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�سل�سلة درا�سات تنموية: 

التنمية عمومًا، وتلك املتعلقة  باأهم ق�ضايا  اإىل امل�ضاهمة يف ن�ضر الوعي  �ضل�ضلة تنموية تهدف 

التي  املناق�ضات،  وملخ�ص  املحا�ضرات،  لن�ضو�ص  بتوفريها  وذلك  خ�ضو�ضًا،  العربية  بالدول 

على  املعهد  حلر�ص  ونظرًا  املعهد.  بتنظيمها  يقوم  دورية  وغري  دورية  علمية  لقاءات  يف  تقدم 

تو�ضيع قاعدة امل�ضتفيدين يقوم بتوزيع اإ�ضدارات ال�ضل�ضلة على اأكرب عدد ممكن من املوؤ�ض�ضات 

والأفراد واملهتمني بق�ضايا التنمية القت�ضادية والجتماعية، اآملني اأن ت�ضاهم هذه الإ�ضدارات 

يف دعم الوعي بالق�ضايا القت�ضادية والجتماعية ون�ضر الآراء املختلفة للتعامل مع تلك الق�ضايا 

يف الدول العربية. 
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تقدمي

والفقر  بالبطالة  تتعلق  التي  تلك  خ�ضو�ضًا  والجتماعية  القت�ضادية  والظروف  التحديات  اأدت   
املالية  احلكومية  ال�ضيا�ضات  قدرة  توا�ضع  اإىل  اإ�ضافة  الإنتاجية،  القاعدة  و�ضيق  املعي�ضة  م�ضتوى  وتدين 

ب�ضيا�ضة  الهتمام  اإىل  التحديات،  لهذه  ناجعة  حلول  تقدمي  على  الدول  من  العديد  يف  والتجارية  والنقدية 

التوظيف الذاتي وبقطاع امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة. وقد و�ضل اعتماد وتركيز العديد من 

الدول النامية على هذه امل�ضروعات اإىل اأبعد احلدود واأ�ضبحت امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة من 

اأهم مرتكزات اخلطط القت�ضادية مما جعلها حمط اهتمام العديد من املوؤ�ض�ضات القت�ضادية والجتماعية 

اهتمامات  اأبرز  املايل، ومن  القطاع  ا�ضرتاتيجيات  اإعداد  اأبرز مرتكزات  والدولية، ومن  والإقليمية  املحلية 

موؤ�ض�ضات املجتمع املدين املختلفة، ل�ضيما تلك التي تتعلق بالريادة وبتمكني ال�ضباب واملراأة.  ويتجلى دور هذه 

امل�ضروعات يف حتقيق التنمية مبفهومها ال�ضامل وامل�ضتدام من خالل ما تقوم به يف جمال دعم عملية التنمية 

القت�ضادية والجتماعية،حيث  تعترب اأداة تعمل على زيادة الإنتاج الكلي، وخلق فر�ص عمل، وخلق طاقات 

اإنتاجية جديدة، وحت�ضني امل�ضتوى املعي�ضي. كما تعمل هذه امل�ضروعات على زيادة القدرة الت�ضديرية وحت�ضني 

امليزان التجاري والإيرادات العامة، هذا اإ�ضافة اإىل دورها يف التنمية الجتماعية الذي يتمثل بتعزيز الأمن 

الجتماعي والأمن الأ�ضري والأمن الغذائي لالأ�ضرة، اإ�ضافة اإىل دورها يف التخل�ص من ثقافة العيب واإعالء 

قيمة الذات وتي�ضري عملية الندماج الجتماعي لأ�ضحاب هذه امل�ضروعات.

واإىل جانب حقيقة الدور الهام الذي تلعبه هذه امل�ضروعات يف التنمية يف الدول العربية، ثمة   

اأن  اأخرى تتمثل بحجم وطبيعة التحديات التي تواجهها هذه امل�ضروعات. ت�ضري الدرا�ضات اإىل  حقيقة 

هذه امل�ضروعات تواجه العديد من املعوقات والتحديات خالل خمتلف مراحل حياتها، ومن اأبرزها تلك 

و�ضعوبة احل�ضول على  الأ�ضواق  اإىل  الو�ضول  و�ضعوبة  التمويل  وم�ضاألة  ال�ضتثمارية  بالبيئة  تتعلق  التي 

خدمات الدعم الفني وم�ضاألة نق�ص املعلومات، اإ�ضافة اإىل معوقات اإدارية وفنية على م�ضتوى �ضاحب 

امل�ضروع وامل�ضروع نف�ضه، وعلى م�ضتوى القطاع، وعلى م�ضتوى القت�ضاد ككل.

بهذا  الهتمام  يف  ال�ضّباقة  العربية  الدول  من  ُعمان  �ضلطنة  اأن  القول  ميكن  ال�ضياق،  هذا  ويف   

القطاع والتوجه لدعمه وتطويره وحماولة تذليل التحديات التي تواجهه. ونتيجة لهذا الهتمام وعلى اأعلى 

امل�ضتويات، بداأت ال�ضلطنة بتوفري البيئة املنا�ضبة لنمو هذا القطاع، و�ضمان �ضمولية جهود دعم هذا القطاع 

لي�ضل اإىل جميع حمافظات ال�ضلطنة. اإن متيز التجربة العمانية، وتعاظم الدور املطلوب من هذا امل�ضروعات، 

يزيد احلاجة اإىل جمموعة من الدرا�ضات التحليلية لواقع واآفاق  هذا القطاع ل �ضيما يف ظل التوجه نحو 

تنويع م�ضادر الدخل وتعديل هيكل الإنتاج. تهدف هذه الدرا�ضة اإىل درا�ضة وحتليل اأبعاد التحديات التي 

تواجهها امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدول العربية، مع الرتكيز على �ضلطنة ُعمان، كما تهدف اإىل 

تقدمي عدد من املقرتحات التي من �ضاأنها تذليل هذه التحديات، واإىل حتديد الأولويات يف التعامل معها، 

اإ�ضافة اإىل توزيع الأدوار بني خمتلف اجلهات ذات العالقة.

املعهد العربي للتخطيط 
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اأواًل: املقدمة

اأدت التحديات والظروف القت�ضادية والجتماعية خ�ضو�ضًا تلك التي تتعلق بالبطالة   

ال�ضيا�ضات  قدرة  توا�ضع  اإىل  اإ�ضافة  الإنتاجية،  القاعدة  و�ضيق  املعي�ضة  م�ضتوى  وتدين  والفقر 

احلكومية املالية والنقدية والتجارية يف العديد من الدول على تقدمي حلول ناجعة لهذه التحديات، 

اإىل الهتمام ب�ضيا�ضة التوظيف الذاتي وبقطاع امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة.  وقد 

و�ضل اعتماد وتركيز العديد من الدول النامية على هذه امل�ضروعات اإىل اأبعد احلدود ل �ضيما بعد 

تقييم الدور الذي لعبته هذه امل�ضروعات  يف تقدم وازدهار الدول املتقدمة.  لذا، فقد اأ�ضبحت 

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة من اأهم مرتكزات اخلطط القت�ضادية، كما تعترب 

�ضببًا لظهور العديد من املوؤ�ض�ضات التمويلية وغري التمويلية، ودافعًا ل�ضن الت�ضريعات اخلا�ضة 

اأ�ضبحت هذه امل�ضروعات  تاأ�ضي�ضها وت�ضغيلها وتطويرها. كما  برعايتها وتنظيمها ودعم عملية 

حمط اهتمام العديد من املوؤ�ض�ضات القت�ضادية والجتماعية املحلية والإقليمية والدولية، ومن 

املجتمع  موؤ�ض�ضات  اهتمامات  اأبرز  ومن  املايل،  القطاع  ا�ضرتاتيجيات  اإعداد  مرتكزات  اأبرز 

هذه  اأ�ضحت  ولقد  واملراأة.  ال�ضباب  وبتمكني  بالريادة  تتعلق  التي  تلك  ل�ضيما  املختلفة  املدين 

امل�ضروعات حمورًا رئي�ضيًا للع�ضرات من املوؤمترات وور�ص العمل واجتماعات اخلرباء الإقليمية 

والدولية وامللتقيات والربامج التلفزيونية والربامج التدريبية التي تنفذها الكثري من املوؤ�ض�ضات 

البحثية،  الأن�ضطة  جمال  ويف  العامل.  اأنحاء  كافة  يف  والدولية  والإقليمية  املحلية  القت�ضادية 

فاإن ن�ضيب هذه امل�ضروعات من الدرا�ضات والأبحاث ما زال يف حت�ضن م�ضتمر نظرًا ملا ت�ضهده 

واإدارتها من تطورات م�ضتمرة ب�ضبب  امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة  اقت�ضاديات 

والبتكار  بالإبداع  وعالقتها  والتطورالتكنولوجي  والجتماعية  القت�ضادية  بالتنمية  ارتباطها 

والريادة.

من  وامل�ضتدام  ال�ضامل  مبفهومها  التنمية  حتقيق  يف  امل�ضروعات  هذه  دور  ويتجلى   

خالل ما تقوم به يف جمال دعم عملية التنمية القت�ضادية والجتماعية،حيث  تعترب اأداة تعمل 

اإنتاجية جديدة،  وتعمل كذلك على خلق طاقات  وخلق فر�ص عمل،  الكلي،  الإنتاج  زيادة  على 

ورفع اإنتاجية العمل، وحت�ضني امل�ضتوى املعي�ضي لأ�ضحابها والعاملني فيها ولأ�ضرهم. كما تعمل 

هذه امل�ضروعات على زيادة القدرة الت�ضديرية وحت�ضني امليزان التجاري يف العديد من الدول 
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)مقابله، 2015(، الأمر الذي ينعك�ص على معدلت النمو يف الناجت املحلي، وميزان املدفوعات، 

والإيرادات العامة، وينعك�ص كذلك على م�ضتوى التوازن التنموي واجلغرايف داخل البلد الواحد، 

هذا اإ�ضافة اإىل دورها الجتماعي الذي يتمثل بتعزيز الأمن الجتماعي والأمن الأ�ضري والأمن 

الغذائي لالأ�ضرة، اإ�ضافة اإىل دورها يف التخل�ص من ثقافة العيب واإعالء قيمة الذات وتي�ضري 

 Stevenson,  WBCSD, 2007( امل�ضروعات  هذه  لأ�ضحاب  الجتماعي  الندماج  عملية 

.);2010; Magableh, 2009

وانطالقًا من الأبعاد ال�ضابقة، تعاظم الهتمام بهذه امل�ضروعات، ل �ضيما بعد ما اأبدته   

والدولية،  والإقليمية  املحلية  القت�ضادية  الظروف  التعاي�ص مع خمتلف  وقدرة على  من مرونة 

2008 على الرغم  املالية الأخرية عام  الأزمة  بتبعات  تاأثرًا  الأقل  حيث كانت هذه امل�ضروعات 

حيث  واملتو�ضطة،  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  متويل  وموؤ�ض�ضات  البنوك  على  تبعاتها  من 

زادت الفجوة التمويلية لهذه امل�ضروعات )OECD,2008(. كما اأثبتت هذه امل�ضروعات كفاءة 

وجناحًا يف معاجلة بع�ص امل�ضكالت الرئي�ضية التي تواجه القت�ضاديات املختلفة، وبدرجة اأكرب 

من امل�ضروعات الكبرية خ�ضو�ضًا يف مراحل تقلب اأ�ضعار النفط.

ت�ضكل امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة ما يزيد عن 90 % من اإجمايل امل�ضروعات يف   

معظم دول العامل، كما اأنها ت�ضغل حوايل )40 %-80 %( من اإجمايل القوى العاملة، وت�ضاهم 

ب�ضكل وا�ضح يف الناجت املحلي الإجمايل مبا ل يقل عن 30 % با�ضتثناء عدد قليل من الدول ل 

�ضيما الدول النفطية. اأما يف الدول العربية، ت�ضكل امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة 

ما يزيد عن 95 % من جمموع امل�ضروعات العاملة يف غالبية الدول، اإل اأن هذه الن�ضبة تنخف�ص 

قلياًل يف بع�ص الدول مثل اململكة العربية ال�ضعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة ودولة قطر. 

جمل�ص  دول  با�ضتثناء   ،)%80  –  %40( العاملية  للن�ضب  مقارب  فهو  الت�ضغيل،  يف  دورها  اأما 

التعاون لدول اخلليج العربية خ�ضو�ضًا عند احلديث عن العمالة الوطنية، وذلك لأ�ضباب تتعلق 

القطاع  يف  للعمل  التوجه  م�ضتوى  وزيادة  العمل  �ضوق  وتركيبة  الإنتاج،  وهيكل  القت�ضاد  ببنية 

 .)Magableh, 2009( العام ب�ضبب  ما يطلق عليه فجوة جودة الوظائف

الدول  يف  التنمية  يف  امل�ضروعات  هذه  تلعبه  الذي  الهام  الدور  حقيقة  جانب  واإىل   

امل�ضروعات.  تواجهها هذه  التي  التحديات  وطبيعة  بحجم  تتمثل  اأخرى  توجد حقيقة  العربية، 

ت�ضري الدرا�ضات اإىل اأن هذه امل�ضروعات تواجه العديد من املعوقات والتحديات خالل خمتلف 

و�ضعوبة  التمويل،  وم�ضاألة  ال�ضتثمارية،  بالبيئة  تتعلق  التي  تلك  اأبرزها  ومن  حياتها،  مراحل 

الو�ضول اإىل الأ�ضواق، و�ضعوبة احل�ضول على خدمات الدعم الفني، وم�ضاألة نق�ص املعلومات، 

امل�ضروع وامل�ضروع نف�ضه، وعلى م�ضتوى  اإدارية وفنية على م�ضتوى �ضاحب  اإىل معوقات  اإ�ضافة 

القطاع، وعلى م�ضتوى القت�ضاد ككل. ويف اإطار العمل على معاجلة بع�ص التحديات ال�ضابقة، 

ظهرت العديد من املوؤ�ض�ضات احلكومية وغري احلكومية املعنية بتطوير هذه امل�ضروعات لتعمل 

على تهيئة ظروف منا�ضبة لن�ضاأة هذه امل�ضروعات وتاأ�ضي�ضها )زيادة عددها(، ورعايتها خالل 

مراحل الإنتاج الأوىل )متكينها(، وم�ضاعدتها يف حل م�ضكالتها يف مراحلها املتقدمة، وتوجيهها 

وهنا  الأعمال.  تطوير  خدمات  من  تقدمه  ما  خالل  من  الالحقة  املراحل  يف  والتطور  للتو�ضع 

نخل�ص اإىل اأن توفري خدمات تطوير الأعمال واأ�ضكال الدعم الفني الأخرى، واإيجاد حا�ضنات 

دور  تعظيم  مرتكزات  اأهم  من  تعترب  النمو  على  ت�ضاعد  جاذبة  عمل  بيئة  وتوفري  الأعمال، 

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف دعم الت�ضغيل والإنتاج. 

ويف �ضياق احلديث عن امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة ودورها التنموي والتحديات   

التي تواجهها، ميكن القول اأن �ضلطنة ُعمان كانت من الدول العربية ال�ضّباقة يف اإدراك دور هذه 

امل�ضروعات التنموي على امل�ضتويني الكلي واجلزئي، ويف الهتمام بهذا القطاع والتوجه لدعمه 

وتطويره وحماولة تذليل التحديات التي تواجهه. ونتيجة لهذا الهتمام وعلى اأعلى امل�ضتويات، 

تاأ�ضي�ص  على  ال�ضلطنة  حر�ضت  فقد  القطاع،  هذا  لنمو  املنا�ضبة  البيئة  بتوفري  ال�ضلطنة  بداأت 

عدد من املوؤ�ض�ضات التمويلية وغري التمويلية املعنية بتنمية هذا القطاع، حيث مت التاأكيد على 

اأن  تت�ضف جهود دعم قطاع امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة بال�ضمولية على م�ضتوى 

ووليات  حمافظات  جميع  اإىل  الدعم  لي�ضل  اجلغرايف،  امل�ضتوى  وعلى  الإنتاجية،  القطاعات 

وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  قطاع  دعم  جمال  يف  العمانية  التجربة  متيز  اإن  ال�ضلطنة. 

من  وجود جمموعة  اأهمية  من  يزيد  امل�ضروعات،  هذا  من  املطلوب  الدور  وتعاظم  واملتو�ضطة، 

الدرا�ضات التحليلية لواقع واآفاق  هذا القطاع ل �ضيما يف ظل التوجه نحو تنويع م�ضادر الدخل 

تواجهها  التي  التحديات  اأهم  اإىل درا�ضة وحتليل  الدرا�ضة  وتهدف هذه  الإنتاج.  وتعديل هيكل 

امل�ضروعات ال�ضغرى ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدول العربية، مع الرتكيز على �ضلطنة عمان، كما 

تهدف اإىل تقدمي املقرتحات ملواجهة هذه التحديات وحتديد الأولويات يف التعامل معها.
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وجتدر الإ�ضارة اأن حوايل 35 % من الدول املدرجة يف قاعدة بيانات موؤ�ض�ضة التمويل   

الدولية IFC، تعرف امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة على اأنها امل�ضروعات التي ل يتجاوز عدد 

اأن هناك اختالف يف  250 عامل.  وت�ضري  الدرا�ضات والبيانات املتوفرة اإىل  العّمال فيها عن 

تعريف امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدول العربية، وحتى يف الت�ضميات واإن 

. كما جتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن بع�ص الدول العربية يوجد فيها اأكرث 
)1(

كانت لها نف�ص الدللة

من تعريف لهذه امل�ضروعات ب�ضبب تنوع اجلهات املعنية بهذا القطاع )حكومية وغري حكومية 

ومتويلية وغري متويلية(. ويف درا�ضة حول امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة ودورها يف الت�ضغيل، 

اأ�ضار الأعرج )2010( اإىل جمموعة من التعريفات التي تبنتها بع�ص الدول العربية للتمييز بني 

كل من امل�ضروعات الكبرية من جهة وامل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة من جهة اأخرى، ول داعي 

لإعادة عر�ضها. وقد بداأت دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ب�ضكل عام، و�ضلطنة ُعمان 

لكي  امل�ضروعات  لهذه  وموحد  ووا�ضح  حمدد  تعريف  لوجود  كبرية  اأهمية  اإيالء  خا�ص،  ب�ضكل 

وعلى  امل�ضروعات.  دورها يف دعم هذه  وتعزز  التمويلية  وغري  التمويلية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضهل عمل 

للم�ضروعات  التعريفات  املا�ضية عدد من  الع�ضر  ال�ضنوات  ال�ضلطنة خالل  تبنت  التحديد،  وجه 

ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة، اإل اأن هناك تعريف واحد معتمد حاليًا، اأنظر اجلدول رقم )1(.  

اجلدول رقم  )1(: تعريف امل�ضروعات املتناهية ال�ضغرية وال�ضغرية واملتو�ضطة يف �ضلطنة ُعمان

معايري اأخرىعدد العمالاملراحل

التعريف احلايل

م�ضروعات �ضغرى

م�ضروعات �ضغرية

م�ضروعات متو�ضطة

5 - 1
6 ــــ 25

26 ــــــ 99

حجم املبيعات اأقل من 100.000 ريال ُعماين

حجم املبيعات من 100.000 اأقل من 500.000 ريال ُعماين

حجم املبيعات من 500.000 ـــــ 3.000.000 ريال ُعماين

 امل�ضدر: الهيئة العامة لتنمية امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة .

البيانات  يف  ت�ضابه  نرى  العربية،  الدول  يف  املعتمدة  التعريفات  ت�ضارب  ظل  ويف   

امل�ضروعات  ت�ضاهم  لبنان،  يف  املثال،  �ضبيل  فعلى  امل�ضروعات،  بهذه  اخلا�ضة  والإح�ضاءات 

عدد  من   %  95 من  اأكرث  وت�ضكل  امل�ضتغلني  من   %  90 من  اأكرث  بتوظيف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

امل�ضروعات العاملة. ويف الإمارات، ت�ضكل هذه امل�ضروعات نحو 94 % من امل�ضروعات القت�ضادية، 

وتوظف حوايل 62 % من القوى العاملة وت�ضاهم بحوايل 75 % من الناجت الإجمايل للدولة.        

امل�ضروعات  قطاع  وواقع  تعريف  الأول  اجلزء  يعر�ص  اأجزاء،  اأربعة  من  الدرا�ضة  هذه  وتتكون 

خا�ص.  ب�ضكل  عمان  و�ضلطنة  عام  ب�ضكل  العربية  الدول  يف  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى 

ويناق�ص اجلزء الثاين التحديات امل�ضرتكة التي تواجه امل�ضروعات ال�ضغرى ال�ضغرية واملتو�ضطة 

اأبرز  اأعدت بهدف حتليل  نتائج درا�ضة ميدانية  الثالث فيعر�ص  اأما اجلزء  العربية.  الدول  يف 

التحديات التي تواجه امل�ضروعات ال�ضغرى ال�ضغرية واملتو�ضطة يف �ضلطنة عمان، بينما يقدم 

اجلزء الرابع النتائج والتو�ضيات.

ثانيًا: تعريف وواقع امل�سروعات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة 
 

يعترب عدم القدرة على حتديد والتفاق على تعريف موحد لقطاع امل�ضروعات ال�ضغرية   

فاإن معيار  املجال  القطاع.  ويف هذا  تواجه جهود حتليل هذا  التي  التحديات  اأكرب  واملتو�ضطة من 

التفريق بني امل�ضروعات ال�ضغرى ال�ضغرية واملتو�ضطة من جهة وامل�ضروعات الكبرية من جهة اأخرى 

ل يقت�ضر على عدد العمال فح�ضب بل ي�ضمل معايري اأخرى مثل قيمة املبيعات ال�ضنوية، وراأ�ص املال 

امل�ضتثمر اأو قيمة الأ�ضول الثابتة. ويف هذا الإطار، فاإنه ل بد من التاأكيد على اأهمية وجود تعريف 

وا�ضح لهذه امل�ضروعات على م�ضتوى الدولة الواحدة وذلك لأ�ضباب عديدة يبينها ال�ضكل رقم  )1(.

ال�ضكل رقم )1( : مربرات وجود تعريف وا�ضح للم�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة

متناهية  وامل�ضروعات  جدًا،  ال�ضغرية  امل�ضروعات  الآخر  وبع�ضها  ال�ضغرى،  امل�ضروعات  م�ضطلح  الدول  بع�ص  ت�ضتخدم   )1(

ال�ضغر وامل�ضروعات امليكروية.
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يف الكويت، ي�ضكل قطاع امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة اأكرث من 90 % من امل�ضروعات اخلا�ضة 

العاملة، وت�ضم قوى عمل تقدر بحوايل 45 % بينما ل تتجاوز ن�ضبة القوى العاملة الوطنية 10 %. ويف 

جمهورية م�ضر العربية، متثل  هذه امل�ضروعات حوايل 99 % من م�ضروعات القطاع اخلا�ص غري 

الزراعي، وت�ضاهم بحوايل 80 % من الناجت املحلي الإجمايل، وتغطي حوايل 90 % من التكوين 

ال�ضغرية  امل�ضروعات  ت�ضكل  الأردن،  العمل. ويف  % من فر�ص   75 وتوظف حوايل  الراأ�ضمايل، 

واملتو�ضطة حوايل 99.7 % من جمموع امل�ضروعات العاملة. اأما توزيع القوى العاملة يتوزع ح�ضب 

حجم امل�ضروعات، فامل�ضروعات ال�ضغرى اأو امليكروية توظف حوايل 38 %، و17 % يف امل�ضروعات 

.)Magableh, 2009( ال�ضغرية، 15 % يف امل�ضروعات املتو�ضطة و30 % يف امل�ضروعات الكبرية

  اأما يف �ضلطنة عمان - وهي املحور الرئي�ضي لهذه الدرا�ضة- فاإن البيانات املتوفرة ت�ضري 

اإىل اأن امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة ت�ضكل ما يزيد 95 % من جمموع امل�ضروعات 

العاملة ، وت�ضاهم يف ت�ضغيل ما تزيد عن 45 % من جمموع القوى العاملة، وت�ضاهم مبا ل يقل عن 

25 % من الناجت املحلي الإجمايل )خليل ونقمو�ص، 2010(.  ولقد اأدركت �ضلطنة ُعمان ويف وقت 

اإىل منوذج تنموي جديد يعتمد  التنموي املعتمد على النفط  اأهمية التحول من النموذج  مبكر 

على القطاعات غري النفطية التي تت�ضم بال�ضتدامة والتنوع وقلة التاأثر بالتقلبات القت�ضادية 

التحول،  لهذا  واملتو�ضطة مرتكزًا  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  و�ضكلت  والدولية،  الإقليمية 

و�ضهدت منذ ذلك الوقت منوًا ملحوظًا من حيث العدد وحجم الن�ضاط والإنتاج. وقد تركزت تلك 

امل�ضروعات بالدرجة الأوىل يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة واملواد الغذائية بن�ضبة 41 % من 

اإجمايل امل�ضروعات، تليها امل�ضروعات ال�ضناعية بن�ضبة 17 %، ثم م�ضروعات املقاولت بن�ضبة 

بع�ص  لكن  كافية،  توجد معلومات  امل�ضروعات، فال  تلك  العاملني يف  بعدد  يتعلق  وفيما   .%  13

الدرا�ضات ت�ضري اإىل اأن حوايل 70 % من حجم القوى العاملة )الوطنية والوافدة( يف ال�ضلطنة 

تعمل يف تلك امل�ضروعات )املركز الدبلوما�ضي للدرا�ضات ال�ضرتاتيجية، 2014(.

ويف ذات ال�ضياق، ووفقًا للبيانات الإح�ضائية املتاحة لدى غرفة جتارة و�ضناعة ُعمان   

ب�ضاأن توزيع امل�ضروعات العاملة وعدد العاملني الُعمانيني فيها لعام 2013، يبني اجلدول رقم )2( 

اأن امل�ضرعات ال�ضغرية ت�ضكل حوايل 85 % من اإجمايل عدد امل�ضروعات العاملة يف ال�ضلطنة 

ت�ضكل  بينما   ،%  13 بحوايل  تقدر  وبن�ضبة  املتو�ضطة  امل�ضروعات  تليها  الغرفة،  لدى  وامل�ضجلة 

امل�ضروعات الكبرية حوايل 2 % فقط )وتعترب هذه الن�ضبة مقاربة لنظريتها يف الكثري من الدول 

العربية منها املمكلة الأردنية الها�ضمية(. ومن حيث ا�ضتقطاب هذه امل�ضروعات للعمالة الوطنية، 

نالحظ العك�ص، حيث اأن م�ضاهمة امل�ضروعات ال�ضغرية ل تتجاوز 12.8 %، وامل�ضروعات املتو�ضطة 

23.7 %، بينما تعترب امل�ضروعات الكبرية امل�ضاهم الأكرب 63.5 %.

اجلدول رقم )2(: عدد امل�ضروعات العاملة يف �ضلطنة ُعمان والتوزيع الن�ضبي للعمالة الوطنية العاملة فيها 

لعام 2013

عدد العاملني الُعمانيني عدد امل�ضروعات العاملة الفاعلة حجم املوؤ�ض�ضة

22137 10039 �ضغرية

40798 1468 متو�ضطة

109063 283 كبرية

171998 11780 املجموع

    امل�ضدر: وزارة التجارة وال�ضناعة، �ضلطنة ُعمان، 2013.

