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كلمة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية

احمللي  الناجت  في  مساهمتها  نسبة  وتتراوح  الشركات،  إجمالي  من  كبيرًة  نسبًة  العالم  أنحاء  مختلف  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تشّكل 
الشركات  من  الفئة  هذه  متّثل  السبب  ولهذا  عامليًا.  العمل  فرص  إجمالي  من   %60 إلى  من%40  تقريبًا  وتوّفر   ،%45 إلى   %35 بني  ما  اإلجمالي 
تضم  العالم  دول  وكباقي  األعمال.  شركات  بني  واإلبداع  االبتكار  على  واحملفز  للصادرات،  األهم  واحملّرك  التوظيف  لفرص  الرئيسي  املصدر 

دولة قطر الكثير من الشركات الصغيرة واملتوسطة، إاّل أن دور هذه الشركات في االقتصاد الوطني ال يزال محدودًا نسبيًا. 

جهود  عدة  قطر  دولة  بذلت  فقد  القطاع،  هذا  بأهمية  وإميانًا  واملتوسطة.  الصغيرة  الشركات  دعم  هو  للتنمية  قطر  لبنك  األساسي  الهدف  إن 
إلى  جنبا  القطاع  هذا  تنمية  نحو  الرئيسية  احلكومية  املبادرات  أهم  أحد  هو  للتنمية  قطر  وبنك  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات  قطاع  لتطوير 
األعمال،  ورواد  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  ألصحاب  اخلدمات  من  العديد  اإلطار  هذا  في  البنك  ويقدم  املختلفة.  اجلهات  من  العديد  مع  جنب 
لهذا  املساندة  املباردات  أحد  واملتوسطة  الصغيرة  بالشركات  اخلاص  للتعريف  البنك  إطالق  ويعد  مالية.  غير  أو  مالية  خدمات  كانت  سواء 
هذه  لتنمية  املختلفة  اجلهود  وتوحيد  السياسات  لتحسني  سعيًا  الفئة،  لهذه  وموحد  واضح  تعريف  وضع  املبادرة  هذه  استهدفت  حيث  القطاع، 

الفئة من الشركات.

قطاع  طبيعة  فهم  من  نفسها  واملتوسطة  الصغيرة  والشركات  االستثماري  واملجتمع  احلكومية  الهيئات  متكني  إلى  تهدف  أولى  وكخطوٍة 
للتنمية  قطر  بنك  قام  فقد  القطاع،  هذا  تطوير  جهود  تساند  ومعلومات  إحصاءات  وجود  ألهمية  ونظرًا  الّدولة،  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 
هذا  خصائص  أهم  حول  عاّمًة  صورًة  يقّدم  شامل  تقريٌر  وهو  قطر"،  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  وضع  "تقرير  من  األّول  العدد  بإصدار 
حتليل  أجل  من  دوري  بشكٍل  متابعتها  يجب  التي  الرئيسية  األداء  مؤشرات  وحتديد  به،  املتعلقة  اإلحصائية  املعلومات  توفير  مع  قطر،  في  القطاع 

منو وتطّور هذه الشركات في مختلف قطاعات األعمال في قطر. 

للغاية  تفاؤلية  نظرة  القطاع  تسود  حيث  قطر؛  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  مجتمع  قّوة  لتؤكد  األول  إصداره  في  التقرير  نتائج  جاءت  وقد 
األساسية  نفطّية  الغير  االقتصادية  القطاعات  في  املسجل  السريع  للنمو  نظرًا  القادمة،  اخلمس  إلى  الثالث  السنوات  خالل  األعمال  مناخ  حيال 
للنمو  نتيجًة  تأتي  والتي  األعمال،  ملزاولة  املستوى  عالية  فرص  من  احمللّية  السوق  عليه  تنطوي  وملا   ،2030 قطر  رؤية  أهداف  مع  متاشيًا 
على  يؤكد  الذي   - التقرير  وينّوه   .2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  استضافة  موعد  اقتراب  مع  االقتصادية  القطاعات  أهم  في  املتسارع 
مع  مقارنة  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  قطاع  في  التطوير  تستوجب  التي  النواحي  أهم  عن   - األعمال  مجتمع  في  العالية  املعنويات 

نظرائه على الصعيدين اإلقليمي والعاملي. 

انتشار  ضمان  ذلك  شأن  من  ألن  القطاعات،  كافة  في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  العاملي  الطابع  تعزيز  ضرورة  إلى  التقرير  يشير  فأواًل، 
تعي  أن  واملتوسطة  الصغيرة  بالشركات  يجدُر  ثانيًا،  العالم.  أنحاء  مختلف  في  باحلضور  ومتّتعها  عاملي  نطاق  على  الشركات  هذه  منتجات 
أن  ضرورة  على  التقرير  يؤكد  ثالثًا،  التنافسية.  قدراتها  وحتسني  عملها  إجراءات  حتسني  في  واالستثمار  التقنيات،  أحدث  استخدام  أهمية 
على  ينبغي  رابعًا،  عليها.  واحلفاظ  ومواهبها  كفاءاتها  تنمية  أجل  من  البشرية  املوارد  مجال  في  وسياساتها  إجراءاتها  الشركات  هذه  تطّور 
أجل  من  واخلدمات  املنتجات  جودة  ورفع  اإلنتاجية  حتسني  خالل  من  الداخلي  املستوى  على  االبتكار  حتفيز  إلى  حاجتها  تقييم  الشركات  هذه 
اجلودة،  اعتماد  شهادات  ونيل  االمتياز  نحو  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  نزعة  تعزيز  من  بد  ال  وأخيرًا،  التنافسية.  قدراتها  زيادة 

بالتوازي مع سعيها للتوّسع باجتاه األسواق العاملية. 

تضمن  كي  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  مجتمع  من  معّينة  شرائح  حتتاجه  الذي  الّدعم  طبيعة  إلى  أيضًا  التقرير  يشير  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
إلى  تهدف  جديدة  آليات  واستحداث  جديدة،  منتجات  أو  برامج  تصميم  على  جهوده  بتركيز  للتنمية  قطر  بنك  سيقوم  ولذلك،  واستدامتها.  منّوها 
دائما  نعول  للتنمية  قطر  بنك  في  ونحن  الشركات.  هذه  وتطوير  تنمية  إلى  تهدف  التي  احلالية  املنتجات  أو  البرامج  على  اإلقبال  وتعزيز  توسيع 
من  جميع  أشكر  أن  أوّد  وأخيرا،  املساعي.  تلك  إجناح  نحو  األعمال  ورّواد  واملتوّسطة  الصغيرة  الشركات  وأصحاب  اجلهات  جميع  تعاون  على 

شارك في إخراج هذا التقرير. 

عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
 الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية
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ملخص تنفيذي 

قطاع  واقع  حول  األبعاد  متعّددة  صورًة  يقّدم  شامل  تقرير  أول  قطر«  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  وضع  »تقرير  يعتبر 
واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  صعيد  على  القطري  للمشهد  كليًا  تقييمًا  يوّفر  حيث  البالد؛  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 

من خالل حتليل خصائصها املالية وغير املالية ذات الصلّة. 

مطلع  في  إجراءه  مت  حيث  قطر،  في  ومتوسطة  صغيرة  شركة   378 لنحو  استبيان  إجراء  إلى  التقرير  هذا  منهجية  استندت 
واستراتيجيات  الوطنية  قطر  رؤية  تناولت  مبقدمة  التقرير  استهل  حيث  رئيسة،  أقسام  ست  في  التقرير  جاء  وقد   .2016 عام 
القسم  قّدم  ثم  بالتفصيل،  البيانات  وحتليل  جمع  ملنجهية  الثاني  القسم  عرض  ثم  والتنموي،  االقتصادي  اجلانب  في  الدولة 
الصغيرة  للشركات  املالي  لألداء  مفصال  حتليال  التقرير  استعرض  الرابع  وبالقسم  القطري.  لالقتصاد  عامة  صورة  الثالث 
اخلصائص  التقرير  تناول  اخلامس  وبالقسم  وغيرها.  السيولة  وحتليل  الربحية،  كتحليل  محاور  عدة  حيث  من  واملتوسطة 
الصغيرة  الشركات  ألصحاب  املستقبلية  النظرة  التقرير  استعرض  األخير  وبالقسم  الشركات،  من  الفئة  لهذه  الرئيسة 

واملتوسطة حول األعمال في قطر. وقد جاءت أهم نتائج التقرير على النحو التالي.

املديونية،  ونسبة  الربحية،  مثل  هاّمة  معايير  على  -بناًء  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  املالية  الصحة  يخص  فيما 
الربحية  حتليل  بنّي  فقد   - ومتوسطة  صغيرة  شركة   193 تضم  عّينة  حتليل  خالل  من  وذلك  والكفاءة،  النمو  ومعدالت  والسيولة، 
عن  يقل  صاٍف  ربٍح  وهامش   ،%50 إلى   %20 بني  ما  يتراوح  إجمالي  ربحية  بهامش  تتمّتع  الفئة  هذه  من  الشركات  أغلب  أن 
العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  نصف  يقارب  ما  لدى   %20 إلى   %10 بني  ما  امللكية  عائدات  تتراوح  حني  وفي   .%10

في قطاعي التصنيع واخلدمات، فإن العائدات على األصول كانت أقل من 10% لدى معظم الشركات. 

 1:2 بنسبة  املقبولة  النسبة  من  قريبة  تعتبر  احلالية  السيولة  معدالت  أّن  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  سيولة  حتليل  وأظهر 
 0.2 بني  ما  تتراوح  )التي  املساهمني  حقوق  إلى  املديونية  نسبة  أن  إلى  اإلعسار  حتليل  أشار  حني  في  الشركات،  أغلب  لدى 
متّتع  من  الرغم  وعلى  منخفضًا.  املديونية  مستوى  إبقاء  على  واملتوسطة  الصغيرة  القطرية  الشركات  حرص  تعكس  مّرة(   1 إلى 
مديونيتها  خدمات  تغطية  معّدل  أّن  إال  بالفوائد،  املتعلّقة  التزاماتها  لسداد  كافية  نقدية  تدفقات  توليد  على  بالقدرة  الشركات  هذه 

يعتبر منخفضًا )أقل من 1(، مما يعكس مستوى أعلى في عجز هذه الشركات على اإليفاء بالتزاماتها االئتمانية.

 %5 كانت  بينما  ومتوسطة،  صغيرة  شركات  عن  عبارة  كانت  باالستبيان  املشمولة  الشركات  من   %95 أن  التحليل  من  تبنيَّ 
تبدأ  كي  سنوات   3 عن  تزيد  لفترة  حتتاج  الشركات  هذه  أغلب  فإن  ذلك،  على  وبناًء  الصغر.  متناهية  الشركات  من  الباقية 
التحتية  البنية  وتوفر  البالد  في  األعمال  مزاولة  سهولة  أهّمها  عديدة  مزايا  قطر  في  الشركات  تأسيس  ويتيح  باالستثمار. 

الداعمة ملجتمع األعمال.

أجنبية  أسواق  في  مكاتب  متتلك  حيث  عاملية؛  عمليات  تزاول  فقط  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %37 أن  االستبيان  وُيظهر 
من  الشركات  هذه  إيرادات  بأن  علمًا  األوسط،  والشرق  اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  اخلارجية  أسواقها  أهم  وتتركز 

األسواق األجنبية ال تتجاوز 20% من إجمالي إيراداتها. 

من  فقط   %4 أشارت  إذ  والتطوير،  البحوث  يخصُّ  فيما  ضعيفًا  قطر  دولة  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  توجه  ويعدُّ 
من  الشركات  معظم  تخصصه  ما  ويتراوح  والتطوير،  البحث  لشؤون  موازنة  تخّصص  أنها  إلى  باالستبيان  املشمولة  الشركات 

موازناتها لهذا املجال على 2% إلى %5.

ال  منها(   %68( واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  غالبية  أن  تبنّي  فقد  الشركات،  بني  التكنولوجيا  استخدام  مستوى  يخص  وفيما 
األنظمة  هذه  من  األدنى  احلد  على  تقتصر  أنها  أو  متطورة  غير  وبرمجيات  معلومات  تكنولوجيا  أنظمة  سوى  تستخدم 
موظف  أو  قسم  لديها  وليس  وغيرها(،   ،Peachtreeو  ،Tally )مثل  كاحملاسبة  وظائف  تدعم  التي  عملياتها  في  والبرمجيات 
مبالغ  أي  تخصص  ال   )%34( الشركات  هذه  ثلث  حوالي  أن  اتضح  كما  املعلومات.  تكنولوجيا  بشؤون  متخّصصون  موظفون  أو 

لتكنولوجيا املعلومات من موازناتها السنوية. 

منها   %46 ذكرت  فقد  البشري؛  املال  رأس  بتنمية  قلياًل  اهتمامًا  ُتولي  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أن  اتضح  كما 
الشركات  نصف  من  أكثر  وتوّظف  الشأن.  بهذا  متخصصًا  شخصًا  عّينت  أو  البشرية  باملوارد  خاصًا  قسمًا  متتلك  أنها  فقط 
أساسيًا  تدريبًا  الشركات  معظم  وتتيح  الراهنة،  للظروف  تبعًا  احلاجة  أساس  على  العاملة  قوتها   )%55( واملتوسطة  الصغيرة 

ملوظفيها وهم على رأس عملهم. 

بهيكل  تتمّتع  التي  الشركات  نسبة  أن  إذ  منخفضًا،  يعتبر  املؤسسية  احلوكمة  على  احلرص  مستوى  أن  االستبيان  وجد  وقد 
إلى  الشركات  هذه  من   %32 أشارت  حني  في  املشمولة،  الشركات  إجمالي  من   %63 على  يقتصر  أدنى(  )كحد  بسيط  تنظيمي 
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من   %97 أشارت  كما  معّينة.  وظائف  ألداء  معّينني  موظفني  أو  أقسام  تخصيص  مع  رسمي  تنظيمي  بهيكل  تتمّتع  أنها 
الشركات إلى أنها تعتمد آلية إبالغ مالية في منظومة أعمالها. 

الصغيرة  الشركات  من   %63 أن  حقيقة  تعكسه  ما  وهو  قطر،  في  الشركات  إلنشاء  التمويل  خيارات  محدودية  الدراسة  وُتظهر 
تعيد  أنها  إلى  الشركات  من   %48 أشارت  فقد  بالتوّسع،  يتعلّق  وفيما  عملياتها.  لبدء  الذاتي  متويلها  على  اعتمدت  واملتوسطة 
التسهيالت  على  الشركات  إقبال  مستوى  في  انخفاض  وثّمة  منّوها.  وخطط  التوسعية  خططها  متويل  بهدف  أرباحها  استثمار 
القروض  من  استفادتها  عن  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  فقط   %27 أعربت  إذ  توسعاتها،  لتمويل  كخيار  املصرفية 

املصرفية في أنشطة توسعية. 

مّما   ،%75 تفوق  بنسبٍة  االستيعابية  طاقاتها  استخدام  تستطيع  باالستبيان  املشمولة  الشركات  من   %41 فإن  عامة،  وبصورة 
نفقاتها  أو  الثابتة  تكاليفها  معّدل  أن  عن   )%55( الشركات  معظم  عّبرت  كما  األصول.  الستخدام  املرتفع  املستوى  إلى  يشير 
النسبة  هذه  أن  إلى  الشركات  ربع  نحو  أشار  حني  في   ،%25 إلى   %10 بني  ما  يتراوح  تكاليفها  إجمالي  أصل  من  العامة 

تترواح ما بني 25% إلى %50.

قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  نظرة  أن  االستبيان  وجد  فقد  املستقبلي،  لوضعها  الشركات  تلك  نظرة  يخص  وفيما 
كما  القادمة.   5-3 السنوات  مدى  على  أكثر  أو   %10 بنسبة  سنويًا  أعمالها  منو  الشركات  من   %30 تتوقع  حيث  بالتفاؤل؛  تتسم 

تتوقع 21% من الشركات منوًا بنسبة 5% - 10% في عملياتها. 

الصغيرة  الشركات  تفاؤل  مستوى  انخفاض  ظهر  فقد   ،2015 وعام  احلالي  العام  بني  املستقبلي  املنظور  مقارنة  وعند 
املؤشرات  كاّفة  اتخذته  الذي  الهابط  املنحى  من  استشفافه  ما ميكن  وهو   ،2016 عام  من  األول  بع  الرُّ خالل  قطر  في  واملتوسطة 
فضاًل  املنطقة،  في  املستقر  غير  السياسي  واملناخ  النفط،  أسعار  انخفاض  مثل  عديدة  أسباب  إلى  يعزى  والذي  االستبيان،  في 

عن االفتقار للمشاريع اجلديدة في األسواق احمللية واإلقليمية.
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مقدمة التقرير  .1

احمللي  الناجت  في  املُساهمة  القوى  أهم  ومن  االقتصادي،  النمو  »محّرك«  أنها  على  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  إلى  ُينظر 
الفئة  لهذه  متزايدة  أهميًة  قطر  دولة  وُتولي  العمل.  فرص  وتوفير  واالبتكار  األعمال  لريادة  الرئيسي  املصدر  لكونها  اإلجمالي 

من الشركات في خطط التنمية الوطنية. 

قطاع  واقع  حول  األبعاد  متعّددة  صورًة  يقّدم  شامل  منشور  أول  قطر«  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  وضع  »تقرير  يعتبر 
يلي  الكلّي،  االقتصادي  الواقع  بتقييم  يبدأ  حيث  القطري،  للمشهد  تقييمًا  يوّفر  حيث  البالد؛  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 
إتاحة  في  التقرير  من  الرئيسي  الهدف  ويكمن  قطر.  في  الشركات  وأداء  الّراهن  األعمال  ملناخ  مفّصلة  حتليالت  استعراض  ذلك 

تقييم شامل لقطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة في قطر عن طريق حتليل خصائصه املالية وغير املالية. 

ضمن  إياها  مصنفًا  واملتوسطة«  الصغيرة  للمنشآت  الوطني  »التعريف  بإطالق  األخيرة  اآلونة  في  للتنمية  قطر  بنك  قام  وقد 
املوظفني.  وعدد  السنوية  العائدات  هما  رئيسيني  معيارين  على  بناًء  واملتوسطة،  والصغيرة  الصغر  متناهية  وهي:  فئات،  ثالث 
بأنه  علمًا  التقرير.  هذا  من   1.3 القسم  في  بالتفصيل  قطر«  في  واملتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  الوطني  »التعريف  وسنتناول 

يتم االستناد إلى هذا التعريف كمرجع عند إجراء أي بحوث تخص املنشآت الصغيرة واملتوسطة. 

رؤية قطر الوطنية 2030  1.1

تأمني  وعلى  املستدامة  التنمية  حتقيق  على  قادرة  متقدمة  دولة  إلى   2030 العام  بحلول  قطر  حتويل  إلى  الوطنية  الرؤية  تهدف 
استمرار العيش الكرمي لشعبها جياًل بعد جيل.

ولكن  القادمة.  لألجيال  املعيشة  مستويات  في  كبيرة  حتسينات  تضمن  الوافرة  الهيدروكربونية  ملواردها  الرشيدة  قطر  إدارة  إن 
يتوجب  قيمها  على  أمينة  قطر  تظل  وكي  معافى  مجتمع  في  الوحيد  الهدف  تكون  أن  ميكن  ال  املعيشة  مستوى  في  التحسينات 

عليها أن تتعامل مع خمسة حتديات رئيسية تتمثل في املوازنة بني اخليارات التالية:
التحديث واحملافظة على التقاليد •
احتياجات اجليل احلالي واحتياجات األجيال القادمة •
النمو املستهدف والتوسع غير املنضبط •
مسار التنمية وحجم نوعية العمالة الوافدة املستهدفة •
التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة وتنميتها •

موزا1،  والشيخة  العهد  وولي  األمير  السمو  أصحاب  وتوجيهات  الدائم  للدستور  التوجيهية  املبادئ  على  الوطنية  قطر  رؤية  تقوم 
مجتمع  إرساء  إلى  الوطنية  الرؤية  وتهدف  والدوليني1.  احملليني  واخلبراء  احلكومية  املؤسسات  من  واسعة  مشاورات  وعلى 

د مبادئ الدستور الدائم التي:  أساسه العدل واإلحسان واملساواة. كما جتسِّ
تصون احلريات العامة والشخصية •
حتمي القيم األخالقية والدينية والتقاليد •
تكفل األمن واالستقرار وتكافؤ الفرص •

وتستند الرؤية الوطنية لقطر على أربع ركائز: 

التنمية البشرية: تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمٍع مزدهر   .1

على  وقادر  االجتماعية  والرعاية  احلميدة  األخالق  على  مستند  وآمن  عادل  مجتمع  تطوير  االجتماعية:  التنمية   .2
التعامل والتفاعل مع املجتمعات األخرى ولعب دور هام في الشراكة العاملية من أجل التنمية

 1 http://www.gsdp.gov.qa/www1_docs/QNV2030_English_v2.pdf
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الوقت  في  قطر  مواطني  احتياجات  تلبية  على  قادر  وتنافسي  متنوع  وطني  اقتصاد  تطوير  االقتصادية:  التنمية   .3
احلاضر وفي املستقبل وتأمني مستوى معيشي مرتفع 

وحماية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  بني  والتناسق  االنسجام  يضمن  بشكل  البيئة  إدارة  البيئية:  التنمية   .4
البيئة

استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر )2016-2011(   1.2

رؤية  مع  بالتوافق  املنشودة  النتائج  حتقيق  يدعم  عمل  إطار  مبثابة   )2016-2011( قطر  لدولة  الوطنية  التنمية  استراتيجية  ُتعد 
هذه  لتحويل  االستراتيجية  ترمي  بينما  أولوياتها،  وأهم  قطر  لدولة  الرئيسية  التطلعات  الرؤية  حتّدد  حيث   ،2030 الوطنية  قطر 

الرؤية لواقع ملموس وإطار عمل لالنخراط مع أصحاب املصلحة خالل الفترة املمتدة بني 2011 و2016. 

أهم  من  باعتبارهما  الوطنية  التنمية  استراتيجية  في  خاصة  أهمية  اخلاص  القطاع  وتنمية  االقتصادي  التنويع  محور  يحتل 
على  واالزدهار  االستدامة  حتقيق  في  العاملني  هذين  من  الرئيسي  الهدف  يكمن  إذ  عمومًا؛  االقتصادية  التنمية  عوامل 
التوجيه  اخلاص  القطاع  وتنمية  االقتصادي  للتنويع  الوطنية  االستراتيجية  وتقّدم  واالجتماعي.  االقتصادي  الصعيدين 

االستراتيجي املطلوب ملساعدة البالد على بلوغ هذا الهدف مع وضع خطة تنفيذ مدروسة. 

ويتألّف إطار العمل من ثالثة مستويات رئيسية هي األهداف والنتائج املنشودة والتدخل في مجاالت التركيز الرئيسية. 

الشكل البياني 1: إطار عمل سياسة التنمية االقتصادية وفقًا الستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 

المصدر: استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر )2016-2011( 

ثالثة انواع من التدخالت:

1 .  كلية
السياسة العامة واطار العمل 

االستراتيجي

األهداف الرئيسية

المخرجات أو 
مؤشرات األداء 

النتائجالرئيسية

مجاالت التركيزالتدخالت

طموحة: مستمدة من الرؤية الوطنية 
لقطر 2030. تعالج أهم معوقات 

سياسة التنمية االقتصادي.

النتائج الملموسة - التركيز في عام 2016

استراتيجية األولوية، 
حاالت التدخل

2 .  هيكلية 
قانونية، اللوائح التنظيمية، 

المؤسسات، التنسيق، الحوكمة

3 . جزئية
 االستثمارات، الحوافز، القدرات، البرامج
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أربعة  حتقيق  إلى  اخلاص  القطاع  وتنمية  االقتصادي  التنويع  خطة  تهدف  قطر،  لدولة  الوطنية  التنمية  استراتيجية  إطار  في 
أهداف رئيسية بحلول عام 2016: 

√   ففففف 1: حتفيز منو القطاع اخلاص 
√   ففففف 2: حتقيق مزيد من املكاسب اإلنتاجية بسرعة أكبر

√   ففففف 3: تعزيز االبتكار وقدرات االكتشاف 
√   ففففف 4: تعميق التكامل اإلقليمي والعاملي
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التعريف الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطر   1.3

تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة  1.3.1
العمل  قوى  عدد  يزيد  ال  والتي  قطر،  دولة  لقوانني  وفقًا  ُأسست  التي  اخلاصة  الشركات  واملتوسطة:  الصغيرة  باملنشآت  يقصد 
قوى  عدد  يزيد  ال  والتي  اإلبداعية،  الصناعات  قطاع  في  العاملة  الشركات  )باستثناء  عامل   )250( وخمسني  مائتني  عن  فيها 

العمل فيها عن مائة )100( عامل(، وال يتجاوز إيرادها السنوي املائة )100( مليون ريال قطري.

الجدول 1: تصنيفات الشركات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: التعريف الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر

املركز  • ويكون  قطر،  دولة  لقوانني  وفقًا  تأسست  جتارية،  منشأة  أية  اخلاصة  بالشركات  يقصد  اخلاصة:  الشركات 
الرئيسي لها في قطر، وتقوم على نشاط إقتصادي بغرض حتقيق الربح، أيا كان الشكل القانوني الذي تتخذه.

املوسمية.  • العمالة  إلى  باإلضافة  جزئي،  وبدوام  كلي،  بدوام  العمالة  يضم   :)Staff Headcount( العاملني  عدد 
باإلضافة  القطري.  العمل  لقانون  ويخضعون  املنشأة  لصالح  يعملون  الذين  واألفراد  اأُلجراء  كافة  التعريف  يشمل 
األنشطة  هذه  جراء  ويحصلون  دورية  بصفة  للمنشأة  بأنشطة  يقومون  الذين  والشركاء  املنشأة،  ومالكي  املديرين  إلى 
بينما  واحدة،  وحدة  باعتباره  السنة  خالل  كلي  بدوام  العامل  احتساب  سيتم  أنه  بالذكر  اجلدير  من  مالية.  مزايا  على 

يتم احتساب العمالة بدوام جزئي والعمالة املوسمية على أنهم جزء من الوحدة وفقًا للحالة.
مبيعاتها  • نتيجة  العام  خالل  املنشأة  حققتها  التي  اإليرادات  به  يقصد   :)Annual Turnover( السنوي  اإليراد 

االعتماد  يتم  كما  املنشأة.  حققتها  أخرى  عوائد  أو  إيرادات  أي  يتضمن  أن  دون  قدمتها،  التي  واخلدمات  السلع  من 
على قيمة اإليراد بعد اقتطاع أي خصومات أو ضرائب تقوم بسدادها.

متوسطة صغيرة صغرى المعيار القطاع

250-31 30-6 5-1 عدد العاملين
الزراعة

100-20 1 – أقل من 20 أقل من 1 اإليراد السنوي

250-51 50 -6 5 -1 عدد العاملين
الصناعة التحويلية

100-20 3- أقل من 20 أقل من 3 اإليراد السنوي

100-31 30-6 5-1 عدد العاملين
الصناعات اإلبداعية

100-20 1- أقل من 20 أقل من 1 اإليراد السنوي

250-51 50-11 10-1 عدد العاملين
التشييد

100-20 3 – أقل من 20 أقل من 3 اإليراد السنوي

 250-51 50-6 5-1 عدد العاملين
التجارة

100-20 3- أقل من 20 أقل من 3 اإليراد السنوي

250-51 50-6 5-1 عدد العاملين
الخدمات األخرى

100-20 3- أقل من 20 أقل من 3 اإليراد السنوي

)العاملون مقاسون بوحدة العمل، والعائد أو اإليراد السنوي مقاسًا بالمليون ريال قطري(
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التعاريف القطاعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  1.3.2
يزيد  • ال  والتي  القطرية  للقوانني  وفقًا  ُأسست  التي  الشركات  الزراعة:  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت 

ريال  مليون   )100( املائة  السنوي  عائدها  يتجاوز  وال  عامل،   )250( وخمسني  مائتني  عن  بها  العمل  قوى  حجم 
األسماك  وصيد  واحلراجة  الزراعة  قسم  في  عليها  املنصوص  االقتصادية  األنشطة  القطاع  ويضم  قطري، 

]املجموعات )1 – 3( ضمن التصنيف الصناعي الدولي املوحد )التنقيح 4([.

