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 أهميت ريادة األعمال
 

ن موضوع رٌادة األعمال هً من الموضوعات ذات األهمٌة العظمى ألي اقتصاد. وقدد برز هذا الموضوع على أالشك 
االقتصادٌات الرأسمالٌة نظرا لوجود البٌئة المشجعة القائمة على حضور رأس المال والمنافسة المفتوحة األخص فً 

 االحظ الٌوم أن معظم الشركات فً االقتصادٌات الرأسمالٌة، والتى اخذت بعدٌ  وتكافإ الفرص فً اطالق األعمال. و
ابرازها و تطوٌرها حتى اضحت من كبرٌات نحو الرٌادة بالطرٌق بها ما كانت إال عبارة عن افكار شق اصحابها  ،عالمٌا

ٌس وفورد وتوٌوتا. وشركات وسماء افراد مثل رولزرأالعالمات التجارٌة فً العالم. فنرى مثال شركات سٌارات تحمل 
 مثل لوٌس فوتان حقائب، وشركات بل جٌتكمبٌوتر مثل دل وماٌكروسفت ل ات، وشركوفٌرساجً مالبس مثل باربرٌس

وتطورت  ةكلها بدأت بؤفكار وفرص استثمارٌة الفراد بدأوا بمشارٌع صغٌر .ً، وشركة طٌران مثل بوٌنج،..، الخوجوش
 عبر الزمن. 

 
وتتعاظم منفعة تلك الشركات فً االقتصاد من ناحٌة انها تصبح من الضخامة بحٌث ان المالك االصلً المإسس ال كما 

مساهمة ذات ادراة محترفة  اتالى شركتلك المشارٌع ٌستطٌع تحمل اعباء ادارتها وضمان استمرارها بنفسه، فتتحول 
  النتاج والتسوٌق.الزٌادة التوسع وواداء منظم وقدرة على استقطاب التموٌل 

 
لشباب بدال من ل فً اٌجاد فرص االستثمار تهااهمٌ بسببكما وٌنصب االهتمام فً دعم بٌئة نمو مشارٌع رٌادة االعمال 

بمجرد بشكل تدرٌجً تستقطب التوظٌف سفضال عن ان هذه المشارٌع هً التى  .الطوٌل للتوظٌفالوقت انتظارهم 
، قامت بعض الدول األوروبٌة 2002. وخالل األزمة المالٌة فً ة فً سوق العملل البطالٌتقلتساعد على وس ،انشائها

رٌادة االعمال كوسٌلة لتقلٌل مشاكل البطالة الناجمة عن األزمة وذلك بإٌجاد طرق التدرٌت والوعً إلى بتشجٌع التوجه 
 لمبادرة بالمشارٌع.واولفت االنتباه الى كٌفة اقتحام هذا العالم من قبل الشباب 

    
قتصاد القطري من رٌادة األعمال لالتشجٌع وتؤتً أهمٌة  وفً اقتصادنا القطري، تتؤكد الحاجة إلى تشجٌع رٌادة األعمال. 

  :جوانب، منهاعدة 
o  المتكاملرٌادة األعمال بتوفٌر الدعم ومبادرة البث ثقافة 
o الشباب وخرٌجً الجامعات ٌستقطبالزال الذي  الحكومًفً القطاع توظف الشباب األوحد لل تفضٌلل ٌتقل 

 مشارٌع التوجههم نحو انشاء بسبب ارتفاع الرواتب الحكومٌة على حساب 
o  القتصادي فال بد من اشراك القطاع الخاص لتحمل عبء التنمٌة األكبر للنشاط الحكومة هً المحرك ابما ان

 ابتكارٌة وخالقة فً السوق.جهات لما لها من تولقطاع الخاص المكونة للبذرة ا هًاألعمال ورٌادة  .االقتصادٌة
 

 انجهىد انمبذونت في قطز نتشجيع ريادة االعمال
 

تستقطب رٌادة المشارٌع فً قطر فر البٌئة التى امدى توالجهود المبذولة فً هذا الصدد، سنرى نظرنا الى ما وإذا 
رٌادة الهامة لتشجٌع مشارٌع  األساسٌةعملت الكثٌر من أجل توفٌر البنٌة  قطرحظ أن نالو .فٌها الناشئة تحتضن األعمالو

 اآلتً:  ب تمٌزفنرى ان البٌئة اصبحت تاألعمال. 
 

  2003/2004تبوأت قطر مكانة متقدمة فً تقرٌر التنافسٌة الذي اصدره منتدى االقتصاد العالمً سنة 

الكفائة والجودة  ب تتعلق معاٌٌر مهمةوٌركز التقرٌر على  عالمٌا. 03حٌث جاءت قطر فً المرتبة 

ومستوى عالى من اإلداري المإسسٌة واستقرار االقتصاد الكلً وكفائة عمل سوق السلع وقلة الفساد 
  األمان.