ويف حمافظة ظفار على وجه التحديد، ت�ضكل ال�ضركات الفاعلة يف عام 2015 حوايل    

 ،%  57.4 حوايل  الفاعلة  غري  ال�ضركات  ت�ضكل  حني  يف  امل�ضجلة،  ال�ضركات  اإجمايل  من   %  42.6

اأ�ضباب  عن  البحث  اإىل  املا�ضة  احلاجة  يوؤكد  الذي  الأمر  جدًا،  مرتفعة  الن�ضبة  هذه  وتعترب 

اأن  هذه الظاهرة على م�ضتوى املحافظة والعمل على معاجلتها. ويت�ضح من اجلدول رقم )2( 

الن�ضبة الأكرب من امل�ضروعات الفاعلة تندرج �ضمن الفئة الرابعة )حوايل 73.7 %(، تليها الفئة 

الثالثة )حوايل 8.2 %(، ثم الفئة الأوىل )حوايل 7.9 %( والفئة الثانية )حوايل 6.1 %(. اأما 

% من   4.5 ن�ضبة امل�ضروعات التي ت�ضنف من الدرجة ال�ضت�ضارية والعاملية واملمتازة، فلم تتجاوز ما ن�ضبته 

امل�ضروعات الفاعلة وحوايل 1 % من امل�ضروعات غري الفاعلة )اإح�ضاءات غرفة جتارة و�ضناعة 

ُعمان يف حمافظة ظفار(. وي�ضري التوزيع اجلغرايف للم�ضروعات ال�ضناعية امل�ضجلة يف حمافظة 

املحافظة  يف  ال�ضناعية  امل�ضروعات  اإجمايل  من   %  73.6 حوايل  اأن  اإىل  املناطق  ح�ضب  ظفار 

ترتكز يف منطقة ال�ضناعات اجلديدة وري�ضوت ومدينة �ضاللة، بينما املناطق الأخرى حتظى 

%. وي�ضري التوزيع الن�ضبي لالأن�ضطة ال�ضناعية يف حمافظة   26.4 بالن�ضبة املتبقية، اأي حوايل 

ظفـــار، اإىل اأن حــوايل 48.6 % منهـــا �ضناعات املنتجــات الغذائية وامل�ضروبات، تلتها املنتجات 

%(، ثم �ضناعة املنتجات البال�ضتيكية )5.2 %(، و�ضناعة الكيماويات  املعدنية الالفلزية )25.2 
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)4.1 %(، واملعادن الأ�ضا�ضية وت�ضكيل املنتجات املعدنية والإن�ضائية وت�ضنيع الأجهزة واملكينات 

الكهربائية )2.8 %(، واأن�ضطة الن�ضر والطباعة )1.6 %(، ومنتجات النفط املكّرر والغاز الطبيعي 

)0.8 %(، و�ضناعة الأخ�ضاب ومنتجاته، و�ضناعة الورق ومنتجاته، و�ضناعة الأثاث )0.43 %(. 

وتبني البيانات املتوفرة قدرة هذه امل�ضروعات على تعزيز م�ضتوى التنويع، وامل�ضاهمة   

يف تعديل اخللل الهيكلي يف بنية الإنتاج، وخلق فر�ص عمل حقيقية للعمالة الوطنية. كما ميكن 

لهذه امل�ضروعات كذلك اأن ت�ضاهم يف تعزيز الإدخارات وال�ضتثمارات املحلية، وا�ضتغالل املواد 

اخلام املحلية، والتقليل من امل�ضتوردات، وتنمية ن�ضاط اإعادة ال�ضادرات، وامل�ضاهمة يف التنمية 

واأهمها  النمو  متطلبات  توفر جمموعة من  يرافقها   اأن  بد  ل  الطموحات  ولكن، هذه  املحلية. 

توفر روح املبادرة، والتوجه نحو العمل احلر، وال�ضعي نحو البتكار والإبداع، ووجود ت�ضريعات 

الأ�ضواق،  اإىل  والو�ضول  التمويل،  على  احل�ضول  و�ضهولة  م�ضجعة،  ا�ضتثمارية  وبيئة  حمفزة، 

و�ضهولة الو�ضول اإىل خدمات الدعم الفني واملعلومات، ووجود منظومة من املوؤ�ض�ضات الداعمة 

والراعية، وخطة ا�ضرتاتيجية �ضاملة طويلة الأجل خا�ضة بهذه امل�ضروعات )مقابله، 2009(.

التحديات  على  التعرف  ال�ضروري  من  بات  فقد  مقومات،  من  �ضبق  ما  اإىل  واإ�ضافة   

التي تعيق هذه امل�ضروعات يف حماولة  لدرا�ضتها وحتليلها ومعرفة اأ�ضبابها والعمل على تذليلها. 

ال�ضغرى  امل�ضروعات  تواجه  التي  امل�ضرتكة  التحديات  القادم  اجلزء  يعر�ص  الإطار،  هذا  ويف 

تلك  على  الدرا�ضة  من  الثالث  اجلزء  �ضريكز  بينما  العربية،  الدول  يف  واملتو�ضطة  وال�ضغرية 

التحديات يف �ضلطنة عمان ولكن مبزيد من التحليل والدرا�ضة.

ثالثًا: التحديات التي تواجه امل�سروعات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة  

ال�ضغرى  امل�ضروعات  تواجه  التي  التحديات  اأهم  اإىل  الدرا�ضات  من  العديد  ت�ضري   

اإىل جمموعة  الدرا�ضات  وقد خل�ضت هذه  والنامية،  املتقدمة  الدول  واملتو�ضطة يف  وال�ضغرية 

من التحديات اأهمها ارتفاع تكلفة راأ�ص املال، وارتفاع معدلت الت�ضخم وتاأثري ذلك على تكاليف 

وبيئة  احلكومية  بالإجراءات  املتعلقة  والتحديات  التمويل،  على  احل�ضول  وم�ضكلة  الإنتاج، 

ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، وال�ضرائب، وحجم ال�ضوق واملناف�ضة، وندرة املواد الأولية )املحروق 

تواجه  التي  التحديات  بتحليل  الدرا�ضات  من  اأخرى  جمموعة  قامت  وقد   .)2006 ومقابله، 

�ضبيل  فعلى  التحديات.  اإىل ذات  وتو�ضلت  العربية   الدول  وال�ضغرية يف  ال�ضغرى  امل�ضروعات 

امل�ضروعات يف  هذه  تواجه  التي  امل�ضرتكة  ال�ضعوبات  من  اإىل جمموعة  درا�ضة  تو�ضلت  املثال، 

غالبية الدول العربية، ومن اأهمها: )1( ال�ضعوبات الت�ضويقية والإدارية والتي تتمثل بانخفا�ص 

للمنتجات  املالية، وعدم وجود منافذ ت�ضويقية منتظمة، وتف�ضيل امل�ضتهلك املحلي  الإمكانيات 

الأجنبية املماثلة، وعدم توفر احلوافز الكافية للمنتجات املحلية، وعدم اإتباع الأ�ضاليب احلديثة 

يف الإدارة، ونق�ص املعلومات والإح�ضاءات اخلا�ضة بامل�ضروعات املناف�ضة و�ضروط وموا�ضفات 

الوجه  على  اأعمالها  لت�ضيري  الالزمة  والإح�ضاءات  البيانات  من  ذلك  وغري  املنتجة  ال�ضلع 

امل�ضتهدف، )2( �ضعوبات فنية،  حيث اأنه عادة ما تعتمد هذه امل�ضروعات على قدرات وخربات 

اأ�ضحابها يف العمل ب�ضفة رئي�ضية، كما اأنها تلجاأ عادة اإىل ا�ضتخدام اأجهزة ومعدات قد تكون 

بدائية اأو اأقل تطورًا عن تلك امل�ضتخدمة يف امل�ضروعات الكبرية، اأو اأن هذه امل�ضروعات ل تتبع 

اأ�ضاليب ال�ضيانة اأو الأ�ضاليب الإنتاجية املتطورة التي ت�ضاعدها على حت�ضني جودة منتجاتها مبا 

يتما�ضى مع املوا�ضفات الالزمة للمناف�ضة يف ال�ضوق املحلية والأ�ضواق اخلارجية. كما اأن اختيار 

املواد اخلام وم�ضتلزمات الإنتاج الالزمة لأعمال هذه امل�ضروعات ل يخ�ضع يف كثري من الأحيان 

املالية،  الإمكانيات  وتتمثل مبحدودية  �ضعوبات متويلية،   )3( مدرو�ضة،  وهند�ضية  فنية  ملعايري 

نظرًا لعتمادها على التمويل الذاتي يف غالب الأحيان، وتردد بع�ص البنوك التجارية يف متويل 

هذه امل�ضروعات اإل ب�ضروط معينة وتكلفة مرتفعة ) زكية مقري و نعيمة يحياوي، 2011(.

وعلى �ضبيل املثال، ويف درا�ضة �ضاملة حول التحديات التي تواجه امل�ضروعات ال�ضغرية   

هذه  تواجه  التي  التحديات  من  جمموعه  ح�ضر   مت  الها�ضمية،  الأردنية  املمكلة  يف  واملتو�ضطة 

الإنتاج،         ومو�ضمية  الكلي  القت�ضادي  الأداء  �ضعف  عن  ناجمة  حتديات   )1( لت�ضمل:  امل�ضروعات 

)2( حتديات تتعلق ب�ضغر حجم ال�ضوق املحلي، )3( �ضعوبة احل�ضول على التمويل باأنواعه املختلفة، 

بكافة  الفني  الدعم  على  احل�ضول  �ضعوبة   )5( الالزمة،  الفني  الدعم  خدمات  توفر  عدم   )4(

اأ�ضكاله، )6( الحتكار والت�ضخم، )7( �ضعف دور املوؤ�ض�ضات املحلية والدولية الداعمة، )8( حتديات 

وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  بقطاع  ودقيقة خا�ضة  وا�ضحة  ت�ضريعات  وجود  ناجمة عن عدم 

واملتو�ضطة، )9( �ضعوبة احل�ضول على اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ض�ضات احلكومية، )10( حتديات 

تتعلق  حتديات   )12( املحلية،  ال�ضوق  اإىل  الو�ضول  �ضعوبة   )11( الإنتاج،  مدخالت  باأ�ضعار  تتعلق 

ب�ضعف عملية الت�ضويق، )13( حتديات تتعلق بتوفر مدخالت الإنتاج، )14( التحديات الناجمة عن 

ال�ضرائب  ارتفاع  الناجمة عن  )15( حتديات  املعامالت احلكومية،  البريوقراطية يف  الإجراءات 
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العاملني، )17( حتديات ناجمة  وارتفاع معدل دوران  بالعمالة  والر�ضوم، )16( حتديات مرتبطة 

الأ�ضواق  اإىل  الو�ضول  �ضعوبة   )18( الت�ضجيع،  و�ضيا�ضات  واحلوافز  احلكومي  الدعم  غياب  عن 

ال�ضيا�ضية  الأحداث  عن  ناجمة  حتديات   )20( امل�ضروع،  باإدارة  تتعلق  حتديات   )19( اخلارجية، 

تتعلق  حتديات   )22( الديني،  اأو  الجتماعي  الطابع  ذات  حتديات   )21( والدولية،  الإقليمية 

بتكنولوجيا الإنتاج وتكلفتها، )23( املناف�ضة من قبل املنتجات الأجنبية )مقابله، 2012(.

يف اجلزائر، اأ�ضارت درا�ضة اإىل اأنه ويف ظل تنامي ظاهرة العوملة فاإن ظهرت العديد   

التكتالت   )1( اأهمها:  ومن  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  امل�ضروعات  ن�ضاط  تعيق  التي  التحديات  من 

امل�ضروعات  اأمام  املناف�ضة  �ضدة  من  تزيد  التي  العاملية  التجارة  ومنظمة  العاملية  القت�ضادية 

اإلغاء  اإىل  تقود  والتي  الدول  بع�ص  مع  الثنائية  ال�ضراكة  اتفاقيات   )2( واملتو�ضطة،  ال�ضغرية 

الر�ضوم اجلمركية، )3( م�ضكلة التمويل والتي تتمثل ب�ضعف م�ضتوى متويل البنوك التجارية لهذه 

تنوع يف  وجود  اإىل عدم  بالإ�ضافة  املفرو�ضة،  وال�ضمانات  القرو�ص  �ضروط  نتيجة  امل�ضروعات 

قنوات الإئتمان، )4( عدم وجود �ضيا�ضة موحدة لتنمية ودعم امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة، 

اأ�ضعار  ارتفاع  ب�ضبب  امل�ضروعات  هذه  مثل  لإقامة  واملنا�ضب  الدائم  املكان  اإيجاد  �ضعوبة   )5(

املباين والأرا�ضي اأو انعدامها بالإ�ضافة اإىل ارتفاع تكلفة احل�ضول على عوامل الإنتاج الأخرى، 

)6( �ضعوبة الإجراءات الإدارية والتنفيذية. وبالإ�ضافة اإىل ما �ضبق جند كذلك بع�ص امل�ضاكل 

املهارات  توفر  وعدم  املعلومات  نظام  �ضعف  اأو  غياب  اأهمها  الداخلية  امل�ضروع  ببيئة  املرتبطة 

املناف�ضة  على  قادرة  غري  امل�ضروعات  هذه  يجعل  مما  امل�ضروعات  هذه  على  للقائمني  الإدارية 

والتعامل مع التحديات وامل�ضاكل التي تكاد تكون يومية، بالإ�ضافة اإىل انعدام اأو �ضعوبة احل�ضول 

على املعلومة القت�ضادية، والق�ضور يف اجلوانب الفنية، واتباع �ضيا�ضة التو�ضع غري املخطط، 

                      )2008 وبوقموم،  )غياط  اجليد  التدريب  فر�ص  توافر  عدم  الت�ضويقية،  اخلربة  و�ضعف 

و )بن عمر وباللمو�ضي، 2013(.

ويف جمهورية م�ضر العربية، اأ�ضارت درا�ضة اأعدها املركز امل�ضري لدرا�ضات ال�ضيا�ضة   

التمويل،   )1( وهي:  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضروعات  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  اإىل  العامة، 

وال�ضتمرار.  بالإن�ضاء  لها  ي�ضمح  الذي  املال  راأ�ص  اإىل  بطبيعتها  امل�ضاريع  هذه  تفتقد  حيث 

ب�ضبب  امل�ضاريع  هذه  من  فقط    %  5 اإىل  فعليًا  ي�ضل  التمويل  فاإن  اجلهات  تعدد  من  وبالرغم 

املعوقات الإدارية ونق�ص يف املوارد، )2( تعدد اجلهات املخت�ضة ويوؤثر  العدد الكبري من اجلهات 

الت�ضجيل  على  وقدرتها  امل�ضروعات  فعالية  على  مبا�ضر  ب�ضكل  املعقدة  والإجراءات  املخت�ضة 

والعمل ب�ضكل قانوين، )3( حتديات تتعلق بالإدارة والت�ضويق، حيث تفتقد هذه امل�ضروعات اإىل 

املعرفة واخلربة الإدارية التي ت�ضمح لأ�ضحابها بالعمل ب�ضكل متقن ومربح والت�ضويق ملنتجاتهم، 

وجود  عدم  هو  امل�ضروعات  هذه  مع  التعامل  حتديات  اأكرب  من  اأن  حيث  املعلومات،  توفر   )4(

معلومات كافية عنها وعدم اإتاحة معلومات كافية لها. هناك نق�ص يف املعلومات لدى اجلهات 

احلكومية والغري حكومية حول احتياجات هذه امل�ضروعات واأ�ضحابها، مما يوؤثر ب�ضكل مبا�ضر 

على القدرة يف م�ضاعدتها. ومن ناحية اأخرى تفتقد امل�ضروعات نف�ضها اإىل املعلومات الالزمة يف 

خمتلف مراحل دورة حياة امل�ضروع، )5( الإجراءات احلكومية، حيث تزيد العبء على اأ�ضحاب 

للت�ضجيل  اإجراءات معقدة ومكلفة  اأن يواجهوا  امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة والذين عليهم 

يف كافة اجلهات احلكومية املخت�ضة وا�ضتخراج الرتاخي�ص، )6( انت�ضار القطاع الغري ر�ضمي 

حديثة  درا�ضة  اأ�ضارت  غزة،  قطاع  ويف   .)2010 العامة،  ال�ضيا�ضة  لدرا�ضات  الوطني  )املركز 

اإىل اأبرز املعوقات التي تواجه امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف قطاع غزه، وقد �ضملت هذه 

املعوقات ما يلي: )1( معوقات تتعلق بالتمويل، )2( معوقات اقت�ضادية تتعلق ببيئة ال�ضتثمار، 

تنظيمية  معوقات   )5( واإدارية،  فنية  معوقات   )4( وخارجية،  داخلية  ت�ضويقية  معوقات   )3(

وت�ضريعية. )امل�ضهراوي والرمالوي، 2015(.

حول  متخ�ض�ضة  درا�ضة  خل�ضت  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  دول  يف  اأما   

البيئة ال�ضتثمارية للم�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف دول املجل�ص اإىل اأن اأهم املعوقات التي 

تواجه امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة تتمثل ب�ضعوبة احل�ضول على التمويل، وغياب 

ا�ضرتاتيجية وا�ضحة لهذه امل�ضروعات، وندرة املوارد الب�ضرية املاهرة، وتدين م�ضتوى القدرات 

امل�ضروعات،  لهذه  والت�ضويقية  الإدارية  القدرات  و�ضعف  الإنتاج،  اأ�ضاليب  و�ضعف  التكنولوجية 

وعدم وجود اأطر تنظيميه لها )مقابله، 2014(. وتو�ضل تقرير)IFC, 2012( اإىل ذات النتائج، 

واأ�ضار اإىل بع�ص املعوقات والتحديات اخلا�ضة بدول املجل�ص ب�ضكل عام وكان من اأهمها-على 

�ضبيل املثال ل احل�ضر- م�ضاألة احل�ضول على التمويل، وحتديات تتعلق ب�ضوق العمل، ومعوقات 

و�ضعوبة  ال�ضوق  حجم  �ضغر  عن  ناهيك  الإبتكار،  نحو  التوجه  و�ضعف  بالإدارة  عالقة  ذات 

الو�ضول اإىل الأ�ضواق، اإىل جانب �ضعوبة احل�ضول على الأرا�ضي واملواقع الالزمة لال�ضتثمار، 

وظاهرة الت�ضرت )التجارة امل�ضترتة(، و�ضعوبة احل�ضول على العمالة املاهرة، واملناف�ضة من قبل 
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املنتجات امل�ضتوردة، وكذلك قلة خدمات الدعم الفني املقدمة للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية 

اإىل  بالإ�ضافة  والبيانات،  وامل�ضوحات  والقطاعية  امليدانية  الدرا�ضات  وحمدودية  واملتو�ضطة، 

 )Dahi, 2012( التحديات ذات العالقة بالبريوقراطية وبيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال. وناق�ص

اأهم التحديات التي تواجه امل�ضروعات ال�ضغرية  يف دول جمل�ص التعاون مبا فيها �ضلطنة عمان 

وتو�ضل اإىل ذات النتائج والتحديات ال�ضابقة. ويف درا�ضة حول امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة 

يلي:  مبا  تتمثل  امل�ضروعات  هذه  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  اأن  تبني  التعاون،  جمل�ص  دول  يف 

)1( �ضعوبة احل�ضول على التمويل واجتذاب النق�ص يف اخلدمات املالية وحمدودية موؤ�ض�ضات 

التمويل، )2( �ضعف البنية التحتية للم�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة، خا�ضة يف جمالت الإنتاج 

والت�ضويق والت�ضدير، )3( عدم توافر موؤ�ض�ضات لتقدمي امل�ضاعدات الفنية للم�ضاريع ال�ضغرية 

واملتو�ضطة خا�ضة يف جمالت اكت�ضاب مهارات العمل واإدارة امل�ضروعات ف�ضاًل عن عدم تاأهيل 

الكثري من  ان�ضمام  العاملية خا�ضة بعد  للموا�ضفات  امل�ضروعات لإنتاج خمرجات مطابقة  تلك 

الـدول اإىل منظمة التجارة العاملية وتوقيع بع�ص الدول اتفاقيات �ضراكة دولية، ) 4( التحديات 

اأ�ضعار الإنتاج،  اإىل ارتفاع  يوؤدي  التي يتم ا�ضتريادها  الأمر الذي  املتعلقة بتوفري املواد اخلام 

�ضعف   )6( واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  بامل�ضروعات  خا�ضة  حديثة  ت�ضريعية  بنية  وجود  عدم   )5(

و�ضعوبة الروابط الأمامية واخللفية والتكامل مع امل�ضروعات الكبرية، )7( عـدم ا�ضتكمال الأطـر 

الت�ضريعية والهيكلية للـم�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة فـي غالبية دول املجل�ص، )8(  �ضعف ربـط 

الـ�ضـيـا�ضـات والإجـــراءات الـخـا�ضـة بـالـمـ�ضـروعـات ال�ضغرية واملتو�ضطة مبعوقات جناحها مثل 

للم�ضروعات  اإح�ضائية  بيانات  قـاعـدة  تـوافـر  عـدم   )9( والتاأهيل،  والتدريب  التعليم  �ضيا�ضات 

ال�ضغرية واملتو�ضط )ح�ضني الأعرج، 2015(.

اأعدها  درا�ضة  اأ�ضارت  التحديد،  وجه  على  عمان  �ضلطنة  يف  احلال  واقع  وبخ�ضو�ص   

قطاع  يواجهها  رئي�ضية  حتديات  خم�ص  اإىل  ال�ضرتاتيجية،  للدرا�ضات  الدبلوما�ضي  املركز 

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف ال�ضلطنة وهي: )1( التحديات الت�ضويقية والتي 

الت�ضويقية  الكفاءة  و�ضعف  واخلارجية،  املحلية  الكبرية  امل�ضروعات  قبل  من  باملناف�ضة  تتمثل 

وعدم توفر احلوافز الكافية للمنتجات املحلية، )2( التحديات الإدارية والتي تتمثل بعدم اإتباع 

الفنية  التحديات   )3( والإح�ضاءات،  املعلومات  نق�ص  وم�ضاألة  الإدارة،  يف  احلديثة  الأ�ضاليب 

التحديات   )4( التكاليف،  باأقل  الإنتاج  على  والقدرة  الإنتاج  واأ�ضاليب  بجوانب  تتعلق  والتي 

واأ�ضحاب  الأعمال  رواد  على  يجب  التي  اجلهات  بتعدد  تتمثل  والتي  والت�ضريعية  التنظيمية 

اإىل  الو�ضول  ب�ضعوبة  تتمثل  والتي  بالتمويل  املتعلقة  التحديات   )5( معها،  التعامل  امل�ضروعات 

م�ضادر التمويل و�ضعوبة احل�ضول على التمويل و�ضعوبة عمليات املتابعة ملا بعد عملية التمويل 

)املركز الدبلوما�ضي للدرا�ضات ال�ضرتاتيجية ، 2014(.

و�ضنفت درا�ضة اأخرى )اجلفيلي، 2013( التحديات التي تواجه امل�ضروعات ال�ضغرى   

والتي  باملجتمع،  تتعلق  حتديات   )1( هي:  اأنواع  ثالثة  اإىل  ال�ضلطنة  يف  واملتو�ضطة  وال�ضغرية 

تخت�ص بطريقة التن�ضئة الجتماعية والرتبية ومدى وعي املجتمع باأهمية ريادة الأعمال والعمل 

و�ضهولة  وال�ضتثمارية  القت�ضادية  بالبيئة  تتعلق  حتديات   )2( والإبداع،  البتكار  وثقافة  احلر 

ممار�ضة الأعمال، )3( حتديات تتعلق بالأفراد )اأ�ضحاب امل�ضروعات(، التي تتلخ�ص يف جاهزية 

تاأ�ضي�ص واإدارة م�ضروعاتهم.  ومن  اأ�ضحاب امل�ضروعات على حتمل متطلبات وخماطر  وجدية 

جانب اآخر، ح�ضرت درا�ضة )احلارثي، 2015( التحديات يف بيئة العمل وبيئة ممار�ضة اأن�ضطة 

الأعمال و�ضمان الفر�ص املتكافئة بني رجال الأعمال واإنفاذ ت�ضريعات حتقق املناف�ضة العادلة. 

واإىل جانب ذلك، اأ�ضارت الدرا�ضة اإىل اأهمية و�ضع ا�ضرتاتيجية وا�ضحة يف جمال امل�ضروعات 

هذه  اإجناح  �ضاأنها  من  التي  املوؤ�ض�ضات  منظومة  وتوفري  واملتو�ضطة،  وال�ضغرية  ال�ضغرى 

ال�ضرتاتيجية. بالإ�ضافة اإىل الدرا�ضات ال�ضابقة، هناك العديد من الدرا�ضات الأخرى اخلا�ضة 

)العربي،  منها  تواجهها،  التي  والتحديات  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  بواقع 

ال�ضطح  الدرا�ضات على  واأبرزت هذه   ،)2011 2012؛ اخلرو�ضي،  واآخرون،  البلو�ضي،  2014؛ 

اأخرى اأهمية عدم توازن وتكامل املناخ املحفز لنمو هذه امل�ضروعات، وركزت على ق�ضية  مرة 

الن�ضب املحددة للتعمني، وعدم الإلتزام بقانون العمل من قبل امل�ضروعات العاملة ل �ضيما تلك 

العاملة يف القطاع غرياملنظم، اإىل جانب �ضعف الإنفاق يف جمال البحث والتطوير والإبتكار، 

وتف�ضيل الُعمانيني العمل بالقطاع احلكومي على القطاع اخلا�ص.

امل�ضروعات  تواجه  التي  التحديات  اأهم  تلخي�ص  ميكن  ال�ضابقة  الدرا�ضات  لنتائج  ووفقًا   

ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف �ضلطنة ُعمان على النحو التايل، علمًا باأن ت�ضل�ضل هذه التحديات 

-املبني اأدناه- ل يعك�ص باأي �ضكل من الأ�ضكال اأهميتها وقوة تاأثريها على م�ضرية امل�ضروعات التنموية:

1. املناف�ضة من قبل املنتجات امل�ضتوردة: وتتمثل بالطلب على املنتجات الأجنبية ب�ضبب انفتاح 
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ال�ضوق على ال�ضترياد، مع ق�ضور احلماية اجلمركية. ومما يزيد من حدة امل�ضكلة تدين 

م�ضتوى ولء امل�ضتهلكني لل�ضلع املحلية وتف�ضيلهم للمنتجات امل�ضتوردة.

2. املعوقات الإدارية والإجرائية: تتمثل ب�ضعف اخلربات الإدارية وافتقار معظم امل�ضروعات 

اإىل خلق  الأحيان  يوؤدي يف كثري من  ال�ضليم مما  التنظيمي  للهيكل  وال�ضغرية  ال�ضغرى 

الكثري من امل�ضاكل مثل عدم القدرة على الف�ضل بني الإدارة وامللكية، وعدم الربط بني 

ال�ضلطة وامل�ضئولية.            

3. عدم �ضمولية خدمات الدعم الفني املقدمة للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة.

4. حمدودية الدرا�ضات امليدانية القطاعية وامل�ضوحات التي حتلل هذا القطاع وتتابع تطوراته.

5. تركز امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف قطاعات التجارة واخلدمات و�ضعف 

الروابط الأمامية واخللفية بني امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة فيما بينها من 

جهة، وفيما بينها وبني امل�ضروعات الكبرية من جهة اأخرى.  

6. م�ضكلة احل�ضول على التمويل. 

7. حتديات تتعلق ب�ضوق العمل: وتتمثل بتف�ضيل املواطنني للوظائف احلكومية على الوظائف يف 

القطاع اخلا�ص لأ�ضباب عديدة تتعلق بالأجور واملزايا )املعهد العربي للتخطيط، 2014(.

8. حتديات تتعلق بالإدارة و�ضعف التوجه للعمل احلر والبتكار.

9. �ضغر حجم ال�ضوق و�ضعوبة الو�ضول اإىل الأ�ضواق، وتتمثل هذه امل�ضكلة و�ضول العديد من 

الأ�ضواق  اإىل  و�ضولها  ا�ضتحالة  مع  املحلي  ال�ضوق  اإىل  الأحيان  من  كثري  يف  امل�ضروعات 

على  قدرتها  انعدام  ب�ضبب  اأو  تنتجها،  التي  اخلدمة  اأو  ال�ضلعة  طبيعة  ب�ضبب  اخلارجية 

لنق�ص  نتيجة  اأو  والإنت�ضار،  للتو�ضع  الالزم  املال  راأ�ص  توفر  عدم  ب�ضبب  اأو  املناف�ضة، 

الو�ضول  تكاليف  وارتفاع  املجال  هذا  يف  والفني  املوؤ�ض�ضي  الدعم  توفر  وعدم  املعلومات 

اإىل هذه الأ�ضواق. ويحرم �ضغر حجم ال�ضوق وحمدودية الو�ضول اإىل الأ�ضواق الكثري من 

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة من الإ�ضتفادة من وفورات احلجم ومن زيادة 

ربحيتها مما يحد من قدرتها على التو�ضع. 