للقوانني  • وفقًا  ُأسست  التي  الشركات  التحويلية:  الصناعة  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت 
املائة  السنوي  عائدها  يتجاوز  وال  عامل،   )250( وخمسني  مائتني  عن  بها  العمل  قوى  حجم  يزيد  ال  والتي  القطرية 
التحويلية  الصناعة  قسم  في  عليها  املنصوص  االقتصادية  األنشطة  القطاع  ويضم  قطري،  ريال  مليون   )100(

]املجموعات )10-33( ضمن التصنيف الصناعي الدولي املوحد )التنقيح 4([.

للقوانني  • وفقًا  ُأسست  التي  الشركات  االبداعية:  الصناعات  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت 
مليون   )100( املائة  السنوي  عائدها  يتجاوز  وال  عامل،   )100( مائة  عن  بها  العمل  قوى  حجم  يزيد  ال  والتي  القطرية 
واألنشطة  واالتصاالت،  املعلومات  أقسام  في  عليها  املنصوص  االقتصادية  األنشطة  القطاع  ويضم  قطري،  ريال 
التصنيف  ضمن  و)93-90(  و)75-69(،   ،)63-58( ]املجموعات  والتسلية  والترفيه  والفنون  والتقنية،  والعلمية  املهنية 
تنتمي  اإلبداعية،  للصناعات  املتحدة  األمم  لتعريف  وفقًا  أنه  بالذكر  جدير   .])4 )التنقيح  املوحد  الدولي  الصناعي 

"الصناعات احلرفية" لتلك الفئة.

ال  • والتي  القطرية  للقوانني  وفقًا  ُأسست  التي  الشركات  التشييد:  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت 
ريال  مليون   )100( املائة  السنوي  عائدها  يتجاوز  وال  عامل،   )250( وخمسني  مائتني  عن  بها  العمل  قوى  حجم  يزيد 
ضمن   )43-41( ]املجموعات  املباني  تشييد  قسم  في  عليها  املنصوص  االقتصادية  األنشطة  القطاع  ويضم  قطري، 

التصنيف الصناعي الدولي املوحد )التنقيح 4([.

ال  • والتي  القطرية  للقوانني  وفقًا  ُأسست  التي  الشركات  التجارة:  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت 
ريال  مليون   )100( املائة  السنوي  عائدها  يتجاوز  وال  عامل،   )250( وخمسني  مائتني  عن  بها  العمل  قوى  حجم  يزيد 
املركبات  إصالح  والتجزئة؛  اجلملة  جتارة  قسم  في  عليها  املنصوص  االقتصادية  األنشطة  القطاع  ويضم  قطري، 

ذات احملركات والدراجات النارية ]املجموعات )45-47( ضمن التصنيف الصناعي الدولي املوحد )التنقيح 4([.

القطرية،  • للقوانني  وفقًا  ُأسست  التي  الشركات  األخرى:  اخلدمات  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت 
 )100( املائة  السنوي  عائدها  يتجاوز  وال  عامل،   )250( وخمسني  مائتني  عن  بها  العمل  قوى  حجم  يزيد  ال  والتي 
ضمن  التجارية  اخلدمات  أقسام  باقي  في  عليها  املنصوص  االقتصادية  األنشطة  القطاع  ويضم  قطري.  ريال  مليون 
الكهرباء  وإمدادات  احملاجر،  واستغالل  التعدين  أقسام  وهى   ،)4 )التنقيح  املوحد  الدولي  الصناعي  التصنيف 
والتخزين،  والنقل  ومعاجلتها،  النفايات  وإدارة  الصرف  وأنشطة  املياه  وإمدادات  الهواء،  وتكييف  والبخار  والغاز 
اخلدمات  وأنشطة  العقارية،  واألنشطة  التأمني،  وأنشطة  املالية  واألنشطة  واملطاعم،  اإلقامة  خدمات  وأنشطة 
اخلدمات  وأنشطة  االجتماعي،  والعمل  االنسان  صحة  مجال  في  واألنشطة  والتعليم،  الدعم،  وخدمات  اإلدارية 
و)64- و)56-55(،  و)53-49(،  و)39-36(،  و)35(،   ،)9-5( ]املجموعات  العضوية  ذات  املنظمات  عدا  فيما  األخرى، 

66(، و)68(، و)77-82(، و)85(، و)86-88(، و)95-96( ضمن التصنيف الصناعي الدولي املوحد )التنقيح 4([.

استثناءات تطبيق التعريف الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة   1.3.3
االستثناء األول: االقتصار على منشآت األعمال الخاصة الربحية فقط   .1

لضمان عدالة املنافسة بني املنشآت املكونة لقطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وضمان فعالية اجلهود التي تبذلها الدولة 
لتنميتها. تكون منشآت األعمال اخلاصة الربحية هي فقط املؤهلة لإلنضمام إلى هذا القطاع. ويستثنى من ذلك:

اإلدارات احلكومية والهيئات الدبلوماسية •
الشركات العامة واملؤسسات احلكومية  •
منشآت األعمال املختلطة، اململوكة جزئيا ألي جهة أو جهات حكومية أو منشآت أعمال عامة أو مؤسسات حكومية •
منشآت األعمال غير الربحية •

االستثناء الثاني: استثناءات خاصة باستقالل المنشأة  .2

اخلاصة  التجارية  املنشأة  تظل  واملتوسطة،  الصغيرة  للمنشآت  التأسيسي  املال  رأس  بتوفير  املعنية  اجلهود  حتفيز  سبيل  في 
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أو  املساهمني  حقوق  في  املساهمة  نسبة  بلغت  لو  حتى  مشتركة  منشأة  اعتبارها  يتم  وال  مستقلة«،  »منشاة  أنها  على  مصنفة 
التصويت )50%( من قبل اجلهات املستثِمرة التالية:

شركات االستثمار العامة وشركات رأس املال املخاطر وممولي املنشآت التجارية •
اجلامعات ومراكز البحوث غير الربحية •
مستثمر  • أنه  االعتباري  باملستثمر  هنا  واملقصود  اإلقليمية.  التطوير  صناديق  ذلك  في  مبا  االعتباريني  املستثمرين 

بشكل  مشاركة  دون  الفرديني  الصغار  املستثمرين  من  كبير  عدد  عن  بالنيابة  املالية  األوراق  من  كبيرة  بكميات  يتداول 
على  مثال  املعاشات  وصناديق  املشتركة  الصناديق  وتعتبر  فيها.  يستثمرون  التي  املؤسسات  إدارة  في  مباشر 

املستثمرين االعتباريني

االستثناء الثالث: استثناء سوق الشركات الناشئة من إتباع التعريف الوطني ضمن قواعد إدراج الشركات لديها  .3

استهدف إطالق سوق الشركات الناشئة القطرية أن تقوم على تلبية احتياجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة التمويلية. 
وتصبو الدولة مبرور الوقت أن يتم ترقية املنشآت املدرجة من سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية، بعد أن تقوم 

بتنمية وتطوير سجل األداء املناسب لذلك.

على  الطلب  جانب  ميثلون  )الذين  املتداولة  املالية  األوراق  مصدري  لتمكني  آلية  توفير  مهمتها  املال«،  رأس  »أسواق  أن  وباعتبار 
الشركات  »سوق  استثناء  مت  فقد  املال«.  »رأس  لسلعة  سوق  هي  وبالتالي  التمويلية.  احتياجاتهم  على  احلصول  من  األموال( 
املنشآت  إلدراج  مغايرة  متطلبات  على  العتمادها  واملتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  الوطني  التعريف  تطبيق  من  قطر  في  الناشئة« 

بها، مع إمكانية اعتباره تعريفا استرشاديا لها. ويتسق ذلك مع املنهج املتعارف عليه واملطبق دوليًا. 
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وزارة ا�قتصاد و التجارة  وزارة العدل صلتكوزارة الطاقة و الصناعه رابطة سيدات ا�عمال
 القطريين

رابطة رجال ا�عمال
 القطريين

وزارة ا�وقاف 
والشؤون االسالمية

وزارة التنمية 
ا�دارية والعمل

 والشوؤن ا�جتماعية

وزارة ا�قتصاد و التجارة  وزارة العدل وزارة الطاقة و الصناعه وزارة االقتصاد و التجارة وزارة الطاقة و الصناعه وزارة العدل وزارة الطاقة و الصناعه وزارة المالية

وزارة المواصالت واالتصاالت وزارة البلدية والبيئة وزارة التخطيط
 التنموي و االحصاء

وزارة الثقافة و الرياضة  وزارة التعليم 
و التعليم العالي

وزارة الصحة العامة

وزارة الخارجية وزارة الداخلية

الهيئة العامة 
للجمارك كهرماء

واحة قطر 
للتكنولوجيا و العلوم 

جامعة قطر مناطق

مركز بدايةحاضنة قطر ل£عمال

دار ا�نماء ا�جتماعي بنك قطر للتنمية

 مصرف قطر المركزي 

غرفة قطر بورصة قطر 

الهيئة العامة للسياحة

مركز قطر للمال هيئة المواصفات 
و المقاييس 

النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر  1.4

مباشر  بتأثير  أخرى،  ومؤسسات  حكومية  وشبه  حكومية  وهيئات  وزارات  تشمل  جهة،   30 من  أكثر  تتمّتع  الراهن  الوقت  في 
اجلهات  تبنّي  خارطة   2 البياني  الشكل  يقّدم  يلي  وفيما  قطر.  دولة  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  على  مباشر  غير  أو 

املختلفة التي تشمل البيئة التعاونية التنافسية للشركات الصغيرة واملتوسطة في البالد.

الشكل البياني 2: الجهات التي تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر

* تأّسست حاضنة قطر لألعمال من قبل بنك قطر للتنمية ودار اإلنماء االجتماعي

** مركز بداية هو مبادرة مشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤّسسة صلتك

3 جهات 
اخرى

14 وزارة
14 كيان 

حكومي أو 
شبه حكومي
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يوضح اجلدول رقم 2 مختلف أشكال التراخيص واملوافقات والشهادات ذات الصلة باجلهات املعنية صاحبة املصلحة:

البطاقة 
الضريبية

عضوية 
الغرفة

الرخصة 
الصناعية

شهادة/ 
معايير

رخصة 
االستيراد

الموافقة 
البيئية

الدفاع 
المدني البلدية موافقة 

القطاع
الرخصة 
التجارية

بطاقة 
الحاسوب االئتمان الجهات

√ √ √ √ √ 1. وزارة البلدية والبيئة

√ 2. وزارة االقتصاد والتجارة

√ √
3. وزارة الطاقة

 و الصناعة

4. وزارة الصحة العامة

√ √
5. وزارة التعليم 

والتعليم العالي

√ √
6. وزارة المواصالت 

واإلتصاالت

√
7. مركز قطر للمال

√ √
8. غرفة تجارة وصناعة 

قطر 

√ √
9. واحة قطر للعلوم 

والتكنولوجيا

√ √
10. وزارة الثقافة 

والرياضة

√ 11. وزارة الداخلية

√ √ 12. هيئة قطر للسياحة 

13. الهيئة العاّمة 
للجمارك

√

14. الهيئة العامة 
القطرية  للمواصفات 

والتقييس
√ 15. وزارة المالية 

√ √ 16. قطر للبترول 
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يوضح اجلدول رقم 3 كافة خدمات الّدعم التي توفرها أهم اجلهات صاحبة املصلحة للشركات الصغيرة واملتوسطة: 

الجدول 3: خارطة الخدمات الداعمة للشركات

8. حل 
المنازعات 
والتحكيم

7. معونات 
ومنح أخرى

6. الجوائز و 
التقديرات

5. الوصول 
إلى 

المعلومات

4. الوصول 
إلى مجتمع 

األعمال

3. خدمات 
الحضانة

2. الخدمات 
االستشارية

1.  التدريب 
والتطوير الجهات

√ 1.وزارة االقتصاد والتجارة

√ 2. وزارة الطاقة والصناعة

√ √ 3. وزارة البلدية والبيئة

√ 4. وزارة الصحة 

√ √
5. وزارة التعليم  والتعليم 

العالي 

√ √

6. وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل  والشؤون 

اإلجتماعية 

√ √
7. وزارة المواصالت 

واالتصاالت

√ 8. مركز قطر للمال

√ √ √ √ √ 9. غرفة تجارة وصناعة قطر

√ √ √
10. واحة قطر للعلوم 

والتكنولوجيا 

√ √ √ √ 11. ‘صلتك’

√ √ √ 12. جامعة قطر 

√ √
13. مركز اإلنماء 

االجتماعي

√ √
14.رابطة رجال األعمال 

القطريين

√ √
15. رابطة سّيدات األعمال 

القطريات 
√ 16.حاضنة قطر لألعمال 

√ √ √ 17. مركز ‘بداية’

√ √ √ √ √ √ 18. بنك قطر للتنمية 

√
19. وزارة الداخلية )الدفاع 

المدني(

√
20. وزارة التخطيط 
التنموي  واإلحصاء 
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اجلدول  فإن  املطلوب،  التمويل  إلى  الوصول  عن  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تعيق  التي  التحّديات  أبرز  حتديد  سياق  في 
قبل  من  تقدميها  يتم  التي  غيرها(  أو  ملكية،  أو  قروض،  شكل  على  )سواًء  املتنوعة  املالي  الدعم  برامج  من  العديد  يوضح  التالي 

أصحاب املصلحة:

القدرة على الحصول على التمويل

اإلدراج فيالجهات 
السوق
الثانوية

التمويل بالملكية
القروض

الشركات القائمة الشركات الناشئة

تمويل 
النمو

تمويل 
التأسيس 
والمراحل 

المبكرة

رأس المال 
العامل

قروض 
المشاريع

رأس المال 
العامل

قروض 
المشاريع

√ √ √ √ 1.البنوك التجارية

√ 2. ‘صلتك’

√ 3. مركز اإلنماء االجتماعي 

√ 4. حاضنة قطر لألعمال

√ √ 5. واحة قطر للعلوم 
والتكنولوجيا

√* √ √ √ √ √ √ 6. بنك قطر للتنمية 

√ √ 7. الهيئة العامة للتقاعد 
والتأمينات االجتماعية

√ 8. الجهات االستثمارية الخاصة

√ 9. بورصة قطر

الجدول 4: خارطة مبادرات الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة

* برنامج مشترك بين بنك قطر للتنمية وبورصة قطر
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هيكل التقرير  .2
ومنهجية الدراسة  
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هيكل التقرير ومنهجية الدراسة   .2

يلي  وفيما  رئيسية،  أقسام  اربعة  إلى  قطر"  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  وضع  تقرير   " من  االولى  اإلصدارة  تنقسم 
توصيفًا مختصرًا لتلك األقسام، فصاًل عن التطرق إلى املنهجية واملصادر التي مت استخدامها في إعداد التقرير.

القسم 1. التقييم االقتصادي 

مختلف  ومساهمة  اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو  مؤشرات  حيث  من  القطري  االقتصاد  عن  عامة  حملة  القسم  هذا  يقدم 
جانب  إلى  اخلارجية،  التجارة  مؤشرات  أهم  عن  حملة  القسم  ُيقدم  كما  الناجت.  هذا  في  االقتصادية  والقطاعات  األنشطة 
صادرة  بيانات  على  تقوم  املؤشرات  هذه  أن  علمًا  أسواقها،  وأهم  اخلارجية  التجارة  منتجات  فئات  أبرز  على  الضوء  تسليط 
التقارير  من  والعديد  الدولي  النقد  صندوق  تشمل  أخرى  مصادر  إلى  باإلضافة  واإلحصاء،  التنموي  التخطيط  وزارة  عن 

البحثية.

القسم 2. األداء المالي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

والرافعة  الربحية،  مثل  محددة  معايير  على  بناًء  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  املالية  الصحة  القسم  هذا  يحلّل 
املعيارية  املؤشرات  تقدير  مت  وقد  واخلدمات.  والصناعة  التجارة  قطاعات  في  والكفاءة  النمو  معدالت  وأهم  والسيولة،  املالية، 

لهذه القطاعات على أساس حتليل عّينة تشمل 193 من الشركات الصغيرة واملتوسطة املوّزعة على الشكل التالي:
الصناعة: 137  •
اخلدمات: 44 •
التجارة : 12  •

القسم 3. أهم خصائص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

استقصائية  دراسة  إجراء  مت  حيث  قطر؛  دولة  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  خصائص  أهم  على  الضوء  القسم  هذا  يلقي 
على  أوضاعها  معاينة  بهدف  الفئات  متعددة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   378 تشمل  عشوائية  عّينة  على  شاملة 

األصعدة التالية:
مدى التوجه الدولي للشركة  •
مدى االبتكار •
مدى اعتماد التكنولوجيا احلديثة •
تنمية املوظفني •
االمتياز املؤسسي واحلرص على اجلودة  •
إمكانية احلصول على التمويل •
استدامة الشركات الصغيرة واملتوسطة  •

ينطبق  التي  الشركات  بني  من  انتقاؤها  مت  التي  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات  من  مزيجًا  العّينة  شملت  وقد 
قطاعات  ستة  متّثل  شركات  اختيار  على  احلرص  مع  قطر،  دولة  في  واملتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  الوطني  التعريف  عليها 
حجم  مع  يتناسب  مبا  وذلك  االخرى،  واخلدمات  واإلنشاءات  اإلبداعية  والصناعات  والزراعة  والتجارة  الصناعة  هي  رئيسية 
التنموي  التخطيط  وزارة  أصدرتها  التي  اإلحصاءات  آخر  على  اعتمادًا  املذكورة  القطاعات  في  الشركات  هذه  أعمال 
الصغيرة  الشركات  فئات  ملختلف  كافيًا  متثياًل  العّينة  تشمل  أن  على  كذلك  حرصنا  وقد  الشركات.  هذه  عدد  حول  واإلحصاء 

واملتوسطة ضمن كافة القطاعات.
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القسم 4. المنظور المستقبلي ألعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهم األهداف على هذا الصعيد

بحسب  سنوات(   5-3( املتوسط  املدى  على  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  االستراتيجية  األهداف  أهم  القسم  هذا  يعاين 
دراسة استقصائية مت إجراؤها على عّينة تضم 378 من الشركات الصغيرة واملتوسطة. 

الصغيرة  الشركات  بأعمال  الثقة  مؤشر  على  بناًء  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  املستقبلي  املنظور  عن  صورة  يقّدم  كما 
فصلية  تقارير  من  املؤشرات  هذه  على  احلصول  مت  حيث  2015؛  الرابع  الربع  إلى   2015 األول  الربع  من  واملتوسطة 

أصدرها مركز قطر للمال حول التفاؤل مبناخ األعمال.



3.  تحليل االقتصاد
الكلّي  
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3.  تحليل االقتصاد الكلّي

الناتج المحلي  3.1

توجهات النمو في الناتج المحلي اإلجمالي 

 2014 إلى   2007 عامي  بني  املمتدة  الفترة  خالل   %11 بلغ  استثنائي  مرّكب  سنوي  منو  معّدل  القطري  االقتصاد  سّجل 
املُسال  الطبيعي  الغاز  وتصدير  إنتاج  عبر  الطبيعي  الغاز  من  الهائل  القطري  املخزون  من  االستفادة  بتطوير  مدعومًا 
ذروًة  بلغ  قد  كان  الهيدركربونيات  قطاع  منو  أن  حني  وفي  املجال.  هذا  ضمن  التحتية  البنية  تطوير  في  الضخمة  واالستثمارات 
غير  القطاعات  فإن  السنة(،  في  طن  مليون   77 إلى  اإلنتاجية  القدرة  وصول  )مع   2011 عام  في   %15.6 بنسبة  مسبوقة  غير 

الهيدروكربونية تواصل تسجيل منو سنوي يفوق معدلّه 10% منذ عام 2011.

بتعليق  قرارًا  البالد  اتخاذ  إثر   2012 عام  في   %1.3 إلى  للهيدروكربونيات  احلقيقي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  تباطأ  وقد 
النفط  إنتاج  لتراجع  نتيجًة  و2014   2013 عامي  خالل  أكبر  بشكٍل  تباطأ  ثم  املجال،  هذا  في  جديدة  مشاريع  أي  على  العمل 
 ،2012 في   %6 إلى   2011 في   %13 من  انخفض  الذي  للدولة  اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو  معّدل  على  انعكس  ما  وهو  اخلام، 

ليحافظ على استقراره حول هذا املستوى خالل عامي 2013 و2014. 

ثابتة  بخطًى  منّوه  واصل  القطري  االقتصاد  فإن   ،2011 عام  منذ  والغاز  النفط  في  املكّثفة  االستثمارات  حقبة  انتهاء  ورغم 
وقد  الدولة.  في  املتسارع  السكاني  النمو  إثر  احمللّي  الطلب  مستويات  وارتفاع  التحتية  للبنية  عمالقة  مشاريع  تنفيذ  ظل  في 
اخلانات  مزدوجة  منو  ملعدالت  الهيدروكربونية  غير  القطاعات  تسجيل  عبر  الهيدروكربونيات  قطاع  في  النمو  هبوط  موازنة  متت 
تبقى  أن  املرّجح  ومن  املالية.  واخلدمات  والعقارات  اإلنشاءات  قطاعات  شهدتها  التي  الضخمة  االستثمارات  على  باالعتماد 
وأنها  السيما   ،2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  استضافة  تسبق  التي  الفترة  خالل  للنمو  الرئيسي  احملّرك  القطاعات  هذه 

مدعومة بخطط استثمارية في البنية التحتية تناهز قيمتها 600 مليار ريال قطري.

دور  تعزيز  مع  الهيدركربونيات  على  االعتماد  عن  تدريجيًا  يبتعد  متنّوع  اقتصاد  بناء  إلى  )الرامية  احلكومة  رؤية  أن  كما   
الناجت  في  التعدينية  غير  القطاعات  مساهمة  معّدل  ارتفاع  في  تنعكس  التي  ثمارها  تؤتي  بدأت  وتنافسيته2(  اخلاص  القطاع 
غير  للقطاعات  احلقيقي  املركب  السنوي  النمو  معدل  بلغ  وقد   .2014 في   %62 إلى   2007 في   %55 من  اإلجمالي  احمللي 

التعدينية وغير االستخراجية 12.9% خالل الفترة 2007-2014 مقابل 8.5% للقّطاعات التعدينية واالستخراجية.

الشكل البياني 3: معّدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي القطري باألسعار الثابتة، 2014-2010
المصدر: الحسابات الوطنية، وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي عند أسعار ثابتة

التعدين و استغالل المحاجر )بما في ذلك النفط و الغاز( قطاعات غير التعدين واستخراج المعادن الناتج المحلي اإلجمالي الكلي

2 رؤية قطر الوطنية 2030 
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غير  القطاعات  شهدته  الذي  بالنمو  مدعومًا   2014 عام  في   %6.1 حوالي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو  معدل  سجل  لقد 
النفقات  أن  كما   .%1.3 بواقع  أواالستخراجي  التعديني  القطاع  تقلّص  حني  في   ،%11.3 بواقع  واالستخراجية  التعدينية 
رغم   -  2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  الستضافة  البالد  وحتضير  االقتصاد  لتنويع  تهدف  التي  الضخمة  احلكومية 

تراجع أسعار النفط - ساهمت في دعم املكاسب التي حققتها القطاعات غير الهيدروكربونية. 

والفنادق  التجارة   ،%18 التشييد  قطاع   ،2014 خالل  مرتفعة  منو  معدالت  الهيدروكربونية  غير  القطاعات  معّظم  سجلّت  لقد 
 .%4.1 الصناعة   ،%12.4 األعمال  وخدمات  والعقارات  والتأمني  التمويل   ،%10.4 واالتصاالت  النقل   ،%14.1 واملطاعم 
التشييد،  قطاع  في  النطاق  واسع  منٍو  إلى  التحتية  بالبنية  الصلة  ذات  املشاريع  في  الكبيرة  العاّمة  االستثمارات  أّدت  وبينما 
للقطاع  دعمًا  بدوره  شكّل   - القطاع  هذا  إلى  األجنبية  العاملة  القوة  تدفق  ازدياد  نتيجة   - السكاني  التعداد  ارتفاع  فإن 
الصناعي  القطاع  منو  يعزى  أخرى،  ناحية  ومن  واحلكومية.  املالية  واخلدمات  والضيافة  التجارة  مجاالت  في  السيما  اخلدمي، 

بالدرجة األولى إلى منتجات الكيماويات والبتروكيماويات وتسييل الغاز.
 

التجارة الخارجية لقطر   3.2

تعتبر التجارة الخارجية من أهم ركائز النمو االقتصادي لدولة قطر 

العاملية  التجارة  بثلث  تستأثر  حيث  العالم،  في  املسال  الطبيعي  للغاز  مصّدر  أهم  تعد  قطر  فإن  الدولي،  النقد  لصندوق  وفقًا 
فضاًل  العاملة،  لليد  واجتذابها  بالعالم،  املستثمرين  أهم  كأحد  املتصاعدة  الدولية  مكانتها  جانب  إلى  املسال،  الطبيعي  للغاز 
عن  الناجمة  الكبيرة  إيراداتها  قطر  استغلت  أخرى،  ناحية  من  والتنموية.  اخليرية  املساهمات  مجال  في  الرائد  دورها  عن 
في  كبيرة  زيادة  ذلك  صاحب  التحتية.  البنية  وحتسني  االقتصاد  لتنويع  يهدف  الذي  برنامجها  متويل  في  النفطية  صادراتها 
من  الدولة  تشهده  ما  بحكم  البناء  ومواد  الرأسمالية  األدوات  على  الكبير  والطلب  املتسارعة،  السكانية  للزيادة  كنتيجة  وارداتها 

مشاريع متنّوعة. 

ريال  مليار   97.8 إلى  قيمتها  لتصل   ،2012 بعام  مقارنًة   2013 عام  خالل   %6.5 بحوالي  قطر  واردات  حجم  ازداد  وقد 
عام  في  ارتفاعها  واستمر  قطري.  ريال  مليار   110.8 إلى  لتصل   %13.3 مبقدار  أيضًا  ارتفعت   2014 عام  وفي  قطري. 
مبلغ  الصادرات  قيمة  بلغت  وباملقابل  قطري.  ريال  مليار   118.7 قيمتها  لتبلغ   %7.1 بنسبة  زادت  حيث  كذلك،   2015
بواقع  هبطت  ثم  فقط(،   %0.2( السابق  العام  عن  محدود  بشكٍل  ارتفاعها  بعد   2013 عام  في  قطري  ريال  مليار   479.6
تراجعت  حيث   ،2015 عام  في  هبوطها  استمر  ثم   ،2014 في  قطري  ريال  مليار   454.3 إلى  قيمتها  لتتراجع   %5.3
بأكثر  النفطية  صادراتها  قيمة  لتراجع  نظرًا  قطري،  ريال  مليار   271.8 إلى  قيمتها  لتصل   ،%40.2 قدرها  كبيرة  بنسبة 

من %50. 

الشكل البياني 4: الصادرات والواردات والميزان التجاري خالل الفترة 2011–2015 )مليار ريال قطري(
المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

صادرات السلعالميزان التجاري للسلع واردات السلع
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األداء المالي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة   .4

والرافعة  الربحية،  مثل  رئيسية  مؤشرات  على  بناًء  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  املالي  األداء  القسم  هذا  يحلّل 
املعيارية  املؤشرات  تقدير  مت  وقد  واخلدمات.  والصناعة  التجارة  مجاالت  في  والكفاءة  النمو  معدالت  وأهم  والسيولة،  املالية، 

لكل قطاع بناًء على حتليل عّينة تضم 193 شركة موزعة على النحو التالي: 
الصناعة: 137 •
اخلدمات: 44 •
التجارة: 12  •

تحليل الربحية   4.1

وسيناقش  معنّي.  زمني  إطار  خالل  بنفقاتها  مقارنًة  األرباح  توليد  على  الشركات  قدرة  لقياس  أساسًا  الربحية  معدالت  تشّكل 
 ،)EBITDA( الَدين  وسداد  واإلهالك  والضرائب  الفوائد  قبل  األرباح  وهامش  اإلجمالية،  لألرباح  النمطي  النطاق  القسم  هذا 
هذا  يقدم  كما  واخلدمات.  والصناعة  التجارة  قطاعات  في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  الصافية  األرباح  هوامش  ومعدالت 

القسم حتلياًل لربحية الشركات عبر احتساب معّدالت عائدات ملكيتها وعائدات أصولها. 

