Khazzan Project
for SME Development 2016
Supported by BP Oman
Implemented by Fund for Development of Youth Projects
(Sharakah)
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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 Social Investment Projects Objectives
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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Showing BPs
on-going commitment
to develop
the local communities
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Build the capacity
of locals

04

2

3

Showcasing BPs
role in addressing
major developmen
issues

Contributing
to Oman's
socio-economic
growth
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Complement existing
initiatives that provides support to SMEs
by identifying and filling the gaps
in specific areas

4

Minimize the %
of job seekers
in the
community

8

Add quality
and value to the
existing
programs

5

Help elevate
the performance
of existing
small businesses

9

Strengthen relations
with stakeholders and key
organizations/people
in the field
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Supporting Organizations
Ministry of Oil and Gas

Oman Chamber of Commerce & Industry (OCCI)

Ministry of Oil and Gas is the 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.

OCCI, officially known as Chamber of Commerce and Industry of Oman was
established on May 15, 1973 as a public utility organisation. It was designed to
regularise the commercial and industrial interests and develop, defend and
represent them in different fields. It also works to boost the economy of the
Sultanate by implementing various development plans, diversifying sources of
national income.

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.

The Office of the Governor of Ad Dakhiliya
The Office of the Governor of Ad Dhahirah
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The Public Authority for SME Development (Riyada)
Riyada, officially known as the Public Authority for SME Development was
established by a Royal Decree No. 36/2013 in order to play a major role by being a
technical and consulting supporter along with a developer for the small and mediumsized enterprises. Further, it aims to raise the level of SMEs competitiveness and
adds value to the national economy.

Overview of the Program

BPMT Scoring

Enhancing the performance of 24 SMEs by evaluating their qualities and potentials
through identifying their strength points and potential growth opportunities in 12
months in 7 different areas: Business Administration, Branding and Marketing,
Finance, Human Resources, Communication and Relations, Products and Service
Quality, and Policies.

Each Function has its own weightage and each criterion has a weightage as well.
The score is calculated in percentage and the maximum score any business can
achieve is 100%. It is not expected that each SME will score 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

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 (as explained on the next page).
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).
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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 needs further
attention. The table below illustrates the results before and after implementing the program.

1

Compliance

Evaluating the
compliance with
regulations and
general guidelines
and its administrative
procedures
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2

Communication

Evaluating the
communication
skills of the business
owners

3

Product/Service
Quality
Evaluating the quality
of the products and/or
services

4

Marketing and
Branding
Evaluating the
branding and
the promotional
capabilities of the
business

5

Human Resources
& Capacity Building
Evaluating the
measures that the
business applies to
develop staff and
the availability of
a proper human
resources policies and
procedures

6

Financials &
Credit History
Evaluates the SMEs
financial and credit
position

7

Policies &
Standardization
Evaluates the business
adherence to industry
and international
standards

S.No.

Business Name

BPMT 1

BPMT 2

1

Abraj Desert Unique Products

39.75%

46.20%

S.No.

Business Name

BPMT 1

BPMT 2

14

Innovative Technology for Educational
Solutions LLC

24.75%

42.75%

2

Al Rasekh Al Raeda Co. LLC

22.10%

0.00%

3

Abu Al Khazama Medical Center

15.35%

24.35%

15

Shams Al Abyadh Trading LLC

19.75%

25.35%

Shumoukh Unique Garmets

20.10%

38.15%

35.50%

45.05%

9.15%

0.00%

4

Aflak Al Sama United

18.80%

26.00%

16

5

Ardh Al Luban Al Mutamaiza

15.80%

23.55%

17

Smart Network Trading

6

Al Batinah Marbles

34.85%

37.75%

18

Muscat Icons LLC

7

Al Mahri Industrial Projects

7.95%

19.73%

19

National Brigjht Oilfield

49.05%

0.00%

Smart Way Featured Projects LLC

12.60%

26.25%

7.30%

43.05%

8

Diba Cement Products Co.

29.35%

30.55%

20

9

Dhawahi Al Ain Al Wataniyah (Nizwa
Paper Products)

27.60%

33.40%

21

Tayyar Trading

22

34.50%

Fateel Integrated Projects

16.90%

26.65%

The Arabian Company For International
Harbor LLC

31.70%

10
11

Five Oceans LLC

56.15%

0.00%

23

Wadi Ninawa Trading

17.85%

26.25%

12

General Technical Resources

35.95%

50.10%

24

Thurayabiz LLC

43.25%

46.25%

13

Ibn Juma Al Fahdi TR

25.90%

31.25%
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Abraj Desert
Unique
Products

10

Abu
Al Khazama
Medical
Center

Aflak
Al Sama
United

Ardh
Al Luban
Al Mutamaiza

Al Batinah
Marbles

Al Mahri
Industrial
Projects

Dhawahi
Al Ain Al
Wataniyah
(Nizwa Paper
Products)

Fateel
Integrated
Projects

General
Technical
Resources

Ibn Juma
Al Fahdi TR

Innovative
Technology for
Educational
Solutions LLC

Shams
Al Abyadh
Trading LLC

Shumoukh
Unique
Garmets

Smart
Network
Trading

National
Brigth
Oilfield

Smart Way
Featured
Projects LLC

46.25%

43.25%
26.25%

7.30%

17.85%

34.50%

31.70%

43.05%
26.25%
13.60%

Muscat Icons
LLC

0.00%

9.15%
Five Oceans
LLC

0.00%

0.00%
Diba Cement
Products Co.