امل�ضاكل اخلا�ضة بقطاع  اأهم  الظاهرة من  امل�ضترتة، حيث تعترب هذه  التجارة  10.  ظاهرة 

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 

)املعهد العربي للتخطيط، 2014(.

11. البريوقراطية و�ضعوبة الإجراءات  وبيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال. 

وت�ضري التحديات ال�ضابقة اإىل ارتفاع م�ضتوى امل�ضوؤولية امللقاة على عاتق كافة اجلهات   

ذات العالقة بتنمية امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة، �ضواًء كانت موؤ�ض�ضات حكومية 

اأو غري حكومية، و�ضواًء كانت موؤ�ض�ضات متويلية اأو غري متويلية، اإ�ضافًة اإىل بع�ص املوؤ�ض�ضات التي 

ل تخت�ص بهذه امل�ضروعات واإمنا تقدم لها خدمات معينة.  يف اجلزء التايل من هذه الدرا�ضة، 

ال�ضغرية  امل�ضروعات  تواجه  التي  التحديات  اأبعاد  لأبرز  ومعمق  دقيق  حتليل  اإجراء  �ضيتم 

واملتو�ضطة وتعيق منوها يف ال�ضلطنة من خالل الرتكيز على امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة العاملة 

يف حمافظة ظفار. وت�ضتند عملية على التحليل على درا�ضة اأبعاد كل حتدي من هذه التحديات 

واأ�ضبابه وتبعاته، واحللول املقرتحة واآلية احلل واجلهات املعنية بالتنفيذ. 

رابعًا: درا�سة حتليلة للتحديات التي تواجه امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف �سلطنة عمان

يهدف هذا اجلزء من الدرا�ضة اإىل حتديد وعر�ص التحديات واملعوقات التي تواجه   

ا�ضتقراء  خالل  من  وذلك  عمان،  �ضلطنة  يف  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات 

حجم  العتبار  بعني  الأخذ  مع  م�ضروعاتهم  منو  معوقات  اأبرز  حول  امل�ضروعات  اأ�ضحاب  اآراء 

امل�ضروعات والقطاعات التي تعمل بها. ويعر�ص هذا اجلزء اآراء القائمني على اإدارة امل�ضروعات 

حول احتياجاتهم من اخلدمات التمويلية وغري التمويلية، وطبيعة الدور املطلوب من موؤ�ض�ضات 

الدعم الفني  للتقليل من حدة التحديات التي تواجه هذه امل�ضروعات. 

ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة، فقد مت ال�ضتناد على نتائج الدرا�ضة امليدانية التي نفذها   

عمان  و�ضناعة  جتارة  غرفة  مع  التعاون  اإطار  يف  ظفار  حمافظة  يف  للتخطيط  العربي  املعهد 

مبحافظة ظفار. ويف هذا الإطار، فقد مت ت�ضميم ا�ضتبانة �ضاملة وخا�ضة مت توزيعها على عينة 

من امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة العاملة يف حمافظة ظفار. وتتكون ال�ضتبانة من 

�َص اجلزء الأول جلمع البيانات واملعلومات حول خ�ضائ�ص امل�ضتجيبني من  ثالثة اأجزاء. ُخ�ضِ

رواد الأعمال والقائمني على امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة )العمر و�ضنوات اخلربة 
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وامل�ضتوى التعليمي واحلالة الجتماعية وعدد اأيام و�ضاعات العمل الأ�ضبوعية، اإ�ضافة اإىل م�ضتوى 

اأما اجلزء الثاين من ال�ضتبانة، فقد  الثقافة امل�ضرفية والإئتمانية لرواد الأعمال وغريها (. 

�َص جلمع البيانات واملعلومات التي تعك�ص خ�ضائ�ص امل�ضروعات قيد الدرا�ضة، ل �ضيما تلك  ُخ�ضِ

التي توؤثر يف اأداء وقدرة هذه امل�ضروعات على والتو�ضع والإنت�ضار والتطور)حجم امل�ضروع، وعدد 

العمال وحجم راأ�ص املال، واأ�ضلوب التوزيع، واملوقع، واأ�ضلوب التمويل يف مرحلة التاأ�ضي�ص، ونظم 

املعلومات امل�ضتخدمة، واحل�ضة ال�ضوقية، وعدد الفروع، وم�ضدر املناف�ضة، والقطاع الذي يعمل 

به امل�ضروع، وم�ضدر التمويل امل�ضتخدم، اإ�ضافة اإىل بع�ص املعلومات الأخرى(. اأما اجلزء الثالث 

�َص ل�ضتقراء اآراء امل�ضتجيبني بدقة وتف�ضيل حول التحديات  والأخري من ال�ضتبانة، فقد ُخ�ضِ

بع�ص  تاأثري  حول  اآراءهم  ول�ضتقراء  واملتو�ضطة،  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  تواجه  التي 

 ، الفني  الدعم  خدمات  على  واحل�ضول  التمويل،  على  احل�ضول  مب�ضاألة  تتعلق  التي  املعوقات 

والو�ضول اإىل املعلومات، واملعوقات التي تتعلق الو�ضول اإىل الأ�ضواق  واملناف�ضة والعوامل املوؤثرة 

يف تكاليف الإنتاج وحجم الإيرادات، واملعوقات املتعلقة ببيئة ال�ضتثمار.  وقد �ضملت الدرا�ضة 

.
)2(

212 م�ضروعًا قاموا بتعبئة ال�ضتبانة ب�ضكل دقيق وكامل

قيد  امل�ضروعات  تواجه  التي  التحديات  بتحليل  البدء  -وقبل  ال�ضروري  من  ونرى   

الدرا�ضة- اأن نعر�ص بع�ص الإح�ضائيات التي تعك�ص اأداء امل�ضروعات قيد الدرا�ضة. يبني ال�ضكل 

رقم )2( التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات قيد الدرا�ضة ح�ضب احلجم )�ضغرى و�ضغرية ومتو�ضطة 

وكبرية( وذلك بالعتماد على معيار عدد العمال )عمالة حملية ووافدة(، كما يبني ال�ضكل رقم  

)2( التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب احلجم يف فرتة تاأ�ضي�ضها. فقد بلغ متو�ضط عدد العمال 

3.45 عامل عند  بلغ  6.3 عامل مقارنة مبتو�ضط  احلاليني يف امل�ضروعات قيد الدرا�ضة حوايل 

التاأ�ضي�ص. وهذا يعك�ص منو وا�ضح يف متو�ضط عدد العمال، ويعك�ص قدرة هذه امل�ضروعات على 

خلق فر�ص عمل جديدة وامل�ضاهمة يف رفع معدلت الت�ضغيل ولو مبعدلت ب�ضيطة. 

ال�ضكل رقم )2(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب احلجم عند التاأ�ضي�ص وعدد العمال احلايل

      امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.

امل�ضروعات  فئة  من  انتقلت  الدرا�ضة  قيد  امل�ضروعات  بع�ص  اأن  ال�ضكل  من  ويت�ضح   

من  ال�ضغرى  امل�ضروعات  ن�ضبة  انخف�ضت  )حيث  ال�ضغرية  امل�ضروعات  فئة  اإىل  ال�ضغرى 

حوايل 84.7 % عند التاأ�ضي�ص اإىل حوايل 55.4 % يف الوقت احلايل(، كما اأن بع�ص امل�ضروعات 

انتقلت من فئة امل�ضروعات ال�ضغرية اإىل فئة امل�ضروعات املتو�ضطة )ارتفعت ن�ضبة امل�ضروعات 

لأ�ضباب  ذلك  يعزى  وقد  احلايل(،  الوقت  يف   %  3.2 اإىل  التاأ�ضي�ص  عند   %  0.5 من  املتو�ضطة 

والدعم  بالتمويل  تتعلق  اأخرى  وم�ضائل  الدخل  ومو�ضمية  واملناف�ضة  ال�ضوق  حجم  اأهمها  كثرية 

الفني. وبهذا ميكن القول اأن حوايل 32.4 % من امل�ضروعات قيد الدرا�ضة انتقلت من م�ضروعات 

�ضغرى اإىل م�ضروعات �ضغرية، وحوايل 2.7 % من م�ضروعات �ضغرية اإىل متو�ضطة، بينما بقيت 

باقي امل�ضروعات �ضمن نف�ص احلجم. ويف ذات الوقت، �ضهدت حوايل 1 % من امل�ضروعات قيد 

الدرا�ضة تراجعًا يف عدد العمال احلاليني مقارنة بعدد العمال عند التاأ�ضي�ص، بينما بقي عدد 

العمال كما هو عليه يف حوايل 31.1 % من امل�ضروعات.  وهذا يعني اأن هذه امل�ضروعات مل حتقق 

منوًا مقا�ضًا بالزيادة يف عدد العمال وعدم قدرتها على خلق املزيد من فر�ص العمال، الأمر الذي 

ي�ضتوجب درا�ضة الأ�ضباب وو�ضع احللول.

حوايل   اأن  تبني  فقد  احلايل،  املال  وراأ�ص  التاأ�ضي�ص  عند  املال  راأ�ص  قيمة  وبخ�ضو�ص   

28.4 % من امل�ضتجيبني مل يقدموا معلومات حول حجم راأ�ص املال عند التاأ�ضي�ص وحجم راأ�ص 

املـال احلايل مل�ضروعاتهم وذلك لأ�ضباب غري معلومة متامًا للباحثني لكـن ميكن التكهـن بها، واأهمهـا 

والتعاون مع غرفة جتارة و�ضناعة عمان مبحافظة ظفار  بالتن�ضيق  امليدانية  الدرا�ضة  ا�ضتبانة  اإعداد وت�ضميم وتوزيع  )2( مت 

وذلك يف اإطار اخلدمات ال�ضت�ضارية التي يقدمها املعهد للدول العربية.
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تخوفهم من ا�ضتخدام هذه املعلومات لأغرا�ص غري بحثية. وبالعتماد على املعلومات املتوفرة عن 

املال  راأ�ص  حجم  تراوح  فقد  الدرا�ضة(،  قيد  امل�ضروعات  من   %  71.6 )حوايل  امل�ضروعات  بع�ص 

احلايل للم�ضروعات القائمة التي تتوفر عنها معلومات بني )1000-50,000( ريال ُعماين. وجتدر 

الإ�ضارة اإىل اأن حوايل 15.7 % من امل�ضروعات �ضهدت تراجعًا يف حجم راأ�ص املال، بينما بقيت قيمة 

راأ�ص املال ثابتة حلوايل 28.3 %. واأ�ضار حوايل 46 % ممن اأف�ضحوا عن راأ�ص املال اإىل اأن راأ�ص 

املال م�ضروعاتهم قد ارتفع مقارنة مبا كان عليه احلال عند التاأ�ضي�ص، وهذا يعك�ص منو يف حجم 

يتاأثر بعوامل  اأن منو امل�ضروعات   اإىل  الإ�ضارة  امل�ضروعات.  ويف هذا الإطار، نرى من ال�ضروري 

كثرية تتعلق بالتمويل والدعم الفني والتوجيه، اإ�ضافة اإىل حجم ال�ضوق واملهارات الإدارية والفنية 

لدى العاملني وحجم ال�ضوق واملناف�ضة وخ�ضائ�ص اإدارة امل�ضروع والقطاع وغريها من العوامل.

باأن حوايل  القول  ن�ضتطيع  معًا،  املال  وراأ�ص  العمال  الزيادة يف عدد  موؤ�ضر  وبالتدقيق يف   

59.9 % من امل�ضروعات قيد الدرا�ضة مل ت�ضهد زيادة بعدد العمال اأو زيادة يف حجم راأ�ص املال، وهذه 

ن�ضبة مرتفعة وظاهرة حتتاج اإىل مزيد من التحليل اإذا ما اأخذنا بعني العتبار متو�ضط �ضنوات عمر 

هذه امل�ضروعات. وحققت حوايل 23.4 % من امل�ضروعات زيادة يف عدد العمال اأو راأ�ص املال، بينما 

حققت حوايل 16.7 % من امل�ضروعات منوًا يف كل من راأ�ص املال وعدد العمال معًا.  يبني ال�ضكل 

رقم )3( التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب موؤ�ضرات النمو )عدد العمال اأو راأ�ص املال( واحلجم.

ال�ضكل رقم  )3(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب النمو يف راأ�ص املال وعدد العمال واحلجم

  امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.

ومن جانب اآخر، وعند اختبار العالقة بني حجم ونوع املناف�ضة وم�ضتوى النمو يف راأ�ص   

تواجه مناف�ضة حملية  تنمو  التي مل  امل�ضروعات  % من   81 اأن حوايل  العمال، تبني  املال وعدد 

% منها كانت تواجه مناف�ضة  فقط، وحوايل 11 % منها تواجه مناف�ضة اأجنبية فقط، وحوايل 8 

 % من م�ضروعات حملية واأجنبية، اأنظر ال�ضكل رقم )4(.  ومن جانب اآخر، تبني اأن حوايل 61.7 

من امل�ضروعات التي تواجه مناف�ضة حملية مل حتقق منوًا، وحوايل 62.5 % من امل�ضروعات التي 

تعاين من مناف�ضة اأجنبية وحوايل 43.5 % من امل�ضروعات التي تواجه مناف�ضة حملية واأجنبية 

اأداء  اأو راأ�ص املال. ويف حماولة للربط بني م�ضتوى  معًا مل حتقق اأي منو يذكر يف عدد العمال 

امل�ضروعات والتحديات التي واجهتها هذه امل�ضروعات خالل دورة حياة امل�ضروع املختلفة، تبني اأن 

حوايل 84.7 % من امل�ضروعات واجهت حتديات و�ضعوبات يف مرحلة التاأ�ضي�ص، وحوايل 30.6 % 

واجهت �ضعوبات يف مرحلة الت�ضغيل، بينما كانت ن�ضبة امل�ضروعات التي واجهت �ضعوبات اأثناء 

عملية تطوير وتو�ضيع امل�ضروع حوايل 11.3 %. ويبني ال�ضكل رقم )5(التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات 

ح�ضب احلجم والتحديات خالل مراحل دورة حياة امل�ضروع. وا�ضتكماًل لتحليل وعر�ص خ�ضائ�ص 

نوع  للم�ضروعات ح�ضب  الن�ضبي  التوزيع   )3( رقم  يبني اجلدول  الدرا�ضة، كما  قيد  امل�ضروعات 

امل�ضروع وبع�ص اخل�ضائ�ص الهامة.

ال�ضكل رقم )4(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب موؤ�ضر النمو وطبيعة املناف�ضة

    امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.
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ال�ضكل رقم  )5(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات قيد الدرا�ضة ح�ضب القطاع واحلجم والتحديات خالل 

مراحل عمر امل�ضروع

 امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.       

بعد عر�ص اأبرز خ�ضائ�ص امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة قيد الدرا�ضة،   

وبع�ص موؤ�ضرات النمو يف هذه امل�ضروعات، فقد بات من ال�ضروري التعرف على التحديات التي 

تواجه هذه امل�ضروعات وتوؤثر يف اأدائها وتعيق منوها. يبني اجلدول رقم )4 ( الرتتيب التنازيل 

قيد  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  واجهت  التي  وال�ضعوبات  التحديات  لأبرز 

الدرا�ضة واأثرت �ضلبًا يف اأدائها وقدرتها على التو�ضع والنمو وخالل جميع مراحل عمر امل�ضروع. 

ويت�ضح من اجلدول اأن مو�ضمية الإنتاج، و�ضغر حجم ال�ضوق، وم�ضاألة التمويل، ونق�ص خدمات 

اأبرز خم�ضة عوامل تعيق منو امل�ضروعات باأحجامها  الدعم الفني، والحتكار والت�ضخم، كانت 

عدد  على  مق�ضوم  املتو�ضط  قيم  )جمموع  احلجم  ح�ضب  التحديات  موؤ�ضر  وبح�ضاب  املختلفة. 

يليها   ،%  73 ال�ضابقة  بالعوامل  تاأثرًا  الأكرث  كانت  املتو�ضطة  امل�ضروعات  اأن  تبني  املتغريات(، 

امل�ضروعات ال�ضغرى 67 %، وكانت امل�ضروعات ال�ضغرية الأقل تاأثرًا 64 % بهذه التحديات.

اجلدول رقم )3(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب احلجم وبع�ص اخل�ضائ�ص الهامة

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىاجلميعالبيان

42.9 %26.1 %9.8 %17.6%يوجد للم�ضروع موقع اإلكرتوين
28.6 %21.7 %3.3 %11.7%يوجد للم�ضروع ح�ضابات لو�ضائل التوا�ضل الجتماعي

 يوجد للم�ضروع بريد اإلكرتوين للتوا�ضل مع العمالء اأو الغرف 

التجارية وال�ضناعية

%10.4% 4.9%  17.4% 14.3

57.1 %31.5 %1.6 %15.8% ي�ضتخدم امل�ضروع اأنظمة املعلومات يف الإدارة 
%3.3%14.0%يتوفر لدى امل�ضروع خم�ض�ضات للت�ضويق للو�ضول لالأ�ضواق  25.0% 57.1

%0.0 %1.4%يتوفر لدى امل�ضروع خم�ض�ضات لتطوير املنتج  2.2% 14.3
يتوفر لدى امل�ضروع خم�ض�ضات للتدريب ودعم الريادة والإبداع 

يف جمال عملها

%1.8% 0.8%  3.3% 0.0

يتاأثر اأداء امل�ضروع بالتطورات القت�ضادية املحلية ومو�ضمية 

ال�ضياحة

%73.9% 73.2% 75.0%71.4

اإدارة امل�ضروع على اإطالع على اآخر امل�ضتجدات القت�ضادية 

املحلية املوؤثرة يف اأدائها 

%14.9% 12.2% 19.6% 0.0

14.3 %20.7 %10.6 %14.9%يتاأثر اأداء امل�ضروع بالتطورات القت�ضادية الدولية 
امل�ضروع على اإطالع على اآخر امل�ضتجدات القت�ضادية الدولية 

املوؤثرة 

%9.5% 8.9% 10.9% 0.0

ي�ضتفيد امل�ضروع من البيانات املتوفرة على املوقع الإلكرتوين 

لغرفة التجارة وال�ضناعة

%4.1% 3.3% 4.3% 14.3

يتوفر لدى امل�ضروع جميع الن�ضرات والكتيبات ال�ضادرة عن غرفة 

التجارة وال�ضناعة

%6.3% 6.5% 5.4% 14.3

ي�ضارك امل�ضروع يف الفعاليات التي تنظمها غرفة التجارة 

وال�ضناعة

%13.1% 13.0% 14.1% 0.0

يتوفر لدى امل�ضروع مندوب لالإت�ضال مع غرفة التجارة 

وال�ضناعة

%34.7% 37.4% 30.4% 42.9

%48.0 %51.8%هل مت حتديد اجلدوى القت�ضادية للم�ضروع يف مرحلة التاأ�ضي�ص  54.3% 85.7
للم�ضروع رغبة يف التو�ضع وتوجه للنمو والتطور خالل ال�ضنوات 

القادمة 

%87.4% 9.8% 26.1%42.9

  مالحظة: نتائج الدرا�ضة امليدانية.
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اجلدول رقم )4(: الرتتيب التنازيل لأهم التحديات وال�ضعوبات التي توؤثر يف اأداء امل�ضروعات ح�ضب احلجم

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىالبيان

100 %78 %94%الأداء القت�ضادي الكلي ومو�ضمية الإنتاج
100 %88 %89%معوقات تتعلق ب�ضغر حجم ال�ضوق املحلي

86 %80 %87%�ضعوبة احل�ضول على التمويل باأنواعه املختلفة 
التجارة  غرفة  لدى  الالزمة  الفني  الدعم  خدمات  توفر  عدم 

وال�ضناعة
%86% 78% 96

100 %86 %85 %�ضعوبة احل�ضول على الدعم الفني بكافة اأ�ضكاله
91 %80 %85 %الإحتكار والت�ضخم

86 %78 %83 %انت�ضار ظاهرة التجارة امل�ضترتة
قلة املوؤ�ض�ضات املحلية والدولية التي تقدم الدعم الفني للم�ضروعات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة
% 78% 78% 71

ال�ضغرى  امل�ضروعات  وا�ضحة ودقيقة بقطاع  ت�ضريعات  عدم وجود 

وال�ضغرية واملتو�ضطة
% 75% 66% 71

71 %73 %72 %�ضعوبة احل�ضول على اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ض�ضات احلكومية
71 %70 %71 %معوقات تتعلق باأ�ضعار مدخالت الإنتاج

57 %63 %68 %�ضعوبة الو�ضول اإىل ال�ضوق املحلية »�ضوق ال�ضلطنة«
43 %61 %68 %معوقات تتعلق ب�ضعف عملية الت�ضويق 
57 %48 %68 %معوقات تتعلق بتوفر مدخالت الإنتاج

71 %79 %67 %الإجراءات البريوقراطية يف املعامالت احلكومية
71 %70 %66 %ال�ضرائب والر�ضوم ب�ضكل عام  

94 %52 %61 %ارتفاع معدل دوران العاملني يف امل�ضروع
29 %64 %59 %غياب الدعم احلكومي واحلوافز و�ضيا�ضات الت�ضجيع

86 %67 %57 %�ضعوبة لو�ضول اإىل الأ�ضواق اخلارجية
71 %57 %57 %معوقات تتعلق باإدارة امل�ضروع

57 %46 %52 %الأحداث ال�ضيا�ضية الإقليمية والدولية
71 %33 %50 %معوقات ذات طابع اجتماعي اأو ديني

43 %24 %25 %معوقات تتعلق بتكنولوجيا الإنتاج
29 %16 %14 %املناف�ضة من قبل املنتجات الأجنبية

املتو�ضط )موؤ�ضر التحديات(: جمموع الن�ضب لكل حجم من 

امل�ضروعات مق�ضوم على العدد
% 67%64 %73 

  مالحظة: نتائج الدرا�ضة امليدانية.

ويتاأثر اأداء امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة - بغ�ص النظر عن معايري قيا�ضه   

وتختلف م�ضادر  واملعيقات.  العوامل  بعدد من  املعايري-  اأف�ضل هذه  النظر حول  واختالف وجهات 

هذه املعيقات وم�ضبباتها، حيث يرتبط بع�ضها بخ�ضائ�ص رائد الأعمال والقائمني على امل�ضروعات 

)املهارات الإدارية والتعليم واخلربة وطبيعة العمل والتدريب..اإلخ(، ويرتبط بع�ضها الآخر بخ�ضائ�ص 

امل�ضروع )القطاع واحلجم وطبيعة املنتج وم�ضدر املواد الأولية اأ�ضلوب التوزيع ..اإلخ(. وترتبط بع�ص 

العوامل التي توؤثر يف اأداء امل�ضروعات ببع�ص العوامل اخلارجية املتعلقة بالظروف القت�ضادية الكلية 

املحلية والإقليمية والدولية. يبني اجلدول رقم )5( اأبرز جمموعة من العوامل واملعوقات التي توؤثر 

اأداء امل�ضروعات من وجهة نظر رواد الأعمال والقائمني على امل�ضروعات. ويالحظ من اجلدول  يف 

اأبرز هذه املعوقات هي تلك التي تتعلق ب�ضعف قدرات وكفاءة رواد الأعمال والقائمني على  اأن من 

امل�ضترتة،  التجارة  وظاهرة  ال�ضغرى(،  امل�ضروعات  يف  �ضيما  )ل  امل�ضروعات  اإدارة  يف  امل�ضروعات 

و�ضيطرة العمالة الوافدة على بع�ص فروع الإنتاج بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة، وتكتلها يف بع�ص 

املعوقات  اأبرز  ومن  املواطنني.  من  امل�ضروعات  واأ�ضحاب  املحلية  العمالة  على  يوؤثر  ب�ضكل  الأ�ضواق 

كذلك تلك التي تتعلق بالتمويل، ونق�ص املعلومات، والبيئة ال�ضتثمارية والبريوقراطية، و�ضغر حجم 

ال�ضوق واملناف�ضة، و�ضعف الروابط الأمامية واخللفية، وم�ضتوى الت�ضبيك بني هذه امل�ضروعات، اإ�ضافة 

اأي�ضًا ما يلي: )1( تظهر  اإىل تذبذب الإنتاج والدخل ب�ضبب مو�ضمية الإنتاج. ويالحظ من اجلدول 

املعوقات التي ترتبط بخ�ضائ�ص اإدارة امل�ضروع )عوامل داخلية( ب�ضكل اأكرب يف امل�ضروعات ال�ضغرى 

مقارنة بامل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة، )2( تتاأثر امل�ضروعات باأحجامها املختلفة بعملية 

نق�ص املعلومات بنف�ص امل�ضتوى، )3( تظهر م�ضكلة التمويل اأقل تاأثريًا يف امل�ضروعات ال�ضغرى مقارنة 

بامل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة، وقد يعزى ذلك ل�ضغر حجم التمويل املطلوب مقارنة 

لأنها  وذلك  ال�ضوق  حجم  ب�ضغر  تاأثرًا  الأقل  ال�ضغرى  امل�ضروعات  كانت   )4( الأخرى،  بالأحجام 

اأكرث  الإنتاج كانت  التي تتعلق بتكلفة  التحديات  الغالب، )5(  بطبيعتها تعتمد على �ضوق املنطقة يف 

تاأثريًا يف امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة، وكذلك التحديات التي تتعلق مبو�ضمية الإنتاج.  
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اجلدول رقم )5(: الرتتيب التنازيل للمعوقات واملتغريات التي توؤثر يف اأداء امل�ضروعات وم�ضدر هذه ال�ضعوبات-

ح�ضب احلجم

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىاجلميعالبيان

82.6 %82.6 %87.8 %85.6 %معوقات ترتبط بخ�ضائ�ص مدير امل�ضروع والعاملني يف الإدارة
89.1 %89.1 %80.5 %83.8 %معوقات تتعلق بانت�ضار ظاهرة التجارة امل�ضترتة

84.8 %84.8 %76.4 %80.2 %معوقات تتعلق مب�ضاألة التمويل خالل كافة مراحل عمر امل�ضروع
%79.3 %79.7 %78.4 %معوقات تتعلق بنق�ص املعلومات والبيانات بكافة اأنواعها  79.3

78.3%78.3 %74.0 %75.2 %معوقات تتعلق بالبيئة ال�ضتثمارية و�ضهولة ممار�ضة الأعمال
%79.3 %73.2 %74.8 %معوقات ذات عالقة بال�ضوق واملناف�ضة  79.3

75.0 %75.0 %74.8 %74.3 %معوقات ناجمة عن الظروف القت�ضادية الإقليمية والدولية
»الروابط  امل�ضروعات  مع  امل�ضروع  بعالقة  تتعلق  معوقات 

الأمامية واخللفية«

% 66.2% 61.8% 72.8% 72.8

66.3 %66.3 %51.2 %56.3 %معوقات تتعلق بخ�ضائ�ص القت�ضاد املحلي ومو�ضمية الإنتاج 
املمنوحة  واملزايا  ال�ضتثمار  ت�ضجيع  بقانون  تتعلق  معوقات 

للم�ضتثمر املحلي

% 48.2% 52.8% 44.6% 44.6

56.5 %56.5 %39.0 %45.9 %معوقات تتعلق بتكاليف الإنتاج
38.0 %38.0 %44.7%41.9 %معوقات ترتبط بخ�ضائ�ص القطاع الذي ينتمي له امل�ضروع
33.7 %33.7 %35.8 %34.2 %معوقات تتعلق ب�ضعف الدور احلكومي يف دعم امل�ضروعات

 مالحظة: نتائج الدرا�ضة امليدانية. 