معدل هامش إجمالي الربح   4.1.1
في   ،%30 من  أكثر  إلى  اخلدمات  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %46 لدى  الربح  إجمالي  هامش  معّدل  يصل 
نظيرتها  من  أقل  والصناعة  التجارة  قطاعي  في  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  ملعظم  الربح  إجمالي  هامش  جاء  حني 
العاملة  لتلك  و%60  الصناعة  في  العاملة  الشركات  من  لـ%41  بالنسبة   %30 إلى   %20 بني  ما  تراوح  حيث  اخلدمات؛  قطاع  في 
قطاعات  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدى  الربح  إجمالي  هامش  معدل   5 رقم  البياني  الشكل  ويوضح  التجارة.  في 

الصناعة والتجارة واخلدمات. 

)EBITDA( معدل هامش األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واستهالك الدين  4.1.2
في  بنظيراتها  قياسًا  أعلى  بربحية  تتمّتع  أنها  على  التجاري  القطاع  ضمن  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  إلى  ُينظر 
 %20 حوالي  الدين  واستهالك  واإلهالك  والضرائب  الفوائد  خصم  قبل  األرباح  هامش  يبلغ  حيث  واخلدمات؛  الصناعة  قطاعي 
لدى  و%41   %24 قدره  ربح  بهامش  مقارنًة   ،)%70 )حوالي  التجارة  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أغلب  لدى 
قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  نصف  من  أكثر  وتتمّتع  التوالي.  على  والتجارة  الصناعة  قطاعي  في  نظيرتها 
ويوضح   .%20 إلى   10 بني  ما  يتراوح  الدين  واستهالك  واإلهالك  والضرائب  الفوائد  خصم  قبل  أرباح  بهامش   )%54( الصناعة 
والتجارة  الصناعة  قطاعات  في  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدى  الهوامش  هذه  معدل   6 رقم  البياني  الشكل 

واخلدمات. 

الشكل البياني 5: معدل هامش إجمالي الربح
المصدر: تحليل شركة دان أند برادستريت

الخدمات

التجارة

الصناعة

أقل من من %10 الى 20% من %20 الى 30% من %30 الى 40% من %40 الى 50% من %50 الى 60%
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الشكل البياني 6: معدل هامش األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واستهالك الدين
المصدر: تحليل شركة دان أند برادستريت

معّدل هامش صافي الربح   4.1.3
معّدل   6 رقم  البياني  الشكل  ويوضح  والتكاليف،  النفقات  خصم  بعد  املبيعات  إيرادات  إجمالي  نسبة  هو  الربح  صافي  هامش 

هامش صافي الربح لدى الشركات الصغيرة واملتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة واخلدمات. 

الشكل البياني 7: معدل هامش صافي الربح
المصدر: تحليل شركة دان أند برادستريت

الخدمات

التجارة

الصناعة

من %10 الى %20  أقل من %10 من %20 الى 30% من %30 الى 40%

الخدمات

التجارة

الصناعة

من %10 الى %20  أقل من %10 من %20 الى 30% من %30 الى 40%

شريحة  هناك  أن  علمًا  الثالثة،  القطاعات  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أغلبية  لدى   %10 الربح  صافي  هامش  يتجاوز  لم 
قطاع  في  الربح  صافي  هوامش  معدالت  أعلى  وتركزت  و%20.   %10 بني  أرباحها  صافي  هامش  تراوح  الشركات  هذه  من 
بنحو  قياسًا   %20 يفوق  ربح  صافي  هامش  القطاع  هذا  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %26 سجلت  إذ  اخلدمات، 

9% في قطاع الصناعة و11% في قطاع التجارة. 

معّدل العائد على حقوق المساهمين   4.1.4
املعدل  هذا  حساب  ويتم  فيها.  املساهمني  حقوق  مجموع  إلى  الشركة  ربح  نسبة  املساهمني  حقوق  على  العائد  معدل  يقيس 
الصغيرة  الشركات  من  عّينة  على  إجراؤه  مت  الذي  التحليل  ويشير  املساهمني.  حقوق  إجمالي  على  الشركة  ربح  صافي  بقسمة 
يتراوح  واخلدمات  الصناعة  قطاعي  في  الشركات  هذه  نصف  يقارب  ما  لدى  املساهمني  حقوق  على  العائد  أن  إلى  واملتوسطة 

ما بني 10% إلى 3%20.

3   لم تّكن عّينة الشركات التي تنتمي إلى القطاع التجاري كافية لحساب معدل تغطية خدمات المديونية في القطاع
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قطاع  في  بنظيراتها  مقارنًة  بكثير  أعلى  الصناعة  قطاع  ضمن  الشركات  لدى  املساهمني  حقوق  على  العائدات  وتعتبر 
ويوضح  اخلدمات.  قطاع  في  ـ%9  بنحو  قياسًا  الصناعة  قطاع  في  العاملة  الشركات  من   %18 لدى   %30 تبلغ  حيث  اخلدمات، 

الشكل البياني رقم 8 العائدات على حقوق املساهمني للشركات الصغيرة واملتوسطة ضمن قطاعي الصناعة واخلدمات. 

الشكل البياني 8: معّدل العائد على حقوق المساهمين
المصدر: تحليل شركة دان أند برادستريت

معّدل العائد على األصول   4.1.5
على  الشركة  قدرة  املعدل  هذا  يقيس  والثابتة(  املتداولة  األصول  مجموع  )أي  األصول  إجمالي  إلى  الربح  صافي  نسبة  وهو 

استثمار األصول التي متتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون.

اقتصرت  حيث  األصول؛  على  العائد  مستويات  أدنى  التجارة  قطاع  في  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  سجلّت  وقد 
في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  و%37  ـ%61  بنحو  قياسًا  وذلك  منها،   %86 من  أكثر  لدى   %10 من  أقل  على  نسبته 
نسب  إلى  اخلدمات  شركات  من   %25 حققته  الذي  األصول  على  العائد  ارتفع  إذ  التوالي،  على  واخلدمات  الصناعة  قطاعي 
بنسب  األصول  على  عائدها  ارتفع  التي  الصناعة  قطاع  شركات  من  فقط   %12 مع  باملقارنة   ،%30 إلى   %20 من  نطاق  في  تقع 
رقم  البياني  الشكل  ويوضح  األصول.  على  العائد  في  ارتفاعًا  التجاري  القطاع  شركات  من  أي  حتقق  لم  حني  في  مشابهة، 

9 معدالت العائد على األصول في القطاعات الثالثة. 

الشكل البياني 9: معّدل العائد على األصول
المصدر: تحليل شركة دان أند برادستريت

الخدمات

التجارة

الصناعة

أقل من %10 من %10 الى 20% من %20 الى 30% من %30 الى 40%

الخدمات

الصناعة

من %10 الى %20  أقل من %10 من %20 الى 30% من %30 الى 40% من %40 الى 50%

تحليل السيولة   4.2

عند  االلتزامات  سداد  على  القدرة  السيولة  نسب  وتقيس  النقد،  على  احلصول  في  الشركة  مقدرة  أنها  على  السيولة  تعّرف 
احلصول  ميكن  ما  إليها  مضافًا  معينة،  فترة  خالل  نقد  إلى  للتحويل  القابلة  املوجودات  خالل  من  حتديدها  وميكن  استحقاقها. 
وإبعاد  الشركة،  عمل  استمرار  على  احملافظة  السيولة  إدارة  أهداف  أهم  ومن  واألرباح.  املال  رأس  وزيادة  االقتراض  من  عليه 
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الشكل البياني 10: نسبة التداول
المصدر: تحليل شركة دان أند برادستريت

الخدمات

التجارة

الصناعة

عدم  عن  ناجت  بعسر  تواجه  قد  فإنها  السليم،  بالشكل  سيولتها  إدارة  من  الشركة  تتمكن  لم  وإذا  عنها،  املالي  العسر  مخاطر 
القدرة على مواجهة االلتزامات في مواعيدها.

وتقّيم هذه الدراسة مستوى سيولة الشركات الصغيرة واملتوسطة عبر حتليل نسب سيولتها اجلارية والسريعة. 

نسبة التداول   4.2.1
تلبية  على  الشركة  قدرة  على  مؤشر  هى  النسبة  هذة  احلالية.  اخلصوم  نسبة  إلى  احلالية  األصول  نسبة  هى  التداول  نسبة 
فإن  صحيح،  واحد  من  أقل  النسبة  كانت  إذا  أما  القطاعات،  ملعظم  عادلة  نسبة   1:2 التداول  نسبة  احلالية.وتعتبر  التزاماتها 
أنه  إال  جيد،  مالي  وضع  في  ليست  الشركة  أن  إلى  يشير  وقد  األجل،  قصيرة  التزاماتها  سداد  على  قادرة  تكون  لن  الشركة 

ال يعني بالضرورة أنها ستتعرض لإلفالس أو التصفية، فهناك عدة طرق للحصول على التمويل.

يوضح الشكل البياني رقم 10 نسبة التداول للشركات الصغيرة واملتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة واخلدمات. 

العاملة  الشركات  أغلب  أن  يتبنّي  قطر،  دولة  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  عّينة  لدى  التداول  لنسبة  حتليل  إجراء  وبعد 
متيل  وبالتالي   ،)1.5 من  أعلى  جارية  )بنسبة  املقبول  املعّدل  إلى  أقرب  كانت   )%48( والصناعة   )%49( اخلدمات  قطاع  في 
وباملقابل،  وديونها.  التزاماتها  لتسديد  الكافية  اجلارية  األصول  امتالك  إلى  القطاعني  هذين  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 
 1.5 من  أقل  املعّدل  كان  حيث  املقبولة،  العتبة  من  أقل  التجارة  قطاع  الشركات ضمن  هذه  معظم  لدى  التداول  نسبة  كانت  فقد 

لدى 77% منها، وهو ما يعكس وضعًا متراجعًا للسيولة وعجزًا عن اإليفاء بااللتزامات قصيرة املدى.

نسبة السيولة السريعة   4.2.2
وبالتالي  املطلوبة.  بالسرعة  تصفيتها  ميكن  كأصول  البضاعة،  مخزون  على  تشمل  ال  أنها  إال  التداول،  لنسبة  مماثلة  النسبة  هذه 
تعتبر  منطيًا،  األجل.  قصيرة  إلتزاماتها  تغطية  على  الشركة  قدرة  قياس  في  تشددًا  أكثر  معايير  تستخدم  النسبة  هذه  فإن 
الستخدام  احلاجة  ودون  بسرعة  اجلارية  التزاماتها  مواجهة  على  قادرة  الشركة  أن  على  تدل  حيث  مقبولة  نسبة   1:1 نسبة 

املخزون السلعي.

البياني  الشكل  ويوضح  لها.  التداول  النسبة  مع  مقارنًة  الشركة  في  السيولة  لوضع  وعميقًا  دقيقًا  اختبارًا  النسبة  هذه  وتشّكل 
رقم 11 نسبة السيولة السريعة للشركات الصغيرة واملتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة واخلدمات.

 

من 0.1 الى 0.5 من 1.0 الى 0.5 من 1.0 الى 1.5 من 1.5 الى 2.0 من 2.0 الى 2.5

من 2.5 الى 3.0 من 3.0 الى 3.5
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الشكل البياني 11: نسبة السيولة السريعة
المصدر: تحليل شركة دان أند برادستريت

الشكل البياني 12: دورة تحويل النقد
المصدر: تحليل شركة دان أند برادستريت

الخدمات

التجارة

الصناعة

الخدمات

التجارة

الصناعة

الصناعة  قطاعي  في  نظيراتها  من  أعلى  سريعة  سيولة  بنسبة  اخلدمات  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  متتاز 
نظيراتها  من   %28 بـ  مقارنًة   ،1.4 على  تزيد  سريعة  سيولة  بنسبة  تتمّتع  اخلدمات  قطاع  في  الشركات  من   %30( والتجارة 
قطاع  ضمن  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدى  النسبة  ارتفاع  وُيعزى  التجاري(.  القطاع  في  و%22  الصناعي،  القطاع  في 
االئتمان  فترات  إلى  ويشير  عمالئها  من  مستحّقاتها  استالم  تأخر  يعكس  مما  دفاترها،  في  املدينة  الذمم  تراكم  إلى  اخلدمات 

الطويلة التي متنحها. 

العتبة  دون  كانت  الصناعة  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %62 يقارب  ما  لدى  السريعة  نسبة  فإن  وباملقابل، 
القصيرة  املالية  بااللتزاماتها  اإليفاء  أجل  من  بسرعة  للتسييل  القابلة  األصول  إلى  افتقارها  يعكس  ما  وهو   ،)1 إلى   0  ( املقبولة 

األجل

دورة تحويل النقد   4.2.3
واخلدمات  األولية  املواد  لشراء  النقد  صرف  منذ  ما  الشركة  تستغرقها  التي  الزمنية  الفترة  على  يطلق  مصطلح  حتويل  دورة 
إدارة  في  الشركة  كفاءة  لقياس  كمعيار  ويستخدم  واخلدمات،  األولية  املواد  هذه  عن  الناجتة  املبيعات  من  النقد  حتصيل  حتى 
أكبر،  مال  لرأس  الشركة  احتاجت  كلما  النقد  حتويل  دورة  طالت  فكلما  عملياتها.  لتمويل  النقدية  حاجتها  مدى  ولتحديد  السيولة 
وذلك  الصفر،  من  أقل  نقد  حتويل  دورة  حتقق  أن  لشركة  ميكن  كما  الشركة.  في  املستثمر  املال  لرأس  احلاجة  تقل  قلت  وكلما 
 12 رقم  البياني  الشكل  ويوضح  لها.  الالزمة  واخلدمات  األولية  املواد  قيمة  صرف  قبل  نقدًا  مبيعاتها  حتصل  التي  للشركات 

دورة حتويل النقد لدى الشركات الصغيرة واملتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة واخلدمات. 

من 0.2 إلى 0.6 من 0.6 إلى 1.0 من 1.0 إلى 1.4 من 1.4 إلى 1.8

من 1.8 إلى 2.2 من 2.2 إلى 2.6 من 2.6 إلى 3.0

اقل من 80 من 40 إلى 80 من 120 إلى 160 من 160 إلى 200 من 80 إلى 120اكثر من 200
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تحليل المالءة المالية   4.3

التي  املخاطر  مواجهة  على  وقدرتها  إستحقاقها  مواعيد  في  املالية  بإلتزاماتها  الوفاء  على  الشركة  مدى  املالية  باملالءة  يقصد 
الصغيرة  للشركات  املالية  املالءة  مدى  هذه  دراستنا  وتقّيم  بها  تتعامل  التي  املالية  واألوراق  وعمالءها  بأنشطتها  ترتبط 

واملتوسطة من خالل تقييم نسبة املديونية إلى حقوق املساهمني، ونسبة تغطية الفائدة وتغطية الديون. 

نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين   4.3.1
مع  الدائنيني  من  املقدم  التمويل  بني  النسبة  هذه  وتوازن  األصول،  لتمويل  املستخدم  املال  رأس  من  الديون  نسبة  إلى  تشير 
إلى  شركة  من  يختلف  املساهمني  حقوق  إلى  املديونية  لنسبة  املقبول  املعّدل  نطاق  أن  ومع  املساهمني.  من  املقدم  التمويل 
رقم  البياني  الشكل  يوضح  يلي  وفيما  عادًة.  الشركات  ألغلب  معقولة  تعتبر   1:1 نسبة  أن  إال  مختلفة،  لعوامل  تبعًا  أخرى 
والتجارة  الصناعة  قطاعات  ضمن  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدى  املساهمني  حقوق  إلى  املديونية  نسبة   13

واخلدمات. 

الشكل البياني 13: نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين
المصدر: تحليل شركة دان أند برادستريت

حتويل  دورة  مؤشر  حيث  من  أعلى  مبعدل  تتمّتع  التجاري  القطاع  ضمن  تعمل  التي  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أن  ويتبنّي   
بني  الشركات  هذه  من   %71 لدى  النقد  حتويل  دورة  تتراوح  حيث  والصناعة؛  اخلدمات  قطاعي  في  بنظيراتها  قياسًا  النقد 
اخلدمات.  قطاع  في  و%10  الصناعي  القطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %20 مع  باملقارنة  يوم،   200 إلى   160
أيام  عدد  انخفاض  جانب  إلى  باالئتمان،  املبيعات  مستوى  وارتفاع  املخزون  دوران  معّدل  انخفاض  إلى  النتيجة  هذه  وتعزى 

املشتريات املستحقة لدى الشركات في قطاع التجارة.

مبعدل  عمومًا  تتمّتع  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أن  يتبنّي  املساهمني،  حقوق  إلى  املديونية  نسبة  وبتحليل 
ما  تتراوح  الثالثة  القطاعات  في  الشركات  هذه  لدى  املساهمني  حقوق  إلى  املديونية  نسبة  كانت  إذ  املديونية؛  من  منخفض 
 1 من  أقل  كانت  القطاعات  من  واحد  كل  في  الشركات  نصف  من  أكثر  لدى  النسبة  هذه  بأن  علمًا  1 ضعف،  إلى   0.2 بني 
على  حصلت  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  فقط   %27 أن  تبنيِّ  التي  الدراسة  نتائج  في  أيضًا  ينعكس  ما  وهو  ضعف، 
من  )أقل  النسبة  هذه  انخفاض  ويشير  املاضية.  اخلمسة  األعوام  خالل  أعمالها  توسيع  أو  تنمية  أجل  من  البنوك  من  متويل 

1 ضعف( في كافة القطاعات إلى االستقرار املالي الذي يتسم به مجتمع الشركات الصغيرة واملتوسطة في قطر. 

واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  لـ%48  بالنسبة  ضعف(   1 من  )أكثر  نسبيًا  أعلى  كان  امللكية  إلى  املديونية  معدل  أن  يذكر 
ضمن القطاع الصناعي مقارنًة بـنسبة 34% لدى نظيراتها العاملة في قطاع التجارة. 

نسبة تغطية الفائدة   4.3.2
تغطية  إمكانية  مرات  عدد  تقيس  أنها  مبعنى  الديون،  فوائد  دفع  على  الشركة  قدرة  عن  سريعة  صورة  النسبة  هذه  توفر 
استحقاقها.  فترة  خالل  الفوائد  دفع  على  الشركة  يساعد  الذي  السالمة  هامش  إلى  يشير  مما  الشركة،  أرباح  من  الفوائد 
احملتملة.  املخاطر  مواجهة  على  قادر  مالي  مبركز  التمويل،  تكلفة  تغطية  على  العالية  القدرة  ذات  الشركات  تتمتع  ما  وعادة 

وعلى العكس، فإن الشركة التي ال تستطيع تغطية تكاليف التمويل رمبا من السهل وقوعها في اإلفالس.

الخدمات

التجارة

الصناعة

من 0.2 إلى 0.6 من 1.0 إلى 1.4 من 1.4 إلى 1.8 من 0.6 إلى 1.0من 1.8 إلى 2.2 من 2.2 إلى 2.6
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واخلدمات،  الصناعة  قطاعي  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدى  الفائدة  تغطية  نسب  على   14 رقم  البياني  الشكل  ويطلعنا 
هذا  في  الفائدة  تغطية  نسبة  احتساب  أجل  من  بالعّينة  املشمولة  الشركات  عدد  كفاية  لعدم  نظرًا  التجارة  قطاع  استثناء  مع 

القطاع. 

الشكل البياني 14: نسبة تغطية الفائدة
المصدر: تحليل شركة دان أند برادستريت

املالية  التدفقات  تولد  أنها  اتّضح  بالعّينة،  املشمولة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدى  الفائدة  تغطية  لنسبة  حتليٍل  وبإجراء 
الصناعة  قطاعي  ضمن  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أغلبية  تتمّتع  حيث  بالفائدة؛  املتعلّقة  التزاماتها  لتغطية  الكافية 
تغطية  نسبة  اخلدمات  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  حتقيق  مع  مّرتني،  على  تزيد  فائدة  تغطية  بنسبة  واخلدمات 

فائدة تصل إلى 5 مّرات، ووصول هذه النسبة إلى 10 أضعاف بالنسبة للشركات العاملة في القطاع الصناعي. 

الصغيرة  الشركات  لدى  املديونية  نسبة  أن  تبني  املساهمني،  حقوق  إلى  املديونية  لنسبة  املخّصص  القسم  في  أشرنا  وكما 
يعني  ما  وهو  أقل(،  أو  ضعف   1 تساوي  املساهمني  حقوق  إلى  املديونية  نسبة  أن  )أي  منخفضة  تعتبر  قطر  في  واملتوسطة 
التزامات  كانت  وكلّما  أعلى  النقدية  التدفقات  كانت  كلّما  أعلى  الفائدة  تغطية  نسبة  وتكون  االئتمانية.  التزاماتها  انخفاض 

الفائدة أدنى. 

نسبة خدمة الديون طويلة األجل   4.3.3
تستحق  التي  األجل  الطويلة  القروض  وأقساط  الفوائد  مواجهة  على  التشغيلية  النقدية  التدفقات  قدرة  مدى  النسبة  هذه  تقيس 
الفوائد  طرح  بعد  التشغيلية  عملياتها  من  للشركة  املتحقق  الربح  كون  من  أهميتها  النسبة  هذه  وتكتسب  املالية.  الفترة  خالل 
في  األجل  طويلة  الديون  خدمة  نسبة   15 رقم  البياني  الشكل  ويوضح  بالتزاماتها؛  للوفاء  الرئيسي  املصدر  هو  والضرائب 
نسبة  الحتساب  كافية  تكن  لم  التجاري  القطاع  ضمن  تعمل  التي  الشركات  عّينة  ألن  وذلك  فقط،  واخلدمات  الصناعة  قطاعي 

خدمة الديون طويلة األجل في هذا القطاع.

الشكل البياني 15: نسبة خدمة الديون طويلة األجل
المصدر: تحليل شركة دان أند برادستريت

الخدمات

الصناعة

الخدمات

الصناعة

من 8.0 إلى 9.5

من 2.0 إلى 3.5من 3.5 إلى 5.0من 5.0 إلى 6.5

من 6.5 إلى 8.0

من 0.5 إلى 2.0

من 9.5 إلى 11.0

من 0.2 إلى 0.6 من 0.6 إلى 1.0من 1.0 إلى 1.4من 1.4 إلى 1.8
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قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أرباع  ثالثة  نحو  لدى   )1 من  )أقل  منخفضة  األجل  طويلة  الديون  خدمة  نسبة  وتعتبر 
إلى  مساهموها  أو  مالكوها  يضطر  قد  وبالتالي  بديونها،  اإليفاء  عن  الشركات  هذه  عجز  يعكس  مما  والصناعة،  اخلدمات 

استخدام أموالهم الشخصية لسداد الديون.



أهم خصائص  .5
قطاع الشركات  

الصغيرة والمتوسطة  
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أهم خصائص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة   .5

المخّطط العام للدراسة االستقصائية  5.1

هذا  أهداف  أهم  أحد  الدولة  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  خصائص  وأهم  الراهن  الوضع  على  الضوء  إلقاء  يشكل 
تقييم  بهدف  قطر  في  ومتوسطة  صغيرة  شركة   4378 من  عّينة  شملت  عاّمة  وطنية  استقصائية  دراسة  ُأجريت  وقد  البحث، 

وضع هذه الشركات وخصائصها، مع البحث في املواضيع املبّينة في الشكل البياني 16. 

أهم المواضيع المتعلقة بتقييم وضع وخصائص الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في قطر

 وضع و خصائص 
الشركات الصغيرة و 
المتوسطة في قطر

 خصائص الشركات 
الصغيرة و المتوسطة

وضع و خصائص 
الشركات الصغيرة و 

المتوسطة 

مستوى  التدويل

مستوى  االبتكار

مستوى  االستفادة من 
التكنولوجيا الحديثة

تطوير الموظفين

االمتياز المؤسسي

الحرص على الجودة

امكانية الحصول على التمويل

االستدامة

الشكل البياني 16: أهم المواضيع المتعلقة بتقييم وضع وخصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر

التي  العاملية  التقارير  من  بعدد  االسترشاد  خالل  من  االستقصائية  الدراسة  تشملها  ان  ينبغي  التي  املكونات  أهم  حتديد  مت 
سلّطت الضوء على وضع وخصائص الشركات الصغيرة واملتوسطة في عدة دول، وفيما يلي قائمة بهذه التقارير:

الصغيرة  • الشركات  لتطوير  الوطني  )املجلس  ماليزيا  في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  السنوي  التقرير 
واملتوسطة( 

استبيان الشركات الصغيرة )قسم االبتكار واملهارات في عالم األعمال، اململكة املتحدة(  •
التقرير السنوي حول الشركات الصغيرة واملتوسطة في االحتاد األوروبي )املفّوضية األوروبية(  •
تقرير قطاع الشركات الصغيرة )وزارة العمل واالبتكار والتوظيف، نيوزيلندا(  •
الشركات الصغيرة واملتوسطة في نيوزيلندا: الهيكلية والديناميكيات )وزارة التنمية االقتصادية( •
حالة الشركات الصغيرة واملتوسطة في دبي )مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة( •

ذكر  مع  املكونات،  تلك  من  واحٍد  بكل  صلة  ذات  عوامل   )5 إلى   4( أهم  حول  الشركات  سؤال  مت  الدراسة،  هذه  إطار  في 

4   القت الدراسة االستقصائية "وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة 2016" معّدل استجابة إجمالي يبلغ %25
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نتناوله  ما  وهو  والنتائج،  اإلجابات  حتليل  ثم  ومن  معّينة  أسئلة  وطرح  مكون،  كل  الختيار  واضحة  وأسباب  مفّصل  توصيٍف 
فيما يلي في الفقرات من 6. 3 إلى 6. 9 . 

خصائص عيّنة الشركات   5.2

تعكس  دقيقة  صورة  على  احلصول  أجل  من  مختلفة  شرائح  من  عشوائية  انتقاء  منهجية  اتّبعنا  الشركات،  خصائص  فهم  بهدف 
واقع مشهد الشركات الصغيرة واملتوسطة في قطر، كما هو مبنّي في الشكل البياني 17: 

الشكل البياني 17: نسب الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل قطاع
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

ما  وهو   ،  %67 بنسبة  العّينة  من  األكبر  اجلزء  والتجارة  األخرى  اخلدمات  قطاعي  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  وشّكلت 
الصناعة  قطاعي  إلى  تنتمي  التي  الشركات  كانت  كما  البالد.  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  مجتمع  واقع  يعكس 
إلى  األولى  بالدرجة  يرجع  منٍو  من  اإلنشاءات  قطاع  يشهده  ما  ظل  في  والسيما  العّينة،  من  هاّمًا  جزءًا  واملقاوالت  واإلنشاءات 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  الستضافة  القائمة  االستعدادات  إطار  في  القطرية  العقارية  السوق  ومنو  التحتية  البنية  تطوير 
شكلّت  حني  في   ،%9 على  العّينة  في  متثيلها  اقتصر  فقد  اإلبداعية،  الصناعات  ضمن  تعمل  التي  الشركات  أما   .2022 عام 
صغيرة  شركات  وجود  لعدم  نظرًا   )%2( تبلغ  ضئيلًة  نسبًة  السمكية  والثروة  واحلراجة  الزراعة  في  املتخّصصة  الشركات 

ومتوسطة كثيرة ضمن هذا القطاع وفقًا للتعريف الوطني للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في قطر5. 

متناهية  شركات  تعتبر  املشمولة   378 الـ  الشركات  إجمالي  من   %5 أن  يتبنّي  الشركات،  حجم  حيث  من  الدراسة  عّينة  وبتحليل 
صغيرة  كشركات  إما  مصّنفة   )%95 )حوالي  االستبيان  عينة  في  املشمولة  الشركات  من  العظمى  الغالبية  أن  حني  في  الصغر. 

أو شركات متوسطة )الشكل البياني 18(. 

