11.00.4املتوسط
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الجدول 13-9: دوافع تأسيس شركات جديدة )نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة املوافقين واملوافقين بشدة(

إحداث فرق في العالمالبلد
ً
كسب العيش ألن الوظائف نادرةمواصلة تقليد عائليبناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع جدا

25.576.215.171.5بالروسيا

75.756.532.076.8البرازيل

70.468.450.070.7كندا

56.653.533.673.9تشيلي

64.664.343.678.8كولومبيا

38.751.328.565.7كرواتيا

32.281.313.772.8قبرص

72.164.437.672.9جمهورية الدومينيكان

63.472.449.586.9مصر

40.133.424.347.9فنلندا

25.839.422.951.2فرنسا

39.443.724.240.9أملانيا

29.950.439.763.2اليونان

80.775.849.291.7غواتيماال

61.732.521.066.8هنغاريا

75.973.474.391.5الهند

36.792.917.364.1إيران

57.859.029.056.0أيرلندا

36.974.915.049.8إسرائيل

21.553.422.861.4إيطاليا

37.342.131.940.1اليابان

0.391.38.739.8كازاخستان

36.937.124.265.3التفيا

56.938.627.732.9لوكسمبورغ

17.646.522.387.1املغرب

52.741.824.544.1هولندا

39.237.423.026.5النرويج

43.778.226.089.7ُعمان

65.450.139.078.4بنما

16.062.512.553.4بولندا

46.577.337.454.8قطر

9.071.14.134.3كوريا الجنوبية

65.964.931.175.0رومانيا

27.665.320.868.9روسيا االتحادية

63.778.665.582.8السعودية

18.722.125.889.8سلوفاكيا

61.842.627.463.8سلوفينيا

81.483.363.284.7جنوب أفريقيا

43.238.019.772.4إسبانيا

49.386.856.887.7السودان

45.355.020.628.0السويد

57.951.514.146.8سويسرا

34.339.941.755.0تركيا

66.178.749.768.8اإلمارات

53.055.221.763.8اململكة املتحدة

71.274.141.545.8الواليات املتحدة األمريكية

38.738.825.071.3األورغواي

46.958.830.863.9املتوسط
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الجدول 13-10: مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية في قطر وعدد محاور إطار العمل الريادي التي اعتبر أداؤها 
 أو أفضل )الدرجة ≤5(

ً
كافيا

 أو أفضل البلد
ً
عدد محاور إطار العمل الريادي التي اعتبر أداؤها كافيا

درجة مؤشر بيئة 
ريادة األعمال 

املحلية

33.6بالروسيا

23.6البرازيل

65.1كندا

54.5تشيلي

64.7كولومبيا

23.9كرواتيا

34.2قبرص

33.7جمهورية الدومينيكان

34.4مصر

126.2فنلندا

85.1فرنسا

75.1أملانيا

24.4اليونان

43.8غواتيماال

34.5هنغاريا

55.0الهند

23.3إيران

64.7أيرلندا

44.9إسرائيل

34.7إيطاليا

24.2جامايكا

24.7اليابان

74.8كازاخستان

65.0التفيا

126.1ليتوانيا 

74.9لوكسمبورغ

44.3املكسيك

23.9املغرب

126.3هولندا

105.7النرويج

24.1ُعمان

13.9بنما

34.2بولندا

115.5قطر

85.7كوريا الجنوبية

24.0رومانيا

34.1روسيا االتحادية

126.1السعودية

24.3سلوفاكيا

44.3سلوفينيا

03.7جنوب أفريقيا

105.4إسبانيا

13.2السودان

65.3السويد

105.5سويسرا

24.2تركيا

136.8اإلمارات

64.9اململكة املتحدة

85.3الواليات املتحدة األمريكية

44.3األورغواي

4.7املتوسط
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القسم 14: املنهجية والتعاريف 
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عن املرصد العالمي لريادة األعمال

ثمة توافق واسع بين األكاديميين وصناع السياسات على أن رواد 
 في االزدهار 

ً
 حاسما

ً
األعمال، واملنشآت التي يؤسسونها، تلعب دورا

االقتصادي. فهي تدعم وتعزز ريادة األعمال، ونمو الشركات، 
واالبتكار في املناطق الجغرافية. ويساهم املرصد العالمي لريادة 

األعمال في هذا من خالل الدراسات والتحليالت الشاملة ملواقف 
وأنشطة ريادة األعمال في جميع أرجاء العالم.

