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bp Exploration (Epsilon) Ltd (BP) pioneer of oil and gas 
exploration and production in the Middle East. It is a major 
investor in Oman and one of the world’s pioneers in tight 
gas production, bringing technology and experience to 
develop one of the Middle East’s largest unconventional 
gas resources – the Khazzan and Ghazeer field in Block 61. 

bp Exploration (Epsilon) Limited is the main operator 
of Block 61 and holds a 40% interest in the block, while 

OQ holds 30%, PTTEP holds 20% and Petronas holds the 
remaining 10%.

bp Oman’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.

About bp Oman bp Oman Social Investment Projects Objectives

Showing bp Oman’s 
on-going commitment 
to develop the local 
communities

Contributing to Oman’s 
socio-economic growth

Help alleviate the 
performance of existing 
small businesses

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

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

Showcasing bp Oman’s 
role in addressing major 
development issues

Minimize the % of job 
seekers in the community

Build the capacity of locals

Add quality and value to 
the existing programs
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Riyada Award

In late November 2020, the fourth edition of 

the Riyada Entrepreneurship Award honoured 

16 winners at a celebration where bp Oman 

won the ‘Best Development’ initiative award 

for the Khazzan project for SME development 

programme.

Social Return on Investment 
(SROI) for Khazzan Project for 
SME Development

A study was conducted by The Firm for 
Business and Economic Consulting LLC 
(THE FIRM) to assess and measure the 
Social Impact of the Khazzan Project for SME 
Development programme using the Social 
Return on Investment method (SROI). The 
outcome of the study revealed improvement 
in the businesses’ operations, improvement in 
project management, increase in entrepreneur’s 
confidence, and overall increase in the sales. 
The study showed that for every RO 1 invested 
in the Khazzan program, it yields a RO 4.12 in 
social outcomes.

جائزة ريادة

فــي أواخــر نوفمبــر 2020م ، تــم تكريــم 16 فائــزا  فــي  النســخة 

ــي.  ــركة ب ــت ش ــد حصل ــال، وق ــادة األعم ــادة لري ــزة ري ــن جائ ــة م الرابع

بــي. ُعمــان علــى جائــزة ريــادة »ألفضــل مبــادرة تطويريــة« لبرنامــج 

الصغيــرة والمتوســطة لتنميــة المؤسســات  خــزان 

قياس األثر المجتمعي لبرنامج خزان 
 لتنمية المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة 

تــم عمــل دراســة لقيــاس األثــر المجتمعــي للبرنامــج مــن قبل الشــركة 

باســتخدام  )الشــركة(  ش.م.م  واإلقتصاديــة  اإلداريــة  لإلستشــارات 

طريقــة العائــد علــى اإلســتثمار المجتمعــي )SROI(. حيــث كشــفت 

نتائــج الدراســة عــن  وجــود تحســن فــي أداء المؤسســات التشــغيلية 

رواد األعمــال، وارتفــاع  ثقــة  المشــروع، وزيــادة  إدارة  وتحســن فــي 

المبيعــات بشــكل عــام. حيــث أوضحــت الدراســة أنــه مقابــل كل )1( 

ريــال عمانــي يتــم اســتثماره فــي برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات 

النتائــج  ريــال عمانــي فــي   ) ينتــج ) 4٫12  الصغيــرة والمتوســطة، 

اإلجتماعيــة.

The graduation ceremony of the fifth batch of 

the “Khazzan Project for SME Development” 

was held on 8th February 2021 under the 

patronage of H.E. Asila bint Salim Al Samsamia, 

Undersecretary of the Ministry of Commerce, 

Industry and Investment Promotion.

أقيم حفل ختام النسخة الخامسة من »برنامج خزان لتنمية 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة« بتاريخ 8 فبراير 2021م تحت 

رعاية سعادة/ أصيلة بنت سالم الصمصامية، وكيلة وزارة التجارة 

والصناعة وترويج االستثمار. 

Graduation Ceremony حفل التخرج
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Supporting Organizations

Ministry of Energy and Minerals 

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 SAOC (OQ)

Oman Oil Company SAOC (OQ) was established as an 
Omani upstream oil & gas company. OQ is specialized in 
upstream projects in line with OQ’s strategy of pursuing 
local and international energy related investments.

The Office of the Governor of Ad Dakhiliya

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 is designed to regulate 
commercial and industrial interests of businesses and to 
represent them and work to defend them in various fields, 
as well as work with all available means to activate the 
economic work in the Sultanate of Oman through active 
participation in the implementation of development plans 

and diversifying sources of national income.

Authority of Small and Medium Enterprises 
Development (Riyada)

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, to raise the level of SMEs competitiveness and 
deliver added value to the national economy.

Destination Sustainability

Destination Sustainability a specialised consultancy firm 
in Corporate Sustainability and Social Responsibility. It 
is the first and only 100% local SME specialised in CSR 
and Sustainability consultancy offering customized unique 
services in Oman. Destination Sustainability brings 
together international best practices, global research and 
innovation with deep local expertise and regional cultural 
awareness in the field of Corporate Social Responsibility. 

Overview of the Program

The 5th successive batch of the “Khazzan Program for 
enhancing the performance of 15 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 62 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
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BPMT Evaluation Criteria

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

Policies and 
Standardization

Evaluates the business 
adherence to industry and 
international standards.

7

Compliance

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

Communication

Evaluating the 
communication skills of 
the business owners.1 2

Product/Service Quality

Evaluating the quality 
of the products and/or  
services.

Marketing and Branding

Evaluating the branding and the 
promotional capabilities of the 
business.3 4

Financials and Credit History

Evaluates the SME financial 
and credit position.5 6

Human Resources & Capacity Building

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

BPMT Results

As stated earlier, Sharakah has conducted the evaluation for 15 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.

S.No. Business Name BPMT 1 BPMT 2

1 Specialized Centre for Heart & Vascular Diseases (HVC) 48.46% 50.46%

2 GEO Solutions Engineering 38.75% 44.05%

3 Shim Al Shahba Trading Joint Partnership 26.03% 30.69%

4 United Four Seasons Trading 10.88% 15.44%

5 The Space Makers 16.55% 26.00%

6 International Renewable Energy Company (IREC) 29.50% 36.84% 

7 Hormuz Energy Services LLC 39.09% 61.65%

8 Rajah Al Amri Trading and Contracting Est 30.75% 35.95%

9 Al Tamimi National Projects 22.20% 29.25%

10 United Petroleum Industries LLC 36.90% 41.84%

11 Arkan Sohar Logistics LLC 31.71% 43.03%

12 Al Dosari Global LLC 29.07% 35.07%

13 Solid Earth Projects LLC 45.15% 53.81%

14 Anwar Seih Al Nahidah 20.81% 27.13% 

15 Dar Al Ghaith for Business 24.65% 24.65%
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Dr. Matlooba Yaqoub Juma Al Zadjali
Willayat Bawsher, Governorate of Muscat

د. مطلوبة بنت يعقوب بن جمعه الزدجالية
والية بوشر، محافظة مسقط

 المركز الدولي التخصصي ألمراض القلب
واألوعية الدموية

المركــز الدولــي التخصصــي هــو عيــادة مختصــة لعــاج أمــراض القلــب واألوعيــة 
 18 شــارع  فــي  العيــادة  تقــع   .2018 عــام  فــي  عملهــا  بــدأت  والتــي  الدمويــة 
نوفمبــر بمحافظــة مســقط. اضافــة إلــى ذلــك، يشــارك المشــروع أيًضــا فــي المتاجــر 

للصيدليــات. المتخصصــة 

اإلنجــازات واإلســتفادة التــي حصــل عليهــا المركــز عبــر برنامــج خــزان لتنميــة 
والمتوســطة: الصغيــرة  المؤسســات 

ــراء  ــى ش ــهمت إل ــي أس ــد الت ــد الفوائ ــل عائ ــول مقاب ــة األص ــامل لتكلف ــم ش •  تقيي
ــل. ــة  النق ــر تكلف ــف أث ــرة لتخفي ــة صغي حافل

ــة  ــتراتيجية والعام ــأن االس ــه بش ــم التوجي ــة وتقدي ــويق الحالي ــة التس ــل خط •  تحلي
ــز. ــة للمرك التجاري

•  مراجعة وتقييم خطة العمل.

ــول ذات  ــة األص ــرية وحماي ــوارد البش ــات للم ــل الممارس ــر أفض ــى تطوي ــل عل •  العم
ــة. ــة العالي القيم

•  التحقــق مــن جــودة الخدمــة مــن خــال االســتعانة ببيــوت الخبــرة / طريقــة غيــر 
مباشــرة.

International Specialized Center for Heart & 
Vascular Diseases (HVC)

International Specialized Center is a specialized medical 
clinic for Heart and Vascular diseases. The clinic started its 
operations in year 2018 from its location on 18th November 
Street in Muscat. The project is also approved to trade in 
specialized medical equipment and medicines.  

