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إخالء املسؤولية

 على الرغم من استخدام بيانات املرصد العاملي لريادة األعمال 
ير، إال أن تفسريها واستخدامها يقع على   يف إعداد هذا التقر

 عاتق املؤلفني وحدهم. يود املؤلفون اإلعراب عن امتنانهم 
لجميع الفرق الوطنية املشاركة يف املرصد العاملي لريادة األعمال 

 للعام 2021 لدورهم الفعال يف إجراء الدراسة املسحية الخاصة
باملرصد يف بلدانهم. كما ويتقدم املؤلفون بخالص الشكر 

والتقدير إىل جوناثان كارمونا، وأليشيا كودوراس، وفورست رايت 
ملساهمتهم يف إجراءات جمع البيانات وتحليلها.

حقوق الطبع والنرش © لعام 2022 محفوظة ملركز بابسون 
يادة األعمال يف كلية األمري دمحم بن سلمان لإلدارة  العاملي لر

يادة األعمال. ور

املؤلفون
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الدكتور دمحم أعظم رومي

يادة األعمال يف كلية لإلدارة   أستاذ ر
يادة األعمال ور

 رئيس فريق املرصد العاملي لريادة 
األعمال يف اململكة العربية السعودية

الدكتورة دونا كيلي

يادة األعمال ورئيسة قسم  أستاذة ر
فريدريك يس هاميلتون لدراسات 

يع الحرة يف كلية بابسون املشار

عضو مجلس إدارة املرصد العاملي 
لريادة األعمال، فريق املرصد العاملي 

لريادة األعمال يف الواليات املتحدة

الدكتورة أليشيا كودوراس

 أستاذة األساليب الكمية 
واالقتصاد التطبيقي

 عضو فريق البيانات العاملي التابع 
 للمرصد العاملي لريادة األعمال،

Opinòmetre Institute معهد 
يف اسبانيا

ندى هاشمي

أستاذة مساعدة يف نظم املعلومات

  قسم العمليات
 التكنولوجية واملعلومات

اإلدارية بكلية بابسون
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امللخص التنفيذي

 أثر جائحة »كوفيد-19« 
على ريادة األعمال 

وأنشطة األعمال القائمة

 يف عام 2021، أفادت 32% من رائدات األعمال يف اململكة  	
 العربية السعودية أن بدء عمل تجاري كان أصعب من العام 
 السابق، عندما كانت الجائحة يف مراحلها األوىل. ومن ناحية 

 أخرى، رأت نسبة ِشبه مماثلة )31%( أن األمر كان أسهل 
 يف عام 2021 مقارنًة بعام 2020. يف حني رأى 34% من رواد 
األعمال الرجال أن بدء عمل تجاري كان أصعب يف عام 2021 

مقارنًة بعام 2020، بينما رأى عدد أقل )21%( عكس ذلك.

 وذكر 43% من رائدات األعمال )مقابل 55% من الرجال(  	
 أن جائحة »كوفيد-19« أتاحت فرصاً جديدة يمكن اغتنامها 

يف أعمالهن.

 ويف عام 2021، توقع 43% من صاحبات األعمال التجارية 	
 القائمة نمواً أعلى يف عام 2021 مقارنة بالعام السابق،

مقابل 25% من نظرائهن الرجال. 

كرث مياًل من رائدات 	  وبسبب الجائحة، كان رواد األعمال الرجال أ
 األعمال إىل اعتماد خططهم أو تعزيزها الستخدام التقنيات

 الرقمية )60% مقابل 49%(. وكانت الفجوة بني الجنسني
أضيق بكثري )47% للنساء، و44% للرجال( 

بني أصحاب األعمال التجارية القائمة. 

 شملهن 	
ِ

 ويف عام 2021، أغلقت 5.0% من النساء الالَّيِت
ياً يف العام  االستطالع يف اململكة العربية السعودية عماًل تجار
 السابق؛ وُذكر أن الجائحة هي السبب يف 13% من حاالت 

اإلغالق هذه. وأبلغ الرجال عن معدل إغالق مماثل 
كرب إىل حد ما  يف عام 2021 )5.5%(، وذكر عدد أ

)21%( أن جائحة »كوفيد-19« هي السبب.

%32

%43

%43

%5.0

ير املرأة يف اململكة العربية السعودية 2021–2022 عرضاً شاماًل  يقدم تقر
يادة األعمال والنوع االجتماعي يف اململكة العربية السعودية، بناًء  عن ر
على االستطالع السنوي لعام 2021 للمرصد العاملي لريادة األعمال. 

وهذه هي السنة الثالثة والعرشون الستطالع املرصد العاملي لريادة 
األعمال، والسنة السادسة اليت تشارك فيها اململكة العربية السعودية 

على التوايل.

كرث من 4000 شخص بالغ  يُر نتائج استطالع شملت أ ويتضمن التقر
)ممن ترتاوح أعمارهم بني 18 و64 عاماً( يف اململكة. وألن االستطالع 

يطلب من املشاركني تحديد جنسهم، يمكن دراسة النتائج الخاصة 
 بالنساء تحديداً، ونتائج النساء مقارنًة بالرجال. وتتعلق هذه النتائج 

يادة األعمال؛  بما يلي: املواقف املجتمعية والتصورات الذاتية عن ر
ية وملكيتها؛  ومعدالت املشاركة خالل شىت مراحل بدء األعمال التجار

 والخصائص السكانية ودوافع رواد األعمال؛ وخصائص األعمال 

ية، مثل مشاركة الصناعات، وإيجاد فرص عمل، واالبتكار.   التجار
ير أيضاً مجتمع االستثمار غري الرسمي، وتأثري جائحة  ويتناول التقر

 »كوفيد-19«. ويف ظل وجود بيانات 6 سنوات، يمكن أيضاً 
دراسة االتجاهات الطولية.

 وقد أحرزت اململكة العربية السعودية، يف جوانب عديدة، تقدماً 
يادة املرأة لألعمال، ويشري االستطالع إىل وجود مؤرشات  ملحوظاً يف ر
ير   تدل على املساواة بني الجنسني يف هذا املجال. ويوضح هذا التقر

 أن نتائج كثرية تدل على حدوث تحسينات على مدى السنوات 
 الست، مع وجود نتائج متساوية أو شبه متساوية للنساء 

 والرجال. وتوجد بطبيعة الحال مجاالت اهتمام لكال الجنسني، 
فضاًل عن وجود اختالفات بينهما. ويمكن أن تسرتشد املناقشات 
 والقرارات بالنتائج الخاصة باململكة العربية السعودية، مما يجعل 

تفاصيل هذا التقرير قّيمة للغاية.

ير. وهنا نسلط الضوء على نتائج ُمختارة من التقر

%60
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املواقف املجتمعية 
واالرتباطات الفردية 

والتصورات الذاتية

 كان من املرجح أن تذكر جميع النساء تقريباً )حوايل 95%( أن ريادة  	
 األعمال خيار مهين جيد، وأن رواد األعمال يحظون بمكانة رفيعة 

 واهتمام إعالمي إيجايب. وأفاد الرجال بنتائج مماثلة. ولكن كانت النساء 
 أقل مياًل لإلشارة إىل أنه من السهل بدء عمل تجاري

)90% مقابل 96% للرجال(.

 ورصدت الغالبية العظمى من الرجال والنساء فرصاً لبدء أعمال  	
 تجارية يف عام 2021 )93% من النساء، و97% من الرجال(. 

 وكان ذلك أعلى مستوى يف السنوات الست املشمولة بالدراسة. 
 ولكن، من ناحية أخرى، سوف يرتاجع ما يقرب من 53% من النساء 

 والرجال الذين قالوا إنهم يدركون الفرص عن بدء عمل تجاري
بسبب الخوف من الفشل.

 وذكرت غالبية النساء )85%( )مقابل 94% من الرجال( أن لديهن  	
 القدرات الالزمة لريادة األعمال، وهو أعلى مستوى لكال الجنسني

خالل السنوات الست.

كرث من نصف النساء )54%( أنهن يعرفن رائد أعمال معرفة  	 وذكر أ
شخصية، بينما كانت تلك النسبة يف حالة الرجال 61%. وكان ذلك 

من بني أدىن املستويات لكال الجنسني على مدى السنوات الست.

 انخفضت نوايا ريادة األعمال يف عام 2021 بنسبة %30 	
يباً عن العام السابق لكل من النساء والرجال  تقر
)إىل 22% و24% على التوايل(. وُيعّد ذلك أدىن 

مستوى لهذا املؤرش على مدى السنوات الست.

وزاد إجمايل نشاط ريادة األعمال يف عامي 2020 و2021  	
ليصل إىل 20% تقريباً لكال الجنسني. وبالنسبة للنساء، 

ُيعّد ذلك أعلى معدل بني 18 بلداً من بلدان الدخل املرتفع 
املشاركة يف املرصد العاملي لريادة األعمال يف عام 2021.

وأشار مزيد من املشاركني إىل األرسة باعتبارها دافعاً لبدء  	
عمل تجاري يف 2020 و2021، لتمثل 66% من دوافع 

رواد األعمال من كال الجنسني يف عام 2021.

وتشري النتائج إىل وجود فجوة واضحة بني الجنسني يف ملكية  	
األعمال القائمة، حيث يزيد معدل اإلناث )3.7%( قليال عن 

نصف معدل الذكور )6.6%(. وينخفض معدل اإلناث إىل 
النصف تقريباً يف 18 بلداً من البلدان ذات الدخل املرتفع.

وفيما بني النساء، يوجد انخفاض طفيف يف معدل ريادة األعمال بني  	
 

ِ
 يرتاوح سنهن بني 25 و34 عاما )19%( مقارنًة بالالَّيِت

ِ
النساء الالَّيِت

يرتاوح سنهن بني 35 و44 )22%(. ولكن كانت معدالت الرجال 
مشابهة يف كلتا الفئتني العمريتني )22% و21% على التوايل(.

كرث  	 ويف حالة النساء، تكون الفجوة بني هاتني الفئتني العمريتني أ
وضوحاً بني صاحبات األعمال القائمة، حيث يبدو أن معدل النساء 

 ترتاوح أعمارهن بني 25 و34 عاماً )2.1%( أقل من نصف 
ِ

الالَّيِت
 ترتاوح أعمارهن بني 35 و44 عاماً )4.8%(. وأما 

ِ
معدل الالَّيِت

يف حالة الرجال، فالفجوة أضيق )6.9% و7.5% على التوايل(.

%95

%30

%19

%2.1

%93

%54

%3.7

%85

%66

 املشاركة خالل 
مراحل ريادة األعمال
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 تأثري ريادة األعمال 
وملكية األعمال القائمة

 بدأ 87% من رواد األعمال من النساء  	
والرجال أعمالهم يف القطاع املوجه 

نحو املستهلك. أما بالنسبة ألصحاب 
األعمال القائمة، يعمل 90% من الرجال 

و89% من النساء يف هذا القطاع.

 من بني رواد األعمال، يعمل %6.3  	
 من النساء و6.7% من الرجال على 

كرب يف حالة  الصعيد الدويل. ويوجد فرق أ
أصحاب األعمال القائمة، حيث يمتلك 
5.0% من النساء و9.5% من الرجال 

أعمااًل تجارية دولية ويديرونها.