وقد وضع اإلطار النظري لدراسة املرصد بحيث يبين الترابط الوثيق بين ريادة األعمال والتنمية االقتصادية، من أجل:

تحديد العوامل التي تشجع أو تعيق 
النشاط الريادي والسيما املتعلقة 

منها بالقيم االجتماعية، والخصائص 
الشخصية، وبيئة النشاط الريادي

توفير منصة لتقييم أثر النشاط الريادي 
على النمو االقتصادي في كل بلد.

توضيح أثر السياسات في حفز القدرات 
الريادية في اقتصاد معين.
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منذ إنشائه في عام 1997 على يد باحثين في كلية بابسون وكلية 
ليصبح  األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  تطور  لألعمال،  لندن 
فهمنا  بتحسين  املعنية  العاملية  األبحاث  مؤسسات  أكبر  أحد 
املرصد،  ودأب  الوطنية.  والتنمية  األعمال  ريادة  بين  للعالقة 
طوال السنوات الثالث والعشرين منذ إنشائه، على قياس ريادة 
الجغرافية  املناطق  جميع  من  دولة   100 من  أكثر  في  األعمال 

وجميع مستويات التطور االقتصادي.

مختلف  في  األعمال  ريادة  معدالت  عن  بيانات  املرصد  ينتج 
كالتركيبة  األعمال،  رواد  خصائص  وعن  نشاطها،  مراحل 
خصائص  إلى  باإلضافة  والطموحات،  والدوافع،  السكانية، 
كما  والصناعة.  االبتكار  في  مشاركتها  مستوى  مثل  شركاتهم، 
يكشف مجموعة من األفكار لدى السكان البالغين في البلدان 
للمواقف  متعددة  مقاييس  باستخدام  بالدراسة  املشمولة 
وهو  األعمال.  برواد  واملعرفة  الفردية  والتصورات  املجتمعية 
يقدم مجموعة شاملة من املؤشرات عن ريادة األعمال، تسمح 
تشمله  اقتصاد  كل  في  األعمال  لرواد  تفصيلية  صورة  ببناء 
املنظم  النشاط  يقيس  البالغين  السكان  فاستبيان  الدراسة. 
وغير املنظم، أي ال يكتفي باألنشطة االقتصادية املرخصة التي 
من  العديد  في  األعمال  ريادة  من  صغيرة  نسبة  سوى  تمثل  ال 
تقدم  الشركات  مستوى  على  الدراسات  أن  ورغم  املجتمعات. 
األشخاص  على  ينصب  املرصد  تركيز  فإن  مفيدة،  معلومات 

 ويديرونه.
ً
 جديدا

ً
الذين يؤسسون عمال

من  يجمعها  التي  للبيانات   
ً
أساسيا  

ً
مصدرا املرصد  ويمثل   

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

ويعالجها فريق بيانات مركزي.
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كيف يقيس املرصد نشاط ريادة األعمال: قائمة املؤشرات

مؤشرات نشاط ريادة األعمال

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

معدل ريادة األعمال الناشئة: 
 
ً
نسبة السكان بعمر 18-64 عاما

 رواد أعمال 
ً
الذين هم حاليا

ناشئون، أي يشاركون بنشاط 
في إنشاء شركات سيملكونها أو 

يشاركون في ملكيتها؛ وشركات لم 
 أو أي 

ً
تدفع بعد رواتب أو أجورا

مدفوعات أخرى للمالكين ألكثر 
من ثالثة أشهر.

معدل ملكية الشركات القائمة: 
 
ً
نسبة السكان بعمر 18-64 عاما
الذين يملكون أو يديرون شركة 

قائمة، أي شركة تدفع رواتب 
 أو مدفوعات أخرى إلى 

ً
أو أجورا

 .
ً
أصحابها منذ أكثر من 42 شهرا

معدل ملكية الشركات الجديدة: 
 
ً
نسبة السكان بعمر 18-64 عاما
 
ً
الذين يمتلكون أو يديرون حاليا

منشأة جديدة، أي يمتلكون 
ويديرون شركة تدفع رواتب أو 

 أو مدفوعات أخرى للمالكين 
ً
أجورا

منذ أكثر من ثالثة أشهر، ولكن 
.
ً
أقل من 42 شهرا

معدل توقف الشركات: نسبة 
 )سواء 

ً
السكان بعمر 18-64 عاما

كانوا رواد أعمال ناشئين أو 
يملكون ويديرون شركة جديدة( 

الذين أوقفوا شركتهم خالل االثني 
 املاضية إما عن طريق 

ً
عشر شهرا

البيع أو اإلغالق أو إنهاء عالقة 
العمل )مالك/مدير( مع الشركة.

إجمالي نشاط ريادة األعمال في 
املرحله املبكرة: نسبة السكان 

 الذين هم إما 
ً
بعمر 18-64 عاما

رواد أعمال ناشئون أو يملكون أو 
يديرون شركة جديدة، أي نسبة 

السكان البالغين الذين يؤسسون 
أو يديرون شركة جديدة.