Benefits/Impacts from Khazzan Project for SME 
Deve lopment :

• Indepth assessment of Asset Cost versus Benefit analysis 
that resulted in the purchase of the company Van to 
eliminate transportation issue. 

• Diagnosis of the existing Marketing Plan and guidance 
on the Strategy and Branding of the Center. 

• Review, Evaluation and Recommendation for 
improvement of the Business Plan and Strategy

• Support by way of recommendation for developing best 
practice for Human Resources and for safeguarding high 
value assets. 

• Service quality verification through third party/indirect 
method.

Performance Rate:  48.46% - 50.46%  :مؤشر األداء

Compliance

االلتزام 

Communication

التواصل

Financials and  
Credit History

 المالية وتاريخ
 االئتمان

Policies

 السياسات
والمعايير

Marketing & 
Branding

التسويق والعالمة 
التجارية

Human Resources & 
Capacity Building

الـموارد البشرية وبناء 
القدرات

Producat/Service 
Quality

 جودة المنتج/
الخدمة
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Sultan Nasser Salim Al Saadi
Willayat Bawshar, Governorate of Muscat

سلطان بن ناصر بن سالم السعدي
والية بوشر، محافظة مسقط

الحلول الجيولوجية الهندسية

ــة الهندســية تعمــل فــي المجــال الخدمــي فــي قطــاع خدمــات  ــول الجيولوجي الحل
أبحــاث الجيوتكنولوجيــا وأعمــال الحفــر والتنقيــب )الســطحية والغيــر ســطحية( وتقــدم 
هــذه الخدمــات للمهندســين المعمارييــن واإلستشــاريين والمقاوليــن. وبــدأت شــركة 

الحلــول الجيولوجيــة الهندســية أعمالهــا فــي ســنة 2016م.

الجيولوجيــة  الحلــول  شــركة  عليهــا  حصلــت  التــي  واإلســتفادة  اإلنجــازات 
الهندســية عبــر برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة:

تقييم شامل لألداء المالي مع تحديد جوانب التطوير لتحسين اإلدارة المالية  •

تــم شــراء شــاحنة لنقــل األدوات والمعــدات، حيــث أن فتــرة إســترداد رأس المــال   •

ــل  المســتثمر فــي الشــاحنة ســيكون خــال أقــل مــن ســنتين باإلضافــة إلــى تقلي
تكاليــف النقــل

إعداد وإتباع نظام إدارة المستندات   •

ــة،  ــه لتحســين إدارة قنــوات التواصــل اإلجتماعــي بطريقــة إحترافي اإلرشــاد والتوجي  •

باإلضافــة إلــى إعــداد خطــة تســويقية للمشــروع.

تــم إعــداد عــدد مــن األنظمــة والقوانيــن الهامــة مثــل المــوارد البشــرية وأخاقيــات   •

ــامة ــن والس ــراءات األم ــل، وإج العم

GEO Solutions Engineering

GEO Solutions Engineering operates primarily as a service 
provider in geotechnical investigation/ diamond core 
drilling (surface and subsurface explorations) services to 
architects, developers, consultants and contractors. They 
commenced operations in 2016. 

Benefits/Impacts from Khazzan Project for SME 
Deve lopment :

• Detailed financial analysis have been conducted and 
areas of improvement for better financial management 
have been shared.

• A company transportation truck has been acquired for 
transporting tools and equipment where the payback 
period for this investment is less than 2 years, resulting 
in substantial saving on transportation 

• The company has been guided to establish and follow a 
proper and significant record management system.

• Fundamental guidance and feedback have been provided 
on how to manage social media channels in a more 
professional manner, besides developing a Marketing 
Plan.

• Numerous vital and meaningful policies have been 
created that includes: HR policy, Code of Conduct and 
HSSE policy. 

Performance Rate:  38.75% - 44.05%  :مؤشر األداء
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 ناهد بنت عبداهلل بن عبيد الجرادية
موسى بن جميل بن موسى الجرادي
والية المصنعه، محافظة جنوب الباطنه

Nahed Abdullah Obaid Al Jaradi 
Moosa Jamil Moosa Al Jaradi

Willayat AL Musana, Governorate of South Al Batinah

شيم الشهباء للتجارة

تقــع الصالــة الرياضيــة »شــيم الشــهباء« فــي واليــة المصنعــة، وتمتلكهــا ناهــد 
الجــرادي وزوجهــا موســى الجــرادي.  تــم افتتــاح الصالــة فــي عــام 2018م لتقديــم 
ــة  ــآالت الرياضي ــف ال ــززه بمختل ــة مع ــة. الصال ــة المصنع ــي والي ــاء ف ــا للنس خدماته

ــتركات. ــوم للمش ــدار الي ــى م ــة عل ــص موزع ــا حص ولديه

اإلنجــازات واإلســتفادة التــي حصلــت عليهــا الصالــة الرياضيــة عبــر برنامــج خــزان 
لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة:

الرياضيــة  للصالــة  جــذري  تغييــر  عمــل  مهمــة  فــي  والتوجيــه  الدعــم  تقديــم   •

 . وتطويرهــا

تــم مراجعــة تطويــر األعمــال والتــي مــن خالهــا حــددت بأهميــة إضافــة اآلت رياضيــة   •

ــادة  ــادة عــدد المشــتركات والمســاهمة فــي زي ــة وزي ــز خدمــات الصال بهــدف تعزي
الربــح بشــكل عــام.

كان تســجيل وإدارة األمــور الماليــة يدويــا وبمعرفــة بســيطة باإلكســل، ومــن خــال   •

البرنامــج تــم مســاعدة المشــروع بــإدارة كشــف التدفقــات النقديــة بطريقــة أفضــل 
وأدق.

ــا  ــززت ايجاب ــي ع ــي والت ــل االجتماع ــع التواص ــوى مواق ــر محت ــيط وتطوي ــم تنش ت  •

حســاب الصالــة ارياضيــة فــي االنســتجرام.

تم عمل خطة تسويقية للشركة تتضمن تفاصيل شاملة تخص التسويق.  •

تقديم الدعم إلدارة الشركة بوضع سياسات منظمة لعمل للشركة.  •

Shim Al Shahba Trading 

Shim Al Shahba Fitness is a Gym located in Al Musannah 
in Al Batinah Governorate. The gym started operations 
in 2018. The targeted customers are the local women to 
provide them with a suitable place to exercise and enjoy 
gym classes and related facilities.

Benefits/Impacts from Khazzan project for SME 
Deve lopment :

• Support and guidance given in the task of revamping 
and upgrading the existing infrastructure.

• Business Development review that determines and 
justify the inadequacy of gym equipment and the need 
for additional equipments that generate better income 

• Cash management was manual and very basic Excel, 
which was converted into a better developed sheet of 
Cashflow Management. 

• Social Media Consultation that witnessed positive 
change and enhanced the company Instagram Account.

• Recommendation and guidance in developing a 
marketing plan.

• Intelligent support administered in the creation of crucial 
company policies. 

  

Performance Rate:  26.03% - 30.69%  :مؤشر األداء
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مريم بنت صالح بن أحمد الغيالنية
والية صور، محافظة جنوب الشرقيه

Maryam Saleh Ahmed AL Gheilani

Willayat Sur, Governorate of South Ash Sharqiya

الفصول األربعة المتحدة للتجارة 

تأسســت شــركة الفصــول األربعــة المتحــدة عــام 2010 م، وتقــوم الشــركة بتنظيــم 
ــد مــن الخدمــات  ــة صــور والســلطنة حيــث قدمــت العدي الرحــات الســياحية فــي والي
ممــا أكســبها ثقــة العمــاء مــن شــركات و أفــراد. و أيضــا عملــت علــى دمــج الســائح 
األجنبــي باإلنســان العمانــي و التعــرف علــى الحيــاة العمانيــة عــن قــرب، بحيــث يتــم 
اســتئجار مزرعــة للســياح والقيــام بالعديــد مــن األنشــطة كتقديــم األكات العمانيــة 
والرقصــات الشــعبية وعــرض لألزيــاء العمانيــة وكذلــك أخذهــم لجولــة ســياحية بحريــة 

علــى متــن ســفينة تقليديــة. 

اإلنجــازات واإلســتفادة التــي حصلــت  عليهــا الفصــول األربعــة المتحــدة للتجــارة 
عبــر برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة:

تقديم الدعم والتوجيه بشأن مراجعة نموذج األعمال  •

تقييم ومراجعة شعار الشركة الجديد  •

تحليل ومراجعة تطبيق الهواتف المحمولة ومتابعة تطوره.  •

توجيه وإرشاد مستمر حول إعداد وإدارة كشف التدفقات النقدية  •

تقييــم وســائل التواصــل اإلجتماعــي ألهميتهــا فــي تطــور الشــركة واســتخدام   •

الهويــة التجاريــة

أداءهــا  لتطويــر  الممارســات  أفضــل  باســتخدام  الشــركة  توجيــه  العمــل علــى   •

واســتمراريتها.