5   إن النتائج المتعّلقة بقطاع الزراعة والحراجة والثروة السمكية قد ال تعكس الواقع الحقيقي للقّطاع نظراً لمحدودية حجم العّينة التي تمثّله 

الشكل البياني 18: التصنيف حسب الحجم
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

الشكل البياني 19: عمر الشركة
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

خدمات أخرى  %34

التجارة  %33

الصناعة  %11

اإلنشاءات والمقاوالت  %10

القطاعات اإلبداعية  %9

الزراعة والحراجة والثروة 
السمكية  %2

متوسطة

متناهية الصغر

صغيرة 

أقل من ثالثة سنوات

أكثر من 10 سنوات

بين 6 إلى 10 سنوات

بين 3 إلى 5 سنوات
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احلجم  حيث  من  الشركات  تصنيف  مع  تأسيسها(  منذ  مضت  التي  السنوات  عدد  )أي  الشركات  بعمر  املتعلّقة  النتائج  تنسجم 
متوسطة،  أو  صغيرة  كشركات  مصّنفة  االستقصائية  الدراسة  في  الشركات  أغلب  أن  ومبا   .)19 البياني  )الشكل  العّينة  في 

فقد لوحظ أن عمر الكثير منها جتاوز 3 سنوات. 

هذه  من   %71 بأن  النتائج  أوضحت  وقد  املشمولة.  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  هوية  كشف  عدم  مبدأ  على  احلرص  مت  وقد 
شركات  كانت  فقد   ً)%29( الباقية  الشركات  أّما  مالكيها،  إلى  وإدارتها  ملكيتها  تعود  معظمها  أن  أي  مستقلّة،  تعتبر  الشركات 
محّدد  هو  ملا  وفقًا  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  وخصائص  ملعايير  الشركات  كاّفة  استيفاء  من  التحّقق  مت  بأّنه  علمًا  تابعة، 

)الشكل البياني 20(. 

الشكل البياني 20: نسبة الشركات المستقلّة والتابعة
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة 

في قطر، 2016

الشكل البياني 21: تسجيل الشركات
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة 

في قطر، 2016

لدى  احلّرة  املنطقة  في  منها   %3 ُسجلّت  حني  في  الرئيسي،  السجل  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %95 تسجيل  مت 
هيئة مركز قطر للمال، و2% في املنطقة احلّرة لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا )الشكل البياني 21(. 

الشركات  دفعت  التي  األسباب  فهم  املهم  من  فإنه  املاضية،  اخلمسة  األعوام  خالل  تأسست  الشركات  من   %37 نحو  أن  ومبا 
إلى اختيار قطر موقعًا لتأسيس أو توسيع أعمالها، وهذا ما تظهره النتائج التالية )الشكل البياني 22(. 

في  يساهم  حافٌز  وهو  األعمال،  ملزاولة  املالئم  واملناخ  والسلع  املنتجات  على  للطلب  واضح  منو  ثمة  اإلقليمي،  املستوى  على 
قطاعات  ضمن  النظير  منقطعة  فرصًا  تتيح  قطر  في  احمللّية  السوق  أن  السيما  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات  وازدهار  منو 
لعام  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  الستضافة  البالد  تستعد  فيما  األخرى  واخلدمات  واإلنشاءات  التحتية  والبنية  الصناعة 
التركيز  مع  العمالق،  الرياضي  احلدث  هذا  متطلّبات  تواكب  بحيث   2030 الوطنية  قطر  رؤية  نطاق  توسيع  مت  كما   .2022
للشركات  ومثمرة  مشّجعة  بيئٍة  تكوين  إلى  وغيرها  العوامل  هذه  أّدت  وقد  والسياحة.  الضيافة  قطاَعي  تنمية  على  خاص  بشكٍل 

الصغيرة واملتوسطة. 

الشكل البياني 22: أهم األسباب لمزاولة األعمال في قطر
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

تابعة

مستقّلة

منطقة حرّة- مركز 
قطر للمال

منطقة 
حرّة- واحة 

العلوم 
والتكنولوجيا

السجل الرئيسي 
للشركات في قطر

تلبية طلب 
السوق المحلية 
على المنتجات/

الخدمات

تلبية الطلب 
اإلقليمي/اغتنام 

الفرص التي يتيحها 
توافد السّياح

موقع وبنية 
تحتية مالئمة 

لتلبية متطلبات 
السوق العالمية

استراتيجية 
للتوّسع 
العالمي
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من  كثير  يدفع  الذي  الرئيسي  السبب  هو  واخلدمات  املنتجات  على  احمللية  السوق  طلب  تلبية  إلى  السعي  أن  الواضح  من 
عن  باملقابل  أعربت  الشركات  هذه  من  كبيرة  شريحة  بأن  علمًا  قطر،  في  لها  عمليات  إطالق  إلى  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 
أشارت  بينما  الدولة.  في  أعمالها  لتأسيس  دفعها  الذي  احلافز  هو  الوافدين  للسّياح  احملتمل  والطلب  اإلقليمي  الطلب  تلبية  أن 
اجلودة،  عالية  التحتية  وبنيتها  االستراتيجي  الدولة  موقع  كان  قطر  الختيار  الرئيسي  دافعها  أن  إلى  الشركات  من   %18

واللذين يسمحان بتلبية طلب السوقاألسواق العاملية. 

البياني  )الشكل  مزايا  خمس  أهم  ذكر  مع  قطر،  في  الشركات  تأسيس  يتيحها  التي  واملزايا  املنافع  أهمية  التالية  النتائج  وتؤكد 
.)23

الشكل البياني 23: أهم خمس مزايا لتأسيس الشركات في قطر
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

التجارية،  األعمال  ملمارسة  والداعمة  املتطورة  التحتية  البنية  ووجود  قطر  في  الشركات  تأسيس  سهولة  في  املزايا  أهم  تتمّثل 
اآلمن  العمل  ومناخ  وتوفر  اإلقليمية  األسواق  إلى  الوصول  سهولة  يؤمن  الذي  االستراجتي  املوقع  هي  أخرى  هاّمة  عوامل  تليها 

واملستقر للدولة األمر الذي يساهم في تشجيع الشركات على تأسيس أعمالها في قطر. 

البياني  )الشكل  خارجية  أطراف  إلى  أعمالها  بتفويض  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  قيام  احتمال  مدى  كذلك  الدراسة  وتقّيم 
 .)24

الشكل البياني 24: »هل تعهدون أي من أعمالكم إلى جهات خارجية 
بشكل دوري؟

المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

الشكل البياني 25: الوظائف التي يتم تعهيدها على أساس دوري
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

لدعمها  ُأخرى  أطراف  من  خدمات  موفري  على  منها   %22 تعتمد  حني  في  داخلي،  بشكٍل  وظائفها   )%78( الشركات  أغلب  تدير 
على  العمل  مثل  الوظائف  من  وغيرها  اللوجستية،  واخلدمات  املواصالت  وخدمات  املعلومات،  بتكنولوجيا  الصلة  ذات  اخلدمات  في 

أساس عقود، وخدمات الطباعة وترويج العالمات التجارية )الشكل البياني 25( 

21%

18%

15%15%

12%

سهولة 
تأسيس 
الشركات

توفر البنية 
التحتية 
الداعمة

الموقع 
الجغرافي 

االستراتيجي

المطارات 
والموانئ 

الممتازة

البيئة 
الخالية من 

الضرائب

نعم

ال
تكنولوجيا 
المعلومات

المحاسبة الموارد 
البشرية

وظائف 
أُخرى

النقل 
والخدمات 
اللوجستية
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مستوى التوجه الدولي   5.3

ما  وهو  دولية،  أو  عاملية  أسواق  لدخول  الشركات  عمليات  توسيع  إلى  السياق  هذا  في  الدولي"  "التوجه  مصطلح  يشير 
عاماًل  كونه  على  عالوًة  استدامتها،  وتدعم  التنافسية  قدرتها  تعّزز  كي  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  هامًا  عنصرًا  يعتبر 
أو  منتجاتها  على  الطلب  بتقلبات  املتعلّقة  املخاطر  من  واحلد  أوسع  أسواق  إلى  الدخول  عبر  أعمالها  تنمية  في  لها  مساعدًا 

خدماتها. 

املباشر  األجنبي  واالستثمار  التقني،  والتعاون  اخلدمات،  أو  املنتجات  تصدير  تشمل  الدولي   للتوجه  عديدة  منهجيات  وهناك 
)تأسيس مكاتب أو فروع، التحالفات االستراتيجية أو املشاريع املشتركة(، والتعاقد من الباطن على املستوى العاملي. 

وقد قّيمت الدراسة مستوى التوجه الدولي  للشركات الصغيرة واملتوسطة في قطر بناًء على املعايير التالية: 
طبيعة  حتّدد  أن  باالستبيان  املشمولة  الشركات  من  ُطلب  عاملية:  أنشطة  في  الشركات  انخراط  مدى   .1  

حضورها واآلليات التي تنتهجها ملزاولة أعمالها في األسواق العاملية. 
املبيعات  حجم  الشركات  حّددت  الشركة:  مبيعات  إجمالي  في  العاملية  األسواق  مبيعات  مساهمة  مدى   .2  

أو اإليرادات التي تسجلّها في األسواق العاملية أو من العمالء العامليني ضمن إجمالي مبيعاتها. 
لعملياتها  عاملية  أسواق  أهم  حتّدد  أن  الشركات  من  مطلوبًا  كان  دول(:  أو  )مناطق  عاملية  أسواق  ثالثة  أهم   .3  

اخلارجية. 
تركيز  تقييم  بهدف  للشركة:  العاملية  األعمال  إدارة  في  متخصص  قسم  إنشاء  أو  موظف  تعيني   .4  
أو  )موظفني(  متخصصًا  موظفًا  عينت  قد  كانت  إذا  عّما  سؤالها  مت  عاملية،  بيئة  في  األعمال  مزاولة  على  الشركات 

أنشأت قسمًا متخصصًا في إدارة عملياتها العاملية. 
محّددة  استراتيجية  أو  خّطة  الشركات  تتّبع  هل  العاملية:  لألعمال  واضحة  استراتيجية  أو  خطة  اعتماد   .5  

في مزاولة عملياتها العاملية؟ 
القطاع  مع  احلكومي  القطاع  عقود  إيرادات  )مقارنة  احمللي  الطابع  ذات  الشركات  تركيز  محور   .6  
حصرًا  ترّكز  التي  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  سؤال  مت  اإلجمالية(:  اإليرادات  من  مئوية  كنسبة  اخلاص 

على السوق احمللية عن النسبة املئوية لعقود األعمال مع القطاعني احلكومي واخلاص. 

التوّجه العالمي للشركات الصغيرة والناشئة   5.3.1
واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أوساط  في  عامليًا  األعمال  مزاولة  على  التركيز  من  منخفض  مستوى  عن  الدراسة  كشفت 
 ،)26 البياني  )الشكل  العاملية  األسواق  في  عمليات  تزاول  أنها  إلى  فقط  املشمولة  الشركات  من   %37 أشارت  حيث  قطر؛  في 

وذلك ألنها متيل إلى التركيز على تلبية السوق احمللية نظرًا للطلب العالي على منتجاتها وخدماتها في الدولة. 

الشكل البياني 26: الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات التوّجه العالمي )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

على  أكبر  بشكل  تركز  اخلدمات  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أن  جند  القطاعات،  حيث  من  العّينة  دارسة  عند 
الصناعات  ضمن  تعمل  التي  الشركات  بأن  لوحظ  وقد  والصناعة.  التجارة  قطاعي  في  بنظيراتها  مقارنًة  العاملية  األسواق 

اإلبداعية متيل بشكل أكبر نحو العاملية )أشارت 47% من الشركات إلى أّنها جتني إيراداتها من األسواق العاملية(. 

توجهها  مستوى  أن  يتبنّي  أخرى،  دول  في  نظيراتها  من  مجموعة  مع  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  مقارنة  وعند 
قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  فقط   %37 )أشارت  ودبي  األوروبي  االحتاد  في  بنظيراتها  قياسًا  أقل  الدولي 
ناحية  ومن  دبي(.  في  و%51  األوروبي  االحتاد  في  نظيراتها  من   %52 بـ  مقارنًة  العاملية،  األسواق  من  دخلها  تولّد  أنها  إلى 

اإلجمالي

الصناعة

التجارة

الخدمات األخرى

الزراعة والحراجة والثروة السمكية

القطاعات اإلبداعية

اإلنشاءات

نعم ال
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الشكل البياني 27: النسبة المئوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات التوّجه العالمي
المصدر: التقرير السنوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في االتحاد األوروبي )2014(. حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي )2013(. الدراسة االستقصائية 

للشركات الصغيرة - المملكة المتحدة )2014(. تقرير قطاع الشركات الصغيرة - نيوزيلندا )2014( 

نيوزيلندا  في  بنظيراتها  مقارنة  العاملية  الساحة  على  نشاطًا  أكثر  تعتبر  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  فإن  أخرى، 
واململكة املتحدة )الشكل البياني 27(. 

الشركات  بني  مشابه  توجه  وجود  ملسنا  فقد   ،)28 البياني  )الشكل  حجمها  مع  باملقارنة  للشركات  العاملي  التوّجه  مدى  وبتقييم 
من  إيراداتها  الشريحتني  هاتني  من  لكل  تنتمي  التي  الشركات  من   %38 نحو  جتني  حيث  واملتوسطة؛  الصغيرة  األحجام  ذات 
نسبة  اقتصرت  إذ  اخلارج،  في  عمليات  لديها  ليس  الصغر  متناهية  الشركات  معظم  فإن  متوّقع،  هو  وكما  العاملية.  األسواق 

الشركات متناهية الصغر التي تتمّتع بحضوٍر عاملي على )%22(. 

 

الشكل البياني 28: الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات التوّجه العالمي )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

 

نوعية التوجه الدولي   5.3.2
قد   - عاملية  أسواق  في  عمليات  بالفعل  تزاول  والتي   - العاملي  التوّجه  ذات  الشركات  من   %29 يقارب  ما  أن  عن  الدراسة  كشفت 
تصّدر  الشركات  من   %24 فإن  وباملقابل،  فيها.  لها  تابعة  مكاتب  افتتاح  عبر  املستهدفة  الدول  في  استثمارات  على  أقدمت 
نسبة  أن  إلى  التقديرات  وتشير  األسواق.  هذه  في  رسمي  حضور  لها  يكون  أن  دون  عاملية  أسواق  إلى  اخلدمات  أو  السلع 
تقتصر  أجنبية  جهات  مع  مشتركة  مشاريع  أو  استراتيجية  حتالفات  في  تدخل  التي  القطرية  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 

على 8% فقط.

دول االتحاد االوروبي الـ27

دبي

قطر

نيوزيلندا

المملكة المتحدة

اإلجمالي

متناهية الصغر

صغيرة

متوسطة

نعم ال
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يتبنّي  األوروبي،  االحتاد  في  نظيراتها  مع  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  مقارنة  بعد 
هذه  تقتصر  حني  في   ،)%29( تبلغ  أخرى(  دول  في  استثمارات  لديها  )التي  العاملي  التوّجه  ذات  القطرية  الشركات  نسبة  أن 

النسبة على 5% لدى نظيراتها األوروبية6. 

تصدير  نحو  أكبر  مبيٍل  تتمّتع  الصناعية  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  فإن  القطاعات،  حيث  من  الواقع  هذا  حتليل  وعند 
في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  تقريبًا  متساوية  نسبة  أن  النتائج  وُتظهر  التجارية.  الشركات  ذلك  في  تليها  السلع، 
والتحالفات  التقني  التعاون  ويعّد  األجنبية.  األسواق  في  لها  فروعًا  أو  مكاتب  أسست  قد   )%29 )نحو  القطاعات  كافة 
في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  بالنسبة  عاملي  نطاٍق  على  للعمل  تفضياًل  األقل  اخليار  املشتركة  املشاريع  أو  االستراتيجية 

قطر. 

مساهمة مبيعات األسواق العالمية في إجمالي المبيعات   5.3.3
الشركات  من   %50 من  أكثر  مبيعات  إجمالي  من   %20 من  بأقل  ساهمت  العاملية  األسواق  في  املبيعات  أن  إلى  الدراسة  ُتشير 
ترّكز  زالت  ما  الشركات  هذه  غالبية  أن  يعكس  ما  وهو   ،)30 البياني  )الشكل  التصدير  على  تعتمد  التي  واملتوسطة  الصغيرة 

على األسواق احمللية رغم بدئها بالبحث عن الفرص في األسواق العاملية.

الشكل البياني 30: إيرادات المبيعات من األسواق العالمية )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

6  المصدر: مستوى تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا، االتحاد األوروبي )2009(

الشكل البياني 29: شكل التوجه الدولي )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

اإلنشاءات القطاعات اإلبداعية الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

الخدمات التجارة الصناعة اإلجمالي

العقود الصناعية تصدير السلع أو الخدمات

غير ذلك

تحالف استراتيجي )مشروع مشترك(تعاون تقنيأعمال تعاقدية

مكتب أو فرع مبيعات خارجي

اإلنشاءات القطاعات اإلبداعية الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

الخدمات التجارة الصناعة اإلجمالي
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األسواق  إلى  كبير  مبيٍل  تتسم  الصناعي  القطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أن  نرى  القطاعات،  بني  املقارنة  عند 
نصف  فإن  التجاري،  القطاع  في  أّما  العاملية.  األسواق  من  إيراداتها  من   %50 من  أكثر  منها   %36 جتني  حيث  العاملية، 
العاملية.  األسواق  في  عملياتها  من  مبيعاتها  إيرادات  إجمالي  من   %20 عن  يزيد  ما  حتّقق  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 
من   %76( احمللية  السوق  على  التركيز  إلى  متيل  اخلدمات  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  معظم  فإن  وباملقابل، 
أقل  جتني  األخرى  اخلدمات  قطاع  في  و%51  اإلنشاءات،  في  و%67  اإلبداعية،  الصناعات  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 

من 20% من إيرادات مبيعاتها من األسواق العاملية(. 

الشكل البياني 31: إيرادات المبيعات من األسواق العالمية )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

يفوق  ما  جتني  والتي  العاملي،  التوّجه  ذات  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  األكبر  النسبة  احلجم  متوسطة  الشركات  ومتّثل 
األسواق  أن  إلى  الصغر  متناهية  الشركات  أرباع  ثالثة  أشارت  حني  في  العاملية.  األسواق  من  مبيعاتها  إيرادات  من   %50
احمللية  السوق  طلب  على  الشركات  هذه  تركيز  يعكس  مما  مبيعاتها،  إيرادات  إجمالي  من   %20 من  بأقل  تساهم  العاملية 

بالدرجة األولى. 

أهم األسواق العالمية   5.3.4
)الشكل  البعيدة  األسواق  من  أكثر  املجاورة  املناطق  أو  الدول  مع  التجارة  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تفّضل 
أسواق  تليها  لها،  بالنسبة  خارجية  سوق  أكبر  تشّكل  التعاون  مجلس  منطقة  أن  إلى  الشركات  هذه  أشارت  فقد   ،)32 البياني 

الشرق األوسط وأوروبا. 

الصغيرة  للشركات  بالنسبة  العاملية  التجارية  األسواق  أهم  وأوروبا  األوسط  والشرق  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  تعتبر 
واملتوسطة في كافة القطاعات، وذلك على اختالف أحجام هذه الشركات. 

الشكل البياني 32: أهم أسواق التصدير
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

أفريقيادول مجلس التعاون األمريكيتان آسيا الباسفيك الهند أوروبا الشرق األوسط
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تعيين موظف أو طاقم متخصص في األنشطة الخارجية، ووضع خّطة واضحة لها   5.3.5
مدى  معاينة  خالل  من  العاملية  عملياتها  توسيع  أو  إدامة  على  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  حرص  مدى  قياس  ميكن 
أكثر  أن  إلى  هذه  دراستنا  تشير  هنا  ومن  اخلارجية.  األسواق  في  أعمالها  شؤون  بإدارة  املتخصصة  الطواقم  في  استثمارها 
العاملية  العمليات  إدارة  في  متخصصًا  موظفًا  تعنّي   )%60( العاملي  التوّجه  ذات  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  نصف  من 

للشركة )الشكل البياني 33(. 

الشكل البياني 33: الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعيّن موظفًا متخصصًا في األنشطة الخارجية )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

 %70 أشارت  حيث  العاملية،  األسواق  على  تركيزًا  األكثر  واإلنشاءات  الصناعة  قطاعي  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  ُتعّد 
كانت  فقد  وباملقابل،  العاملية.  العمليات  شؤون  بإدارة  مختصة  أقسام  أو  قسم  لديها  أو  موظفني  أو  موظفًا  تعنّي  أنها  إلى  منها 
إدارة  أجل  من  البشرية  املوارد  في  استثمارًا  األقل  اإلبداعية  والصناعات  التجارة  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 

عملياتها العاملية، إذ اقتصرت نسبة الشركات التي تعنّي موظفًا إلدارة عملياتها العاملية على %41. 

الشكل البياني 34: الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعيّن موظفًا متخصصًا في العمليات العالمية )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

البشرية  املوارد  في  االستثمار  إلى  أقل  ميلها  كان  كلما  أصغر،  الشركة  كانت  كلما  أّنه  لوحظ  فقد  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
تعنّي  بأنها  احلجم  متوسطة  الشركات  من   %67 أفادت  حيث  34(؛  البياني  )الشكل  العاملية  أنشطتها  شؤون  إدارة  بغية 
متناهية  الشركات  من  و%25  الصغيرة،  الشركات  من   %55 بـ  مقارنًة  العاملية،  العمليات  إدارة  في  متخصصًا  موظفًا 

الصغر. 

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة 

السمكية

الخدمات
األخرى

التجارة الصناعة اإلجمالي

نعم ال

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

نعم ال
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الشكل البياني 35: الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبّع خطة أو استراتيجية محّددة لمزاولة أعمالها العالمية )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

محددة  استراتيجية  أو  خطة  تتبع  بأنها  العاملي  التوّجه  ذات  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %70 أفادت  عامة  وبصورٍة 
القطاع  في  نظيراتها  تليها  الصناعية،  الشركات  لدى  األولى  بالدرجة  مالحظته  ميكن  ما  وهو  اخلارج،  في  أعمالها  ملزاولة 

التجاري. 

الشكل البياني 36 الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبّع استراتيجية محّددة لمزاولة أعمالها العالمية )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

العاملية،  لألعمال  واضحة  استراتيجية  أو  خطة  تعتمد   )%75( احلجم  متوسطة  الشركات  من  أعلى  نسبة  أن  أيضًا  وجدنا  لقد 
قياسًا بسبعة وستني باملئة من الشركات الصغيرة، و50% من الشركات متناهية الصغر )الشكل البياني 36(. 

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

نعم ال

نعم ال

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

الخدمات
األخرى

التجارة الصناعة اإلجمالي
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أهم النتائج

دول  • أن  علمًا   ،%37 على  الدولة  خارج  أعمااًل  تزاول  التي  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  نسبة  تقتصر 
مجلس التعاون والشرق األوسط تشكل أهم أسواقها اخلارجية. 

العاملية  • األسواق  على  تركيزًا  أكثر  اخلدمات  قطاع  في  تعمل  التي  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تعتبر 
الصناعات  في  العاملة  الشركات  من   %47 أشارت  وقد  والتجارة.  الصناعة  قطاعي  في  بنظيراتها  قياسًا 

اإلبداعية إلى أنها جتني إيرادات من األسواق العاملية.  

مكتب  • افتتاح  عبر  خارجية  أسواق  في  االستثمار  على  العاملي  التوّجه  ذات  الشركات  من   %30 نحو  أقدمت 
لها حضور  يكون  أن  دون  العاملية  األسواق  إلى  خدماتها  أو  منتجاتها  منها   %22 تصّدر  في حني  لها،  متثيلي 

رسمي في هذه األسواق. 

عملياتها  • شؤون  إلدارة  متخّصص  موظف  على  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %60 تعتمد 
العاملية. 

خطة  • تعتمد  أنها  إلى  العاملي  التوّجه  ذات  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  إجمالي  من   %70 أشارت 
الصناعة  قطاعي  في  األولى  بالدرجة  تلمّسه  ميكن  توّجه  وهو  العاملية،  أعمالها  ملزاولة  واضحة  أواستراتيجية 
أجل  من  البشرية  املوارد  في  االستثمار  على  حرصًا  األكثر  احلجم  متوسطة  الشركات  وتعتبر  واإلنشاءات. 

إدارة عملياتها العاملية باملقارنة مع نظيراتها متناهية الصغر والصغيرة. 

في  • تساهم  التي  اجلهات  على  ينبغي  فإّنه  للشركة(،  العاملي  التوّجه  )أي  الدولي  التوجه  مستوى  لتدني  نظرًا 
بهدف  للتنمية(  قطر  بنك  من  ’تصدير‘  )مثل  دعم  برامج  بإعداد  تقوم  أن  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تنمية 
البرامج  هذه  تتضمن  وقد  العاملية.  األسواق  في  القطرية  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  حضور  تعزيز 
كي  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  الفرصة  إتاحة  مع  الشركاء،  عن  والبحث  والتفاعل  للتواصل  فعاليات 

تشارك في معارض إقليمية وعاملية، والترويج للشراكات مع جهات عاملية، وغير ذلك. 
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مستوى االبتكار   5.4

من  كبير  بشكل  محّسن  أو  جديد  هو  ما  كّل  استخدام  أّنه  على  االبتكار   )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  تعّرف 
أو  العمل  مكان  أو  األعمال  مبمارسات  خاصة  تنظيمية  منهجيات  أو  تسويق،  منهجيات  أو  إجراءات،  أو  )أوخدمات(،  منتجات 

املؤسسات أو العالقات اخلارجية. 

منظومة  إلى  التحّول  بهدف  قطر  دولة  تنتهجها  التي  االقتصادي  التنويع  خلطة  نواًة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  وتشّكل 
الصادر  العاملي  التنافسية  لتقرير  -ووفقًا  السبب  لهذا  الطبيعية،  املوارد  على  االعتماد  من  بداًل  املعرفة  على  قائمة  اقتصادية 
الوقت  -في  حثيثة  جهودًا  تبذل  حيث  لالبتكار،  الترويج  في  هامًا  دورًا  القطرية  احلكومة  تلعب  العاملي-  االقتصادي  املنتدى  عن 
ووفقًا  تقدمًا.  وأكثرها  التكنولوجية  املنتجات  أحدث  اقتناء  على  حرصها  في  بوضوح  ينعكس  ما  وهو  اإلبداع،  لتحفيز  احلاضر- 
مبا  احلديثة  واملعارف  التقنيات  استقدام  في  يساهم  قد  اخلارج  من  الواردة  والتجارة  االستثمارات  حتفيز  فإن  ذاته،  للتقرير 
تصنيف  مت  وقد  للبالد.  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   %30.77 حاليًا  تشّكل  الواردات  أن  اعتبار  على  االبتكار،  ثقافة  يعّزز 
 ،2015 لعام   )GII( لالبتكار"  العاملي  "املؤشر  في  آسيا  وغرب  أفريقيا  شمال  منطقة  مستوى  على  اخلامسة  املرتبة  في  قطر 

وعلى مستوى دول اخلليج العربي تأتي في املرتبة الثالثة. 