النشاط الريادي للموظفين: 
 
ً
نسبة السكان بعمر 18-64 عاما

الذين شاركوا كموظفين في أنشطة 
ريادية مثل تطوير أو إطالق سلع 

أو خدمات جديدة، أو إنشاء وحدة 
أعمال أو مؤسسة أو شركة فرعية 

جديدة.
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القيم اوالتصورات املجتمعية

خيار منهي جيد: نسبة السكان 
بعمر 18-64 الذين يعتقدون أن 

ريادة األعمال خيار منهي جيد.

املكانة املرموقة لرواد األعمال 
الناجحين: نسبة السكان بعمر 
18-64 الذين يعتقدون أن رواد 

األعمال الناجحين يحظون بمكانة 
عالية. 

اهتمام وسائل اإلعالم بريادة 
األعمال: نسبة السكان بعمر 

18-64 الذين يعتقدون أن وسائل 
اإلعالم تولي الكثير من االهتمام 

بريادة األعمال في بالدهم.



املرصد العالمي لريادة األعمال – تقرير دولة قطر لعام 2021 160

املعرفة برواد األعمال: 
نسبة السكان بعمر 64-18 

 
ً
 الذين يعرفون شخصيا

ً
عاما

 أسس شركة في العامين 
ً
فردا

املاضيين.

القدرات املدركة: نسبة 
 
ً
السكان بعمر 18-64 عاما
الذين يعتقدون أن لديهم 

املهارات واملعرفة الالزمة 
لتأسيس شركة جديدة.

الفرص املدركة: نسبة 
السكان بعمر 18-64 الذين 
يرون فرصة جيدة لتأسيس 

شركة في مناطقهم.

الخوف من الفشل: نسبة السكان 
 الذين يدركون الفرص 

ً
بعمر 18-64 عاما

الجيدة ويقولون إن الخوف من الفشل 
سيمنعهم من تأسيس شركة جديدة.

سهولة تأسيس شركة 
جديدة: نسبة السكان بعمر 
 الذين يعتقدون 

ً
18-64 عاما

أنه من السهل تأسيس شركة 
جديدة.

النوايا الريادية: نسبة السكان بعمر 
 )باستثناء املشاركين منهم 

ً
18-64 عاما

في أي مرحلة من مراحل نشاط ريادة 
األعمال( الذين لديهم إمكانات ريادة 

األعمال ويعتزمون تأسيس شركة 
جديدة في غضون ثالث سنوات. 

التصورات الفردية بشأن ريادة األعمال
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 ما ترى فرص أعمال: نسبة 
ً
نادرا

 الذين 
ً
السكان بعمر 18-64 عاما

 ما يرون فرص 
ً
يوافقون على أنهم نادرا

أعمال.

 ما 
ً
 فرصة مجدية، نادرا

َ
حتى لو رأيت

تعمل على تحقيقها: نسبة السكان 
 الذين يوافقون 

ً
بعمر 18-64 عاما

على أنه حتى عندما يكتشفون 
 ما يعملون على 

ً
فرصة مجدية، نادرا

تحقيقها. 

يعتقد اآلخرون أنك مبتكر للغاية: 
 
ً
نسبة السكان بعمر 18-64 عاما
الذين يوافقون على أن اآلخرين 
يعتقدون أنهم مبتكرون للغاية.

كل قرار تتخذه يستند إلى خطة 
مهنية طويلة األجل: نسبة السكان 

 الذين يوافقون 
ً
بعمر 18-64 عاما

على أن كل قرار يتخذونه هو جزء 
من خطة مهنية بعيدة املدى.

املواهب الريادية
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النطاق )محلي/وطني/دولي(: 
نسبة السكان بعمر 64-18 

 املشاركين في نشاط ريادة 
ً
عاما

األعمال في املرحلة املبكرة 
الذين لديهم عمالء فقط في 

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

توقعات نمو الوظائف: نسبة 
رواد األعمال الذين يتوقعون 

أن تخلق شركتهم ست وظائف 
أو أكثر في السنوات الخمس 

املقبلة.

خدمات املستهلكين: نسبة 
رواد األعمال املشاركين في 

خدمات املستهلكين.

خدمات األعمال: نسبة رواد 
األعمال املشاركين في خدمات 

األعمال.