فيما يتعلق باالبتكار، فإن معظم أو جميع  	
رواد األعمال وأصحاب األعمال القائمة 

من كال الجنسني يبدؤون أو يديرون أعمااًل 
تجارية ليست جديدة على العمالء على 

اإلطالق أو جديدة فقط داخل مجتمعهم.

%87

%6.3

%26

%37

أفادت 12% من النساء يف اململكة العربية  	
السعودية )مقابل 13% من الرجال( أنهن 

استثمرن يف رائد أعمال يف العام املايض. 

 بلغ متوسط مبلغ االستثمار يف كال 	
الجنسني يف عام 2021 ما قيمته 

15,000 ريال سعودي. 

 واستثمر 65% من املستثمرات يف أحد  	
 أفراد األرسة املقربني، وهو ما يمثل 

 زيادة بنسبة 50% مقارنة بعام 2020؛ 
كما قدم 56% من املستثمرين الرجال 

أموااًل إىل أحد أفراد األرسة املقربني. 

15,000 SAR

%65

%12

تزداد احتمالية أن تكون رائدات األعمال  	
كرث،  قد وّفرن بالفعل ست فرص عمل أو أ

مقارنة برواد األعمال من الرجال )%26 
مقابل 20% للرجال(. أما يف حالة أصحاب 

األعمال القائمة، فإن احتمالية وصول 
النساء إىل هذا املستوى من إيجاد فرص 

العمل تزيد بمقدار ثالثة أرباع، مقارنًة 
بالرجال )22% مقابل 13% للرجال(.

 توقع حوايل ربع رائدات األعمال وصاحبات 	
األعمال القائمة )26%( إضافة ست 

كرث يف السنوات الخمس  فرص عمل أو أ
املقبلة )مقابل 23% رواد األعمال 

من الرجال وأقل من 10% أصحاب 
األعمال القائمة من الرجال(.

من بني رواد األعمال وأصحاب األعمال  	
القائمة، ذكرت 37% من النساء )مقابل 
23% من الرجال( أنهن اتخذن خطوات 
لزيادة األثر االجتماعي ألعمالهن التجارية، 

كما اتخذت 34% من النساء )مقابل 
18% من الرجال( إجراءات لتقليل التأثري 

السليب ألعمالهن التجارية على البيئة.

 املستثمرون 
غري الرسميني
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ن استطالع الخرباء الوطنيني يف اململكة العربية  	  تضمَّ
ل  السعودية أسئلًة تتعلق بريادة املرأة لألعمال. وُسجِّ

أعلى تقييم للمساواة بني رواد األعمال من النساء 
والرجال يف الحصول على التمويل )8.4 من 10(.1 

 )حوايل ثماين نقاط  	
ٍ
 وحظي ما يلي أيضاً بتقييم عال

 لكل منها(: تحسني التوازن بني العمل والحياة 
 الشخصية نتيجة زيادة اعتماد وقبول العمل 

 عن ُبعد استجابًة للجائحة؛ واملساواة يف الوصول 
 إىل األسواق والعقود الحكومية؛ وانتشار ثقافة وطنية 

تشجع النساء والرجال على حد سواء يف كل 
من العمل الحر وريادة األعمال.

وحظي ما يلي بتقييم أقل )حوايل ست نقاط لكل منها(:  	
اللوائح اليت يمكن أن تشجع النساء على أن يصبحن 

ر الخدمات األرسية لصاحبات األعمال  رائدات أعمال، وتوفُّ
 يضطلعن بمسؤوليات عائلية إىل جانب العمل.

ِ
الالَّيِت

تقييمات الخرباء لألوضاع 
الوطنية لرائدات األعمال 

وصاحبات األعمال

1  يبحث مسح الخرباء الوطنيني يف تسعة ظروف مختلفة متعلقة بريادة األعمال يف االقتصادات املشاركة يف املرصد العاملي لريادة األعمال. يستخدم املسح عينة مختارة من أربعة خرباء 
على األقل لكل ظرف، الذين يقيمون مجموعات من العنارص اليت تمثل الظروف باستخدام مقياس ليكرت املكون من النقاط من 0 إىل 10 )خطأ تماًما إىل صحيح تماًما(.
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2  “معدل املشاركة يف القوى العاملة، إناث )% من عدد السكان من اإلناث فوق سن 15 عاماً( 
 )تقديرات منظمة العمل الدولية( - اململكة العربية السعودية”، البنك الدويل، تاريخ االطالع:

 30 يونيو/ حزيران 2022، 
.https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=SA

 وطبَّقت اململكة العربية السعودية سياسات جديدة للنساء، منها منحهن الحق 
ية بنسبة 100%. كما قدمت اململكة املزيد من ُسُبل   يف ملكية أعمالهن التجار

 التمويل لرائدات األعمال، ونسقت املزيد من فعاليات التواصل الشبيك للنساء. 
 أضف إىل ذلك أن الحكومة أطلقت برامج توعية تستهدف الطالبات لنرش ثقافة 
يادة معدل الرشكات الجامعية الناشئة اليت تملكها  يادة األعمال بني النساء وز ر

مت فعاليات تعارف مثل ملتقى بيبان يف شىت أنحاء اململكة   الطالبات. وُنظِّ
يادة األعمال ودعم رائدات األعمال من خالل املعارض   لتشجيع النساء على ر

والجوائز القائمة على األداء.

 ويقدم املرصد العاملي لريادة األعمال أدلة على النتائج اإليجابية لهذه املبادرات، 
يادة األعمال النسائية يف اململكة ويوفر املعلومات   مما يعزز الفهم األكرب لسمات ر

املتعلقة بالتصميم املستمر للربامج والسياسات الفعالة. 

املقدمة
يف السنوات األخرية، رشعت اململكة 

 العربية السعودية بهّمة ونشاط 
 يف العديد من املبادرات الطموحة 

يد من الفرص للنساء يف  إلتاحة مز
يادة مشاركتهن   مكان العمل وز

يف سوق العمل. وبذلك قطعت 
اململكة العربية السعودية شوطاً 

يادة مشاركة   طوياًل يف سبيل ز
 النساء يف القوى العاملة، اليت 

ارتفعت بالفعل من 22% يف عام 
2019 إىل 31% يف عام 2021. 2  
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املرصد العاملي لريادة األعمال هو اتحاد من فرق بحثية 
كاديمية وطنية من جميع أنحاء العامل ُتجري بحوثاً قائمة   أ

يادة األعمال يف اقتصاداتهم. وهو  على االستطالع بشأن ر
يادة  املصدر البحيث العاملي الوحيد الذي يجمع بيانات عن ر

األعمال من فرادى رواد األعمال مبارشًة.

 ويوضح اإلطار املفاهيمي للمرصد، الوارد يف الشكل 1 
يادة األعمال وبيئتها. ويوضح اإلطار كيف يؤثر  العالقة بني ر

 السياق االجتماعي والثقايف والسيايس واالقتصادي على 
يادة األعمال بشكل مبارش وغري مبارش، من خالل تأثريه،  ر

 إيجابياً كان أم سلبياً، على القيم املجتمعية والسمات 
يادة األعمال بدورها قيمة وتوفر  الفردية. وتضيف ر

فرص عمل، مما يساهم بعد ذلك يف التنمية االجتماعية 
واالقتصادية.

يع الريادية،  يادة األعمال: تمويل املشار وتشمل رشوط إطار ر
والسياسات الحكومية والرضائب والبريوقراطية، والربامج 

يادة األعمال والتدريب  الحكومية لرواد األعمال، وتدريس ر
عليها يف املدارس ومراحل ما بعد املدرسة، ونقل البحث 

ية واملهنية، وديناميكيات  والتطوير، والبنية التحتية التجار
 السوق الداخلية واللوائح اليت تنظم دخول األسواق، 
والبنية التحتية املادية والخدمات، واألعراف الثقافية 

واالجتماعية. وُيقيِّم املرصد العاملي لريادة األعمال هذه 
الرشوط من خالل استطالع الخرباء الوطنيني.

 وتشمل القيم املجتمعية املتعلقة بريادة األعمال: مدى 
يادة األعمال خياراً مهنياً جيداً، وما إذا كان رواد   اعتبار ر

 األعمال يتمتعون بمكانة اجتماعية رفيعة، ويحظون 
 باهتمام إيجايب من وسائل اإلعالم. وتشمل السمات 

الفردية: الخصائص الديموغرافية )الجنس والعمر... إلخ(؛ 
والتصورات الذاتية )القدرات املتصورة، والفرص املتصورة، 

يادة األعمال كمستثمر   والخوف من الفشل(؛ واملشاركة يف ر
يادة األعمال معدالت املشاركة   غري رسمي. ويشمل نشاط ر

 عرب مراحل العمل التجاري، والخصائص املتعلقة باألثر، 
يادة األعمال. وُتقاس هذه املؤرشات -القيم   وأنواع ر
يادة األعمال  املجتمعية، والسمات الفردية، ونشاط ر

 - من خالل استطالع رأي السكان البالغني الذي يجريه 
املرصد العاملي لريادة األعمال.

يادة األعمال معلومات أساسية عن املرصد العاملي لر

يادة األعمال أنشــطة ر
حسب املرحلة   •

ناشــئة أو جديدة، أو قائمة   
       أو تخــارج مــن األعمــال

حسب التأثري   •
نمــو مرتفــع أو أعمال مبتكرة   

أو نشــاط السوق  

حسب النوع   •
(TEA) يادي إجمايل النشــاط الر  
(EBO) وملكيــة األعمال القائمة  

(EEA) يادي للموظفني والنشــاط الر  

النتيجة
(التنميــة االجتماعية واالقتصادية)

يادة األعمال ُمخرجات ر
(فــرص عمــل جديدة وقيمة مضافة جديدة)

ظروف اإلطار 
الوظيفي

املتطلبات األساسية   •
معززات الكفاءة   •

االبتــكار وتطور األعمال  •

الســياق االجتماعي والثقايف 
والسيايس واالقتصادي

القيم االجتماعية بشــأن
يادة األعمال ر

السمات الفردية
(النفسية والديموغرافية 

واملتعلقة بالحافز)

ظروف إطار 
يادة األعمال ر

الشكل 1: إطار عمل املرصد العاملي لريادة األعمال 

ير العاملي للمرصد العاملي لريادة األعمال 2019/2018  املصدر: التقر
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يوضح الشكل 2 مؤرشات املرصد الرئيسية لريادة األعمال، 
كما تقاس من خالل استطالع رأي السكان البالغني. وهذه 
املؤرشات تشمل املشاركة يف مختلف مراحل تطوير األعمال: 

وهي وضع التصور، وبدء العمل التجاري الجديد وإدارته، 
 ومرحلة نضج ملكية العمل التجاري القائم. ويوضح 

ية وإغالقها،   أيضاً الشكل 2 الخروج من األعمال التجار
ياً  وهي املرحلة اليت قد يبدأ بعدها رائد األعمال مرشوعاً تجار

م  يادي بطرق أخرى. قد ُيقدِّ آخر أو يواصل املشاركة يف نشاط ر
الخروج من العمل التجاري أو إغالقه إىل األفراد املعنيني خربًة 

قيمًة ودروساً مفيدًة يمكن تطبيقها يف الجهود املستقبلية 
ومشاركتها مع رواد األعمال اآلخرين املحتملني والفعليني.

