Khazzan Project for
SME Development 2017

Supported by BP Oman
Implemented by Fund for Development of Youth Projects (Sharakah)

BP Social Investment Projects Objectives
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Showing BP’s on-going commitment
to develop the local communities

Showcasing BP’s role in addressing
major development issues
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Build the capacity of locals

Complement the role of existing
initiatives that provide support to
SMEs by identifying and filling the
gaps in specific areas

About BP Oman
BP Exploration (Epsilon) Ltd (BP) has signed an exploration and
production sharing agreement (EPSA) for deep tight gas reservoirs
in Block 61 in the northern part with the government of the Sultanate
of Oman, ratified by Royal decree number 11/2014 issued on
February 13, 2014.

BP’s social investment strategy in Oman aims to support sustainable
socio-economic development in the country and in the areas near to
BP’s projects and operations.
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Contributing to Oman’s
socio-economic growth

Contribute to creating new job
opportunities and minimize the % of
job seekers in the community
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Add quality and value to the existing
programs

Strengthen relations with
stakeholders and key organizations/
people in the entrepreneurship and
social field.

Help alleviate the performance of
existing small businesses
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Supporting Organizations
Ministry of Oil and Gas
Is the governmental body in the Sultanate of Oman responsible for
developing and implementing the government policy for exploiting
the oil and gas resources in Oman.
Oman Oil Company Exploration & Production (OOCEP)
Oman Oil Company Exploration & Production LLC (OOCEP) was
established as an Omani upstream oil & gas company. As a subsidiary
of Oman Oil Company SAOC (OOC), OOCEP is specialized in upstream
projects in line with OOC’s strategy of pursuing local and international
energy related investments.
OOCEP’s activities are focused towards upstream and midstream
investments in Oman and abroad. Given these segments potential
for growth, OOCEP continues to search for opportunities where its
solutions can unlock value. Primarily an Omani organization, OOCEP
makes investments to capitalize on Oman’s experience in the oil & gas
industry. Moreover, the company strives to achieve strong operational
results, financial returns, pursue opportunities that will contribute
to meeting the future energy needs of the Sultanate, and provide a
platform for professional development of its Omani workforce.
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Overview of the Program
The Office of the Governor of Ad Dakhiliyah
The Office of the Governor of Ad Dhahirah
Oman Chamber of Commerce & Industry (OCCI)
OCCI, officially known as Chamber of Commerce and Industry of
Oman was established on May 15, 1973 as a public utility department.
It was designed to regulate commercial and industrial interests of
businesses and to represent and defend them in different fields, as
well as work with all available means to boost the economy in the
Sultanate by implementing of development plans and diversifying
sources of national income.
The Public Authority for SME Development (Riyada)

Enhancing the performance of 24 SMEs by evaluating their qualities
and potentials through identifying their strong points and potential
growth opportunities over a period of 12 months in 7 different areas:
Business Administration, Branding, Marketing, Finance, Human
Resources, Communication and Relations, Products and Service
Quality, and Policies.
Business Performance Monitoring Tool (BPMT)
Business Performance Monitoring Tool (BPMT) was developed by
Sharakah in 2015 to monitor the progress of SMEs in a scientific
and logical manner. The tool evaluates SMEs based on 7 functions
or areas (Each of the seven functions are explained in details below).
BPMT is a matrix that consists of 68 sub criteria that measures the
performance of each function and rates the performance in 4 categories
(A, B, C and D).

BPMT Scoring
Each Function has its own weightage and each criterion has a
weightage as well. The scoring is percentage based and the highest
score any business can achieve is 100%. It is not expected that each
SME will achieve 100%, therefore we have classified the scoring as
follow:
Scoring

Explanation

Below 30%

Major improvement is needed to ensure that the business can
sustain and perform well

30% to 65%

Business performance is average. The SME may be good in some
areas but needs improvement in other areas.

Above 65%

The SME is performing well and has established a good foundation
for sustainability and growth

Riyada, officially known as the Public Authority for SME’s development
was established by a Royal Decree No. (36/2013) in the year 2013 in order
to play the biggest role as a technical and consulting supporter and
developer side by side with the small and medium-sized enterprises.
Further, it aims to raise the level of SMEs competitiveness and deliver
added value to the national economy.
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BPMT Evaluation Criteria

BPMT Results

There are 7 general areas or functions that are assessed using BPMT, they are explained below:

As stated earlier, Sharakah has conducted the evaluation for 24 SMEs. The results of the evaluation have helped Sharakah’s consultants to pin point areas that
need further attention. The table below illustrates the results before and after implementing the program.

1) Compliance

4) Marketing and Branding

Evaluating the compliance with regulations
and general guidelines and its administrative
procedures.

Evaluating the branding and the promotional
capabilities of the business.

Business Name

BPMT 1

BPMT 2

1.

Bait Al Numan Al Jadeeda

27.86%

47.76%

2.

Gulf Seed Trading

19.41%

39.39%

3.

Ishraqat Silver Crafts

20.91%

30.98%

4.

Energy Teks

37.15%

41.39%

2) Communication

5) Human Resources & Capacity Building

5.

Ajyal Al Batinah School

32.64%

41.63%

Evaluating the communication capabilities
and skills of the business owners and the
effectiveness of the used communications
mechanisms.

Evaluating the measures that the business applies
to develop staff and the availability of a proper
human resources policies and procedures.

6.

Qamar Al Faiafi Trading

12.75%

22.41%

7.

AMTA Engineering LLC

25.36%

37.83%

8.

Hamdan Rashid Salim Al Isai Trd

30.75%

35.95%

9.

Energy Pioneers LLC

26.55%

39.77%

10.

Salasel Electric Services LLC

25.98%

42.71%

11.

Ara’a United Contracting LLC

25.65%

25.65%

12.

National Strategy LLC

31.40%

34.50%

13.

The Modern Tamkeen LLC

33.45%

37.22%

14.

Rand Events Organizing Company LLC

26.55%

35.45%

15.

Perfection Pioneers

41.45%

45.15%

16.

Budoor Al Sharq Al Masia Est.

19.78%

30.25%

17.

Global Space and Technology LLC

35.60%

40.04%

18.

Shurooq Al Majd Trading and Contacting LLC

21.66%

40.24%

19.

Nibras Al Qamar Trading LLC

41.08%

55.73%

20.

Global Telecom Projects Mgmt & Trading

21.61%

23.11%

21.

Global Connections Centre LLC

22.

Shaima for Sustainability

59.5%

73.3%

23.

Saif Al Manji & Partners LLC

18.77%

32.17%

24.

Engineering Village LLC

3) Product/Service Quality

6) Financials and Credit History

Evaluating the quality of the products and/or
services.

Evaluates the SME financial and credit position.

7) Policies and Standardization
Evaluates the business adherence to industry and
international standards.
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N.

42.93%

42.49%
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تحــت مســمى (مركــز القمــة االستشــارات النفســية) لصاحبهــا
 وهــي تعتبــر العيــادة األولــى. عزيــز بــن ناصــر النعمانــي/الدكتــور
فــي الســلطنة لتقديــم خدمــات طبيــة متكاملــة للعــاج النفســي
.ومشــاكل الصحــة العقليــة

والتركيــز علــى عــاج تــوازن العقــل والجســم والــروح إلدارة حــاالت
.الضغــط واإلجهــاد

64%

65% 65%

42%

26%

42%

63%
20%

38%

17%

31%

24%

ببنــاء مستشــفى مجهــز بالكامــل بــاألدوات الطبيــة الالزمــة وتنويــع
.الخدمــات المقدمــة للمرضــى
 تــم اســتخدام المنحــة الماليــة المقدمــة فــي،ومــن خــال البرنامــج
شــراء جهــاز (التحفيــز المغناطيســي عبــر الجمجمــة) وهــو أول جهــاز
مــن نوعــه فــي الســلطنة الــذي عمــل ثــورة فــي عــاج الكثيــر مــن
، والشــلل الدماغــي،األمــراض مثــل اإلصابــات وجلطــات الدمــاغ
. والقلــق والوســواس القهــري،واالكتئــاب

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

 يقــوم الدكتــور عزيــز النعمانــي حاليــا،فــي طــور نمــو المشــروع

5% 10%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

تقــدم العيــادة العــاج الطبيعــي المســتخلص مــن األعشــاب

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

Through the BP Khazzan project for SME
Development, the grant was used to purchase
a valuable device (Transcranial Magnetic
Stimulation Machine), the first device of its
kind in the Sultanate, which revolutionized the
treatment of many diseases such as injuries
and brain clots, cerebral palsy, depression,
anxiety and obsessive-compulsive disorder.
Because of our support & guidance BPMT
rating has improved from 27.86%, i.e. Poor to
Average 47.76%

مؤشر األداء

27.86% - 47.76%

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

Currently, Dr. Aziz AL Naamani is in the process
of building a fully equipped hospital with
the necessary medical tools to diversify the
services offered to the patients.

Performance Rate

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

Top Medical Care is the first clinic in Oman
specialized in dealing with mental and
emotional health problems. The clinic provides
Counseling and Talking therapies for people
with relationship problems, family problems,
children with psychological difficulties, anxiety
and depression.

بيــت النعمــان الجديــده هــي عيــادة مختصــة باألمــراض النفســية

التواصل
Communication

Bait Al Numan (Top Medical Care) is a medical
complex that offers essential biomedical
services as well as complementary and holistic
health programs for prevention, diagnosis,
treatment and management of various
distresses and stresses.

بيت النعمان الجديدة

االلـــتـــزام
Compliance

Bait Al Numan Al Jadeeda

عزيز بن ناصر بن حمد النعماني
 محافظة مسقط،والية السيب
Aziz Nasser Hamad Al Naamani
Willayat As Seeb, Governorate of Muscat
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بذرة الخليج للتجارة

Gulf Seed is a company owned by Amal Al
Maamari and managed by Suhail Al Maamary.
The Company specializes in manufacturing
tailor-made doors and windows with all the
exclusive designs using the high-quality
German technology (UPVC products).

بــذرة الخليــج للتجــارة تملكهــا أمــل المعمــري ويديرهــا ســهيل

The project has expanded its services in the
workshop and introduced a new Bending
Machine from Turkey to offer better quality
products within shorter timeframe. Part of
the grant has been utilized in the purchase of
an advanced welding machine to expand the
operations and diversity into various types of
kitchen doors, windows and cupboards. The
other benefits of the BP Khazzan project for
SME Development included the installation of
modern CCTV cameras and HR matters, like the
insurance cover for all the employees of the
workshop. Their Rating significantly improved
from 19.41% (Poor) to 39.39% (Average)

قــام المركــز مــن خــال المنحــة الماليــة المقدمــة فــي برنامــج

Performance Rate

مؤشر األداء

19.41% - 39.39%

المعمــري وهــي عبــارة عــن ورشــة ألمونيــوم يتــم مــن خاللهــا
تصنيــع األبــواب والنوافــذ بكافــة التصاميــم الحصريــة بالتقنيــة
األلمانيــة ذات الجــودة العاليــة وهــي منتجــات اليــو بــي فــي ســي
.)UPVC(

48%

 وشــراء آلــة اللحــام للتوســع فــي أعمــال.العمــل فــي الورشــة

5%

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

التواصل
Communication

 كمــا تــم تركيــب،جديــدة تشــمل المطابــخ والحديــد بكافــة انواعــه
.انظمــة المراقبــة داخــل الورشــة وتأميــن كافــة العمــال فيــه

29%

26%

15%

23%

41%
8%

0%

5%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

60%

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

38%

45%

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

 لتســهيل وتســريع وتيــرة،الخدمــات بشــراء آلــة التقويــس مــن تركيــا

46%

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بالتوســع فــي

االلـــتـــزام
Compliance

Gulf Seed Trading

سهيل بن بدر بن محمد المعمري
 محافظة الباطنة شمال،والية السويق
Suhail Bader Mohammed Al Maamari
Willayat As Suwaiq, Governorate of Al Batinah North
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مؤشر األداء

Performance Rate

20.91% - 30.98%

إشراقات فضية للحرفيات
«إشــراقات فضيــة» مشــروع متخصــص فــي صناعــة الخناجــر

“Ishraqaat Silver Crafts” is a unique project
owned by a dedicated lady Silversmith– Nadia
Al Rawahi. Ishraqaat is a handicraft workshop
that manufactures Omani Khanjars, Silver and
Gold ornaments, antiques and gifts.