)�ضناعية  القطاع  ح�ضب  امل�ضروعات  اأداء  يف  توؤثر  التي  املعوقات  اأبرز  وبخ�ضو�ص   

وجتارية وزراعية وخدمية(، ت�ضري البيانات اإىل اأن امل�ضروعات ال�ضناعية والتجارية ال�ضغرى 

وال�ضغرية واملتو�ضطة تعاين ب�ضكل رئي�ضي من تبعات ظاهرة التجارة امل�ضترتة، وتوا�ضع م�ضتوى 

و�ضغر  املعلومات،  ونق�ص  التمويل،  وم�ضاألة  امل�ضروعات،  على  والقائمني  الأعمال  رواد  قدرات 

بظاهرة  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  اخلدمية  امل�ضروعات  وتتاأثر  واملناف�ضة.  ال�ضوق  حجم 

القت�ضادية  الظروف  اإىل  بالإ�ضافة  واملناف�ضة،  وال�ضوق  املعلومات  ونق�ص  امل�ضترتة  التجارة 

وتعاين  الأعمال.  اأن�ضطة  ممار�ضة  و�ضهولة  ال�ضتثمارية  والبيئة  والدولية،  والإقليمية  املحلية 

التمويل وبع�ص  ب�ضكل رئي�ضي من م�ضاألة  واملتو�ضطة  ال�ضغرى وال�ضغرية  الزراعية  امل�ضروعات 

املعوقات التي ترتبط بقدرات واإنتاجية العاملني يف امل�ضروعات الزراعية. 

ويلخ�ص ال�ضكل رقم )6( م�ضتوى تاأثري املعوقات ال�ضابقة على امل�ضروعات قيد الدرا�ضة   

مبجموعها وح�ضب احلجم وح�ضب القطاع. ويت�ضح من ال�ضكل اأن قيمة موؤ�ضر التحديات )جمموع 

الن�ضب لكل فئة من امل�ضروعات مق�ضومًا على العدد( بالن�ضبة جلميع املتغريات كانت اأعلى من 

اأداء  %، ويدل ارتفاع قيمة املوؤ�ضر على قوة تاأثر   50 اأعلى من قيمة املتو�ضط وهو  %، وهي   60

امل�ضروعات قيد الدرا�ضة باأحجامها وقطاعاتها املختلفة بهذه املتغريات واملعوقات. ويبني ال�ضكل 

 ،)% اأن امل�ضروعات ال�ضغرية كانت الأكرث تاأثرًا بهذه املعوقات والأكرث معاناة )املوؤ�ضر = 69.05 

%(، ثم امل�ضروعات ال�ضغرى. ويت�ضح من ال�ضكل  تلتها امل�ضروعات املتو�ضطة )املوؤ�ضر = 67.72 

 = )املوؤ�ضر  الأخرى  بالقطاعات  مقارنة  تاأثرًا  الأكرث  كانت  ال�ضناعية  امل�ضروعات  اأن  كذلك 

70.78 %(، تلتها امل�ضروعات اخلدمية )املوؤ�ضر = 70.01 %(، ثم امل�ضروعات الزراعية )املوؤ�ضر 

= 68.47 %(، وكانت امل�ضروعات التجارية الأقل تاأثرًا.  وميكن ال�ضتدلل من ال�ضكل على كيفية 

ترتيب الأولويات اأمام اجلهات املعنية ، وكيفية توجيه املوارد املتاحة ب�ضكل فعال يراعي الأولويات 

وي�ضتهدف امل�ضروعات ب�ضكل �ضحيح. ويف اإطار نتائج حتليل وحتديد اأبرز التحديات التي تواجه 

امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدول العربية ب�ضكل عام ودور جمل�ص التعاون و�ضلطنة عمان 

التالية  الأجزاء  وتبني  الدول.  امل�ضرتكة بني هذه  التحديات  ابرز  ب�ضكل خا�ص، فقد مت حتديد 

حتلياًل لأهم هذه التحديات ب�ضكل دقيق ومف�ضل.

ال�ضكل رقم )6(: موؤ�ضر م�ضتوى تاأثري معوقات النمو على امل�ضروعات قيد الدرا�ضة ح�ضب احلجم والقطاع

  امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.
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1.3 م�سكلة الو�سول اإىل واحل�سول على التمويل

املختلفة  باأبعادها  التمويل  م�ضاألة  اإىل  اإ�ضارة  الدرا�ضة  من  ال�ضابقة  الأجزاء  ت�ضمنت   

وتاأثريها على اأداء امل�ضروعات القائمة وعلى عملية حتويل الأفكار ال�ضتثمارية اإىل م�ضروعات 

حقيقية، فقد يحرم عدم توفر التمويل الكثري من رواد الأعمال من ترجمة اأفكارهم ال�ضتثمارية 

اأن  اإىل  هنا  الإ�ضارة  املعي�ضي. وجتدر  م�ضتواهم  رفع  ت�ضاعد يف  قائمة  اإنتاجية  م�ضروعات  اإىل 

م�ضاألة احل�ضول على التمويل قد تواجه رواد الأعمال يف مرحلة اأو اأكرث من مراحل دورة حياة 

يبني  والتطوير(.  التو�ضع  مرحلة  الت�ضغيل  ومرحلة  البناء  ومرحلة  التاأ�ضي�ص  )مرحلة  امل�ضروع 

ال�ضكل رقم )7( التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب املرحلة الأ�ضعب يف احل�ضول على التمويل 

م�ضروعاتهم  يف  جتاربهم  واقع  ومن  امل�ضروعات  على  والقائمني  الأعمال  رواد  نظر  وجهة  من 

اأن  %( يعتربون   97 الأعمال )حوايل  اأن معظم رواد  ال�ضكل  ال�ضتثمارية احلالية. ويت�ضح من 

احل�ضول على التمويل يف مرحلة التاأ�ضي�ص هو الأ�ضعب. ويجدر هنا التاأكيد على مدى خطورة 

تنامي م�ضكلة عدم احل�ضول على التمويل يف مرحلة التاأ�ضي�ص وتاأثريها على م�ضتوى التوجه نحو 

ريادة الأعمال والعمل احلر لدى الذكور والإناث على حد �ضواء. 

ال�ضكل رقم  )7(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب املرحلة الأ�ضعب يف احل�ضول على التمويل

  امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.

واملنتجات  اخلدمات  تقدمي  اأهمية  على  التاأكيد  ال�ضروري  من  فاإنه  ال�ضياق،  هذا  ويف   

التمويلية للم�ضروعات باأحجامها وقطاعاتها املختلفة بكفاءة عالية، وهذا يتطلب قيام موؤ�ض�ضات 

التمويل املختلفة )بنوك جتارية، وموؤ�ض�ضات غري م�ضرفية، وموؤ�ض�ضات متخ�ض�ضة، وبنوك تنموية، 

وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ص، وموؤ�ض�ضات التمويل الإ�ضالمي.. اإلخ( مبتابعة الحتياجات التمويلية 

لهذه امل�ضروعات خالل كافة مراحل دورة حياة امل�ضروع وتقدمي ما يلزم من هذه اخلدمات وب�ضكل 

يالئم امل�ضروعات مبختلف اأحجامها وقطاعاتها. وجتدر الإ�ضارة كذلك اإىل اأن التعامل مع م�ضاألة 

التمويل وفهمها يتطلب لي�ص فقط معرفة الحتياجات التمويلية للم�ضروعات، ولكن يتطلب معرفة 

للعوامل واملعايري التي يراعيها رواد الأعمال والقائمني على امل�ضروعات عند اختيار م�ضدر وحجم 

بني  للمفا�ضلة  ت�ضتخدم  التي  املعايري  لأهم  التنازيل  الرتتيب   )6( رقم  يعر�ص اجلدول  التمويل. 

م�ضادر التمويل. ويت�ضح من اجلدول اأن من اأبرز معايري املفا�ضلة بني امل�ضروعات بغ�ص النظر 

عن احلجم هو توافق املنتجات مع ال�ضريعة الإ�ضالمية، وم�ضتوى التخ�ض�ص يف تقدمي اخلدمات 

التمويلية �ضواء ح�ضب القطاع اأو احلجم، اإ�ضافة اإىل مدى مالئمة املنتجات لحتياجات امل�ضروع 

التمويلية.  وقد تبني اأن امل�ضروعات املتو�ضطة تعطي اأهمية كبرية ل�ضعر الفائدة وتكلفة التمويل، 

وهذا �ضيء منطقي يف ظل قدرتها على اإثبات مالءتها املالية واإثبات قدرتها على ال�ضداد، الأمر 

الذي ينعك�ص على قدرتها على التفاو�ص مع م�ضدر التمويل. 
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اجلدول رقم )6(: الرتتيب التنازيل لأهم املعايري التي ي�ضتخدمها رواد الأعمال للمفا�ضلة بني م�ضادر التمويل- 

ح�ضب احلجم

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىاجلميعالبيان

%98%توافق املنتجات مع ال�ضريعة الإ�ضالمية  99%  99%  71
%موؤ�ض�ضة متخ�ض�ضة بتمويل القطاع الإنتاجي الذي تعمل به    82%  77%  87%  86

%مالئمة املنتجات املالية لحتياجات امل�ضروع التمويلية   80%  83%  79%98
%�ضعر الفائدة   78%  77%  77%  100

%�ضهولة الإجراءات و�ضرعة احل�ضول على القرار  77%  82%  77%92
%فرتة ال�ضداد   75%  73%  76%86

وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  متويل  جمال  يف  التخ�ض�ص 

واملتو�ضطة
%  75%  63%  88%98

%تكلفة القرتا�ص من غري الفائدة )موا�ضالت، عمولة، وثائق. اإلخ(  72%  73%  71%  57
%قيمة القر�ص املطلوب و�ضقف الإئتمان يف املوؤ�ض�ضة   72%  74%  70%  71

%63%68%قيمة الق�ضط ال�ضهري  75%  57
43%66%55%59%فرتة ال�ضماح

%تعاون م�ضدر التمويل مع �ضركة �ضمان القرو�ص  50%49%  52%43
%حجم ال�ضمانات املطلوبة  49%  41%  55%  100

�ضهولة الو�ضول اإىل م�ضدر التمويل-انت�ضار املوؤ�ض�ضة يف خمتلفة 

مناطق املحافظة
%  46%41%  53%43

57%26%27%27%نوع ال�ضمانات املطلوبة

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.        

ويف اإطار العمل على حتديد احللول املنا�ضبة والناجعة مل�ضاألة التمويل اأو بع�ص اأبعادها، فقد   

مت ا�ضتقراء اآراء رواد الأعمال والقائمني على امل�ضروعات حول طبيعة ما يعانونه يف م�ضاألة التمويل 

واأبعاد هذه امل�ضكلة، مع مراعاة املقارنة بني هذه احليثيات ح�ضب احلجم، اأنظر اجلدول رقم )7(. 

ويت�ضح من اجلدول عدم وجود فروق وا�ضحة بني هذه الأبعاد والنتائج ح�ضب حجم امل�ضروع. ويت�ضح 

من قيمة املتو�ضط املبني يف نهاية اجلدول اأن امل�ضروعات ال�ضغرية كانت الأكرث تاأثرًا وحتديدًا لأبعاد 

م�ضاألة التمويل، تلتها امل�ضروعات ال�ضغرى ثم امل�ضروعات املتو�ضطة. ول تختلف اأبعاد م�ضكلة التمويل 

كثريًا عند حتليلها على م�ضتوى القطاع حيث تبني اأن امل�ضروعات ال�ضناعية كانت الأكرث تاأثرًا باأبعاد 

م�ضاألة التمويل )قيمة املتو�ضط 67 %(، تلتها امل�ضروعات التجارية )قيمة املتو�ضط 63 %( واخلدمية 

)قيمة املتو�ضط 62 %(، ثم امل�ضروعات الزراعية )قيمة املتو�ضط 63 %(. 

اجلدول رقم  )7(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب اأبعاد وطبيعة م�ضاألة التمويل –ح�ضب احلجم

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىاجلميعالبيان

�ضعف التن�ضيق والت�ضبيك بني م�ضادر التمويل وغرف التجارة 

وال�ضناعة
%84%80%90%71

86%87%80%83%عدم املعرفة الكافية حول برامج التمويل احلكومية
71%82%79%80%�ضعوبة احل�ضول على التمويل 

71%83%77%79%�ضروط التمويل -غري �ضعر الفائدة- �ضعبة
للم�ضروعات  التمويلية  الإحتياجات  تراعي  ل  التمويل  م�ضادر 

ال�ضغرية واملتو�ضطة
%78%76%80%71

%60%74%عدم توفر التمويل الإ�ضالمي بال�ضكل الكايف  92%  86
عن  املعرفة  “نق�ص  التمويل  م�ضادر  اإىل  الو�ضول  �ضعوبة 

موؤ�ض�ضات التمويل واملنتجات”
%  62%  69%  52%  71

%ارتفاع تكاليف التمويل باأنواعه املختلفة  59%  57%  63%  43
%متييز م�ضادر التمويل بني امل�ضروعات ح�ضب احلجم   39%  47%  27%  57

%متييز م�ضادر التمويل ح�ضب املوقع اجلغرايف  35%  30%  43%  14
%متييز م�ضادر التمويل بني امل�ضروعات ح�ضب جمال الإنتاج   30%  27%  37%  0

% 64%قيمة املتو�ضط  62  %67 %58

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.       

 

وانطالقًا من حقيقة اأن رواد الأعمال والقائمني على امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية   

والتمويل،  القرتا�ص  عملية  يف  اأ�ضا�ضي  وعن�ضر  الإئتمان  �ضوق  يف  هام  طرف  هم  واملتو�ضطة 

فقد مت ا�ضتقراء اآرائهم حول بع�ص احللول واملقرتحات التي من �ضاأنها التقليل من حدة م�ضكلة 

ت�ضاعد  التي  والإجراءات  املقرتحات  لأهم  التنازيل  الرتتيب   )8( رقم  ويبني اجلدول  التمويل، 

م�ضادر  من  التمويل  على  واحل�ضول  التمويل  م�ضادر  اإىل  الو�ضول  من  امل�ضروعات  اأ�ضحاب 

التمويل امل�ضرفية وغري امل�ضرفية. ومن امللفت لالإنتباه تراجع ترتيب م�ضاألة زيادة حجم الدور 

الذي ميكن اأن تلعبه برامج �ضمان القرو�ص، وهذا قد يعك�ص عدم وجود م�ضكلة حقيقية فيما 

يتعلق بتوفري ال�ضمانات املطلوبة.
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اجلدول رقم )8(: الرتتيب التنازيل للعوامل التي ت�ضاعد يف الو�ضول اإىل م�ضادر التمويل واحل�ضول على التمويل

الن�ضبةالبيان

%مرونة يف حتديد �ضقف الئتمان مع الأخذ بعني العتبار الو�ضع املايل للم�ضروع وقدرته على ال�ضداد  98
97%توفر منتجات متويلية تراعي الوازع الديني 

%�ضيا�ضات ائتمانية تراعي طبيعة امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة  89
%تب�ضيط اإجراءات احل�ضول على التمويل وعدد الوثائق املطلوبة وتقليل تكلفته  85

%توفر منتجات متويلية تراعي كافة الحتياجات وتتالءم مع طبيعة امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة  84
%مرونة يف حتديد فرتة ال�ضداد بحيث تراعي طبيعة امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة  82
%مرونة يف حتديد قيمة الق�ضط ال�ضهري بحيث يتالءم مع طبيعة امل�ضروعات وتدفقاتها النقدية  81

%�ضعر فائدة مقبول يراعي اختالف م�ضتويات املالءة الئتمانية بني امل�ضروعات  80
%وجود اأدلة تعرفنا بجميع م�ضادر التمويل املتوفرة ب�ضكل ميكن من املفا�ضلة بينها  80

%مرونة يف حتديد فرتة ال�ضماح بحيث تراعي طبيعة امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة  79
%اأن تكون فرتة النتظار للح�ضول على القرار الإئتماين ق�ضرية  77

%حمالت توعية مب�ضادر التمويل املختلفة   77
75% وجود موؤ�ض�ضة متويلية اأو اأكرث متخ�ض�ضة يف متويل امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة

75%اأن تقوم املوؤ�ض�ضات بالو�ضول اإىل الفئات امل�ضتهدفة يف مكان عملها
%املرونة يف حتديد ال�ضمانات املطلوبة مبا يتالءم مع طبيعة امل�ضروعات  70

%متابعة الفئات امل�ضتهدفة وتغري احتياجاتهم التمويلية من اأجل اإيجاد منتجات تالءم احتياجاتهم املتغرية   61
%توفر م�ضتوى متقدم من املو�ضوعية وال�ضفافية عند تقييم املالءة الئتمانية للم�ضروع  59

%وجود بيئة ت�ضريعية وقانونية حمفزة لكال الطرفني  59
%وجود مكاتب مرخ�ضة تعمل كو�ضيط بني موؤ�ض�ضات التمويل وامل�ضروعات لت�ضهيل عملية القرتا�ص  59

%دور اأكرب ل�ضركات �ضمان القرو�ص  56
%انت�ضار موؤ�ض�ضات التمويل يف املناطق التي تعمل بها امل�ضروعات  55

%الأخذ بعني العتبار وجود فروق كبرية بني قطاعات وفروع الإنتاج )حجم ال�ضوق، حجم امل�ضروع، الأرباح(  49

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.

        

يبني اجلدول رقم )9( اآراء رواد الأعمال والقائمني على امل�ضروعات حول الدور املطلوب   

واملتوقع من موؤ�ض�ضات الدعم الفني ب�ضكل عام، وبع�ص املقرتحات التي من �ضاأنها تعزيز م�ضتوى 

م�ضاهمتها  وزيادة  واملتو�ضطة،  وال�ضغرية  ال�ضغرى  وامل�ضروعات  املوؤ�ض�ضات  هذه  بني  العالقة 

الغرفة يف دعم ريادة الأعمال.

اجلدول رقم )9(: الرتتيب التنازيل لأهم املقرتحات التي ت�ضاعد يف ت�ضهيل عملية الو�ضول اإىل واحل�ضول 

على التمويل - من وجهة نظر رواد الأعمال

الن�ضبةاملقرتحات والإجراءات

96%القيام باجلهود الالزمة لت�ضهيل عملية الو�ضول واحل�ضول على التمويل 
96%اإعداد اأدلة اإر�ضادية حول م�ضادر التمويل وطرق املفا�ضلة بينها

88%تنفيذ حمالت تثقيفية وتعريفية بهدف زيادة الوعي واملعرفة مب�ضادر التمويل ومنتجاتها
86%امل�ضاعدة يف تعبئة طلب القر�ص واإعداد امللف 

%تاأ�ضي�ص وحدة متخ�ض�ضة لتقدمي الدعم الفني املوجه للحد من م�ضكلة التمويل  85
%تقدمي خدمات تدريب لأ�ضحاب امل�ضروعات حول اآليات احل�ضول على التمويل  85

%القيام مبهام الت�ضبيك بني كافة الأطراف بكافة اأ�ضكاله واأ�ضاليبه  84
%تقدمي خدمات ا�ضت�ضارية    82

%التفاو�ص مع موؤ�ض�ضات التمويل احلكومية وغري احلكومية للح�ضول على عرو�ص مغرية للم�ضروعات ال�ضغرية  77
%تنظيم لقاءات مبا�ضرة وور�ص عمل بني امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة وموؤ�ض�ضات التمويل   77

%اإعداد درا�ضات ا�ضت�ضارية حول م�ضاألة التمويل واأبعادها املختلفة وتاأثرياتها و�ضبل مواجهتها  69
%تعريف موؤ�ض�ضات التمويل باحتياجات امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة التمويلية وب�ضكل م�ضتمر   68

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.

اإن القيام بهذه املقرتحات واملهام يحتاج اإىل تظافر اجلهود وتعزيز م�ضتوى الت�ضبيك   

لتنمية  العامة  والهيئة  وال�ضناعة  التجارة  )غرف  العالقة  ذات  املوؤ�ض�ضات  كافة  بني  والتكامل 

التجارة  ومديرية  الُعماين  التنمية  وبنك  الرفد  و�ضندوق  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضروعات 

وال�ضناعة والقوى العاملة وغريها(.  

2.3 م�سكلة ال�سوق واملناف�سة والو�سول اإىل االأ�سواق 

امل�ضروعات  اأداء  توؤثر يف  التي  العوامل  اأبرز  املناف�ضة من  ودرجة  ال�ضوق  يعترب حجم   

اأمرًا �ضروريًا يف كافة  ال�ضوق  قيا�ص ومتابعة حجم  اأ�ضبح  اأحجامها وقطاعاتها، وقد  مبختلف 

مراحل دورة حياة امل�ضروع - �ضواًء يف درا�ضة اجلدوى اأو مرحلة الت�ضغيل اأو  يف مرحلة التقييم 

والتطوير. وي�ضري ات�ضاع نطاق ال�ضوق اإىل قدرة امل�ضروع على الإنت�ضار والتو�ضع وزيادة الإنتاج، 

ومتثل  الت�ضويقية.  وال�ضيا�ضة  الإنتاجية  والطاقة  التمويل  حجم  على  ال�ضوق  حجم  وينعك�ص 

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة جانب العر�ص يف اأ�ضواق املنتجات، بينما متثل جانب 

الطلب يف اأ�ضواق مدخالت الإنتاج. وي�ضاعد منو امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة -من 
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خالل ما تتمتع به من روابط خلفية- يف زيادة الطلب على مدخالت الإنتاج ويف دعم املنتجني 

املحليني لهذه املنتجات، ولكن هذا يعتمد على م�ضدر هذه املدخالت )داخلي اأم خارجي(. 

يبني ال�ضكل رقم )8( التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب حجم ال�ضوق وم�ضدر املواد   

تعتمد على  امل�ضروعات  % من   41.1 اأن حوايل  الإنتاج. ويت�ضح من اجلدول  الأولية ومدخالت 

�ضوق املنطقة، وهذا يعني اأن منوها وتطورها مرهون ب�ضكل كبري بالنمو يف حجم هذا ال�ضوق، 

امل�ضروعات  من   %  63.6 حوايل  اأن  كذلك  اجلدول  ويبني  املنطقة.  يف  امل�ضتهدفة  الفئة  وحجم 

ت�ضل منتجاتها من ال�ضلع واخلدمات اإىل كافة مناطق املحافظة، واأن حوايل 5.4 % فقط من 

هذه امل�ضروعات توزع منتجاتها يف حمافظات اأخرى يف ال�ضلطنة. ويبني ال�ضكل كذلك اعتماد 

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة ب�ضكل رئي�ضي على الأ�ضواق اخلارجية يف احل�ضول 

على ال�ضلع واملواد الأولية، الأمر الذي ينعك�ص �ضلبًا على امليزان التجاري ويزيد من تاأثرها نتيجة 

تقلبات اأ�ضعار ال�ضلع و�ضعر ال�ضرف.

ال�ضكل رقم )8(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب حجم ال�ضوق وم�ضدر املواد الأولية ومدخالت الإنتاج

  امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.

ويبني ال�ضكل رقم )9( كذلك العتماد الكبري للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة   

على ال�ضترياد والأ�ضواق اخلارجية يف احل�ضول على مدخالت الإنتاج مبا فيها العمالة، فحوايل 

72 % و 77 % و 86 % من امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة على التوايل حت�ضل على 

بع�ص اأو كل مدخالت الإنتاج من خارج ال�ضلطنة )على �ضكل �ضلع نهائية اأو و�ضيطة(. وعلى م�ضتوى 

القطاع الذي تعمل به امل�ضروعات، فقد تبني اأن حوايل 87 % و 72 % و 98 % و 71 % من امل�ضروعات 

ال�ضناعية والتجارية والزراعية واخلدمية على التوايل حت�ضل على بع�ص اأو كل مدخالت الإنتاج 

من خارج ال�ضلطنة. ت�ضري الن�ضب الواردة يف ال�ضكل اإىل �ضعف العالقات الت�ضابكية بني امل�ضروعات 

بني  التكاملية  العالقة  مل�ضتوى  التحليل  من  وملزيد  املحافظة.  يف  واخلدمية  ال�ضلعية  الإنتاجية 

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف املحافظة وقوة الروابط الأمامية واخللفية بينها، 

يعر�ص ال�ضكل رقم  )10( التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب نوع وقوة الروابط الأمامية واخللفية 

مع امل�ضروعات املحلية الأخرى بغ�ص النظر عن اأحجامها والقطاعات التي تعمل فيها. 

ال�ضكل رقم )9(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب م�ضدر مدخالت الإنتاج والقطاع واحلجم

  امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.

ال�ضكل رقم )10(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب نوع وقوة الروابط الأمامية واخللفية مع امل�ضروعات املحلية

  امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.
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وبالتدقيق بالتوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب احلجم )�ضغرى و�ضغرية ومتو�ضطة( وقوة   

الروابط الأمامية، يت�ضح اأن امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية تعاين من �ضعف وا�ضح يف هذه العالقات 

والروابط، واأن امل�ضروعات املتو�ضطة هي الأف�ضل حيث اأن 13.8 % منها ترتبط بروابط اأمامية قوية 

مع امل�ضروعات الأخرى وحوايل 32.5 % ميكن و�ضف روابطها الأمامية مع امل�ضروعات الأخرى باأنها 

الروابط اخللفية  ال�ضكل رقم )11( فيبني م�ضتوى قوة ومتانة  اأما  اأنظرال�ضكل رقم )10(.  متو�ضطة، 

للم�ضروعات قيد الدرا�ضة ح�ضب احلجم، ويت�ضح من ال�ضكل اأن حوايل 10.6 % وحوايل 9.8 % وحوايل 

14.3 % من امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة على التوايل تت�ضف بروابط خلفية ممتازة مع 

امل�ضروعات الأخرى يف املحافظة، واأن ن�ضبة كبرية من هذه امل�ضروعات روابطها اخللفية �ضعيفة مما 

يعك�ص �ضعف العالقة التكاملية بني امل�ضروعات والقطاعات العاملة يف املحافظة، ل �ضيما يف ظل عدم 

الإطالع على التجارب العربية يف جمال خرائط ال�ضتثمار والعناقيد ال�ضناعية و�ضال�ضل القيمة. 

ال�ضكل رقم )11(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب متانة الروابط الأمامية واحلجم

  امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.

ال�ضكل رقم )12(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب متانة الروابط اخللفية واحلجم

  امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.

وبناًء على ما �ضبق، فقد بات من ال�ضروري النتباه اإىل اأهمية تعزيز م�ضتوى التنويع   

واخللفية  الأمامية  والروابط  املتبادل  الإعتماد  م�ضتوى  تقوية  اأهمية  واإىل  والدخل،  الإنتاج  يف 

بني امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة فيما بينها، وفيما بينها جميعًا وبني امل�ضروعات 

املحلية  للمنتجات  القيمة  �ضال�ضل  درا�ضة  على  العمل  اأي�ضًا  ال�ضروري  من  بات  ولقد  الكبرية. 

ال�ضناعية  العناقيد  من  جمموعة  بناء  وحماولة  فيها،  ال�ضعيفة  امل�ضارات  تعزيز  على  والعمل 

اأداء  تاأثر  من  ويقلل  اخلارجية،  الأ�ضواق  على  الإعتماد  من  يقلل  ب�ضكل  الرائدة  للقطاعات 

القت�ضاد املحلي واأداء امل�ضروعات باملتغريات القت�ضادية اخلارجية.