التصنيف
)من بين 140 دولة( المؤشر

12 القدرة على االبتكار

14 جودة مؤسسات البحث العلمي

9 إنفاق الشركات على البحث والتطوير

8 التعاون بين الجامعات والشركات في البحث والتطوير

1 إقبال الحكومة على اقتناء أحدث المنتجات التكنولوجية

2 توفر العلماء والمهندسين

29 حجم طلبات براءات االختراع نسبًة إلى عدد السكان

14 التصنيف اإلجمالي لالبتكار

الجدول 5: تصنيف قطر في المؤشرات الفرعية لالبتكار
المصدر: تقرير التنافسية العالمي، 2015-2016، المنتدى االقتصادي العالمي 

"مدخالت  هما  رئيسيني  عاملني  على  بناًء  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  بني  االبتكار  مستوى  احلالية  الدراسة  وتقيس 
وأهم  الشركة  تطّبقها  التي  االبتكارات  )أي  االبتكار"  و"مخرجات  والتطوير(،  للبحث  جهود  من  الشركة  تبذله  ما  )أي  االبتكار" 

األهداف املنشودة من استخدام هذه االبتكارات(. وقد مت ذلك باالعتماد على نقاط التقييم التالية: 

مدخالت االبتكار
البحث  ألنشطة  سنوية  موازنة  تخصص  كانت  إذا  عّما  الشركات  سؤال  مت  والتطوير:  للبحث  موازنة  تخصيص   .1  

والتطوير في إطار سياساتها )كنسبة مئوية من املبيعات اإلجمالية(. 
حيث  لسابقه،  امتدادًا  السؤال  هذا  يشّكل  السنوية:  املبيعات  من  مئوية  كنسبة  والتطوير  البحث  موازنة   .2  
أصل  من  املوازنة  لهذه  املئوية  النسبة  إلى  تشير  أن  والتطوير  للبحث  موازنة  تخصص  التي  الشركات  من  مطلوبًا  كان 

إيرادات مبيعاتها السنوية. 

مخرجات االبتكار
كيفية  لتحليل  الشركات  إجابات  الدراسة  تعاين  الشركة:  إجراءات  أو  منتجات  مستوى  على  االبتكار  تطبيق   .1  
أو  منتجات  أطلقت  قد  الشركات  هذه  كانت  إذا  وما  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات  عمليات  في  االبتكار  تعريف 
مزاولة  آليات  على  حتسينات  أو  ابتكارات  أي  طّبقت  قد  كانت  إذا  ما  أو  احمللية  السوق  في  نوعها  من  فريدة  خدمات 

أعمالها. 
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وقد مت تصنيف االبتكار لدى الشركات الصغيرة واملتوسطة ضمن الفئات التالية: 
إطالق منتجات أو خدمات جديدة في السوق القطرية •
تطبيق ابتكارات أو إجراء حتسينات على آليات العمل الداخلية •
تطبيق حتسينات أو ابتكارات في توزيع وتنفيذ اإلجراءات )ينطبق على جميع القطاعات( •

الشركات  دفعت  التي  احلوافز  أو  األهداف  أهم  الدراسة  عاينت  االبتكارات:  لتطبيق  األهم  احلافز  أو  الهدف   .2  
صعيد  على  متمّيزة  مكانة  لتبّوء  سعيها  مثل  باالبتكار،  صلة  ذات  أنشطة  ممارسة  إلى  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة 

املنتجات أو اخلدمات في السوق، أو حتسني جودة منتجاتها وخدماتها احلالية، أو غير ذلك. 

تخصيص موازنة للبحث والتطوير  5.4.1
فقط   %4 أفادت  فقد  والتطوير،  بالبحث  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  اهتمام  مستوى  انخفاض  إلى  الدراسة  تشير 
كانت  الصناعية  الشركات  بأن  العلم  مع   ،)37 البياني  )الشكل  والتطوير  للبحث  موازنة  تخصص  بأنها  املشمولة  الشركات  من 
املتخصصة  الشركات  كانت  فقد  اإلبداعية،  الصناعات  صعيد  وعلى  الشركات.  من   %7 بنسبة  املجال  بهذا  اهتمامًا  األكثر 
الصغيرة  الشركات  كافة  أفادت  وقد  بغيرها.  قياسًا  والتطوير  البحث  نحو  مياًل  األكثر  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا 
حجم  حيث  من  الواقع  دراسة  وبعد  والتطوير.  البحث  ألنشطة  موازنة  أي  تخصص  ال  بأّنها  اإلنشائي  القطاع  في  واملتوسطة 
الصغيرة  الشركات  تخّصص  بينا  الصعيد،  هذا  على  تركيزًا  األقل  هي  الصغر  متناهية  الشركات  أن  يتبنّي  الشركات، 

ومتوسطة احلجم موازانات محّددة لهذا الغرض.

نسبة  أن  واتّضح  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات  أوساط  في  االبتكار  مستوى  لتقييم  مختلفة  عاملية  دراسات  إجراء  مت  لقد 
أخرى  مناطق  في  غيرها  من  أدنى  تعتبر   )%4( قطر  في  والتطوير  للبحث  موازنة  تخصص  التي  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 

مثل اململكة املتحدة 24% ونيوزيلندا )%18(7. 

موازنة البحث والتطوير كنسبة مئوية من المبيعات السنوية   5.4.2
ما  تتراوح  املوازنة  مخصصات  أن  إلى  والتطوير  للبحث  موازنة  تخّصص  التي  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  غالبية  أشارت 
الشركات  من   %60 نحو  أن  حيث  والتجارة  الصناعة  قطاعي  في  واضح  توّجه  وهو  السنوية،  مبيعاتها  من   %5 إلى   %2 بني 
من  أعلى  نسبة  فإن  وباملقابل،  والتطوير.  البحث  أنشطة  إجراء  أجل  من  النطاق  هذا  ضمن  موازنة  تخصص  فيهما  العاملة 
البحث  أجل  من  السنوية  مبيعاتها  إيرادات  من   %5 عن  يزيد  ما  تخّصص   )%67( اخلدمات  قطاع  في  العاملة  الشركات 

والتطوير )الشكل البياني 38(. 

الشكل البياني 37: تخصيص موازنة للبحث والتطوير )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

7  المصدر: الدراسة االستقصائية لالبتكار في المملكة المتحدة )أجرتها دائرة األعمال واالبتكار والمهارات عام 2011(. تقرير "حالة االبتكار والبحث والتطوير لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة 

في نيوزيلندا )أجراه المركز النيوزيلندي ألبحاث الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2011(

اإلنشاءات

القطاعات اإلبداعية

الزارعة والحراجة والثروة السمكية

الخدمات األخرى

التجارة

الصناعة

اإلجمالي
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الشكل البياني 38: موازنة البحث والتطوير كنسبة مئوية من المبيعات السنوية )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

تخصص   )%29( املتوسطة  الشركات  من  أكبر  عددًا  أن  يتبنّي  الشركات،  أحجام  حيث  من  والتطوير  البحث  موازنة  وبتحليل 
متناهية  الشركات  مع  مقارنة   )%10 إلى   %5( بني  يتراوح  مبا  الصعيد،  هذا  على  مبيعاتها  إيرادات  من  أكبر  نسبة  احلال  بطبيعة 

الصغر وصغيرة احلجم )الشكل البياني 39(. 

 

الشكل البياني 39: موازنة البحث والتطوير كنسبة مئوية من المبيعات السنوية )تبعًا لحجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة اإلجمالي

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

الخدمات
األخرى
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تطبيق االبتكار في مزاولة األعمال   5.4.3
في  االبتكار  تطبيق  إلى  مياًل  أقل  بكونها  تتسم  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  فإن   ،40 البياني  الشكل  في  مبنّي  هو  كما 
املنشآت  تلك  وكانت  أعمالها.  في  هاّمًا  عنصرًا  يشّكل  االبتكار  كون  إلى  فقط  منها   %8 أفادت  حيث  تزاولها،  التي  األعمال 
في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  بنظيراتها  قياسًا   )%12( االبتكار  نحو  مياًل  األكثر  الصناعي  القطاع  في  العاملة 

القطاعات الرئيسية األخرى. 

بـ%7  مقارنًة  أعمالها،  في  باالبتكار  تقوم  املتوسطة  الشركات  من   %9 أن  اتّضح  الشركات،  حجم  حيث  من  الواقع  حتليل  عند 
في فئة الشركات الصغيرة و6% بالشركات متناهية الصغر )الشكل البياني 41( 

 

الشكل البياني 41: مستوى االبتكار )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

نوع أنشطة االبتكار وأهم أهداف االبتكار لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة   5.4.4
مجاالت  أهم  أن  إلى  النتائج  تشير  حيث  قطر،  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تزاوله  الذي  االبتكار  نوع  أيضًا  الدراسة  تقيِّم 
ومنهجيات  الداخلية  العمل  وآليات  اإلجراءات  في  باالبتكار  مقارنًة  اخلدمات  أو  املنتجات  مستوى  في  تترّكز  االبتكار  تطبيق 
في  جديدة  وخدمات  منتجات  تقدمي  بغية  االبتكار  إلى  تلجأ  بأنها  الشركات  من   %62 أفادت  فقد  اخلدمات؛  وتقدمي  التوزيع 
تلجأ  حني  في  الداخلية.  عملها  آليات  لتحسني  وسيلًة  االبتكار  تستخدم  التي  الشركات  من   %17 بنحو  مقارنًة  احمللية،  السوق 
القطاعات،  حسب  املشهد  حتليل  وعند  اخلدمات.  وتقدمي  التوزيع  صعيد  على  أدائها  لتحسني  كوسيلة  اإلبتكار  إلى  منها   )%21(
وهو  عملياتها،  على  املباشر  التأثير  ذات  االبتكارات  على  تركز  القطاعات  مختلف  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أن  يتبنيَّ 
اإلبداعية  الشركات  ترّكز  حني  في   ،)%67( باملنتجات  الصلة  ذات  االبتكارات  على  التجارية  الشركات  تركيز  في  ينعكس  ما 
املقام  في  رّكزت  فقد  الصناعي،  القطاع  في  العاملة  الشركات  أما  منها(.   %67 )أيضًا  اخلدمي  املستوى  ذات  االبتكارات  على 

األول على االستفادة من االبتكار لتحسني آليات العمل واإلجراءات الداخلية )الشكل البياني 42(. 

 

الشكل البياني 40: تطبيق االبتكار )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

اإلنشاءات

القطاعات اإلبداعية

الزارعة والحراجة والثروة السمكية

الخدمات األخرى

التجارة

الصناعة

اإلجمالي

نعم ال

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

نعم ال
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الشكل البياني 42: نوع االبتكار )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - الدراسة االستقصائية لوضع الشركات الصغيرة والمتوسطة، 2016

االبتكار  على  ترّكز  قطر  في  احلجم  ومتوسطة  الصغيرة  الشركات  بأن  يتّضح  الشركات،  حجم  حيث  من  العّينة  إلى  بالنظر 
املتعلّق باملنتجات أو اخلدمات )الشكل البياني 43(. 

 

الشكل البياني 43: نوع االبتكار )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - الدراسة االستقصائية لوضع الشركات الصغيرة والمتوسطة، 2016

يتمّثل  تطبيقه  أو  االبتكار  في  االستثمار  إلى  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أغلب  يدفع  الذي  الرئيسي  احلافز  أو  الهدف  إن 
اجلودة  حتسني  أن  إلى  الشركات  من   %76 أشارت  )حيث  املنتجات  أو  اخلدمات  جودة  حتسني  عبر  تنافسية  مبزايا  التمّتع  في 
حتسني  على  الكبير  التركيز  في   - الثانية  باملرتبة  جاء  -الذي  احلافز  متّثل  فيما  االبتكار(،  من  لالستفادة  الرئيسي  دافعها  هو 
 %48 بنسبة  التكاليف  خفض  حافز  تاله  الدولة،  في  املبتكرة  الشركات  من   %59 إليه  أشارت  حيث  العمل،  وإجراءات  اإلنتاجية 

)الشكل البياني 44(. 

 

الشكل البياني 44: أهم أهداف االبتكار
المصدر: بنك قطر للتنمية - الدراسة االستقصائية لوضع الشركات الصغيرة والمتوسطة، 2016

القطاعات اإلبداعية

الزارعة والحراجة والثروة السمكية

الخدمات األخرى

التجارة

الصناعة

اإلجمالي

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة اإلجمالي

إطالق/تعديل منتجات/خدمات مبتكرة جديدة على السوق القطرية  

تحسينات/ابتكارات في اآلليات الداخلية

تحسين منهجيات التوزيع وتقديم الخدمات

إطالق/تعديل منتجات/خدمات مبتكرة جديدة على السوق القطرية  

تحسينات/ابتكارات في اآلليات الداخلية

تحسين منهجيات التوزيع وتقديم الخدمات

الخدمات
األخرى
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كفاءة  حتسني  على  كبير  بشكل  ترّكز  الصناعي  القطاع  ضمن  العاملة  الشركات  أن  يتبنّي  القطاع،  حسب  املشهد  وبتحليل 
عملياتها وإجراءاتها من خالل تطبيق مبادرات هادفة لتحسني اجلودة أو خفض التكاليف التشغيلية. 

أهم النتائج

• والتطوير، • للبحث  موازنة  تخّصص  الدراسة  في  املشاركة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  فقط   %4
علمًا أن هذه املوازنة تتراوح ما بني 2% إلى 5% فقط من إجمالي إيراداتها السنوية.

في  • للغاية  منخفضًا  االبتكار  مستوى  يعتبر  والتطوير،  للبحث  موازنة  تخّصص  التي  للشركات  بالنسبة 
قطر عند مقارنته بالشركات الصغيرة واملتوسطة في اململكة املتحدة ونيوزيلندا. 

ركيزة  • يشّكل  االبتكار  بأن  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %8 فقط  أفادت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
رئيسية في أعمالها.

احمللية،  • السوق  في  جديدة  وخدمات  منتجات  إلطالق  كوسيلة  االبتكار  على  الشركات  من   %62 تعتمد 
إليه  تلجأ  منها  و%21  الداخلية،  عملها  آليات  لتحسني  منه  تستفيد  الشركات  من   %17 نحو  أن  حني  في 

كواسيلة لتحسني منهجيات التوزيع وتقدمي اخلدمات. 

الرئيسي  • احلافز  ميّثل  اجلودة  حتسني  أن  عن  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %76 كشفت 
العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %48 أفادت  حني  في  أعمالها،  في  االبتكار  من  لالستفادة 
التوالي  على  هما  التكاليف  وخفض  والعمليات  اإلنتاجية  حتسني  بأن  اإلبداعية  الصناعات  ضمن 

الهدفان الرئيسيان لالستفادة من االبتكار.

بدعم  • املعنية  اجلهات  على  يجب  قطر،  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  بني  لالبتكار  الترويج  بهدف 
برامج  في  املشاركة  على  تشّجعها  أن  والتكنولوجيا(  للعلوم  قطر  واحة  )مثل  وتنميتها  الشركات  هذه 
تقدمي  ومنهجيات  الداخلية  إجراءاتها  في  االبتكار  من  واالستفادة  النمو،  تعزيز  إلى  الهادفة  االحتضان 
منوذجًا  للتنمية  قطر  بنك  من  ’عيادة‘  مثل  مبادرات  تشّكل  املثال،  سبيل  على  واملنتجات.  اخلدمات 

للبرامج التي قد تساعد هذه الشركات في حتقيق حتوالت نوعية. 
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االستفادة من التكنولوجيا  5.5

للشركات  التنافسية  القدرات  بتعزيزها  اقتصادية  منظومة  أي  في  التنافسية  مستوى  لرفع  هاّمة  وسيلة  التكنولوجيا  تعتبر 
تربط  التي  العالقات  وترسيخ  االتصاالت،  كفاءة  رفع  خالل  من  وذلك  النمو،  من  مزيد  وحتقيق  أعمالها  تطوير  إلى  الساعية 

مختلف مكّونات سالسل اإلمداد، وإتاحة إمكانية إطالق منتجات أو خدمات جديدة محّسنة. 

ما  وهو  املعلومات،  تكنولوجيا  من  االستفادة  نحو  احلاضر  الوقت  في  القطرية  والشركات  احلكومة  لدى  متصاعد  توّجٌه  وثّمة 
’مؤشر  صنّفها  حني  في  دولة،   148 أصل  من   27 املرتبة  في  قطر  يضع  الذي   "2014 الشبكية  اجلاهزية  "مؤشر  يؤّكده 
املعلومات  تكنولوجيا  من  لالستفادة  اجلاهزية  مستوى  حيث  من  دولة   148 بني   52 املرتبة  في   ‘2014 الفرعي  اجلاهزية 
دولة  تأتي  حيث  أفريقيا،  وشمال  االوسط  الشرق  دول  بقية  مع  باملقارنة  إقليميًا  جّيدة  مبكانة  الدولة  تتمّتع  كما  واالتصاالت. 
)املرتبة  عمان  وسلطنة   ،)35 )املرتبة  السعودية  العربية  واململكة   ،)30 )املرتبة  والبحرين   ،23 باملرتبة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
كافة  على  ينعكس  ما  وهو  املعلومات،  تكنولوجيا  أشكال  أحدث  استخدام  على  اخلليجية  الدول  هذه  حكومات  حترص  إذ  42(؛ 

جهودها وسياساتها. 

قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  على  يجب  ممكن،  نحو  أفضل  على  التنافسية  وتعزيز  األعمال  مناخ  حتسني  أجل  ومن 
هامًا  دورًا  املعلومات  تكنولوجيا  من  االستفادة  تلعب  حيث  احلديثة؛  الرائدة  واملمارسات  األدوات  في  االستثمار  تواصل  أن 

على هذا الصعيد، نظرًا لقدرتها على حتسني املزايا التنافسية العاملية للشركات ورفع معدالت النمو في املنطقة. 

األسئلة  طرحنا  فقد  قطر،  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  بني  املعلومات  تكنولوجيا  من  االستفادة  مستوى  تقييم  وبهدف 
التالية على املشاركني في دراستنا: 

شركاتهم  استخدام  مدى  عن  الشركات  ممثلي  سألنا  الشركة:  في  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  مستوى   .1  
ألنظمة وبرمجيات تكنولوجيا املعلومات، على أن يختاروا أحد اخليارات التالية:

ال استخدام )الشركة ال تستخدم أي برمجيات أو تقنيات( •
أو  • أوفيس"  "مايكروسوفت  برامج  باقة  مثل  فقط  أساسية  تطبيقات  تستخدم  )الشركة  محدود  استخدام 

"مايكروسوفت أوتلوك"(
اإلدارة:  • معلومات  وأنظمة  احملاسبة  مثل  وظائف  لدعم  إلكترونية  برامج  تستخدم  )الشركة  أساسي  استخدام 

)Tally، Peachtree
عالقات  • إدارة  يتضمن  مبا  عملياتها،  إلدارة  شامل  مستوى  على  أنظمة  تستخدم  )الشركة  متقّدم  استخدام 

العمالء، والبرمجيات املصّممة حسب الطلب، وإدارة املوارد املؤسسية(

إدماج  على  الشركات  تركيز  مدى  تقييم  بهدف  املعلومات:  بتكنولوجيا  متخصص  قسم  أو  شخص  وجود   .2  
تعنّي  شركاتهم  كانت  إذا  عّما  املشاركني  سؤال  مت  أعمالها،  استراتيجية  من  رئيسي  كجزء  املعلومات  تكنولوجيا 

موظفًا )موظفني( أو متتلك قسمًا متخصصًا بإدارة وظيفة تكنولوجيا املعلومات. 

على  الشركات  تركيز  مدى  لتقييم  املستخدمة  املعايير  بني  من  املعلومات:  لتكنولوجيا  موازنة  تخصيص   .3  
يشمل  مبا  املعلومات،  لتكنولوجيا  شركاتهم  تخصصها  التي  املوازنة  عن  املشاركني  سؤال  مت  املعلومات،  تكنولوجيا 
املعلومات،  تكنولوجيا  فريق  أعضاء  ورواتب  املعدات،  وحتديث  السنوية،  الصيانة  عقود  تغّطي  التي  النفقات 

ومشتريات التجهيزات التكنولوجية، وغيرها.

العالم  في  حضورها  درجة  عن  فكرًة  شركة  ألي  اإللكتروني  املوقع  يعطي  إلكتروني:  ملوقع  الشركة  امتالك   .4  
منوذج  تطّور  مدى  ويعكس  اإلنترنت  عبر  الطلبات  بتلقي  يسمح  إلكتروني  ملوقع  الشركة  امتالك  أن  حيث  االفتراضي؛ 

أعمالها وقدراتها على التوزيع. 

مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة   5.5.1
دعم  بهدف  عملياتها  في  محدودة  أو  أساسية  أنظمة  إّما   )%61( واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  معظم  تستخدم  عامة،  بصورٍة 
على  متقّدمة  أنظمة  الشركات  من   %36 تستعمل  بينما  وغيرها(،   ،Tally، Peachtree يشمل  )مبا  احملاسبة  مثل  وظائف 
أّما  الطلب.  حسب  املصّممة  والبرمجيات  العمالء،  عالقات  وإدارة  املؤسسية  املوارد  إدارة  برمجيات  مثل  املؤسسي  املستوى 
يوضح  يلي  وفيما   .%3 على  نسبتها  اقتصرت  فقد  اإلطالق،  على  برمجيات  أي  تستخدم  ال  كونها  إلى  أشارت  التي  الشركات 

الشكل البياني 45 مستوى استخدام تكنولوجيا املعلومات لدى الشركات الصغيرة واملتوسطة في مختلف القطاعات. 
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الشكل البياني 45: مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

جميع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  كافة  فإن  القطاعات،  مستوى  على  التكنولوجيا  استخدام  مستوى  إلى  النظر  وعند 
الشركات  أن  غير  احملدودة،  أو  األساسية  والبرمجيات  األنظمة  على  امللحوظ  االعتماد  نحو  عاّمًا  توجهًا  أبدت  القطاعات 

املتخصصة في الصناعات اإلبداعية سجلت املستوى األعلى من حيث استخدام األنظمة املتقّدمة. 

الشركة  حجم  ألن  وذلك   ،)46 البياني  )الشكل  للتكنولوجيا  استخدامها  ومدى  الشركة  حجم  بني  قوية  صلة  ثمة  أّن  الواضح  ومن 
يعكس قدرتها على االستثمار في تكنولوجيا املعلومات وغيرها من الوظائف وجوانب البنية التحتية. 

 

الشكل البياني 46: مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

برمجيات  أو  أنظمة  أي  تستخدم  ال  التي  الشركات  من  األكبر  النسبة  الصغر  متناهية  الشركات  شكلّت  فقد  متوّقع،  هو  كما 
لدى  أكبر  بشكٍل  ملحوظًا  األنظمة  لهذه  احملدود  أو  األساسي  االستخدام  كان  حني  في   ،)%22 )نسبة  املعلومات  لتكنولوجيا 
 46 البياني  الشكل  ويوضح  متقّدمة.  أنظمة  أو  برمجيات  تستخدم  التي  املتوسطة  بالشركات  قياسًا  الصغيرة  الشركات 

مستوى استخدام تكنولوجيا املعلومات تبعًا حلجم الشركة. 

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة اإلجمالي

أساسي محدود متقّدم  ال استخدام

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر
أساسي محدود متقّدم  ال استخدام

الخدمات
األخرى
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تعيين موظف أو إنشاء قسم متخصص بتكنولوجيا المعلومات  5.5.2
 )%59( أن  وجدنا  فقد  قطر،  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  قبل  من  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  ملستوى  انعكاٍس  في 
استخدام  محدودية  إلى  يشير  مما  املعلومات،  بتكنولوجيا  متخصص  قسم  أو  )موظفون(  موظف  لديها  ليس  الشركات  من 
املسؤول  املوظف  قبل  من  الشركات  أغلب  لدى  الوظيفة  هذه  إدارة  تتم  حيث  قطر؛  في  الشركات  قبل  من  والبرمجيات  التقنيات 
متخصص  فريق  لديها  التي  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  املئوية  النسبة   47 البياني  الشكل  ويوضح  اإلدارية.  الشوؤن  عن 

في تكنولوجيا املعلومات. 

 

الشكل البياني 47: الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها موظف أو قسم متخصص في تكنولوجيا المعلومات )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

برمجيات  أو  أنظمة  استخدام  على  )59%( حترص  اإلبداعية  الصناعات  العاملة ضمن  الشركات  من  أكبر  نسبًة  أن  التحليل  ُيبنّي 
القطرية  الشركات  نسبة  بأن  علمًا  الشأن.  بهذا  متخصص  قسم  إنشاء  او  )موظفني(  موظف  تعيني  مع  املعلومات  تكنولوجيا 
االحتاد  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  مع  مقارنتها  عند  أكبر  تعتبر  املعلومات  لتكنولوجيا  قسمًا  أو  موظفًا  تعنّي  التي 

االوروبي )التي متتلك 20% منها قسمًا أو فريقًا أو موظفًا أو موظفني خصيصًا لهذه الوظيفة(. 

حلجم  تبعًا  املعلومات  بتكنولوجيا  متخصص  قسم  أو  )موظفني(  موظف  تعيني  نسبة  أيضًا  يحلل  التقرير  فإن  ذلك،  على  وعالوًة 
الشركة؛ حيث يوضح الشكل البياني 48 نسبة الشركات التي لديها قسم أو فريق لهذه الغاية تبعًا حلجم الشركة. 

 

الشكل البياني 48: الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها موظف أو قسم متخصص في تكنولوجيا المعلومات )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

مع  باملقارنة  الغاية،  لهذه  قسمًا  متتلك  أو  موظفًا  عّينت  أّنها  إلى  الصغر  متناهية  الشركات  إجمالي  من  فقط   %14 أشارت  وقد 
إلدارة  املطلوبة  املوارد  تخصيص  على  حترص  التي  احلجم  متوسطة  الشركات  من  و%50  الصغيرة،  الشركات  من   %35

وظائف تكنولوجيا املعلومات في عملياتها. 

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

نعم ال

نعم ال

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

الخدمات التجارة الصناعة اإلجمالي
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تخصيص موازنة لتكنولوجيا المعلومات   5.5.3
الشأن  بهذا  املتخصصة  األقسام  تأسيس  أو  املوظف)املوظفني(  وتعيني  املعلومات  تكنولوجيا  برمجيات  أو  أنظمة  استخدام  إن 
ال  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %31 أن  أدناه   49 البياني  الشكل  ويوضح  بذلك.  تسمح  موازنة  بتوفر  رهنًا  يعتبر 
يجري  حني  في  أّنه  الالفت  ومن  السنوية.  موازناتها  إطار  في  املعلومات  بتكنولوجيا  الصلة  ذات  للنفقات  مبالغ  أي  تخّصص 
فقط  منها   %69 فإن  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات  من   %97 قبل  من  املعلومات  تكنولوجيا  برمجيات  أو  أنظمة  استخدام 

تخصص لها مبالغ محّددة في موازناتها السنوية. 

 

الشكل البياني 49: موازنة تكنولوجيا المعلومات كنسبة مئوية من المبيعات )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

تقّل  منها   %53 فإن  املعلومات،  لتكنولوجيا  موازنة  تخصص  التي  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  بني  من  أنه  الدراسة  تكشف 
على  الكافي  بالشكل  تركيزها  عدم  يعكس  مما   ،%5 عن  مبيعاتها  من  كنسبة  املعلومات  لتكنولوجيا  املخصصة  موازنتها 
املعلومات  لتكنولوجيا  موازنة  تخصص  بأنها  الشركات  من  فقط   %5 أفادت  حني  في  ومزاياها.  التكنولوجيا  هذه  من  االستفادة 
لهذا  محدودة  موازنة  سوى  الشركات  معظم  تخصص  ال  حيث  القطاعات،  كافة  في  ذاته  التوّجه  هذا  ويظهر   .%10 تفوق 
تترّكز  املعلومات  لتكنولوجيا  السنوية  موازنتها  من   %10 من  أكثر  تخصص  التي  للشركات  األعلى  النسبة  أن  علمًا  الغرض، 
األحجام،  مختلف  من  الشركات  بني  املعلومات  تكنولوجيا  موازنات  تخصيص  في  فرق  أي  ُيلحظ  ولم  اإلبداعية.  الصناعات  في 

وهو ما يوضحه الشكل البياني 50 أدناه.

 
الشكل البياني 50: موازنة تكنولوجيا المعلومات كنسبة مئوية من المبيعات )حسب حجم الشركة(

المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

حني  في  املعلومات،  تكنولوجيا  لنفقات  موازنة  أي  تخصص  ال  والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات  أغلب  فإن  واضح،  هو  كما 
معظم  لدى  ميل  ثّمة  العموم  وعلى  الغرض.  لهذا  السنوية  إيراداتها  مجمل  من   %5 من  أكثر  احلجم  متوسطة  الشركات  تخّصص 

الشركات نحو تقليل نفقات تكنولوجيا املعلومات إلى أدنى حدٍّ ممكن. 