شــاركت الرواحيــة فــي العديــد مــن المعــارض الداخليــة والدوليــة

Nadia has participated in several exhibitions
locally and internationally including the big
Shanghai Expo in China, Seih Al-Shamakhat
exhibition, Ebdaat Omani exhibition organized
by Riyada, The Annual Jewelry Exhibition,
among others.

والمشــغوالت الفضيــة مــن الحلــي النســائية والرجاليــة والتحــف
والهدايــا ،يقــع المشــروع فــي فنجــا بواليــة بدبــد ،وتــم تأسيســه
بــإدارة رائــدة األعمــال ناديــة الرواحيــة.
أبرزهــا معــرض ســيح الشــامخات ،ومعــرض إبداعــات عمانيــة

66%
41%
0%

0%

15%

8%

21%
0%

0%

45% 50%

الســنوي ،ومعــرض المجوهــرات الســنوي ،ومعــرض إكســبو
31% 36%

11%

Ishraqat Silver Crafts

بشــنغهاي بجمهوريــة الصيــن ،ومعــرض دبــي وغيرهــا مــن
المعــارض والفعاليــات.
وقــد اســتفادت ناديــة الرواحيــة مــن خــال البرنامــج فــي كيفيــة

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

جودة المنتج /الخدمة
Product/Service Quality

التواصل
Communication

االلـــتـــزام
Compliance

صياغــة التقاريــر الماليــة وتعزيــز الخطــة التســويقية وتطويــر إدارة
المشــروع .وقــد اســتخدم جــزء مــن المنحــة فــي تطويــر هويــة
المشــروع التجاريــة وتحســين اإلدارة الماليــة فــي المشــروع.

During the program, Nadiya was guided to
revamp Isharaqat’s brand and develop its
logo. The company has been assisted to track
and analyze the financial statements and plan
properly for current and future projections
for operations. There has been marginal
improvement in the BPMT rating.

نادية بنت سعيد بن أحمد الرواحي
والية بدبد ،محافظة الداخلية
Nadiya Said Ahmed Al Rawahi
Willayat BidBid, Governorate of Ad Dakhiliya
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تكنولوجيا الطاقة

Energy Teks was founded in 2016 with high
ambitious plans and significant commitments
to offer unique technologies which will help
Oman reduce costs associated with Oil field
operations.

 تهدف.م2016 تــم تأســيس شــركة «تكنولوجيــا الطاقــة» فــي عــام

Energy Teks has managed to sign a referral
technical partnership agreement with an
exceptional down-hole drilling tools company
from Norway. The tool will provide solutions
that will make a huge impact in the drilling
technology industry in Oman.

نجحــت شــركة تكنولوجيــا الطاقــة فــي توقيــع اتفاقيــة شــراكة

مؤشر األداء

37.15% - 41.39 %

الشــركة إلــى جلــب تقنيــات فريــدة مــن نوعهــا للســلطنة فــي مجــال
التنقيــب وحفريــات حقــول النفــط لخفــض التكاليــف المرتبطــة بهــذا
.المجــال
فنيــة لجلــب أداة حفــر تنقيــب النفــط مــن شــركة توماكــس النرويجيــة
بغــرض إحــداث نقلــة نوعيــة لقيمــة وجــودة العمــل فــي مجــال حفــر

67% 67%

75%

65%
36% 39%

.آبــار النفــط
أبرمــت شــركة تكنولوجيــا الطاقــة عقــود تجريبيــة مــع شــركات

21% 21%

36%
4%

55%

43% 43%

4%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

.المســتقبلي للحفــر

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

 تســاعد األداة علــى التنبــؤ بالفشــل.الواليــات المتحــدة األمريكيــة

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

شــركة تكنولوجيــا الطاقــة أداة برمجيــات الــذكاء االصطناعــي مــن

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

 أضافــت، وفــي اآلونــة األخيــرة.نفطيــة إلثبــات كفــاءة أداة الحفــر
التواصل
Communication

Energy Teks is running trial contracts with major
oil companies to validate the efficiency of the
down-hole drilling tool. Recently, Energy Teks
added an Artificial Intelligence software tool
from USA. BP Oman has played a supportive
role through its program, to facilitate the
expenditure of the unique down-hole tool.

Performance Rate

االلـــتـــزام
Compliance

Energy Teks

جاسم بن مراد بن عبداهلل آل محمد
 محافظة مسقط،والية بوشر
Jasim Murad Abdullah Aal Muhammad
Willayat Bawshar, Governorate of Muscat
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مؤشر األداء

Performance Rate

32.64% - 41.63%

مدرسة أجيال الباطنة
تعتبــر مدرســة أجيــال الباطنــة فــي واليــة صحــم مــن المــدارس

Ajyal Al Batinah is a bilingual nursery school
in Saham which was incorporated in 2016.
The school is owned by Moza Al Darmaki
with assistance from her brother Sulaiman Al
Darmaki. All the staff in the management and
the teaching faculty are qualified Omanis.

المدرســة مجهــزة الكترونيــا بغرفــة مصــادر التعلــم وغيرهــا مــع

Ajyal School has evolved and progressed
introducing a unique Electronic Supervision
Device installed in all its school buses. The
super device, connected to parents’ mobile
phones, tracks the movement of the children to
and from the school every day.

ثنائيــة اللغــة ،حيــث تأسســت المدرســة عــام  .2016تعــود ملكيــة
المدرســة الــى مــوزة الدرمكــي بمســاعدة شــقيقها ســليمان
الدرمكــي ،والجديــر بالذكــر أن المدرســة وجميــع كادرهــا اإلداري
والتدريســي هــم عمانيــو الجنســية.

23% 18%

40%

28%

31% 37%

34%

26%

43%

60%
36%

45%

52%

تميــز مدرســة أجيــال الباطنــة بالتعاقــد مــع شــركة تيــار لتغطيــة
38%

Ajyal AL Batinah School

جميــع حافالتهــا المدرســية بأجهــزة استشــعار لوجــود طالــب
فــي الحافلــة لــم ينــزل مــن البــاص ،وتكــون هــذه االجهــزة متصلــة
بالهواتــف المحمولــة ألوليــاء األمــور لتســهيل تتبــع أطفالهــم مــن
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وإلــى المدرســة كل يــوم.
مــن خــال برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة،
تــم تحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات والتــي ســاعدت المدرســة بالتميــز
والتطويــر:
• أول مدرســة تطبــق نظــام المشــرف اإللكترونــي فــي الحافــات
المدرســية علــى مســتوى واليــة صحــم بمحافظــة الباطنــة
شــمال.
• تــم تثبيــت نظــام محاســبي للمدرســة لســهولة متابعــة األمــور
الماليــة وإدارة كشــف التدفقــات النقديــة.
• تــم مــن خــال البرنامــج كذلــك ،رســم لخطــة التســويق ووضــع
أهدافهــا ،وتنشــيط وتطويــر محتــوى مواقــع التواصــل
اإلجتماعــي.

Through the BP Khazzan project for SME
development, major achievements were
accomplished.
• In 2018, Ajyal signed a contract with Tayyar
Systems to implement the Electronic
Supervision applications (Mushrif) in all the
school buses, which makes them the first
school in Saham, to implement this system
• A specialized financial system was installed
to ease tracking the financials of the school
and manage its cashflow.
• Support in developing a marketing plan for
the school.
• In-depth guidance and tips on how to enhance
the contents of the social media accounts.

موزة بنت علي بن سليمان الدرمكي
والية صحم ،محافظة الباطنة شمال
Moza Ali Sulaiman Al Darmaki
Willayat Saham, Governorate of Al Batinah-North
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Performance Rate

12.75% - 22.41%

قمـر الفيــافـي للتـــجارة
مؤسســة قمــر الفيافــي للتجــارة مؤسســة فرديــة تعمــل فــي
مجــال تشــكيل األلمنيــوم وورش الحــدادة وتأسســت فــي عــام
2014م .
تخــدم المؤسســة واليــة محضــة بشــكل خــاص وتقــدم خدماتهــا
لمــاك البيــوت و المقاوليــن وتنتهــج الشــركة االســلوب التقليــدي
اليــدوي فــي صناعــة االبــواب و النوافــذ وغيرهــا مــن منتجــات

53%

18%
0%

0%

29%
8%

7%

7%

11%

41%

0%

38%

33%

االلمنيــوم دون اســتخدام أي أجهــزة اوتوماتيكيــة.
التحقــت الفاضلــة أميــرة الشامســية المالــك و المديــر التنفيــذي

45%

للمشــروع ببرنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة و
المتوســطة لتعمــل علــى تطويــر المشــروع وعمــل قفــزة نوعيــة
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فــي المشــروع.

Qamar Al Faiafi Trading
Qamar Al Faiafi is a company operating in the
field of Aluminium framing and blacksmith
workshops which was founded in 2014.
The company provides its services to
homeowners and contractors in willayat
Mahadha in particular. The company is
manufacturing the doors, windows and other
aluminum products manually without any
automated
machines.
The owner – Ms. Amira Al Shamsi- has
enrolled for the BP Khazzan Project for SME
Development with the intention to develop the
project.

مــن خــال تقاريــر و ارشــادات برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات

Through the analysis of the reports and the
guidance provided, the project was able to:

جديــدة و تحديــث لدراســة الجــدوى و وضــع تصــور جديــد لمشــروع

• Formulate a new business plan

الصغيــرة و المتوســطة نجــح المشــروع فــي صياغــة خطــة عمــل
التوســعة فــي االنتــاج واســتحداث عالمــة تجاريــة للمشــروع باســم
( ســبائك).

• Update the feasibility study and develop a
new vision

حيــث اســتحدث المشــروع نظامــ ًا مال ًيــا جديــداً و فريــق عمــل

• Expand the production and develop a
)branding for the project called (Sabaik

للمشــروع و اســتثمار فــي معــدات أليــة لتحســين جــودة االنتــاج

The project developed a new financial system
and a new administrative team with marketing
staff. The company moved to a new location
and invested in equipment to improve the
quality of production and the speed of delivery.

اداري جديــد بكــوادر تســويقية وقــام باالنتقــال الــى موقــع جديــد
وســرعة االنجــاز.