United Four Seasons Trading

United four Seasons is a tourism project located in Sur. 
The business targets the local market as well as foreign 
tourists. Maryam acts as the intermediary agent between 
the tourists and the service provider.  United four Seasons 
plays the active role of executing various tourism and 
cultural related activities.   Some of the activities include: 
Farm reservations, Dhow Cruising, arrangement for folk 
dance groups and preparation of traditional food for 
guests.  

Benefits/Impacts from Khazzan project for SME 
Deve lopment :

• Support and advice on the revision of the business 
model.

• Review and assessment of the new company logo

• Review analysis of the Mobile Application and its 
development.

• Step by step guidance on cashflow preparation and 
management

• Social media review and company branding

• Overall mentorship and encouragement for a business 
that operates using best practices.  

Performance Rate:  10.88% - 15.44 %  :مؤشر األداء
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عيسى سالم عامر الجهضمي
مروان سالم خميس الخياري     

 هالل موسى سيف العبري
 المقداد راشد علي النعماني 

والية السيب، محافظة مسقط 

Issa Salim Amur Al Jahdhami
 Marwan Salim Khamis Al Khayari  
Hilal Moosa Saif Al Abri   
Almuqdad Rashid Ali Al Naamani 
Willayat As Seeb, Governorate of Muscat

صناع المساحة لألعمال ش م م   

الشــركة تنّفــذ ورش تعليميــة مبســطة لطــاب المــدارس والجامعــات فــي عــدة 
البيئيــة  واإلســتدامة  األشــياء  انترنــت  و  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  منهــا  مجــاالت 
وغيرهــا، باإلضافــة إلمتاكهــم للعامــة  التجاريــة »صّنــاع المســاحة«  والتــي تختــص 

فــي ادارة وتنفيــد  الفعاليــات  والحفــات الرســمية بمختلــف مســتوياتها . 

المســاحة  عبــر  التــي حصلــت عليهــا شــركة صنــاع  اإلنجــازات واإلســتفادة 
والمتوســطة:  الصغيــرة  المؤسســات  لتنميــة  خــزان  برنامــج 

اعتماد نظام مالي محاسبي داخلي لتسجيل المعامات المالية   •

تطوير دليل للموارد البشرية    •

شــراء معــدات إلنشــاء منجــرة متخصصــة فــي ديكــور الفعاليــات  والحفــات كجــزء   •

مــن أعمــال »صّنــاع المســاحة« 

الفعاليــات   ديكــور  فــي  متخصصــة  منجــرة  لمشــروع  العمــل  خطــة  تقييــم   •

الشــركة. عمــل  يدعــم  إضافــي  كنشــاط  والحفــات 

تحليل ومتابعة مواقع التواصل اإلجتماعي إعداد استراتيجية خطة التسويق.  •

The Space Makers   

Interactive Educational Technology (IET) LLC - The Space 
Makers is a company that is involved in conducting 
simplified interactive workshops for school and college 
students.  It is related to the 4th industrial revolution, 
internet of things and environmental sustainability. Besides 
the company is providing Event Management services as 
part of its sub-brand “Space Makers”. 

Benefits/Impacts from Khazzan Project for SME 
Deve lopment :

• Support given in the implementation and explanation of 
the mechanism of recording financial data 

• Advise on how to develop an HR manual 

• Impact of the Pandemic compelled a new Business 
Model

• Evaluation of the Business Plan for Specialized Carpentry 
project as an added activity supporting downstream 
business

• Analysis of the social media platform

• Preparation of  Marketing plan strategy 

Performance Rate: 16.55% - 26%  :مؤشر األداء
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أحمد بن محمد بن ناصر الشكيلي 
والية السيب، محافظة مسقط

Ahmed Mohammed Nasser Al Shukaili

Willayat As Seeb, Governorate of Muscat

الشركة العالمية للطاقة المتجددة   

ــازل  ــية للمن ــة الشمس ــة الطاق ــول متعلق ــم حل ــي تقدي ــة  ف ــركة متخصص ــي ش ه
والمؤسســات وتشــمل تركيــب اللــوح الشمســية وســخانات الميــاه، باإلضافــة الــى 

بيــع أجهــزة تعمــل بالطاقــة الشمســية. 

للطاقــة  العالميــة  الشــركة  عليهــا  حصلــت  التــي  واإلســتفادة  اإلنجــازات 
المتجــددة  عبــر برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة:

ــر نظــام )ERP( متكامــل لــإلدارة الماليــة واالداريــة للمشــروع  العمــل علــى تطوي  •

ــرية وادارة  ــوارد البش ــة والم ــجات المالي ــمل الس ــركة ويش ــًا للش ــم خصيص مصم
العمليــات 

عمــل تقييــم شــامل لتكلفــة األصــول مقابــل تحليــل عائــد الفوائــد  والتــي ســاهمت   •

إلــى شــراء أصــول للشــركة والتــي ســاعدت فــي تحقيــق تغيــر ايجابــي فــي 
المدخــرات  فــي النفقــات التشــغيلية. 

تطوير دليل للموارد البشرية وارشادات السامة   •

المساهمة في اعداد خطة تسويقية للشركة.  •

مراجعة وتقييم وسائل التواصل اإلجتماعي بهدف تعزيزها وتطويرها   •

International Renewable Energy Company (IREC) 

IREC is a company providing solutions related to solar 
energy. They are specialized in installing Solar Panels and 
Devices that operate using the solar energy such as water 
heaters for households and companies. 

Benefits/Impacts from Khazzan project for SME  
Development:

• Supported in obtaining a customized cloud based (ERP) 
system for managing financials, HR and operations 

• Detailed assessment of Cost Benefit analysis done which 
resulted in the purchase of Assets resulting in savings in 
the operational expenses

• Support in the creation of an HR and HSE Manual 

• Support in preparation of the Marketing Plan strategy

• Social media review and analysis for enhanced visibility 
and overall improvement. 

Performance Rate:  29.50% - 36.84  :مؤشر األداء
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خميس بن محمد بن علي الهنائي 
والية عبري، محافظة الظاهرة

Khamis Mohammed Ali  Al Hinai

Willayat Ibri, Governorate of Ad Dhahirah

هرمز لخدمات الطاقة ش م م    

هرمــز لخدمــات الطاقــة هــي شــركة محــدودة المســؤولية تعمــل فــي خدمــات 
النفــط و الغــاز وتزويــد الشــركات بالمعــدات الخاصــة فــي هندســة اآلبــار  والحفــر  
وأنابيــب النقــل وأدوات الضــخ وتقديــم الخدمــات المصاحبــة. وهــي مــن الشــركات ذات 
الكثافــة التعمينيــة تصــل الــى 80% وتعمــل علــى مبــادئ وأســس معتمــدة بمعاييــر 
عاليــة وانظمــة واضحــة واهتــام بالــغ بالســامة و الصحــة و األمــان فــي بيئــة العمــل. 

اإلنجــازات واإلســتفادة التــي حصلــت عليهــا الشــركة عبــر برنامــج خــزان لتنميــة 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة:

بعــد التحليــل المالــي و االداري للمشــروع وضــع المشــروع خطــة عمل الســتحداث   •

نظــام متكامــل لــإلدارة الماليــة واالداريــة للمشــروع علــى منصــة أوراكل.

وضــع موازنــة ماليــة للعــام 2021 م متظمنــة التوقعــات الماليــة و المصروفــات   •

ــات التوســعة المتوقعــة  وعملي

المســتخدمة مــع وضــع  الكيفيــات  االليــات و  وضــع خطــة تســويقية تتضمــن   •

لهــا  خاصــة  موازنــة 

مراجعــة االســتراتيجية العامــة للشــركة وتحديــد نقــاط القــوة و الضعــف ومواطــن   •

ــتقبلية  ــرص المس الف

تعزيــز خدمــات التأميــن لتشــمل أكبــر قــدر مــن الممتلــكات و العامليــن وحتــى   •

للمؤسســة  العامــة  المديونيــات 

Hormuz Energy Services LLC

Hormuz Energy Services is a limited liability company 
working in Oil and Gas services providing companies 
with special equipment in Well engineering, Drilling, 
Pipelines, Pumping tools and related services. It is one of 
the companies with a high Omanization level of 80% and 
works on approved principles and foundations with high 
standards, clear regulations and with focus on , health and 
safety in the work environment.

Benefits/Impacts from Khazzan project for SME 
Deve lopment :

• As a result of financial and administrative analysis, the 
project developed an Action Plan to create an integrated 
financial and administrative management system (ERP) 
on Oracle platform.

• Prepared the budget for the year 2021, including financial 
projections, expenditures and expected expansion of 
operations.