وُيعّد إجمايل النشاط الريادي مؤرشاً رئيسياً من مؤرشات 
 املرصد العاملي لريادة األعمال. ويمثل هذا املؤرش نسبة 

 السكان البالغني يف سن العمل املشاركني بنشاط يف بدء 
 عمل تجاري جديد أو إدارته. وإجمايل النشاط الريادي، 
 على وجه التحديد، هو مجموع أولئك الذين يبدؤون 
ياً جديداً )“رواد األعمال الناشئون”،   بنشاٍط عماًل تجار
 الذين مل يدفعوا رواتب ملدة ثالثة أشهر( والذين يديرون 

ياً جديداً )أصحاب األعمال الجدد،   الفعل عماًل تجار
 الذين دفعوا أجوراً ملدة تزيد على 3 أشهر، ولكن أقل 

 من 3.5 سنوات( مطروحاً منه أي ازدواج يف العّد 
 )أْي بعد استبعاد رواد األعمال الذين ينطبق عليهم 

 األمران معاً(. وُيصنَّف األفراد الذين يديرون عماًل 
كرث، ياً ودفعوا أجوراً ملدة 3.5 سنوات أو أ  جار

ية قائمة. على أنهم أصحاب أعمال تجار

ير املرصد العاملي لريادة األعمال بشأن املرأة يف   إن تقر
 اململكة العربية السعودية 2021–2022 يسلط الضوء 

 على نتائج استطالع املرصد لعام 2021 يف اململكة، 
يادة األعمال حسب   ويقدم صورة مفصلة عن حالة ر

 الجنس يف اململكة. كما يقدم التقرير مقارنات بنتائج 
 السنوات الخمس املاضية، وببلدان أخرى مرتفعة الدخل 

يف بعض املؤرشات. 

ير بالنتائج املتعلقة بتأثري جائحة  ويبدأ الفصل األول للتقر
»كوفيد-19« يف اململكة العربية السعودية. ويسلط الفصل 

الثاين الضوء على املواقف املجتمعية، واالرتباطات الفردية، 

والتصورات الذاتية بني النساء والرجال. ويتناول الفصل 
الثالث معدالت إجمايل النشاط الريادي واملراحل األخرى 
من النشاط التجاري. ويتعمق الفصل الرابع يف مزيد من 
التفاصيل عن القطاعات اليت يتنافس فيها رواد األعمال 

وأصحاب األعمال القائمة، باإلضافة إىل مستويات العمالة 
ونطاق السوق واالبتكار. كما ُيقيِّم الفصل الخامس جانب 

املستثمرين، فيعرض نتائج االستثمار غري الرسمي يف رواد 
 األعمال. وأخرياً، يقدم الفصل السادس نتائج ُمستقاة 

من استطالع الخرباء الوطنيني الذي أجراه املرصد العاملي 
يادة النساء   لريادة األعمال عن الظروف اليت تؤثر يف ر

لألعمال وملكيتهن للرشكات.

يادة األعمال خصائــص ر

الثباتميالد الرشكةالفكرة

التخــارج من الرشكة

رائــد أعمال محتمل
(الفــرص واملعرفة واملهارات)

رائد نشــاط نا 
(شارك يف 

تأسيس رشكة)

رائد نشــاط جديد
(حىت ثالث 

سنوات ونصف)

مالــك رشكة قائمة
(مىض عليهــا أكرث من 
ثالث ســنوات ونصف)

إجمايل النشــاط الريادي

السمات الفردية
الجنس  •

العمر  •
الدافع  •

األثر
نمو األعمال  •

االبتكار  •
نطاق السوق  •

املجال  •

يادة األعمال للمرصد العاملي لريادة األعمال  الشكل 2: مؤرشات ر

ير العاملي للمرصد العاملي لريادة األعمال 2019/2018   املصدر: التقر
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 الشكل 3: حاالت اإلصابة املؤكدة الجديدة يومياً يف اململكة العربية السعودية خالل جائحة »كوفيد-19«، من 7 مارس 2020 
إىل 2 سبتمرب 2021

 املصدر: “اململكة العربية السعودية: موجز ُقطري لجائحة فريوس كورونا”، عاملنا بالبيانات، تاريخ االطالع: 1 أغسطس 2022،  
https://ourworldindata.org/coronavirus/country/saudi-arabia

الفصل األول

تأثري جائحة »كوفيد-19«

يف عامي 2020 و2021، سأل املرصد العاملي لريادة األعمال رواد األعمال عن مدى إحساسهم 
بصعوبة بدء عمل تجاري مقارنًة بالعام السابق. يف صيف عام 2020، وخالل جائحة »كوفيد-19«، 

يادة كبرية، كما يوضح الشكل 3.   شهدت حاالت اإلصابة )ومعدالت الوفيات( ز
ورأت 32% من رائدات األعمال يف اململكة العربية السعودية أن بدء عمل تجاري يف عام 2020 

أصعب مما كان عليه يف عام 2019، عندما كان الجائحة غري معروفة للعامل. وذلك مقابل %39 
من رواد األعمال الرجال.

1.1 تأثري جائحة 
 »كوفيد-19« 

على بدء عمل تجاري
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 يف صيف عام 2021، وخالل جائحة »كوفيد-19«، ارتفع 
عدد حاالت اإلصابة وكذلك عدد الوفيات مرة أخرى، على 

الرغم من عدم وصولهما إىل املستويات املرتفعة اليت شهدها 
الصيف السابق. وسأل املرصد مرة أخرى عن مدى إحساس 

املشاركني بصعوبة بدء عمل تجاري مقارنة بالعام السابق. 
وهذه املرة، كان أساس املقارنة هو عام 2020، عندما كانت 

جائحة »كوفيد-19« تؤثر على السكان ألول مرة. ورأت %32 
كرث   من رائدات األعمال أن بدء عمل تجاري كان أ

 صعوبة يف عام 2021 مقارنة بعام 2020، وهي نفس 
 النسبة املسجلة يف عام 2020 )عندما ُسئل املشاركون

عما إذا كان بدء عمل تجاري يف عام 2020 أسهل أم أصعب 
مما كان عليه يف العام السابق، 2019(. وكانت نسبة رواد 

كرب   األعمال الرجال مشابهة، فقد رأى %34 أن الصعوبات أ
يف عام 2021، ولكن هذه النسبة أقل إىل حد ما من نسبة 

 عام 2020 واليت كانت )39%(. ومع ذلك، تشري هذه 
النتائج إىل أن تأثري جائحة »كوفيد-19« استمر يف عام 2021. 

ومن البوادر اإليجابية أن 31% من رائدات األعمال و21% من رواد األعمال الرجال رأوا أن بدء عمل تجاري يف عام 
2021 أسهل مما كان عليه يف عام 2020. ويتجلى أيضاً هذا املستوى من التفاؤل يف أن 43% من رائدات األعمال 
و55% من رواد األعمال الرجال ذكروا أن جائحة »كوفيد-19« أتاحت فرصا جديدة يمكنهم اغتنامها يف أعمالهم. 

%21

%55

%31

%43

 أثَّرت الجائحة سلباً على توقعات النمو يف صفوف أصحاب األعمال يف 
كرب بالنسبة للرجال. فخالل  كرث من عام 2020 وبدرجة أ  عام 2021، أ
عام 2020، الصيف األول لجائحة »كوفيد-19«، توقعت 19% من 

صاحبات األعمال نمواً أقل مما توقعنه يف العام السابق، قبل الجائحة. 
وارتفعت هذه النسبة إىل 22% يف عام 2021. وتوقعت نسبة مشابهة 

)16%( من أصحاب األعمال الرجال انخفاض النمو يف عام 2020 مقارنة 
كرث من الضعف يف عام 2021 ليصل   بالعام السابق. ولكن زاد هذا املؤرش أ
إىل 34%. ويشري ذلك إىل أن جائحة »كوفيد-19« كان لها تأثري سليب على 

 بعض توقعات النمو يف عام 2020 ويف عام 2021 أيضاً، مما يوضح 
مرة أخرى استمرار تأثُّر النشاط التجاري بجائحة »كوفيد-19«.

 وهناك عدد من األسباب اليت يمكن أن تجعل لجائحة »كوفيد-19« 
 تأثرياً على توقعات أصحاب األعمال بشأن النمو، منها على سبيل املثال 

 تأثري اإلغالق أو القيود، وتغري سلوك املستهلكني، والتحديات األخرى 
 اليت تظهر عندما تحاول الرشكات التكيف مع تأثريات جائحة »كوفيد-19«. 

 كما أثرت الجائحة على توفر التمويل والعمالة، وهو ما سيكون له تأثري 
كرب على الرشكات اليت تحتاج إىل رأس املال واملوظفني للتوسع. أ

 2.1 تأثري جائحة »كوفيد-19« 
على توقعات النمو يف صفوف 

أصحاب األعمال القائمة
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وبوجه عام، توضح هذه النتائج قدرة رواد وأصحاب األعمال على التكيف، وأهمية 
التكنولوجيا يف تمكينهم من مواصلة أنشطتهم. وهذه النتائج ال تعكس فقط أهمية 

رفع القيود املفروضة على التنقل، خصوصاً تنقل النساء، بل توضح أيضاً أهمية توفري 
التقنيات الرقمية اليت تمنح النساء املرونة فيما يتعلق بمكان ممارسة العمل. 

 ويمكن توقع استمرار هذا االتجاه بني رواد األعمال، خاصة بني رائدات األعمال، 
كرث من نصفهن أنهن سيستخدمن املزيد من التقنيات الرقمية يف األشهر  حيث ذكر أ

 الستة املقبلة )52% مقابل 44% من رواد األعمال من الرجال(. وعلى النقيض 
 من ذلك، كان هذا هو الحال بالنسبة ملا يزيد على الُخمس فقط من أصحاب 

األعمال القائمة من كال الجنسني

%49

%47

%60

%44

3.1 اعتماد تقنيات رقمية 
بسبب جائحة »كوفيد-19«

ولكن مما يبعث على األمل أن 43% من صاحبات األعمال و25% من أصحاب األعمال 
 الرجال توقعوا نموا يف عام 2021 أعلى من توقعهم يف عام 2020. وعند املقارنة على 

 أساس الجنس، يبدو أن صاحبات األعمال يتوقعن قيوداً أقل على خطط النمو الخاصة 
 بهن، ويملن إىل االعتقاد بأن الجائحة أتاحت لهن فرصاً جديدة يمكن اغتنامها. وقد يكون 

 فتح قنوات إلكرتونية أو رقمية للوصول إىل األسواق الحالية أو الجديدة قد سّهل ذلك، 
 إضافًة إىل أن املرأة ُيسمح لها اآلن بقيادة السيارات، مما أدى إىل تقليل، إن مل يكن إلغاء، 

القيود املفروضة على تنقل النساء.

إن الصدمات البيئية يف أي اقتصاد ُتسفر يف الغالب عن سلوكيات جديدة وطرق جديدة 
لت الجائحة باستخدام التقنيات الرقمية يف املنازل  ية. وقد عجَّ ملمارسة األعمال التجار
يادة استخدام، اإلنرتنت يف مهام مثل طلب الطعام من  اليت بدأت يف استخدام، أو ز

املطاعم، والتسوق، وحضور الفصول التعليمية، والتواصل مع األصدقاء وأفراد األرسة. 
 وقد مكَّن ذلك الناَس من مواصلة أنشطتهم مع تقليل االختالط البدين الذي يمكن 

أن يعرضهم لإلصابة بفريوس كورونا. 