أميرة بنت علي بن سعيد الشامسية
والية محضة ،محافظة البريمي
Amira Ali Saeed Al Shamsi
Willayat Mahadhah, Governorate of Al Buraimi
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مؤشر األداء

25.36% - 37.83%

Performance Rate

أمتا الهندسية ش م م
أمتــا الهندســية ش م م هــي احــد شــركات مقــاوالت الكهربــاء و
تقنيــات الطاقــة الكهربائيــة تعمــل بشــكل مباشــر مــع شــركات
توزيــع الكهربــاء .
كمــا تعمــل الشــركة فــي مجــال تقنيــات حفــظ الطاقــة وترشــيد
االســتهالك مــن خــال تزويــد الشــركات والمصانــع الكبيــرة بتقنيــات

55%

45%
20%

8%

18%

16%

8%

20%

33% 34%

72%
45%

لتحليــل اســتهالك الطاقــة وتزويدهــا بمعــدات تســمح للشــركات
57%

فــي الحــد مــن الطاقــة المهــدرة و التحكــم بمصــادر الطاقــة بكفائــة
افضــل.

11%

بحكــم تخصصيــة اصحــاب المشــروع و ميلهــم للعمــل التقنــي عمــل
برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة و المتوســطة الــى
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تطويــر أليــة العمــل فــي المشــروع مــن خــال التركيــز علــى الجوانــب
ضعيفــة االداء مثــل الجانــب االداري والجانــب التســويقي للمشــروع.
حيــث قــام المشــروع بتطويــر عــدة جوانــب مــن خــال تقارير و ارشــادات
برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة و المتوســطة أهمها :
• الهويــة التجاريــة مــن خــال اســناد المشــروع الــى شــركة مختصــة
وتــم عمــل هويــة تجاريــة جديــدة و تغييــر شــامل الســلوب
التســويق و الترويــج
• ادراج منتجات جديدة في تقنيات حفظ الطاقة
• ادراج خطــة جديــد للعمــل فــي تقنيــات الطاقــة المتجــددة حيــث
قــام المشــروع بشــراء احــد التقنيــات الخاصــة برســم المخططــات
الهندســية الســتغالل الطاقــة الشمســية
• تحســين عمليــات التســجيل المالــي و اســتكمال بعــض الجوانــب
المهمــة فــي التقاريــر الماليــة
• شــراء معــدات جديــدة وحديثــة للفريــق الفنــي لتســهيل عمليــات
التدقيــق الكهربائــي و التســويق لخدمــات الشــركة

AMTA Engineering LLC
AMTA Engineering LLC is one of the electrical
contracting and power companies that
work directly with the electricity distribution
companies.
The company also operates in the field of
energy conservation and rationalization
technologies by providing large companies
and factories with energy consumption
analysis and equipment technologies that
allow companies to reduce wastage of energy
and efficient consumption of power.
The owners are technically sound, BP Khazzan
Project for SME Development has helped AMTA
to develop the tasks executed and focused on
eliminating the weaknesses of the project in
the administrative and marketing side.
During Khazzan Project for SME Development
it achieved the following:
• Developed the corporate brand which was
developed by a specialized company and
they adopted the change on the marketing
methods and plan.
• Adding new products in energy saving
t e c h n o l o g y.
• Developing new strategies in renewable
energy technologies, where the project has
purchased a software specialized in drawing
site plan for solar energy.
• Improve the financial statement of the
company and finalize important aspects of
financial reports.
• Purchase new and modern equipment for
the technical team to facilitate the electrical
auditing and marketing services of the
company.

عبداهلل بن مسلم بن سالم الجساسي
سالم بن مسلم بن سالم الجساسي
والية عبري ،محافظة الظاهرة
Abdullah Musalam Salim AL Jassasi
Salim Musalam Salim Al Jassasi
Willayat Ibri, Governorate of Ad Dhahira
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Performance Rate

30.75% - 35.95%

حمدان بن راشد بن سالم العيسائي للتجارة

Hamdan Bin Rashid Bin Salim Al Isai Trd

اللوتــس لزيــوت التشــحيم هــي احــد ابــرز مصنعــي زيــوت المحــركات
فــي الســلطنة و االكثــر رواج ـ ًا فــي محافظــة البريمــي والظاهــرة و

Lotus Oils Lubricants is one of the leading
manufacturers of motor oil lubricants in the
Sultanate of Oman. Lotus products are popular
in the Governorates of Al Buraimi, Ad Dhahirah
and Ad Dakhiliyah. The company exports its
reliable products to several foreign countries.

الداخليــة  .ويقــوم المشــروع بتصديــر منتجاتــة الــى عــدة دول اجنبيــة.
يعــد المصنــع فريــد مــن نوعــة فــي منطقــة البريمــي الصناعيــة
وقــد قــام مالــك المشــروع فــي انشــاء مشــروعة باحــدث التقنيــات

34% 39%
6%

6%

16% 16%

26%

42%

33%

43% 43%

61% 61%

المتوفــرة لصناعــة زيــوت المحــركات.
التحــق الفاضــل حمــدان العيســائي المالــك و المديــر التنفيــذي
للمصنــع الــى برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة و

9%

المتوســطة ليعمــل علــى تحســين االداء االداري و المالــي
للمشــروع و الحصــول علــى استشــارات فــي كفائــة اداء المشــروع
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وكيفيــة تحســينها.
مــن خــال الزيــارات الميدانيــة مــن قبــل المختصيــن فــي برنامــج خــزان
لتنميــة المؤسســات الصغيــرة و المتوســطة اســتطاع المشــروع
بتحديــد الجوانــب اإليجابيــة وتعزيزهــا وتمحيــص الجوانــب الســلبية و
وضــع خطــة للحــد منهــا.
وكذلــك رســم خطــة لتعزيــز خطــوط االنتــاج بشــراء خــط انتــاج جديــد؛
لتلبيــة حاجــة الســوق وتحســين جــودة التعبئــة و التغليــف وتحســين
اســتغالل المــوارد البشــرية.

The factory is located in the Industrial Area
of Al Buraimi. The factory uses the latest
technologies and machinery for producing
motor oils and other lubricants.
Mr. Hamdan Al-Issaie, owner and CEO of the
factory, joined the BP Khazzan Project for SME
Development to improve the administrative
and financial position of the company and to
obtain consultancy advice on the company’s
performance and how to enhance it.
Through the field visits by Sharakah specialists,
the project was able to identify and promote the
positive aspects and identify it’s weaknesses
and develop a plan to overcome them.
Lotus Oil Lubricants drew up a strategic plan to
strengthen the production lines by purchasing
a new production line to meet the needs of the
market and improve the quality of packing and
the efficiency of human resources.

حمدان بن راشد بن سالم العيسائي
والية البريمي ،محافظة البريمي
Hamdan Rashid Salim Al Isai
Willayat Al Buraimi, Governorate of Al Buraimi
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• In Communications, updating all means of
social media channels and the content to suit
the requirements of the business.
• In Marketing, enhancing the business
corporate identity (branding) and developed
a marketing plan

عمـر بن حميد بن سالم العبري
 محافظة الظاهرة،والية عبري

.المحافظــة و المحافضــات القريبــة
تتميــز الشــركة بطاقمهــا العمانــي مــن المهندســين و الفنييــن و
اهتمــام القائميــن عليهــا بالتعميــن وفتــح فــرص العمــل للعمانييــن
حصلــت الشــركة علــى جائــزة ريــادة كأفضــل مؤسســة خدميــة

55%

71%

58%

80%

م وقــد عكــس ذلــك رؤيــة مديرهــا التنفيــذي2014 متوســطة للعــام

27%

34%

.الفاضــل عمـــر العبــري لمســتقبل المؤسســة
دخــل المشــروع فــي برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة
و المتوســطة لرغبتهــم فــي تطويــر أداء الشــركة وقــد حقــق
المشــروع تطــورا ملحوظــا فــي الجوانــب اإلداريــة كالماليــة و المــوارد
:البشــرية والتســويق كاالتــي
• تحديــث الهيــكل التنظيمــي للشــركة و تحديــد المســؤليات و
الحقــوق للموظفيــن وتحديــث دليــل المــوارد البشــرية ودليــل
العمليــات و الجــودة
• تحديــث جميــع وســائل التواصــل االجتماعــي ومحتــواه ليتناســب
مــع متطلبــات المرحلــة و كــذا تحســين كيفيــة التعامــل مــع

36%
11%

20%

26%

15%

33%

13% 13%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

.رغــم التكاليــف الباهضــة

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

• Under Human Resources category, updating
the organizational structure of the company,
clearly defining the roles and responsibilities
of the employees, updating the human
resources manual and the operations and
quality policy Manual

محافظــة الظاهــرة ومقرهــا واليــة عبــري وتخــدم جميــع واليــات

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

Throughout the BP Khazzan Project for SME
Development, Energy Pioneers accomplished
the followings:

مؤشر األداء

26.55% - 39.71%

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

The company received the annual Riyada
Entrepreneurship award as the best medium
service organization for the year 2014, which
was reflected by the vision of its CEO Omar AlAbri for the future of the company.

Performance Rate

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

Despite the high costs of Omanization, the
company has recruited a team of Omani
Engineers and Technicians. The owners are
keen to open up job opportunities for Omanis
to motivate locals and strengthen Omani’s
economy.

الرائــدة للطاقــة ش م م تعمــل فــي قطــاع مقــاوالت الكهربــاء فــي

التواصل
Communication

Energy Pioneers (EPCO) is a company
specializes in electrical contracting sector in Ad
Dhahira Governorate at Ibri- and serving all the
nearby governorates.

م.م.الرائدة للطاقة ش

االلـــتـــزام
Compliance

Energy Pioneers LLC (EPCO)

العالمــة التجاريــة
• تحديــث دليــل الهويــة التجاريــة وتطويــر خطــة تســويق وتحديــد
أهدافهــا
• اســتكمال عمليــات التدقيــق المالــي وتنظيــم الحســابات و
اســتحداث نمــاذج التقاريــر الشــهرية

• In Finance, finalization of the financial year
end audits, organize the business accounts
and develop monthly financial reports

Omar Hamed Salim Al Abri
Willayat Ibri, Governorate of Al Dhahira
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Salasel Electric is a company that specializes
in electrical switches and electrical control
regulations. The company relies on the vast
experience of the project owner and the support
of his father, Hassan bin Mohsen al-Tobi, who
has a substantial wealth of experience in the
field of electricity.

مؤسســة سالســل للخدمــات الكهربائيــة هــي مصنــع متخصــص

The factory started small, but possess a
well-organized management system that is
committed to use the best practices when it
comes to the manufacturing of high-quality
products.

وحريصــة علــى الممارســات الحديثــة و الســليمة إلدارة المصانــع

The production lines are organized and adhered
by security and safety laws and all products are
subject to technical inspection before exiting
the factory.