• Developing a marketing plan that includes the 
mechanisms and methods used, with a special budget 
for it

• Reviewing the general strategy of the company and 
identifying strengths, weaknesses, and opportunities

• Enhancing insurance services to include a greater amount 
of property, employees, and even the corporation’s 
general debts

Performance Rate:  39.09% - 61.65%  :مؤشر األداء
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راجح بن سالم بن اسلم العمري 
والية صالة، محافظة ظفار 

Rajah Salim Aslam Al Amri

Willayat Salalah, Governorate of Dhofar

مؤسسة راجح العمري للتجارة و المقاوالت  

مؤسســة راجــح العمــري للشــحن و التخليــص الجمركــي ، شــركة عمانيــة تعمــل فــي 
مجــال التخليــص الجمركــي والخدمــات اللوجســتية للموانــئ. والمؤســس الفاضــل/ 
ــر ســوق الخدمــات اللوجســتية فــي  راجــح العامــري هــو مســاهم نشــط فــي تطوي
عمــان ويعمــل مــع جهــات االختصــاص لتطويــر الخدمــات. المكتــب التجــاري الرئيســي 

فــي صالــة ويعمــل مــن جميــع الموانــئ فــي ســلطنة عمــان.

اإلنجــازات واإلســتفادة التــي حصلــت عليهــا الشــركة عبــر برنامــج خــزان لتنميــة 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة:

إعــادة تصميــم  إلــى  التــي أدت  الشــركة وخدماتهــا  تقييــم متعمــق ألنشــطة   •

المنتجــات أو عرضهــا بطريقــة يمكــن تســويقها وفهمهــا بســهولة مــن قبــل 
المســتهدفين. العمــاء 

تقــوم الشــركة بإنشــاء عامــة تجاريــة تســويقية جديــدة لدعــم اســتراتيجيتها   •

شــراكة. متخصصــي  مــع  والعمــل  الجديــدة  التســويقية 

أدى التقييــم المتعمــق للعمليــات الداخليــة للشــركة إلــى تطويــر دليــل مــوارد   •

بشــرية جديــد لتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للموظفيــن وتقديــم أفضــل 
الجاريــة. للعمليــات  الممارســات 

Rajeh Al-Amri Trading and Contracting Est

Rajah Al-Amri Cargo and Shipping Agency, is an SME 
working in the field of Customs clearance and Port 
logistics services. Its founder Mr. Rajah Al Amri is an active 
contributor to the development of new laws and services 
working closely with the stakeholders of logistics market 
in Oman. The business’s main office is in Salalah but 
operates from all ports in Oman.

Benefits/Impacts from Khazzan project for SME 
Deve lopment :

• In depth assessment of company activities and services 
that resulted in redesigning of products and services. 

• Support in the creation of new marketing brand to 
support the revised marketing strategy 

• Detailed analysis of company internal operation that 
led the development of new HR manual to enhance the 
quality of services given to employees and introduce the 
best practices for existing operations.

Performance Rate:  30.75% - 35.95%  :مؤشر األداء
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حمدان  بن حمود بن سالم التميمي 
والية بهاء، محافظة الداخلية

Hamdan Hamood Salim Al Tamimi

Willayat Bahla, Governorate of Ad Dakhiliya

مشاريع التميمي الوطنية

مشــاريع التميمــي الوطنيــة هــو مشــروع مشــتل زراعــي تأســس فــي عــام 2013 م 
يوفــر مختلــف الخدمــات الزراعيــة. يقــوم المشــتل بزراعــة وإكثــار العديــد مــن النباتــات 
الداخليــة والخارجيــة ليتــم توزيعهــا للســوق المحلــي. باالضافــة الــى ذلــك يقــدم 
الــري،  الحدائــق وتركيــب شــبكات  اخــرى مثــل تصميــم وتنفيــذ  المشــتل خدمــات 
وتوفيــر خدمــات البســتنة، وبيــع األصائــص الزراعيــة الفخاريــة والســيراميك، والمبيــدات 
الحشــرية واألســمدة والمكمــات الغذائيــة، وبيــع المعشــب الطبيعــي والصناعــي 

ــة. ــارات الزراعي ــم االستش وتقدي

اإلنجــازات واإلســتفادة التــي حصلــت عليهــا الشــركة عبــر برنامــج خــزان لتنميــة 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة:

مراجعــة آليــات تقديــم الخدمــة وتطويــر تجربــة العميــل عنــد الشــراء مــن خــال   •

الذاتيــة. الخدمــة  نظــام  تطبيــق 

التوجيــة والدعــم فــي التســويق واســتخدامات العامــة التجاريــة فــي وســائل   •

المختلفــة. االعــام 

مراجعــة دقيقــة للنظــام المالــي مثــل آلية تســجيل المعامــات المالية والتســعير،   •

ــل  ــع تفعي ــروع م ــاص بالمش ــحابي خ ــبي س ــام محاس ــت نظ ــي تثبي ــه ف والتوجي
نظــام الدفــع بالبطاقــة اإلئتمانيــة. واســتحداث اســتراتيجية واضحــة للتســعير.

حيــث  التجــاري  العمــل  نمــوذج  فــي  االبتــكار  جانــب  فــي  والتوجيــه  االرشــاد   •

تــم إضافــة مرافــق ترفيهيــة وتعليميــة لألطفــال وتخصيــص مســاحة إلقامــة 
المشــتل. فــي  والــورش   الفعاليــات 

استحداث سجل لمتابعة العقود لتحسين اإلدارة و التخطيط لألعمال الخارجية.  •

Al Tamimi National Projects

Al Tamimi National Projects is a Plant Nursery project 
established in 2013 that offers full-fledged gardening 
services.  The Nursery grows and nurtures variety of 
indoor and outdoor plants for retail purposes. The  
company provides services such as installation of Water 
Systems, sell of ceramic and pottery plant pots, fertilizers 
and insecticides, natural and artificial grass  related 
consultations.

Benefits/Impacts from Khazzan project for SME 
Deve lopment :

• Assistance on the delivery of service process and 
enhancement of customer experience by implementing 
self-service system.

• Guidance and support on Branding and marketing on 
different media channels. 

• In depth Review of the financial aspects such as financial 
recording system and pricing. Additional  advice on the 
installation of  cloud-based accounting and POS payment 
system and clear structure of pricing strategy.

• Advice on the innovation of business model where 
many facilities have been added such as educational and 
entertainment area for kids, Events and Workshops. 

• Creation of contracts register for a better management 
and planning of external projects.

Performance Rate:  22.20% - 29.25%  :مؤشر األداء
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عبدالباقي بن احمد بن سليمان الكندي 
والية نزوى، محافظة الداخلية 

Abdulbaqi Ahmed Sulaiman Al Kindi

Willayat Nizwa, Governorate of Al Dhakiliyah

المتحدة للصناعات النفطية ش م م 

ــط  ــار النف ــر آب ــع حف ــي مواق ــتخدم ف ــح تس ــع لوائ ــي صن ــة ف ــركة متخصص ــي ش ه
موقعهــا فــي واليــة نــزوى، وتعــد األولــى مــن نوعهــا فــي ســلطنة عمــان والــدول 
المجــاورة، حيــث تتنافــس فــي مــع المنتجــات المماثلــة عالميــًا وتعمــل بشــكل 

ــا.   ــودة منتجاته ــين ج ــى تحس ــتمر عل مس

اإلنجــازات واإلســتفادة التــي حصلــت عليهــا المتحــدة للصناعــات النفطيــة  عبــر 
برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة:

المصنــع  يشــمل  تأميــن  عمــل  الــى  الشــركة  ُوجهــت  المخاطــر،  تحليــل  بعــد   •

المخاطــر  نســبة  لخفــض  والمعــدات 

توجيــه الشــركة لوضــع نظــام حفــظ البيانــات الخاصــة بأبحــاث تطويــر وتحســين   •

المنتجــات  جــودة 

ــر، قامــت الشــركة بعمــل خطــة اشــراك اصحــاب المصلحــة  مــن خــال خطــة التطوي  •

لتحســين جــودة التواصــل 

ــة  ــة التجاري ــة الهوي ــادة صياغ ــى اع ــركة ال ــت الش ــر، توّجه ــة التطوي ــال خط ــن خ م  •

التســويق    وخطــة 

United Petroleum Industries (UPI)

UPI is a company engaged in manufacturing shale shakers 
screens which are used in drilling sites. The factory is 
located in Nizwa. The company is considered the only 
factory in Oman producing Shale Shakers. It competes 
with international products and constantly working on 
improving the quality.   