تأثير التكنولوجيا/العمليات 
)محلي/وطني/عالمي(: نسبة 

 
ً
السكان بعمر 64-18 عاما
املشاركين في نشاط ريادة 

األعمال في املرحلة املبكرة ممن 
لديهم تكنولوجيا أو عمليات 

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

تأثير املنتجات/الخدمات 
)محلي/وطني/عالمي(: نسبة 

 
ً
السكان بعمر 18-64 عاما
املشاركين في نشاط ريادة 

األعمال في املرحلة املبكرة ممن 
لديهم منتجات أو خدمات 

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

التوجه نحو العاملية: نسبة 
رواد األعمال الذين يذكرون 

أنهم يبيعون %25 أو أكثر من 
منتجاتهم إلى عمالء دوليين.

كسب العيش بسبب ندرة 
الوظائف: نسبة رواد 

األعمال في املرحلة املبكرة 
الذين يوافقون على أن سبب 

تأسيسهم شركة جديدة هو 
“كسب العيش ألن الوظائف 

نادرة”.

مواصلة تقليد عائلي: نسبة 
رواد األعمال في املرحلة املبكرة 

الذين يوافقون على أن سبب 
تأسيسهم شركة جديدة هو 

“مواصلة تقليد عائلي”.

بناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع 
: نسبة رواد األعمال في 

ً
جدا

املرحلة املبكرة الذين يوافقون 
على أن سبب تأسيسهم شركة 
جديدة هو “بناء ثروة كبيرة أو 

.”
ً
دخل مرتفع جدا

إحداث فرق في العالم: نسبة 
رواد األعمال في املرحلة املبكرة 

الذين يوافقون على أن سبب 
تأسيسهم شركة جديدة هو 

“إحداث فرق في العالم”.

الدوافع والتطلعات

تأثير ريادة األعمال
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 ممن يعتبرون أن الجائحة 
ً
األثر على دخل األسرة: نسبة األشخاص بعمر 18-64 عاما

خفضت دخل أسرهم بعض ال�سيء أو خفضته بشدة.

تأسيس عمل جديد أكثر صعوبة: نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة الذين وافقوا على 
” مما كان عليه قبل سنة.

ً
أن تأسيس عمل جديد أصعب “بعض ال�سيء” أو “كثيرا

توقعات النمو: نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة الذين أبدوا توقعات نمو أقل “بعض 
” مما كانت عليه قبل سنة.

ً
ال�سيء” أو “أقل كثيرا

فرص الجائحة: نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة الذين وافقوا أو وافقوا بشدة على أن 
 جديدة يرغبون في العمل على تحقيقها.

ً
الجائحة أتاحت فرصا

معدل الرقمنة: نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة الذين توقعوا أن تستخدم شركاتهم 
التكنولوجيا الرقمية لبيع منتجاتهم وخدماتهم في األشهر الستة املقبلة.

مستوى األثر االجتماعي: نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة الذين وافقوا على أنهم 
يأخذون اآلثار االجتماعية بعين االعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن مستقبل عملهم.

مستوى األثر البيئي: نسب رواد أعمال املرحلة املبكرة الذين وافقوا على أنهم يأخذون 
اآلثار البيئية بعين االعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن مستقبل عملهم.

مؤشرات خاصة بجائحة كورونا

القيم االجتماعية والبيئية
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تأثير ريادة األعمال

مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية: يقّيم بيئة ريادة األعمال في االقتصاد، وهو مشتق من محاور إطار 
 لألهمية التي يوليها الخبراء لها. 

ً
ريادة األعمال الثمانية عشر، وتمنح درجات التقييم لهذه املحاور تبعا

وفيما يلي املحاور الثمانية عشر:

تمويل ريادة األعمال: يصف مدى إدراك الخبراء لوجود تمويل كاٍف لرواد األعمال الحاليين واملحتملين. 
م الخبراء إمكانية الوصول إلى أسواق األسهم ومستوى الكفاءة في عملها، وتوفر قنوات التمويل  يقّيِ

املعروفة لرواد األعمال. وهي تشمل االستثمار غير الرسمي، واملستثمرين، وأصحاب رأس املال 
االستثماري، والبنوك، والقروض واملنح واإلعانات الحكومية، باإلضافة إلى التمويل الجماعي.

سياسات الحكومة - الدعم واملالءمة: يحدد مدى اعتقاد الخبراء أن حكومات بالدهم تقدم الدعم 
لرواد األعمال.

سياسات الحكومة - الضرائب والبيروقراطية: يعكس رأي الخبراء بالضرائب الحالية على رواد 
م هذا   على تأسيس الشركات وتطويرها. ويقّيِ

ً
األعمال: هل هي ميسورة التكلفة ومتوازنة، أم تشكل عبئا

العامل البيروقراطية في إجراءات تنظيم األعمال وفي تسهيالت تمويل أنشطة ريادة األعمال.