.المصنــع

Badr Al Toubi, is passionate in learning new
ideas to develop the factory and he believes
employees are the key element for quality and
sustainability of business. So, he focused on
developing the following areas:
• Continuously
improving
the
work
environment and production lines efficiency

Badar Hussein Mohsin AL Toubi
Willayat Manah, Governorate of Al Dhakiliyah
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• Developing a training program for the
electrical engineering students from Nizwa
College of Technology to build their practical
skills

Performance Rate

مؤشر األداء

25.98% - 42.71%

فــي المفاتيــح الكهربائيــة ولوائــح التحكــم الكهربائــي ويعتمــد
المشــروع علــى الخبــرات المتراكمــة لصاحــب المشــروع وبدعــم مــن
والــده الفاضــل حســن بــن محســن التوبــي صاحــب الخبــرة الطويلــة
.فــي مجــال الكهربــاء
يعــد المصنــع مــن المصانــع الصغيــرة ولكــن يتميــز بــإدارة منظمــة
54%

68%

.ويتمتــع المشــروع بجــودة عاليــة فــي التصنيــع

50%
30%

54%

39%

34%
11%

حيــث ان خطــوط االنتــاج منظمــة ومنضبطــة بقوانيــن األمــن و

11%

20%

25%

36%

33%
4%

.فــي إطــار عملــي وعلمــي
و الفاضــل بــدر التوبــي مالــك المشــروع شــاب شــغوف جـ ًـدا للتعلــم
و التحديــث فــي المصنــع وحريــص جـ ًـدا علــى موظفــي المؤسســة
: وعلــى حقوقهــم حيــث ركــز التطويــر علــى االتــي

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

التعليمــات وتقنيــن جميــع العمليــات االداريــة و الماليــة و وضعهــا

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

ان يتبنــى اســلوبا جديــد فــي إدارة المؤسســة بســن القوانيــن و

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

لتنميــة المؤسســات الصغيــرة و المتوســطة اســتطاع المشــروع

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

مــن خــال الزيــارات الميدانيــة مــن قبــل المختصيــن فــي برنامــج خــزان

التواصل
Communication

الســامة وجميــع المنتجــات تخضــع للفحــص الفنــي قبــل مغادرتهــا
 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

During the BP project for SME Development,
the factory was able to adopt a new strategic
method in the operations by enacting laws and
regulations and legalizing all administrative
and financial processes and putting them in a
practical and scientific framework.

بدر بن حسين بن محسن التوبي
 محافظة الداخلية،والية منح

سالسل للخدمات الكهربائية

االلـــتـــزام
Compliance

Salasel Electric Services (SES)

• تحسين بيئة العمل وتحسين خطوط االنتاج
• وضــع برنامــج لتدريــب طلبــة هندســة الكهربــاء مــن الكليــة
التقنيــة بنــزوى لســقل مهاراتهــم العمليــة
• ضبط سياسة الموارد البشرية
• تحســين االدارة الماليــة واســتحداث انظمــة جديــدة تســهل عمــل
الجميــع

• New human resources policy
• Improving financial management and
introducing new systems to facilitate the
work.
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آراء للمقاوالت المتحدة ش م م

Araa United Contracting is a company that
specializes in connecting water networks,
electro mechanical works, constructions
and providing environmental solutions. The
company was established in 2010 and it
succeeded in executing a number of projects in
different governorates of the Sultanate.

شــركة متخصصــة فــي توفيــر خدمــات م ّد شــبكات المياه وشــبكات
 واألعمــال الكهروميكانيكيــة واألنشــائية والحلــول،الصــرف الصحــي

Ara’a successfully managed to connect water
networks for more than 5000 houses from
different governorates and is currently working
on expanding its operations in new divisions.

 واســتفادت آراء مــن البرنامــج فــي، منــزل مــن محافظــات مختلفــة

25.65% - 25.65%

مؤشر األداء

م ونجحــت فــي تنفيــذ مجموعــة2010  تأسســت فــي عــام، البيئيــة
. مــن المشــاريع اإلنشــائية فــي مختلــف محافظــات الســلطنة
 تنفيــذ مشــاريع مــد شــبكات%100 اســتطاعت آراء بــإدارة عمانيــة
43% 43%

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

11% 11%

 مــع فتــح أقســام جديــدة لتشــمل خدمــات مــ ّد،مشــاريع كبــرى
. توصيــات الكهربــاء وتركيــب أجهــزة الســامة

13% 13%

10% 10%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

29% 29%

27% 27%

تنفيــذ خطــة توســعة العمليــات التــي تقــوم بهــا الشــركة لتشــمل

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

54% 54%

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

5000 ميــاه فرعيــة فــي الســنوات المنصرمــة لتصــل الــى أكثــر مــن

التواصل
Communication

Ara’a United benefited from the project in
executing the expansion plan that is set to
include the installation of electricity connections
and installation of all safety measures and
procedures in houses and offices.

Performance Rate

االلـــتـــزام
Compliance

Araa United Contracting LLC

سلطان بن علي بن حمد الرشيدي
حمد بن علي بن حمد الرشيدي
 محافظة الباطنة جنوب،والية بركاء
Sultan bin Ali bin Hamed Al Rusheidi
Hamed bin Ali bin Hamed Al Rusheidi
Willayat Barka, Governorate of Al Batinah South
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مؤشر األداء

31.40% - 34.50%

Performance Rate

اإلستراتيجية الوطنية ش م م
شــركة اإلســتراتيجية الوطنيــة هــي شــركة متخصصــة فــي تنظيــف
وتعقيــم خزانــات الميــاه ،باإلضافــة الــى مــ ّد شــبكات الميــاه
وخدمــات الصيانــة الكهربائيــة  ،وهــي شــركة مســجلة ومعتمــدة
لــدى الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه ،وتعمــل علــى توفيــر
العديــد مــن أجهــزة القيــاس الخاصــة بمعالجــة الميــاه أضافــة الــى
التخلــص مــن النفايــات الخطــرة.

68%

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

15% 15%

28% 28%

30% 30%

39%

33%

27% 29%

43% 43%

48%

تهــدف شــركة األســتراتيجية الوطنيــة الــى رفــع مســتوى الوعــي
المحلــي فــي أهميــة التنظيــف الــدوري للخزانــات فــي مختلــف
المنشــآت ،وتحــرص علــى المشــاركة فــي مختلــف المحافــل
للتوعيــة بذلــك.

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

جودة المنتج /الخدمة
Product/Service Quality

التواصل
Communication

االلـــتـــزام
Compliance

اســتفادت الشــركة مــن البرنامــج فــي تحســين اإلدارة الماليــة
للمشــروع باإلضافــة الــى العمــل علــى خلــق هويــة تجاريــة جديــدة
وتحســين األنشــطة التســويقية ،وقــد اســتغ ّلت المنحــة فــي تنفيــذ
الخطــة التطويريــة للشــركة و توســعة نطــاق عملياتهــا مــن خــال
المعــدات الجديــدة التــي تــم شــرائها .

National Strategy LLC
National Strategy is a company specialized in
the cleaning and sterilization of water tanks
and connection of water pipes. In addition to,
electronic maintenance services. The company
is registered and approved by the General
Authority for Electricity and Water, and is
providing a number of measuring devices for
water treatment and services related disposal
of hazardous waste.
National Strategy Company aims to raise
local awareness on the importance of regular
cleaning of water tanks.
Through the BP Khazzan Project for SME
Development, the company benefited in
enhancing its financial management and
creating a new brand identity along with
promotional activities that is set to be
announced
soon.
National Strategy utilized the grant to execute
its expansion plan to increase the scope
of operations using the newly purchased
equipment.

عبدالعزيز بن سعيد بن محمد الحسني
حمد بن سعيد بن محمد الحسني
والية السيب ،محافظة مسقط
Abdulaziz bin Saeed bin Muhammed Al Hasani
Hamed bin Saeed bin Muhammed Al Hasani
Willayat As Seeb, Muscat Governorate
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شهادات المشاركين في برنامج خزان لتنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أننــا شــاكرون إلدارة بــي .بــيُ .عمــان
وشــراكة علــى اختيارنــا لالنضمــام إلــى
برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة ،حيــث قــام المختصــون مــن
خــال البرنامــج بتقييــم مشــروعنا وتحديــد
مجــاالت التحســين والتطويــر ،كمــا أننــا
نشــكر المتابعــة المســتمرة التــي نلقاهــا
مــن شــراكة للتأكــد مــن تطبيــق أفضــل
الممارســات ولمســاعدة المشــروع علــى
تحقيــق أهدافــه ،وفــي إطــار ســعينا
المســتمر لتطويــر امكانيــات المدرســة ،فإننــا
نخطــط فــي المســتقبل القريــب إلــى إنشــاء
مبنــى خــاص للمدرســة حســب مواصفــات
وزارة التربيــة والتعليــم ،وســوف يســتقطب
المبنــى الجديــد الطــاب مــن جميــع المــدن
والقــرى فــي واليــة صحــم.

موزة الدرمكية -
مدرسة أجيال الباطنة

نشــكر إدارة شــركة بــي .بــي.
ُعمــان وشــراكة علــى اختيارنــا لالنضمــام
إلــى برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة ،فأنــا أعمــل حاليــا
بالتعــاون مــع شــراكة بتطويــر هويتــي
التجاريــة وتحســين اإلدارة الماليــة فــي
المشــروع ،وأنــا ســعيدة بــأن أقــول أنــي
اليــوم مســتعدة لتطويــر مشــروعي أكثــر،
وأحلــم بــأن يكــون لــدي قريبــا مشــروع
يجمــع فيــه التدريــب والورشــة والمحــل فــي
مكان واحد.

نادية الرواحية -
اشراقات فضية للحرفيات

Testimonials from the Beneficiaries of
Khazzan Project for SME Development
انضممــت لبرنامــج خــزان لتنميــة
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ألجــل
تطويــر أداء مشــروعي ،مــن خــال الحصــول
علــى الدعــم المالــي لتحســين وتطويــر
مرافــق المعهــد ،حيــث منحنــي البرنامــج
دفعــة معنويــة وأمــل كبيــر فــي نجــاح
المعهــد بعــد الظــروف الصعبــة التــي
ســيطرت علــى المعهــد خــال الســنة
األخيــرة ،وقــد حظيــت بإهتمــام المســؤولين
مــن صنــدوق تنميــة مشــروعات الشــباب
(شــراكة) لمــا قدمــوه مــن توجيــه ودعــم
فــي كيفيــة تطويــر المشــروع ،وكذلــك
اســتفدت كثيــرا مــن الدعــم واالستشــارات
المقدمــة مــن قبــل المختصيــن فــي مجــال
ريــادة األعمــال والمحاســبة والتســويق
وغيرهــا مــن المجــاالت المهمــة لضمــان
نجــاح المشــروع ،والشــكر موصــول إلــى
شــركة بــي .بــيُ .عمــان علــى تبنيهــم
لمثــل هــذه البرامــج الداعمــة للمشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة ،وقــد اســتفدت مــن
المنحــة الماليــة المقدمــة مــن شــركة بــي.
بــيُ .عمــان فــي توفيــر المعــدات واألجهــزة
االزمــة لتطويــر المشــروع.

نحــن نثمــن الفرصــة والدعــم الكبيــر
الــذي تقدمــه شــركة بــي .بــيُ .عمــان
بالتعــاون مــع شــراكة لتعزيــز المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة ،وقــد ســاعدتنا
المنحــة الماليــة المقدمــة فــي البرنامــج
فــي تطويــر أعمالنــا ،حيــث سنســتخدم
جــزء منهــا فــي البرنامــج التعليمــي
التكنولوجــي بالشــركة.

We
appreciate
the
opportunity and support that
BP Oman offers in partnership
to promote small and medium
enterprises.
The
financial
grant helped us to develop
our business, and we will use
part of it in our technological
education program.