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة اإلجمالي

2% فأقل أكثر من 2%-أقل من %5

أكثر من 5%- أقل من %10

لم يتم تخصيص موازنة لتكنولوجيا المعلومات

أكثر من %10

2% فأقل أكثر من 2%-أقل من %5

أكثر من 5%- أقل من %10

لم يتم تخصيص موازنة لتكنولوجيا المعلومات

أكثر من %10

الخدمات
األخرى
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امتالك الشركة لموقع إلكتروني   5.5.4
األسواق  في  النمو  وحتقيق  أعمالها  ملزاولة  هامًا  عنصرًا  املسّجل  اإللكتروني  موقعها  عبر  للشركة  اإللكتروني  احلضور  يعتبر 
مفّعاًل  إلكترونيًا  موقعًا  متتلك  أنها  إلى  بالدراسة  املشمولة  الشركات  من   %72 أشارت  وقد  سواء.  حٍد  على  والعاملية  احمللية 

ومخصصًا ألعمالها )الشكل البياني 51(، في حني أعربت الـ28% الباقية أّنها ال تتمتع بحضوٍر إلكتروني.

 

الشكل البياني 51: امتالك الشركة لموقع إلكتروني )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

بحضور  تتمّتع  التي  الشركات  ألغلب  اإللكترونية  املواقع  أن  اتّضح  اإللكترونية،  مواقعها  فعالية  مدى  عن  الشركات  سؤال  لدى 
تتيح  التي  اإللكترونية  املواقع  نسبة  إن  حيث  ومنتجاتها؛  الشركة  حول  األساسية  املعلومات  توفير  على  تقتصر  إلكتروني 

إمكانيات للتجارة اإللكترونية )مثل منصات الطلب عبر اإلنترنت، وتسديد الدفعات اإللكترونية، وما شابه( ال تتجاوز %16. 

مواقع  بأن  علمًا  اإللكترونية،  املواقع  امتالكها  حيث  من  القطاعات  مختلف  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  وتتشابه 
الشركات العاملة في قطاعي التجارة واخلدمات األخرى تتيح خيارات للتجارة اإللكترونية أكثر من غيرها. 

 

الشكل البياني 52: امتالك الشركة لموقع إلكتروني )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

من  بـ%65  قياسًا  إلكترونيًا،  موقعًا  متتلك   )%83( احلجم  متوسطة  الشركات  من  أعلى  نسبة  بأن   52 البياني  الشكل  يوضح 
الشركات الصغيرة. وكما هو متوقع، فإن 44% فقط من الشركات متناهية الصغر ال تتمّتع بحضور إلكتروني.

نعم ال

نعم ال

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة الخدماتاإلجمالي
األخرى
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أهم النتائج

لتكنولوجيا  • محدودة  وبرمجيات  أنظمة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %61 تستخدم  املجمل،  في 
بأن  العلم  مع   .%36 على  متقّدمة  مؤسسية  برمجيات  تستخدم  التي  الشركات  نسبة  تقتصر  إذ  املعلومات، 

نسبة ضئيلة ال تستخدم أي برمجيات على اإلطالق )%3(.

أكبر،  • الشركة  كانت  فكلما  املعلومات؛  لتكنولوجيا  استخدامها  ومستوى  الشركة  حجم  بني  قوي  رابط  ثمة 
البنية  وجوانب  الصلة  ذات  والوظائف  املعلومات،  تكنولوجيا  في  االستثمار  على  قدرتها  ازدادت  كلما 

التحتية. 

بتكنولوجيا  • متخصص  قسم  أو  موظف  لديها  ليس  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %95 إن 
املعلومات، مما يعكس محدودية استفادتها من التكنولوجيا. 

من  • أكثر  تّركز  اإلبداعية  الصناعات  في  العاملة  الشركات  أن  اتّضح  للقطاع،  وشامل  واسع  حتليل  بإجراء 
موظف  على  تعتمد  أنها  إلى  أشارت  حيث   ،)%59( املعلومات  تكنولوجيا  برمجيات  أو  أنظمة  على  غيرها 

)موظفني( أو قسم إلدارة شؤون تكنولوجيا املعلومات. 

فإن  • قطر،  في  املعلومات  تكنولوجيا  وبرمجيات  أنظمة  من  االستفادة  انخفاض  على  إضافي  تأكيد  في 
السنوية  مبيعاتها  إيرادات  إجمالي  من   %5 سوى  تخصص  ال   )%85( واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  معظم 
أي  تخّصص  ال  والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات  معظم  أن  كما  املعلومات.  بتكنولوجيا  املتعلّقة  للنفقات 

مبالغ مطلقًا على هذا الصعيد. 

معظم  • وظيفة  أن  غير  إلكترونيًا،  موقعًا  متتلك  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %72 أن  حني  في 
تتيح  التي  املواقع  نسبة  أن  إذ  واملنتجات،  الشركة  حول  األساسية  املعلومات  توفير  على  تقتصر  املواقع  هذه 

إمكانيات للتجارة اإللكترونية ال تتعّدى %16. 

توفير  • على  التركيز  يجب  قطر،  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أوساط  في  التكنولوجيا  اعتماد  لدعم 
استخدام  ملزايا  والترويج  املعلومات،  تكنولوجيا  على  الشركات  إقبال  تعزيز  شأنها  من  القدرات  لتنمية  برامج 

هذه التكنولوجيا في رفع كفاءة إدارة العمليات. 



تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة70



71في قطر - 2016

تطوير الموظفين   5.6

على  قائمة  اقتصادية  منظومة  ضمن  تعمل  شركة  ألي  محوريًا  عنصرًا  البشري  املال  رأس  تطوير  أو  املوظفني  تطوير  يعتبر 
بالنسبة  األهم  العنصر  يعتبر  وبالتالي  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات  أصول  أهم  هو  البشري  املال  رأس  أن  السيما  املعرفة، 

ألدائها. 

بالشركات  قياسًا  موظفيها  تطوير  على  تركيزًا  أقل  تعتبر  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أن  عن  عديدة  دراسات  وكشفت 
في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  انخراط  أن  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  عن  صادرة  بيانات  وُتظهر  الكبيرة، 
بتعليم  يتمتّعون  الذين  للموظفني  تسمح  منهجية  فجوات  وجود  مع   ،%50 بنسبة  الكبيرة  نظيرتها  عن  يقل  التدريبية  األنشطة 
فرص  على  باحلصول  املتخصصني(  والفنيني  واحملترفني،  املديرين،  )مثل  عالية  مهارات  تتطلب  التي  املناصب  ويشغلون  أفضل 

تدريب أكبر باملقارنة مع نظرائهم من ذوي الدرجات العلمية األقل8.

وقد قيَّمت دراستنا هذه مدى تركيز الشركات الصغيرة واملتوسطة على تطوير املوظفني باالستناد إلى املعايير التالية: 
قسم  أو  موظف  لديها  كان  إذا  عّما  الشركات  سؤال  مت  البشرية:  باملوارد  متخصص  قسم  أو  موظف  وجود   .1  

متخصص بإدارة وظيفة املوارد البشرية على املستوى املؤسسي. 

تخطيط  في  الشركات  تتبعها  التي  املنهجيات  معرفة  العاملة:  القوة  شؤون  تخطيط  في  املتّبعة  املنهجية   .2  
التوظيف  أن  أم  الصعيد،  هذا  على  دورية  إجراءات  تتبع  كانت  إذا  عّما  الشركات  سئلت  حيث  العاملة؛  قوتها  شؤون 
أي مصادر  لديها  كانت  إذا  عّما  الشركات  فقد مت سؤال  ذلك،  على  وعالوًة  مطلوبًا.  ذلك  يكون  حينما  للظروف  تبعًا  يتم 
أو  البشرية،  املوارد  استشارات  شركات  أو  العمل،  عن  للبحث  املخصّصة  اإللكترونية  املواقع  مثل  للتوظيف،  معّينة 

غير ذلك. 

فقد  موظفيها،  وقدرات  مهارات  تطوير  على  الشركات  تركيز  مدى  تقييم  بهدف  للموظفني:  املقّدم  التدريب  نوعية   .3  
طلبنا منها حتديد مستوى التدريب الذي توفره لطواقمها، وذلك عبر اختيار أحد اخليارات التالية: 

تدريبية  برامج  إعداد  ثم  ومن  التدريبات،  إلى  للحاجة  دورية  تقييمات  إجراء  يتم  املوظفني:  لكافة  شامل  تدريب  أ( 
متضمنًة  العمل،  مكان  في  التدريب  برامج  عن  فضاًل  اخلاّصة  التدريبية  العمل  ورش  يشمل  مبا  املوظفني،  جلميع 
أو  شركائها  أو  مورديها  طريق  عن  أو  ذاتها،  الشركة  قبل  من  معّينة  إجراءات  أو  منتجات  على  الرسمية  التدريبات 

اجلهات التي تتعاون معها في الشؤون التقنية. 
أهم  حصرًا  يتلقاها  التي  التدريبات  أي  فقط:  الطاقم  أعضاء  ألهم  خاّصة  تدريبية  أوجلسات  برامج  ب( 
يتم  والتي  معّينة،  شهادات  لنيل  ودورات  وندوات،  عمل،  ورش  شكل  على  وغيرهم(  املشرفني،  )املدراء،  املوظفني 
استيفاء  بهدف  إجراؤها  يتم  تدريبات  الفئة  هذه  تتضمن  وقد  الراهنة.  الظروف  مقتضيات  بحسب  جميعًا  تنظيمها 
اللوائح  في  عليها  املنصوص  أو  حكوميًا  املفروضة  اإللزامية  التدريبات  أو  اجلودة  صعيد  على  معّينة  متطلبات 

التنظيمية. 
برامج  أي  حتديد  دون  العمل  بشؤون  املتعلّقة  األساسية  التدريبات  توفير  أي  للموظفني:  األساسي  التدريب  ت( 

تدريب معّينة، مبا يشمل التدريب األولي والدائم على املهام التي تقتضيها وظيفة معّينة. 

وغيرها(،  سنوية،  سنوية،  )نصف  لألداء  دورية  تقييمات  جُتري  كانت  إذا  عّما  الشركات  سألنا  األداء:  إدارة  منهجية   .4  
وذلك مع تصنيف املنهجية املتبّعة ضمن واحدة من اخليارات الثالث التالية: 

أخذ  مع  خاّص:  بشكل  موظف  لكل  حتديدها  يتم  معّينة  رئيسية  مؤشرات  على  بناًء  األداء  تقييم  أ( 
استمارات  استخدام  خالل  من  وذلك  املعايير،  هذه  على  باالعتماد  أدائه  تقييم  في  االعتبار  بعني  املوظف  ظروف 

خاّصة لتقييم األداء. 
املئوية  النسبة  )مثل  بسيطة  منهجية  باتّباع  األداء  تقييمات  إجراء  يتم  املوظفني:  أداء  لتقييم  بسيطة  آلية  اتّباع  ب( 

للمبيعات التي يحققها موظف أو فرع ما(. 
على  بناًء  وغيرها(  واملكافآت  الرواتب،  زيادة  )مثل  باألداء  الصلة  ذات  القرارات  اتخاذ  يتم  محّددة:  منهجية  ال  ت( 
مرتبطًا  كونه  من  أكثر  املالك  تصورات  على  األولى  بالدرجة  قائمًا  التقدير  هذا  يكون  ما  وغالبًا  الشركة،  مالك  تقدير 

باإلجنازات التي يتم حتقيقها وفقًا ملؤشرات رئيسية لألداء. 

وعالوًة على ما سبق، فقد مت سؤال الشركات عّما إذا كانت تعتمد معايير محّددة للرواتب والعالوات تبعًا لألقدمية واألداء.

التركيز على تطوير الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة  5.6.1
كشفت دراسات عاملية عن أن وجود موظف أو قسم متخصص بإدارة املوارد البشرية يعكس مستوى متقدم من املعرفة 
واخلبرة في ممارسات إدارة املوارد البشرية، ومستوى أعلى من التركيز على تنمية رأس املال البشري لدى الشركات9. 

8   المصدر: "تحسين إمكانيات التدريب في الشركات الصغيرة والمتوسطة"، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

9  إدارة الموارد البشرية لدى الشركات الصغيرة: حقائق وتوضيحات"، هولندا )جامعة إيراسموس، 2003(
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تتبع  ما  وغالبًا  البشري،  املال  رأس  تنمية  على  تركيزها  مستوى  بانخفاض  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تتسم  وعمومًا 
منهجية غير رسمية إلدارة وتطبيق ممارسات إدارة املوارد البشرية في عملياتها. 

إلدارة  خّصيصًا  قسمًا  أنشأت  أو  موظفًا  عّينت  بأنها  بالدراسة  املشمولة  الشركات  من  فقط   %46 أفادت  فقد  قطر،  يخص  وفيما 
املوارد البشرية )الشكل البياني 53(. 

  

الشكل البياني 53: الشركات التي لديها موظف أو قسم متخصص بالموارد البشرية )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

تعنّي   )%67( الصناعي  القطاع  في  العاملة  الشركات  من  أكبر  نسبة  أن  وجدنا  القطاع،  حسب  الشركات  بني  املقارنة  عند 
لديها  بأّن  منها   %50 أفادت  التي  اإلنشاءات  قطاع  شركات  تليها  البشرية،  املوارد  في  متخصصًا  قسمًا  متتلك  أو  موظفًا 
املوظفني  تنمية  على  القطاع  هذا  شركات  لتركيز  الرئيسية  األسباب  أحد  أّن  حيث  الشأن،  بهذا  متخصصًا  قسمًا  أو  موظفًا 

يرجع إلى اعتمادها بشكٍل أكبر على املوارد البشرية نظرًا لكون جناحها متوقفًا على جودة وأداء القّوة العاملة. 

  

الشكل البياني 54: الشركات التي لديها موظف أو قسم متخصص بالموارد البشرية )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

على  لإلشراف  املطلوبة  املوارد  تخصيص  على  كبير  بشكل  حترص  احلجم  متوسطة  الشركات  أن   54 البياني  الشكل  يوضح 
إدارة  في  متخصصًا  قسمًا  متتلك  أو  موظفًا  تعنّي  بأنها  الشركات  هذه  من   %63 أفادت  حيث  عملياتها؛  في  البشرية  املوارد 
بالشكل  ترّكز  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  الشركات  من  فقط  محدودة  نسبة  فإن  متوقع،  هو  وكما  وباملقابل،  البشرية.  املوارد 

املطلوب على إدارة املوارد البشرية، إذ تقتصر هذه النسبة في هذين النوعني من الشركات على )34%( و)6%( على التوالي. 

منهجية تخطيط القوة العاملة   5.6.2
للظروف  تبعًا  وموظفيها  كوادرها  توّظف   )%55( واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  نصف  من  أكثر  أن  عن  الدراسة  كشفت 
شؤون  إدارة  على  قطر  في  الشركات  هذه  تركيز  محدودية  أكبر  بشكل  يؤكد  ما  وهو   ،)55 البياني  )الشكل  الراهنة  واملتطلبات 
لتخطيط  رسمية  آلية  تتبع  ال  بأنها  الشركات  هذه  من   %27 ذكرت  كما  املطلوبة.  الرسمية  املنهجيات  باتباع  البشرية  املوارد 

شؤون القوة العاملة بشكل دوري. 

اإلنشاءات

القطاعات اإلبداعية

الزارعة والحراجة والثروة السمكية

الخدمات األخرى

التجارة

الصناعة

اإلجمالي

نعم ال

اإلجمالي

متناهية الصغر

صغيرة

متوسطة

نعم ال



73في قطر - 2016

  

الشكل البياني 55: تخطيط شؤون القوة العاملة )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

األكثر  كانت  األخرى  واخلدمات  التجارة  قطاعي  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أن  يتبنّي  القطاعات،  بني  املقارنة  عند 
إلى  تلجأ  بأنها   )%68( الصناعي  القطاع  ضمن  الشركات  أغلب  أفادت  حني  في  العاملة،  قوتها  شؤون  تخطيط  على  حرصًا 
أحجام  حسب  للنتائج  حتلياًل   56 البياني  الشكل  يقّدم  يلي  وفيما  دورية.  منهجية  اتباع  دون  احلاجة  اقتضت  كلما  التوظيف 

الشركات. 

 

 الشكل البياني 56: تخطيط شؤون القوة العاملة )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

املوارد  إدارة  صعيد  على  وممنهجة  منّظمة  وإجراءات  ممارسات  اتباع  على  حرصًا  األكثر  احلجم  متوسطة  الشركات  تعتبر 
تبعًا  وذلك  املجال،  هذا  في  مدروسة  إجراءات  تتّبع  بأنها  الشركات  هذه  من   %21 أفادت  حيث  العاملة؛  القّوة  وتخطيط  البشرية 

للعرض والطلب املتوقعني على املوارد البشرية. 

مبالغ  أي  تخصص  ال   )%58( معظمها  أن  يتبنّي  للتوظيف،  معّينة  ملبالغ  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تخصيص  تقييم  وعند 
لهذا الغرض كما يطالعنا الشكل البياني 57. 

 

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة اإلجمالي

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

تتبع إجراءات رسمية لتخطيط شؤون القوة العاملة 

ال إجراءات رسمية لتخطيط شؤون القوة العاملة 

إجراءات رسمية لتخطيط شؤون القوة العاملة

تتبع إجراءات رسمية لتخطيط شؤون القوة العاملة 

ال إجراءات رسمية لتخطيط شؤون القوة العاملة 

إجراءات رسمية لتخطيط شؤون القوة العاملة

الخدمات
األخرى
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الشكل البياني 57: هل تخّصص شركتكم مبالغ أو موارد معيّنة للتوظيف؟
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

)الصناعات  قطاعي  في  العاملة  الشركات  من  أعلى  نسبة  أن  اتضح  قطاعاتها،  حسب  الشركات  بني  مقارنة  إجراء  عند 
اإلبداعية واإلنشاءات( تخصص مبالغ أو موارد محّددة لعملية التوظيف قياسًا بنظيراتها في قطاعي الصناعة والتجارة. 

للشركة،  التنافسية  القدرات  وتعزيز  املوظفني  إنتاجية  على  ملموس  إيجابي  بأثر  التدريبية  والبرامج  املهارات  تطوير  برامج  تعود 
تنمية  في  ذاتها  العاملة  القّوة  مشاركة  صعيد  على  السيما  العاملة،  القوة  تطوير  في  هامًا  عنصرًا  يعتبر  الشركة  حجم  أن  ويبدو 
الشركات  أن  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  مختلف  من  البيانات  وُتظهر  ومهاراتها.  قدراتها 

الصغيرة واملتوسطة أقل انخراطًا في األنشطة التدريبية من الشركات الكبيرة بنسبة 10%50. 

 

الشكل البياني 58: هل تقّدم شركتكم أي نوع من التدريب لموظفيها؟
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

أكثر  بأن  علمًا  ملوظفيها،  دورية  تدريبية  برامج  تقّدم   )%83( واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  معظم  أن  إلى  الدراسة  نتائج  تشير 
من نصفها تزّود املوظفني بتدريب وهم على رأس عملهم )كما هو مبنّي في الشكل البياني 59(.

 %90 حترص  حيث  موظفيها؛  وتدريب  تطوير  على  تركيزًا  األكثر  والصناعة  التجارة  قطاعي  ضمن  العاملة  الشركات  وتعتبر 
من الشركات التجارية و88% من الشركات الصناعية على توفير برامج تدريبية دورية ملوظفيها. 

تدريب  على  تركيزًا  األكثر  هي  احلجم  متوسطة  الشركات  أن  اتضح  الشركات،  أحجام  حيث  من  الدراسة  نتائج  وبتحليل 
وتطوير موظفيها، إذ تقّدم 82% منها برامج تدريبية دورية لكوادرها. 

ببرامج  موظفيها  تزّود  أنها  إلى  الشركات  من  فقط   %10 أشارت  باملوظفني،  اخلاّصة  التدريبية  األنشطة  طبيعة  إلى  وبالنظر 
خاّصة  تدريبية  برامج  تقّدم  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %37 أن  كما  الفعلية.  حاجاتها  حسب  مصمّمة  شاملة  تدريبية 

ألهم موظفيها حصرًا )الشكل البياني 59(. 

  

10  المصدر: "تعزيز التدريب وتطوير المهارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة"، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

القطاعات اإلبداعية

الزارعة والحراجة والثروة السمكية

الخدمات األخرى

التجارة

الصناعة

اإلجمالي

اإلنشاءات

القطاعات اإلبداعية

الزارعة والحراجة والثروة السمكية

التجارة

الصناعة

اإلجمالي

اإلنشاءات
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نعم ال

الخدمات األخرى
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الشكل البياني 59: نوعية التدريب الذي يحصل عليه الموظفون )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

أشارت  حيث  موظفيها،  وتدريب  تطوير  على  حرصًا  أكثر  تعتبر  اإلنشاءات  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أن  يتبنّي 
خاّصة  تدريبات  إجراء  على  أكبر  بشكل  ترّكز  أنها  علمًا  ملوظفيها،  مكّثفة  تدريبات  توفر  أنها  إلى  الشركات  هذه  من   %13 نحو 
منها   %3 أفادت  إذ  تركيزًا،  األقل  الصناعية  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  كانت  وباملقابل،  األولى.  بالدرجة  موظفيها  ألهم 

فقط عن أنها جتري ملوظفيها تدريبات فوق احلد األدنى اإللزامي للتدريبات في مكان العمل. 

 

الشكل البياني 60: نوعية التدريب الذي يتم تقديمه للموظفين )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

الدراسة  نتائج  تكشف  حيث  60(؛  البياني  )الشكل  الشركة  وحجم  املوظفني  وتدريب  تطوير  على  التركيز  بني  مباشرة  صلة  ثمة 
الصغيرة،  الشركات  من  فقط   %4 بـ  مقارنة  شاملة،  تدريبية  بأنشطة  موظفيها  تزّود  احلجم  متوسطة  الشركات  من   %17 أن  عن 
أنها  إلى   )%64( الصغر  متناهية  الشركات  من  أعلى  نسبة  أشارت  وقد  الصغر.  متناهية  الشركات  لدى  تام  بشكل  ذلك  وانعدم 
لدى  و)%51(  الصغيرة  الشركات  لدى   %54 النسبة  هذه  بلغت  حني  في  عملهم،  رأس  على  وهم  أساسية  تدريبات  ملوظفيها  تقدم 

الشركات املتوسطة. 

منهجية إدارة األداء   5.6.3
ومكافآت  رواتب  حتديد  في  هامًا  عاماًل  وتشّكل  شركة،  أي  في  البشرية  املوارد  إدارة  لقسم  األهم  الوظيفة  األداء  إدارة  تعتبر 
غير  بكونها  تتسم  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  في  األداء  إدارة  أنظمة  أن  إلى  سابقة  عاملية  دراسات  أشارت  وقد  املوظفني. 

رسمية وغير ممنهجة على العموم11. 

أساس  على  موظفيها  أداء  وتكافئ  تقّيم  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %92 نحو  أن  إلى  دراستنا  نتائج  وتشير 
دوري )الشكل البياني 61(. 

ألداء  دورية  تقييمات  إجراء  على   )%97( اإلنشاءات  قطاع  ضمن  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  معظم  وحترص 
موظفيها، تليها بفارق طفيف الشركات الصناعية )95%(، ثم الشركات التجارية )%94(. 

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة اإلجمالي

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

تدريب أساسي في مكان العمل 

تدريب خاّص ألهم الموظفين فقط

تدريب شامل لكافة الموظفين 

تدريب أساسي في مكان العمل  تدريب شامل لكافة الموظفين تدريب خاّص ألهم الموظفين فقط

الخدمات
األخرى
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الشركات  مع  باملقارنة  لألداء،  دوريًا  تقييمًا  جُتري  أنها  إلى   )%93( احلجم  متوسطة  الشركات  من  أعلى  نسبة  أشارت  وقد 
الصغيرة )91%( ومتناهية الصغر )%78(. 

 

الشكل البياني 61: هل تجرون تقييمًا دوريًا ألداء الموظفين؟
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

بناًء  األداء  تقييم  في  علمية  آلية  تتّبع  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  ثلث  يقارب  ما  فإن   ،62 البياني  الشكل  في  مبنّي  هو  وكما 
الشركات  من   %54 بأن  ُوجد  فقد  وباملقابل،  املوظفني.  أداء  لرصد  مسبقًا  محّددة  رئيسية  أداء  ومؤشرات  منهجية  معايير  على 
أما  األهداف.  بلوغ  في  جناحهم  مدى  على  باالعتماد  وعموالتهم  حوافزهم  احتساب  عبر  املوظفني  ملكافأة  بسيطة  منهجية  تتّبع 
خاضعًا  التقييم  يعتبر  وبالتالي  املجال،  هذا  في  معّينة  منهجية  تسلك  ال  أنها  إلى  أشارت  فقد   )%12 )ونسبتها  الشركات  بقية 

آلراء وتصورات املالكني أو املدراء حول أداء املوظفني. 

 

الشكل البياني 62: تقييم أداء الموظفين )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

األخرى  اخلدمات  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  بني  عام  توّجه  ثمة  أّنه  اتضح  القطاعات،  بني  املقارنة  عند 
دوريًا  تقييمًا  جتري  أنها  إلى  الشركات  هذه  من   %40 نحو  أشارت  حيث  األداء؛  لتقييم  علمية  منهجية  اعتماد  نحو  واإلنشاءات 
الشركات  لدى  شيوعًا  أكثر  فكانت  األداء،  إلدارة  البسيطة  اآلليات  أما  مسبقًا.  محّددة  رئيسية  أداء  مؤشرات  إلى  باالستناد 
في  جناحهم  مدى  على  بناًء  للموظفني  حوافز  إعطاء  إلى  كبير  بشكٍل  متيل  والتي  التجاري،  القطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة 

حتقيق األهداف )أشارت 58% من هذه الشركات إلى أنها تتّبع منهجية قائمة على احلوافز ملكافأة موظفيها(. 

 

11  المصدر: "تمكين إدارة األداء في الشركات الصغيرة والمتوسطة"، ’سينتيف‘ SINTEF للتكنولوجيا والعلوم
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الشكل البياني 63: تقييم أداء الموظفين )حسب حجم الشركة( 
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

)الشكل  الشركة  حجم  مع  طرديًا  يتناسب  البشرية  املوارد  إدارة  وإجراءات  ملمارسات  الرسمي  الطابع  أن  الدراسة  ُتظهر  كما 
الرئيسية،  األداء  مؤشرات  إلى  تستند  تقييم  منهجية  تتبع  أنها  إلى  الصغر  متناهية  الشركات  من   %21 أشارت  إذ  63(؛  البياني 
متناهية  الشركات  من  كبيرة  نسبة  فإن  متوقع،  هو  وكما  املتوسطة.  الشركات  من  و%45  الصغيرة  الشركات  من   %24 مقابل 

الصغر )29%( ال تتّبع منهجية محّددة لتقييم األداء عند مقارنتها مع الشركات الصغيرة واملتوسطة. 

حتديدها  في  املوظفني  وأداء  أقدمية  على  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  اعتماد  مدى  الدراسة  عاينت  فقد  سبق،  ما  على  وعالوًة 
لرواتبهم ومكافآتهم، فكانت النتيجة أن 88% من هذه الشركات لديها جداول محّددة للرواتب تبعًا ملنصب املوظف وأدائه. 

أهم النتائج

البشري،  • املال  رأس  تطوير  على  تركيزها  مستوى  بانخفاض  إجمااًل  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تتسم 
الشركات  هذه  من  فقط   %46 أن  إذ  البشرية؛  املوارد  إدارة  في ممارسات  رسمية  غير  منهجية  تتبع  ما  وغالبًا 

لديها موظف أو قسم متخصص في إدارة شؤون املوارد البشرية. 

لذلك،  • حاجة  هناك  تكون  عندما  فقط  لكوادرها  جدد  موظفني  عن  الشركات  من  باملئة  وخمسون  خمسة  تبحث 
لذا فشلت 58% من الشركات الصغيرة واملتوسطة بطبيعة احلال في حتديد مصادر معينة إليجاد املوظفني. 

علمًا  • دوري،  بشكل  موظفيها  تدّرب   )%83( واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أغلب  أن  إلى  الدراسة  نتائج  تشير 
بأن أكثر من نصف هذه الشركات يوّفر تدريبًا للموظفني وهم على رأس عملهم. 