البرامج الحكومية لدعم ريادة األعمال: يقّيم إن كانت املؤسسات العامة تقدم برامج محددة لرواد 
األعمال وكيف يتم ذلك. وهذا يشمل اإلعانات والحاضنات واملؤسسات التي تقيم إمكانات رواد األعمال 

وتقدم لهم املشورة.

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

تعليم ريادة األعمال بعد مرحلة الدراسة: يقيس إدراج مواضيع ريادة األعمال في مناهج التعليم العالي، 
مثل الجامعات وكليات األعمال ومراكز التعليم املنهي.

 إلى 10 
ً
قاس جودة محاور إطار ريادة األعمال بمتوسط قيم تصورات الخبراء، باستخدام مقياس ليكرت )من 1 = غير كاٍف أبدا

ُ
ت

(، لقياس املحاور التالية في اإلطار: 
ً
= كاٍف تماما
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نقل األبحاث والتطوير: يعكس تقييم الخبراء لنقل البحث والتطوير من الجامعات ومراكز البحث إلى 
قطاع األعمال، وإلى أي درجة يمكن للمهندسين والعلماء تسويق نتائج البحث وطرحها في السوق.

البنية التحتية التجارية والخدمية: يقيس مستوى توفر والقدرة على تحمل تكاليف األخصائيين 
والشركات التي تقدم خدمات األعمال، كاملحاسبين واملحامين واالستشاريين، ملساعدة رواد األعمال في 

تأسيس وإدارة شركاتهم الجديدة.

لوائح تنظيم الدخول إلى السوق وتتألف من مكونين: 

متغيرات السوق املحلية: يحلل هذا العامل مستوى توفر سوق حرة ومفتوحة ال تمارس أي   •
جهة فيها سلطتها للتأثير على األسعار أو تحديدها، وحيث تقابل تغيرات الطلب بتغيرات في العرض، 

وبالعكس. 
أعباء أو لوائح تنظيم الدخول: يحلل هذا العامل مستوى توفر سوق حرة ومفتوحة ال   •

تمارس أي جهة فيها سلطتها للتأثير على األسعار أو تحديدها، وحيث تقابل تغيرات الطلب بتغيرات في 
العرض، وبالعكس.

 من خالل خدمات 
ً
 ودوليا

ً
البنية التحتية املادية: وهي تسهل االتصال والنقل وعمليات األعمال محليا

كاإلنترنت السريع، والهاتف املحمول، والعقارات )األرا�سي واملباني(، واملرافق الجيدة والطرق السريعة، 
والسكك الحديدية، واملوانئ، واملطارات.

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

واالحترام الكبير لنشاطهم.

تطوير ودعم الرقمنة والعمل عن بعد بسبب الجائحة: يحلل هذا العامل قدرة الشركات الجديدة 
والنامية على تحمل تكلفة الرقمنة املطلوبة في ظروف الجائحة لتصبح قادرة على املنافسة بدرجة 

كافية، وهل تشجع هذه الشركات العمل من املنزل. كما يحدد إن كان هناك دعم حكومي كاٍف على شكل 
إعانات محددة أو مزايا ضريبية أو تدريب ملساعدة جميع أنواع الشركات في جميع القطاعات على تنفيذ 

و/أو تبني رقمنة األعمال.

زيادة اقتصاد األعمال املستقلة كمحرك للشركات الناشئة ونموذج لعملها بسبب الجائحة: يحلل 
هذا العامل أثر الجائحة على اقتصاد األعمال املستقلة ويقيس عدد الشركات الجديدة والنامية التي 

تتبنى نموذج األعمال املستقلة في عملها.
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إعطاء أولوية لحماية البيئة في الشركات وسعي الحكومات لتبني أجندات خضراء بسبب الجائحة: 
يتضمن هذا العامل آراء الخبراء بشأن مستويات تأثير جائحة كوفيد -19 على عدد الشركات الجديدة 

 رأيهم بشأن قيام 
ً
والنامية التي تعطي حماية البيئة أولوية على الربحية أو النمو. يقدم الخبراء أيضا

الحكومة بتسريع “األجندة الخضراء”، أو سياسة بيئية محددة، واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز االستدامة 
البيئية والوعي البيئي لدى جميع الشركات في ظروف الجائحة.

فعالية التدابير الحكومية في تجنب حدوث تراجع كبير في الشركات الجديدة: يقيس هذا العامل دور 
التدابير التي اتخذتها الحكومات خالل األشهر اإلثني عشر األولى من الجائحة في تجنب حدوث تراجع 

كبير في عدد الشركات الجديدة والنامية وعدد الوظائف املرتبطة بها، وهل تتخذ الحكومة قرارات فعالة 
للسيطرة على األزمة الصحية مع إبقاء اإلضرار التي تلحق باالقتصاد في أدنى مستوى ممكن.