بهية الشعيبية -
الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا

 Bahiya Al ShuaibiGlobal Space & Technology
Company

I joined the BP Khazzan
Project for SME Development
to get a thorough review of
my business performance and
understand where it needs to
be improved. The consultation
provided by the specialists at
Sharakah has enabled me to
draw a clear plan for future
development.
 Yousuf AL HashamiAl-Etihad International Institute

I am very thankful to BP
Oman and Sharakah for giving
me the opportunity to be part
of the BP khazzan project
which I believe had a positive
impact in the progress of my
business. During the program,
I was guided to revamp
Isharaqat’s brand. I received
great assistance to track the
financials of my project and
plan properly for current and
expected financials and nonfinancials targets. I am happy
to say that today I am ready to
develop my project and take it
to the next level.
 Nadiya Al RawahiIshraqat Silver Crafts

We are also very thankful
for the opportunity provided
by BP Oman and Sharakah
to enroll in the program.
Apart from the grant offered
by BP Oman, we appreciate
the consultation sessions we
had with Sharakah. We are
planning to construct our
own facility in the near future,
taking into consideration the
guidelines provided by the
Ministry of Education. This will
enable us to expand our market
and reach out to students from
all towns in Saham.
 Moza Al DarmakiAjyal Al Batinah School

يوسف الهشامي -
معهد االتحاد الدولي
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إنجازات البرنامج

Achievements
Those who have completed the training program accomplished the
following:

وتمكن أصحاب الـمؤسسات الذين استكملوا البرنامج التدريبي من إنجاز ما يلي:

• تطوير خطة لنمو األعمال التجارية
• تطوير كشف التدفقات النقدية الـمتوقعة لعام 2019م
• الحصول على منحة مالية من شركة بي .بيُ .عمان لتطوير األعمال.
• تحديــد مجــاالت التحســين  /التطويــر وتخصيــص الـــمنحة الـــمالية مــن أجــل تنفيــذ خطــة التطويــر /
التوســعة للـــمشروع
• تعلـم أهمية التخطيط المالي واإلداري والتسويق والهوية
• حضــور ورشــة تعليميــة بتنظيــم مــن شــركة بيــان تبيــان عــن « المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
واإلتصــاالت التســويقية».
• تــم تســليم شــهادات إتمــام البرنامــج بنجــاح لكافــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
المشــاركة فــي البرنامــج.
• تــم عمــل تصويــر احترافــي للمؤسســات المشــاركة فــي برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة والتــي مــن خاللهــا ســيتمكن أصحابهــا مــن اســتخدام الصــور فــي
التســويق والترويــج لمشــاريعهم.
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• حقــق البرنامــج األهــداف بتقديــر المشــاركين الذيــن أكملــوا البرنامــج ،وتــم اجــراء اســتفتاء لمعرفــة
جوانــب التحســين والنقــاط اإليجابيــة.
• تم استالم أكثر من  420طلبا لالنضمام للبرنامج بزيادة ملحوظة عن العام السابق.

• The program has achieved its objectives successfully and earned the
appreciation from the participants
• We had received more than 420 applications.

• تــم تنفيــذ البرنامــج كامــا مــن قبــل شــراكه كونهــا تمتلــك القــدرات واألدوات المطلوبــة لتنفيــذ
البرنامــج.

• The program was implemented fully by Sharakah as it has the full
capabilities to implement such programs

• استخدم البرنامج األدوات التي تم تطويرها في شراكة مثل (أداة تقييم أداء المشروع).

• Sharakah’s Business Performance and Risk Assessment Tools were
used in this program

• تــم تنفيــذ اســتطالع لــرأي المســتفيدين مــن البرنامــج ،حيــث تــم اقتــراح زيــادة مقــدار المنحــة،
والترويــج عبــر وســائل اإلعــام التقليديــة والحديثــة.

• Sharakah conducted an online survey to get feedback from the
SMEs who suggested to increase the fund size and to have a wider
campaign on social media.

• Developed a business growth plan
• Developed a projected cash flow for 2019
• Received a grant from BP to enhance operations.
• Identified areas for improvement and allocated the grant purely for
business expansion
• Learned the importance of planning, marketing, branding and
budgeting.
• Attended a workshop organized by “Bayan Tebyan” discussed
the Small and Medium Enterprises (SMEs) and the marketing
communications.
• Received Certificate for successfully completing the program
• Photoshoot was conducted for the SMEs benefited from Khazzan
Project for SME Development to be used for promotion.
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مؤشر األداء

33.45% - 37.25%

Performance Rate

تمكين الحديثة ش م م
شــركة تمكيــن الحديثــة هــي شــركة تأسســت فــي عــام 2014م

The Modern Tamkeen company was founded
in 2014. The company, located in Bousheer
and is involved in activities related to projects
management in the Oil & Gas sector including
facility set-up, drilling optimizing services and
provision of specialty products.

علــى تطويــر الهويــة التجاريــة بالكامــل مــع تحديــث كافــة األنشــطة

The Modern Tamkeen benefited from the
project by enhancing their brand identity and
related activities. In addition to developing an
application that is expected to be launched in
the coming months. The application is designed
to create on-spot communication between field
engineers at drilling sites and clients to share
real-time updates on operations. The updates
include status of tasks achieved and pending
tasks to be done. Furthermore, challenges
faced and other related details. The increased
speed of flow information flow will positively
boost problem-solving measures taken.

وتقــدم خدمــات إدارة المشــروعات فــي قطــاع النفــط والغــاز التــي
تشــمل إنشــاء المرافــق وتحســين عمليــات الحفــر وتوفيــر المنتجــات
المتخصصــة فــي مجــال صيانــة وإصــاح وحــدات الحفــر .
اســتفادت شــركة «تمكيــن الحديثــة» مــن البرنامــج مــن خــال عملهــا
35%

44%
29%

39%

32%

25%

25% 25%

32% 34%

43% 43%

44%

37%

The Modern Tamkeen LLC

المتعلقــة بهــا ،باإلضافــة الــى تطويــر تطبيــق ســيتم تدشــينه فــي
األشــهر القادمــة ،يعمــل علــى خلــق حلقــة وصــل بيــن المهندســين
فــي مواقــع الحفــر والعمــاء المشــرفين لمشــاركة تحديثــات
مباشــرة للعمليــات ،وعــاوة علــى ذلــك سيشــمل التطبيــق

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

جودة المنتج /الخدمة
Product/Service Quality

التواصل
Communication

االلـــتـــزام
Compliance

التحديــات وغيرهــا مــن التفاصيــل ذات الصلــة ، ،حيــث ســتعمل زيــادة
ســرعة نقــل المعلومــات الــى رفــع كفــاءة ســير العمــل مــن خــال
تســريع عمليــات اإلســتجابة للتطــورات حســب الحاجــة .

أحمد بن علي بن سعيد اليحيائي
والية بوشر ،محافظة مسقط
Ahmed bin Ali bin Saeed Al Yahyaai
Willayat Bousher, Muscat Governorate
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Rand Events Organizing Company LLC

شركة رند لتنظيم الفعاليات ش م م

Rand Events Organizing Company is musical
company specialized in the production of
concerts, founded in 2016 that is involved in
organizing musical events. The company was
established by Composer and talented Maestro
Mr.Nasser Al Kindi. In the entertainment
industry, they specialize in performing live
music concerts, playing all types of melodies
using different musical instruments. Maestro
is well experienced in his field of work and
has performed for high profile individuals,
institutions as well as the corporate market.
The company is considered the only one of its
kind in Oman in terms of musical diversity.

شــركة رنــد لتنظيــم الفعاليــات هــي شــركة موســيقية متخصصــة
 تختــص رنــد بتقديــم الحفــات،مــن قبــل المايســترو ناصــر الكنــدي
ذات أنمــاط موســيقية مختلفــة وتعــد الوحيــدة مــن نوعهــا فــي
. الســلطنة مــن ناحيــة تنــوع اآلالت المتوفــرة وعــدد العازفيــن
تهــدف شــركة رنــد الــى نشــر الفنــون الموســيقية مــن خــال
كتابــة مجموعــة مــن األلحــان العالميــة المشــهورة واعــادة عزفهــا

26%

36%

44%

43% 43%
31%

30%

40%
26% 26%

34%
20%

 باإلضافــة الــى تقديمهــا لعــدة حفــات موســيقية،بلمســات عربيــة

0%

. جــودة الموســيقى المعزوفــة للجماهيــر

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

شــراء معــدات تُســتخدم فــي المســرح والتــي تعمــل علــى تحســين

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

 باإلضافــة الــى،للمشــروع واألنشــطة التســويقية المتعلقــة بهــا

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

اســتفادت المؤسســة مــن البرنامــج مــن خــال تحســين اإلدارة الماليــة

التواصل
Communication

. لمختلــف المؤسســات واألفــراد

3%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

 حيــث نجحــت فــي اعــادة،تقديمهــا فــي قالــب فريــد مــن نوعــه

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

The company benefited from the BP project for
SME Development through the book-keeping,
better financial and record management and
development of promotional activities. The
grant was utilized in the purchase of equipment
that set to advance the quality of live music
offered for audience.

مؤشر األداء

26.55% - 35.45%

م2016  تأسســت فــي عــام،فــي انتــاج الحفــات الموســيقية

االلـــتـــزام
Compliance

Rand has successfully performed and spread
musical arts to prosper both locally and
internationally. Maestro has accomplished
the recompositing of a number of famous
international melodies and musically re-tuned
them with Arabic classic soulful tunes.

Performance Rate

ناصر بن سالم بن راشد الكندي
 محافظة مسقط،والية السيب
Nasser bin Salim bin Rashid Al Kindi
Willayat As Seeb, Muscat Governorate
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Performance Rate

41.45% - 45.15%

مؤشر األداء

م وتهــدف الــى صناعــة منتجــات2016  تأسســت فــي عــام،الورقيــة
 نجحــت المؤسســة فــي صناعــة كــوب ورقــي،صديقــة للبيئــة
صديــق للبيئــة بمواصفــات عالميــة و أطلــق عليــه اســم «أثــر» و يُبــاع
. فــي معظــم مراكــز التســوق الكبــرى ويُصـ ّدر الــى الــدول المجــاورة

65% 65%

تهــدف شــركة رواد اإلتقــان الــى توســيع قائمــة المنتجــات المص ّنعة
فــي صــدد اإلنتقــال لموقــع ذو مســاحة أكبــر إلســتيعاب القــوة

32%

41%

56%

55% 55%
37% 40%

31% 31%

26%
14%

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

. اإلنتاجيــة المســتقبلية

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

 حيــث قامــت بشــراء معــدات جديــدة وهــي،مــن قبــل المؤسســة

49%

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

Perfection Pioneers aims to expand its line of
production to include more paper products.
The BP project for SME Development has
assisted the factory to acquire a new and
advanced machinery. This will pave way for
an expansion plan and a relocation to new
and spacious area that will accommodate the
future production capacity.

شــركة رواد اإلتقــان هــي شــركة مختصــة فــي صناعــة المنتجــات

التواصل
Communication

Perfection Pioneers is a factory founded in
2016 that is involved in the manufacturing of
all types of paper products. The factory focuses
on producing environment friendly goods that
are produced from recycled materials. It has
acquired a manufacturing license for paper
cup that is environment friendly and named
it “Athar” which means ‘Impact’. These cups
are sold in major supermarkets locally and
exported to neighboring countries.

مؤسسة رواد اإلتقان للصناعات الورقية

االلـــتـــزام
Compliance

Perfection Pioneers

محمد بن ناصر بن عبداهلل المنذري
 محافظة مسقط،والية بوشر
Mohammed bin Nasser bin Abdullah Al Mandhari
Willayat Bousher, Muscat Governorate
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• Creating a list of assets and properties to
improve the quality of resource management
• Protecting the company assets and
employees by obtaining an insurance policy
cover.