اإن احلديث عن الو�ضول اإىل نطاق اأو�ضع من ال�ضوق املحلية اأو اإىل الأ�ضواق اخلارجية   

اأو باآخر  يقودنا اإىل احلديث عن بع�ص الق�ضايا واملو�ضوعات ذات العالقة، والتي تعك�ص ب�ضكل 

جاهزية امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة للو�ضول اإىل نطاق اأو�ضع من الأ�ضواق،اأنظر 

اجلدول رقم )10(. يبني هذا اجلدول توا�ضع م�ضتوى امل�ضاركة يف املعار�ص املحلية ل �ضيما يف 

امل�ضروعات  م�ضاركة  م�ضتوى  يف  كبري  �ضعف  يبني  كما  وال�ضغرية،  ال�ضغرى  امل�ضروعات  حالة 

 %  25.7 حوايل  تتاأثر   )1( اأي�ضًا:  اجلدول  من  ويت�ضح  اخلارجية.  املعار�ص  يف  اأحجامها  بكافة 

من امل�ضروعات �ضلبًا ب�ضبب قيام البع�ص با�ضترياد �ضلع اأجنبية مناف�ضة ملنتجاتها املحلية، مما 

يوؤثر على قدرتها على الإنت�ضار وال�ضتمرار والو�ضول اإىل اأ�ضواق جديدة، وقد كانت امل�ضروعات 

املتو�ضطة الأكرث تاأثرًا 57.1 %، تلتها امل�ضروعات ال�ضغرى 26.8 %، )2( ت�ضتفيد حوايل 35.1 % 

من امل�ضروعات ب�ضكل اأو باآخر من التفاقيات التجارية املوقعة مع بع�ص الدول اأو من تدفق ال�ضلع 

من واإىل ال�ضلطنة، وقد كانت امل�ضروعات املتو�ضطة الأكرث ا�ضتفادة 57.1 % على الرغم من اأنها 

ل تقوم بت�ضدير اأي من منتجاتها، واإمنا ت�ضتفيد من خالل احل�ضول على املواد الأولية ومدخالت 

امل�ضروعات  على  والقائمني  الأعمال  رواد  معرفة  م�ضتوى  ي�ضل  )3(مل  مقبولة،  باأ�ضعار  الإنتاج 

املوؤ�ض�ضات  الأ�ضواق وحول  اإىل  للو�ضول  واملتو�ضطة حول اخلدمات الالزمة  ال�ضغرى وال�ضغرية 

التي تقدمها اإىل امل�ضتوى املطلوب، وهذا يتطلب مزيد من اجلهود التوعوية يف هذا املجال. 
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اجلدول رقم )10(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات وفقًا لبع�ص املوؤ�ضرات ذات العالقة بالو�ضول اإىل الأ�ضواق – 

ح�ضب احلجم

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىاجلميعالبيان

71.4 %37.0 %49.6%45.0 %�ضارك مبعار�ص ت�ضويقية حملية
14.3 %13.0 %0.8 %6.3 %�ضارك مبعار�ص ت�ضويقية خارجية

14.3 %32.6 %55.3 %44.6 %توؤثر الظروف ال�ضيا�ضية الإقليمية على مبيعات امل�ضروع
بني  حاليًا  املوقعة  التجارية  التفاقيات  من  امل�ضروع  ي�ضتفيد 

ال�ضلطنة والدول الأخرى

% 35.1% 40.7% 26.1% 57.1

57.1 %21.7 %26.8%25.7 %اأثرت اأي من التفاقيات التجارية على مبيعات امل�ضروع �ضلبًا
0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %ح�ضل على �ضهادة ISO اأو ما �ضابهها

42.9 %20.7 %11.4 %16.2 %يتبع معايري �ضبط اجلودة العاملية 
57.1 %52.2 %52.8 %52.7%على معرفة باملوا�ضفات التي تتمتع بها املنتجات املناف�ضة

71.4 %26.1 %47.2 %39.2 %يعلم عن موؤ�ض�ضات ت�ضاعد امل�ضروعات يف الو�ضول اإىل الأ�ضواق 
من  للم�ضروعات  الالزمة  احلماية  بتقدمي  احلكومة  تقوم 

املناف�ضة الأجنبية غري العادلة

% 68.9% 86.2% 47.8% 42.9

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.
 

 .)11( رقم  اجلدول  يلخ�ضها  عديدة  وحيثيات  اأبعاد  على  واملناف�ضة  ال�ضوق  م�ضكلة  وتنطوي   

على  والقائمني  الأعمال  رواد  نظر  وجهة  )من  املعوقات  اأهم  من  اأن  اجلدول  من  ويت�ضح 

امل�ضروعات( تتمثل ب�ضغر حجم ال�ضوق، وعدم الإ�ضتفادة من وفورات احلجم، وعدم القدرة على 

اإ�ضافة  التو�ضع، واملناف�ضة من قبل املنتجات املحلية، ومو�ضمية الإنتاج والإيرادات، والحتكار، 

وجود  ب�ضبب  ال�ضوق   من  اأو�ضع  نطاق  اإىل  والإنتقال  التو�ضع  ب�ضعوبة  تتعلق  اأخرى  ق�ضايا  اإىل 

ال�ضابقة  املعوقات  اأهمية  ناق�ضنا  ما  واإذا  الثمن.  ورخي�ضة  منخف�ضة  جودة  ذات  مناف�ضة  �ضلع 

ح�ضب حجم امل�ضروع، نرى  اأن امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية تعاين ب�ضكل رئي�ضي من �ضغر 

حجم ال�ضوق )غالبًا �ضوق منطقة(، ومن املناف�ضة من املنتجات املحلية، ومو�ضمية الإنتاج، بينما  

ترتكز التحديات التي تواجه امل�ضروعات املتو�ضطة ب�ضغر حجم ال�ضوق املحلي، و�ضعوبة الو�ضول 

القدرة  �ضلع مناف�ضة من منتجات ذات جودة منخف�ضة، وعدم  الأ�ضواق اخلارجية ووجود  اإىل 

على اتخاذ القرار ال�ضتثماري اخلا�ص بالتو�ضع والإنت�ضار اإىل الأ�ضواق، وهذا يعني اأن امل�ضكلة 

الرئي�ضية مرتبطة بحجم ال�ضوق يف املحافظة واحل�ضة ال�ضوقية التي قد تتاأثر بدخول منتجني 

جدد اأو باملناف�ضة ال�ضعرية.

اجلدول رقم )11(: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب اأبعاد م�ضكلة ال�ضوق واملناف�ضة-ح�ضب احلجم

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىاجلميعالبيان

�ضغر حجم ال�ضوق وعدم القدرة على التو�ضع وعدم الإ�ضتفادة من 

وفورات احلجم

% 96.8% 94.3% 98.0% 97.0

85.7 %98.9 %91.9 %94.6 %املناف�ضة من قبل منتجات حملية  
42.9 %76.1%81.3 %77.9 %مو�ضمية الإنتاج والإيرادات

وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  اأ�ضحاب  بع�ص  واتفاق  الحتكار 

واملتو�ضطة  

% 64.9% 75.6% 50.0% 71.4

71.4 %59.8 %65.9 %63.5 %وجود �ضلع مناف�ضة من �ضلع ذات م�ضتوى متدين من اجلودة
42.9 %48.9 %70.7 %60.8 %املناف�ضة ال�ضعرية من قبل املناف�ضني يف املنطقة

28.6 %61.5 %61.8 %60.6 %�ضعوبة الو�ضول اإىل ال�ضوق املحلي والبقاء على م�ضتوى �ضوق املنطقة
بالتو�ضع  اخلا�ص  ال�ضتثماري  القرار  اتخاذ  على  القدرة  عدم 

والإنت�ضار   اإىل الأ�ضواق 

% 56.3% 69.1% 38.0% 71.4

42.9 %27.2 %38.2 %33.8 %�ضعوبة الو�ضول اإىل الأ�ضواق اخلارجية 
28.6 %26.1 %17.1 %21.2 %املناف�ضة من قبل املنتجات الأجنبية 

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.

ويف اإطار ا�ضتكمال التحليل ال�ضابق، فقد مت ا�ضتقراء اآراء رواد الأعمال والقائمني على   

ال�ضوق  بنطاق  املتعلقة  امل�ضتقبلية  توجهاتهم  حول  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات 

والتو�ضع واحل�ضة ال�ضوقية. وقد تبني اأن حوايل 60.4 % من امل�ضروعات ترغب بالتو�ضع والإنتقال 

من �ضوق املنطقة اإىل ال�ضوق املحلية داخل املحافظة وال�ضلطنة )حوايل 56 % منها م�ضروعات 

�ضغرى، وحوايل 41 % منها م�ضروعات �ضغرية، وحوايل 3 % م�ضروعات متو�ضطة(. وعند تو�ضيع 

التحليل لي�ضمل القطاع الذي متار�ص به امل�ضروعات ن�ضاطها، نرى اأن حوايل 10.5 % من امل�ضروعات 

التي ترغب بالإنتقال  اإىل �ضوق اأكرب )من ال�ضوق احلايل( هي م�ضروعات �ضناعية، وحوايل 

م�ضروعات   %  38.8 وحوايل  زراعية،  م�ضروعات   %  4.5 وحوايل  جتارية،  م�ضروعات   %  46.2

خدمية. ومن جانب اآخر، وللتعرف على ميول امل�ضروعات ح�ضب احلجم، فقد تبني اأن حوايل 

60.9 % من امل�ضروعات ال�ضغرى، وحوايل 59.8 % من امل�ضروعات ال�ضغرية، وحوايل 57.1 % 

من امل�ضروعات املتو�ضطة ترغب بتو�ضيع نطاق ال�ضوق والإنت�ضار داخل املحافظة اأو ال�ضلطنة. كما 

% من امل�ضروعات ال�ضناعية   74.3 % وحوايل  % و100   53.5 % وحوايل   46.7 اأن حوايل  تبني 
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والتجارية والزراعية واخلدمية على التوايل ترغب بتو�ضيع نطاق ال�ضوق والإنت�ضار داخل املحافظة 

اأو ال�ضلطنة. اأما فيما يتعلق بتوجهات رواد الأعمال واأ�ضحاب امل�ضروعات نحو الت�ضدير والإنتقال  

�ضوق  من  بالإنتقال   يرغبوا  اأنهم  اإىل  منهم   %  6.8 حوايل  اأ�ضار  فقد  اخلارجية،  الأ�ضواق  اإىل 

م�ضروعات   %  46.7 وحوايل  �ضغرى،  م�ضروعات   %  40 )حوايل  اخلارجية  الأ�ضواق  اإىل  املحلية 

�ضغرية وحوايل 13.3 % م�ضروعات متو�ضطة(. اأما ح�ضب القطاع، فقد تبني اأن حوايل 13.3 % 

من امل�ضروعات التي ترغب بالإنتقال  اإىل الأ�ضواق اخلارجية والت�ضدير هي م�ضروعات �ضناعية 

وحوايل 46.7 % م�ضروعات جتارية وحوايل 13.3 % م�ضروعات زراعية. ومن جانب اآخر، وللتعرف 

على ميول امل�ضروعات ح�ضب احلجم، تبني اأن حوايل 4.9 % وحوايل 7.6 % وحوايل 28.8 % من 

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة على التوايل ترغب بالإنتقال  اإىل الأ�ضواق اخلارجية. 

اأما على �ضعيد القطاع، تبني اأن حوايل 6.7 % وحوايل 9.5 % و50 % ومن امل�ضروعات ال�ضناعية 

والتجارية والزراعية على التوايل ترغب بالإنتقال  اإىل الأ�ضواق اخلارجية والت�ضدير. 

وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن الإنتقال  اإىل نطاق اأو�ضع لل�ضوق وزيادة انت�ضار امل�ضروع اأفقيًا   

وتعدد فروعه اأو انتقال ال�ضلع واخلدمات التي ينتجها امل�ضروع اإىل �ضريحة اأكرب من امل�ضتهلكني 

لي�ضت عملية �ضهلة، واإمنا حتتاج اإىل درا�ضة �ضوقية  �ضاملة ودقيقة لكافة الأبعاد بحيث يتم مراعاة 

اإجراء مثل هذه الدرا�ضات يتطلب توفر  اإن  التكاليف والإيرادات والربحية املرتتبة على ذلك. 

املهارات واملعارف الالزمة لدى رواد الأعمال والقائمني على امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية 

واملتو�ضطة ليقوموا بعملية التقييم واتخاذ القرار املنا�ضب. يعر�ص اجلدول رقم )12( الرتتيب 

التنازيل لأهم العوائق التي تواجه امل�ضروعات التي ترغب بالإنتقال  من �ضوق املنطقة اإىل ال�ضوق 

ولكن  الثمن  املناف�ضة من قبل منتجات حملية رخي�ضة  العوائق  وتاأتي يف مقدمة هذه  املحلية. 

ذات جودة متدنية، وتقلبات الأ�ضعار املحلية والعاملية، وتكاليف الإنتاج، وعدم وجود حوافز وبيئة 

ا�ضتثمارية داعمة لعملية التو�ضع يف الإنتاج، وندرة اخلدمات املقدمة من موؤ�ض�ضات الدعم الفني 

ذات العالقة بهذا املجال، اإ�ضافة اإىل عوامل اأخرى هامة يبينها اجلدول رقم )12(. ويف اجلانب 

الآخر، تعترب عملية الإنتقال من ال�ضوق املحلية والتوجه نحو الت�ضدير لالأ�ضواق اخلارجية عملية 

اأ�ضعب من التو�ضع داخل القت�ضاد الوطني، حيث تواجه عملية الإنتقال  هذه العديد من املعوقات 

وال�ضعوبات. يعر�ص اجلدول رقم )13( الرتتيب التنازيل لأهم هذه ال�ضعوبات من وجهة نظر 

رواد الأعمال والقائمني على امل�ضروعات. 

اجلدول رقم )12(: الرتتيب التنازيل لأهم العوائق التي تواجه امل�ضروعات التي ترغب بالإنتقال  من �ضوق املنطقة 

اإىل ال�ضوق املحلية

الن�ضبةالبيان

89.2%املناف�ضة من قبل منتجات حملية رخي�ضة الثمن ولكن ذات جودة متدنية
85.1 %تقلبات الأ�ضعار العاملية وتكاليف الإنتاج

85.1 %عدم وجود حوافز وبيئة ا�ضتثمارية داعمة لعملية التو�ضع يف الإنتاج
85.1 %عدم وجود خارطة ا�ضتثمارية على م�ضتوى املحافظة اأو ال�ضلطنة

83.6 %تدين م�ضتوى اخلدمات املقدمة من موؤ�ض�ضات الدعم الفني ذات العالقة يف هذا املجال
82.8 %عدم القدرة على امل�ضاركة يف املعار�ص الت�ضويقية املحلية 

82.1 %عدم توفر املعلومات الالزمة 
81.3 %عدم وجود ت�ضريعات وقوانني داعمة للتو�ضع   

80.6 %عدم توفر املواد الأولية بكميات واأ�ضعار مقبولة 
79.9 %عدم وجود ا�ضرتاتيجية ت�ضويقية لأ�ضباب مالية 

79.9 %عدم الو�ضول للتمويل الالزم 
79.1 %عدم القدرة على اإعداد درا�ضات اجلدوى القت�ضادية للتو�ضع

79.1 %عدم توفر الدعم الفني املقدم من غرفة جتارة و�ضناعة ظفار
78.4 %عدم وجود درا�ضات �ضوقية متخ�ض�ضة يف هذا املجال وذلك ب�ضبب عدم وجود التمويل الالزم
عدم توفر الدعم الفني يف اجلوانب املالية والإدارية من قبل امل�ضروعات املعنية بال�ضناعات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة

% 77.6

76.9 %طبيعة املنتج التي قد ل تتالءم مع خمتلف الأذواق 
73.9 %ل يوجد جدوى اقت�ضادية من التو�ضع والإنتقال  اإىل ال�ضوق املحلية

65.2 %املناف�ضة من قبل بع�ص املنتجات امل�ضتوردة رخي�ضة الثمن ولكن ذات جودة متدنية
46.3 %املناف�ضة غري العادلة مع امل�ضروعات الكبرية  

43.3 %تدين م�ضتوى اخلدمات املقدمة من احلكومة يف هذا املجال
39.6 %ارتفاع اأ�ضعار الطاقة والوقود

37.3 %ال�ضرائب وتاأثريها على تناف�ضية املنتجات املحلية

  امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.
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اجلدول رقم  )13(: الرتتيب التنازيل لأهم العوائق التي تواجه امل�ضروعات التي ترغب بالإنتقال  من ال�ضوق 

املحلية على الأ�ضواق اخلارجية

الن�ضبةالبيان

93.3%عدم توفر املعلومات الالزمة عن الأ�ضواق اخلارجية
93.3 %عدم معرفة امل�ضروعات بالفر�ص الت�ضديرية ب�ضبب نق�ص اخلربة 

بال�ضغرية  املعنية  امل�ضروعات  قبل  من  والإدارية  املالية  اجلوانب  يف  الفني  الدعم  توفر  عدم 

واملتو�ضطة

% 93.3

93.3 %عدم وجود ت�ضريعات وقوانني داعمة للتو�ضع ولعمليات الت�ضدير ب�ضكل كبري
93.3 %عدم وجود وحدة متخ�ض�ضة بالدعم الفني من غرفة التجارة وال�ضناعة

93.3 %عدة وجود اأدلة اإر�ضادية حول عمليات الإ�ضترياد والت�ضدير
93.3 %معوقات تتعلق بتوفر العمالة املاهرة

86.7 %ارتفاع قيمة �ضعر �ضرف الريال الُعماين
86.7 %عدم وجود درا�ضات �ضوقية متخ�ض�ضة يف هذا املجال  

86.7 %عدم وجود ا�ضرتاتيجية ت�ضويقية خارجية للم�ضروع ب�ضبب عوائق مالية 
86.7 %نق�ص التمويل الالزم لعملية التو�ضع يف الإنتاج 

80.0 %حمدودية الإتفاقيات التجارية التي ت�ضهل عملية الو�ضول لالأ�ضواق اخلارجية
80.0%ارتفاع تكاليف الو�ضول لالأ�ضواق اخلارجية مثل تكاليف النقل والتاأمني والتكاليف الإدارية

80.0 %املناف�ضة غري العادلة 
80.0 %طبيعة املنتج غري قابل للت�ضدير اأو ل يتالءم مع الأذواق يف الأ�ضواق اخلارجية 

80.0 %عدم وجود حوافز وبيئة ا�ضتثمارية داعمة لعملية التو�ضع يف الإنتاج للخارج
73.3 %حت�ضني بيئة الأعمال ومناخ ال�ضتثمار مبا ي�ضهل عملية التجارة عرب احلدود

73.3 %�ضعف دور ال�ضفارات يف ت�ضويق املنتجات الوطنية
66.7 %عدم القدرة اأو �ضعوبة اللتزام مبعايري اجلودة العاملية

60.0 %تدين جودة بع�ص املنتجات املحلية امل�ضدرة مما ي�ضئ اإىل �ضمعة املنتجات املحلية
60.0 %ال�ضرائب وتاأثريها على تناف�ضية املنتجات املحلية يف الأ�ضواق اخلارجية

60.0 %عدم القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي امل�ضتمر
60.0 %عدم امل�ضاركة يف املعار�ص الت�ضويقية اخلارجية

60.0 %عدم ا�ضتخدام الت�ضويق الإلكرتوين
46.7 %�ضعف اجلهود احلكومية التي ت�ضاعد يف الو�ضول اإىل الأ�ضواق اخلارجية

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.        

وطرحها  احللول  هذه  باإيجاد  املعنية  اجلهات  وحتديد  احللول  عن  البحث  اإطار  ويف   

وتنفيذها، تاأتي موؤ�ض�ضات الدعم الفني ب�ضكل عام و غرف التجارة وال�ضناعة ب�ضكل خا�ص يف 

مقدمة هذه اجلهات. وت�ضري جتارب العديد من الدول التي قطعت �ضوطًا كبريًا يف هذا املجال 

اإىل وجود العديد من الإجراءات التي ميكن اأن تقوم بها موؤ�ض�ضات الدعم الفني وغرف التجارة 

وال�ضناعة لتعزيز فر�ص تو�ضعة نطاق ال�ضوق. وانطالقًا من جتارب هذه الدول يف هذا املجال، 

املقرتحة  والإجراءات  الآليات  امل�ضروعات حول  والقائمني  الأعمال  رواد  اآراء  ا�ضتقراء  فقد مت 

اإىل  الو�ضول  يف  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  مل�ضاعدة  بها  القيام  ميكن  والتي 

الآليات  هذه  لأبرز  التنازيل  الرتتيب   )14( رقم  اجلدول  يعر�ص  واخلارجية.  املحلية  الأ�ضواق 

والإجراءات املقرتحة.

اجلدول رقم )14(: الرتتيب التنازيل لأبرز الآليات والإجراءات املقرتحة التي متكن موؤ�ض�ضات الدعم الفني من 

م�ضاعدة امل�ضروعات يف الو�ضول الأ�ضواق

الن�ضبةالبيان

93.7%ور�ص عمل تدريبية يف كيفية اإجراء الدرا�ضات ال�ضوقية والت�ضويقية
91.4 %اإعداد خارطة ا�ضتثمارية تبني الفر�ص ال�ضتثمارية املحلية

91.0 %تنظيم ور�ص عمل وحمالت توعية 
87.4 %اإعداد اأدلة اإر�ضادية حول اآليات ومتطلبات عمليات الإ�ضترياد والت�ضدير

86.5 %اإن�ضاء وحده متخ�ض�ضة مب�ضاعدة امل�ضروعات يف الو�ضول اإىل الأ�ضواق والقيام باملهام ال�ضابقة
84.7 %تعظيم الإ�ضتفادة من الروابط الأمامية واخللفية والإحالل حمل امل�ضتوردات 

83.3 %عمليات الت�ضبيك مع الغرف ال�ضناعية العربية وال�ضديقة
80.2%تنظيم معار�ص حملية وخارجية للتعريف مبنتجات امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة 

78.8 %التن�ضيق والت�ضبيك مع امللحقني التجاريني يف ال�ضفارات 
77.5%بذل كافة اجلهود الالزمة لتعزيز تناف�ضية املنتجات املحلية

75.2 %م�ضاعدة امل�ضروعات يف الو�ضول اإىل املعلومات املتعلقة بالأ�ضواق املحلية
73.4 %اقرتاح اأ�ضواق جديدة من خالل اتفاقيات اأو مذكرات تفاهم

56.8 %م�ضاعدة امل�ضروعات يف الو�ضول اإىل املعلومات املتعلقة بالأ�ضواق اخلارجية
55.0 %درا�ضات متخ�ض�ضة يف هذا املجال

54.5 %املراجعة الدورية لالتفاقيات املربمة 
50.0 %العمل على تعظيم الإ�ضتفادة من الإتفاقيات احلالية

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.      
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3.3 م�سكلة الو�سول اإىل واحل�سول على خدمات الدعم الفني 

تتطلب املرحلة الأوىل من عمر امل�ضروع )مرحلة ما قبل ال�ضتثمار( مهارات ومعارف   

مهارات  تتطلب  كما  ال�ضتثمارية،  الأفكار  غربلة  وعملية  الأولية  اجلدوى  درا�ضات  جمال  يف 

تتعلق بعملية اإعداد درا�ضة اجلدوى التف�ضيلية مبكوناتها املختلفة )ال�ضوقية والت�ضويقية والفنية 

والتمويلية والبيئية والقانونية والقومية والجتماعية واملالية وغريها(. ولكن ثمة �ضوؤال يطرح 

القيام بكافة هذه الأمور ل �ضيما درا�ضة  نف�ضه هنا، هل تتوفر لدى رواد الأعمال القدرة على 

اجلدوى؟ هل ي�ضتطيع رائد الأعمال اإعداد درا�ضة جدوى كاملة لفكرته ال�ضتثمارية؟ هل لديه 

املهارة واملعرفة الالزمة لتحليل ال�ضوق ومناق�ضة اجلوانب الفنية؟  بالطبع، �ضتكون الإجابة على 

وهنا يجب اأن نتذكر حقيقة مفادها اأن اأي قرار خاطئ يف هذه  كثري من هذه الأ�ضئلة بـ”ل”. 

بد  لذا ل  �ضلبية.  نتائج  امل�ضروع( قد يرتتب عليه  تنفيذ  اأو عدم  امل�ضروع  اإقامة  املرحلة )قرار 

موؤ�ض�ضات  يطلق عليها  والتي  العالقة  املوؤ�ض�ضات ذات  الأعمال على دعم من  رواد  من ح�ضول 

الدعم الفني اأو موؤ�ض�ضات الدعم املوؤ�ض�ضي لكي يتخذ القرار ال�ضتثماري ب�ضكل دقيق و�ضحيح 

وعقالين. ويف مرحلة الت�ضغيل، يحتاج رواد الأعمال والقائمني على امل�ضروع اإىل مهارات تتعلق 

باإدارة املوارد الب�ضرية واإدارة عملية الإنتاج والتوزيع واإدارة املخزون ودرا�ضة ال�ضوق احلقيقي 

الأعمال؟  رواد  لدى  املطلوبة  املهارات  هذه  جميع  تتوفر  هل  هنا،  وال�ضوؤال  وغريها.  والت�ضويق 

ويف نف�ص ال�ضياق، هل ميتلك رواد الأعمال )1( املهارات واملعارف الالزمة لتدريب العاملني، )2( 

املهارات الالزمة لتقييم اأداء امل�ضروع، )3( املهارات الالزمة حلل امل�ضكالت واملهارات الالزمة 

الالزمة  املهارات   )5( املعلومات،  على  للح�ضول  الالزمة  املهارات   )4( الأ�ضواق،  اإىل  للو�ضول 

للح�ضول على التمويل وغريها من املهام التي ترتبط بعملية الت�ضغيل. 

اإن الإجابة على الأ�ضئلة ال�ضابقة غالبًا ما ت�ضري اإىل حاجة رواد الأعمال والقائمني على   

اأو خدمات الدعم الفني لإمتام مراحل  التمويلية  اإىل جمموعة من اخلدمات غري  امل�ضروعات 

دورة حياة امل�ضروع ب�ضكل �ضليم. ومن اأبرز احتياجات امل�ضروعات من خدمات الدعم الفني )1( 

خدمات تتعلق مبجال املالية واملحا�ضبة )اإدارة امللف ال�ضريبي والق�ضايا القانونية والإجرائية، 

اإدارة وحت�ضيل وجدولة الديون املرتتبة مل�ضروعة على الآخرين، اإعداد موازنات، اإدارة الأمور 

الت�ضويقية،  اخلطة  )اإعداد  الت�ضويق  جمال  يف  خدمات   )2( التمويل(،  على  احل�ضول  املالية، 

امل�ضرتين،  �ضرائح  اإىل  ال�ضوق  جتزئة  الت�ضعري،  اآلية  الرتويج،  خطط  التوزيع،  وطرق  قنوات 

الإداري،  والتخطيط  التنظيمي  )الهيكل  الب�ضرية  املوارد  جمال  يف  خدمات  الت�ضدير(،)3( 

)4(خدمات  العمل(،  وت�ضريعات  قانون  التوظيف،  العاملني،  اأداء  تقييم  الوظيفي،  التو�ضيف 

من  واملخزون  امل�ضتودعات  اإدارة  اجلودة،  �ضبط  فني،  )تدريب  الإنتاج  جمال  يف  واحتياجات 

ال�ضلع والب�ضائع، اإدارة التالف، تخطيط العملية الإنتاجية، ال�ضحة وال�ضالمة املهنية، ال�ضيانة، 

ق�ضايا البيئة، حت�ضني الإنتاجية، تدريب يف جمال الإدارة(، )5( خدمات واحتياجات يف جمال 

الإدارة )التخطيط ال�ضرتاتيجي، تقييم اأداء امل�ضروع، اأ�ضاليب القيادة، اإعداد التقارير، اإدارة 

الوقت، حل امل�ضكالت(. 