49.05%

45.05%

35.50%

38.15%
20.10%

25.35%

19.75%

24.75%

25.90%

31.25%

42.75%

50.10%
35.95%

26.65%

7.95%

16.90%

33.40%

27.60%

30.40%

56.15%
Al Rasekh
Al Raeda
Co. LLC

29.25%

23.98%

37.75%

34.85%
23.55%

15.80%

26.00%

18.80%

24.35%

0.00%

15.35%

22.10%

46.20%%

39.75%%

BPMT Results

Tayyar
Trading

The Arabian
Company For
International
Harbor LLC

Wadi Ninawa
Trading

ThurayaBiz
LLC
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39.75% - 46.20%

مؤشر األداء

Performance Rate

64%

60%

44%

34%

33%

33%

34%

28%

29%

39%

50%

35%

43%

53%

63%

63%

70%

40%

10%
0%
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

الـــــتـــــزام
Compliance

7

7

5

4

3

2

تعــد شــركة أبــراج الصحــراء للمشــاريع المتميــزة،
واحــدة مــن مجموعــة شــركات بطــي بــن حمــود بــن
خنفــور الدرعــي التــي تأسســت عــام 1982م ،بــدأت
شــركة أبــراج الصحــراء عملياتهــا التشــغيلية عــام
2009م فــي طيمســا بمنطقــة نــزوى الصناعيــة.

30%
20%

1

أبراج الصحراء للمشاريع
المتميزة

بعــد ســنوات مــن تأسيســها ،بــدأت شــركة أبــراج
الصحــراء بتقديــم مجموعــة شــاملة مــن المعــدات
المســتخدمة فــي حقــول النفــط.
حققــت أبــراج الصحــراء نقلــة نوعيــة مــن الناحيــة
االداريــة خــال فتــرة البرنامــج ،فقــد قــام باالســتثمار
فــي نظــام المــوارد ( )ERPالــذي مكــن الشــركة مــن
تقديــم وتنظيــم معلومــات الشــركة الماليــة والغيــر
ماليــة بشــكل منظــم ومهنــي ،كذلــك ،حــددت الشــركة
جميــع أنــواع المخاطــر المحتملــة المتعلقــة بأنشــطة
المشــروع ،حيــث تــم اســتخدام جــزء مــن المنحــة فــي
الحصــول علــى إجــراءات منهجيــة ،وامتــاك أدوات
إضافيــة لألمــن وللســامة.

Abraj Desert Unique
Projects
Abraj Desert Unique Projects is a
division of Batty Hamood Khanfoor
Al Daree Group of companies,
established since 1982. Abraj Desert
Unique started operations in 2009
from its base in Temsa, Nizwa
Industrial Area.
A few years after establishment, Abraj
Desert Unique Projects started to offer
a comprehensive range of products
in the oil field equipment fabrication
and superstructure field including
structural fabrication.
Abraj Desert Unique Project is
now using a comprehensive ERP
system that provides an up to date
and detailed financial and nonfinancial information. The company
has identified all types of potential
hazards related to their activities
and utilized its funds to establish
systematic procedures and acquire
additional safety tools.

ERP
System
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علي بن بطي بن حمود الدرعي
والية نزوى ،محافظة الداخلية

Ali Batty Hamood Al Daree
Willayat Nizwa, Governorate of Ad Dakhiliyah
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22.10%

مؤشر األداء

Performance Rate

المشــروع عبــارة عــن بوتيــك نســائي لخياطــة العبائــات

31%

32%

40%

50%

20%

21%

10%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

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

15

6

5

4

3

2

1

ومختلــف الملبوســات وفســاتين األعــراس لصاحبتــه

The business is a boutique for making
Abayas, Dresses and Wedding
Gowns. The owner, Ms. Hajer has
obtained a qualification from Lebanon
and studied fashion designing. Her
boutique aims to showcase and sell
her designs to interested female
customers.

بخصــوص األداء ،غيــر أن المشــروع شــارك فــي معــرض

Due to non-compliance from the
business owner, a second assessment
could not be completed. The company
participated in Eid Al Fitir 2017
Exhibition in Oman Convention and
Exhibition Center.

الفاضلــة /هاجــر بنــت محمــد البلوشــي التــي درســت
تصميــم األزيــاء ،وحصلــت علــى شــهادة للتصميــم مــن

40%

لبنــان ،يهــدف البوتيــك إلــى عــرض وبيــع التصاميــم لمــن

30%

لديــه االهتمــام مــن النســاء.