احــدث المنتجــات واصنــاف متنوعــة مــن الزهــور

يعــد المحــل مــن ابــرز المحــات فــي واليــة عبــري وتشــمل خدماتــة
.جميــع واليــات الســلطنة حيــث يوفــر خدمــات ارســال الهدايــا

46%

60%
38%

39% 42%
16%

10%

26%
7%

11%

8%

23%

مــن خــال المشــاركة الفاعلــة فــي برنامــج خــزان لتنمية المؤسســات
الصغيــرة و المتوســطة اســتطاع المشــروع تحســين الجوانــب
: التنظيميــة التــى كان يفتقــر لهــا مثــل
• استخدام نظام محاسبي و االستغناء عن الكتابات الدفترية
• تحديث نظام الفوترة
• ادراج خدمــات جديــدة غيــر متوفــرة فــي الواليــة مثــل الشــخصيات
الكرتونيــة العيــاد الميــاد وغيرهــا
• اســتحداث قوائــم لالصــول و الممتلــكات لتحســين جــودة ادارة
المــوارد

0%

0%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

• Adding new services which were not
available such as Cartoons for birthdays and
other celebrations.

 يتميــز المشــروع بتصميمــه الرائــع واحتوائــه علــى.االحتفــاالت

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

• Updating the billing system

فــي مجــال بيــع الهدايــا للمناســبات العامــة و الخاصــة وتنظيــم

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

• Using the financial system for producing
monthly financials

مؤشر األداء

19.73% - 30.25%

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

During the BP Khazzan Project for SME
Development, Orchid was able to improve
some of the organizational aspects such as:

Performance Rate

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

Orchid Ibri is well known in the Willayat of
Ibri and its services covers all the neighboring
Willayas by offering delivery services.

أوركيــد عبــري للزهــور و الهدايــا هــي مؤسســة فرديــة تعمــل

التواصل
Communication

Orchid Ibri is a gift and flowers shop located
in Ibri. The project’s activities are selling of
fresh flowers and a wide range of gift items for
various occasions. The company also provides
services in organizing events like weddings,
children’s birthday parties, Cartoon Costumes
etc.

بدور الشرق للمشاريع الماسية

االلـــتـــزام
Compliance

Budoor Al Sharq Al Masia Est

• تأمين جميع االصول والعمال
• تحسين استخدام وسائل التواصل االجتماعي للترويج

• Improving the content of the social media
channels for promotion.

بدور بنت صالح بن مبارك اليعقوبية
 محافظة الظاهرة،والية عبري
Budoor Salih Mubarak Al Yaqobia
Willayat Ibri, Governorate of Al Dhahira
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مؤشر األداء

Performance Rate

35.60% - 40.04%

الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا
تأسســت الشــركة العالميــة للفضــاء والتكنولوجيــا عــام 2017م،

Global Space & Technology Company was
established in 2017 and specializes in Space
and Modern technologies. The company
has successfully implemented a number of
different projects in the field of Space Science
and technology and space and other related
services.

والتكنولوجيــا إلــى تأســيس البنيــة المعرفيــة وتعزيــز مســتوى

The company has many achievements and
success through the Space Science Programs
and advanced scientific and technical projects
carried out by the team. Such as consulting
projects in scientific centers, space simulation
)centers, unmanned aircraft projects (Drones
and simulators. Besides they promote
knowledge through these projects, such as:
“Research study on the best locations in
Oman for the establishment of space rocket
launchers” and “Space Encyclopedia with
augmented reality technology”. It is worth
mentioning that the company recently
completed the preparation of a book on space
technology and will be published soon along
with other courses and lectures related to
space science and technology.

وهــي شــركة مختصــة فــي مجــال الفضــاء و التكنولوجيــا الحديثــة.
وتعتبــر هــذه الشــركة رائــدة فــي هــذا القطــاع ،فهــي أول شــركة
تأسســت بهــدف دعــم صناعــة تكنولوجيــا الفضــاء فــي ســلطنة
عمــان.
53%

49%

52% 52%

47%
24%

0%

37%

50% 50%

تســعى المهندســة بهيــة عبــر الشــركة العالميــة للفضــاء
42% 42%

المعرفــة العلميــة بيــن فئــات المجتمــع حــول مجــال الفضــاء

14%

والتكنولوجيــا مــن خــال تقديــم مشــاريع وورش توعويــة ومحاضــرات

0%

Global Space & Technology LLC

ونشــرات علميــة.

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

جودة المنتج /الخدمة
Product/Service Quality

التواصل
Communication

االلـــتـــزام
Compliance

واســتطاعت الشــركة خــال مــدة قصيــرة تنفيــذ عــدد مــن
المشــروعات المختلفــة فــي مجــال علــوم و تكنولوجيــا الفضــاء
والخدمــات المرتبطــة بالفضــاء والتكنولوجيــا الحديثــة .وحققــت
الشــركة العديــد مــن اإلنجــازات والنجــاح مــن خــال برامــج علــوم
الفضــاء والمشــاريع العلميــة والتقنيــة المتقدمــة التــي يقــوم بهــا
الفريــق ،مثــل مشــاريع االستشــارات فــي المراكــز العلميــة ومراكــز
محــاكاة الفضــاء ومشــاريع الطائــرات بــدون طيــار والمحاكيــات.
جديــر بالذكــر أن الشــركة أكملــت مؤخــرا إعــداد كتــاب عــن تكنولوجيــا
الفضــاء وســيتم نشــره فــي مطلــع العــام المقبــل بــإذن اهلل.
اســتفادت الشــركة العالميــة للفضــاء والتكنولوجيــا مــن تقييــم
المشــروع فــي برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة تقييمــا شــامال لجميــع جوانــب المشــروع .حيــث
ســاعدها التقييــم علــى تطويــر وتعزيــز أعمالهــا ،وتنويــع أنشــطتها
فــي صناعــة التكنولوجيــا.

Global Space & Technology company has
benefited from the BP Khazzan Project for
SME Development through a comprehensive
evaluation of all aspects of its operations.
This has enabled the company to diversify its
activities in the technology industry.

بهية بنت هالل بن سلطان الشعيبي
والية السيب ،محافظة مسقط
Bahiya Hilal Sultan Al Shuaibi
Willayat As Seeb, Governorate of Muscat
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• Development of general policies and
development of the forms related to Human
Resources and Records Management and
regulations related to the institution

والحلــول التدريبيــة والتطويريــة باإلضافــة إلــى الخدمــات االستشــارية
 وقــد أكمــل،فــي مجــال تنميــة المــوارد البشــرية والتطويــر اإلداري
 كمــا يقــوم خبــراء المعهــد علــى مــدار. منــذ تأسيســه22عامــه ال
العــام بتصميــم البرامــج معتمديــن علــى اســتراتيجية المــزج بيــن
االستشــارة والتدريــب بهــدف االرتقــاء بالمــوارد البشــرية فــي الجهــات
الحكوميــة والخاصــة المختلفــة لتحقيــق أفضــل انتاجيــة وتقديمهــا
.فــي مختلــف واليــات الســلطنة

50% 55%

35% 38%

2019  و2018 • تطوير خطة تسويقية لمنتصف

28.25
%

43%
8.75
%

21%

22.75
%

50%

40%

37%
3.75
%

17.50
%

المتعلقــة بالمؤسســة
• تطوير هيكل تسجيل محضر االجتماع
)• تسجيل (سجل األصول
 شــهادات دوليــة إضافيــة وتقديــم الطلــب3 • الحصــول علــى
ISO للحصــول علــى شــهادة الـــ

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

• وضــع سياســات عامــة والتطويــر مــن اإلســتمارات واللوائــح

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

2019  و2018 • وضع ميزانية أساسية لمنتصف
الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

• Preparing a basic Budget for mid-2018 &
2019

مؤشر األداء

21.66% to 40.24%

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

• Developing a Marketing Plan for mid-2018 &
2019

Performance Rate

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

The BP Khazzan Project for SME Development
has supported he institute in various areas for
example:

معهــد االتحــاد الدولــي هــو معهــد متخصــص بتقديــم األفــكار

التواصل
Communication

Al-Etihad International Institute is a training
institute that specializes in providing training
and development programs and offers
consultation services in human resources
development. The institute has completed 22
years in operation and has offered training
services in several Willayats across Oman.
It provides training courses and workshops
in different fields like Human Resources
Development, Management and Finance,
English language and IT.

شروق المجد للمقاوات والتجارة

االلـــتـــزام
Compliance

Shurooq Al Majd Trading and
Contracting LLC

• Developing a structure for effective recording
of Minutes of the meeting.
• Recording of entries in an Asset Registrar
• Obtaining 3 more international certificates
and applying for ISO standards.
• There has been a substantial jump in their
Rating
يوسف بن يعقوب بن حمد الهشامي
 محافظة الداخلية،والية سمائل
Yousuf Yaqoob Hamad Al Hashami
Willayat Samail, Governorate of Ad Dakhiliyah
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م.م.مؤسسة نبراس القمر للتجارة ش

• A Non-Disclosure Agreement for the factory
was reviewed and feedback given

 تمتلــك.طرفــة وثامــر الســليماني: عمانيــة مــن قبــل رائــدي األعمــال
نبــراس القمــر كادر بشــري ذو كفــاءة عاليــة وخبــرة واســعة وتاريــخ
عمــل طويــل فــي توريــد وتصنيــع منتجــات النجــارة وتحديــدا فــي
تصنيــع األبــواب وديكــورات المنــازل وجميــع أنــواع األثــاث حســب
.المعاييــر الدوليــة
نبــراس القمــر تقدمــا كثيــرا فــي تحديــد جــودة المنتــج وتوســعت

65%

73%

90%

100%

32%

.قاعــدة الزبائــن لتشــمل أفــرادا ومؤسســات مختلفــة

39%

30%

50%
19%

47%

41%

63%

0%

تــم مراجعــة وثيقــة عــدم اإلفصــاح ومشــاركة التعليقــات

•

لتعد يلهــا
تــم اســتخدام المنحــة لشــراء معــدات لتحســين األعمــال

•

با لمؤ سســة
• مشاركة خطة التسويق ومناقشتها لتطبيقها
• تم عمل جلسة تصوير احترافية للمشروع بغرض الترويج

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

• تم عمل تحليل مفصل للبيانات المالية

20%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

 حققــت،مــع أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال النجــارة

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

• A detailed analysis of the financials of the
company was conducted.

مؤشر األداء

41.08%-55.73%

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

The benefits of the BP Project for SME
Development are exhibited below:

Performance Rate

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

Nibras specializes in the manufacture of
carpentry products and undertake all types
of carpentry work for both residential and
commercial establishments, speciﬁcally all
types of furnishing, commercial interiors,
home décor and bespoke furniture. The
factory’s production facility is well equipped
with a modern joinery and with sophisticated
wood working machines with a separate paint
& polish shop.

 بــإدارة، م2004 تأسســت مؤسســة نبــراس القمــر للتجــارة عــام

التواصل
Communication

Nibras Al-Qamar Trading LLC, established
in 2004, is a family-owned Omani business
that is managed and operated by highcaliber personnel. Nibras has over 10 years
of experience with skilled and qualified
employees.

