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واقع توزيع أنشطة 
المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة على القطاعات 
االقتصادية، وتحديد الفرص 
والتحديات واالستراتيجيات 
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مكــــــين

منى بنت مبارك بن 
مسلم الجابرية 

 أميرة بنت سالم بن 
سعيد الفالحي

حنان بنت زاهر 
بن محمد العبري

 مصطفى بن 
سليمان بن 

طالب الشعيلي

 عبير بنت محمد بن 
حامد الهنــــــــوي



الهدف من الدراسة

التعــرف علــى واقــع توزيــع أنشــطة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة على القطاعات 
االقتصادية، وتحديد الفرص والتحديات واالســتراتيجيات المســتقبلية. 

منهجية إعداد الدراسة

تم بناء استبانة تكونت من خمسة أسئلة 
رئيسية، توزعت على ثالثة محاور وهي: 

اعتمدت الدراسة على المنهج المتعدد
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2 الصغيــرة  المؤسســات  توزيــع  واقــع 
والمتوســطة علــى القطاعــات االقتصاديــة 

الســلطنة، فــي 

التحديــات التــي تواجــه المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة واالســتراتيجيات المســتقبلية.

الفــرص المتاحــة للمؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة
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لتعزيز القدرات البحثية

مكــــــين

واقع توزيع أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القطاعات 
االقتصادية، وتحديد الفرص والتحديات واالستراتيجيات المستقبلية.
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قطــاع  أن  يعتقــدون  العينــة  أفــراد  غالبيــة 
مــن  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
القطاعــات الواعــدة اقتصاديــا، إال أنــه بحاجــة 

إلــى تطويــر.

تتركز غالبية أنشــطة المؤسســات الصغيرة 
الخدمــي وهــذا  القطــاع  علــى  والمتوســطة 
تعزيــز  نحــو  الســلطنة  توجهــات  يدعــم  ال 

الصــادرات والحــد مــن الــواردات.

توزيــع  هيكلــة  إلعــادة  حاجــة  هنــاك 
مــن  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
ــزام الشــركات الكبيــرة بالدخــول فــي  خــال إل
االقتصاديــة  المشــاريع  ضمــن  شــراكات 
الكبيــرة، وإيجــاد آليــات لتوجيــه رواد األعمــال 

الكبيــرة. القطاعــات  نحــو 

انخفــاض  إلــى  أدت  التــي  األســباب  أهــم 
الناتــج  فــي  المؤسســات  هــذه  مســاهمة 
فــي  تتمثــل  للســلطنة  اإلجمالــي  المحلــي 
البيئــة  وضعــف  االقتصاديــة  التغيــرات 

ية. ر االســتثما

تتبناهــا  أن  الممكــن  مــن  التــي  األنشــطة 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
الخدمــات  هــي:  األعمــال  رواد  آلراء  وفقــا 
اللوجســتية، واألنشــطة الســياحية، وصناعــة 
الغذائيــة،  المــواد  التغليــف، وصناعــة  مــواد 
وصناعــة  الباســتيك،  منتجــات  وصناعــة 
ترفــع  أن  المابــس، وهــي صناعــات يمكــن 

المحلــي. الناتــج 

ــز  ــرز اآلليــات التــي يمكنهــا المســاهمة فــي تعزي أب
الكبيــرة  الشــركات  متابعــة  هــي:  المحلــي  الناتــج 
لحثهــا علــى تخصيــص نســبة )%10( مــن العقــود 
المشــاريع  متابعــة  الصغيــرة،  للمؤسســات 
القائمــة، مراجعــة دراســات الجــدوى للمشــاريع، 
خفــض تكاليــف تســجيل األنشــطة االقتصاديــة 
المختلفــة، تبســيط إجــراءات تســجيل وترخيــص 
وكذلــك  المختلفــة،  االقتصاديــة  األنشــطة 
االنتفــاع. بحــق  أراضــي  علــى  الحصــول  تســهيل 

يعــد القطــاع الصناعــي بيئــة مشــجعة ومحفــزة 
الصغيــرة  المؤسســات  أصحــاب  لدخــول 
والمتوســطة للدخول فيه، إذا توفرت التســهيات 
اللوجســتية وتوفــرت بيئــة وبنيــة تحتيــة مناســبة 