Benefits/Impacts from Khazzan project for SME 
Deve lopment :

• Advice on risk mitigation and insurance of company 
assets

• Advice on maintaining records related to  Product 
Redesign for the quality enhancement 

• Guidance on Action Plan resulted in the creation of a 
Stakeholder’s Engagement Plan 

• Guidance on Action Plan resulted to reforming branding 
guidelines and revamping the website    

Performance Rate:  36.90% - 41.84%   :مؤشر األداء
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علي بن عبداهلل بن محمد المطوع 
والية صحار، محافظة الباطنة شمال 

Ali Abdullah Mohammed Al Muttawa 

Willayat Sohar, Governorate of Al Batinah-North

أركان صحار اللوجستية 

ــا  ــع مقره ــث يق ــذ 2014م حي ــتية من ــات لوجس ــّدم خدم ــركة تق ــي ش ــار ه أركان صح
الرئيســي فــي واليــة صحــار، وافتتحــت مؤخــراً مكاتــب فــي كًا مــن مســقط والدقــم، 
تقــّدم أركان صحــار العديــد مــن الخدمــات اللوجســتية منهــا الشــحن والنقــل البــري 

ــة الموانــئ وخدمــات دعــم التفتيــش وغيرهــا .   وخدمــات مناول

اإلنجــازات واإلســتفادة التــي حصــل عليهــا أركان صحــار  اللوجســتية  عبــر برنامــج 
خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة:

توجيه المشروع لتخفيف المخاطر بعمل تأمين مخازن للشركة.   •

العمل على خطة تطوير للحصول على شهادة ISO للجودة   •

السياســات  للســوق وتحســين  دراســة  الجــودة وعمــل  تطويــر وتنفيــذ كتيبــات   •

للعمــل.  المنظمــة 

عمل تحليل وتقييم للبيانات المالية للشركة   •

 

Arkan Sohar Logistics  

Arkan Sohar is a logistics service provider that started 
operations in 2014. The company is headquartered in 
Sohar and recently opened new offices in Muscat and 
Duqm. The company is involved in Freight & Forwarding 
services, Land transportation, Port handling services and 
Inspection support services  

Benefits/Impacts from Khazzan project for SME 
Deve lopment :

• Developed Action Plan  for risk mitigation 

• Action Plan advise for obtaining the ISO certificate 

• The Business Performance Monitoring Tool was utilized 
and resulted in the company implementing Quality 
Manuals, Market Research & improved Policies. 

• Analysis and advise on the company financial statements 

Performance Rate:  31.71% - 43.3 %  :مؤشر األداء
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سالم بن مسلم بن علي المهري 
والية السيب، محافظة مسقط

Salim Musalam Ali Al Mahri 

Willayat As Seeb, Muscat Governorate

الدوسري العالمية ش م م 

شــركة الدوســري العالميــة ش م م ، هــي شــركة مقــاوالت متخصصــة فــي مجــال 
االتصــاالت والكهربــاء و فــي مشــاريع خدمــة محطــات انتــاج النفــط والغــاز فــي عمــان 
منــذ عــام 2009 ، مــن خــال تقديــم خدمــات الصيانــة للشــركات الرئيســية فــي قطــاع 

النفــط والغــاز و قطــاع االتصــاالت فــي الســلطنة.

ــي  ــركة ف ــل الش ــرة وتعم ــة االخي ــي اآلون ــواً ف ــر نم ــد االكث ــاالت تع ــاريع االتص ومش
مجــال امــدادات الفيبــر الخاصــة باالنترنــت فائــق الســرعة للمنــازل و المبانــي التجاريــة

اإلنجــازات واإلســتفادة التــي حصلــت عليهــا الشــركة عبــر برنامــج خــزان لتنميــة 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة::

ــراءات  ــة اإلج ــات لمراجع ــل مقترح ــم عم ــة ت ــي ألداء المؤسس ــل المال ــد التحلي بع  •

الداخليــة وتحســين النظــام المالــي إداريــا وتشــريعيًا .

كذلــك العمــل علــى تحديــث شــهاداتv الجــودة )ISO( و كــذا النظــر فــي تحســين   •

ــية . ــة المؤسس الفاعلي

ــة  ــة . إضاف ــويق الحديث ــائل التس ــع وس ــب م ــدة تتناس ــويق جدي ــة تس ــة خط صياغ  •

التجاريــة. العامــة  إلىتحديــث 

Al Dosari Global LLC

Al Dosari Global Contracting LLC , is a contracting 
company specializing in the field of Telecommunications 
and Electricity. The company has been serving the 
Oil & Gas production stations in Oman since 2009. 
Telecommunication is a rapid growing sector, where they 
provide services in the field of high-speed Internet for 
homes and commercial buildings.

Benefits/Impacts from Khazzan Project for SME 
Deve lopment :

• After the financial analysis of the company’s performance, 
proposals were made to review the internal procedures 
and improve the financial systems administratively and 
legislatively.

• Progress of updating the ISO quality certificates, as well 
as looking at improving institutional effectiveness by 
improving internal processes.

• Formulating a new marketing plan commensurate with 
modern marketing methods with branding methods.

Performance Rate:  35.07%   :مؤشر األداء
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عمر بن خميس بن راشد المنذري  
والية بركاء محافظة جنوب الباطنة 

Omar Khamis Rashid Al Mandhari 

Willayat Barka, Governorate of AL Batinah-South

صلد األرض للمشاريع ش م م  

شــركة صلــد األرض للمشــاريع تعمــل فــي مجــال التصنيــع وهــي نتــاج مبــادرة القيمة 
المحليــة وتقــوم بتصنيــع حــواف أنابيــب الضغــط العالــي والتجهيــزات المصاحبــة 
لهــا المســتخدمة فــي العديــد مــن الصناعــات مثــل النفــط والغــاز والبتروكيماويــات 
والطاقــة والميــاه والتعديــن  ومــا إلــى ذلــك ، وهــي شــركة تعمــل بمقاييــس عالميــة 
وجــودة عاليــة لضمــان الجــودة وتحقيــق مبــداء الســامة العاليــة التــي تتطلبهــا تلــك 

القطاعــات.

اإلنجــازات واإلســتفادة التــي حصلــت عليهــا الشــركة عبــر برنامــج خــزان لتنميــة 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة:

مــن خــال عمــر الشــركة القصيــر والخبــرات العمليــة ألصحــاب الشــركة فــإن أداء   •

الشــركة يعتبــر جيــد جــدا وتعمــل بأنظمــة وقوانيــن واضحــة وفعالــة ،مــن تحليــل 
األداء اتضــح قصــور فــي الجانــب التســويقي للعامــة التجاريــة واســتوجب العمــل 
علــى وضــع خطــة تســويقية للعــام 2021م لتحســين أداء المؤسســة تســويقيا 

ــح التنظيميــة بمــا يتناســب مــع مبــادئ االســتدامة و التنميــة. وتحســين اللوائ

Solid Earth Company LLC

Solid Earth Projects is in manufacturing sector, which is a 
result of the In-Country Value initiative from the Ministry of 
Oil, Gas and Minerals. The company manufactures Flanges 
of high-pressure pipes and associated fittings used in 
many industries such as Oil & Gas, Petrochemicals, Power, 
Water, Mining, etc., The company maintains international 
standards to ensure high quality to principles and Safety 
measures.

Benefits/Impacts from Khazzan project for SME 
Deve lopment :

• Through the short life span of the company and the 
practical experiences of the owners  the performance of 
the company is impressive and it operates with clear and 
effective systems and processes. From the performance 
analysis, it was found that the company had deficiency in 
the marketing aspect and branding and it was necessary 
to work on developing a marketing plan for the year 
2021 to improve the organization’s performance in the 
marketing field. 

• Improvement of the organizational regulations in line 
with the principles of sustainable development.

Performance Rate:  45.15% - 53.81%  :مؤشر األداء
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سعيد بن عزيز بن اللويهي الدرعي 
والية أدم، محافظة الداخلية

Said Aziz Luaihi Al Daree 

Willayat Adam, Governorate of Ad Dakhiliyah

أنوار سيح النهيدة للتجارة

ــاهمة  ــام 1995م للمس ــت ع ــة تأسس ــل محلي ــركة نق ــي ش ــدة ه ــيح النهي ــوار س أن
فــي الســوق المحلــي وتقــدم خدمــات نقــل البضائــع والوقــود ونقــل وإدارة المخلفات 
ــاة  ــرب والمي ــة للش ــاة الصالح ــل المي ــى نق ــة ال ــة باالضاف ــات الطبي ــرة والمخلف الخط

الغيــر صالحــة للشــرب وميــاة الصــرف الصحــي.

اإلنجــازات واإلســتفادة التــي حصلــت عليهــا الشــركة عبــر برنامــج خــزان لتنميــة 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة:

الدعــم والتوجيــه حــول تطويــر المحتــوى فــي وســائل اإلعــام المختلفــة وتطويــر   •

الموقــع اإللكترونــي للشــركة.

تقييــم ومراجعــة عــدد مــن االنظمــة المحاســبية وتوجيــه المشــروع الختيــار النظــام   •

المحســابي األنســب حســب أنشــطة الشــركة وإحتياجاتهــا.

تطوير سجل لألصول الموجودة في الشركة إلدارة االصول بشكل أفضل.  •

ــل إدارة  ــركة مث ــات الش ــي إدارة عملي ــات ف ــل الممارس ــر أفض ــى تطوي ــل عل العم  •

العقــود.

