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ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

جمادى الثانية  1439هـ  -فبراير 2018م

الصفحة األولى...
هالل الحجري

«القدس تحت الحصار»
إريك كلين

«أزمة قطاع غزة»
مجموعة مؤلفين

«طريق الهند الطويل»
فيجاي جوشي

«فكرة أوروبا»
مجموعة مؤلفين

«ليالي قليلة وليلة»
إيسيذوروس زورغوس

«عصر التضخم»
مجموعة مؤلفين

«ما وراء الحصافة السياسية»
بافل ليشيتسكي

«خيبة األمل في اإلنترنت»
رومان بادوارد

«من أين يأتي المال يا كارل
إيلينا كوتوفا

«نحن ُ -هم»
مارتن أبيلو

«ما ال يمكن أن نعرفه»
ماركوس دي سوتوي

العمانيون في الخارج رسالة
من األطروحات التي أنجزها ُ
دكتوراه بعنوان «تمويل األعمال التجارية الصغيرة في
ُعمان» ،قدمها الدكتور عبد العزيز الخروصي لجامعة ْ
الف َب َرا
في بريطانيا سنة .2003
أن
يذكر الباحث في ملخص دراسته أنَّه من المسلم به اآلن َّ
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات أهمية كبرى
لألجندة اإلستراتيجية لكثير من البلدان في جميع أنحاء
العالم؛ حيث إنها يمكن أن تخفض البطالة وتزيد النمو
االقتصادي ،وهذا أمر ذو أهمية خاصة لبلد صغير مثل ُعمان
يسعى لتنويع قاعدة إنتاجه.
أن مؤسسات
ومع ذلك ،كما يؤكد الباحث ،من المعروف جيدًا َّ
اإلقراض غالبا ما تتردد في تقديم القروض للشركات
الصغيرة بسبب طبيعة هذه الشركات وحجمها .ولذلك،
فإن دراسته هي أول بحث يجري تحقيقا مفصال في تمويل
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ُعمان من خالل التركيز
على ثالثة قطاعات رئيسية تعمل فيها هذه المشاريع وهي:
التصنيع ،والتجارة ،والخدمات.
إن دراسته تهدف أوالً إلى بحث اإلجراءات
ويقول الباحث َّ
والمشكالت التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم في الحصول على التمويل من خالل النظر في الحاجة
إلى التمويل ،وأنواع التمويل المتاحة ،والصعوبات التي
يمكن مواجهتها في هذه العملية .وعليه ،عرض الباحث
المبادئ التوجيهية التي تشجع مشاركة هذه الشركات في
التنمية العمانية.
أيضا إلى بحث العالقة
أن الدراسة تسعى ً
ويضيف الباحث ّ
بين بعض خصائص الشركات ومالكها والحاجة إلى
التمويل ،إضافة إلى الصعوبات التي واجهوها عند التماس
هذا التمويل .وأخي ًرا ،أجرى الباحث مقارنة بين اإلجراءات
والمشاكل التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم في القطاعات الثالثة.
جمع الباحث بيانات الدراسة عن طريق االستبيانات
والمقابالت من  397مؤسسة صغيرة ومتوسطة في ُعمان؛
ُ
 94من قطاع الصناعات التحويلية ،و  180من قطاع التجارة،
و 123من شركات الخدمات .ثم حلل البيانات باستخدام
الطرق التالية :التحليل الوصفي ،واالختبارات غير المعلمية،
وتحليل التباين (أنوفا).
أن هناك فروقا كبيرة
أن النتائج أظهرت َّ
وينص الباحث على َّ
بين الشركات وخصائص مديريها أو مالكها ،والحاجة إلى
الحصول على تمويل خارجي ،وكذلك النجاح أو الصعوبات
التي تواجهها في التقدم بطلب للحصول على هذا
اإلقراض .كما أثبتت الدراسة حاجة هذه الشركات للتمويل
الخارجي لتوسيع أعمالها ،السيما في قطاعي التجارة
والخدمات ،وكان غالبية المشاركين في جميع القطاعات
الثالثة على بينة من مصادر التمويل الحكومية.
أن األسباب الرئيسة لصعوبات الحصول
وقد وجد الباحث َّ
على التمويل تتمثل في :المعدالت المرتفعة للفائدة،
وخطط األعمال غير المكتملة ،ونقص السندات المالية،
وتقديم مقترحات غير قابلة للتطبيق.
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