دعم ريادة األعمال بين النساء: يحلل هذا العامل إن كان هناك دعم كاف لرائدات األعمال من 
حيث التمويل وخدمات الدعم والوصول إلى األسواق.
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اإلطار النظري لتقرير املرصد العالمي لريادة األعمال

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

تحديد درجة تأثير نشاط ريادة 
األعمال على النمو االقتصادي في كل 

بلد 

تحديد العوامل التي تشجع أو تعيق 
النشاط الريادي )والسيما العالقات 
بين املحاور الوطنية للريادة، والقيم 
االجتماعية، والسمات الشخصية، 

والنشاط الريادي( 

توجيه صياغة سياسات فعالة 
وموجهة تستهدف تحفيز القدرات 

الريادية في كل بلد.

على  يركز   
ً
نظريا  

ً
إطارا األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  وضع 

االعتماد  الستكشاف  ونموها  وتطويرها  الشركات  تأسيس 
هذا  وتطور  االقتصادية.  والتنمية  األعمال  ريادة  بين  املتبادل 
1999. وكما يظهر الشكل  اإلطار باستمرار منذ وضعه في عام 
14-1، يتمحور اإلطار النظري للمرصد حول فرضية أن النمو 
االقتصادي ألي بلد يتأثر مباشرة بالقدرات الشخصية ألفراده 
لتحقيقها.  والسعي  جديدة  شركة  إنشاء  فرص  تحديد  على 
تتأثر هذه العملية بعوامل البيئة التي تؤثر على قرارات األفراد 

بامل�سي في نشاطات ريادية. 

والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  وتتمثل 
والسياسية في محاور إطار العمل الوطني ومحاور إطار العمل 
التنمية  مراحل  الوطني  العمل  إطار  محاور  وتعكس  الريادي. 
وتشمل  أخرى.  إلى  مرحلة  من  الحاصل  والتقدم  االقتصادية 
ذلك  في  بما  الريادة،  بيئة  جودة  الريادي  العمل  إطار  محاور 
تمويل نشاط ريادة األعمال، والبرامج الحكومية، وتعليم ريادة 
ولوائحه  السوق  ومتغيرات  والتطوير،  البحث  ونقل  األعمال، 
الثقافية  واألعراف  املادية،  التحتية  والبنية  التنظيمية، 

واالجتماعية.

ويقر اإلطار النظري لدراسة املرصد بأن الريادة جزء من نظام 
معقد لآلراء واملالحظات، وهو يوضح بجالء العالقات بين القيم 
النشاط  معايير  ومختلف  الشخصية  واملواقف  االجتماعية، 
الريادي. كما يقر بأن ريادة األعمال تساهم في تحقيق أثر محاور 
إطار العمل الوطني على توليد الوظائف الجديدة وإيجاد قيم 
الريادي  النشاط  فإن  وبالتالي  جديدة.  واجتماعية  اقتصادية 
هو حصيلة التفاعل بين تصورات الفرد عن الفرص وقدراته 
على تحقيقها )الدافع واملهارات( وبين الظروف امللموسة للبيئة 
املعنية التي تتواجد فيها. وبينما يتأثر النشاط الريادي بمحاور 
يفيد  املحصلة  في  فإنه  ضمنها،  يعمل  التي  األعمال  ريادة  إطار 
هذه البيئة من خالل القيمة االجتماعية والتنمية االقتصادية.
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القيم االجتماعية وريادة األعمال: وتشمل جوانب مثل مدى تقدير املجتمع لريادة األعمال كخيار 
منهي جيد؛ وهل يحظى رواد األعمال بمكانة اجتماعية عالية؛ ومستوى مساهمة اهتمام وسائل اإلعالم 

بريادة األعمال في بناء ثقافة إيجابية للريادة.

املواقف الفردية: وتتضمن خصائص سكانية متنوعة )كالجنس والعمر واملوقع الجغرافي(؛ وعوامل 
نفسية )كالقدرات والفرص املدركة، والخوف من الفشل(؛ ودوافع تأسيس األعمال. 

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

املرحلة املبكرة، ملكية الشركات القائمة، النشاط الريادي للموظفين(.