Anwar Seih Al Nahidah Trading

Anwar Seih Al Nahidah Trading is a transportation company 
established in 1995 serving the local market with services 
such as transportation of commodities, fuel, hazardous 
waste management, medical waste management in 
addition to transportation of drinking water, non-drinking 
water and sewage water.

Benefits/Impacts from Khazzan project for SME 
Deve lopment :

• Support and advice given to enhance company identity

• Social media review and analysis.

• Advice and guidance on the development of content for 
different media such as the company’s website. 

• Review of accounting systems and advice on the best 
system to be used as per the company’s activities and 
requirements. 

• Creation and maintenance of Assets Register for better 
asset management. 

• Guidance and introduction of company’s operations and 
best practices in the management of contracts.

Performance Rate:  20.81% - 27.13%  :مؤشر األداء
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حمد بن سنان بن حمد الغيثي 
والية بوشر، محافظة مسقط

Hamed Sinan Hamed Al Ghaithi 

Willayat Bawshar, Governorate of Muscat

دار الغيث لألعمال التجارية

الكاتــب المترجــم حمــد بــن ســنان الغيثــي عمــل علــى ترجمــة بعــض مــن الكتــب فــي 
المجــال العلمــي، يمتلــك حمــد خبــرة فــي علــوم األحيــاء الجزيئيــة التــي جعلتــه 
مؤهــا لفهــم النصــوص األصليــه للكتــب العلميــة التــي قــام ويقــوم بترجمتهــا، 
ــي. ــم العرب ــي العال ــة ف ــكار الحديث ــذ لألف ــح منف ــة وفت ــة العربي ــراء الثقاف ــدف إث به

ومــن ضمــن الكتــب العلميــة التــي قــام بترجمتهــا حمــد الغيثــي،  كتــاب “أشــكال ال 
نهائيــة غايــة فــي الجمــال” الــذي حــاز علــى جائــزة الســلطان قابــوس للثقافــة والفنون 

واآلداب فــي عــام 2016 ، وكتــاب ”إنســان النياندرتــال” و”الخايــا الجذعيــة.

اإلنجــازات واإلســتفادة التــي حصلــت عليهــا الشــركة عبــر برنامــج خــزان لتنميــة 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة:

تحليل نموذج العمل ومناقشة الفكرة العامة للمشروع.  •

تــم توجيــه المشــروع لعمــل كتيــب إرشــادات الشــعار لحفــظ الهويــة التجاريــة   •

للمشــروع. 

التوجيــه بعمــل خطــة تســويقية قويــة تضمــن الترويــج للمشــروع والكتــب التــي   •

ــة.  ــا للعام ــم ترجمته ت

ارشــاد المشــروع لمراقبــة الجانــب المالــي بكفــاءة والتحديــث المســتمر لكشــف   •

التدفقــات النقديــة

ونتيجــة لظــروف طارئــة، لــم يتمكــن مشــروع دار الغيــث لألعمــال التجاريــة مــن   •

البرنامــج.  اتمــام 

Dar Al Ghaith for Business

The company is involved in translation services including 
translation of books related to scientific field. The Promoter 
is experienced in Molecular Biology that qualifies him 
to understand the original texts of the scientific books. 
The objective is to enrich the Arabic culture and open a 
roadmap for modern ideas in the Arab world.

Among the scientific books translated by Hamad Al-
Ghaithi are: “Endless Forms Most Beautiful,” which won 
the Sultan Qaboos Award for Culture, Arts and Literature 
in 2016, and “Neanderthals” and “Stem Cells”.

Benefits/Impacts from Khazzan Project for SME 
Deve lopment :

• Analysis of the business model and overall concept

• Consultation on branding guidelines

• Marketing Plan Strategy Advice.

• Advise on financial management

• Due to unforeseen circumstances, Dar Al Ghaith could 
not complete the program.
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Performance Rate:  24.65%  :مؤشر األداء
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Testimonials from the Beneficiaries of Khazzan Project for SME Development

“I would like to extend my thanks to bp Oman and 
Sharakah for the valuable opportunity provided 
to AL Shahba Fitness Centre to join Khazzan 
Project for SME Development. The Program 
contributed effectively in developing my project 
from different aspects, importantly improving 
the financial management and elevating the 
competences of the human resources. Grant 
helped me to acquire additional Equipment 
needed to enhance the facilities of the gym. The 

Program helped in enhancing the marketing plan 
and promotion methods in a systematic way. 
Personally, the Program contributed in developing 
my management skills and leadership. We are 
pleased with the noticeable progress made which 
enables the gym to compete in the market.”

Hamdan Hamood Al Tamimi

Al Tamimi National Projects 

I joined Khazzan Project for SME Development 
in 2019 to improve the performance of my 
business by having consultancy and advisory 
support. I got the care  and guidance from the 
team in Sharakah. They guided and supported 
my business in difference areas such as how 
to improve my project in different areas such 
as: “Marketing, Organization & Follow-up and 

Financial management. They have been tracking 
the growth of the project and sales”. 

Nahed Abdullah Al Jaradi

Shim AL Shahba trading Joint Partnership

“The Program helped me to manage a number 
of things in my company that made me more 
professional in HR, Finance , Administration , 
planning, managing & developing the skills of 
the staff. Personally I can say that this is the best 
program for SMEs to enhance their operations & 
management. The program delivery was highly 

professional. The program is successful and we 
gained improvement in our business record.

Dr. Matlooba Ayoob Al Zadjali

Specialized Centre for Heart & Vascular Diseases (HVC)

“I joined the Khazzan Project for SME Development 
to benefit from the wealth of advice and guidance 
provided by the Experts in  Sharakah. The program 
has helped me improve my business by providing 
consultancy and guidance on how to improve my 
operations. I have availed financial support to 

expand my business. I am happy to see that my 
business is taking an upward curve to success.”

Sultan Nasser Al Saadi

GEO Solutions Engineering
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Achieved Objectives 

Despite the Covid 19 pandemic that resulted in delayed 
implementation and compelled some of the businesses 
to halt operations, the overall achievements are worth 
mentioning. 

Who have completed the program accomplished the 
following:

• Developed Business growth plan

• Developed budget and projected cash flow for 2021

• Some of the projects received Grants to improve and 
strengthen the operations. 

• Identified areas for improvement and allocated the 
financial support purely for business expansion

• Learned the importance of planning, marketing, branding 
and budgeting.

• Attended interactive workshop organized by bp Oman 
discussed the Small and Medium Enterprises (SMEs) 
situation and the solutions to overcome the effects of 
Covid-19 pandamic.

• Received Certificate for successfully completing the 
program

• Photoshoot Opportunity for the SMEs benefited from 
Khazzan Project for SME Development to be used for 
promotion.

For the 5th batch of Khazzan Project for SME Development 
a total of 214 Applications were received. Since inception 
of the program, more than 1,176 applications were 
received in all the five batches of the Khazzan Project for 
SME Development.

Khazzan Project for SME Development has been awarded 
by Riyada as the ‘Best Development Initiative’ in the 
category of Entrepreneur Supporters at the Riyada Award 
Ceremony for the year 2020, which was organized by the 
Authority of Small and Medium Enterprises Development 
(Riyada).

Because of the pandemic, many businesses / SMEs have 
been adversely affected and Sharakah assisted them to 
explore alternative solutions and use the grant efficiently 
for new ideas to sustain the business. 

• On account of the positive outcome of all Khazzan 
initiatives, it is strongly desired to continue with the 
initiative in future as well.

الصغيــرة  المؤسســات  لتنميــة  خــزان  برنامــج  مــن  الخامســة  النســخة  فــي 
ــات  ــي الطلب ــدد إجمال ــل ع ــج. وص ــام للبرنام ــم 214 لإلنضم ــم تقدي ــطة، ت والمتوس
المســجلة لإلنضمــام فــي برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 

علــى مــدى الخمــس ســنوات 1٫176 طلبــا.

حصــل برنامــج  خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى جائــزة   •

ــل  ــي حف ــال ف ــادة األعم ــن لري ــة الداعمي ــن فئ ــة ضم ــادرة تطويري ــل مب ــادة ألفض ري
جائــزة ريــادة األعمــال لعــام 2020م الــذي تنضمــة هيئــة تنميــة المؤسســات 

)ريــادة(. والمتوســطة  الصغيــرة 

الصغيــرة  المؤسســات  أغلــب  علــى  ســلبيا  كوفيــد-19  جائحــة  لتأثيــر  نظــرا   •

المنحــة  واســتخدام  بديلــة  حلــول  إيجــاد  فــي  شــراكة  ســاعدت  والمتوســطة، 
وتطويــره. المشــروع  اســتدامة  فــي  للمســاهمة  جديــدة  أفــكار  فــي  الماليــة 

نظــرا للنتائــج اإليجابيــة التــي حققهــا برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة   •

والمتوســطة فــي الخمــس ســنوات الماضيــة، فإننــا نوصــي بإســتمراره فــي 
المســتقبل.