وال�ضغرية  ال�ضغرى  وامل�ضروعات  الفني  الدعم  جمال  يف  املتخ�ض�ضون  ويق�ضم   

تطوير  خدمات  على  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  ح�ضول  معوقات  واملتو�ضطة 

)جانب  نف�ضها  باملوؤ�ض�ضات  تتعلق  معوقات  اإىل  اخلدمات  هذه  بتقدمي  املعنية  املوؤ�ض�ضات  من 

العر�ص(، ومعوقات تتعلق بامل�ضتفيدين اأنف�ضهم )جانب الطلب(. اأما فيما يتعلق مبا عليه احلال 

يف حمافظة ظفار، فاإن امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية تعاين من م�ضكلة الو�ضول اإىل خدمات 

اآنفًا-لأ�ضباب  اأ�ضرنا  –كما  ذلك  ويعود  اخلدمات،  هذه  على  احل�ضول  وعملية  الفني،  الدعم 

تتعلق بجانب الطلب واأخرى تتعلق بجانب العر�ص. وعليه، فقد اأ�ضبح من ال�ضروري ا�ضتقراء 

املقرتحة  احللول  تكون  امل�ضاألة، حتى  هذه  امل�ضروعات حول  على  والقائمني  الأعمال  رواد  اآراء 

واقعية ومنطقية. يعر�ص اجلدول رقم  )15( الرتتيب التنازيل لأهم املعوقات والعوامل التي تعيق 

ح�ضول امل�ضروع على خدمات الدعم الفني ح�ضب احلجم -من وجهة نظر رواد الأعمال.
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اجلدول رقم  )15(: الرتتيب التنازيل لأهم العوامل التي تعيق ح�ضول امل�ضروع على خدمات الدعم الفني 

ح�ضب احلجم

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىاجلميعالبيان

عدم ا�ضتفادة موؤ�ض�ضات الدعم الفني من اأف�ضل املمار�ضات الدولية يف هذا 

املجال 

% 98.6% 99.2% 98.9% 85.7

عدم وجود اأدلة اإر�ضادية حول موؤ�ض�ضات الدعم الفني واخلدمات 

التي تقدمها  

% 89.2% 87.0% 91.3% 91.3

85.7 %83.7 %91.1 %87.8 %عدم وجود موؤ�ض�ضات متخ�ض�ضة بتقدمي الدعم الفني يف املحافظة 
عدم وجود وحدات متخ�ض�ضة بتقدمي الدعم الفني للم�ضروعات 

ال�ضغرية يف املوؤ�ض�ضات  

% 85.1% 86.2% 83.7% 85.7

ل تراعي موؤ�ض�ضات الدعم الفني الحتياجات الأ�ضا�ضية 

للم�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة

% 82.9% 85.4% 79.3% 85.7

ل ت�ضتهدف موؤ�ض�ضات الدعم الفني امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية 

واملتو�ضطة يف اأماكنها  

% 81.1% 85.4% 73.9% 73.8

�ضعوبة احل�ضول على خدمات الدعم الفني لأ�ضباب اإدارية 

وبريوقراطية

% 73.4% 62.6% 87.0 %85.7

�ضعف التن�ضيق والت�ضبيك بني موؤ�ض�ضات الدعم الفني وغرفة 

التجارة وال�ضناعة

% 72.1% 52.8% 95.7% 79.3

85.7 %65.2 %73.2 %70.3 %اخلدمات املقدمة قليلة وتقدم بطريقة تقليدية

57.1 %67.4 %72.4 %69.8 %متييز موؤ�ض�ضات الدعم الفني بني امل�ضروعات ح�ضب احلجم

عدم معرفة اأ�ضحاب امل�ضروعات بوجود موؤ�ض�ضات الدعم الفني اأو 

باخلدمات املتوفرة

% 64.9% 66.7% 63.0%57.1

57.1% 47.8 %48.8 %48.6 %متييز موؤ�ض�ضات الدعم الفني بني امل�ضروعات ح�ضب جمال الإنتاج والقطاع 

42.9  %34.8 %49.6 %43.2 %متييز موؤ�ض�ضات الدعم الفني بني امل�ضروعات ح�ضب املوقع اجلغرايف

28.6 %33.7 %43.1 %38.7 %فروع هذه املوؤ�ض�ضات قليلة   

57.1 %27.2 %35.8 %32.9 %ارتفاع التكاليف املبا�ضرة وغري املبا�ضرة للح�ضول على خدمات الدعم الفني

 74.3% 66.7%  69.3%  69.2%املتو�ضط

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.        

امل�ضكلة،  لهذه  والناجعة  املنا�ضبة  احللول  حتديد  يف  الأعمال  رواد  اإ�ضراك  اإطار  ويف   

فقد مت ا�ضتقراء اآرائهم حول اأهم املقرتحات، ويبني اجلدول رقم )16( الرتتيب التنازيل لأهم 

القيام  التجارة وال�ضناعة من  الفني وغرف  التي متكن موؤ�ض�ضات الدعم  الآليات والإجراءات 

بدورها يف م�ضاعدة امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف الو�ضول اإىل موؤ�ض�ضات الدعم 

الفني واحل�ضول على خدماتها ح�ضب احلجم-من وجهة نظر رواد الأعمال.

اجلدول رقم  )16(: الرتتيب التنازيل لأهم الآليات والإجراءات التي متكن غرفة التجارة وال�ضناعة من 

م�ضاعدة امل�ضروعات يف الو�ضول اإىل موؤ�ض�ضات الدعم الفني ح�ضب احلجم

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىاجلميعالبيان

ت�ضجيع املوؤ�ض�ضات على ا�ضتهداف امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية 

واملتو�ضطة يف اأماكنها 

%90.1% 90.2% 90.2% 85.7

85.7 %95.7 %85.4 %89.6 %اإعداد درا�ضات دورية لتحديد احتياجات امل�ضروعات من هذه اخلدمات 

85.7%89.1 %89.4 %89.2 %حمالت توعيه باجلامعات واملعاهد 

85.7 %79.3 %91.1%86.0%اإعداد من�ضورات دورية تبني املوؤ�ض�ضات املعنية بتقدمي هذه اخلدمات

تاأ�ضي�ص وحدة وا�ضحة الأهداف متخ�ض�ضة بتقدمي الدعم الفني 

للم�ضروعات ال�ضغرية 

%  84.2% 82.9% 85.9% 85.7

الآراء  لتلقي  والغرفة  امل�ضروعات  بني  ات�ضال  خط  اإيجاد 

واملقرتحات حول املو�ضوع

% 80.2% 87.0% 70.7% 85.7

ور�ص عمل دورية تبني اخلدمات املتوفرة املوؤ�ض�ضات املعنية بتقدمي 

هذه اخلدمات

% 79.7% 88.6% 66.3% 100.0

لتعريف  بالغرفة  اخلا�ضة  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  ا�ضتخدام 

امل�ضروعات باخلدمات 

%78.4% 83.7% 71.7% 71.4

الفني  الدعم  حول  امل�ضروعات  لأ�ضحاب  تدريبية  برامج  تنظيم 

واآليات الإ�ضتفادة منه

% 77.9% 85.4% 78.3% 85.7

تنظيم ور�ص عمل للتجار وال�ضناعيني ولرواد الأعمال اجلدد حول 

خدمات الدعم الفني

% 77.9% 80.5% 73.9% 85.7

85.7 %58.7 %88.6 %76.1 %الإطالع على اأف�ضل املمار�ضات الإقليمية والدولية والإ�ضتفادة منها

85.7 %64.1 %84.6 %76.1 %تزويد الأع�ضاء باآلية التقدم للح�ضول على اخلدمة

85.7 %66.3 %78.0 %73.4%تفعيل عملية الت�ضبيك بني املوؤ�ض�ضات وامل�ضروعات

57.1 %48.9 %59.3 %55.0 %زيادة الإنت�ضار   للموؤ�ض�ضات ذات العالقة

  83.7% 74.2%  83.9% 79.6%املتو�ضط

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.        
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ال�ضغرية  ال�ضغرى  بامل�ضروعات  اخلا�ص  الفني  الدعم  م�ضاألة  حتليل  نهاية  ويف   

واملتو�ضطة، وبعد التعرف على طبيعة املعوقات التي تقلل من فر�ص احل�ضول على هذه اخلدمات 

من قبل هذه امل�ضروعات، وبعد التعرف على الآليات املقرتحة لتعزيز موؤ�ض�ضات الدعم الفني 

ب�ضكل عام ودور غرفة التجارة وال�ضناعة ب�ضكل خا�ص، ومن اأجل حتديد الأولويات التي يجب اأن 

تراعيها وتركز عليها الغرفة، فقد بات من ال�ضروري التعرف على اأهم الإحتياجات امل�ضتقبلية 

للم�ضروعات باأحجامها وقطاعاتها املختلفة من خدمات الدعم الفني املختلفة. يبني اجلدول 

رقم  )17( التوزيع الن�ضبي خلدمات الدعم الفني التي حتتاجها امل�ضروعات قيد الدرا�ضة. 

اجلدول رقم  )17(: التوزيع الن�ضبي خلدمات الدعم الفني التي يحتاجها امل�ضروعات قيد الدرا�ضة

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىاجلميعنوع اخلدمة املطلوب

85.7 %90.2 %90.2 %90.1%خدمات ا�ضت�ضارية متعلقة بالو�ضول اإىل الأ�ضواق املحلية
71.4 %84.8 %79.7 %81.5 %ال�ضت�ضارات املالية – درا�ضة اجلدوى والتحليل املايل

85.7 %72.8 %82.9 %78.8 %ال�ضت�ضارات الإدارية 
71.4%68.5%82.9 %76.6 %مهارات تقييم امل�ضروعات واتخاذ القرارات ال�ضتثمارية

85.7 %65.2 %80.5 %74.3%تطوير عمليات الت�ضويق
71.4 %67.4 %74.0 %71.2 %الو�ضول اإىل م�ضادر التمويل

85.7 %58.7 %78.9 %70.7 %احل�ضول على التمويل
71.4 %55.4 %76.4 %67.6 %امل�ضاركة يف املعار�ص الت�ضويقية

85.7 %54.3 %76.4 %67.6 %مهارات التعامل مع امل�ضكالت الفنية والإدارية
71.4 %53.3 %74.0 %65.3 %ا�ضت�ضارات قانونية

71.4 %51.1 %74.0 %64.4 %اإعداد ال�ضرتاتيجيات وخطط العمل
57.1 %58.7 %59.3 %59.0 %تطوير املوارد الب�ضرية - التدريب وغريها

42.9 %46.7 %50.4 %48.6 %التدريب املهني والفني
85.7 %63.0 %25.2 %42.8 %ت�ضميم املوقع الإلكرتوين

42.9 %44.6 %24.4 %33.3 %ا�ضت�ضارات يف جمال اإدارة الطاقة
85.7 %37.0 %22.8 %30.6 %تطوير املنتج وعمليات الإنتاج

71.4 %41.3 %18.7 %29.7 %البحوث والدرا�ضات التطبيقية
42.9 %42.4 %18.7 %29.3 %ا�ضت�ضارات يف الق�ضايا البيئية

71.4 %34.8 %21.1 %28.4 %خدمات ا�ضت�ضارية متعلقة بالت�ضدير والو�ضول اإىل الأ�ضواق
85.7 %38.0 %10.6 %24.3 %تكنولوجيا واأنظمة املعلومات

14.3 %14.1 %0.0 %6.3 %تطوير تكنولوجيا الت�ضنيع
69.4 %54.4 %53.4 %54.3 %املتو�ضط

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.       

الفني  الدعم  خدمات  من  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  احتياجات  اأما   

املتعلقة  وتلك  الطاقة،  اإدارة  جمال  يف  ال�ضت�ضارات  اأن  اأن  فيت�ضح  الإنتاجي،  القطاعي  ح�ضب 

بالق�ضايا البيئية، والو�ضول اإىل الأ�ضواق املحلية، وال�ضت�ضارات املالية والإدارية تاأتي يف مقدمة هذه 

الحتياجات. اأما امل�ضروعات التجارية فيقع �ضمن اأولوياتها اخلدمات ال�ضت�ضارية املتعلقة بالو�ضول 

الإدارية،  وال�ضت�ضارات  ال�ضتثمارية،  القرارات  واتخاذ  امل�ضروعات  وبتقييم  املحلية  الأ�ضواق  اإىل 

امل�ضروعات اخلدمية  باحتياجات  يتعلق  فيما  اأما  املو�ضحة يف اجلدول.  اآخر من اخلدمات  وعدد 

امل�ضروعات  وتقييم  الت�ضويق  مبهارات  املتعلقة  واخلدمات  والإدارية،  املالية  ال�ضت�ضارات  فت�ضمل 

واتخاذ القرارات، وتلك املتعلقة باآليات احل�ضول على التمويل.

4.3 م�سكلة نق�ص املعلومات والبيانات 

ن�ضتنتج من التحليل ال�ضابق اأن توفر املعلومات عن املوؤ�ض�ضات التي تقدم خدمات تطوير   

املبا�ضرة  املبا�ضرة وغري  التكاليف  الالزمة عن  واملعلومات  واأنواع وطبيعة هذه اخلدمات،  الأعمال 

لهذه اخلدمات، واملعلومات حول اآلية التقدم للح�ضول على هذه اخلدمات يوؤثر يف حجم الطلب على 

هذه اخلدمات. ولكن، ثمة معوقات تواجه عملية احل�ضول على هذه املعلومات وغريها من البيانات 

املطلوبة يف حمافظة ظفار من وجهة نظر رواد الأعمال، وهذه املعوقات يبينها اجلدول رقم )18(.

اجلدول رقم  )18(: الرتتيب التنازيل لأبعاد واأ�ضباب م�ضكلة احل�ضول على املعلومات والبيانات الالزمة لأ�ضحاب 

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة

الن�ضبةالبيان

85.6 %�ضعوبة حتديد امل�ضدر ال�ضحيح للمعلومات والبيانات املطلوبة

85.6 %ندرة املعلومات املتعلقة بالأ�ضواق املحلية واخلارجية

84.2 %عدم وجود وحدة متخ�ض�ضة بق�ضايا امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة والبيانات الالزمة لها

82.4 %عدم وجود قاعدة بيانات جاهزة ميكن اللجوء اإليها يف غرف التجارة وال�ضناعة

79.7 %عدم وجود قاعدة بيانات وطنية �ضاملة

78.8 %تعدد م�ضادر املعلومات وت�ضاربها يف بع�ص الأحيان

78.4 %عدم دقة املعلومات وعدم �ضموليتها

62.6 %ل يوجد جهة معينة تعمل على حتديث املعلومات املوجودة

59.9 %العتماد على البيانات غري الر�ضمية

54.1 %اقت�ضار احل�ضول على املعلومة على فئة معينة من اأ�ضحاب امل�ضروعات ال�ضغرية

53.2 %�ضعف م�ضتوى املعلومات عن م�ضادر التمويل

47.3 %املعلومات املتوفرة غري قابلة لال�ضتخدام وحتتاج اإىل ترتيب وت�ضنيف

41.0 %تكلفة احل�ضول على املعلومات مرتفعة » الوقت واجلهد والتكلفة«

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.        
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5.3 التحديات املتعلقة باإدارة امل�سروع والعوامل الداخلية

ت�ضمل العوامل الداخلية التي قد توؤثر يف اأداء امل�ضروع وقدرته على التطور، خ�ضائ�ص   

الفنية  باجلوانب  تتعلق  وعوامل  والفنية،  والقيادية  الإدارية  وقدراته  امل�ضروع  �ضاحب  وقدرات 

بالعاملني  املرتبطة  تلك  العوامل  هذه  تت�ضمن  كما  الإنتاج(.  اأ�ضلوب  واختيار  املوقع،  )اختيار 

والإنتاجية ومدى كفاءة العمليات الت�ضغيلية )الت�ضويق واإدارة املخزون والإدارة املالية وغريها(. 

يعر�ص اجلدول رقم )19( الرتتيب التنازيل لأبرز معوقات منو امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية 

واملتو�ضطة املتعلقة باإدارة امل�ضروع ح�ضب احلجم. ويت�ضح من اجلدول اأن من اأبرز هذه العوامل 

�ضعف قنوات واأ�ضاليب الت�ضويق، وعدم وجود خطة ت�ضويقية، واملعوقات ذات العالقة بالعاملني 

واإنتاجيتهم، اإ�ضافة اإىل تلك التي تتعلق ب�ضلوك رائد الأعمال يف مرحلة التاأ�ضي�ص وعملية اتخاذ 

القرار ال�ضتثماري، وكفاءة العمليات الإدارية. ويت�ضـح من قيـــم املوؤ�ضر )املتو�ضـــط( الــــواردة 

يف هذا اجلدول اأن امل�ضروعات املتو�ضطة كانت الأكرث معاناة من هذه املعوقات، تلتها امل�ضروعات 

التجارية  امل�ضروعات  اأن  القطاع، فقد تبني  اأما بخ�ضو�ص  ال�ضغرية.  امل�ضروعات  ال�ضغرى ثم 

كانت الأكرث تاأثرًا بهذه املعوقات، تلتها امل�ضروعات الزراعية، ثم امل�ضروعات ال�ضناعية، وكانت 

امل�ضروعات اخلدمية الأقل تاأثرًا، وهذه نتيجة منطقية �ضهلة التف�ضري. 

اجلدول رقم  )19(: الرتتيب التنازيل لأبرز معوقات منو امل�ضروعات املتعلقة باإدارة امل�ضروع-ح�ضب احلجم

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىاجلميعالبيان

85.7 %77.2 %88.6 %83.8 %�ضعف قنوات واأ�ضاليب الت�ضويق وعدم وجود خطة ت�ضويقية 
85.7 %75.0 %85.4 %81.1%معوقات مرتبطة بالعاملني )الإنتاجية والولء ومعدلت ترك العمل الخ(

85.7 %75.0 %82.1 %79.3%اأخطاء تتعلق مبرحلة التاأ�ضي�ص
85.7 %68.5 %82.9 %77.0% معوقات داخلية تتعلق باإدارة امل�ضروع من قبل مالك امل�ضروع اأو العمالة الوافدة

85.7%44.6%48.8 %48.2%معوقات فنية )بعد املوقع عن الإدارة، طريقة الإنتاج، التكنولوجيا...(
14.3%14.1%13.0%37.8%تدين م�ضتوى الإنفاق على البحث والتطوير

28.6%27.2%39.0%33.8%عدم وجود اآليات وا�ضحة لال�ضتفادة من التفاقيات املوقعة مع بع�ص الدول 
0.0%15.2%24.4%27.0%�ضعف م�ضتوى التطوير يف اأ�ضاليب الإنتاج ب�ضكل يواكب املناف�ضني

71.4%27.2%21.1%25.2%عدم ا�ضتفادة امل�ضروعات من احلوافز والت�ضهيالت احلكومية
85.7%70.7%76.4%74.3%عدم ا�ضتخدام اأ�ضاليب التقييم الدوري ملعرفة الأداء

62.9%49.5%56.2%56.8%املتو�ضط

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.        

6.3 التحديات املتعلقة بتكاليف االإنتاج والت�سخم

اإدارة العملية الإنتاجية  اأداء امل�ضروعات باأحجامها وقطاعاتها املختلفة بكيفية  يتاأثر   

وم�ضتوى كفاءة اإدارة التكاليف. وت�ضري الكثري الدرا�ضات املتخ�ض�ضة اإىل اأن الأخطاء املتعلقة 

اأن  اإىل  هنا  ون�ضري  وا�ضتمراريتها.  امل�ضروعات  اأداء  حمددات  اأبرز  من  الإنتاج  تكاليف  باإدارة 

وخ�ضائ�ص  امل�ضروع  بخ�ضائ�ص  )تتعلق  داخلية  بعوامل  تتاأثر  الإنتاج  عملية  اإدارة  عملية 

بد من  ل  لكن  امل�ضروع  اإدارة  اإرادة  تكون خارجة عن  قد  بعوامل خارجية  تتاأثر  كما  الإدارة(، 

توفر املهارات الالزمة للتعامل معها والتقليل من تاأثريها على اأداء امل�ضروع. يبني اجلدول رقم 

ح�ضب  الدرا�ضة  قيد  للم�ضروعات  الت�ضغيلية  التكاليف  حمددات  لأهم  التنازيل  الرتتيب   )20(

احلجم. ويت�ضح منه اأن من اأبرز هذه املحددات: الأخطاء الإدارية الناجمة عن نق�ص اخلربة 

يف التعامل مع امل�ضكالت، وارتفاع تكاليف النقل )نقل املنتج اأو املواد الأولية(، وارتفاع اأ�ضعار 

املواد الأولية امل�ضتوردة، ونق�ص ت�ضاريح العمالة الوافدة ونق�ص العمالة الفنية املحلية املوؤهلة، 

بطرق  اخلا�ضة  املهارات  ونق�ص  الت�ضويقية،  املعار�ص  يف  وامل�ضاركة  الت�ضويق  تكاليف  وارتفاع 

الإ�ضتفادة من وفورات احلجم. ويت�ضح من قيم املتو�ضط  التكاليف، وعدم القدرة على  �ضبط 

يف  توؤثر  التي  التحديات  من  معاناة  الأكرث  كانت  املتو�ضطة  امل�ضروعات  اأن  اجلدول  يف  الواردة 

التكاليف، تلتها امل�ضروعات ال�ضغرى، ثم امل�ضروعات ال�ضغرية. ومن جانب اآخر، ت�ضري البيانات 

اإىل اأن امل�ضروعات ال�ضناعية كانت الأكرث تاأثرًا بهذه املعوقات، تلتها امل�ضروعات التجارية، ثم 

امل�ضروعات اخلدمية، وكانت امل�ضروعات الزراعية الأقل تاأثرًا.
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اجلدول رقم  )20(: الرتتيب التنازيل لأهم حمددات التكاليف الت�ضغيلية للم�ضروعات قيد الدرا�ضة -

 ح�ضب احلجم

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىاجلميعالبيان

100.0 %76.1 %90.2 %84.7 %التكاليف الناجمة عن الأخطاء الإدارية ونق�ص اخلربة
100.0 %67.4 %91.9 %82.0 %ارتفاع تكاليف النقل )نقل املنتج اأو املواد الأولية( ب�ضبب املوقع

100.0 %73.9 %86.2 %81.5 %ارتفاع اأ�ضعار املواد الأولية امل�ضتوردة
100.0 %71.7 %86.2 %80.6 %نق�ص ت�ضاريح العمالة الوافدة ونق�ص العمالة املحلية املوؤهلة

100.0 %66.3 %89.4 %80.2 %ارتفاع تكاليف الت�ضويق وامل�ضاركة يف املعار�ص الت�ضويقية
100.0 %67.4 %87.8 %79.7 %نق�ص املعلومات حول طرق �ضبط التكاليف 

100.0 %70.7 %84.6 %79.3 %عدم القدرة على الإ�ضتفادة من وفورات احلجم
100.0 %68.5 %84.6 %78.4 %عدم الإ�ضتفادة من وفورات احلجم ب�ضبب �ضعوبة الو�ضول اإىل الأ�ضواق

71.4 %71.7 %81.3 %77.0 %ارتفاع اأ�ضعار املواد الأولية املحلية 
100.0 %65.2 %82.1 %75.7 %تدين اإنتاجية العمالة 

ل تقوم غرفة التجارة وال�ضناعة بتقدمي خدمات دعم فني ت�ضاعد 

يف تقليل التكاليف 

% 72.1% 77.2% 63.0% 100.0

تقليل  اإىل  الهادفة  املعنية  املوؤ�ض�ضات  خدمات  من  الإ�ضتفادة  عدم 

تكاليف الإنتاج

% 67.1% 63.4% 72.8% 57.1

71.4 %45.7 %72.4 %61.3 %تدين م�ضتوى الإ�ضتفادة من برامج التدريب املهني يف رفع كفاءة العاملني
71.4 %39.1 %60.2 %51.8 %التكاليف الإ�ضافية الناجمة عن عدم ا�ضتخدام نظم املعلومات يف الإدارة 

28.6 %31.5 %65.9 %50.5 %التكاليف املرتتبة على اللتزام باملوا�ضفات الفنية املحلية والدولية
42.9 %44.6 %53.7 %49.5 %ارتفاع تكاليف التمويل »الفائدة والتكاليف غري املبا�ضرة«

57.1 %37.0 %43.9 %41.4 %ارتفاع ن�ضبة التالف من املنتجات �ضواء اأثناء اأو بعد عملية الإنتاج   
42.9 %40.2 %37.4 %38.7 %ارتفاع اأجور العاملني ب�ضبب �ضيا�ضة احلد الأدنى لالأجور 

57.1 %40.2 %36.6 %38.7 %ارتفاع اأ�ضعار الطاقة )الكهرباء(
42.9 %23.9 %33.3 %29.7 %ارتفاع اأ�ضعار الطاقة )الوقود(

100.0 %40.2 %0.0 %19.8 %ارتفاع تكاليف التدريب
0.0 %15.2 %17.9 %16.2 %اأ�ضاليب وطرق الإنتاج غري حديثة 

14.3 %13.0 %17.1 %15.3 %ارتفاع ال�ضرائب والر�ضوم ب�ضكل عام
14.3 %19.6 %10.6 %14.4 %ارتفاع ال�ضرائب على املواد الأولية امل�ضتوردة

0.0 %19.6 %2.4 %9.5 %ارتفاع ن�ضبة امل�ضروقات
14.3 %10.9 %0.0 %5.0 %ارتفاع تكاليف الت�ضدير وال�ضترياد

64.8 %48.3 %56.0 %53.1 %املتو�ضط

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.       

7.3 التحديات املتعلقة باالإيرادات واحل�سة ال�سوقية

تعترب الإيرادات -جنبًا اإىل جنب مع تكاليف الإنتاج -من اأهم حمددات الربحية والأداء   

املايل للم�ضروعات القت�ضادية باأحجامها وقطاعاتها املختلفة، ولقد اأ�ضبحت هذه امل�ضروعات 

مطالبة مبتابعة ح�ضتها ال�ضوقية ومناف�ضيها بهدف املحافظة على ا�ضتقرار اإيراداتها وتدفقاتها 

النقدية الأخرى، وهذا يتطلب متابعة حثيثة ملحددات الإيرادات والتعامل معها بكفاءة. وجتدر 

الإ�ضارة هنا اإىل اأن موؤ�ض�ضات الدعم الفني مطالبة كذلك بتقدمي جمموعة من اخلدمات التي 

ت�ضاعد امل�ضروعات ورواد الأعمال على ا�ضتك�ضاف العوامل املوؤثرة يف الإيرادات وكيفية التعامل 

الإيرادات  حمددات  اأهم  حول  الدرا�ضة  قيد  امل�ضروعات  اآراء  ا�ضتقراء  مت  فقد  وعليه،  معها. 

واحل�ضة ال�ضوقية، ويبني اجلدول رقم )21( الرتتيب التنازيل لهذه املحددات والعوامل من وجهة 

نظر امل�ضتجيبني. ويعر�ص اجلدول اأي�ضًا العوامل التي توؤثر يف اإيرادات امل�ضروع وح�ضته ال�ضوقية 

وربحيته ح�ضب احلجم، وتبني اأن من اأبرز العوامل املوؤثرة على امل�ضروعات ال�ضغرى على وجه 

التحديد مو�ضمية الإنتاج واملبيعات، وتدين م�ضتوى امل�ضرتيات احلكومية، و�ضغر حجم ال�ضوق. 

اأما يف حالة امل�ضروعات ال�ضغرية، فقد ظهر اإىل ال�ضطح عدد من العوامل اأهمها مو�ضمية الإنتاج 

واملبيعات، وتدين م�ضتوى امل�ضرتيات احلكومية، واملناف�ضة املحلية، و�ضعف م�ضتوى امل�ضاركة يف 

بتدين  تتعلق  املتو�ضطة، فقد برزت عوامل  امل�ضروعات  اأما يف حالة  والدولية.  املحلية  املعار�ص 

والدولية، و�ضعف  املحلية  املعار�ص  امل�ضاركة يف  م�ضتوى  امل�ضرتيات احلكومية، و�ضعف  م�ضتوى 

للمنتج  الولء  م�ضتوى  وتدين  املحافظة،  يف  العاملة  الأخرى  امل�ضروعات  مع  الأمامية  الروابط 

الن�ضب  )جمموع  الإيرادات  حمددات  تاأثري  موؤ�ضر  ويبني  واملبيعات.  الإنتاج  ومو�ضمية  املحلي، 

بهذه  تاأثرًا  الأكرث  كانت  املتو�ضطة  امل�ضروعات  باأن  عددها(  على  مق�ضوم  متغري  لكل  املقابلة 

العوامل، تلتها امل�ضروعات ال�ضغرى، ثم امل�ضروعات ال�ضغرية.
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8.3 التحديات املتعلقة بالبيئة اال�ستثمارية و�سهولة ممار�سة االأعمال

يهدف هذا اجلزء اإىل تقييم بيئة الأعمال يف ال�ضلطنة من خالل حتليل بع�ص املوؤ�ضرات   

2016، وموؤ�ضر  الدولية التي تركز على حتليل بيئة الأعمال مثل موؤ�ضر ممار�ضة الأعمال لعام 

جاذبية ال�ضتثمار ال�ضادر عن املوؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان ال�ضتثمار وائتمان ال�ضادرات، وموؤ�ضر 

فريزير  معهد  درا�ضات  ح�ضب  العاملي  القت�ضاد  منتدى  خمرجات  ح�ضب  العاملية  التناف�ضية 

الكندي. وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن معظم هذه املوؤ�ضرات مركبة وتتكون من موؤ�ضرات فرعية 

تركز على اأهم املحاور الناظمة لبيئة الأعمال وال�ضتثمار والتي من اأهمها ال�ضتقرار املوؤ�ض�ضي 

الب�ضرية ذات  والقانوين، وال�ضتقرار يف توقعات امل�ضتثمرين املحليني والأجانب، وتوفر املوارد 

الإنتاجية العالية وال�ضتقرار القت�ضادي، والرتكيز على دور القطاع اخلا�ص القوي واملناف�ضة 

والتفاعل �ضمن بيئة العمل التجارية والتنوع القطاعي وال�ضتثماري.  