واعتمدت الرشكات أيضاً على التقنيات الرقمية لبيع منتجاتها أو خدماتها، وملواصلة 
أنشطة عملها مثل عقد االجتماعات والعمل عن ُبعد. وأظهرت بيانات املرصد العاملي 
يادة األعمال أن رواد األعمال قد اعتمدوا أو عززوا خططهم املتعلقة باستخدام  لر

يادة احتمالية القيام بذلك يف صفوف   التقنيات الرقمية بسبب الجائحة، مع ز
الرجال )60%( مقارنة بالنساء )49%(. وكانت الفجوة بني الجنسني أضيق كثرياً 

ية القائمة.  )44% للرجال، و47% للنساء( بني أصحاب األعمال التجار
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 على الرغم من أن جائحة »كوفيد-19« 
طرحت تحديات وكذلك أتاحت فرصاً ملن 
ية، فقد أثرت   يبدؤون ويديرون أعمااًل تجار

أيضاً على إغالق الرشكات. ففي عام 2021، 
 شملهن 

ِ
أغلقت 5.0% من النساء الالَّيِت

االستطالع يف اململكة العربية السعودية عماًل 
ياً يف العام السابق؛ وُذكر أن الجائحة  تجار
هي السبب يف 13% من حاالت اإلغالق 

هذه.  وكان معدل إغالق الرشكات 4.0% يف 
عام 2020، ومل ُيذكر أن جائحة »كوفيد-19« 
هي السبب إال فيما يزيد قلياًل عن ثالثة أرباع 

)77%( حاالت اإلغالق.

 وأبلغ الرجال عن معدل إغالق مشابه 
 يف عام 2021 )5.5%(، وذكر %21 
 أن جائحة »كوفيد-19« هو السبب. 

يباً   ورغم أن معدل اإلغالق كان تقر
 نفس معدل عام 2020 )%5.7(، 

 ذكر أغلبية الرجال )70%( يف عام
 2020 أن الجائحة هي السبب، 

 وهي نسبة قريبة من تلك املسجلة 
 بني النساء. وهكذا يبدو أن الجائحة 
كرب   أثرت على إغالق الرشكات تأثرياً أ

 يف مرحلتها األوىل، بالنسبة لكل 
من النساء والرجال.

 4.1 إغالق الرشكات
بسبب جائحة »كوفيد-19«
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الفصل الثاين

املواقف املجتمعية واالرتباطات الفردية 
والتصورات الذاتية

يسأل املرصد العاملي لريادة األعمال جميع املشرتكني 
يادة  عن مواقفهم وارتباطاتهم وتصوراتهم تجاه ر

األعمال. 

وُتقيِّم األسئلة املتعلقة باملواقف أفكار الناس بشأن 
يادة  : ما إذا كانت ر

ٍ
يادة األعمال يف أربع نواح  ر

األعمال تمثل خياراً مهنياً جيداً، ومدى تمتُّع رواد 
 األعمال بمكانة رفيعة يف املجتمع، ومدى حصولهم 
 على اهتمام إعالمي إيجايب، وما إذا كانوا يرون أنه 

من السهل بدء عمل تجاري.

وهناك أمران جديران باملالحظة يف النتائج الخاصة 
باململكة العربية السعودية. أولهما أن جميع الذين 

يباً قدموا رداً إيجابياً يف جميع  شملهم االستطالع تقر
املقاييس األربعة، كما يوضح الشكل 4. ومن املاُلَحظ 

أيضاً يف هذا الصدد أن النتائج كانت األعلى خالل 
الجائحة، يف عامي 2020 و2021. وتشري هذه 

النتائج إىل أن الناس يقدرون ويبجلون رواد األعمال يف 
األوقات الصعبة، ربما ينتظرون منهم التصدي ألزمة 

يادة األعمال  جائحة »كوفيد-19«. وقد تحظى أيضاً ر
كرب من الظهور والتقدير بفضل اهتمام الحكومة  بقدر أ

واملجتمع بوجه أعم.

1.2 املواقف 
املجتمعية
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 الشكل 4: املواقف املجتمعية للسكان البالغني )من 18 إىل 64 عاماً( يف اململكة العربية السعودية 
يادة األعمال، 2016–2021 )تتمة( تجاه ر
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 واألمر الثاين الجدير باملالحظة بشأن املواقف املجتمعية هو 
 الغياب شبه التام للتفاوت بني الجنسني. فالنساء يتساوين 

يادة األعمال خياراً مهنياً جيداً، ويف تمتُّع   مع الرجال يف اعتبار ر
رواد األعمال بمكانة رفيعة واهتمام إعالمي إيجايب. ويدل ذلك 
على التغيري اإليجايب يف املواقف املجتمعية السعودية تجاه املرأة 

 بفضل السياسات املشجعة اليت تمنحنها مزيداً من الحرية 
يف التعليم املدريس والجامعي، وكذلك يف سوق العمل.

 ولكن النساء أقل من الرجال بقليل يف اإلشارة إىل سهولة 
 بدء عمل تجاري. إال أن هذا التباين البسيط بني الجنسني 

على مستوى عموم السكان يتناقض مع نظرة رواد األعمال. 
كرث مياًل من   فرائدات األعمال، كما ُذكر يف الفصل األول، أ

 نظرائهن الرجال إىل اإلشارة إىل أن بدء عمل تجاري كان أسهل 
يف عام 2021 مقارنة بعام 2020.

 يتضح من الشكل 5 أن الغالبية العظمى من الرجال 
ية، ويحظى  والنساء رصدوا حولهم فرصاً لبدء أعمال تجار
عام 2021 بأعلى مستوى من الفرص يف السنوات الست 

كرث من   املشمولة بالدراسة. ومن ناحية أخرى، سيرتاجع أ
نصف الذين يرصدون هذه الفرص عن بدء عمل تجاري 
 بسبب الخوف من الفشل. وُتعّد الثقة بالنفس وبقدراتها

 أحد أساليب مواجهة الخوف من الفشل. وقد تنطوي 
يادة األعمال على قدر من املخاطرة، ولكن الذين يثقون  ر

يادية قد يكونون أقل خوفاً من املخاطر. بقدراتهم الر

كرث من النساء بكثري يف اإلشارة إىل تمتعهم  وكان الرجال أ
يادة األعمال يف عام 2021، وذلك بزيادة نسبتها  بقدرات ر

 7% مقارنة بعام 2020. ومن ناحية أخرى، كانت النساء 
 أقل من الرجال بنسبة 10% يف التعبري عن هذا املستوى 

 من الثقة يف عام 2021، مما ُيظهر تغيرياً طفيفاً مقارنة 
بعام 2020. ومع ذلك، ذكرت أغلبية واضحة من النساء 

يادة  اللوايِت أُجريت معهن مقابالت أن لديهن قدرات ر
األعمال، وشهد عام 2021 أعلى مستوى من هذه القدرات 

خالل فرتة بلغت ست سنوات.

ويعرف معظم البالغني من كال الجنسني يف عموم سكان 
 اململكة العربية السعودية رائد أعمال واحداً على األقل 
 معرفًة شخصية. وهذه األنواع من االرتباطات الفردية 

 تعود بالنفع على رواد األعمال الحاليني واملحتملني على 
 حد سواء: فهؤالء املعارف يمكن أن يكونوا قدوًة ُيحتذى 

 بها أو مستشارين ُيقدمون النصح واملشورة، أو أن يصبحوا 
من الرشكاء أو املستثمرين. ولكن وصلت نتائج هذا املقياس 

يف عامي 2020 و2021 إىل أدىن مستوى خالل السنوات 
الست. ويمكن أن يعكس ذلك محدودية التفاعالت 
 الشخصية خالل فرتة الجائحة، بسبب فرض حاالت 

اإلغالق وتدابري التباعد االجتماعي.

وكانت النساء أقل من الرجال بنسبة 12% يف معرفة رائد 
د االستطالع جنس رائد  أعمال معرفًة شخصية. وال ُيحدِّ

األعمال الذي تجمعه باملشارك يف االستطالع عالقة شخصية. 
 ولكن من الجدير بالذكر أن االرتباطات الفردية برائدات 

 األعمال يمكن أن تضيف قيمة كبرية، ألنهن قد يقدمن 
 نماذج يمكن أن تحتذي بها النساء، ويقدمن نصائح لها 

كرب باملرأة، ويقدمن الدعم ألقرانهن. عالقة أ

يادة  وخالصة القول إن النساء ينجذبن بالقدر نفسه إىل ر
األعمال، ويكدن يتساوين مع الرجال يف اكتشاف الفرص. 

 وترتفع درجة الخوف من الفشل لدى كال الجنسني 
كرب يف بدء عمل  بالتساوي، ولكن قد تجد النساء صعوبًة أ

تجاري. ويمكن أن ُيعزى جزء من هذا التصور إىل قلة 
ارتباطاتهن الفردية برواد األعمال، وانخفاض درجة تقيمهن 

 الذاتية بشأن قدراتهن. ومن التفسريات األخرى املحتملة 
 أن كثرياً من هؤالء النساء ينضممن إىل القوى العاملة 

يادة األعمال ألول مرة، ولذلك  أو يفكرن يف اتخاذ خطوة ر
يشعرن بالضغط إلثبات أنفسهن يف هذه املحاوالت األوىل.

2.2 االرتباطات الفردية والتصورات الذاتية

?
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يادة األعمال لدى السكان البالغني )من 18 إىل 64 عاماً(   الشكل 5: التصورات الذاتية بشأن ر
يف اململكة العربية السعودية، 2016–2021 )تتمة(
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الفصل الثالث

املشاركة خالل مراحل ريادة األعمال

يادة األعمال على عدد  غالباً ما تركز مقاييس ر
الرشكات اليت أُنشئت يف االقتصاد. ولكن 

من املهم إدراك قيمة املشاركة يف كل مرحلة 
يادة األعمال. على سبيل املثال،  من مراحل ر

يادة األعمال  ليس كل َمْن يعزتم خوض غمار ر
سينتهي به املطاف إىل إنشاء عمل تجاري، ولكن 

ياً  أغلب الظن أن معظم َمْن أنشأوا عماًل تجار
أمضوا بعض الوقت يف مراحل التخطيط األوىل.

يادة األعمال تأيِت ملكية األعمال  وبعد مرحلة ر
القائمة، وهي مرحلة تشمل الذين يديرون 

ية ملدة تزيد على 3 أعوام ونصف  أعمااًل تجار
العام. وألصحاب األعمال هؤالء دور بالغ 

األهمية يف توفري وظائف مستقرة للموظفني، 
وتقديم قيمة مستمرة إىل العمالء واملوردين 

واملستثمرين وغريهم من األطراف املعنية.

وأخرياً، رغم أن رواد األعمال ينشؤون أعمااًل 
تجارية وهم عاقدون العزم على إنجاحها، 

فإنهم يخوضون تجربة محفوفة باملخاطر. وقد 
ُذِكر يف الفصل األول أن 5.0% من النساء 

 و5.5% من الرجال يف اململكة العربية 

ياً يف العام الذي  السعودية أغلقوا عماًل تجار
سبق االستطالع. وقد يكون إغالق الرشكات 

 عالمًة على التحديات اليت تواجه استمرار 
يادة   العمل التجاري. إال أن نجاح قطاع ر

أعمال يف أي اقتصاد يتطلب أشخاصاً 
 مستعدين لتحمل املخاطر، واملخاطرة 

بطبيعتها تعين عدم نجاح الجميع.