االلـــتـــزام
Compliance

Nibras Al Qamar Trading LLC

• Support on acquiring equipment and
enhancing the business improvement
• Consultation on the Marketing Plan
• Professional Photoshoot was
promote the business

done

to

طرفة بنت محمد بن خماس السليماني
ثامر بن محمد بن خماس السليماني
 محافظة مسقط،والية بوشر
Tarfah Mohammed Khammas Al Sulaimani
Thamir Mohammed Khammas Al Sulaimani
Willayat Bawshar, Governorate of Muscat
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26.4% - 27.7%

مؤشر األداء

 مالــك المشــروع.وتشــغيل خدمــات متعلقــة بالتكنولوجيــا الكاملــة
 هــو مهنــدس اتصــاالت ذو خبــرة واســعة فــي-ناصــر الحارثــي ممــا أهلــه مــن تنويــع المنتجــات، عامــا30 هــذا المجــال تزيــد عــن
 التكنولوجيــا:والخدمــات المقدمــة فــي الشــركة والتــي تتضمــن
 الداخليــةLED  وشاشــات ال، واألنظمــة الذكيــة للمنــازل،الذكيــة
38%

45%

تطمــح الشــركة العالميــة إلدارة مشــاريع اإلتصــاالت والتجــارة

25% 25%

بــأن تصبــح واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال الحلــول

13% 13%

23% 23%

24% 26%

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

47% 47%

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

. وغيرهــا مــن المنتجــات،والخارجيــة

18% 20%

والمتوســطة فــي دفــع وتطويــر مجموعــة مــن خدمــات اإلتصــاالت
.الخاصــة بالشــركة

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

 فقــد ســاعد برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة،المتكاملــة
التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

Global Telecom has benefited from the
BP Khazzan Project for SME Development
program through the evaluation of the
company’s comprehensive assessment. Some
of the benefits included the acquisition of
major assets that will enhance the company’s
efficiency.

Performance Rate

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

The company’s objective is to become one of
the leading integrated solution company. The
program has assisted Global Telecom Projects
to advance and upscale its array of telecom
services.

تقــوم الشــركة العالميــة إلدارة مشــاريع اإلتصــاالت والتجــارة بتنفيــذ

التواصل
Communication

Global Telecom Projects Company is a
technology provider company, an implementer
and an operator for integrated technology
solutions and services. The owner, a
distinguished Telecom Engineer with more
than 30 years of experienced has diversified
its products and services to provide the clients
with a full package solution line that includes
smart technology, home automation, indoor
and outdoor LED screens etc.

العالمية إلدارة مشاريع اإلتصاالت والتجارة

االلـــتـــزام
Compliance

Global Telecom Projects Mgmt &
Trading

ناصر بن حمود بن محمد الحارثي
 محافظة مسقط،والية بوشر
Nasser Hamood Mohammed Al Harthi
Willayat Bausher, Governorate of Muscat
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م.م.مركز التواصل العالمية ش

Tawasul was incorporated in August 2008 as
the first national, independent and private
“Think Tank” project in Oman, serving locally
with international standards. The company
is driven by its vision to be the primary and
preferred catalyst for an effective and efficient
civil society in Oman.

م لتكــون أول مركــز أبحــاث2008 تأسســت تواصــل فــي أغســطس

Tawasul pursues its great mission “to empower
the civil society institutions through training
and knowledge” aided by home-grown
partnerships and support, presenting Oman
as the leading country in the field of societal
solidarity and partnerships between the public
sector, the private sector and the civil society
organizations.

 وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه اإلســهام فــي تعزيــز مكانــة،الســلطنة

As per the company’s vision, a training program
was launched to strengthen the capabilities
of Omani business women. The program
targets 20 women from 10 small and medium
enterprises owned by Omani businesswomen
to provide them with sustainability skills to
help them work more efficiently to achieve
their professional aspirations.

رائــدات أعمــال عمانيــات لتزويدهــن بمهــارات تســاعدهن علــى العمــل

Performance Rate

مؤشر األداء

42.93%

 والــذي يقــدم خدماتــه محليــا وفقــا،فكــري مســتقل فــي الســلطنة
.لمعاييــر دوليــة
جديــر بالذكــر أن مؤسســة تواصــل كرســت جهودهــا خــال األعــوام
الماضيــة لتمكيــن المؤسســات المحليــة مــن خــال تقديــم خدمــات
 وتبــادل المعــارف بالتعــاون مــع مؤسســات مــن داخــل،التدريــب
 وفــي إيجــاد،الســلطنة كبلــد رائــد فــي مجــال التكافــل االجتماعــي

65%
43%

64%
31%

75%

44%
10%

الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص باإلضافــة إلــى مؤسســات

 المشــروع يمتلــك، إضافــة إلــى ذلــك.رؤيــة المركــز وتعزيــز أعمالــه
.نظــام إداري ومالــي جيــد

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

تــم عمــل خطــة عمــل للمشــروع لمــدة ثــاث ســنوات بهــدف تحقيــق

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

.بكفــاءة أعلــى لتحقيــق تطلعاتهــن المهنيــة

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

 مؤسســات صغيــرة ومتوســطة تملكهــا10  امــرأة مــن20 البرنامــج

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

 ويســتهدف.الــذي يهــدف لتعزيــز قــدرات رائــدات األعمــال العمانيــات

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

 تــم اطــاق برنامــج ملهمــات التدريبــي،كأحــد ثمــرات توجــه تواصــل

التواصل
Communication

.المجتمــع المدنــي
االلـــتـــزام
Compliance

Global Connections Centre (Tawasul)

A three-year business plan was developed
to achieve Tawasul’s core targets and
strengthening its operations. In addition, the
project has maintained a good administrative
and financial system.

حازم بن عبداهلل باتميرا
 محافظة مسقط،والية السيب
Hazim Abdullah Batmira
Willayat As Seeb, Governorate of Muscat
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مؤسسة شيماء المستدامة

• Has been given the responsibility of
supervising BP social investment programs
for 2 years
• Is expected to start a major social investment
project with a large bank in 2019

تقــدم مؤسســة الوجهــة لالســتدامة الخدمــات االستشــارية فــي
،مجــال االســتدامة وتتضمــن تقييــم المشــروعات والبرامــج القائمــة
 التدريــب واجــراء بحــوث،صياغــة خطــط واســتراتيجيات لالســتدامة
88%

.متعلقــة باالســتدامة
• تطوير لوائح للموارد البشرية

100% 100%
67% 69%

55%

80%

90%
39%

57%

49%

75%
23% 28%

• تطوير مبادئ وأنظمة لحفظ السجالت
 مــع االحتفــاظ بنســبة تعميــن6  إلــى2 • زيــادة عــدد الموظفيــن مــن
%100
.• اإلشــراف علــى تنفيــذ برامــج االســتثمار االجتماعــي لشــركة بــي
 ُعمــان لمــدة ســنتين علــى التوالــي.بــي
• مــن المتوقــع البــدء فــي برنامــج اســتثمار اجتماعــي مــع أحــد
م2019 البنــوك فــي مطلــع العــام

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

• Number of employees increased from 2 to 6
all Omanis

. وألجــل تقديمهــا للبيئــة الحكوميــة والخاصــة والمجتمــع،التراثيــة

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

• Developed a Records Management Policy

االســتدامة والتــي هــي فــي األصــل مرتبطــة بمبــادئ الســلطنة

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

• Developed a comprehensive HR Manual

مؤشر األداء

59.5% to 73.3%

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

for SME
following:

Performance Rate

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

By joining the BP Program
Development and gained the

أنشــئت مؤسســة الوجهــة لالســتدامة بهــدف تعزيــز ثقافــة

التواصل
Communication

Destination Sustainability was established with
a purpose to bring about the Sustainability
thought and ideas, that is also found in the core
values and ethics of the Omani culture, into
the corporate, governmental and civil society
perspective. They offer consultation services
in sustainable development that includes
assessment of existing projects, developing
strategies and policies, training and research
in the field of sustainability.

االلـــتـــزام
Compliance

Shaima for Sustainability

شيماء بنت مرتضى اللواتي
 محافظة مسقط،والية بوشر
Shaima Murtadha Al Lawati
Willayat Bowshar, Governorate of Muscat
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م.م.سيف المنجي وشركائه ش

Engineering for Kids was established with the
intent of being an educational after-school
activity for kids where subjects such as Science,
Technology, Engineering and Mathematics are
taught creatively and practically.

تــم تأســيس شــركة الهندســة لألطفــال بهــدف تعزيــز قــدرات األطفــال

The company, apart from having its own center
for after-school activities and also caters to
various schools and corporates at their location
around Oman.

الهندســة للصغــار تقــدم خدماتهــا لطــاب المــدارس وكذلــك

18.77% to 32.17%

مؤشر األداء

، والعلــوم،وتنميــة مهاراتهــم وتحفيزهــم لتعلــم الرياضيــات
 والهندســة واشــراكهم فــي تحديــات علميــة،والتكنولوجيــا
.وأنشــطة تفاعليــة
للمؤسســات األخــرى فــي الســلطنة ســعيا منهــا لتعزيــز أســاليب

70%

.التعليــم وخــوض تجربــة تعليميــة عمليــة
 وتقديــم المســاعدة للحصــول علــى برنامــج،والمحاســبية

33%

5%

46%
13% 15%

21%

17%

32%

29% 33%
0%

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

.محاســبي متطــور لتســهيل مراقبــة الجانــب المالــي للشــركة
 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

25%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

 عملــت الشــركة علــى تحســين األمــور الماليــة،مــن خــال البرنامــج

27%

التواصل
Communication

The BP Khazzan Project for SME Development
played a supporting role in the Finance and
Accounting function. The company was
assisted in finding a solution for an accounting
software. Substantial jump in their Rating was
observed.

Performance Rate

االلـــتـــزام
Compliance

Saif Al Manji and Partners (LLC)

سيف بن أحمد بن سيف المنجي
 محافظة مسقط،والية بوشر
Saif Ahmed Saif Al Manji
Willayat Bawshar, Governorate of Muscat
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مؤشر األداء

Performance Rate

42.49%

القرية الهندسية ش م م
القريــة الهندســية هــي مؤسســة تعليميــة متخصصــة فــي

Engineering Village is an educational center
& that focuses on developing engineering
technology related skills through providing
technical training and learning activities for
all ages. In addition, it supplies the equipment
used in conducting workshops which enable
learners to have direct access to martials
required.

التجــاري ،وترحــب بعشــاق التكنولوجيــا مــن مختلــف الفئــات العمريــة

Engineering Village successfully launched its
new center in Al Muzn Mall and currently open
to technology lovers from different age groups
to explore and develop their skills through
wide range of well-designed programs.

مجــال إللكترونيــات والبرمجــة والميكانيــكا ،تقــدم مجموعــة مــن
الخدمــات التــي تركــز علــى تطويــر المهــارات المتعلقــة بالهندســة
والتكنولوجيــا مــن خــال توفيــر التدريــب الفنــي وأنشــطة التعلــم
لجميــع األعمــار .كمــا أنهــا توفــر األدوات المســتخدمة فــي ورش
36%
25%

46%

21% 33%

32%

57%

55%
46%

70%

48%

40%
27%

15%

Engineering Village LLC

العمــل المقدمــة.
أطلقــت القريــة الهندســية بنجــاح مركزهــا الجديــد فــي مجمــع المــزن
إلستكشــاف وتطويــر مهاراتهــم مــن خــال مجموعــة واســعة مــن
البرامــج المتخصصــة .