األهداف المحققة في البرنامج 
كوفيــد-19  بجائحــة  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  تأثــر  مــن  بالرغــم 
ــاب  ــن أصح ــد تمك ــين، فق ــر والتحس ــط التطوي ــذ خط ــر تنفي ــي تأخ ــهمت ف ــي أس والت

يلــي: مــا  إنجــاز  مــن  التدريبــي  البرنامــج  اســتكملوا  الذيــن  الـــمؤسسات 

تطوير خطة لنمو األعمال التجارية   •

تطوير كشف التدفقات النقدية الـمتوقعة لعام 2021م   •

احصــول بعــض المشــروعات علــى منحــة ماليــة مــن شــركة بــي بــي ُعمــان لتطويــر   •

األعمــال.

ــذ  ــل تنفي ــن أج ــمالية م ــمنحة الـ ــص الـ ــر وتخصي ــين / التطوي ــاالت التحس ــد مج تحدي  •

خطــة التطويــر / التوســعة للـــمشروع 

تعلـم أهمية التخطيط المالي واإلداري والتسويق والهوية   •

وضــع  حــول  عمــان  بــي  بــي  شــركة  مــن  بتنظيــم  تفاعليــة  ورشــة  حضــور   •

المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19 ومناقشــة 
المتعلقــة. الحلــول 

الصغيــرة  المؤسســات  لكافــة  بنجــاح  البرنامــج  إتمــام  شــهادات  تســليم  تــم   •

البرنامــج. فــي  المشــاركة  والمتوســطة 

تــم عمــل تصويــر احترافــي للمؤسســات المشــاركة فــي برنامــج خــزان لتنميــة   •

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والتــي مــن خالهــا ســيتمكن أصحابهــا مــن 
اســتخدام الصــور فــي التســويق والترويــج لمشــاريعهم.
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 ، المالــي  الشــركة  أداء  تطويــر   فــي   للبرنامــج  االنضمــام  »ســاعدنا 
المســتقبلية  والخطــط  البشــرية  للمــوارد  واضحــة  سياســات  ووضــع 
هــذا  أعبــر  شــخصيا،  بالشــركة.  موظفينــا  مهــارات  تطويــر  باالضافــة   ،
البرنامــج مــن أفضــل البرامــج المعنيــة بتعزيــز المؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة، والبرنامــج تتــم إدارتــه بشــكل احترافــي. البرنامــج ناجــح 
ومــن خالــه اســتطعنا تغييــر الكثيــر مــن عملياتنــا بصــورة أفضــل.« 

»انضممــت لبرنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
ألجــل تطويــر أداء مشــروعي مــن خــال الحصــول علــى الدعــم والتوجيــه 
المناســبين لتطبيــق أفضــل الممارســات التجاريــة لنمــو المشــروع، وقــد 
حظيــت بإهتمــام المســؤولين مــن صنــدوق تنميــة مشــروعات الشــباب 
)شــراكة( حيــث قدمــوا لــي عــدة نصائــح فــي كيفيــة تحســين المشــروع، 

وهــم يتابعــون األداء بشــكل مســتمر، ولقــد أدى ذلــك إلــى توســع 
 مشــروعي. ســعيدة جــدا بــأن أرى عملــي ينمــو تصاعديــا. »إضافــة إلــى

ذلك،«.

سلطان بن ناصر السعدي
الحلول الجيولوجية الهندسية

د. مطلوبة بنت أيوب الزدجالية
المركز الدولي التخصصي ألمراض القلب واألوعية الدمويه

شهادات المشاركين في برنامج خزان لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

»أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى إدارة شــركة بــي. بــي. ُعمــان وشــراكة 
واللياقــة  للرشــاقة  الشــهباء  مركــز  لمشــروع  الفرصــة  إتاحــة  علــى 
البدنيــة لإلنضمــام إلــى برنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة. البرنامــج أســهم بشــكل فعــال فــي تطويــر المشــروع 
ورفــع  للمشــروع  الماليــة  اإلدارة  تحســين  أهمهــا  جوانــب  عــدة  مــن 
كفــاءة المــوارد البشــرية، إضافــة إلــى تطويــر األجهــزة والخدمــات التــي 

التســويق  آليــة  تطويــر  فــي  البرنامــج  أســهم  كمــا  المركــز.  يقدمهــا 
والترويــج للمشــروع وفــق خطــط مدروســة. علــى الصعيــد الشــخصي، 
أســهم البرنامــج فــي تنميــة مهاراتــي فــي اإلدارة والقيــادة وتعزيــز 
أســاليب التعامــل مــع العمــاء بما يخــدم اســتمراريتهم في المشــروع. 
ــة  ــه للمنافس ــا يؤهل ــروع مم ــوظ للمش ــور الملح ــدا بالتط ــعيدون ج س

فــي الســوق التجاريــة.«

»انضممــت لبرنامــج خــزان لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
لعــام019 لكــي أطــور مــن أداء مشــروعي مــن خــال الحصــول علــى 2 
ــروع  ــل المش ــة حص ــع المتابع ــا م ــه وفع ــاري والتوجي ــم االستش الدع
علــى نمــو ممتــاز، وقــد حظيــت بإهتمــام  المســؤولين مــن صنــدوق 

تنميــة مشــروعات الشــباب )شــراكة( حيــث قدمــوا لــي عــدة نصائــح فــي 
كيفيــة تحســين المشــروع مــن عــدة نواحــي مثــل: التســويق والتنظيــم 
والمتابعــة واألمــور الماليــة وهــم يتابعــون معــي النمــو بشــكل مــس

 تمر «                                

ناهد بنت عبداهلل الجرادية
شيم الشهباء للتجارة تضامنية

حمدان بن حمود التميمي 
مشاريع التميمي الوطنية
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نتيجة أداة تقييم أداء المشروع
كمــا تــم ذكــره ســابقا، قامــت شــراكة بتقييــم 15 مشــروعا. نتائــج التقييــم مكنــت مستشــاري شــراكة مــن تحديــد المجــاالت التــي تحتــاج إلــى اهتمــام أكثــر. ويوضــح الجــدول أدنــاه 

نتائــج التقييــم قبــل وبعــد اكتمــال البرنامــج.

BPMT 2 BPMT 1 إسم المشروع S.No.

%50٫46 %48٫46 المركز الدولي التخصصي ألمراض القلب واألوعية الدموية 1

%44٫05 %38٫75 الحلول الجيولوجية الهندسية 2

%30٫69 %26٫03 شيم الشهباء للتجارة تضامنية 3

%15٫44 %10٫88 الفصول األربعة المتحدة للتجارة 4

%26٫00 %16٫55 صناع المساحة لألعمال ش م م   5

 %36٫84 %29٫50 الشركة العالمية للطاقة المتجددة ش م م  6

%61٫65 %39٫09 هرمز لخدمات الطاقة ش م م 7

%35٫95 %30٫75 مؤسسة راجح العمري للتجارة و المقاوالت  8

%29٫25 %22٫20 مشاريع التميمي الوطنية  9

%41٫84 %36٫90 المتحدة للصناعات للنفطية ش م م  10

%43٫3 %31٫71 أركان صحار اللوجستية ش  م م  11

%35٫07 %29٫07 الدوسري العالمية ش م م  12

%53٫81 %45٫15 صلد االرض للمشاريع ش م م  13

 %27٫13 %20٫81 أنوار سيح النهيدة 14

%24٫65 %24٫65 دار الغيث لألعمال 15

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

السياسات والمعايير

تقيس هذه المعايير مدى تقييد 
المشروع بالسياسات العامة

7

االلتزام

تقييــد  مــدى  المعاييــر  هــذه  تقيــس 
واألنظمــة  بالقوانيــن  المشــروع 

االداريــة والشــؤون  العامــة 

التواصل

تقيــس هــذه المعاييــر قــدرات التواصــل واالتصال 
لــدى أصحــاب مــع المشــروع، ومــدى فعاليــة 

اليــات التواصــل المتبعــة

12

جودة المنتج/ الخدمة

تقيس هذه المعايير جودة المنتجات أو 
الخدمات التي يقدمها المشروع

التسويق والعالمة التجارية

المشــروع  قــدرات  المعاييــر  هــذه  تقيــس 
لتســويق المنتجــات والخدمــات ومــدى موائمة 
الهويــة البصريــة لخدمــات ومنتجــات المشــروع

34

المالية وتاريخ االئتمان

تقيس هذه المعايير القدرة المالية واالئتمانية 
للمشروع

56
الـموارد البشرية وبناء القدرات

تقيس هذه المعايير قدرة المشروع على تنمية الموارد 
البشرية ووجود أليات واضحة للتطوير
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التفاصيل النتيجة
المشروع بحاجة ماسة إلى تطوير كبير لضمان استمراريته والعمل بشكل جيد أقل من %30