ولذلك فإن اقتصاداً مثل اقتصاد اململكة 
العربية السعودية به معدالت عالية من إجمايل 

النشاط الريادي قد يشهد إغالق مزيد من 
الرشكات مقارنًة باالقتصاد الذي يقل فيه 

ية.  عدد األشخاص الذين يبدؤون أعمااًل تجار
وعالوة على ذلك، ال يزال بإمكان الذين يغلقون 
ية أن يستفيدوا من اقتصاداتهم  أعمالهم التجار

من خالل بدء عمل تجاري آخر أو االنخراط 
يادة األعمال بطريقة مختلفة: بصفتهم  يف ر

مستثمرين أو مستشارين أو موظفني أو من 
خالل أداء أدوار أخرى. لذا، يف حني أنه من املهم 

إدراك التأثري السليب لعمليات إغالق الرشكات، 
ولكن ينبغي أيضاً مراعاة أسبابه وعواقبه 

األوسع نطاقاً.
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يف عام 2021، ذكر أقل من ربع النساء والرجال 
أنهم يعزتمون بدء عمل تجاري يف السنوات 
 الثالث املقبلة. ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 
يباً بالنسبة لكال الجنسني، مقارنًة  30% تقر

 بالعام السابق، مما أدى إىل انخفاض هذا 
املؤرش إىل أدىن مستوى خالل فرتة السنوات 

 الست للنساء لكن كان بمستوى مشابه 
 لعام 2016 بالنسبة للرجال، كما هو موضح

 يف الشكل 6. وقد يتسبب ذلك يف بعض 
 القلق ألنه يشري إىل احتمالية تقلص قاعدة 

رواد األعمال املحتملني.

يادة األعمال  ولكن النوايا تقرتب من معدالت ر
يف كثري من االقتصادات املتقدمة للغاية. أْي 

أن الذين يعزتمون بدء عمل تجاري غالباً 
ما ينفذون ما عزموا عليه. ويدل ذلك على 
 مستوى االستعداد لريادة األعمال، ويمكن 
أن يكون نتيجة لظروف مواتية ُتمكِّن رواد 
األعمال املحتملني من تنفيذ نواياهم. ويف 

يادة  اململكة العربية السعودية، اقرتبت نوايا ر
األعمال يف عام 2021 من معدالت إجمايل 

يادة األعمال البالغة 20% لكال  نشاط ر
يادة األعمال  الجنسني. وربما تكون جاذبية ر
والظروف املواتية لبدء عمل تجاري قد مكَّنت 

 مزيداً من األشخاص من تنفيذ نواياهم،
بداًل من البقاء يف مراحل التخطيط.

يادة األعمال لدي السكان البالغني )من 18 إىل 64 عاماً(   الشكل 6: نوايا ر
يف اململكة العربية السعودية، 2016–2021 

ير املرصد العاملي لريادة األعمال، 2016–2021 املصدر: اململكة العربية السعودية، تقر
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2.3 إجمايل 
النشاط 
يادي الر

يادي مرحلتني: رواد األعمال  يتضمن إجمايل النشاط الر
 الناشئني ورواد األعمال الجدد. رواد األعمال الناشئون 

هم األشخاص الذين اتخذوا خطوات ملموسة لبدء 
 أعمالهم، ولكن مىض على تأسيس رشكاتهم أقل من 
 3 أشهر. أما إذا كان قد مىض على تأسيس رشكاتهم 

كرث من 3 أشهر، ولكن أقل من ثالث سنوات ونصف  أ
السنة، فإنهم يدخلون يف فئة رواد األعمال الجدد.

يادي للنساء  ويوضح الشكل 7 معدل إجمايل النشاط الر
والرجال يف اململكة العربية السعودية. ويتضح من هذا 
املؤرش وجود أربع سنوات من النشاط الثابت نسبياً مع 

كرب يف عام 2020  يادة أ يادات الصغرية، تليها ز بعض الز
يادة أخرى يف عام 2021، لكل من الرجال والنساء.  وز

يادي يف عام 2021 أعلى  وكان معدل إجمايل النشاط الر
بنسبة 41% للنساء منه يف عام 2019 وأعلى بنسبة 

50% للرجال. 

يادة يف نشاط رواد األعمال  ويتضح من الشكل 7 وجود ز
يادي يف  يادة إجمايل النشاط الر  الناشئني ُتعزى إليها ز

عام 2020. ويتوافق ذلك مع املراحل األوىل للجائحة. 
وربما يكون الناس قد تحفزوا لبدء عمل تجاري يف هذا 

الوقت بسبب ترّّسيح العمال، أو انخفاض الوظائف 
املتاحة، أو خيارات العمل البديلة اليت كانت تتناسب مع 

 القيود املفروضة أو السلوكيات املتبعة يف أثناء الجائحة، 
يادة األعمال. أو الدعم الحكومي والتشجيع العام على ر

 ويف عام 2021، نرى آثار الفارق الزمين: فاالنتعاش 
 الذي حدث يف نشاط رواد األعمال الناشئني يف عام

يادة يف نشاط رواد األعمال الجديد بعد   2020 تلته ز
 مرور عام، مما يشري إىل أن كثرياً من الذين بدؤوا يف 

عام 2020 عززوا جهودهم وأصبحوا رواد أعمال جدد. 

ولكن يبدو أيضاً أن عام 2021 شهد انخفاضاً يف نشاط رواد 
األعمال الناشئني. ورغم أن ذلك يزتامن مع انخفاض النوايا 

إىل حد ما، فإن انخفاض معدل رواد األعمال الناشئني يمكن 
أن يمثل تعدياًل للرجوع إىل املستويات السابقة. ولذلك يمكن 

اعتبار معدل رواد األعمال الناشئني يف عام 2020 معداًل 
شاذاً؛ وبرصف النظر عن معدل عام 2020، ُيظهر نشاط 

يادة طفيفة. رواد األعمال الناشئني يف 2021 ز
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 الشكل 7: نشاط رواد األعمال الناشئني والجدد وإجمايل رواد األعمال يف السكان البالغني )من 18 إىل 64 عاماً( 
يف اململكة العربية السعودية، 2016–2021

ير املرصد العاملي لريادة األعمال، 2016–2021 املصدر: اململكة العربية السعودية، تقر
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إن دوافع بدء عمل تجاري متشابهة جداً 
لدى الرجال والنساء )الشكل 8(. وعلى 

 الرغم من أن احتمالية وجود دوافع 
 مالية )تكوين ثروة أو ندرة الوظائف( 
لدى النساء أقل بدرجة طفيفة، فإن 

كرث األسباب  الدوافع املالية ال تزال هي أ
اليت يشري إليها كال الجنسني.

 أما الدافع املتمثل يف ترك أثر، سواء 
 من خالل إضافة قيمة اجتماعية أو 

“فعل يشء عظيم”، فيحظى بشعبية 

يباً لدى كل من الرجال  متساوية تقر
والنساء. ويصدق القول نفسه على 
 الدوافع العائلية. ومن الالفت للنظر 

يادة  أن النتيجة األخرية قد زادت ز
 ملحوظة مقارنًة بما قبل الجائحة: 

ففي عام 2019، مل يرش إىل الدوافع 
العائلية إال 35% من رائدات األعمال 

 و38% من رواد األعمال الرجال. 
وربما ساهم يف هذا االرتفاع قضاُء مزيد 

من الوقت مع العائلة أثناء الجائحة، 
وانخفاُض فرص العمل األفضل.

يادة األعمال 3.3 دوافع ر
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شهدت فرتة السنوات األربع األخرية، من 2018 إىل 2021، معداًل ثابتاً 
نسبياً مللكية النساء لألعمال القائمة، وهو 3.7% من النساء يف اململكة 

 العربية السعودية. وهو تقريباً ضعف معدل العامني السابقني لتلك 
 الفرتة )2016: 1.6%، و2017: 1.9%( كما يتضح من الشكل 9. 

ويف الوقت نفسه، ارتفعت معدالت إجمايل النشاط الريادي يف صفوف 
 النساء ارتفاعاً ملحوظاً، لتقرتب من 20% يف عام 2021، أْي بزيادة 

يباً، مقارنة باملعدالت املبلغ عنها يف عامي 2016  نسبتها 75% تقر
)11.4%( و2017 )%11.5(. 

كرث من   ونظراً إىل أن أصحاب األعمال القائمة يديرون رشكات منذ أ
ثالث سنوات ونصف السنة، فقد يوجد تأثري للفارق الزمين، فليس من 

املحتمل حىت اآلن أن تنعكس الزيادات األخرية يف إجمايل النشاط الريادي 
على النشاط الناضج. ويف الواقع، تسري ملكية األعمال القائمة على نسق 
 مشابه يف صفوف الرجال: فهي مستقرة من عام 2019 إىل عام 2021، 

يادات يف إجمايل النشاط الريادي يف آخر عامني.  مع ز

 وتوجد فجوة طفيفة بني الجنسني يف معدالت إجمايل النشاط الريادي 
خالل األعوام 2016 و2017 و2018، ولكن كادت هذه الفجوة تختفي 

 خالل السنوات الثالث األخرية )من 2019 إىل 2021(. ومن ناحية 
 أخرى، تشري ملكية األعمال القائمة إىل وجود فجوة ثابتة وقابلة للقياس 

على مدار فرتة السنوات الست باستثناء عام 2018: ويف أغلب األحوال، 
تزيد معدالت اإلناث قلياًل على نصف معدالت الرجال. ويدل ذلك على أن 

ية بنفس معدل الرجال، ولكن يدير عدد أقل نسبياً  النساء يبدأن أعمااًل تجار
ية ناضجة. منهن أعمااًل تجار

ية   وقد يشري هذا النمط إىل الحاجة إىل معالجة استدامة األعمال التجار
 يف صفوف النساء. وبداًل من الرتكزي فحسب على تشجيع النساء على 

ية، يمكن للنساء أن يستفدن من الدعم للحفاظ   بدء األعمال التجار
 على أعمالهن وتنميتها بمرور الوقت. ويف الوقت نفسه، مل يبدأ تطبيق 

 لوائح تسمح للنساء بإنشاء مشاريعهن الخاصة بشكل مستقل إال 

ِ
 يف عام 2018. ولذلك يمكن أن يزداد بمرور الوقت عدد النساء الالَّيِت

ية الناضجة. وينبغي أن يتناول التحليل   يمتلكن أعمالهن التجار
 املستقبلي ما إذا كانت الزيادة األخرية يف إجمايل النشاط الريادي 

يادة معدالت ملكية األعمال القائمة يف السنوات التالية،   تنعكس على ز
وما إذا كانت الفجوة بني الجنسني يف معدالت ملكية األعمال القائمة 

تتقلص أو تختفي.