على  • الصناعي،  القطاع  في  و%88  التجاري،  القطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %90 تدأب 
من  أكثر  ملوظفيها  تدريبية  أنشطة  توفر  احلجم  متوسطة  الشركات  أن  كما  دوري.  بشكل  موظفيها  تدريب 

الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

على  • وتكافئهم  موظفيها  تقيِّم   )%92( واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  كبيرة  نسبة  أن  من  الرغم  على 
مؤشرات  أي  إلى  وتفتقر  جدًا،  بسيطة  تعتبر  ذلك  في  تتّبعها  التي  املنهجية  أّن  غير  دوري،  بشكل  أدائهم 

رئيسية محّددة لألداء. 

أداء  • على  بناًء  التقييم  في  علمية  منهجية  تتبع  املجمل  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  ثلث  أن  تبنّي 
أي  تتبع  ال  فهي   ،)%12( الشركات  بقية  أما  مسبقًا.  محّددة  رئيسية  أداء  مؤشرات  على  وباالعتماد  املوظفني 

منهجية محّددة. وبالتالي، يتوقف التقييم على تقديرات وتصورات مدراء الشركات حول أداء املوظفني. 

على  • باالعتماد  تقييم  منهجيات  تتّبع  بأنها  الصغر  متناهية  الشركات  من  باملئة  وعشرون  واحد  أفادت 
مؤشرات أداء رئيسية محّددة، مقابل 24% من الشركات الصغيرة، و45% من الشركات متوسطة احلجم. 

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

ال توجد آلية محّددة تقييم األداء بناًء على مؤشرات األداء الرئيسية والتصنيفات  آلية بسيطة 
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االمتياز المؤسسي والحرص على الجودة  5.7

واإلجراءات  والهيكليات  واآلليات  والسياسات  القواعد  مجموعة  إلى  املؤسسية"  احلوكمة  أو  املؤسسي  "االمتياز  مصطلح  يشير 
وحتّدد  األداء.  متابعة  مع  األهداف،  هذه  ببلوغ  تسمح  التي  السبل  وحتديد  أهدافها،  وضع  أجل  من  الشركة  تتّبعها  التي 
واملدراء،  اإلدارة،  مجلس  )مثل  للمؤسسة  املكّونة  األطراف  كافة  على  والواجبات  احلقوق  توزيع  كيفية  احلوكمة  ومبادئ  هيكليات 
التخاذ  الالزمة  واإلجراءات  القواعد  صياغة  مع  املصلحة(  أصحاب  من  وغيرهم  واملنظمني،  واملدّققني،  والدائنني،  واملساهمني، 

القرارات اخلاصة بالشؤون املؤسسية. 

شهادات  نيل  عبر  عملياتها  كافة  في  االمتياز  حتقيق  على  الشركة  عزم  مدى  إلى  فيشير  اجلودة"،  على  "احلرص  مصطلح  أما 
تسعى  الشركات  فإن  عملياتها،  الشركة  تباشر  كي  إلزامية  الشهادات  هذه  بعض  تعتبر  حني  ففي  عامليًا؛  بها  املعترف  اجلودة 
نظرائها  على  تنافسية  بأفضلية  والتمّتع  الداخلية  إجراءاتها  حتسني  بهدف  إضافية  شهادات  حتصيل  إلى  األحيان  معظم  في 

في السوق. 

بتقييم  قمنا  فقد  اجلودة،  ومعايير  املؤسسي  االمتياز  على  الدولة  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  حرص  تقييم  أجل  ومن 
هذا اجلانب لدى الشركات املشمولة بدراستنا متّبعني املعايير التالية: 

قبل  من  إدارتها  تتم  )هل  التنظيمية  هيكلياتها  في  الرسمية  مستوى  عن  الشركات  سؤال  مت  الشركة:  هيكلية  نوع   .1  
شخص واحد، أم أّنها تتمّتع بهيكلية رسمّية(، وذلك بهدف تقييم كفاءة هيكليتها التنظيمية. 

طلبنا  ثّم  ومن  أعمالها،  في  تستخدمها  التي  املالية  الكشوف  شمولية  مدى  عن  الشركات  سألنا  املالي:  اإلبالغ  آلية   .2  
سنوي  لتدقيق  تخضع  الكشوف  هذه  كانت  إذا  ما  لنا  تذكر  أن  شاملة  مالية  كشوف  على  تعتمد  التي  الشركات  من 

من قبل مدّققني خارجيني مؤهلني. 
مبادئ  من  أكثر  أو  بواحد  تلتزم  كانت  إذا  عّما  إطالعنا  الشركات  من  طلبنا  املؤسسية:  احلوكمة  مبادئ  اتّباع   .3  

احلوكمة املؤسسية التالية: 
وجود مجلس استشاري رسمي يتولى توجيه عمليات الشركة. أ. 

وجود مجلس إدارة أو مجلس مساهمني مستقلني، مع حتديد أدوار ومسؤوليات هذا املجلس ب. 
وجود خطة واضحة املعالم للتعاقب الوظيفي بهدف ضمان عدم حدوث أي انقطاع في تنفيذ املهام ت. 

السارية  التنظيمية  واللوائح  للقوانني  االمتثال  يضمن  مبا  العقود  لصياغة  قانونية  أحكام  أو  بقدرات  الشركة  متّتع  ث. 
محليًا

بهدف  األعمال  خطط  مع  ومقارنته  التقّدم  مدى  ومراقبة  املالي،  والتخطيط  اإلبالغ  إلدارة  محّدد  عمل  إطار  وجود  ج. 
حتديد املخاطر وإجراء التدخالت املطلوبة

اّتباع سياسات وإجراءات ومعايير موّثقة في العمليات الرئيسية ح. 
اّتباع آليات واضحة في احلوكمة لضمان الشفافية في عمليات الشركة خ. 

من  للجودة  شهادات  على  حائزة  كانت  إذا  عّما  الشركات  سؤال  مت  اجلودة:  شهادات  نيل  على  احلرص   .4  
مؤسسات محلية أو عاملية، ثم حلّلنا بالتفصيل الشهادات واالعتمادات التي نالتها كل شركة أجابت بـ"نعم". 

نوع الهيكلية التنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة   5.7.1
 %63 لنحو  التنظيمية  الهيكلية  أن  جند  العالم  أنحاء  مختلف  في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  العاّمة  اخلصائص  إلى  استنادًا 
دراستنا  في  الشركات  من   %32 أفادت  وقد   .)64 البياني  )الشكل  بسيطة  بكونها  تتسم  الدراسة  في  املشاركة  الشركات  من 

بأنها تتمّتع بهيكلية تنظيمية واضحة تضم أقسام أو موظفني متخصصني بوظائف معّينة. 

 

الشكل البياني 64: نوعية الهيكلية التنظيمية )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

بسيطةمدارة من قبل المالك رسمية

القطاعات 
اإلبداعية

اإلنشاءات الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة الخدماتاإلجمالي
األخرى
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هيكلية  القطاعات  مختلف  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  معظم  تتّبع  إذ  القطاعات؛  كافة  في  التوّجه  هذا  مالحظة  ميكن 
والصناعية.  اخلدمية  الشركات  لدى  الكفاءة  مستويات  أعلى  حتقق  الهيكلية  هذه  أن  العلم  مع  عملياتها،  إلدارة  بسيطة  تنظيمية 
إضفاء  إلى  عمدت  اإلنشاءات  قطاع  في  و%26  اإلبداعية  الصناعات  في  الشركات  من  فقط   %17 أّن  ُوجد  أخرى،  ناحية  ومن 

طابع رسمي على هيكليتها التنظيمية. 

على  االعتماد  إلى  املتزايدة  للحاجة  نظرًا  الشركة،  حجم  مع  طردًا  يتناسب  الرسمية  مستوى  أن  ُوجد  فقد  متوقع،  هو  وكما 
الصيغ الرسمية في الوظائف أو األقسام )الشكل البياني 65(. 

 

الشكل البياني 65: نوعية الهيكلية التنظيمية )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

لدى  نسبيًا  أكبر  توجه  وجود  مع  املالك،  قبل  من  مدارة  أو  بسيطة  تنظيمية  هيكلية  إما   )%69( الشركات  أغلب  تتبع  املجمل  وفي 
الشركات متوسطة احلجم إلى االعتماد على الهيكليات الرسمية )43% من هذه الشركات(. 

آلية اإلبالغ المالي   5.7.2
باقي  أشارت  حني  في  عملياتها،  في  املالي  لإلبالغ  ما  آلية  تستخدم  بأنها  بالدراسة  املشمولة  الشركات  من   %97 أفادت 

الشركات )3%( إلى عدم اتباعها أي منهجية حلفظ السجالت املالية )الشكل البياني 66(. 

 

الشكل البياني 66: نوعية الكشوف المالية )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

الكشوف  وآلية  البسيطة  اآللية  من  كاًل  أن  يتبنّي  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات  تتبعها  التي  اإلبالغ  آليات  بني  املقارنة  وعند 
والتي  الدراسة،  في  الشركات  عمر  إلى  يعزى  ما  وهو  التوالي(،  على  و%45   %52( متشابهة  انتشار  بنسبة  حتظيان  الشاملة 

يعمل أغلبها منذ أكثر من 3 سنوات. 

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

بسيطةمدارة من قبل المالك رسمية

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة اإلجمالي

نظام بسيط كشوف مالية شاملةال كشوف مالية

الخدمات
األخرى
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تعتمد  حيث  الصناعي،  القطاع  ضمن  جاءت  الشاملة  املالية  الكشوف  آليات  اتّباع  على  احلرص  مستويات  أعلى  أن  لوحظ  وقد 
 )%50( اإلبداعية  الصناعات  في  العاملة  الشركات  من  كبيرة  نسبة  أن  كما  اآللية.  هذه  على  القطاع  هذا  شركات  من   %60
حضورًا  األقوى  البسيطة  األساسية  اآلليات  كانت  حني  في  مناسبة،  مالية  إبالغ  آليات  اتّباع  على  حترص   )%49( والتجارة 
كشوفها  بأن  الشاملة  املالية  الكشوف  منهجية  تتّبع  التي  الشركات  من   %90 عن  يزيد  ما  أفاد  وقد  األخرى.  القطاعات  في 

تخضع لعمليات تدقيق خارجية من قبل جهات محترفة في هذا املجال. 

الشاملة،  املالية  الكشوف  منهجية  تتّبع  احلجم  متوسطة  الشركات  من   %59 بأن  لوحظ  الشركات،  حجم  حيث  من  العّينة  وبتحليل 
في حني تنخفض هذه النسبة لدى الشركات الصغيرة )35%( ومتناهية الصغر )22%( كما هو مبنّي في الشكل البياني 67. 

 

الشكل البياني 67: نوعية الكشوف المالية )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية   5.7.3
تشير الدراسة إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات تتّبع مبادئ توجيهية للحوكمة املؤسسية في أعمالها )الشكل البياني 68(.

  

الشكل البياني 68: تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية )اإلجمالي(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

أشارت  حيث  قطر؛  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  معظم  لدى  الرسمية  من  العالي  املستوى   68 البياني  الشكل  يوضح 
أهم  تنفيذ  أجل  من  جّيد  بشكٍل  موّثقة  ومعايير  وإجراءات  سياسات  تتّبع  أنها  إلى  بالعّينة  املشمولة  الشركات  من  كبيرة  نسبة 
منخفضًا  يعتبر  العائلية  احلوكمة  وآليات  الوظيفي  التعاقب  خطط  اتّباع  مستوى  أن  وجدنا  باملقابل  ولكن  ووظائفها،  عملياتها 

نسبيًا لدى هذه الشركات. 

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر
نظام بسيط كشوف مالية شاملةال كشوف مالية

سياسات وإجراءات ومعايير موثّقة للعمليات ذات الطبيعة الحّساسة

مجلس إدارة/مجلس مساهمين مستقل ذو أدوار ومسؤوليات محّددة

إطار عمل واضح لإلبالغ اإلداري والتخطيط المالي

قدرات/أحكام قانونية لصياغة العقود

مجلس استشاري رسمي لتوجيه الشركة

خطة تعاقب وظيفي واضحة

آليات واضحة لحوكمة الشركات العائلية
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اإلبداعية،  الصناعات  في  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدى  السيما  القطاعات،  مختلف  في  التوجه  هذا  تلّمس  وميكن 
والتي متيل بشكٍل كبير إلى اعتماد سياسات وإجراءات ومعايير موثّقة في أهم عملياتها. 

السعي لنيل شهادات الجودة   5.7.4
أفادت  إذ  اجلودة؛  شهادات  نيل  إلى  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  سعي  مستوى  في  انخفاض  ثّمة  املجمل،  في 
الشركات  من   %20 نالت  وقد   .)69 البياني  )الشكل  عملياتها  عن  للجودة  شهادة  أي  تنل  لم  بأّنها   )%41( الشركات  معظم 
شهادات  أبرزها  ومن  دوليًا،  بها  معترف  جودة  شهادات   %36 حازت  بينما  التجارية،  العمليات  لبدء  إلزامية  أساسية  شهادة 

"أيزو".

 
الشكل البياني 69: لسعي إلى نيل شهادات الجودة )حسب القطاع(

المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

ميكن رؤية هذا التوّجه لدى الشركات الصغيرة واملتوسطة في كافة القطاعات، والسيما في قطاع التجارة الذي ال متتلك 
48% من الشركات العاملة فيه أي شهادات للجودة عن عملياتها. بينما متيل الشركات الصناعية )48%( إلى نيل شهادات 

إضافية دولية، تليها الشركات العاملة بقطاع اإلنشاءات )38%(، ثم الشركات في قطاع اخلدمات األخرى )%36(. 

كما تبنّي أن السعي لنيل شهادات اجلودة الدولية يتناسب طردًا مع حجم الشركات كما يظهر في الشكل البياني 70. 

 

الشكل البياني 70: السعي إلى نيل شهادات الجودة )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

تتشابه نسب الشركات متناهية الصغر والصغيرة من حيث عدم نيلها ألي شهادة أو شهادات للجودة عن عملياتها، في 
حني حازت نسبة أعلى من الشركات متوسطة احلجم على شهادات أساسية وإضافية للجودة. 

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة اإلجمالي

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

أساسية/إلزامية  إضافية/دولية أساسية وإضافيةال شهادات جودة

أساسية/إلزامية  إضافية/دولية أساسية وإضافيةال شهادات جودة

الخدمات
األخرى
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أهم النتائج

الهيكلية  • أن  جند  العالم  أنحاء  مختلف  في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  العاّمة  اخلصائص  إلى  بالنظر 
الصغيرة  الشركات  من   %32 أفادت  وقد  بسيطة.  بكونها  تتسم  قطر  في  الشركات  من   %63 لنحو  التنظيمية 

واملتوسطة بأنها تتمّتع بهيكلية تنظيمية واضحة تضم أقسام أو موظفني متخصصني بوظائف معّينة. 

على  • آلية  أي   )%3( الشركات  بقية  متلك  ال  حني  في  املالي،  لإلبالغ  محّددة  آلية  الشركات  من   %97 تتبع 
هذا الصعيد. 

الشركات  • من   %45 بنحو  قياسًا  املالية،  للكشوف  بسيطة  آلية  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %52 تتّبع 
توفير  في  تتخصص  محترفة  خارجية  جهات  من  للتدقيق  املالية  كشوفها  إخضاع  مع  شاملة،  آلية  تتبع  التي 

هذه اخلدمات. 

املالية،  • للكشوف  شاملة  آلية  الصناعي  القطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  باملئة  ستون  تتبع 
تليها الشركات في الصناعات اإلبداعية )50%(، ثم التجارة )%49(. 

الصغيرة  • الشركات  معظم  لدى  متدنيًا  يعتبر  اجلودة  شهادات  نيل  على  احلرص  مستوى  أن  لوحظ 
مع  للجودة،  شهادة  أي  متلك  ال  أنها  إلى  بالدراسة  املشمولة  الشركات  من   %41 أشارت  إذ  واملتوسطة، 

افتقار 44% من الشركات العاملة في قطاع اإلنشاءات إلى هذه الشهادات. 

شهادات  • نيل  معدل  أن  ُوجد  لذا  الشركات،  حجم  مع  طرديًا  اجلودة  شهادات  نيل  على  احلرص  يتناسب 
اجلودة كان األعلى لدى الشركات متوسطة احلجم. 

على  • يجب  املصارف،  ومتطلبات  تطورات  مع  انسجامًا  أكثر  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تغدو  كي 
للمحاسبة  معيارية  وإجراءات  سياسات  العتماد  الترويج  شأنها  من  برامج  تطلق  أن  بتنميتها  املعنية  اجلهات 

)مثل ’تدقيق‘ من بنك قطر للتنمية(. 
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إمكانية الحصول على التمويل   5.8

املعتمد  التعريف  وبحسب  املالية.  اخلدمات  من  االستفادة  على  الشركات  قدرة  مدى  التمويل"  على  احلصول  "بـإمكانية  ُيقصد 
لهذه  الرئيسية  املؤشرات  فإن  الدولي،  البنك  عن  الصادرة  التمويل"-  على  احلصول  إلمكانية  االستقصائية  "الدراسة  في 
األساسية  املالية  املؤسسات  بوصفها  البنوك  خدمات  من  واستفادتها  مصرفية،  حلسابات  الشركات  امتالك  تتضمن  القدرة 

التي تتعامل معها. 

االئتمان  توفير  عبر  املؤسسات  منو  يحّفز  أن  شأنه  من  التمويل  على  احلصول  إمكانية  تعزيز  أن  إلى  التجريبية  األدلّة  وتشير 
إحدى  يشّكل  اإلمكانيات  هذه  توفر  عدم  أن  إلى  ينّوه  الدولي  البنك  أن  غير  سواء،  حٍد  على  سلفًا  والقائمة  اجلديدة  للشركات 
في  وركودها  تراجعها  إلى  يؤدي  الكافي  التمويل  إلى  افتقارها  ألن  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات  لنمو  الرئيسية  العراقيل 
لذا  الكبيرة،  بالشركات  قياسًا  املصرفية  القروض  نيل  في  حّظًا  أقل  بكونها  الشركات  هذه  تتسم  املجمل  وفي  املطاف.  نهاية 
ال  السبب  ولهذا  األولى.  مراحلها  خالل  وإدارتها  عملياتها  إطالق  أجل  من  "الشخصي"  أو  الذاتي  التمويل  على  تعتمد 
التمويل  أشكال  من  شكل  أي  نيل  ومتوسطة"  "صغيرة  أنها  على  رسميًا  املصنّفة  الشركات  من  باملئة  خمسون  تستطيع 
الشركات  إجمالي  من   %70 فإن  االعتبار،  بعني  الرسمية  والشركات  الصغر  متناهية  الشركات  أخذنا  ما  وإذا  الرسمي. 

الصغيرة واملتوسطة في األسواق ليس مبقدورها احلصول على قروض. 

القروض  إجمالي  أصل  من  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  متويل  نسبة  فإن   ،)IMF( الدولي  النقد  صندوق  أجراه  لبحث  ووفقًا 
اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  بقية  في  املتوسط  املعدل  من  بكثير  أدنى  نسبة  وهي  فقط،   %0.5 على  تقتصر  قطر  في  املصرفية 

)2%(، وفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا )عدا دول مجلس التعاون( البالغ 15% )الشكل البياني 71(. 

الشكل البياني 71: نسبة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي القروض )%(  دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
المصدر: البنك الدولي 

القروض،  على  احلصول  سهولة  حيث  من  دولة   189 أصل  من   133 املرتبة  في  قطر  دولة  األعمال"  "مزاولة  تقرير  يصنِّف 
وتغطية  االئتمان،  توفر  حول  واملعلومات  القانونية،  احلقوق  قوة  انخفاض  إلى  كبير  بشكٍل  املنخفض  التصنيف  هذا  ويعزى 

السجل العام. 

1 مؤشر قوة الحقوق القانونية )0-12( 

5 مؤشر عمق المعلومات االئتمانية )0-8(

0.0 تغطية مكتب االئتمان )نسبة مئوية من البالغين(

26.5 تغطية سجل االئتمان )نسبة مئوية من البالغين(

الجدول 6: المعدل الذي حقّقته قطر من حيث سهولة الحصول على االئتمان
المصدر: تقرير "مزاولة األعمال 2016"، البنك الدولي
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وتهدف دراستنا إلى تقييم املستوى احلالي إلتاحة التمويل للشركات الصغيرة واملتوسطة وفقًا للمعايير التالية: 
تلجأ  التي  املصادر  أهم  إلى  اإلشارة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  طلبنا  الشركات:  تأسيس  متويل  مصدر   .1  

إليها للحصول على التمويل املطلوب لتأسيس عملياتها وتفعيلها. 
تلجأ  التي  التمويل  مصادر  أهم  عن  الشركات  سألنا  السابق،  للمعيار  امتداد  في  الشركات:  توّسع  متويل  مصدر   .2  

إليها لتوسيع نطاق عملياتها. 
املاضية:  اخلمس  السنوات  خالل  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  إليها  جلأت  التي  التمويل  خيارات   .3  
إجابتها  كانت  التي  الشركات  من  وطلبنا  لعملياتها،  مصرفي  متويل  على  حصلت  قد  كانت  إذا  عّما  الشركات  سألنا 

"نعم"، حتديد إذا ما كانت قد حصلت على متويل طويل األجل أم متويل قصير األجل لرأس املال العامل. 
القروض  قيمة  متوسط  عن  الشركات  سألنا  واملتوسطة:  الصغيرة  للشركات  األجل  طويل  التمويل  متطلبات   .4  

طويلة األجل التي حتصل عليها من أي بنك أو بنوك. 
تدفع  التي  الرئيسية  األسباب  فهم  إلى  الدراسة  تهدف  أخيرًا،  املصرفية:  القروض  من  الرئيسية  الغاية   .5  
على  احلصول  بقصد  مطلوبًا  التمويل  هذا  كان  إذا  وما  مصرفية،  قروض  لطلب  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 
في  االستثمار  أو  جديدة،  أسواق  نحو  التوسع  أو  جديدة،  خدمات  أو  منتجات  إطالق  أو  للعمليات،  جديدة  أصول 

تكنولوجيا حديثة، أو من أجل تلبية أو إدارة متطلبات رأس املال العامل. 

مصدر تمويل تأسيس الشركات  5.8.1
حقيقة  في  ينعكس  ما  وهو  قطر،  في  الشركات  لتأسيس  املتاحة  اخلارجية  التمويل  خيارات  في  محدودية  عن  الدراسة  تكشف 
من   %25 حازت  حني  في  عملياتها،  إلطالق  شخصية  مصادر  استخدمت  قد  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %62 أن 

الشركات األخرى على التمويل من األصدقاء )الشكل البياني 72(. 

الشكل البياني 72: أهم 5 مصادر لتمويل تأسيس الشركات
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

متويل  مبصادر  استعانوا  أنهم  إلى  الشركات  مالكي  معظم  أشار  فقد  القطاعات،  كافة  في  تقريبًا  ذاته  التوّجه  مالحظة  ميكن 
شخصية أو من أصدقاء أو أقارب بهدف تأسيس شركاتهم. 

الشركات  من  و%52  الصغيرة  الشركات  من   %69 أفادت  فقد  الشركات،  حجم  في  االختالف  حيث  من  الوضع  معاينة  وعند 
املرحلة  لتمويل  رئيسية  كمصادر  أقارب  أو  أصدقاء  من  قروض  أو  شخصية،  أموال  أو  مبدخرات  استعانت  بأنها  املتوسطة 

التأسيسية. 

مصادر تمويل توسيع أعمال الشركات  5.8.2
متويل  أو  الشخصي  التمويل  على  الشركات  اعتماد  يتراجع  مستقر،  بشكل  العمليات  وبدء  التأسيسية  املرحلة  جتاوز  بعد 

الرعاة، كما يوضح الشكل البياني 73. 

  

قرض من 
صديق/

قريب

أخرى ملكية من 
راٍع محلي

ملكية من 
شركاء آخرين

قرض من 
بنك تجاري

أموال/
مدخرات 
شخصية
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الشكل البياني 73: أهم 5 مصادر لتمويل توّسع الشركات
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

خططها  متويل  بهدف  أرباحها  استثمار  تعيد  أنها  إلى   )%48( الشركات  معظم  أشارت  فقد  األعمال،  نطاق  توسيع  يخّص  فيما 
أن  ويبدو  الغاية.  هذه  لتحقيق  مؤّسسها  أموال  تستخدم  أنها  إلى   )%47( مشابهة  نسبة  أشارت  حني  في  والتوسع،  للنمو 
 %27 سوى  حتصل  لم  إذ  األعمال،  بتوسيع  األمر  يتعلّق  عندما  حّتى  متويلي،  كخيار  كبير  بإقبال  حتظى  ال  املصرفية  القروض 
القروض  كانت  املستخدمة  املصرفية  املنتجات  أن  علمًا  أعمالها،  لتوسيع  مصرفي  متويل  على  بالدراسة  املشمولة  الشركات  من 

ذات األجل احملّدد، ورأس املال العامل، والتمويل التجاري، والضمانات املصرفية، وتسهيالت احلسومات.

تعتبر  املؤسس  أموال  واستخدام  األرباح  استثمار  إعادة  بأن  الشركات  أفادت  فقد  القطاعات،  حيث  من  املشهد  معاينة  وعند 
أما   .)%57( الصناعية  الشركات  لدى  خاص  بشكل  مالحظته  متت  ما  وهو  األعمال،  توسيع  أجل  من  للتمويل  الرئيسية  املصادر 

القروض املصرفية، فحظيت بأعلى نسبة تفضيل من قبل الشركات العاملة في الصناعات اإلبداعية )%39(. 

كما  التوسعية  خططها  لتمويل  كمصدر  املصرفية  القروض  إلى  للّجوء  مياًل  األكثر  هي  احلجم  متوسطة  الشركات  أن  ويبدو 
اخلطط  لتمويل  الرئيسي  املصدر  املؤسس  قروض  من  واالستفادة  األرباح  استثمار  إعادة  كانت  حني  في  منها،   %27 أشارت 

التوسعية للشركات متناهية الصغر والصغيرة. 

خيارات التمويل المستخدمة خالل السنوات الخمس الماضية  5.8.3
في  الشركات  أغلبية  أن  يبنّي  إذ  املصرفية،  القروض  إلى  اللجوء  حيال  الشركات  لدى  الكبير  التحّفظ   74 البياني  الشكل  يؤكد 

مختلف القطاعات لم تستفد من أي قرض مصرفي لعملياتها على مدى األعوام اخلمسة املنصرمة. 

 

الشكل البياني 74: خيارات التمويل التي استخدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدى األعوام الخمس الماضية
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

القطاعات اإلنشاءات
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارةالخدمات الصناعة

مدخرات/
أموال 

شخصية

قرض من 
صديق/قريب

قروض 
مصرفية

إعادة استثمار 
أرباح الشركة

تمويل من رأس 
المال االستثماري/
الملكية الخاص/
مؤسسات مالية 
أخرى غير مصرفية

طويلة األجل قصيرة األجلقصيرة وطويلة األجل ال يوجد
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على  اعتمدت  قد  اإلبداعية  والصناعات  األخرى،  واخلدمات  والتجارة  الصناعة  قطاعات  في  الشركات  من  أكبر  نسبة  وكانت 
الدرجة  في  التجارية  عملياتها  تقتضيها  التي  العامل  املال  رأس  متطلبات  إدارة  بهدف  وذلك  األجل،  قصيرة  مصرفية  قروض 
بهدف  أجاًل  أطول  مصرفية  قروض  على  اعتمدت  اإلنشاءات  قطاع  في  العاملة  الشركات  من   %18 فإن  وباملقابل،  األولى. 

توسيع أعمالها أو استثماراتها. 

من  لالستفادة  مياًل  األكثر  هي  احلجم  ومتوسطة  صغيرة  الشركات  أن  جند  الشركات  أحجام  حيث  من  املشهد  ومبعاينة 
احلجم  متوسطة  الشركة  لدى  أعلى  كان  األجل  طويلة  القروض  على  االعتماد  معّدل  بأن  علمًا  األجل،  قصيرة  املصرفية  القروض 

قياسًا مبا هو عليه لدى الشركات الصغيرة. 