أداء المشروع متوسط.  المشروع قد يكون جيدا في بعض المجاالت، لكن هناك بعض المجاالت التي تحتاج إلى تطوير 30% إلى %65

أداء المشروع جيد، وقد بنى المشروع على أسس قوية تمكنه من اإلستمرارية والنمو.  أعلى من %65

نظرة عامة على البرنامج
تطويــر أداء 15 مشــروعا صغيــرا أو متوســطًا مــن خــال تقييــم أداء المشــروع وتحديــد 
مواطــن القــوة وجوانــب التحســين ومــن ثــم تحديــد خطــة محــددة بفتــرة زمنيــة قدرهــا 
اإلداريــة،  بالشــؤون  المشــروع فــي 7 جوانــب عامــة متعلقــة  لتطويــر  12 شــهرا 
الهويــة، والتســويق، والجانــب المالــي، والمــوارد البشــرية، والتواصــل واالتصــاالت، 

ــة. ــات العام ــات، والسياس ــات أو الخدم ــودة المنتج وج

أداة تقييم أداء المشروع
طــورت شــراكة أداة تقييــم أداء المشــروع فــي عــام 2015م بهــدف تقييــم أداء 
األداة  تقــوم  وعلميــة،  منطقيــة  بمنهجيــة  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
بتقييــم المشــروع اســتنادا علــى 7 مجــاالت / جوانــب مختلفــة )تفاصيلهــا باألســفل(. 
تعتبــر األداة مصفوفــة تتكــون مــن 68 معيــار فرعــي والتــي مــن خالهــا تقيــس أداء 

كل مجــال/ جانــب، ويتــم تصنيــف األداء فــي 4 فئــات ) أ ، ب ، ج ، د (.

نتيجة أداة تقييم أداء المشروع
لــكل مجال/جانــب معايــره الخاصــة ووزن محــدد، تحــدد النتيجــة بالنســبة المئويــة 
وأعلــة نســبة ممكــن تحقيقهــا هــي 100%، بالمنطــق ال نتوقــع أن يحقــق أي مــن 
ــج  ــم تصنيــف النتائ ــك ت ــرة والمتوســطة علــى نســبة 100%، لذل المشــروعات الصغي

كاآلتــي: 

الـمؤسسات الداعمة للبرنامج

وزارة الطاقة والمعادن
هــي الجهــاز الحكومــي فــي ســلطنة عمــان والـــمسؤولة عــن وضــع وتنفيذ سياســة 

حكومــة ســلطنة عمــان الســتغال مــوارد النفــط والغــاز فــي الدولــة. 

)OQ( شركة النفط العمانية ش.م.ع.م
تعمــل شــركة النفــط العمانيــة ش.م.ع.م )OQ( 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 ش.م.ع.م )OQ( بيــن إدارة االســتثمار فــي 
موجــودات الشــق العلــوي التــي ال تشــغلها الشــركة علــى الصعيديــن المحلــي 
والعالمــي، وبيــن امتــاك أنشــطة الشــق العلــوي وأعمال الخدمات / الشــق الوســيط 
فــي الســلطنة، تهــدف هــذه االســتثمارات إلــى االســتفادة مــن خبــرة ســلطنة ُعمــان 
ــة،  ــة مجزي ــدات مالي ــة وعائ ــغيل قوي ــج تش ــق نتائ ــاز لتحقي ــط والغ ــة النف ــي صناع ف
والبحــث عــن فــرص تســاهم فــي تلبيــة الحاجــات المســتقبلية للطاقــة فــي الســلطنة، 

وتوفيــر قاعــدة للتنميــة المهنيــة للقــوى العاملــة العمانيــة.

مكتب محافظ محافظة الداخلية 

مكتب محافظ محافظة الظاهرة 

غرفة تجارة وصناعة عمان 
ــو لعــام 1973م، باعتبارهــا  تأسســت غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان فــي 15 مــن ماي
أحــد أهــم المرافــق العامــة والتــي تهــدف إلــى تنظيــم المصالــح التجاريــة والصناعيــة 
بــكل الوســائل  وتمثيلهــا والدفــاع عنهــا فــي مختلــف المجــاالت. كذلــك العمــل 
ــة  المتاحــة لتفعيــل العمــل االقتصــادي فــي الســلطنة مــن خــال المشــاركة الفعال

ــع مصــادر الدخــل الوطنــي. ــة وتنوي ــذ خطــط التنمي فــي تنفي

هيئــة تنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
)ريادة(

الصغيــرة  للمؤسســات  العامــة  بالهيئــة  رســميا  والمعروفــة  ريــادة  تأسســت 
ــح  ــل أن تصب ــن أج ــم 2013/36 م ــلطاني رق ــوم الس ــال المرس ــن خ ــطة م والمتوس
للمؤسســات  الفنــي  والدعــم  التطويــر  مقترحــات  وتقديــم  االستشــارية،  المظلــة 
الصغيــرة والمتوســطة. أيضــا تســاهم ريــادة فــي رفــع مســتوى المنافســة بيــن 
ــي. ــاد المحل ــة لاقتص ــة مضاف ــة قيم ــطة، إلضاف ــرة والمتوس ــات الصغي المؤسس

الوجهة لالستدامة
اســتدامة  فــي  متخصصــة  بحثيــة  استشــارية  شــركة  هــي  لاســتدامة  الوجهــة 
مــن  الوحيــدة  العمانيــة  المؤسســة  المجتمعيــة، وهــي  والتنميــة  المؤسســات 
فئــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة واألولــى مــن نوعهــا والمتخصصــة فــي 
مجــال تطويــر المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات واستشــارات االســتدامة الخاصة 
بالمؤسســات فــي الســلطنة. وتجمــع الوجهــة لإلســتدامة بيــن أفضــل الممارســات 
العالميــة والبحــث واالبتــكار؛ إلــى جانــب الخبــرة المحليــة العميقــة والوعــي الثقافــي 

ــي. ــتثمار االجتماع ــال االس ــي مج ــي ف اإلقليم
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أهداف برامج االستثمار االجتماعي لشركة بي. بي. ُعمان

عــرض التــزام واهتمــام شــركةبي. بــي. 
فــي  مســاهمتها  باســتمرارية  ُعمــان 

تطويــر الـــمجتمعات الـــمحلية 

إبراز دور شركة بي. بي. ُعمان في الـمساهمة 
في حل القضايا الـمتعلقة بالتنمية في 

سلطنة عمان 

الـمساهمة في نمو الـمجال 
االجتماعي واالقتصادي في 

الـمجتمع الـمحلي 

الـمساهمة في خلق فرص عمل جديدة 
والتقليل من نسبة الباحثين العمانيين عن 

العمل 

 الـمساهمة في رفع أداء وكفاءة
الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة 

 الـمساهمة في بناء قدرات
السكان الـمحليين 

اســتكمال الــدور الــذي تقــوم بــه الـــمبادرات 
الصغيــرة  الـــمؤسسات  لدعــم  القائمــة 
والـــمتوسطة، مــن خــال تحديــد االحتياجــات 
بالقطــاع  تعنــى  محــددة  مجــاالت  فــي 

االحتياجــات توفيــر  ومحاولــة  الريــادي 

 إضافة قيمة نوعية للبرامج
الحالية القائمة 

تعزيز العاقات مع أصحاب الـمصلحة 
والـمنظمات / الـمؤسسات الـمعنية 

بالقطاع الريادي واالجتماعي

نبذة عن شركة بي. بي. ُعمان
وقعــت شــركة بــي. بــي. ُعمــان لاكتشــاف )إبســيلون( الـــمتحدة اتفاقيــة مشــاركة 
اإلنتاجيــة الـــمعدلة لتطويــر حقــل خزان في منطقــة االمتيــاز EPSA( 61( مع حكومة 
ســلطنة عمــان، والتــي تــم مصادقتهــا بمرســوم ســلطاني رقــم )2014/11( فــي 

13 مــن فبرايــر لعــام 2014م.

يتــم إدارة منطقــة االمتيــاز )61( مــن قبــل شــركة بــي. بــي. ُعمــان والتــي تمتلــك حصــة 
مقدارهــا 60%، أمــا شــركة النفــط العمانيــة ش م ع م )OQ( فتمتلــك 30% ، وتحتفــظ 

شــركة بيترونــاس بالنســبة المتبقيــة %10

ــى  ــان إل ــلطنة عم ــي س ــان ف ــي. ُعم ــي. ب ــركة ب ــتثمار لش ــتراتيجية االس ــدف اس وته
ــة القريبــة  دعــم التنميــة االجتماعيــة وإيجــاد حلــول االســتدامة للـــمشاريع االقتصادي

ــركة. ــب للش ــاف والتنقي ــات االستكش ــة لعملي ــاز 61 التابع ــة االمتي ــن منطق م
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بدعم من شركة بي. بي. ُعمان
تنفيذ صندوق تنمية مشروعات الشباب ش م ع م )شراكة(

 برنامج خزان لتنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة 2020/2019م