  ولة الحصول على قروض من القطاع همن ناحٌة سالترتٌب األول كما تبوأت قطر فً التقرٌر نفسه
 .البنكً

  تركز على جانب تقدٌم خدمات التدرٌب بالدولة وتم انشاء عدة مإسسات تابعة لدوائر ومإسسات حكومٌة
بعض تلك المإسسات كما عملت  .وكذلك اعطاء الدعم التموٌلً ،وصقل خطة المشارٌع ودراسة الجدوى

تقلٌل فترة كما وتساعد تلك المإسسات على  .زاتٌانشاء حاضنات لمشارٌع رواد األعمال بكافة التجهعلى 
ترخٌص المشروعات من قبل االجهزة الحكومٌة كالبلدٌة ووزارة األعمال والدفاع المدنً. وهذه 

ومركز ع قطر، وصندوق االنماء االجتماعً، : بنك قطر للتنمٌة، ومشارٌالحكومٌة تتمثل فًالمإسسات 
نصب عمل تلك وٌ. بمإسسة قطر وصلتك، وواحة العلوم والتكنلوجٌارٌادة األعمال بجامعة قطر، 

ووصل المبتدأٌن من المبادرٌن وتطوٌرها وتقٌٌمها االستثمارٌة التركٌز على تثبٌت الفكرة المإسسات على 
رض الواقع، مع توفٌر الدعم أعلى  تلك المشارٌع تنفٌذالخبراء وقدامى رجال األعمال. ثم مع  األعمالب

 المالً للمشروع. 
 

ٌجب األعمال وفٌر مناخ مناسب ومشجع لرٌادة تفوتذلٌل الصعاب البد ان ٌستمر.  رهذه الجهود فإن التطوٌوبالرغم من 
من  22احتلت قطر المرتبة  وقدها. لللترخٌص الالزمة جراءات وكذلك الوقت والفترة فً تقلٌل االأن ٌعمل بشكل أكبر 

من ناحٌة عدد األٌام المطلوبة  43المرتبة فً جاءت قطر فً نفس التقرٌر وناحٌة االجراءات فً تقرٌر التافسٌة، كما 

حداث وذلك الجمٌعه بنظام واحد أو أن ٌتم تتحدٌث نظم ترخٌص االعمال نقترح أن ٌتم هذا لو للترخٌص بمزاولة األعمال.
 قفزة نوعٌة فً قطر بشؤن االجراءات والفترة المطلوبة لترخٌص االعمال.

 
مثل زٌادة التكلفة اإلٌجارٌة للمحال انشاء األعمال فً قطر معوقات جهود تصب نحو التعامل مع بعض هناك  وإنكما 

 الزلت تمثل عائقا مهما أمام مشارٌع رٌادة االعمال وخاصة الصغٌرة منها. فهً .والمكاتب االدارٌة والمنشآت الصناعٌة
 ر.بٌئة ومناخ افضل الستقطاب االعمال فً قطتعمل على خلق ان  اشؤنهلذا فإن مواجهة تلك المعوقات من 

 



 تمىيم مشاريع ريادة االعمال
 

ٌعتبر تموٌل المشارٌع الناشئة من أهم الموضوعات التى تقف أمام المبادرٌن باالعمال. وخاصة فً مراحل المشروع 
 األولى. 

 
تتمٌز المرحلة األولى لمشارٌع رٌادة االعمال بؤنها األهم من ناحٌة اختٌار الفرص االستثمارٌة وتؤطٌرها فً خطة و

مشروع لل فً األداء المتوقعكلما كانت فكرة المشروع ٌلفها الغموض فوأٌضا قدرة المشروع على جذب التموٌل.  مشروع
االنطالق فً السوق كلما كان التموٌل من مصادر خارجة عن التموٌل الشخصً صعبا، وذلك بسبب مخاطر وقدرته على 

وبالتالً قد ٌكون هناك . المقدم للتموٌل د على رأس المالتحقٌق عوائعلى ح ومخاطر عدم القدرة على السداد واعدم النج
 .فً المراحل األولى نوع من االعتماد على التموٌل الشخصً

 

 انتمىيالث انشخصيتأوال: 
 
وفً ظل عدم توافر فرص  .وغٌر كاف اقد ٌكون محدودوخاصة فً المراحل األولى للمشروع ن التموٌل الشخصً إ

قد ٌضطر رائد االعمال الى ان ٌذهب الى تموٌالت شخصٌة من أفراد األسرة واالصدقاء وأصحاب رإوس  ،بدٌلة اخرى
وعادة، فإن التموٌل الشخصً له تكالٌف اجرائٌة، حٌث ٌحتاج االموال فً شكل قروض أو مشاركة فً ملكٌة المشروع. 