متطلبات التمويل طويل األجل للشركات الصغيرة والمتوسطة  5.8.4
املتوسط  في  تتراوح  عليها  حصلت  التي  القروض  قيمة  فإن  األجل،  طويل  مصرفي  متويل  على  حصلت  التي  للشركات  بالنسبة 
 5 إلى   1 بني  ما  قيمتها  تتراوح  قروض  على  الشركات  من   %29 حصلت  حيث  قطري،  ريال  ماليني   10 إلى  مليون   1 بني  ما 
نالت  التي  الشركات  أّما  قطري.  ريال  ماليني   10 إلى   5 بني  ما  تتراوح  قروضًا  منها   %24 نالت  بينما  قطري،  ريال  ماليني 
قروض  على  الشركات  من   %7 حصلت  بينما   ،%5 على  نسبتها  اقتصرت  فقد  قطري،  ريال  ماليني   10 قيمتها  تتعدى  قروضًا 
الشركات  من  باملئة  وثالثني  خمسة  أّن  إلى  ويشار   .75 البياني  الشكل  في  مبنّي  هو  كما  قطري  ريال  مليون   1 عن  قيمتها  تقل 

فضلّت عدم الكشف عن التفاصيل املالية لتعامالتها املصرفية. 

 

الشكل البياني 75: قيمة القروض طويلة األجل )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدى  قطري(  ريال  مليون   5 من  )أكثر  الكبيرة  القيمة  ذات  األجل  طويلة  القروض  أغلب  ترّكزت 
في قطاع اإلنشاءات. 

واألحجام  القّطاعات  مختلف  من  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أغلب  أن  حيث  الشأن،  هذا  في  عام  اجتاه  مالحظة  وميكن 
احلصول  إلى  مياًل  أكثر  كانت  املتوسطة  الشركات  بأن  العلم  مع  قطري،  ريال  مليون   5 قيمتها  تتعدى  ال  التي  القروض  إلى  متيل 

على قروض طويلة األجل بقيمة 5 ماليني ريال قطري أو أكثر عند مقارنتها مع الشركات متناهية الصغر وصغيرة احلجم. 

الهدف الرئيسي للحصول على القروض المصرفية   5.8.5
على  حصلت  التي  الشركات  دفع  الذي  الرئيسي  السبب  التجارية(  العمليات  )لتمويل  العامل  املال  رأس  على  احلصول  شّكل 
املصرفي  التمويل  من  استفادت  التي  الشركات  من   %34 إليه  أشارت  ملا  وفقًا  وذلك  اخليار،  هذا  اتخاذ  إلى  املصرفي  التمويل 

على مدى السنوات اخلمس املاضية )الشكل البياني 76(. 

على  االستحواذ  إلى  حاجتها  في  متّثل  مصرفية  قروض  على  حلصولها  الرئيسي  احلافز  بأن  الشركات  من   %31 ذكر  وقد 
أصول جديدة بهدف توسيع نطاق عملياتها احلالية. 

االستثمار  على  عزمها  هو  املصرفية  للقروض  جلوئها  سبب  أن  إلى  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %22 أشار  حني  في 
التمّتع  أجل  من  منتجاتها  جودة  حتسني  أو  كفاءتها  رفع  بهدف  استثمارات  على  إقدامها  احتمال  أو  جديدة،  تكنولوجيا  في 

مبيزة تنافسية في السوق.

القطاعات اإلنشاءات
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

الخدمات
األخرى

التجارة الصناعة اإلجمالي

غير متأكّدة/ال تستطيع اإلفصاح  

بين 1 إلى 5 مليون ر.قبين 5 إلى 10 مليون ر.ق

أكثر من 10 مليون ر.ق

ما يصل إلى 1 مليون ر.ق 
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إطالق  بهدف  واملتوسطة  الصغيرة  القروض  من  استفادت  قد  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  نسبيًا  قليلة  شريحة  وكانت 
منتجات جديدة أو التوّسع نحو أسواق جديدة. 

 

الشكل البياني 76: أهم أسباب الحصول على القروض خالل السنوات الخمس الماضية
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

 
الصغيرة  الشركات  دفع  الذي  األبرز  السبب  التجارية  العمليات  لتسيير  عامل  مال  كرأس  املصرفية  القروض  استخدام  يعتبر 
وتوسيع  جديدة  أصول  على  االستحواذ  كان  حني  في  املصرفي،  للتمويل  اللجوء  إلى  اإلبداعية  الصناعات  في  واملتوسطة 

القدرات احلافز الرئيسي لدى الشركات اإلنشائية لإلقدام على هذه اخلطوة. 

أهم النتائج 

مؤسّسي  • من   %62 فإن  الشركات،  تأسيس  أجل  من  اخلارجية  التمويلية  اإلمكانيات  حملدودية  نظرًا 
على  منهم   %25 يحصل  حني  في  شركاتهم،  إلطالق  اخلاّصة  التمويلية  مصادرهم  يستخدمون  الشركات 

التمويل من أصدقائهم، و24% منهم يلجؤون إلى البنوك. 

تعيد  • بأنها  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %48 ذكرت  األعمال،  نطاق  بتوسيع  األمر  يتعلّق  عندما 
األموال  على  تعتمد  بأنها  منها   %47 أفادت  بينما  والتوّسع،  للنمو  خططها  متويل  بهدف  أرباحها  استثمار 

الشخصية ملؤسسيها من أجل متويل أنشطتها التوسعية. 

األعمال؛  • بتوسيع  األمر  يتعلّق  عندما  حّتى  متويلي،  كخيار  التفضيل  من  بكثير  املصرفية  القروض  حتظى  ال 
اقتصرت  أعمالها  لتوسيع  مصرفي  قرض  على  بحصولها  أفادت  التي  بالدراسة  املشمولة  الشركات  أن  إذ 

نسبتها على 27% فقط. 

تشير الدراسة إلى أن أغلب الشركات لم تستفد من أي متويل مصرفي خالل األعوام اخلمس املاضية.  •

على  • حازت  التي  للشركات  بالنسبة  قطري  ريال  ن  مليو   10 إلى  مليون   1 بني  القرض  لقيمة  املتوسط  املعدل  يتراوح 
 ،%5 على  قطري  ريال  مليون   10 قيمتها  تفوق  قروضًا  حازت  التي  الشركات  نسبة  اقتصرت  وقد  مصرفية.  قروض 

في حني أن الشركات التي نالت قروضًا بقيمة أقل من 1 مليون ريال قطري شّكلت 7% من إجمالي الشركات. 

اخلمسة  • السنني  مدى  على  املصرفي  التمويل  إلى  للجوء  الشركات  دفعت  التي  األسباب  أهم  تتلخص 
جديدة  أصول  على  واحلصول  الشركة،  عمليات  لتمويل  العامل  املال  رأس  على  احلصول  في  املاضية 

لتوسيع نطاق العمليات احلالية. 

نظرًا لضآلة حّصة الشركات الصغيرة واملتوسطة من إجمالي القروض املصرفية في دولة قطر )والتي  •
تقّدر بنحو 0.5%(، فإّنه ال بد من وجود حوافز أكبر لتقليص الفجوة التمويلية وإتاحة إمكانية االستفادة 

من التمويل املصرفي لتأسيس الشركات وتوسيع أعمالها، مثل برنامج ’الضمني‘ الذي أطلقه بنك قطر 
للتنمية، والذي يعتبر خطوة في االجتاه الصحيح. 

االستحواذ 
على أصول 

جديدة

االستثمار في 
تكنولوجيا 

جديدة

التوّسع نحو رأس المال العامل
أسواق جديدة

إطالق منتجات 
جديدة
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استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة   5.9

وضمان  ربحيتها  هوامش  حتسني  عبر  عملياتها  توسيع  أو  النمو  على  الشركة  قدرة  إلى  التوّسع"  "قابلية  مصطلح  يشير 
استدامتها. 

رئيسية،  مؤشرات  ثالثة  أساس  على  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدى  التوسع(  )قابلية  املفهوم  هذا  الدراسة  عاينت  وقد 
حيث طلبنا من ممثلي الشركات اإلجابة على األسئلة التالية: 

كم تبلغ القدرة احلالية على االستفادة من أصول الشركة ومواردها )مبا فيها املوارد البشرية(؟ . 1
نسبة التكاليف التشغيلية الثابتة أو التكاليف األولية من إجمالي تكاليف الشركة. . 2
أو . 3 القادمني  العامني  خالل  السوق  في  الشركة  خدمات  أو  منتجات  على  للطلب  املتوقعة  السنوي  النمو  مستويات 

األعوام الثالثة القادمة. 

االستفادة من القدرات   5.9.1
األصول  استخدام  مستوى  معرفة  عبر  إنتاجيتها  على  مؤشرًا  الشركة  متتلكها  التي  القدرات  من  االستفادة  مدى  يشّكل 
يؤدي  مما  استخدامها،  مستوى  ازداد  كلما  األصول  تكاليف  تنخفض  حيث  املنشودة؛  األهداف  حتقيق  بهدف  للشركة  املنتجة 
في  تنافسية  بأفضلية  الشركة  متّتع  عن  املطاف  نهاية  في  يثمر  ما  وهو  كمّيته،  ارتفاع  مع  بالتوازي  اإلنتاج  تكاليف  خلفض 

السوق. 

يعني  مما   ،%75 عن  يزيد  قدراتها  من  استفادتها  معّدل  أّن  إلى  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %41 أشارت  املجمل  وفي 
هذا  على  األفضل  كانت  الصناعية  الشركات  بأن  علمًا  77(؛  البياني  )الشكل  جدًا  جّيد  بشكل  أصولها  من  تستفيد  أّنها 
تتراوح  العموم،  وعلى   .%75 على  تزيد  بنسبة  قدراتها  تستخدم  أنها  عن  منها   %57 أعربت  إذ  القطاعات،  كافة  بني  الصعيد 
)نحو  األخرى  اخلدمات  قطاع  في  األعلى  هو  املعدل  بأن  لوحظ  وقد  الشركات،  من   %23 لدى   %75 إلى   %50 بني  النسبة  هذه 

26% من الشركات(. 

 

الشكل البياني 77: مدى االستفادة من القدرات )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

متوسطة  الشركات  حّققتها  األصول  من  لالستفادة  األعلى  النسبة  أن  يتبنّي  الشركات،  ألحجام  تبعًا  الدراسة  نتائج  حتليل  عند 
الشركات  من   %73 فإن  مشابهه،  وبنسبة   ،%50 يفوق  لقدراتها  استخدامها  معّدل  أن  إلى  منها   %74 أشارت  فقد  احلجم، 
أن  حيث  الصغيرة،  الشركات  حالة  في  أقل  كانت  النسبة  أن  حني  في   ،%50 لقدراتها  استخدامها  معدل  يزيد  الصغر  متناهية 

52% من الشركات الصغيرة تستفيد من قدراتها باملعدل يفوق 50% كما هو مبنّي في الشكل البياني 78. 

 

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة الخدماتاإلجمالي
األخرى
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الشكل البياني 78: مدى االستفادة من القدرات )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

نسبة التكاليف التشغيلية الثابتة من التكاليف اإلجمالية  5.9.2
أصل  من  العاّمة(  النفقات  )أو  الثابتة  التشغيلية  التكاليف  نسبة  بأن   )%55( واملتوسطة  الصغيرة  الشركة  من  كثير  أفادت 
بني  ما  تتراوح  النسبة  هذه  أن  إلى  الشركات  هذه  ُخمس  نحو  أشار  حني  في   ،%15 إلى   %10 بني  تتراوح  اإلجمالية  تكاليفها 

25% إلى %50. 

 

الشكل البياني 79: نسبة التكاليف الثابتة من أصل التكاليف اإلجمالية )حسب القطاع(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

حيث  من  األعلى  تعتبر  الصناعية  الشركات  أن  اتضح  القطاعات،  حيث  من  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  بني  مقارنة  بإجراء 
اإلجمالية  تكاليفها  من   %25 عن  يزيد  ما  تشّكل  التكاليف  تلك  أن  إلى  منها   %36 أشارت  إذ  الثابتة،  التشغيلية  التكاليف  حجم 

)الشكل البياني 79(. 

كانت  اإلجمالية  تكاليفها  إلى  الثابتة  التشغيلية  تكاليفها  نسبة  فإن  التجارة،  قطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أّما 
اإلجمالية  تكاليفها  إلى  الثابتة  التشغيلية  تكاليفها  نسبة  أن  إلى  الشركات  هذه  من   %77 أشار  إذ  عملها،  طبيعة  بحكم  منخفضة 

تقل عن %25. 

 

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة الخدماتاإلجمالي
األخرى



93في قطر - 2016

الشكل البياني 80: نسبة التكاليف التشغيلية الثابتة من أصل التكاليف اإلجمالية )حسب حجم الشركة(
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

اإلجمالية  التكاليف  إلى  الثابتة  التشغيلية  التكاليف  نسبة  أن  يتبنّي  حجمها،  حيث  من  بالدراسة  املشمولة  الشركات  معاينة  عند 
تزيد عن 25% لدى حوالي 28% من الشركات متوسطة احلجم ونحو 23% من الشركات الصغيرة )الشكل البياني 80(. 

توقعات نمو األسواق على المدى القصير إلى المتوسط   5.9.3
املتوسط  إلى  القصير  املدى  على  أعمالها  لنمو  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  توقعات  الدراسة  قّيمت  سبق،  ما  جانب  إلى 

)خالل السنوات الـثالث إلى اخلمس القادمة(. 

املشمولة  الشركات  من   %30 أشارت  حيث  قطر،  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدى  التفاؤل  من  عاّمة  حالة  ملسنا  وقد 
حني  في  القادمة،  اخلمسة  إلى  الثالثة  األعوام  مدى  على  أكثر  أو   %10 بواقع  سنويًا  أعمالها  منو  تتوّقع  أنها  إلى  بالدراسة 
استقرارًا  تتوّقع  بأنها  الشركات  ثلث  نحو  أفادت  باملقابل  ولكن  ذاتها.  الفترة  خالل   %10 إلى   %5 مبعدل  منوًا  منها   %21 تتوّقع 
أو  منتجاتها  على  الطلب  في   %5 بنسبة  انخفاضًا  الشركات  من   %5 تتوقّع  بينما  خدماتها،  أو  منتجاتها  على  الطلب  في 
في  التنافسية  مستوى  وارتفاع  النفط  أسعار  انخفاض  إلى  ذلك  مرجعًة  القادمة،  اخلمس  إلى  الـثالث  السنوات  خالل  خدماتها 

البالد. 

 
الشكل البياني 81: توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لنموها السنوي )حسب القطاع(

المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

متوسطةاإلجمالي صغيرة متناهية الصغر

اإلنشاءات القطاعات 
اإلبداعية

الزارعة والحراجة 
والثروة السمكية

التجارة الصناعة اإلجمالي

انخفاض ال تغيير

الخدمات
األخرى
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أّنها  عن  منها   %38 أعربت  فقد  تفاؤاًل،  األكثر  هي  الصناعية  الشركات  أن  اتضح  القطاعات،  حيث  من  الشركات  حتليل  عند 
تتوقع معدالت منو عالية تفوق 10%، بينما أشارت 24% منها إلى أّنها تتوقع أن تتراوح معدالت منّوها بني 5% إلى %10. 

منوًا  منها   %23 تتوّقع  بينما  خدماتها،  على  الطلب  في  ا  استقراًر  تتوقع  أّنها  إلى  اإلنشاءات  شركات  من   %56 أشارت  كما 
مبعدالت تفوق 10% على املدى القصير إلى املتوسط. 

 

الشكل البياني 82: توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لنموها السنوي )حسب حجم الشركة( 
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

تتوقع  إذ  أعمالها؛  حيال  احلجم  متوسطة  الشركات  معظم  لدى  التفاؤل  من  حالًة  ملسنا  أحجامها،  حيث  من  الشركات  معاينة  عند 
)الشكل  الصغر  متناهية  الشركات  من  و%11  الصغيرة  الشركات  من   %20 مقابل   ،%10 تفوق  منو  معدالت  تسجيل  منها   %42

البياني 82(. 

بنسبة  خدماتها  أو  منتجاتها  على  الطلب  في  هبوطًا  أحجامها  بكاّفة  الدراسة  في  املشمولة  الشركات  من  مشابهة  نسبة  وتتوقع 
مع  باملقارنة  معدالتها،  استقرار  على  ستحافظ  مبيعاتها  كميات  أن  تعتقد  الصغر  متناهية  الشركات  من   %50 بأن  علمًا   ،%5

37% من الشركات صغيرة احلجم و24% من الشركات متوسطة احلجم. 

اإلجمالي

متوسطة

صغيرة متناهية الصغر
ال تغيير

انخفاض 
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أهم النتائج

مما  •  ،%75 من  أكثر  إلى  قدراتها  من  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  استفادة  مستوى  وصل  املجمل،  في 
حّققت  الصناعية  الشركات  أن  إلى  اإلشارة  مع  األصول،  استخدام  في  الكفاءة  من  مرتفع  مستوى  يعكس 

أعلى معدالت الكفاءة في توظيف قدراتها قياسًا بغيرها. 

الصغر  • متناهية  بالشركات  قياسًا  القدرات  من  االستفادة  مستويات  أعلى  احلجم  متوسطة  الشركات  سجلّت 
وصغيرة احلجم؛ حيث بلغ معدل استخدام القدرات أكثر من 50% لدى 74% من هذه الشركات. 

أصل  • من  الثابتة  التشغيلية  تكاليفها  نسبة  أن  إلى   )%55( واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  كثير  أشارت 
النسبة  هذه  أن  إلى  الشركات  خمس  نحو  أشار  بينما   ،%25 إلى   %10 بني  ما  تتراوح  اإلجمالية  تكاليفها 

تتراوح ما بني 25% إلى 50% على العموم. 

هذه  • من   %30 تتوّقع  إذ  عمومًا،  املستقبل  حيال  بالتفاؤل  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  نظرة  تتسم 
الشركات منوًا سنويًا ألعمالها مبعدل 10% أو أكثر على مدى األعوام الثالثة إلى اخلمسة القادمة. 

تتوّقع  • حني  في  التفاؤل،  من  مستوى  أعلى  التجاري  القطاع  في  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  أبدت 
شركات اإلنشاءات استقرارًا في الطلب على خدماتها. 

إلى  • الشركات  هذه  من   %42 أشارت  فقد  أعمالها؛  منو  حيال  تفاؤاًل  األكثر  احلجم  متوسطة  الشركات  كانت 
أنها تتوقع حتقيق معدالت منو تفوق %10. 



المنظور المستقبلي  .6
للشركات الصغيرة   

والمتوسطة وأهم  
أهدافها  
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المنظور المستقبلي للشركات الصغيرة   .6
والمتوسطة وأهم أهدافها   

المنظور المستقبلي للشركات الصغيرة والمتوسطة  6.1

فصلية  استقصائية  دراسًة   )D&B Business Optimism Index( باألعمال‘  للتفاؤل  برادستريت  أند  دان  ’مؤشر  يعد 
أم  ارتفاعًا  يتوقعون  كانوا  إذا  عّما  فيها  املشاركني  سؤال  يتم  حيث  الشركات؛  بأداء  املتعلقة  التوقعات  تقييم  إلى  تهدف 
يتم  التي  اجلديدة  والطلبات  البيع،  أسعار  ومستويات   ، الربح  وصافي  املبيعات،  كمية  التالية:  املؤشرات  في  ثباتًا  أم  انخفاضًا 
من  املئوية  النسبة  طرح  عبر  أعاله  املذكورة  املؤشرات  من  كل  نتائج  احتساب  ليتم  املوظفني،  وعدد  املخزون،  وكميات  تلقيها، 
االقتصادي  الوضع  بخصوص  أخرى  أسئلة  ُتطرح  كما  ارتفاعًا.  يتوقعون  الذين  أولئك  من  انخفاضًا  يتوقعون  الذين  املشاركني 

احلالي، وذلك بهدف رصد املعنويات حيال أبرز القضايا التي تؤثر على مناخ األعمال في الوقت الراهن. 

 

الشكل البياني 83: المنظور المستقبلي للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس فصلي
المصدر: مؤشر دان أند برادستريت للتفاؤل باألعمال 

العام  من  األول  الربع  خالل  انخفضت  قد  قطر  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تفاؤل  معّدالت  أن  املؤشر  ذلك  نتائج  وتشير 
انخفاض  مثل  عديدة  أسباب  إلى  يعزى  تراجعًا  املؤشرات  كافة  تعكس  حيث  2015؛  العام  من  ذاتها  بالفترة  قياسًا  اجلاري 
احمللية  األسواق  في  اجلديدة  املشاريع  إلى  واالفتقار  باملنطقة،  تعصف  التي  السياسي  االستقرار  عدم  وحالة  النفط،  أسعار 
ضوء  في  وذلك  حاليًا،  السائد  الهابط  املنحى  رغم  املبيعات  كميات  في  ارتفاعًا  الشركات  هذه  معظم  تتوقع  ولكن  واإلقليمية. 
العام  القطاعني  في  اجلديدة  واملشاريع  العمالء  أعداد  الزدياد  نتيجًة  القادمة  )األرباع(  الربع  خالل  للطلب  املتوقع  التحّسن 

واخلاص. 

 

صافي عدد الموظفين
األرباح

مستوى أسعار 
المبيعات

الطلبات 
الجديدة

كمية 
المبيعات

الربع 2015-1 الربع 2-2015الربع 3- 2015الربع 1- 2016 الربع 4- 2015
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الشكل البياني 84: التوقعات حيال مناخ األعمال 

النسبة المئوية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أشارت إلى عوائق مزاولة أعمالها
المصدر: ’مؤشر دان أند برادستريت للتفاؤل باألعمال‘ 

العام  من  األول  والربع   2015 عام  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  معظم  ذكرت  فقد   ،84 البياني  الشكل  في  مبنّي  هو  كما 
الربع  في  إليها  الشركات  من   %24 أشارت  حيث  أعمالها؛  مزاولة  في  تعيقها  التي  العراقيل  أصعب  تشّكل  املنافسة  أن  اجلاري 
املستحقات،  استالم  تأخر  تتضمن  أخرى  عوائق  إلى  الشركات  نّوهت  كما   .2016 األول  الربع  في  و%11   ،2015 الرابع 
الواقع  على  بظالله  ألقى  الذي  النفط  أسعار  انخفاض  عن  فضاًل  احلكومية،  التنظيمية  اللوائح  أو  بالرسوم  املتعلّقة  واملشاكل 
التأثير  شأنها  من  عوائق  أي  تتوقع  ال  كونها  إلى  ربع  كل  في  الشركات  من  كبيرة  نسبة  أشارت  وباملقابل،  مؤخرًا.  االقتصادي 

سلبًا على سير عملياتها. 

أهم أهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة   6.2

قطر،  في  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  األعمال  أهداف  أهم  حتليل  إلى  سعينا  الدراسة،  هذه  في  املنشودة  الغايات  ضمن 
وذلك  سنوات(،   5  -3( والطويل  املتوسط  املديني  على  االستراتيجية  تركيزها  مجاالت  أهم  على  إطالعنا  منها  طلبنا  وبالتالي 
وشمال  األوسط  الشرق  في  جديدة  أسواق  إلى  والتوّسع  احلالية،  العمليات  كفاءة  رفع  التالية:  اخليارات  على  باالعتماد 
جديدة،  وخدمات  منتجات  وطرح  عاملية،  أسواق  إلى  والتوّسع  احلالية،  أسواقها  في  واخلدمات  املنتجات  إيرادات  ورفع  أفريقيا، 

باإلضافة إلى تعزيز قدرات وحداتها احلالية وتعزيز تنّوع أعمالها عبر دخول مجاالت جديدة. 

وحتسني  التشغيلية  تكاليفها  تخفيض  إلى  تهدف  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  كبيرة  نسبة  أن  إلى  دراستنا  نتائج  وكشفت 
األهداف  أهم  معاينة  عبر  التوّجه  هذا  استشفاف  ميكن  حيث  الطويل؛  إلى  املتوسط  املدى  على  ربحيتها  تعزيز  وبالتالي  إيراداتها، 

االستراتيجية للشركات الصغيرة واملتوسطة في قطر، وعلى النحو املبنّي في الشكل البياني 85. 

ال عوامل 
سلبية

التأخير في الدفعات أو 
المستحقات

الرسوم واللوائح 
التنظيمية الحكومية

المنافسة

الربع 2015-1 الربع 2-2015الربع 3- 2015الربع 1- 2016 الربع 4- 2015
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الشكل البياني 85: األهداف االستراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: بنك قطر للتنمية - وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، 2016

حيث . 1 االستراتيجية،  األهداف  أهم  احلالية  العمليات  كفاءة  حتسني  يشّكل  احلالية:  العمليات  كفاءة  حتسني 
إلى  تسعى  والتي  قطر،  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  باملئة  وأربعني  لـستة  بالنسبة  الرئيسي  الهدف  يعتبر 
تقليص  بغية  جديدة  إجراءات  وتطبيق  سواء(  حد  على  ومعّدات  )برمجيات  احلديثة  التكنولوجيا  على  باالعتماد  بلوغه 

التكاليف التشغيلية إلى أدنى حد ممكن. 
الصغيرة . 2 الشركات  من   %28 تعتزم  أفريقيا(:  وشمال  األوسط  )الشرق  جديدة  إقليمية  أسواق  عبر  التوّسع 

هذه  معظم  أن  علمًا  العاملية،  الساحة  على  حضورها  تعزيز  بهدف  جديدة  إقليمية  أسواق  دخول  قطر  في  واملتوسطة 
أنحاء  في  حضورها  نطاق  توسيع  ثم  ومن  بدايًة،  املجاورة  اخلليجية  الدول  في  أسواق  عبر  للتوسع  تخّطط  الشركات 

مختلفة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
وطرح . 3 ابتكار  في  رغبتها  عن  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %19 أعربت  جديدة:  وخدمات  منتجات  طرح 

منتجات جديدة بهدف تلبية الطلب احمللي والعاملي. 
العاملية . 4 األسواق  استكشاف  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من   %17 تعتزم  جديدة:  عاملية  أسواق  عبر  التوّسع 

ترسيخ  في  معظمها  جناح  بعد  وذلك  احملتملة،  التوّسع  فرص  عن  بحثًا  أفريقيا(  وشمال  األوسط  الشرق  )خارج 
حضورها اإلقليمي. 

جديدة . 5 وحدات  تأسيس  جدوى   )%4( واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  ضئيلة  نسبة  تدرس  جديد:  مجال  دخول 
احلالية  عملها  مجاالت  لتنويع  سعيها  سياق  في  وذلك  الطويل،  إلى  املتوسط  املدى  على  جديدة  مجاالت  دخول  أو 
املشمولة  الشركات  من   %4 أن  كما  جديدة.  أسواق  أو  سوق  دخول  أو  جديدة،  خدمات  أو  منتجات  إطالق  عبر 

بالدراسة صّرحت عن عدم سعيها لتحقيق أي أهداف استراتيجية على املديني املتوسط والطويل. 

ال خطط توسيع القدرات 
الحالية للشركة

دخول مجاالت 
جديدة

التوّسع إلى 
أسواق عالمية

طرح منتجات 
وخدمات 

جديدة

التوّسع إلى أسواق 
إقليمية جديدة 
)الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا( 

تحسين الكفاءة 
التشغيلية
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نبذة عن بنك قطر للتنمية 

بنك قطر للتنمية )QDB( هو مؤسسة تنموية ومالية تعود ملكيتها إلى الحكومة 
القطرية بالكامل، وقد تم تأسيسه بموجب مرسوم أميري عام 1997 من أجل 

االستثمار في القطاعات المحلية وتطويرها عبر دعم الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في الدولة؛ حيث يهدف البنك- انسجامًا مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 

2030- إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير نمّوها وتطورّها بما 
يعود بمنافع اجتماعية-اقتصادية ملموسة على المدى البعيد. 

 www.qdb.qa :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للبنك

حقوق النشر محفوظة لبنك قطر للتنمية. يمكن استخدام محتوى الوثيقة، شريطة اإلشارة إلى »بنك قطر للتنمية« باعتباره صاحب حقوق النشر.
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