القطــاع. هــذا  فــي  االســتثمار  لجــذب 

يتأثــر توزيــع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
التمويــل،  علــى  الحصــول  كبيــر بصعوبــة  بشــكل 
القطاعــات  علــى  الكبيــرة  المؤسســات  وهيمنــة 
اإلنتاجيــة، وعامــل التجــارة المســتترة، ومحدوديــة 
الخبــرة التجاريــة لــرواد األعمــال الكتشــاف الفــرص 
االســتثمارية، وكذلك ميل رواد األعمال لألنشــطة 

ــًا والتــي تحقــق عائــدات مضمونــة. األكثــر أمان

أنشــطة  تركــز  إلــى  أدت  التــي  العوامــل  أهــم 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
ســهولة  عــن  ناتجــة  كانــت  الخدمــات  قطــاع 
اإلجــراءات وقلــة رأس المــال لتأســيس مثــل هــذه 
المؤسســات، إلــى جانــب الرغبــة فــي الحصــول علــى 

الســريع. الربــح 

واقع توزيع أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القطاعات 
االقتصادية، وتحديد الفرص والتحديات واالستراتيجيات المستقبلية.



التوصيات
التشــريعات 	  حزمــة  إقــرار  فــي  اإلســراع 

الجديــدة والقوانييــن 

تبني سياسة العناقيد الصناعية	 

تبني سياسات التمويل البديل الحديثة	 

انشــاء منصــة مكيــن )منصــة خاصــة للدخــول 	 
فــي مجــال ريــادة األعمــال(

تتبنى الحكومة برامج ضمان القروض	 

)أرض 	  المتكاملــة  الخدمــات  مــن  حــزم  توفيــر 
ذات بنيــة تحتيــة متكاملــة، تمويــل، مناقصــة 
أو  وافــدة  عمالــة  المنتجــات،  لشــراء  عمــل 

االســتثمارية الفــرص  توفيــر  عنــد  وطنيــة( 

بيــن 	  تنافســية  مســابقة  وتنظيــم  إعــداد 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ضمــن 
الفائــز  تأهيــل  يتــم  أن  علــى  الواحــد،  القطــاع 

العالمــي للتوجــه 

فــي 	  األعمــال  ومســرعات  حاضنــات  تطويــر 
لســلطنة ا

فــي 	  االعمــال  ريــادة  مهــارات  تضميــن 
قبــل  ومــا  الجامعــي  التعليــم  مؤسســات 

معــي لجا ا

بتوظيــف 	  المؤسســات  ألصحــاب  الســماح 
جزئــي  بشــكل  والجامعــات  الكليــات  طلبــة 

شــهرية عــاوة  وصــرف 

تبنــي مبــدأ الشــفافية والنزاهــة فيمــا يتعلــق 	 
قوانيــن  وســن  الحكوميــة،  بالمناقصــات 
تشــجع علــى المنافســة وتدعــم المؤسســات 

والمتوســطة. الصغيــرة 

بمــا 	  التمويــل،  تنويــع، وتعزيــز، ورفــع ســقف 
يمكــن هــذا القطــاع مــن الدخــول فــي مشــاريع 

اقتصاديــة عماقــة. 

تحفيــز 	  أجــل  مــن  الضريبــي  النظــام  تحســين 
االســتثمارات االقتصاديــة فــي هــذا القطــاع، 

التنافســية. ليعــزز مــن قدرتــه 

بتوظيــف 	  المؤسســات  ألصحــاب  الســماح 
جزئــي  بشــكل  والجامعــات  الكليــات  طلبــة 

شــهرية عــاوة  وصــرف 

فــي ضــوء نتائــج الدراســة وتوصياتهــا تمــت 	 
التوصيــات  تضمنــت  تنفيذيــة  خطــة  صياغــة 
بالتنفيــذ  المعنيــة  والجهــة  التنفيــذ  وآليــات 

تنفيذهــا. فــي  المســاندة  والجهــات 

واقع توزيع أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القطاعات 
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الهدف من الدراسة

ــة أهــم أوجــه التعــاون  ــر التجــارة الخارجي تعتب
أحــد  تعــد  أنهــا  كمــا  الدولــي،  االقتصــادي 
أهــم عناصــر التنميــة االقتصاديــة ألي دولــة 
وذلــك نظــرًا لمســاهمة شــقيها” الصــادرات 
اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  والواردات“فــي 
وتســعى الســلطنة كغيرهــا مــن الــدول إلــى 
عــدة جوانــب  مــن  الخارجيــة  تجارتهــا  تنميــة 
ومــن أهمهــا النهــوض بصناعاتهــا المحليــة 
واالرتقــاء بهــا إلــى مســتوى المنافســة فــي 