 ل جلب المبالغ المطلوبة.طالب التموٌل الى مزٌد من جهد االقناع وتوسٌع دائرة االتصال من اج
 
ن كان إحٌث ان التموٌل بالدٌن الشخصً و ،بالنسبة للقروض الشخصٌة، سٌكون رائد االعمال تحت بعض الضغوطو

السداد عملٌة ال ان إالنجاح المشروع من أجل السداد،  ةعلى المثابر مستمربشكل  هحثتٌخلق مسئولٌة على رائد األعمال 
 تقلٌل شروط الدٌن. المطالبة المستمرة بالى رائد االعمال ٌحتاج  ، وبالتالًعمر المشروعخاصة فً بداٌات تكون صعبة 

 
 بسبب قلة الضغط النفسًالتموٌل بالدٌن الشخصً من كون افضل تن المشاركة فً نسب الملكٌة قد وكطرٌقة أخرى، فإ

من الممولٌن  المشروع تدعمخبرات دخول تتٌح سالمشاركة  أنبسبب وأٌضا  على رائد األعمال مقارنة بالتموٌل بالدٌن،
وكلما توسعت دائرة المشاركٌن فً التموٌل كلما استدعى دعم الخطة واظهارها بشكل مقنع ومجذب للشراكة   المشاركٌن.
 والتموٌل.

 

 انمسانذة من مؤسساث حكىميتثانيا: 
 

التى سبق وان تحدثنا عنها، فإن دوال كثٌرة ومنها استشعارا بؤهمٌة مشارٌع رٌادة االعمال فً االقتصاد والمنافع العظٌمة 
)تم مإسسات أنشؤت كما  ،عدٌدة دولة قطر وضعت فً خططها التنموٌة المتعلقة بالقطاع الخاص برامج وصنادٌق دعم

 جودتها كما ونوعا.صقل مشارٌع رٌادة االعمال و تنمٌةلتساعد فً ذكرها فٌما سبق( 
 
، ومن شؤنها ان االستثمارتصب فً رعاٌة ودعم مشارٌع رٌادة االعمال فهً نوع من اقتصادٌة وكل عملٌة اجتماعٌة إن 
ى ولتى قد تخرج لالقتصاد فً القطاعات المختلقة دون جداالفاشلة  لمشارٌعاالقتصادٌة واالجتماعٌة لتكالٌف المن قلل ت

من وذلك المقدمة ستكون اقل بكثٌر من تكالٌف برامج الدعم وعلى الدولة على االقتصاد هذه التكالٌف إن توفٌر . حقٌقٌة
 عدة اوجه:

 
o  صقل خطة المشارٌع وانشاء حاضنات اعمال ستقلل من ظاهرة الفشل بالمعلومات والتدرٌت الالزم إن تقدٌم

تلحق ضٌاعا قد اعمال غٌر آمنة مشارٌع ز افرإقلل من ٌمن شؤنه أن  الذيو ،ٌإدي الى االحباطقد الذي 
لو  يقتصاداالوالنشاط الحركة على سلبا قد تإثر وكما  .وال الصحابها وتقلل الثقة بهم فً دعمهم مالٌالألم

 فً المجتمع.  مشارٌع رٌادة األعمال كثرت ظاهرة فشل
 

o  ٌقلل من التكالٌف األولى  أنهمن حٌث من األهمٌة بمكان ٌ عد الحكومً( والتموٌل الدعم أي )التموٌل هذا أن
المراحل األولى  خاصة فًان المشارٌع تكون ذات عوائد قلٌلة او معدومة وذلك بسبب لمشارٌع رٌادة االعمال. 

 .والتى تحتاج إلى انفاق رأسمالً كبٌر من عمرها
 

o  ان ،  حٌث حصول تلك المشارٌع على تموٌل بنكًمن وٌعجل بكر ٌس)الدعم والتموٌل الحكومً( التموٌل أن
فً المراحل األولى من قبل المإسسات الحكومٌة المختصة بدعم مشارٌع ستكون تقلصت بالدعم مخاطر الفشل 
، ومن ثم ستؤتً البنوك للتموٌل دون تؤخر فً المراحل الالحقة بعد ان تتخطى المشارٌع المرحلة رٌادة االعمال