الشكل 14-1: اإلطار النظري للمرصد العالمي لريادة األعمال
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الشكل 14-2: مراحل ريادة األعمال ومؤشرات ريادة األعمال في املرصد العالمي لريادة األعمال

كيف يقيس املرصد نشاط ريادة األعمال

يقيس املرصد املشاركة الفردية في العديد من مراحل العملية 
الريادية، ويقدم معلومات عن مستوى املشاركة في كل مرحلة. 
مع  املشاركة  مستويات  في  تتباين  املجتمعات  ألن  مهم  وهذا 
اختالف مراحل هذه العملية. وحتى يحقق مجتمع ما مستوى 
في  بنشاط  السكان أن يشاركوا   من ريادة األعمال، على 

ً
صحيا

جميع مراحل العملية الريادية. على سبيل املثال، لبناء شركات 
جديدة، يجب أن يكون لدينا رواد أعمال محتملون. وفي مراحل 
 أن يمتلكوا 

ً
الحقة من العملية، على األفراد الذين أسسوا أعماال

القدرة على إيصالها إلى مرحلة النضج. يستعرض الشكل 14-2 
مسار عملية ريادة األعمال والتعاريف العملية للمرصد.

لنشاط   
ً
شامال  

ً
وصفا األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  يقدم 

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

ومستوى دعم املجتمع لرواد األعمال. 

األعمال،  بتأسيس  صلة  ذا   
ً
سلوكا يسلك  يشارك  فرد  كل  إن 

إنما  القائمة،  في الشركات  أم  التأسيس األولى  في مراحل  سواء 
املرصد  ويأخذ  الوطني.  املستوى  على  األعمال  ريادة  في  يساهم 
بعين االعتبار ليس فقط عدد رواد األعمال في اقتصاد معين، 
يوفرونها،  التي  الوظائف  عدد  مثل  أخرى  جوانب   

ً
أيضا بل 

النمو، ومستوى مشاركة شرائح محددة  لتحقيق  وطموحاتهم 
كالنساء في النشاط الريادي.

يقيس املرصد املشاركة الفردية في العديد من مراحل العملية 
الريادية، ويقدم معلومات عن مستوى املشاركة في كل مرحلة. 
مع  املشاركة  مستويات  في  تتباين  املجتمعات  ألن  مهم  وهذا 
اختالف مراحل هذه العملية. وحتى يحقق مجتمع ما مستوى 
في  بنشاط  السكان أن يشاركوا   من ريادة األعمال، على 

ً
صحيا

جميع مراحل العملية الريادية. على سبيل املثال، لبناء شركات 
جديدة، يجب أن يكون لدينا رواد أعمال محتملون. وفي مراحل 
 أن يمتلكوا 

ً
الحقة من العملية، على األفراد الذين أسسوا أعماال

القدرة على إيصالها إلى مرحلة النضج. يستعرض الشكل 14-2 
مسار عملية ريادة األعمال والتعاريف العملية للمرصد.

لنشاط   
ً
شامال  

ً
وصفا األعمال  لريادة  العالمي  املرصد  يقدم 

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

ومستوى دعم املجتمع لرواد األعمال. 

األعمال،  بتأسيس  صلة  ذا   
ً
سلوكا يسلك  يشارك  فرد  كل  إن 

إنما  القائمة،  في الشركات  أم  التأسيس األولى  في مراحل  سواء 
املرصد  ويأخذ  الوطني.  املستوى  على  األعمال  ريادة  في  يساهم 
بعين االعتبار ليس فقط عدد رواد األعمال في اقتصاد معين، 
يوفرونها،  التي  الوظائف  عدد  مثل  أخرى  جوانب   

ً
أيضا بل 

النمو، ومستوى مشاركة شرائح محددة  لتحقيق  وطموحاتهم 
كالنساء في النشاط الريادي.
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منهجية املرصد العالمي لريادة األعمال

استبيان السكان البالغين

إلجراء مقارنات دقيقة بين البلدان، تجمع بيانات املرصد باستخدام طريقة بحث موحدة في جميع الدول. وتجمع البيانات كل 
سنة من مصدرين:

يمثل استبيان السكان البالغين جوهر منهجية املرصد العالمي 
عشوائية  عينة  عن  أولية  بيانات  يقدم  وهو  األعمال.  لريادة 
تضم على األقل 2,000 شخص بالغ من الفئة العمرية 64-18 
 ينفذ االستبيان في التوقيت نفسه كل عام )بين شهري مايو 

ً
عاما

ويونيو( ويستخدم أسئلة موحدة يعدها فريق البيانات العاملية 
لغات  إلى  االستبيان  يترجم  األعمال.  لريادة  العالمي  املرصد  في 
البلدان املعنية، وتعاد ترجمته إلى اإلنكليزية ألغراض التحقق. 

وفي دولة قطر، ترجم االستبيان من اإلنكليزية إلى العربية. 

 3012 قطر  في   2021 لعام  البالغين  السكان  استبيان  تضمن 
بطريقة  اختيروا   

ً
عاما  64-18 بعمر  بالغين  سكان  مع  مقابلة 

ظروف  وبسبب  الجنسيات.  وجميع  الجنسين  ومن  عشوائية، 
بين   2021 لعام  البالغين  السكان  استبيان  أجري  كوفيد-19، 
منهجية  أسئلة  باستخدام  املقابالت  أجريت  وسبتمبر.  يونيو 

وباللغة التي يختارها املشارك )اإلنكليزية أو العربية(. 