الدوليــة. األســواق 

تحليل التجارة الخارجية للسلطنة بشقيها
توطيــن  والواردات“وإمكانيــة  الصــادرات   ”
بعــض الصناعــات فــي الســلطنة إلحالهــا 

الــواردات مــن خــال: محــل 

فــي  الخارجيــة  التجــارة  واقــع  الوقــوف علــى 
الســلطنة بشــقيها وعلــى ممكنــات تطبيــق 

سياســة التصنيــع إلحــال الــواردات .

اســتجاء التحديــات التــي يوجههــا االقتصــاد 
والفــرص  الجانبيــن  هذيــن  فــي  العمانــي 

بهمــا.  للنهــوض  الممكنــة 

تحليل واقع التجارة الخارجية للسلطنة.	 منهجية إعداد الدراسة
جمع البيانات الكمية من عينة الدراسة.	 
 )10( مقابات و)85( استبانة من 	 

المسؤولين في مختلف جهات القطاع 
العام، و شركات القطاع الخاص.  

اعتمدت الدراسة على 
المنهج المتعدد

لتعزيز القدرات البحثية

مكــــــين
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تحليل التجـــــــارة الخارجية 
وتوطين الصناعة
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التوصيات

قطــاع النفــط والغــاز مــا زال المهيمــن علــى 
عمــان  ســلطنة  فــي  االقتصــادي  النشــاط 

الصــادرات. مــن  األكبــر  الحصــة  ويمتلــك 

ذات  الصناعــات  مــن  مجموعــة  اســتهداف 
الميــزة التنافســية والتركيــز عليهــا، وتشــجيع 
هــذه  فــي  لاســتثمار  الخــاص  القطــاع 
الصناعــات وذلــك مــن أجــل تنميــة الصــادرات 
العمانيــة غيــر النفطيــة وإعــادة التصديــر بمــا 

.2040 عمــان  رؤيــة  مــع  يتناســب 

أبــرز  تعتبــر  الحكوميــة  واإلجــراءات  القوانيــن 
العوائــق التــي تواجــه التصديــر وإعــادة التصديــر 

والتصنيــع فــي ســلطنة عمــان.

تبنــي مســارات علميــة معينــة لتخريــج كــوادر 
وطنيــة وتدريبهــا مــن أجــل اســتغالها لتنميــة 
نشــاط القطــاع الصناعــي والقطاعــات األخــرى 
المرتبطــة بــه كالقطــاع اللوجســتي والتجــاري.

أبــرز  مــن  والتســويق  المنافســة  تعتبــر 
التحديــات التــي تواجــه قطــاع إعــادة التصديــر 

عمــان. ســلطنة  فــي 

الدفع بدور المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في تنمية التجارة الخارجية 

لسلطنة عمان وتوطين الصناعات.

مــن  التصنيــع  لسياســة  التوجــه  أهميــة 
أجــل التصديــر وليــس إلحــال الــواردات لمــا 
يترتــب علــى األخيــرة مــن تحديــات محليــة 

ودوليــة.

نحــو  الموجــه  التصنيــع  سياســة  تطبيــق 
إلحــال  التصنيــع  مــن  بــداًل  التصديــر، 

الــواردات.

الموقــع االســتراتيجي لســلطنة عمــان لــم 
تجــارة  لتعزيــز  األمثــل  بالشــكل  يســتغل 
إعــادة التصديــر حيــث أن البنيــة األساســية 
تعــزز  ال  اللوجســتية  والخدمــات  للموانــئ 

نمــو القطــاع إلــى المســتوى المؤمــل.

االســتغال األمثــل للمناطــق االقتصاديــة 
ومناطــق التجــارة الحــرة والموانــئ والبنيــة 

التحتيــة وتطويرهــا وتحديثهــا.

تحليل التجـــــــارة الخارجية 
وتوطين الصناعة
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الهدف من الدراسة
ــة مــن خــال  ــي ودعــم الصــادرات العماني ــة فــي تحقيــق األمــن الغذائ ــد دور الصناعــات الغذائي تحدي
تقييــم واقــع الصناعــات الغذائيــة فــي الســلطنة وتحديــد آليــات لمعالجــة التحديــات التــي تواجــه 

تطويرهــا. 