1.8.3 �سهولة ممار�سة االأعمال يف �سلطنة ُعمان: تقرير البنك الدويل  

يقدم تقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال ال�ضادر عن البنك الدويل عام 2016 ترتيب 189   

دولة ح�ضب مدى �ضهولة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال، وقد جاء التقرير حتت �ضعار “ قيا�ص اجلودة 

ويعتمد التقرير يف منهجيته على 10 موؤ�ضرات رئي�ضية ينبثق عن كل منها  والكفاءة التنظيمية”. 

جمموعة من املوؤ�ضرات الفرعية. يغطي هذا التقرير الدول العربية مبا فيها �ضلطنة ُعمان التي 

جاءت يف املرتبة 70 من اأ�ضل 189 دولة، الأمر الذي يعك�ص حت�ضنًا وا�ضحًا يف الرتتيب - مبقدار 

7 نقاط-مقارنة بتقرير عام 2015. وقد حققت ال�ضلطنة مكانة ممتازة بني الدول العربية، حيث 

جاءت ال�ضلطنة باملرتبة الرابعة بني الدول العربية ودول جمموعة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 

ودول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك بعد دولة الإمارات العربية املتحدة ومملكة 

البحرين ودولة قطر.  و�ضهدت ال�ضلطنة اأي�ضًا حت�ضنًا يف مقيا�ص امل�ضافة من احلد الأعلى لالأداء 

2016، نتيجة اجلهود التي بذلتها احلكومة لتهيئة بيئة  65.4 عام  2015 اإىل  63.67 عام  من 

الأعمال وزيادة �ضهولة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال ب�ضكل عام، واإىل التح�ضن احلا�ضل يف ترتيب 

ال�ضلطنة يف موؤ�ضر احل�ضول على الكهرباء وموؤ�ضر التجارة عرب احلدود وموؤ�ضر ت�ضوية حالت 

ال�ضرائب  دفع  موؤ�ضر  ال�ضلطنة يف  ترتيب  تغري  )13( عدم  رقم  ال�ضكل  من  ويالحظ  الإع�ضار. 

)املرتبة 10(، وموؤ�ضر اإنفاذ العقود )املرتبة 70(. وقد �ضهد ترتيب ال�ضلطنة يف بع�ص املوؤ�ضرات 

اجلدول رقم  )21(: الرتتيب التنازيل لأهم العوامل التي توؤثر يف الإيرادات واحل�ضة ال�ضوقية للم�ضروع 

ح�ضب احلجم

متو�ضطة�ضغرية�ضغرىاجلميعالبيان

ال�ضغرى  امل�ضروعات  من  احلكومية  امل�ضرتيات  م�ضتوى  تدين 

وال�ضغرية واملتو�ضطة

%85.1% 89.4% 79.3% 100.0

89.4 %77.2 %86.2 %82.9 %املناف�ضة املحلية من القطاع غري املنظم )جودة اأقل واأ�ضعار اأقل(
100.0 %76.1 %86.2 %82.4 %�ضعوبة الو�ضول اإىل الأ�ضواق اخلارجية

100.0 %77.2 %85.4 %82.4 %�ضعف م�ضتوى امل�ضاركة يف املعار�ص املحلية والدولية
100.0 %72.8 %87.8 %82.0 %�ضغر حجم ال�ضوق الذي يعمل فيه امل�ضروع 

100.0 %72.8 %87.8 %82.0 %تدين الإيرادات الناجم عن �ضعف القدرة على التو�ضع 
82.0 %66.3 %87.8 %79.3 %�ضعف الروابط الأمامية مع امل�ضروعات الأخرى العاملة يف املحافظة

100.0 %66.3 %85.4 %77.9 %تدين م�ضتوى الولء للمنتج املحلي
100.0 %81.5 %89.4 %77.9 %مو�ضمية الإنتاج واملبيعات

85.1 %68.5%82.9%77.5 %تدين هام�ص الربح ب�ضبب التوجه اإىل املناف�ضة غري العادلة  
100.0 %69.6 %81.3 %77.0 %املناف�ضة من قبل املنتجات الأجنبية  

100.0 %66.3 %83.7 %77.0 %تغري اأذواق امل�ضتهلك املحلي وعدم قدرة امل�ضروع على مواكبتها
89.4 %63.0 %84.6 %76.1 %تدين اأ�ضعار ال�ضلع ب�ضبب املناف�ضة ال�ضعرية

100.0 %59.8 %79.7 %72.1 %عدم الإ�ضتفادة من الإتفاقيات الثنائية يف ت�ضريف الإنتاج وزيادة املبيعات
42.9 %35.9 %56.1 %57.7 %عدم وجود تنوع يف الإنتاج )عدد حمدود من املنتجات(

28.6 %17.4 %43.9 %32.4 %تدين الإيرادات ب�ضبب حداثة عمر امل�ضروع )ق�ضر عمر امل�ضروع(
91.1 %65.6 %81.1 %75.1 %املتو�ضط

امل�ضدر : نتائج الدرا�ضة امليدانية.        

وبخ�ضو�ص حمددات الإيرادات والعوامل التي توؤثر يف منوها يف القطاعات الإنتاجية   

املختلفة، فقد تبني اأن اأبرز العوامل التي توؤثر يف اإيرادات امل�ضروعات ال�ضناعية وح�ضتها ال�ضوقية 

وطاقتها الإنتاجية هو تدين م�ضتوى امل�ضرتيات احلكومية، و�ضغر حجم ال�ضوق، واملناف�ضة املحلية، 

وات�ضاع  والدولية،  املحلية  املعار�ص  يف  امل�ضاركة  م�ضتوى  و�ضعف  التو�ضع،  على  القدرة  و�ضعف 

خيارات امل�ضتهلك والتغري امل�ضتمر يف اأذواق امل�ضتهلك املحلي، ومو�ضمية الإنتاج واملبيعات. وقد 

امل�ضروعات  ال�ضوقية يف  الإيرادات واحل�ضة  اأبرز حمددات  ذاتها  ال�ضابقة هي  املحددات  كانت 

امل�ضروعات  يف  تاأثريًا  اأكرث  كانت  الإنتاج  مو�ضمية  م�ضاألة  اأن  اإل  والزراعية  واخلدمية  التجارية 

الزراعية. وُيظهر موؤ�ضر تاأثري حمددات الإيرادات واحل�ضة ال�ضوقية ح�ضب القطاع الإنتاجي اإىل 

اأن امل�ضروعات التجارية كانت الأكرث تاأثرًا، تليها امل�ضروعات ال�ضناعية، ثم امل�ضروعات اخلدمية.
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تراجعًا ب�ضيطًا كما هو احلال يف موؤ�ضر ا�ضتخراج تراخي�ص البناء وموؤ�ضر ت�ضجيل امللكية وموؤ�ضر 

احل�ضول على الإئتمان وموؤ�ضر حماية امل�ضتثمرين الأقلية. اأما الرتاجع الكبري يف ترتيب ال�ضلطنة 

يف املوؤ�ضرات الفرعية، فقد كان يف حالة موؤ�ضر البدء بالن�ضاط التجاري )وهو من اأبرز املوؤ�ضرات 

ذات العالقة بتاأ�ضي�ص امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية(.  وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن من اأبرز 

املوؤ�ضرات ذات العالقة بقطاع ريادة الأعمال وامل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة هي 

املوؤ�ضرات التي ترتبط باملراحل الأوىل من دورة حياة امل�ضروع، والتي ت�ضمل موؤ�ضر البدء بالن�ضاط 

التجاري وموؤ�ضر ا�ضتخراج الرتاخي�ص وموؤ�ضر احل�ضول على الكهرباء وموؤ�ضر ت�ضجيل امللكية. 

على  احل�ضول  موؤ�ضر  يف  عاملي  حت�ضن  اأف�ضل  �ضهدت  ال�ضلطنة  اأن  اإىل  كذلك  الإ�ضارة  وجتدر 

الكهرباء، حيث ح�ضنت قدراتها لقيا�ص ومتابعة انقطاعات التيار الكهربائي. 

ال�ضكل رقم )13(: ترتيب ال�ضلطنة يف املوؤ�ضرات الرئي�ضية يف تقرير البنك الدويل

وفيما يخ�ص، مقيا�ص امل�ضافة من احلد الأعلى لالأداء على م�ضتوى املوؤ�ضرات الرئي�ضية   

موؤ�ضرات  ثالثة  يف  املقيا�ص  حت�ضن  فقد   ،2015 عام  بنظريه  مقارنة   2016 عام  يف  الع�ضرة 

)موؤ�ضر احل�ضول على الكهرباء وموؤ�ضر التجارة عرب احلدود وموؤ�ضر ت�ضوية حالت الإع�ضار(، 

وتراجع مقيا�ص امل�ضافة من احلد الأعلى لالأداء يف موؤ�ضرين )موؤ�ضر البدء بالن�ضاط التجاري، 

وموؤ�ضر ا�ضتخراج تراخي�ص البناء(، وبقي مقيا�ص امل�ضافة من احلد الأعلى لالأداء ثابتًا يف حالة 

املوؤ�ضرات اخلم�ص الأخرى، كما هو مبني يف ال�ضكل رقم )14(. 

ال�ضكل رقم  )14(: التغري يف مقيا�ص امل�ضافة من احلد الأعلى لالأداء يف املوؤ�ضرات الرئي�ضية يف تقرير 

البنك الدويل

احلد  من  امل�ضافة  مقيا�ص  وكذلك  الرئي�ضية،  املوؤ�ضرات  يف  ال�ضلطنة  ترتيب  ويتاأثر   

كان  �ضواء  الأعمال  بيئة  لتح�ضني  ال�ضلطنة  بها  تقوم  التي  الإ�ضالحات  مب�ضتوى  لالأداء  الأعلى 

ذلك مببادرة منها اأو اتباعًا لأف�ضل املمار�ضات الدولية. وي�ضري تقرير البنك الدويل اإىل اأن عدد 

الإ�ضالحات التي �ضجلتها ال�ضلطنة خالل الفرتة )2006-2015( بلغت 9 اإ�ضالحات. وتوزعت 

هذه الإ�ضالحات يف جمالت اأهمها البدء بالن�ضاط التجاري )3 اإ�ضالحات(، واحل�ضول على 

اإ�ضالح(،   2( ال�ضرائب  ودفع  اإ�ضالح(،   2( الإئتمان  على  واحل�ضول  اإ�ضالح(،   1( الكهرباء 

اإ�ضالح يف جمالت عديدة  اأي  ال�ضلطنة  ت�ضجل  وبهذا مل  اإ�ضالح(.  والتجارة عرب احلدود )1 

)ا�ضتخراج تراخي�ص البناء وت�ضجيل امللكية وحماية امل�ضتثمرين الأقلية والتجارة عرب احلدود 

ق�ضمها  والتي  امل�ضروع  دورة حياة  وبالتدقيق مبراحل  الإع�ضار(.  وت�ضوية حالت  العقود  واإنفاذ 

تقرير البنك الدويل اإىل خم�ص مراحل، كما هو مو�ضح يف ال�ضكل رقم )15(، وبناًء على بيانات 

ال�ضتثمارية  امل�ضروعات  اأن  يت�ضح   ،2016 لعام  الأعمال  اأن�ضطة  ممار�ضة  تقرير  يف  ال�ضلطنة 

وقطاعاتها )�ضناعية وجتارية وخدمية  وكبرية(  ومتو�ضطة  و�ضغرية  اأحجامها )�ضغرى  بكافة 

كافة  الأعمال يف  �ضهولة ممار�ضة  تتعلق مبدى  التي  التحديات  بع�ص  تواجه  وزراعية وغريها( 

مراحل دورة امل�ضروع. 
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ال�ضكل رقم )15(: موؤ�ضرات ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال خالل دورة حياة امل�ضروع ال�ضتثماري وفقًا لت�ضنيف تقرير 

البنك الدويل

ويف هذا الإطار، ل بد من الإ�ضارة اإىل اأن عدد الإجراءات الالزمة للبدء بالن�ضاط التجاري   

والتعامل مع تراخي�ص البناء، واحل�ضول على الكهرباء، وت�ضجيل امللكية يف ال�ضلطنة، وفقًا لتقرير 

البنك الدويل لعام 2016 بلغت 25 اإجراء، وحتتاج اإىل 242 يومًا عمل لإمتامها. وعلى الرغم من 

اأنها قيم تبدو مرتفعة، اإل اإنها تعترب جيدة اإذا ما قورنت مبتو�ضط هذه القيم )عدد الإجراءات وعدد 

الأيام( يف دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا اأو بدول منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية، لكنها 

مرتفعة جدًا اإذا ما قورنت بذات القيم يف الدول ذات اأف�ضل اأداء، اأنظر ال�ضكل رقم )16(. 

ال�ضكل رقم )16(: عدد الإجراءات والأيام يف ال�ضلطنة مقارنة بالدولة ذات اأف�ضل اأداء

ويف نف�ص ال�ضياق، يجب الإ�ضارة اإىل اأن تقرير البنك الدويل قد بداأ بتوفري بيانات عن   

كثافة دخول الأعمال اجلديدة وعن م�ضتوى ريادة الأعمال وحجم الن�ضاط التجاري يف الدول التي 

يغطيها التقرير، حيث اعتمد موؤ�ضرين رئي�ضني هما ن�ضبة عدد ال�ضركات امل�ضجلة حديثًا لكل 1000 

ن�ضمة يف �ضن العمل )بني عمر 15 و64 �ضنة(، وعدد ال�ضركات اخلا�ضة ذات امل�ضوؤولية املحدودة 

الأول  املوؤ�ضر  قيمة  اأن  اإىل  بال�ضلطنة  اخلا�ضة  النتائج  وت�ضري  الر�ضمي.   القطاع  يف  تعمل  والتي 

م�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات اجلديدة  بلغ عدد  بينما   ،%  1.02 بلغت حوايل   2016 عام  تقرير  يف 

حمدودة وفقًا لآخر بيانات متوفرة حوايل 2730 �ضركة. وعليه، مما �ضبق ميكن ال�ضتدلل على 

املحليني  وامل�ضتثمرين  الأعمال  رواد  قبل  من  ال�ضتثمار  نحو  التوجه  �ضعف  اأ�ضباب  اأبرز  بع�ص 

وتدين ن�ضبة التنفيذ للم�ضروعات الواعدة ل �ضيما اإذا ما لحظنا وب�ضكل وا�ضح نتائج اجلهود 

احلقيقية واملتكاملة يف ال�ضلطنة الرامية اإىل تعزيز ال�ضتثمار املحلي وحتفيز املدخرات املحلية.  

2.8.3 جاذبية اال�ستثمار يف �سلطنة ُعمان: موؤ�سر �سمان جلاذبية اال�ستثمار

ال�ضلطنة ح�ضلت  اأن  اإىل   2015 لعام  العربية  الدول  ال�ضتثمار يف  مناخ  تقرير  ي�ضري   

على املرتبة 51 من اأ�ضل 109 دول يغطيها التقرير )مت موؤخرًا ا�ضتبعاد ليبيا و�ضوريا من التقرير 

لتعذر احل�ضول على البيانات(، وهو اأقل من متو�ضط ترتيب الدول العربية امل�ضاركة يف التقرير 

 .)17( رقم  ال�ضكل  اأنظر   ،55 يبلغ  الذي  العاملي  للمتو�ضط  لكنه مقارب   ،67 البالغ  )16دولة( 

اأما قيمة موؤ�ضر �ضمان جلاذبية ال�ضتثمار، فقد بلغت 45.4 نقطة من اأ�ضل 100 نقطه. ويعترب 

عن  ويزيد  نقطة(،   45.8( العاملي  للمتو�ضط  جدًا  مقارب  اأنه  حيث  متو�ضطًا  ال�ضلطنة  ترتيب 

متو�ضط قيمة املوؤ�ضر يف جممل الدول العربية )40.4 نقطة(.   

وي�ضري اأداء ال�ضلطنة ح�ضب املجموعات الرئي�ضية الثالث املكونة للموؤ�ضر العام، اإىل اأن   

قيمة املوؤ�ضر يف حالة جمموعة العوامل الأ�ضا�ضية قد بلغ 61.2 نقطة، وهو اأعلى من قيمة املتو�ضط 

يف الدول العربية )51.9 نقطة(، واأعلى كذلك من املتو�ضط العاملي )57.4 نقطة(. وبلغت قيمة 

املتو�ضط  قيمة  من  اأعلى  وهي  نقطة،   51.9 حوايل  لل�ضلطنة  الكامنة  العوامل  جمموعة  موؤ�ضر 

جمموعة  موؤ�ضر  قيمة  اأما  نقطة(.   47.1( العربية  الدول  يف  واملتو�ضط  نقطة(   50.9( العاملي 

املوؤ�ضر هي  الأداء، فقد كانت قيمة  اإىل �ضعف وا�ضح يف  الإيجابية، فت�ضري  العوامل اخلارجية 

الأقل مقارنة مع موؤ�ضرات املجموعات الأخرى، حيث بلغت 26.5 نقطة، وهي اأعلى من املتو�ضط 
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يف الدول العربية )23.3 نقطة(، لكنها اأقل بكثري من املتو�ضط العاملي )29.7 نقطة(.  ويخل�ص 

الأداء  وموؤ�ضر  التكتل  اقت�ضاديات  موؤ�ضرات  قيم  يف  ن�ضبي  توا�ضع  اإىل  ال�ضتثمار  مناخ  تقرير 

املوؤ�ض�ضية وموؤ�ضر عوامل  البيئة  التمويلية وموؤ�ضر  املالية والقدرات  الو�ضاطة  اللوج�ضتي وموؤ�ضر 

التميز والتقدم التكنولوجي.  ومن التحليل ال�ضابق، ن�ضتطيع القول اأن هناك تطابق اإىل حد كبري 

يف نظرة املوؤ�ض�ضات الدولية املعنية ببيئة الأعمال كالبنك الدويل، ونظرة املوؤ�ض�ضات الإقليمية 

وحقيقة  ال�ضتثمار  ببيئة  يتعلق  فيما  ال�ضادرات  وائتمان  ال�ضتثمار  ل�ضمان  العربية  كاملوؤ�ض�ضة 

وجود عوائق تواجه امل�ضتثمرين املحليني والأجانب على حد �ضواء.  

ال�ضكل رقم )17(: ترتيب وقيمة املوؤ�ضر العام جلاذبية ال�ضتثمار يف ال�ضلطنة

3.8.3 موؤ�سر التناف�سية العاملية )2016/2015(

ال�ضلطنة  اأن  العاملي(  العاملي )ال�ضادر عن منتدى القت�ضاد  التناف�ضية  ي�ضري موؤ�ضر   

حول  دولة   140 الت�ضنيف  ي�ضمل  حيث   )62( عامليًا  وال�ضتون  والثانية  عربيًا   6 املرتبة  احتلت 

اأكرث من م�ضتوى من خالل قدرتها على  اإيجابيًا على  العامل. وقد حققت �ضلطنة ُعمان تقدمًا 

حت�ضني بع�ص املوؤ�ضرات، مثل: موؤ�ضر حجم الأ�ضواق اخلارجية الذي حت�ضن 12 مركزًا، وموؤ�ضر 

حت�ضنها  ويعزى  مراكز،   6 حت�ضن  الذي  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  كن�ضبة  ال�ضادرات  حجم 

الن�ضاطات القت�ضادية لعام )2016/2015(.  الُعماين يف  اإىل زيادة م�ضاهمة القطاع اخلا�ص 

كما اأكدت نتائج التقرير حتقيق ال�ضلطنة مراكز متقدمة يف العديد من املوؤ�ضرات الأخرى، فقد 

ح�ضلت على املراكز من 20 اإىل 39 عامليًا يف عدة جمالت وهي: عدد اإجراءات تاأ�ضي�ص م�ضروع 

وتكلفة ال�ضيا�ضة الزراعية والقدرة على منع هجرة املواهب، ومتانة النظام امل�ضريف، والوا�ضطة 

يف اتخاذ القرارات احلكومية، عالوة على جودة املوانئ، والت�ضنيف الئتماين للدولة، وتوافر 

املوؤ�ض�ضات  واأخالقيات  العامة،  الأموال  ال�ضالحيات، وهدر  تفوي�ص  وقبول  املغامر،  املال  راأ�ص 

اخلا�ضة، وقوة املعايري املحا�ضبية والتدقيق والدفعات غري املوثقة، وجودة البنية التحتية العامة، 

وحقوق امللكية، وجودة م�ضادر الطاقة الكهربائية، وحماية حقوق �ضغار امل�ضتثمرين، والتمويل 

عرب الأ�ضواق املالية املحلية. هذا ويعترب تقرير التناف�ضية العاملية )املنتدى القت�ضادي العاملي، 

يف  والتنمية  الإنتاجية  عجلة  دفع  يف  ت�ضهم  التي  للعوامل  �ضنوية  تقييم  عملية  مبثابة   )2016

اقت�ضادات دول العامل.  

الو�ضع  حت�ضن  اأن  ميكن  التي  امل�ضارات  من  عدد  يوجد  اأنه  بالقول  هنا  ونخل�ص   

ال�ضتثماري لل�ضلطنة خالل فرتة اخلطة التنموية التا�ضعة )2016 - 2020( وبالتزامن مع تنفيذ 

روؤية ال�ضلطنة 2020، ومن اأهم هذه امل�ضارات والأولويات: )1( �ضرورة اإقرار قانون ال�ضتثمار 

الأجنبي املبا�ضر، )2( �ضرورة الإ�ضتفادة من خمرجات تقييم الو�ضع ال�ضتثماري يف ال�ضلطنة، 

)3( �ضرورة الإ�ضتفادة من وجود فر�ص حقيقية لتعزيز الروابط الأمامية واخللفية للقطاعات 

القت�ضادية الرائدة، )4( �ضرورة الإ�ضتفادة من خمرجات اللجنة الرئي�ضية للروؤية امل�ضتقبلية 

»ُعمان 2040م«، )5( �ضرورة الإ�ضتفادة من اأهم مرتكزات ُعمان )2020 – 2040(، )6( �ضرورة 

ال�ضتمرار يف دعم وحتفيز امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة، )7( �ضرورة ال�ضتمرار 

يف تطوير القطاع ال�ضياحي وتوجيه مزيد من ال�ضتثمارات  يف القطاع اللوج�ضتي، )8( �ضرورة 

ال�ضتمرار يف تطوير الت�ضريعات امل�ضهلة لال�ضتثمارات التجارية وال�ضناعية. 

تواجهها  التي  والتحديات  الق�ضايا  اأبرز  ال�ضابق  التحليل  �ضمل  اآخرًا،  ولي�ص  واأخريًا   

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف �ضلطنة عمان كحالة درا�ضية، وقد مت حتليل هذه 

التحديات واأ�ضبابها وتباعتها ب�ضكل دقيق، اإل اأن الأهم من ذلك هو حتديد اجلهات امل�ضئولةعن 
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مواجهة هذه التحديات وتوزيع الأدوار بينها، ومتابعة اأداءها ب�ضكل يقلل من حدة هذه التحديات 

وتبعاتها ال�ضلبية على اأداء هذه امل�ضروعات وعلى حجم دورها التنموي.

خام�سًا: النتائج والتو�سيات

النتائج

	 من اأبرز التحديات التي تواجه قطاع امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف �ضلطنة

الإدارية  واملعوقات  واملناف�ضة،  ال�ضوق  حجم  ب�ضغر  تتعلق  التي  تلك  هي  عام  ب�ضكل  عمان 

ال�ضغرى  امل�ضروعات  وتركز  املقدمة،  الفني  الدعم  خدمات  �ضمولية  وعدم  والإجرائية، 

وبني  بينها  الروابط  و�ضعف  واخلدمات،  التجارة  قطاعات  يف  واملتو�ضطة  وال�ضغرية 

امل�ضروعات الكبرية، وم�ضكلة احل�ضول على التمويل، وحتديات تتعلق ب�ضوق العمل، و�ضعوبة 

احل�ضول على العمالة املاهرة املحلية، وحتديات تتعلق بالإدارة، و�ضعف التوجه للعمل احلر 

امل�ضترتة،  التجارة  ظاهرة  واخلارجية،  املحلية  الأ�ضواق  اإىل  الو�ضول  و�ضعوبة  والبتكار، 

والبريوقراطية وبيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال.

	 التنظيمية بيئتها  لتح�ضني  الدول  بع�ص  نفذتها  التي  الإجراءات  ببع�ص  ال�ضلطنة  قامت 

اأن  اإل  اأداء،  اأف�ضل  الدول ذات  التي قامت فيها  الإ�ضالحات  ينبغي بذلها ل�ضتكمال  التي 

�ضهولة  تتعلق مبدى  التي  التحديات  بع�ص  تواجه  اأحجامها  بكافة  ال�ضتثمارية  امل�ضروعات 

ممار�ضة الأعمال.  

	 ،واملتو�ضطة ال�ضغرية  بامل�ضروعات  مقارنة  النمو  على  الأقدر  ال�ضغرى  امل�ضروعات  كانت 

اإىل  �ضغرى  م�ضروعات  من  الدرا�ضة  قيد  امل�ضروعات  من   %  32.4 حوايل  انتقلت  حيث 

بينما  متو�ضطة،  اإىل  �ضغرية  م�ضروعات  من   %  2.7 حوايل  وانتقلت  �ضغرية،  م�ضروعات 

% من اإجمايل امل�ضروعات �ضمن نف�ص احلجم. وقد كانت امل�ضروعات   67.1 بقيت حوايل 

ال�ضناعية  هي الأقدر على النمو، تلتها امل�ضروعات اخلدمية -حققت حوايل 26.7 % من 

من   %  16.7 وحوايل  التجارية،  امل�ضروعات  من   %  13.8 وحوايل  ال�ضناعية،  امل�ضروعات 

امل�ضروعات الزراعية، وحوايل 17.1 % من امل�ضروعات اخلدمية منوًا يف عدد العمال وراأ�ص 

الُعمانيني قدرة كبرية على  اأثبت رواد الأعمال والقائمون على امل�ضروعات من  املال. وقد 

الإدارة اأدت اإىل منو امل�ضروعات التي يديرونها-حوايل 96.3 % من امل�ضروعات التي حققت 

منوًا يف راأ�ص املال اأو يف عدد العمال وجميع )100 %( امل�ضروعات التي حققت منوًا يف راأ�ص 

املال وعدد العمال معًا كانت تدار من قبل ُعمانيني.

	 يف ظل– تعاين امل�ضروعات من حتديات خالل كافة دورة حياة امل�ضروع، وتعترب املناف�ضة 

حمدودية حجم ال�ضوق نب�ضبيًا- من اأبرز حمددات اأداء ومنو امل�ضروعات يف املحافظة.  