 4.3 ملكية 
األعمال القائمة

الشكل 8: دوافع بدء عمل تجاري لدى رواد األعمال يف اململكة العربية السعودية، 2021
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ير املرصد العاملي لريادة األعمال 2021 املصدر: اململكة العربية السعودية، تقر
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 الشكل 9: إجمايل النشاط الريادي وملكية األعمال القائمة يف صفوف السكان البالغني )من 18 إىل 64 عاماً( 
يف اململكة العربية السعودية، 2016–2021
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ير املرصد العاملي لريادة األعمال، 2016–2021 املصدر: اململكة العربية السعودية، تقر

يادة األعمال   5.3 مقارنة عاملية بني ر
وملكية األعمال القائمة

يادة األعمال  يوضح الشكل 10 معدالت ر
 وملكية األعمال القائمة حسب الجنس 

 يف 18 اقتصاداً مرتفع الدخل )االقتصادات 
اليت يزيد ناتجها املحلي اإلجمايل على 40 ألف 

 دوالر للفرد(. ويوضح الرسم البياين العلوي 
أن اململكة العربية السعودية لديها أعلى معدل 
كرب تكافؤ بني الجنسني. لريادة املرأة لألعمال وأ

ومن ناحية أخرى، تنخفض معدالت ملكية 
 النساء لألعمال القائمة إىل نحو نصف 

 معدالت البلدان ذات الدخل املرتفع. كما أن 
 ما يقرب من نصف البلدان تتساوى مع 

 اململكة العربية السعودية أو تتجاوزها من 
 حيث التكافؤ بني الجنسني، ومنها كندا 

يا والسويد  ية كور  وفرنسا ولكسمربغ وجمهور
وسويرّّسا والواليات املتحدة.

 ويشري هذا التحليل، بوجه عام، إىل أن 
يادة املرأة لألعمال مرتفعة وعلى   معدالت ر
قدم املساواة مع الرجل يف اململكة العربية 

 السعودية، مقارنًة ببلدان أخرى مرتفعة 
 الدخل. ولكن معدالت األعمال القائمة 

 يف صفوف النساء والتكافؤ بني الجنسني 
يباً. ال تزال يف منتصف هذه املجموعة تقر
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 الشكل 10: إجمايل النشاط الريادي وملكية األعمال القائمة يف صفوف السكان البالغني )من 18 إىل 64 عاماً( 
يف 18 بلداً من البلدان ذات الدخل املرتفع، 2021
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املصدر: املرصد العاملي لريادة األعمال، 2021

يادة األعمال، يف معظم االقتصادات، تكون يف الفئتني  إن أعلى معدالت ر
العمريتني 25–34 عاماً 35–44 عاماً. وُيفرتض، بوجه عام، أن يكون 

 األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 25 و34 عاماً يف املرحلة األوىل 
كملوا دراستهم الجامعية، واكتسبوا  من حياتهم املهنية. وقد يكونون قد أ

بضع سنوات من الخربة العملية. ولكن قد ال تكون حياتهم املهنية قد 
 
ٍ
 تقدمت بعُد إىل الدرجة اليت تجعلهم يتخلون عن وظيفة بأجر عال

 لبدء عمل تجاري. وعالوة على ذلك، قد ال تكون لديهم الزتامات مالية 
ية وغريها من  كبرية، مثل إعالة أبناء يف الجامعة إىل جانب الرهون العقار
يعهم، فلديهم بقية حياتهم املهنية لكسب  االلزتامات، وإذا مل تنجح مشار
 الدخل. ولذلك عادة ما تكون تكلفة الفرصة البديلة وحجم مخاطرهم 

أقل مقارنًة باألشخاص األكرب سناً. ولكن بعض األشخاص يف هذه الفئة 
ل مسؤوليات  ية قد تكون لديهم أطفال صغار، ومن ثمَّ عليهم تحمُّ العمر

رعاية األطفال، وهو ما قد يتعارض مع متطلبات بدء عمل تجاري وإدارته، 
خصوصاً بالنسبة للنساء.

يع العمري   6.3 التوز
يادة األعمال   لر

وملكية األعمال القائمة
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 وأما الذين يقرتبون من منتصف حياتهم 
املهنية )من 35 إىل 44 عاماً( فقد تكون لديهم 

وظائف بأجر أفضل ومزيد من االلزتامات املالية 
اليت قد تمنعهم من خوض غمار املخاطرة. 
ولكنهم يتمتعون أيضاً بالخربة واملصداقية 
وشبكات العالقات اليت يمكنهم االستفادة 

 توقفن عن العمل 
ِ

منها. كما أن النساء الالَّيِت
 أثناء رعاية أطفالهن الصغار قد يرغنب اآلن

يف العمل، أو يحتجن إليه، عندما يكرب أطفالهن. 
 وإذا كانت خيارات العمل محدودة 

أو ال تستحق العناء بالنسبة لهن، فقد تبدو 
كرث جاذبية. يادة األعمال طريقاً أ ر

 ويف اململكة العربية السعودية، يكشف 
 إجمايل النشاط الريادي يف صفوف النساء 

 
ِ

عن وجود أعلى املعدالت يف فئة النساء الالَّيِت
ترتاوح أعمارهن بني 35 و44 عاماً، كما هو 

 موضح يف الشكل 11. فالفئات العمرية 
األصغر سناً تبدأ أعمااًل أقل بقليل من هذا 
املستوى، ولكن بمعدالت عالية. وألن ثليث 

سكان اململكة تحت سن 35 عاما3ً، فإن هذه 
النسب املرتفعة ُتسفر عن كثري من رواد األعمال. 

ويف الطرف اآلخر من التوزيع العمري، ُتظهر 
الفئة العمرية األكرب انخفاضاً طفيفاً يف صفوف 

 النساء. فالفئة العمرية 

 3  “ثلثا سكان اململكة العربية السعودية تحت سن 35 عاماً”، مجلة Gulf Business، 10 أغسطس2020،
https://gulfbusiness.com/two-thirds-of-saudi-arabias-population-is-under-the-age-of-35/
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ير املرصد العاملي لريادة األعمال، 2021 املصدر: اململكة العربية السعودية، تقر

يًة   من 55 إىل 64 عاماً ُتنئش أعمااًل تجار
 بمعدل يكاد يساوي معدل الفئة العمرية 

من 45 إىل 54 عاماً. ويف كثري من االقتصادات، 
عادًة ما يكون املنتمون إىل هذه الفئة العمرية 
يف نهاية حياتهم املهنية، وقليل منهم من يبدأ 

أعمااًل تجارية جديدة.

وبوجه عام، يوجد يف اململكة العربية السعودية 
 يبدأن 

ِ
عدد أقل بدرجة طفيفة من النساء الالَّيِت

أعمااًل تجارية يف أوائل مرحلة الشباب، وهو 
الوقت الذي قد ينشغلن فيه برعاية األطفال. 

يادة األعمال يف الفئات  ولكنهن يسلكن طريق ر
يادة األعمال  العمرية األكرب اليت قد تكون فيها ر
خياراً مهنّياً مالئماً للنساء عند دخولهن سوق 
العمل أو عودتهن إليه، أو إذا كان العمل لدى 

اآلخرين أقل جاذبية أو غري مالئم. وقد تبدأ 
النساء أعمالهن الخاصة الغتنام الفرص اليت 

يكتشفنها ويتحمسن لها، للتمتع بمزيد من 
التحكم يف عملهن، وربما لتحقيق آفاق مالية 

كرث تحقيقاً للذات. أفضل وممارسة عمل أ

وفيما يتعلق بإجمايل النشاط الريادي، ترتفع 
 املعدالت يف جميع الفئات العمرية للرجال 

مع وجود ذروتني: يف الفئة العمرية من 25 إىل 
34 عاماً ومن 35 إىل 44 عاماً اليت عادًة ما 

 ترتفع فيها املعدالت يف معظم االقتصادات، 
ويف الفئة من 55 إىل 64 عاماً اليت نادراً ما 

تظهر يف االقتصادات األخرى للمرصد العاملي 
لريادة األعمال.

ويف أي اقتصاد، غالباً ما تكون معدالت ملكية 
األعمال القائمة أعلى يف الفئات العمرية األكرب 

سناً، وذلك ببساطة ألن األشخاص يف هذه 
الفئات العمرية يديرون رشكات أسسوها يف 

ية الناضجة على  شبابهم. وُتعرَّف األعمال التجار
أنها األعمال اليت مرَّ على وجودها 3.5 سنوات 

كرث، لذلك فإن رواد األعمال األصغر سناً  أو أ
ربما مل يصلوا إىل مرحلة ملكية األعمال القائمة. 

أضف إىل ذلك أن أصحاب الرشكات األكرب 
سناً ربما قد جربوا خيارات مهنية مختلفة يف 

شبابهم، ويف النهاية استقروا يف عمل يمكنهم 
إبقاءه على املدى األطول.

وقليال ما تجد يف اململكة العربية السعودية نساًء 
ية قائمة،  تحت سن 35 عاماً يدرن أعمااًل تجار

ولكن يتضاعف هذا املعدل مرتني ونصف يف 
جميع الفئات العمرية الثالث األكرب سناً. ويمكن 

رؤية نمط مماثل يف حالة الرجال، وإن كانت 
الفئة العمرية األصغر هي وحدها اليت تشهد 

معدالت منخفضة نسبياً.
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الفصل الرابع

أثر ريادة األعمال وملكية األعمال القائمة

إن مجرد إحصاء أعداد رواد األعمال أو أصحاب األعمال 
القائمة ال يقدم صورة كاملة من حيث أثرهم على مجتمعهم 
واقتصادهم، ناهيك عن أثرهم على أرُسهم واألطراف املعنية 

برشكاتهم. ويختلف رواد األعمال من حيث القطاعات اليت 
يشاركون فيها، ومدى إيجاد فرص عمل، واالبتكار، والبيع 

خارج مجتمعاتهم املحلية. ويف هذا الصدد، يؤثر رواد األعمال 
على اقتصاداتهم بعدة طرق وبدرجات متفاوتة.

 ففي اململكة العربية السعودية، تعمل الغالبية العظمى 
من رواد األعمال وأصحاب األعمال القائمة يف القطاع 

 االستهاليك، مع وجود اختالف بسيط بني الجنسني. 
 فإن 87% من رائدات ورواد األعمال ينشؤون رشكات 

 يف القطاع االستهاليك. ويعمل يف هذا القطاع 89% من
النساء و90% من الرجال من أصحاب األعمال القائمة. 

 أضف إىل ذلك أن 6.3% من رائدات األعمال و%6.7 
 من رواد األعمال يعملون على مستوى دويل. ولكن 

بالنسبة ألصحاب األعمال القائمة، يوجد اختالف بني 
 الجنسني: حيث يمتلك ويدير 5.0% من النساء و%9.5 

من الرجال رشكات دولية. 

وفيما يتعلق باالبتكار، فإن معظم أو جميع رواد األعمال 
 وأصحاب األعمال القائمة من كال الجنسني يبدؤون أو 

ية ليست جديدة على العمالء أو جديدة  يديرون أعمااًل تجار
فقط داخل مجتمعهم.

ويشري ذلك إىل أمرين: أولهما أن اململكة العربية السعودية، 
رغم ارتفاع هذه املعدالت، تفتقر نوعاً ما إىل تنوع القطاعات، 
والوصول إىل األسواق الدولية، واملََلكة اإلبداعية يف صفوف 
رواد أعمالها. وثانيهما هو أن األمر ال يتعلق بأحد الجنسني، 

فكال الجنسني يواجه تأثريات مشابهة. 
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ومن ناحية أخرى، يمكن رؤية فروق بني الجنسني يف إيجاد 
فرص عمل، كما هو موضح يف الشكل 12. فزتداد بما يربو 

على الربع احتمالية أن تكون رائدات األعمال قد وّفرن ست 
كرث، مقارنة برواد األعمال من الرجال.   فرص عمل أو أ

أضف إىل ذلك أنه يف حالة أصحاب األعمال القائمة، تزيد 
احتمالية وصول النساء إىل هذا املستوى من إيجاد فرص 

العمل بما يزيد على ثالثة أرباع، مقارنًة بالرجال.