منهجية إعداد الدراسة
استخدام المنهج الوصفي الكمي

من خالل:

1

3

2 مــن  تكونــت  اســتبانة  بواســطة  البيانــات  جمــع 
83 فقــرة موزعــة علــى ثاثــة محــاور رئيســية، تــم 
التحقــق مــن صدقهــا مــن خــال عرضهــا علــى عــدة 
مــن  ثباتهــا  مــن  التحقــق  وتــم  خبــراء،  محكميــن 
خــال تطبيقهــا علــى عينــة طبقيــة بســيطة مــن 

الدراســة. مجتمــع 

الموظفيــن،  عــدد  حســب  المؤسســات  تمثيــل 
النشــاط  وطبيعــة  المؤسســات،  وعمــر 
االقتصــادي الــذي تزاولــه كل مؤسســة، وكذلــك 

للمؤسســة. القانونــي  الشــكل 

أصحــاب  مــن  اســتيضاحية  مقابــات  عمــل 
المجتمــع  مــن  عينــة مماثلــة  علــى  المنفعــة 
لواقــع  شــمولية  أكثــر  لتقييــم  األصلــي 
والتــي  الســلطنة  فــي  الغذائيــة  الصناعــات 
بلــغ عددهــا )12( شــركة. وقــد تكونــت مــن 70 
مــن مجتمــع   70% مــا نســبته  مثلــت  شــركة 
الدراســة الكلــي مــن كل محافظــات الســلطنة 

وخارجهــا. الصناعيــة  المناطــق  داخــل 

لتعزيز القدرات البحثية3
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الصناعات الغذائية ودورها في دعم الصادرات 
وتحقيق األمن الغذائي في سلطنة عمان



النتائج

1

3

56

2

4

قصــور التكامــل بيــن المؤسســات الصناعيــة 
المــواد  مــن  لاســتيراد  الحاجــة  إلــى  أدى 
الخــام  األساســية للصناعــات الغذائيــة ممــا 
أســهم فــي ارتفــاع تكلفــة تصنيــع المنتجــات 

الغذائيــة.

التوســع  صعوبــة  مــن  القطــاع  يعانــي 
المــواد  لتوفيــر  جديــدة  أســواق  إيجــاد  فــي 
الخــام األوليــة مــن الــدول األخــرى وبأســعار 

. فســية تنا

ارتفــاع حجــم المنافســة فــي الســوق المحلــي 
فــي الســلطنة مــن المنتجــات المســتوردة 

مــن الخــارج.

قلــة توفــر المــوارد البشــرية الكفــؤ المؤهلــة الازمة 
لتطوير الصناعات الغذائية. 

ضعــف التقــدم التقنــي فــي اإلنتــاج الغذائــي، يــدل 
علــى غيــاب اإلنتاجيــة المعــززة لاســتثمار وضعــف 

الناتــج مــن الصناعــات الغذائيــة.

المتعلقــة  اللوجســتية  الخدمــات  اكتمــال  عــدم 
. الغذائيــة  المنتجــات  ببعــض 

الصناعات الغذائية ودورها في دعم الصادرات 
وتحقيق األمن الغذائي في سلطنة عمان



التوصيات

1

11

3

10

5

7

9

12

8

6

2

4

تعزيــز الحوكمــة بيــن القطاعــات الحكوميــة 
بقطــاع  يتعلــق  فيمــا  الخــاص  والقطــاع 

الغذائيــة الصناعــات 

التعليــم  يخــص  فيمــا  برنامــج  تطبيــق 
والتدريــب المهنــي والتقنــي )VTET  لقطــاع 

الغذائيــة الصناعــات 

االســتمرار فــي تعريــف المســتثمرين بالفــرص 
والممكنــات المتوفــرة فــي قطــاع الصناعــات 
دراســات   (  ) مشــاريع  ملفــات   ( الغذائيــة 
بإنشــاء  تتعلــق  دراســات  )إعــداد   ) جــدوى  

تكامليــة( غذائيــة  صناعــات  عناقيــد 

بيــن  األعمــال  ريــادة  ثقافــة  نشــر  فــي  التوســع 
مجــال  فــي  عمــل  عــن  والباحثيــن   الشــباب  فئــة 
 – التدريــب   – التوعيــة    ( الغذائيــة  الصناعــات 