	 تربز بع�ص خ�ضائ�ص امل�ضروعات اأ�ضباب �ضعف م�ضتويات منو هذه امل�ضروعات. وقد تبينت

ما يلي: )1( هناك تدين وا�ضح يف ن�ضب امل�ضروعات التي لديها خم�ض�ضات موجهة للتطوير 

وبناء القدرات والإبداع والبتكار وتطوير املنتج، وهناك توا�ضع ن�ضبة امل�ضروعات التي لديها 

خم�ض�ضات للت�ضويق. )2( تدين ن�ضبة امل�ضروعات التي ت�ضتخدم اأنظمة للمعلومات والتي 

وا�ضح.                 ب�ضكل  الأداء  على  ينعك�ص  الذي  الأمر  الإلكرتوين،  الت�ضويق  اأ�ضلوب  ت�ضتخدم  قد 

من  تعاين  ،كما  الفني  الدعم  موؤ�ض�ضات  مع   التوا�ضل  �ضعف  من  امل�ضروعات  تعاين   )3(

القت�ضادية  اجلدوى  بتحديد  تُقْم  مل  التي  امل�ضروعات  ن�ضبة  ارتفاع  عن  ناجمة  حتديات 

اإملام القائمني على امل�ضروعات بالتطورات  اإن م�ضتوى  التاأ�ضي�ص. )4(  للم�ضروع يف مرحلة 

القت�ضادية املحلية والإقليمية والدولية وطرق التعامل معها ما زال دون امل�ضتوى املقبول.

	 فر�ص حقيقية ت�ضكل  التي  ال�ضتثمارية  الأفكار  قائمة  كافية حول  معلومات  توفر  اإن عدم 

يف  الأعمال  رواد  يناق�ضها  التي  الق�ضايا  اأبرز  من  املحافظة  يف  الأعمال  ورواد  لرائدات 

املحافظة وال�ضلطنة على حد �ضواء. لذا، فقد اأ�ضبحت خارطة الفر�ص ال�ضتثمارية �ضرورة 

ملحة.

	 القائمني ر�ضا  م�ضتوى  وعلى  النمو  على  امل�ضروعات  قدرة  على  العوامل  من  الكثري  توؤثر 

اأبرز هذه العوامل مو�ضمية الإنتاج، و�ضغر حجم  اأدائها، وقد �ضملت  على امل�ضروعات عن 

وانت�ضار  والت�ضخم  والحتكار  الفني،  الدعم  خدمات  ونق�ص  التمويل،  وم�ضاألة  ال�ضوق، 

ال�ضابقة،  بالعوامل  تاأثرًا  الأكرث  املتو�ضطة  امل�ضروعات  وكانت  امل�ضترتة.  التجارة  ظاهرة 

يليها امل�ضروعات ال�ضغرى، بينما كانت امل�ضروعات ال�ضغرية الأقل تاأثرًا بهذه التحديات. 

امل�ضروعات اخلدمية، ثم  تلتها  التحديات،  تاأثرًا بهذه  الأكرث  الزراعية  امل�ضروعات  وكانت 

ال�ضناعية، واأخريًا التجارية. وتبني وجود عالقة وثيقة بني منو امل�ضروع وحجم التحديات، 

الأقل معاناة من  العمال وراأ�ص املال كانت  التي حققت منوًا يف عدد  اأن امل�ضروعات  حيث 
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التحديات ال�ضابقة. وكانت قيمة املوؤ�ضر اأعلى ما ميكن يف حالة امل�ضروعات التي مل حتقق 

منوًا يف راأ�ص املال وعدد العمال.

	 من اأبرز العوامل واملعوقات التي توؤثر يف اأداء امل�ضروعات ح�ضب احلجم من وجهة نظر رواد

الأعمال والقائمني على امل�ضروعات: )1( �ضعف قدرات وكفاءة رواد الأعمال والقائمني على 

الوافدة  العمالة  امل�ضترتة و�ضيطرة  التجارة  امل�ضروعات، )2( ظاهرة  اإدارة  امل�ضروعات يف 

على بع�ص فروع الإنتاج بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة، وتكتلها يف بع�ص الأ�ضواق ب�ضكل 

تتعلق  التي  املعوقات   )3( املواطنني،  من  امل�ضروعات  واأ�ضحاب  املحلية  العمالة  على  يوؤثر 

ال�ضوق  حجم  �ضغر   )4( والبريوقراطية،  ال�ضتثمارية  والبيئة  املعلومات  ونق�ص  بالتمويل 

واملناف�ضة،  )5( �ضعف الروابط الأمامية واخللفية وم�ضتوى الت�ضبيك بني هذه امل�ضروعات، 

اإ�ضافة اإىل تذبذب الإنتاج والدخل ب�ضبب مو�ضمية الإنتاج.

	 اأكرب ب�ضكل  داخلية(  )عوامل  امل�ضروع  اإدارة  بخ�ضائ�ص  ترتبط  التي  املعوقات  تظهر 

وتتاأثر  واملتو�ضطة.  وال�ضغرية  ال�ضغرى  بامل�ضروعات  مقارنة  ال�ضغرى  امل�ضروعات  يف 

م�ضكلة  وتظهر  امل�ضتوى.  بنف�ص  املعلومات  نق�ص  بعملية  املختلفة  باأحجامها  امل�ضروعات 

وال�ضغرية،  ال�ضغرى  بامل�ضروعات  مقارنة  املتو�ضطة  امل�ضروعات  يف  تاأثريًا  اأقل  التمويل 

ال�ضوق وذلك لأنها بطبيعتها تعتمد  تاأثرًا ب�ضغر حجم  وكانت امل�ضروعات ال�ضغرى الأقل 

تاأثريًا يف  اأكرث  الإنتاج  بتكلفة  تتعلق  التي  التحديات  وكانت  الغالب.  املنطقة يف  �ضوق  على 

امل�ضروعات ال�ضغرى واملتو�ضطة، وكذلك التحديات التي تتعلق مبو�ضمية الإنتاج.

	 ،امل�ضترتة التجارة  ظاهرة  تبعات  من  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  تعاين 

وتوا�ضع م�ضتوى قدرات رواد الأعمال والقائمني على امل�ضروعات، وم�ضاألة التمويل، ونق�ص 

املعلومات، و�ضغر حجم ال�ضوق واملناف�ضة. وتتاأثر امل�ضروعات اخلدمية ب�ضكل رئي�ضي بظاهرة 

التجارة امل�ضترتة ونق�ص املعلومات وال�ضوق واملناف�ضة، بالإ�ضافة اإىل الظروف القت�ضادية 

الأعمال.  اأن�ضطة  �ضهولة ممار�ضة  ومدى  ال�ضتثمارية  والبيئة  والدولية،  والإقليمية  املحلية 

وتعاين امل�ضروعات الزراعية ب�ضكل رئي�ضي من م�ضاألة التمويل وبع�ص املعوقات التي ترتبط 

بقدرات واإنتاجية العاملني يف امل�ضروعات الزراعية.

	 اأ�ضبح تنامي م�ضكلة عدم احل�ضول على التمويل يف مرحلة التاأ�ضي�ص وتاأثريها على م�ضتوى

اأمرًا مقلقًا،  �ضواء  والإناث على حد  الذكور  والعمل احلر لدى  الأعمال  ريادة  التوجه نحو 

الأخرى  باملراحل  مقارنة  الأ�ضعب  هو  التاأ�ضي�ص  التمويل يف مرحلة  على  ويعترب احل�ضول 

)الت�ضغيل يف اأوقات الأزمات اأو مرحلة التطوير والتو�ضع(.

	 والت�ضبيك بني التن�ضيق  اأهمها )1(�ضعف  واأبعاد  التمويل على عدة جوانب  تنطوي م�ضكلة 

م�ضادر التمويل احلكومية وغري احلكومية من جهة وغرف التجارة وال�ضناعة واملوؤ�ض�ضات 

الأعمال  رواد  لدى  والدقيقة  الوا�ضحة  املعلومات  نق�ص  اأخرى،)2(  جهة  من  الأخرى 

والقائمني على امل�ضروعات حول برامج التمويل املتوفرة ل�ضيما لدى البنوك التجارية اأي 

الإقرا�ص  �ضيا�ضات  ب�ضبب  التمويل  على  احل�ضول  �ضعوبة   )3( الئتمانية،  الثقافة  نق�ص 

مراعاة  عدم   )5( التمويل،  �ضروط  و�ضعوبة  الرف�ص  ن�ضب  ارتفاع   )4( الإئتمان،  وتقنني 

وال�ضغرية  ال�ضغرى  للم�ضروعات  احلقيقية  التمويلية  لالإحتياجات  التمويل  م�ضادر 

واملتو�ضطة ل �ضيما عندما يتعلق الأمر بتوافق املنتجات التمويلية مع ال�ضريعة.

	 ال�ضلعية الإنتاجية  امل�ضروعات  بني  الت�ضابكية  العالقات  �ضعف  من  امل�ضروعات  تعاين 

العالقات  هذه  يف  وا�ضح  �ضعف  من  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  وتعاين  واخلدمية. 

والروابط، وتعترب امل�ضروعات املتو�ضطة هي الأف�ضل. وتعتمد غالبية امل�ضروعات ال�ضغرى 

وال�ضغرية واملتو�ضطة على الإ�ضترياد للح�ضول على مدخالت الإنتاج مبا فيها العمالة.

	 اأهمها )1( �ضغر الأبعاد  املحافظة على عدد من  الأ�ضواق يف  اإىل  الو�ضول  تنطوي م�ضكلة 

 )3( التو�ضع،  على  القدرة  عدم   )2( احلجم،  وفورات  من  الإ�ضتفادة  وعدم  ال�ضوق  حجم 

�ضلع  وجود   )5( والإيرادات،  الإنتاج  ومو�ضمية   )4( املحلية،  املنتجات  قبل  من  واملناف�ضة 

مناف�ضة من �ضلع ذات جودة منخف�ضة ورخي�ضة الثمن وغريها. 

	 تعاين امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية ب�ضكل رئي�ضي من �ضغر حجم ال�ضوق )غالبًا �ضوق

التحديات  ترتكز  بينما  الإنتاج،  ومو�ضمية  املحلية،  املنتجات  من  املناف�ضة  ومن  منطقة(، 

التي تواجه امل�ضروعات املتو�ضطة ب�ضغر حجم ال�ضوق املحلي، و�ضعوبة الو�ضول اإىل الأ�ضواق 

اخلارجية ووجود مناف�ضة من �ضلع ذات م�ضتوى جودة منخف�ضة، وعدم القدرة على اتخاذ 

القرار ال�ضتثماري اخلا�ص بالتو�ضع والإنت�ضار اإىل الأ�ضواق، وهذا يعني اأن امل�ضكلة الرئي�ضية 

مرتبطة بحجم ال�ضوق يف املحافظة واحل�ضة ال�ضوقية التي قد تتاأثر بدخول منتجني جدد 

اأو باملناف�ضة ال�ضعرية.
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	 ،هناك توجه وا�ضح نحو التو�ضع والنمو لدى القائمني على امل�ضروعات لتو�ضيع نطاق ال�ضوق

اإل اأن هناك ثمة عوائق اأهمها: )1( املناف�ضة من قبل منتجات حملية رخي�ضة الثمن ولكن 

الإنتاج، )4( عدم  الأ�ضعار املحلية والعاملية، )3( تكاليف  ذات جودة متدنية، )2( تقلبات 

وجود حوافز وبيئة ا�ضتثمارية داعمة لعملية التو�ضع يف الإنتاج، )5( ندرة اخلدمات املقدمة 

من موؤ�ض�ضات الدعم الفني ذات العالقة بهذا املجال.

	 من العوائق التي تواجه امل�ضروعات التي ترغب بالإنتقال  اإىل الأ�ضواق اخلارجية:)1( عدم

بالفر�ص  امل�ضروعات  معرفة  عدم   )2( اخلارجية،  الأ�ضواق  حول  الكافية  املعلومات  توفر 

الت�ضديرية ب�ضبب نق�ص اخلربة، )3( عدم توفر الدعم الفني يف اجلوانب املالية والإدارية، 

)4( عدم فعالية الت�ضريعات والقوانني الداعمة للتو�ضع والت�ضدير، )5( عدم وجود وحدة 

حول  اإر�ضادية  اأدلة  وجود  عدم   )6( الغاية،  هذه  ملثل  املوجهة  الفني  بالدعم  متخ�ض�ضة 

عمليات الإ�ضترياد والت�ضدير ومتطلباتها املالية والقانونية واملالية واللوج�ضتية، اإ�ضافة اإىل 

عوامل اأخرى.

	 ،الفني الدعم  خدمات  اإىل  الو�ضول  م�ضكلة  من  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  تعاين 

تتعلق  واأخرى  الطلب  بجانب  تتعلق  لأ�ضباب  نتيجة  اخلدمات  هذه  على  احل�ضول  وعملية 

بجانب العر�ص.  ومن اأبرز املعوقات التي تواجه عملية احل�ضول على املعلومات والبيانات 

املطلوبة،        للمعلومات  ال�ضحيح  امل�ضدر  حتديد  �ضعوبة   )1( ظفار:  حمافظة  يف  املطلوبة 

)2( عدم وجود قاعدة بيانات جاهزة ميكن اللجوء اإليها،)3( عدم وجود وحدة متخ�ض�ضة 

بجمع املعلومات اخلا�ضة بامل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة، )4( عدم وجود جهة 

معينة تعمل على حتديث املعلومات املتوفرة، )5( الإعتماد على البيانات غري الر�ضمية يف 

املتوفرة لال�ضتخدام كونها  والبيانات  املعلومات  الأحيان، )6( عدم قابلية بع�ص  كثري من 

حتتاج اإىل ترتيب وت�ضنيف، )7( ندرة املعلومات املتعلقة ب�ضوق خدمات تطوير الأعمال يف 

املحافظة وال�ضلطنة، )8( ارتفاع التكلفة.

	 باإدارة امل�ضروع املتعلقة  اأبرز معوقات منو امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة  من 

ح�ضب احلجم: )1( �ضعف قنوات واأ�ضاليب الت�ضويق، )2( عدم وجود خطة ت�ضويقية، )3( 

املعوقات ذات العالقة بالعاملني واإنتاجيتهم، اإ�ضافة اإىل تلك التي تتعلق ب�ضلوك رائد الأعمال 

يف مرحلة التاأ�ضي�ص وعملية اتخاذ القرار ال�ضتثماري، )4( كفاءة العمليات الإدارية. وقد 

ال�ضغرى،  امل�ضروعات  تلتها  املعوقات،  معاناة من هذه  الأكرث  املتو�ضطة  امل�ضروعات  كانت 

تلتها  املعوقات،  بهذه  تاأثرًا  الأكرث  التجارية  امل�ضروعات  وكانت  ال�ضغرية.  امل�ضروعات  ثم 

امل�ضروعات الزراعية، ثم امل�ضروعات ال�ضناعية، وكانت امل�ضروعات اخلدمية الأقل تاأثرًا. 

	 الإنتاجية العملية  اإدارة  بكيفية  املختلفة  وقطاعاتها  باأحجامها  امل�ضروعات  اأداء  يتاأثر 

داخلية )تتعلق  بعوامل  الإنتاج  اإدارة عملية  وتتاأثر عملية  التكاليف.  اإدارة  وم�ضتوى كفاءة 

بخ�ضائ�ص امل�ضروع وخ�ضائ�ص الإدارة(، كما تتاأثر بعوامل خارجية قد تكون خارجة عن 

اإرادة اإدارة امل�ضروع لكن ل بد من توفر املهارات الالزمة للتعامل معها والتقليل من اآثارها. 

	 تواجه امل�ضروعات معوقات تتعلق بالتحكم بالإيرادات وبربحية امل�ضروع. ومن اأبرزها: )1( تدين

املناف�ضة   )2( واملتو�ضطة،  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  من  احلكومية  امل�ضرتيات  م�ضتوى 

املحلية من القطاع غري املنظم، )3( �ضعوبة الو�ضول اإىل الأ�ضواق الأخرى، )4( �ضعف م�ضتوى 

امل�ضاركة يف املعار�ص املحلية والدولية، )5( �ضغر حجم ال�ضوق و�ضعف القدرة على التو�ضع، 

)6( �ضعف الروابط الأمامية مع امل�ضروعات الأخرى العاملة يف املحافظة، )7( تدين م�ضتوى 

الولء للمنتج املحلي، )8( مو�ضمية الإنتاج واملبيعات. وكانت امل�ضروعات املتو�ضطة الأكرث تاأثرًا 

بهذه العوامل، تلتها امل�ضروعات ال�ضغرى، ثم امل�ضروعات ال�ضغرية. بينما كانت امل�ضروعات 

التجارية الأكرث تاأثرًا، تليها امل�ضروعات ال�ضناعية، ثم امل�ضروعات اخلدمية والزراعية.

التو�سيات

	  ينبغي اأن تعطي الأولوية لرفع م�ضتوى ثقافة ومعرفة العمالة املحلية خلدمات الدعم الفني

واأهم املوؤ�ض�ضات املعنية بتقدمي هذه اخلدمات، وكيفية احل�ضول عليها. كما يجب الرتكيز 

على مزيد من الن�ضاطات والفعاليات التوعوية حول م�ضاألة التمويل ومهارات واآليات اختيار 

رواد  وفهم  اإدراك  من  تزيد  فعاليات  على  الرتكيز  اإىل  اإ�ضافة  الأمثل،  التمويل  م�ضدر 

التي تهم ن�ضاطاتهم وتوؤثر على  للق�ضايا القت�ضادية املحلية والإقليمية والدولية  الأعمال 

اأداء م�ضروعاتهم.

	 اتخاذ الإجراءات الالزمة احلد من انت�ضار ظاهرة التجارة امل�ضترتة يف قطاع امل�ضروعات

ال�ضلبية  الآثار  التقليل من  اأجل  ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة والقطاع غري املنظم، من 

لهذه الظاهرة على امل�ضتويني الكلي واجلزئي.  

	 ما واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  يف  الوظائف  جودة  حت�ضني  م�ضاألة  اإيالء 



- 72 -- 73 -

درا�سة حتليلية لأبعاد التحديات التي ت�اجه امل�سروعات ال�سغرى وال�سغرية واملت��سطة ودور م�ؤ�س�سات الدعم الفني   اإيهاب مقابله

ت�ضتحقه من اهتمام، والعمل وب�ضكل م�ضتمر على حت�ضني جودة الوظائف من خالل الرتكيز 

امل�ضروعات  ومدراء  امل�ضروع  مالك  بني  التعاقدية  بالرتتيبات  تتعلق  التي  امل�ضائل  على 

)م�ضتوى  الأجر  م�ضتويات  اأهمها:  من  والتي  وُعّمالهم  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى 

الدخل، املنافع الإ�ضافية، املنافع غري الأجر، �ضاعات العمل(، والأمن الوظيفي )ا�ضتخدام 

عقود العمل، مدة العقد(، و احلماية الجتماعية )توفري برامج التاأمني ال�ضحي، والتاأمني 

على احلياة، وتاأمني الإعاقة، وتاأمني البطالة، اإ�ضافة اإىل برامج التعاقد والعناية بالطفل، 

ومنافع الأمومة(، واحلرية النقابية )احلق يف تاأ�ضي�ص نقابات(، والختيار احلر للوظيفة 

)غياب العمل الق�ضري، وترتيبات ال�ضتغالل يف العمل(. وللتغلب على م�ضكلة �ضغر حجم 

للم�ضروعات  ال�ضوقية  ا�ضتخدام امل�ضرتيات احلكومية كاآلية لزيادة احل�ضة  ال�ضوق، ميكن 

ال�ضغرية واملتو�ضطة، الأمر الذي يزيد من فر�ص الو�ضول لالأ�ضواق املحلية، ويزيد احل�ضة 

ُعمان  و�ضناعة  جتارة  غرفة  دور  ويعزز  والنمو،  ال�ضتمرارية  ويدعم  والربحية،  ال�ضوقية 

مبحافظة ظفار يف م�ضاعدة امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة.

	 املتبادل الإعتماد  م�ضتوى  وتقوية  والدخل،  الإنتاج  يف  التنويع  م�ضتوى  تعزيز  على  العمل 

بينها،  فيما  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  بني  واخللفية  الأمامية  والروابط 

على  العمل  اأي�ضًا  ال�ضروري  من  بات  ولقد  الكبرية.  امل�ضروعات  وبني  جميعًا  بينها  وفيما 

فيها،  ال�ضعيفة  امل�ضارات  تعزيز  على  والعمل  املحلية  للمنتجات  القيمة  �ضال�ضل  درا�ضة 

وحماولة بناء جمموعة من العناقيد ال�ضناعية للقطاعات الرائدة ب�ضكل يقلل من الإعتماد 

على الأ�ضواق اخلارجية ويقلل من تاأثر اأداء القت�ضاد املحلي واأداء امل�ضروعات باملتغريات 

القت�ضادية اخلارجية.

	.ال�ضعي امل�ضتمر لإجراء الإ�ضالحات الت�ضريعية والإجرائية الالزمة لتح�ضني بيئة ال�ضتثمار

	 ا�ضرتاتيجية و�ضع  على  والعمل  ال�ضاملة،  ال�ضتثمارية  اخلرائط  ا�ضتحداث  على  العمل 

�ضاملة وطويلة الأمد للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف ال�ضلطنة، بحيث توحد 

اجلهود املوجهة لهذه امل�ضروعات، والعمل على تكاملها ومتتني الروابط الإنتاجية، ومراعاة 

احتياجات واأولويات هذا القطاع الهام.

	 بكافة واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  لدى  الوعي  م�ضتوى  رفع  على  العمل  �ضرورة 

املجالت التي ت�ضاعد يف عملية الو�ضول اإىل م�ضادر التمويل واملفا�ضلة بينها واحل�ضول على التمويل 

الالزم، اإ�ضافًة اإىل العمل على رفع م�ضتوى الوعي لدى موؤ�ض�ضات التمويل املختلفة بخ�ضائ�ص رواد 

الأعمال وطبيعة امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة واحتياجاتها التمويلية. 

	 على باحل�ضول  امل�ضروعات  فر�ص  تعزيز  على  بالعمل  الفني  الدعم  موؤ�ض�ضات  تقوم  ان 

التمويل، وذلك من خالل الآليات التالية: )1( تقدمي خدمات ا�ضت�ضارية ت�ضاعد امل�ضروعات 

عمل  ور�ص  عقد   )2( التمويل.  على  للح�ضول  التقدم  يف  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى 

بينها.  املفا�ضلة  وطرق  املختلفة  التمويل  مب�ضادر  امل�ضروعات  لتوعية  تثقيفية  وحمالت 

وبتكلفة  املختلفة  التمويلية  املوؤ�ض�ضات  من  متويلية  عرو�ص  على  للح�ضول  ال�ضعي   )3(

ال�ضغرى  للم�ضروعات  التمويلية  الإحتياجات  على  للتعرف  درا�ضات  اإعداد   )4( تف�ضيلية. 

بالإحتياجات  املختلفة  التمويلية  املوؤ�ض�ضات  لتعريف  ندوات  وعقد  واملتو�ضطة  وال�ضغرية 

املختلفة،  التدريب مبجالته    )5( واملتو�ضطة.  وال�ضغرية  ال�ضغرى  للم�ضروعات  التمويلية 

)6( الإ�ضتفادة من التجارب العربية الناجحة، )7( تنفيذ عمليات الت�ضبيك املبا�ضرة وغري 

املبا�ضرة بني امل�ضروعات وموؤ�ض�ضات التمويل بالو�ضائل املنا�ضبة. 

	 اأن تقوم موؤ�ض�ضات الدعم الفني بالعمل على تعزيز فر�ص امل�ضروعات بالو�ضول اإىل الأ�ضواق

عملية  تقييم  على  امل�ضروعات  م�ضاعدة   )1( التالية:  الآليات  خالل  من  واملناف�ضة،وذلك 

تناف�ضيتها  حت�ضني  على  العمل  و�ضرورة  دقيق،  ب�ضكل  اخلارجية  الأ�ضواق  اإىل  الإنتقال  

ب�ضكل م�ضتمر، وتاأهيلها من الناحية الفنية والإدارية. كما يجب العمل على تطوير املفاهيم 

اإىل  الو�ضول  يف  ي�ضاعد  الذي  الفني  الدعم  تقدمي   )2( امل�ضروعات.  هذه  لدى  الت�ضويقية 

ت�ضجيعية  تقدمي حوافز   )3( والنت�ضار.  والتو�ضع  للنمو  منا�ضبة  بيئة عمل  وتوفري  الأ�ضواق 

للم�ضروعات الت�ضديرية. )4(  تي�ضري عملية الو�ضول اإىل املعلومات وم�ضاعدة امل�ضروعات 

امل�ضروعات  هذه  لعمل  ناظمة  ت�ضريعات  توفري   )5( التمويل.  اإىل  الو�ضول  يف  الت�ضديرية 

بحيث تكون داعمة لعملية الو�ضول اإىل الأ�ضواق. )6( مراعاة تاأثري التفاقيات التجارية على 

الروابط  من  الإ�ضتفادة  تعظيم  �ضرورة   )7( واملتو�ضطة.  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات 

الكبرية.            امل�ضروعات  وبني  بينها  وفيما  بينها،  فيما  امل�ضروعات  بني  واخللفية  الأمامية 

 )10(. اأ�ضواق جديدة  البحث عن  ا�ضتمرار  )8(  تنظيم ور�ص عمل تدريبية. )9( �ضرورة 

كافة  بذل   )11( اخلارجية.  املعار�ص  يف  وامل�ضاركة  حملية  معار�ص  تنظيم  يف  امل�ضاهمة 

ت�ضاهم  ميدانية  درا�ضات  اإعداد   )2( املحلية.  املنتجات  تناف�ضية  لتعزيز  الالزمة  اجلهود 
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يف حتديد الفر�ص املتاحة يف الأ�ضواق اخلارجية. )13( تعزيز عمليات الت�ضبيك مع الغرف 

التجارية وال�ضناعية العربية والإ�ضتفادة من جتاربها وخرباتها.

	      :الفني الدعم  على  احل�ضول  فر�ص  تعزيز  على  بالعمل  الفني  الدعم  موؤ�ض�ضات  تقوم  ان 

)1( اإعداد من�ضورات دورية تبني املوؤ�ض�ضات املعنية بتقدمي هذه اخلدمات. )2( عقد ور�ص 

دورية  درا�ضات  اإعداد    )3( منها.  الإ�ضتفادة  وكيفية  املتوفرة  اخلدمات  تبني  دورية  عمل 

لتحديد احتياجات امل�ضروعات من هذه اخلدمات. )4( اإيجاد اآلية منا�ضبة لزيادة م�ضتوى 

دورية  لقاءات  عقد   )5( وامل�ضروعات.  اخلدمات  بتقدمي  املعنية  املوؤ�ض�ضات  بني  الت�ضبيك 

جتمع الغرفة وممثلي القطاعات مع موؤ�ض�ضات التمويل وموؤ�ض�ضات الدعم الفني.

	 يف جمال زيادة فر�ص احل�ضول على املعلومات والبيانات، تو�ضي الدرا�ضة ب�ضرورة العمل

على توعية رواد الأعمال والقائمني على امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة باأهمية 

املعلومات وم�ضادر هذه املعلومات وكيفية احل�ضول عليها. وذلك من خالل تنظيم حمالت 

تنظيم  والنرتنت(،  النقال  )الهاتف  التكنولوجيا  وا�ضتخدام  عمل،  ور�ص  وعقد  توعية، 

لقاءات بني امل�ضروعات واملوؤ�ض�ضات املقدمة للمعلومات، واإعداد درا�ضات ميدانية لتحديد 

عملها  جمالت  يف  املعلومات  من  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  احتياجات 

كافة �ضواء تلك املتعلقة بالتمويل اأو الأ�ضواق اأو خدمات الدعم الفني، والبحث يف الأ�ضباب 

احلقيقية لنق�ص املعلومات )جانب الطلب وجانب العر�ص( من اأجل و�ضع الآليات املنا�ضبة 

لتجاوز هذه امل�ضكلة.

املراجع العربية

وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  اأحمد.  ك�ضوب،  �ضريفة؛  الربعمية،  اهلل؛  عبد  البلو�ضي، 

واملتو�ضطة بني مطرقة القوانني و�ضندان ال�ضوق، مدونة عربية، 2012.

تقرير احلرية القت�ضادية 2016.

تقرير مناخ ال�ضتثمار يف الدول العربية لعام 2015.
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