 ويوضح الشكل 12 أيضاً توقعات إيجاد فرص العمل 
 يف السنوات الخمس القادمة. وبوجه عام، يتسم رواد 

األعمال بدرجة عالية من التفاؤل، حيث يعتمدون على 
 طموحاتهم بقدر اعتمادهم على التنبؤ بمستقبل غامض. 
أما أصحاب األعمال القائمة فلديهم قدر من بيانات األداء 

السابق اليت يستندون إليها يف توقعاتهم، باإلضافة إىل 
 التقديرات املرتبطة بالخطط املستقبلية. ولكن يوضح 

الشكل 12 أن صاحبات األعمال القائمة يف اململكة العربية 
 السعودية متفائالت مثل رائدات األعمال. ويخطط حوايل 

 ربع رائدات األعمال وصاحبات األعمال القائمة إلضافة 
كرث يف السنوات الخمس املقبلة.  ست وظائف جديدة أو أ

واحتمالية تحقيق صاحبات األعمال القائمة لهذه التوقعات 
الوظيفية تزيد بمقدار مرتني ونصف على الرجال.

 وعلى الرغم من أن معظم النساء )والرجال( يبدؤون 
ويديرون أعمااًل موجهة نحو املستهلك، وهو قطاع ُيفرَتض 

 عموماً أن يكون مليئاً باملنافسني وينخفض فيه مستوى 
األرباح املتوقعة ويخدم يف الغالب عمالء محليني من خالل 
 أعمال غري جديدة عادًة، ُتشري النتائج إىل إمكانية املساهمة 

 يف إيجاد فرص عمل وبناء طموحات نمو يف القطاع 
االستهاليك يف اململكة العربية السعودية. 

 الشكل 12: النسبة املئوية لرواد األعمال وأصحاب األعمال القائمة الذين يوظفون حالياً، 
كرث من 6 أشخاص يف اململكة العربية السعودية، 2021 أو يتوقعون توظيف، أ

ير املرصد العاملي لريادة األعمال، 2021 املصدر: اململكة العربية السعودية، تقر
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 الشكل 13: األثر االجتماعي والبييئ إلجمايل النشاط الريادي وملكية األعمال القائمة 
يف اململكة العربية السعودية، 2021

املصدر: اململكة العربية السعودية، 2021

يمكن أيضاً أن يكون لرواد األعمال وأصحاب األعمال 
القائمة أثر على مجتمعاتهم من خالل األعمال اليت 

تخلق قيمة اجتماعية أو تحمي البيئة. ففي عام 
2021، ذكر غالبية رواد األعمال وأصحاب األعمال 
القائمة من النساء )67%( والرجال )64%( أنهم 

 يجعلون أولوية األثر االجتماعي والبييئ ألعمالهم 
 فوق الربحية والنمو. ولكن أشارت أقلية منهم 

فحسب إىل أنهم اتخذوا خطوات يف سبيل تحقيق 
أهدافهم االجتماعية والبيئية يف العام املايض.

وربما يكون من الجدير باملالحظة، كما يوضح الشكل 
كرث بنسبة تزيد على 60% من   13، أن النساء أ
الرجال يف اإلشارة إىل اتخاذ خطوات لزيادة األثر 

 االجتماعي للرشكات. وعالوة على ذلك، كانت 
يباً  كرث من الرجال بمقدار الضعف تقر  النساء أ

يف اإلشارة إىل اتخاذ إجراءات لتقليل األثر السليب 
ألعمالهم على البيئة. 
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SAR

الفصل الخامس

املستثمرون غري الرسميني
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 الشكل 14: النسبة املئوية للمستثمرين غري الرسميني يف رواد األعمال من السكان البالغني )من 18 إىل 64 عاماً( 
يف اململكة العربية السعودية، 2016–2021

ير املرصد العاملي لريادة األعمال، 2016–2021 املصدر: اململكة العربية السعودية، تقر

 استثمرن استثماراً غري رسمي يف رواد األعمال بنسبة 50% مقارنًة بالعام
ِ

 يف عام 2018، زاد عدد النساء الالَّيِت
السابق، واستقر املعدل نسبياً خالل عامي 2019 و2020 قبل أن ينخفض انخفاضاً طفيفاً يف عام 2021، كما 

هو موضح يف الشكل 14. ويف عام 2021، حقق الرجال مستوى مشابهاً للسنوات الثالث السابقة. 
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 الشكل 15: متوسط مبالغ االستثمار غري الرسمي يف رواد األعمال من السكان البالغني )من 18 إىل 64 عاماً( 
يف اململكة العربية السعودية، 2016–2021
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يال الســعودي يال السعودياملتوســط للذكور بالر املتوســط لإلناث بالر

ير املرصد العاملي لريادة األعمال، 2016–2021 املصدر: اململكة العربية السعودية، تقر

يال سعودي، وهو أدىن مستوى يف السنوات الست اليت خضعت للتقييم، انخفاضاً   يبلغ متوسط املبلغ الذي يستثمره كال الجنسني 15,000 ر
يال سعودي يف عام 2016، كما هو موضح يف الشكل 15 )الحظ أن قيم الرجال والنساء كانت  من مستوى أعلى كان يقرتب من 40,000 ر
يادة مستويات االستثمار غري الرسمي إىل جانب انخفاض متوسط مبالغ  متساوية من عام 2016 إىل عام 2019(. وُيظهر االتجاه املتمثل يف ز

يادة األعمال يف اململكة  االستثمار أن املزيد من األشخاص يستثمرون يف رواد األعمال، ولكن بمبالغ أقل. وقد يدل ذلك على ارتفاع مستويات ر
العربية السعودية واعتماد رواد األعمال بشدة على املستثمرين غري الرسميني، ال سيما يف املراحل األوىل. أضف إىل ذلك أن هذه الزيادة يف 

ع مجتمع االستثمار غري الرسمي ليتجاوز الفئة األغىن؛ فاآلن يمكن ألي شخص أن يستثمر ولو بمبالغ صغرية   االستثمارات يمكن أن تشري إىل توسُّ
يف رواد األعمال والفرص اليت يرغب يف دعمها.

36



الشكل 16: عالقة املستثمرين غري الرسميني برواد األعمال يف اململكة العربية السعودية، 2016–2021
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اإلناث

 غالباً ما تستثمر النساء يف أفراد األرسة املقربني، كما يوضح الشكل 16. 
 ويف عام 2021، زاد االستثمار يف أفراد األرسة املقربني بنسبة %50، 
 بينما انخفض االستثمار يف األقارب اآلخرين. وزادت أيضاً استثمارات 

 الرجال يف أفراد األرسة املقربني، يف عامي 2020 و2021، وإن مل يصلوا 
إىل املستوى الذي أفادت به النساء يف عام 2021. ولكن احتمالية استثمار 

كرب مقارنًة بالنساء.  الرجال يف األقارب اآلخرين كانت أ

 كما أن نسبة كبرية من ممتلكات النساء يف اململكة العربية السعودية 
 تؤول إليهن عادًة عن طريق املرياث، ويحصلن على األموال النقدية 

 من خالل الدخل النقدي، الناتج مثاًل عن تأجري العقارات. ويساعدن 
 رواد األعمال من خالل استثماراتهن، على الرغم من تأديتهن دوراً صامتاً 

يع الريادية. وبوجه عام، يوضح هذا التحليل   إىل حد ما يف تمويل املشار
يادة األعمال، ليس فقط من خالل بدء األعمال  كيف تسهم النساء يف ر

ية، ولكن أيضاً من خالل االستثمار يف رواد األعمال. التجار

ير املرصد العاملي لريادة األعمال، 2016–2021 املصدر: اململكة العربية السعودية، تقر
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الفصل السادس

 تقييمات الخرباء لألوضاع الوطنية 
لرائدات األعمال وصاحبات األعمال

يقدم استطالع الخرباء الوطنيني الذي أجراه املرصد العاملي 
كرث من 36 خبرياً   لريادة األعمال نتائج استطالع شمل أ
يادة األعمال يف أي بلد.   بشأن تسعة أوضاع تؤثر على ر

ير الوطين للمملكة العربية السعودية  ويقدم التقر
 2021–2022 مناقشة مفصلة بشأن نتائج 

هذا االستطالع.4

 وتضمن أيضاً استطالع الخرباء الوطنيني يف اململكة 
 العربية السعودية أسئلة تتعلق بريادة املرأة لألعمال. 

 وتكشف األسئلة عن معلومات خاصة بالظروف املحيطة 
 بكل من رائدات األعمال وصاحبات األعمال القائمة 

ن من  يف اململكة. وُتحسب التقديرات على مقياس ُمكوَّ
 10 نقاط. وبوجه عام، ُجمعت األسئلة يف متغري موجز 
م إىل رائدات األعمال، فحظي بدرجة  يمثل الدعم املُقدَّ

عالية تبلغ 7.6.

ل أعلى تقدير يف تكافؤ  وفيما يتعلق بالعنارص الفردية، ُسجِّ
فرص الحصول على التمويل. وحظي ما يلي أيضاً بتقييم 
ح يف الشكل 17: تحسني التوازن بني  عال، كما هو ُموضَّ

يادة اعتماد وقبول العمل  العمل والحياة الشخصية نتيجة ز
عن بعد استجابًة للجائحة؛ واملساواة يف الوصول إىل األسواق 

 والعقود الحكومية؛ وانتشار ثقافة وطنية تشجع على 
يادة األعمال يف صفوف النساء والرجال   العمل الحر ور

على حد سواء.

وحظي عنرصان بتقييم أعلى من املتوسط، ولكن أقل من 
العنارص املذكورة أعاله: وهما اللوائح اليت تشجع النساء على 

ر الخدمات األرسية اليت يمكن  أن يصبحن رائدات أعمال، وتوفُّ
أن تساعد صاحبات األعمال على االضطالع بمسؤولياتهن 

 األرسية إىل جانب العمل. ولذلك يمكن توجيه االهتمام 
نحو تحسني هذه األمور.

 4  دمحم أعظم رومي، ودونا كيلي، وأليشيا كودوراس، التقرير الوطين للمرصد العاملي لريادة األعمال، اململكة العربية السعودية 2021–2022
)مدينة امللك عبد هللا االقتصادية: مركز بابسون جلوبال للقيادة الريادية، 2022(.
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5.8

6.0

7.8

7.9

8.0

8.4

املساواة يف حصول رواد األعمال 
من اإلناث والذكور على التمويل

لوائح مواتية تحفز النساء 
على ريادة األعمال

وجود ثقافة وطنية تشجع النساء 
والرجال بدرجة متساوية على 
العمل الحر وبدء عمل تجاري

تحــسني التــوازن بني العمل والحياة 
الشــخصية للنســاء بفضل زيادة 
العمل عن ُبعد بســبب الجائحة

املساواة يف الوصول إىل األسواق 
والعقود الحكومية بني رواد األعمال 

من اإلناث والذكور

خدمات كافية بأسعار معقولة (رعاية األطفال، 
والخدمات املزنلية، وبرامج ما بعد املدرسة، 
ورعاية املسنني، وما إىل ذلك) ُتمك³ن النساء 

الآليت لديهن أرس من إدارة عمل تجاري

الشكل 17: تقييمات الخرباء بشأن األوضاع 
يادة املرأة لألعمال يف اململكة العربية  املؤثرة على ر

السعودية، 2021

 املصدر: اململكة العربية السعودية، 
ير املرصد العاملي لريادة األعمال 2021 تقر
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االستنتاجات والتوصيات
 يف عام 2021، أفاد عدد كبري من رائدات األعمال بأن بدء عمل تجاري كان أسهل من العام السابق، على الرغم من استمرار الجائحة، 

يباً. وتوضح هذه التصورات   وبأن جائحة »كوفيد-19« أتاحت فرصاً جديدة يمكن اغتنامها. وأفاد رواد األعمال الرجال باليشء نفسه تقر
يادة األعمال، نظراً إىل أن النساء  يادية واإلبداعية للشعب السعودي، بما يف ذلك مشاركة املرأة يف ر أهمية إدراك )وإبراز( الطموحات الر

ية على مستويات عالية. كما أن ارتفاع األرقام قد يدل أيضاً على تصدي الحكومة   يشكلن 42% من السكان5 ويبدأن أعمااًل تجار
للجائحة، مما يوضح أهمية ضمان دعم كل من النساء والرجال يف أوقات األزمات االجتماعية واالقتصادية.