الهاتف  عبر  رأي  استطالعات  طريق  عن  البيانات  جمع  تم 
 .)RDD( باألرقام  العشوائي  االتصال  باستخدام  املحمول 
من  اآلالف  باختيار  الهاتفية  املقابالت  عينة  إنشاء  وتم 
أرقام  أساس  على  عشوائية،  بصورة  الجوالة  الهواتف  أرقام 
مفتاحية من مزودي خدمة االتصاالت الخلوية في قطر )أوريُد 
وفودافون(. وُصنفت عينة الدراسة على أساس العمر والجنس 

ومكان اإلقامة. 

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

البلدان وضمن البلدان نفسها ولفترات زمنية طويلة.
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استبيان السكان البالغين

استبيان السكان البالغين

45 مقابلة على األقل مع  يتألف استبيان الخبراء املحليين من 
 من الخبراء من الحكومة وقطاع 

ً
مجموعة منتقاة ومقرة مسبقا

الدراسة.  في  مشارك  بلد  كل  في  عمل  أطر  تسعة  في  األعمال 
الحكومية،  والسياسات  األعمال،  رواد  تمويل  األطر:  هذه  من 
والبرامج الحكومية لدعم ريادة األعمال، وتعليم ريادة األعمال، 
ونقل األبحاث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والقانونية، 
الدخول،  تنظيم  لوائح  أو  وأعباء  املحلية،  السوق  ومتغيرات 
واالجتماعية،  الثقافية  واألعراف  املادية،  التحتية  والبنية 
الجائحة،  بسبب  بعد  عن  والعمل  الرقمنة  ودعم  وتطور 
الناشئة  للشركات  كمحرك  املستقلة  األعمال  اقتصاد  وزيادة 
ونموذج لعملها بسبب الجائحة، وإعطاء أولوية لحماية البيئة 
بسبب  خضراء  أجندات  لتبني  الحكومات  وسعي  الشركات  في 
تراجع  حدوث  لتجنب  الحكومات  تدابير  وفعالية  الجائحة، 
كبير في الشركات الجديدة وإدارة األزمة الصحية بأقل األضرار 

االقتصادية املمكنة، ودعم ريادة األعمال بين النساء.

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

ً
 رئيسيا

ً
إظهار إلى أي مستوى يلعب هذا الجانب دورا

كل  تقييمات  ضرب  يتم  اقتصادهم.  في  األعمال  ريادة  ودعم 
خبير للبيانات )التي جرى تغيير مقياسها إلى 10 نقاط( في قيم 

وقد جرى اختيار الخبراء املحليين املشاركين في االستبيان وفق 
األعمال،  لريادة  العالمي  املرصد  في  العاملية  االختيار  معايير 
لضمان التوازن واالختصاص املالئم والتمثيل في اختيار الخبراء 
 
ً
املحليين في كل بلد مشارك وبما يسمح بانسجام البيانات عامليا

السبب  ولهذا  املشاركة.  البلدان  بين  متسقة  مقارنات  وبإجراء 
ُيطلب من كل بلد مشارك اختيار أربعة خبراء على األقل من كل 

فئة من فئات اإلطار التسع املذكورة.

 إلى 
ً
وبصورة عامة، يجري اختيار الخبراء بعناية فائقة استنادا

وقد  األعمال.  ريادة  إطار  محاور  مجال  في  وخبراتهم  معارفهم 
أجريت املقابالت مع الخبراء املحليين في قطر وعددهم 57 عبر 
رابط انترنيت أرسل إليهم بالبريد اإللكتروني. وعلى جميع الدول 
موحدة  أسئلة  توجيه  املحليين  الخبراء  استبيان  في  املشاركة 

ترجم إلى لغات البلد املعني )العربية في قطر(.
ُ
ت

محور  كل  في  العبارات  جميع  نتائج  جمع 
ُ
ت ذلك،  وبعد  أهميتها. 

نتيجة  الستخراج  األهمية  قيم  مجموع  على  قّسم 
ُ
وت اإلطار  في 

مؤشر بيئة ريادة األعمال املحلية الفردية. ثم ُيحسب متوسط 
بيئة  مؤشر  قيمة  لتحديد  املشاركين  الخبراء  جميع  درجات 
ريادة األعمال املحلية لكل محور. وتمثل القيمة اإلجمالية لهذا 
املؤشر متوسط العوامل الثمانية عشر املستخدمة في تصنيف 

االقتصادات.