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

جودة المنتج /الخدمة
Product/Service Quality

التواصل
Communication

االلـــتـــزام
Compliance

فهد بن سعيد بن محمد السيابي
وائل بن عادل بن سعيد المغيري
والية السيب ،محافظة مسقط
Fahad bin Said bin Mohammed Al Siyabi
Wail bin Adil bin Said Al Mughairy
Willayat As Seeb, Governorate of Muscat
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معايير تقييم األداء

نتيجة أداة تقييم أداء المشروع

بشكل عام ،هناك  7جوانب  /وظائف يتم تقييمها بإستخدام أداة تقييم أداء المشروع حسب التفاصيل الموضحة في األسفل:

كمــا تــم ذكــره ســابقا ،قامــت شــراكة بتقييــم  24مشــروعا .نتائــج التقييــم مكنــت مستشــاري شــراكة مــن تحديــد المجــاالت التــي تحتــاج إلــى اهتمــام أكثــر .ويوضــح الجــدول أدنــاه نتائــج التقييــم قبــل وبعــد
اكتمــال البرنامــج.

 )1االلتزام

 )5الـموارد البشرية وبناء القدرات

.N

إسم المشروع

التقييم األول ()I BPMT

التقييم الثاني )(II BPMT

تقيــس هــذه المعاييــر مــدى تقييــد المشــروع بالقوانيــن واألنظمــة
العامــة والشــؤون االداريــة

تقيــس هــذه المعاييــر قــدرة المشــروع علــى تنميــة المــوارد البشــرية
ووجــود آليــات واضحــة للتطويــر

.1

بيت النعمان الجديدة

%27.86

%47.76

.2

بذرة الخليج للتجارة

%19.41

%39.39

.3

إشراقات فضية للحرفيات

%20.91

%30.98

.4

تكنولوجيا الطاقة

%37.15

%41.39

 )2التواصل

 )6المالية وتاريخ االئتمان

.5

مدرسة أجيال الباطنة

%32.64

%41.63

تقيــس هــذه المعاييــر قــدرات التواصــل واالتصــال لــدى أصحــاب
المشــروعات ،ومــدى فعاليــة آليــات التواصــل المتبعــة

تقيس هذه المعايير القدرة المالية واالئتمانية للمشروع

.6

قمر الفيافي للتجارة

%12.75

%22.41

.7

أمتا الهندسية ش.م.م

%25.36

%37.83

.8

حمدان بن راشد بن سالم العيسائي للتجارة

%30.75

%35.95

.9

الرائدة للطاقة ش.م.م

%26.55

%39.77

 )3جودة المنتج /الخدمة

 )7السياسات والمعايير

.10

سالسل للخدمات الكهربائية

%25.98

%42.71

تقيــس هــذه المعاييــر جــودة المنتجــات أو الخدمــات التــي يقدمهــا
المشــروع

تقيس هذه المعايير مدى تقييد المشروع بالسياسات العامة

.11

آراء للمقاوالت المتحدة ش.م.م

%25.65

%25.65

.12

اإلستراتيجية الوطنية ش.م.م

%31.40

%34.50

.13

تمكين الحديثة ش.م.م

%33.45

%37.22

.14

شركة رند لتنظيم الفعاليات ش.م.م

%26.55

%35.45

.15

مؤسسة رواد اإلتقان للصناعات الورقية

%41.45

%45.15

.16

بدور الشرق للمشاريع الماسية

%19.78

%30.25

.17

الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا ش.م.م

%35.60

%40.04

.18

شروق المجد للتجارة والمقاوالت ش.م.م

%21.66

%40.24

.19

مؤسسة نبراس القمر للتجارة ش.م.م

%41.08

%55.73

.20

العالمية إلدارة مشاريع اإلتصاالت والتجارة

%21.61

%23.11

.21

مركز التواصل العالمية ش.م.م

 )4التسويق والعالمة التجارية
تقيــس هــذه المعاييــر قــدرات المشــروع لتســويق المنتجــات والخدمــات
ومــدى موائمــة الهويــة البصريــة لخدمــات ومنتجــات المشــروع
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%42.93

.22

مؤسسة شيماء المستدامة

%59.5

%73.3

.23

سيف المنجي وشركائه ش.م.م

%18.77

%32.17

.24

القرية الهندسية ش.م.م

%42.49
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الـمؤسسات الداعمة للبرنامج
وزارة النفط والغاز

مكتب محافظ محافظة الداخلية

هــي الجهــاز الحكومــي فــي ســلطنة عمــان والـــمسؤولة عــن وضــع وتنفيــذ سياســة حكومــة
ســلطنة عمــان الســتغالل مــوارد النفــط والغــاز فــي الدولــة.

مكتب محافظ محافظة الظاهرة

شركة النفط العمانية لالستكشاف واإلنتاج
تعمــل شــركة النفــط العمانيــة لإلستكشــاف واإلنتــاج ش م م فــي الشــق العلــوي مــن صناعــة
النفــط والغــاز ،وتتخــذ مــن ســلطنة عمــان مقــرا لهــا ،وهــي إحــدى الشــركات المحوريــة التابعــة
لشــركة النفــط العمانيــة.
يجمــع نشــاط شــركة النفــط العمانيــة لالستكشــاف واإلنتــاج بيــن إدارة االســتثمار فــي موجــودات
الشــق العلــوي التــي ال تشــغلها الشــركة علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي ،وبيــن امتــاك
أنشــطة الشــق العلوي وأعمال الخدمات  /الشــق الوســيط في الســلطنة ،تهدف هذه االســتثمارات
إلــى االســتفادة مــن خبــرة ســلطنة ُعمــان فــي صناعــة النفــط والغــاز لتحقيــق نتائــج تشــغيل قويــة
وعائــدات ماليــة مجزيــة ،والبحــث عــن فــرص تســاهم فــي تلبيــة الحاجــات المســتقبلية للطاقــة فــي
الســلطنة ،وتوفيــر قاعــدة للتنميــة المهنيــة للقــوى العاملــة العمانيــة.
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نظرة عامة على البرنامج

غرفة تجارة وصناعة عمان
تأسســت غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان فــي  15مــن مايــو لعــام 1973م ،باعتبارهــا أحــد أهــم
المرافــق العامــة والتــي تهــدف إلــى تنظيــم المصالــح التجاريــة والصناعيــة وتمثيلهــا والدفــاع عنهــا
فــي مختلــف المجــاالت .كذلــك العمــل بــكل الوســائل المتاحــة لتفعيــل العمــل االقتصــادي فــي
الســلطنة مــن خــال المشــاركة الفعالــة فــي تنفيــذ خطــط التنميــة وتنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي.
الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)
تأسســت ريــادة والمعروفــة رســميا بالهيئــة العامــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال
المرســوم الســلطاني رقــم  2013/36مــن أجــل أن تصبــح المظلــة االستشــارية ،وتقديــم مقترحــات
التطويــر والدعــم الفنــي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة .أيضــا تســاهم ريــادة فــي رفــع
مســتوى المنافســة بيــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،إلضافــة قيمــة مضافــة لالقتصــاد
المحلــي.

تطويــر أداء  24مشــروعا صغيــرا أو متوســطا مــن خــال تقييــم قــدرات المشــروع وتحديــد مواطــن القــوة
وجوانــب التحســين ومــن ثــم تحديــد خطــة محــددة بفتــرة زمنيــة قدرهــا  12شــهرا لتطويــر المشــروع
فــي  7جوانــب عامــة متعلقــة بالشــؤون اإلداريــة ،والهويــة ،والتســويق ،والجانــب المالــي ،والمــوارد
البشــرية ،والتواصــل واالتصــاالت ،وجــودة المنتجــات أو الخدمــات ،والسياســات العامــة.

نتيجة أداة تقييم أداء المشروع
لــكل مجال/جانــب معاييــره الخاصــة ووزن محــدد ،تحــدد النتيجــة بالنســبة المئويــة وأعلى نســبة ممكن
تحقيقهــا هــي  %100بالمنطــق ال نتوقــع أن يحقــق أي مــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى
نســبة  %100لذلــك تــم تصنيــف النتائــج كاآلتــي:

أداة تقييم أداء المشروع
طــورت شــراكة أداة تقييــم أداء المشــروع فــي عــام 2015م بهــدف تقييــم أداء المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة بمنهجيــة منطقيــة وعلميــة ،تقــوم األداة بتقييــم المشــروع اســتنادا علــى  7مجــاالت /
جوانــب مختلفــة (تفاصيلهــا باألســفل) .تعتبــر األداة مصفوفــة تتكــون مــن  68معيــار فرعــي والتــي
مــن خاللهــا تقيــس أداء كل مجــال /جانــب ،ويتــم تصنيــف األداء فــي  4فئــات ( أ  ،ب  ،ج  ،د ).

النتيجة

لتفاصيل

أقل من ٪ 30

المشروع بحاجة ماسة إلى تطوير كبير لضمان استمراريته والعمل بشكل جيد

 ٪ 30إلى ٪65

أداء المشــروع متوســط .المشــروع قــد يكــون جيــدا فــي بعــض المجــاالت ،لكــن هنــاك بعــض المجــاالت
التــي تحتــاج إلــى تطويــر

أعلى من ٪65

أداء المشروع جيد ،وقد بنى المشروع على أسس قوية تمكنه من اإلستمرارية والنمو.
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أهداف برامج االستثمار االجتماعي لشركة بي .بيُ .عمان
1

2

عــرض التــزام واهتمــام شــركة بــي بــي -عمــان
باســتمرارية مســاهمتها فــي تطويــر الـــمجتمعات
ا لـــمحلية

إبــراز دور شــركة بــي .بــيُ .عمــان فــي الـــمساهمة فــي
حــل القضايــا الـــمتعلقة بالتنميــة فــي ســلطنة عمــان

6

8

الـمساهمة في بناء قدرات السكان الـمحليين

إضافة قيمة نوعية للبرامج الحالية القائمة

نبذة عن شركة بي .بيُ .عمان
وقعــت شــركة بــي .بــيُ .عمــان لالكتشــاف (إبســيلون) الـــمتحدة اتفاقيــة مشــاركة اإلنتاجيــة
الـــمعدلة لتطويــر حقــل خــزان فــي منطقــة االمتيــاز  )EPSA( 61مــع حكومــة ســلطنة عمــان،
والتــي تــم مصادقتهــا بمرســوم ســلطاني رقــم ( )2014/11فــي  13مــن فبرايــر لعــام 2014م.

وتهــدف اســتراتيجية االســتثمار لشــركة بــي .بــيُ .عمــان فــي ســلطنة عمــان إلــى دعــم التنميــة
االجتماعيــة وإيجــاد حلــول االســتدامة للـــمشروعات االقتصاديــة القريبــة مــن منطقــة االمتيــاز 61
التابعــة لعمليــات االستكشــاف والتنقيــب للشــركة.

3

4

5

67

الـــمساهمة في نمو الـــمجال االجتماعــي واالقتصادي
في الـمجتمع الـمحلي

الـــمساهمة فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة والتقليــل من
نســبة الباحثيــن العمانييــن عــن العمــل

7

9

اســتكمال الــدور الــذي تقــوم بــه الـــمبادرات القائمــة
لدعــم الـــمؤسسات الصغيــرة والـــمتوسطة ،مــن خــال
تحديــد االحتياجــات وســد الفجــوات فــي مجــاالت محــددة
تعنــى بالقطــاع الريــادي ومحاولــة توفيــر االحتياجــات
الالزمــة

تعزيــز العالقــات مــع أصحــاب الـــمصلحة والـــمنظمات /
الـــمؤسسات الـــمعنية بالقطــاع الريــادي واالجتماعــي

الـــمساهمة فــي رفــع أداء وكفــاءة الـــمؤسسات
الصغيــرة والـــمتوسطة
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برنامج خزان لتنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة 2017م

بدعم من شركة بي بي ُعمان
تنفيذ صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة)