 5  “تعداد السكان، اإلناث )% من إجمايل السكان( - اململكة العربية السعودية”، البنك الدويل، تم الوصول إليه آخر مرة يف 30 حزيران/ يونيو 2022،  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=SA

يادة  ومن املرجح بشدة أن تذكر النساء أن لديهن قدرات ر
األعمال وأنه من السهل بدء عمل تجاري. ولكن توجد فجوة 

طفيفة بني الجنسني يف هذه املؤرشات، حيث تزيد نسبة 
 الرجال قلياًل. وإضافًة إىل ذلك، ظلت االرتباطات الفردية 

 برواد األعمال عند املستوى املنخفض املُبلغ عنه يف عام
 2020 بالنسبة للرجال، بينما انخفضت إىل أدىن مستوى 

لها بالنسبة للنساء. وللنماذج النسائية واملستشارات 
 والزميالت دور مهم يف تحفزي النساء على بدء األعمال 

ية وإدارتها، وذلك من األمثلة على أهمية االرتباطات  التجار
يادة األعمال. وعالوة على ذلك، توجد حاجة  الفردية يف ر

إىل التدريب املستمر الذي يقدمه القطاعان العام والخاص، 
وكذلك الجامعات، ليس فقط لضمان تحقيق للمساواة 

 للنساء، ولكن أيضاً الستهداف احتياجاتهن الخاصة. 
يبية أو تعليمية على عنرص  وينبغي أن تشتمل أي برامج تدر

 عملي ُتتاح فيه للمرأة فرص لتطبق ما تتعلمه ولتنمية
 املهارات والخربات، بل ولزيادة الثقة يف قدراتها.

وعلى الرغم من معدالت إجمايل النشاط الريادي املتكافئة 
أو شبه املتكافئة بني الجنسني، ال سيما يف السنوات الثالث 

األخرية، ال تزال هناك فجوة بني الجنسني يف ملكية األعمال 
 القائمة. ويمكن معالجة هذه الفجوة من خالل برامج 
هني مناسبني يمكنهم تقديم   توفر لرواد األعمال ُموجِّ

املشورة والدعم يف مرحلة معينة أو لنوع معني من األعمال، 
على سبيل املثال، األعمال القائمة مقابل الرشكات الناشئة، 

أو رواد األعمال األصغر سناً مقابل رواد األعمال األكرب سناً، أو 
يف قطاعات محددة، ال سيما القطاعات اليت تريد الحكومة 

تشجيعها وتطويرها. 

 وتختلف احتياجات وتحديات أصحاب األعمال القائمة
اختالفاً كبرياً عن االحتياجات والتحديات املوجودة يف مرحلة 

 الرشكات الناشئة. فأصحاب األعمال القائمة يحتاجون 
إىل تطوير مؤسستهم واسرتاتيجيتهم بطريقة تضمن 

استمرارهم يف االزدهار والنمو. أما أصحاب األعمال الناشئة 
 فيحتاجون إىل التعامل مع عدم اليقني وتحديد القيمة 

املقرتحة اليت تليب حاجة ملحة يف السوق املستهَدفة وتمزي 
الرشكة عن منافسيها.

وبطبيعة الحال، يقودنا النظر يف الفئات العمرية املختلفة 
للنساء إىل اعتبارات التداخل، أْي كيفية “تداخل” السمات 
املختلفة -مثل الجنس أو العمر- يف الظروف املختلفة. على 

سبيل املثال، تقل بدرجة طفيفة احتمالية بدء النساء لألعمال 
ية وإدارتهن لألعمال القائمة خالل سنوات اإلنجاب  التجار

األوىل )من 25 إىل 34 عاماً(، مقارنًة بالفئة العمرية التالية 
)من 35 إىل 44 عاماً(، وال تكاد تختلف معدالت الرجال 

يف هاتني الفئتني العمريتني. وتعرب هذه النتيجة عن القيم 
والتقاليد االجتماعية للمملكة، حيث تميل املرأة إىل اإلنجاب 
وتفضل العمل يف املرحلة املبكرة من حياتها املهنية سعياً إىل 

تحقيق التوازن بني العمل والحياة الشخصية. 
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كما أن تداخالت الجنس والسن، لدى رائدات األعمال 
دة، مثل: الفعاليات  الشابات مثاًل، يمكن دعمها بمبادرات ُمحدَّ
اليت تربطهن بالخدمات الحكومية للمساعدة على بناء عالقات 
وتعريفهن باملساعدة املتاحة يف البيئة الحاضنة لريادة األعمال، 

يادة األعمال ابتداًء من  مع الحرص أيضاً على تعليمهن ر
يادة األعمال لدى الشابات.  املرحلة الثانوية لتنمية عقلية ر

أضف إىل ذلك أن الجمع بني النساء األكرب سناً والنساء 
األصغر سناً يمكن أن يساعد كل منهما على تعزيز قدراتهن 
الفريدة، ومن أمثلة ذلك الجمع بني األفكار الجديدة اليت 

تناسب احتياجات السوق السعودية الناشئة، وموارد وخربات 
النساء األكرب سناً. ونظراً إىل أن النساء يمثلن مصدراً مهماً من 

املصادر اليت يحصل منها رواد األعمال على رأس املال، فقد 
تقدم النساء األكرب سناً قيمة نافعة للغاية بصفتهن مستثمرات 

ومستشارات للشابات.

 كما أن معظم رواد األعمال وأصحاب األعمال القائمة 
هة   من الرجال والنساء ُينشؤون ويديرون أعمااًل ُموجَّ

 نحو املستهلك، وهو قطاع ُيفرتض عادًة أن يكون مليئاً 
 باملنافسني وتنخفض فيه مستوى األرباح املتوقعة. 

 كما أنهم يخدمون يف الغالب عمالء محليني من خالل 
 أعمال غري جديدة عادًة. ومع ذلك، تشري النتائج إىل 

 مساهمة رائدات األعمال وصاحبات األعمال القائمة 
يف إيجاد فرص عمل وتحليهن بطموحات نمو. 
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ويف الواقع، غالباً ما ُينظر إىل النمو املرتفع على أنه من نصيب 
الرشكات القائمة على التكنولوجيا، ولكن حىت القطاعات 

اليت ال ُيعتقد عادًة أنها تضم رشكات ذات إمكانات عالية ُتتيح 
فرصاً كثرية لنمو الرشكات. على سبيل املثال، يمكن للمرأة يف 
أي قطاع االستفادة من تطبيق املهارات الرقمية، ومنها على 
سبيل املثال ال الحرص التجارة اإللكرتونية، وتحسني تواجدها 
على اإلنرتنت. وتشمل أيضاً مهارات التكنولوجيا الرقمية غري 

التقليدية: مهارة التحول إىل شخصية مؤثرة على وسائل 
التواصل االجتماعي، ومهارة تقييم قيمة البيانات الجيدة، 

ومهارة تحليل البيانات.

ومن املهم أيضاً التعرف على أثر رائدات األعمال وصاحبات 
األعمال القائمة خارج نطاق إيجاد فرص العمل والربحية. 

كرث من الرجال يف اتخاذ  ير أن النساء أ ويكشف هذا التقر
خطوات لخلق قيمة اجتماعية من خالل أعمالهن وتقليل 
تأثريها على البيئة. وال شك أن دعم هذه الجهود سيعود 

بالنفع على اململكة العربية السعودية والعامل خالل هذه 
األوقات العصيبة اليت يمر بها الناس والكوكب.

 وأفاد مسح الخرباء الوطنيني بارتفاع تقييمات: املساواة 
يف الحصول على التمويل بني رواد األعمال ورائدات األعمال 

 على حد سواء، وتحقيق التوازن بني العمل والحياة 
 الشخصية بفضل العمل عن ُبعد، واملساواة يف الوصول 

إىل األسواق واملشرتيات العامة، وانتشار ثقافة وطنية تشجع 
يادة األعمال بني النساء والرجال بدرجة  على العمل الحر ور

متساوية. ولكن يمكن توجيه مزيد من االهتمام نحو تحسني 
اللوائح اليت تشجع النساء على أن يصبحن رائدات أعمال، 

ر الخدمات األرسية اليت يمكن أن تساعد صاحبات  وتوفُّ
األعمال، بصفة خاصة، على تحقيق توازن بني االضطالع 

بمسؤولياتهن األرسية والعمل.
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املعلوماتخصائص العينة

مسح السكان البالغني

البالغون )18–64 سنة( املقيمون يف اململكة العربية السعوديةالسكان املستهدفون

31,273,932 شخصاًعدد السكان املستهدفني

4,032 شخصاًحجم العينة

عدة رشائح، أُخذت عينة من كل منها بمعدل متطابقتصميم العينة

عشوائيةنوع العينة

95%مستوى الثقة

±1.54%هامش الخطأ يف اختيار العينة

     q = p = 0.5الحد األقىص للتباين

من مايو إىل يوليو 2021مدة اختيار العينة

 مقابالت هاتفية بمساعدة الحاسوب عرب الهاتف أسلوب املقابلة الشخصية
املحمول واألريض

اتصال هاتفي عشوايئ من القائمةمنهجية اختيار العينة

وكالة Field Interactive MRالقائم بالعمل امليداين
https://fieldinteractive-mr.com/

تسجيل البيانات وإنشاء قاعدة بيانات من خالل برنامج 
SPSS الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Field Interactive MR وكالة
https://fieldinteractive-mr.com/

معهد Institute Opinòmetreالرصد ومراقبة الجودة والتحقق النهايئ من صحة البيانات
https://www.opinometre.com/en/

مسح الخرباء الوطنيني

خرباء يف تسعة ظروف متعلقة بريادة األعمالالسكان املستهدفون

38 خبرياًالعينة

عينة مختارةنوع العينة

من أبريل إىل يوليو 2021مدة اختيار العينة

عرب اإلنرتنتأسلوب املقابلة الشخصية

 الفريق الوطين يف املرصد العاملي لريادة األعمال القائم بالعمل امليداين
يف اململكة العربية السعودية

تسجيل البيانات وإنشاء قاعدة بيانات من خالل برنامج 
SPSS الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 الفريق الوطين يف املرصد العاملي لريادة األعمال 
يف اململكة العربية السعودية

امللحق
التفاصيل التقنية
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