  .األولى فً انشائها وشق طرٌقها نحو الثبات التوسع
 

  انتمىيالث انبنكيتانثا: ث
 

أن و أ ،بسبب مخاطر المراحل األولى وعدم وضوح الرإٌة تنفر البنوك من التموٌل المباشر لمشارٌع رٌادة األعمال
 . وقد ال ٌجد رواد المشارٌع تلك الضماناتمعقدةالشروط المثقال بالضمانات والكفاالت وولكن ٌكون تموٌال البنوك قد تقدم 
 االقتصاد.بما ٌفٌد وهذا من شؤنه ان ٌثبط عزٌمتهم فً نقل تلك األفكار الى سوق العمل و ،كلتوفٌرها للبنو

 
بعد تموضع المشارٌع فً السوق بشكل واضح مع وجود تدفقات ولذلك فإن البنوك عادة ال تؤتً إال فً  المراحل الالحقة 

 .واإلداري والمحاسبً مإسسًطاره الإ وقوة تهمدى نمو المشروع ونمو أعماله وجاهزٌالتؤكد من وبعد  ،نقدٌة



 
تؤتً بالبنوك من قد الذكر أن برنامج ضمٌن المصمم من قبل بنك قطر للتنمٌة ٌعد من البرامج الفاعلة التى الجدٌر بو

بعد توفٌر الضمان على هذه المشارٌع من قبل البرنامج. وهذا  ، وذلكالمراحل االولى فً المساهمة التموٌلٌة فً المشروع
لتقلٌل المخاطر التى تتحسها البنوك فٌما ٌتعلق بالمشارٌع الجدٌدة، مما سٌزٌد االقبال على  مبتكرةالبرنامج اوجد آلٌة 

 التموٌل قٌمة من% 25تصل الى  ةالممنوح التموٌل من نسبة البرنامج ضمنٌتو بطمؤنٌنة أكبر.من قبل البنوك التموٌل 

 .قطري لاير ملٌون 05 ٌتجاوز ال بماو

 

 انتمىيم باألسهمرابعا: 

 
الى خاللها حول تلمرحلة التى ٌمكن ان تإلى اوسطة مدى زمنٌا للنمو الى أن تصل تعادة تؤخذ الشركات الصغٌرة والم

مة التدقٌق ظبعد استكمال متطلبات االدارج التى تتعلق بمدى ربحٌة الشركة وان ، وذلكتدرج بالبورصةوشركة مساهمة 
السمعة الجٌدة فً  تحققت النجاحات الكبٌرة واكتسبالتى ر من الشركات ٌالمعمول بها. فهناك الكثواالفصاح والمحاسبة 
اصدار بالقدرة التموٌلٌة  توسٌع فً النمو عن طرٌقاستطاعت ان تتحول الى شركات مساهمة وحققت مبتغاها  ثماالسواق 
ل ٌتحومن رواد األعمال نجحوا فً الملكٌة بٌن افراد معٌٌنٌن  مقفلةكانت شركات مساهمة اآلن هناك وفً قطر األسهم. 

 الى شركات مساهمة.مشارٌعهم 
 

تلك ر التنظٌمً لبورصة للشركات الناشئة بعد استكمال االطا ئوتجدر االشارة الى ان بورصة قطر قد اعلنت انها ستنش
قطر ج مشارٌع األعمال التى حضنتها ودعمتها ادرإلهناك تعاون بٌن بورصة قطر وقطر للمشارٌع أن كما . البورصة
مشارٌع رٌادة االعمال  بٌدال شك أن هذه المبادره ستؤخذ و. لتسهل لها عملٌة االدراج بالبورصةضمن معاٌٌرها للمشارٌع 
كون لها فرصة االنطالقة الكاملة بما ٌخدم تلو ،الى ان تدرج فً البورصةبؤعمالها تتوسع لواحتضانها  منذ نشوئها الناجحة

 االقتصاد القطري.
 

 انخاتمت
 

 فٌهاوالرعاٌة هً عملٌة متكاملة وال ٌمكن التركٌز على جانب االعداد  فٌهارٌادة االعمال وزٌادة المبادرٌن مشارٌع إن 
فالتنوٌع فً . صب مخرجات جهودها فً قطاع واحدفً شكل الدعم أو قد ت زدواجٌةاالوبمإسسات قد تعترٌها  فحسب

جهود فً هذا الخصوص الدعم فً كل المراحل وتنوٌع المخرجات حسب األولوٌات المطلوبة لالقتصاد ال بد ان ٌستمر. فال
والمشجع لظهور المناسب والمناخ ٌجب ان ال ننسى الجوانب األخرى التى تعزز البٌئة وٌتوجه الى التكامل. كما ٌجب أن 

على التكالٌف االٌجارٌة وتطوٌر البنٌة التحتٌة ونظم المواصالت والقوانٌن التنظٌمٌة  ةمثل السٌطر ،نمو المشارٌعو
 المعلوماتً التكنلوجً وتوفٌر األمان ومكافحة الفساد. االتصالوتسهٌل االجراءات ودعم 