) ..الــخ  الدائــم  التواصــل 

االبتكاريــة  القســائم  ألداة  حقيقــي  تفعيــل 
الصناعيــة  االســتراتيجية  فــي  المطروحــة 

مباشــرة غيــر  منــح 

نحــو  والدفــع  الدوليــة  الشــراكات  تعزيــز 
الخليجيــة  لألســواق  المرحلــي  التفعيــل 
االتفاقيــات  مــن  واالســتفادة  المشــتركة 

لدوليــة ا

دعــم القطاع اللوجســتي الخاص بالصناعات 
والمشــاريع  المرافــق  مــن  الغذائيــة 
والمســتودعات التخزينيــة الجاهــزة والتقليــل 
مــن زمــن اإلفــراج عــن المنتجــات الغذائيــة  

حماية المنتجات الغذائية العمانية  من خال :
للمنتجــات 	  الجمركيــة  التعرفــة  نســبة  رفــع 

لتنظيــم  الكوتــا  نظــام  تطبيــق  أو  المســتوردة 
الــواردات 

وضــع اشــتراطات فــي المواصفــات والمقاييــس 	 
التــي تتناســب مــع جــودة المنتــج المحلــي 

المخاطــر 	  إلدارة  معلوماتيــة  منظومــة  إنشــاء 
الغذائيــة  بالصناعــات  المرتبطــة 

الحكوميــة  والمشــتريات  المناقصــات  إســناد 
للصناعــات الغذائيــة  مــع زيــادة التوســع الجغرافــي  
الداخلــي العمانــي   للمنتــج  الترويــج    لحمــات  

) صنع في عمان ( والخارجي ) أوبكس (

توفيــر منافــذ تســويقية ســهلة للمنتــج المحلــي 
تجميعيــة  تســويق  مراكــز   – الكترونيــة  )منصــة 
المراكــز  فــي  كأولويــة  العمانــي  المنتــج  وضــع   -

يــة( التجار

االمــن   ( للقطــاع  الممكنــة  السياســات  دعــم 
الغذائــي – االســتراتيجية الصناعيــة – اســتراتيجية 

) اوفــك  اســتراتيجية   – واالســماك  الزراعــة 

توفيــر الحاضنــات ومســرعات األعمــال بالتعــاون 
مــع القطــاع الخــاص 

الصناعات الغذائية ودورها في دعم الصادرات 
وتحقيق األمن الغذائي في سلطنة عمان



لجنة مكين

مهام اللجنة

المشرفون من جامعة السلطان قابوس

 صاحب السمو السيد/ مروان بن تركي آل سعيد . 1
 رئيس لجنة مكين

 الفاضلة/ ثريا بنت ثاني الخايفية. 2
 مديرة برنامج مكين ـ عضو لجنة مكين

 الدكتور/ أحمد بن علي المعولي. 3
 عضو لجنة مكين

 الفاضل/ حافظ بن خلفان الغنامي. 4
عضو لجنة مكين

العمــل . 	 لفــرق  الدراســة  مواضيــع  تعييــن 
ــد  البحثيــة وفقــا لخبراتهــم الوظيفيــة وتحدي

لــكل فريــق عمــل. المشــرفين  الخبــراء 

تقديــم التوجيــه واالرشــاد لفــرق العمــل فــي . 	
ســبيل تقديــم اعمــال بحثيــة تحقــق أهــداف 

الدراســة.

 األستاذ الدكتور. 	
  أحمد بن حمد بن حمدان الربعاني

الباحث الرئيس

الدكتور سالم بن سعيد العبري . 	

 الدكتور/ يوسف بن حمد البلوشي. 	
 عضو لجنة مكين

 الفاضل/ حمد المشرفي . 	
 عضو لجنة مكين

 الفاضل/ سعيد بن ماجد الشكيلي. 	
 عضو لجنة مكين

 الفاضلة/ بدرية بنت سالم الهنائية . 	
مقرر لجنة مكين

وتوصيــات . 	 البحثيــة  األعمــال  علــى  الموافقــة 
االدارة. لجنــة  علــى  لعرضهــا  فيهــا  الــواردة 

تقييم مستويات أداء فرق العمل.. 	

تقديم مقترحات تطويرية لمشروع مكين.. 	

الدكتور محمد بن خلفان الخصيبي . 	

الدكتور محمد بن حمد بن جمعه الرزيقي. 	

الدكتور سعيد بن محمد بن مرهون الريامي . 	
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