20%

نظــرا لعــدم تجــاوب صاحبــة المشــروع الســتكمال

10%

الـــــتـــــزام
Compliance

7

الراسخ الرائدة ش م م

0%

Al Rasekh Al Raeda
LLC

البرنامــج ،ال توجــد نتائــج للتقييــم الثانــي أو معلومــات
عيــد الفطــر 2017م الــذي أقيــم فــي قاعــة المعــارض
والمؤتمــرات.

هاجر بنت محمد بن عبد اهلل البلوشي
والية السيب ،محافظة مسقط

Hajer Mohammed Abdullah Al Baluchi
Willayat As Seeb, Governorate of Muscat
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15.35% - 24.35%

مؤشر األداء

Performance Rate

مركــز أبــو الخزامــي الطبــي (مركــز طبــي) هــي
50%

50%

40%

50%

المركــز فــي عــام ٢٠١٠م ،ويخــدم المركــز نيابــة

40%

ســناو،ووالية المضيبــي ويوجــد بالمركــز مختبــر إلجــراء

25%

20%

8%

0%

0%

5%

6%

10%

14%

20%

26%

35%

الفحوصــات الطبيــة.

The center expanded its services in
the main branch by purchasing new
medical equipment and it opened a
new branch in Willayat As Seeb.

60%

عيــادة أســنان وعيــادة عامــة وصيدليــة ،بــدأ نشــاط

30%

10%

قــام المركــز بالتوســع فــي الخدمــات فــي الفــرع
الرئيســي بشــراء معــدات طبيــة جديــدة ،وأفتتــح فــرع
جديــد للمركــز فــي واليــة الســيب.

0%

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

2

2

2

2

2

التواصل
Communication

17

مؤسســة فرديــه ،وتتمثــل انشــطة المؤسســة فــي

Abu Al Khuzama Medical Center is
Sole-Proprietor. The center consists
of Dental Clinic, General Clinic and
Pharmacy.

2

الـــــتـــــزام
Compliance

7

مركز أبو الخزامى الطبي

Abu Al Khuzama
Medical Center

هالل بن محمد بن حمود المحروقي
والية المضيبي ،محافظة الشرقية شمال

Hilal Mohammed Homoud Al Mahrooqi
Willayat Al Mudhaybi, Governorate of Ash Sharqiyah

16

18

Ahmed Salim Al Hamimi | Mohammed Ahmed Al Hamimi
Willayat Bawshar, Governorate of Muscat

محمد بن أحمد الهميمي

| أحمد بن سالم الهميمي
 محافظة مسقط،والية بوشر

Proper assets register is
maintained for the project

•

تم تسجيل صاحب المشروع في الهيئة الهامة

•

للتأمينات االجتماعية
•

1

2

3

4

5

0%
6

0%

16%

16%

26%

37%

33%

38%

56%

0%

تأمين الشركة والموظفين

االحتفاظ وتحديث سجل األصول بشكل منتظم

10%

4%

جودة المنتج

5%

•

20%

5%

تم شراء معدات طحن وتعبئة لتطوير وتحسين

38%

30%

بلمســة عمانيــة

7

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

•

40%

لتقــدم لعشــاق القهــوة قهــوة متنوعــة المــذاق

مؤشر األداء

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

The owner is registered with PASI
as a staff in the company

مــن مختلــف مناطــق العالــم وتحمــص بأحــدث التقنيــات

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

•

50%

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

The company and staff are
insured

60%

أصيلــة بإســتخدام أجــود أنــواع القهــوة المســتوردة

18.8% - 26.00%

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

•

New packaging and grinding
machines obtained as part
of product development and
improvement

 وتحضــر قهــوة،لمؤسســة أفــاك الســماء المتحــدة

التواصل
Communication

•

قهــوة أصيلــة هــي العالمــة التجاريــة المســجلة

Performance Rate

34%

Aflak Al Sama has established
Aseelah Coffee brand in 2016. They
provide coffee which is prepared
using high-quality coffee beans
imported from different parts of
the world and roasted through best
roasting machines to deliver variety
of coffee flavors.

أفالك السماء المتحدة ش
)م م (قهوة أصيلة

الـــــتـــــزام
Compliance

Aflak Al Samaa United
LLC (Aseela Coffee)

19

15.8% - 23.55%

مؤشر األداء

Performance Rate

42%

الهيدروليــك بكافــة أنواعهــا وخراطــة المعــادن .خــال

14%

8%

9%

15%

21%

26%

23%

25%

50%

خمــس ســنوات تــم افتتــاح أربــع ورش تعمــل بنفــس

40%

النشــاط فــي مناطــق االمتيــاز القريبــة مــن حقــول خــزان

30%

وفهــود وقــرن العلــم (غابــة) والدقــم.

20%

•

0%

0%

0%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

3

جودة المنتج /الخدمة
Product/Service Quality

4

0%
2

التواصل
Communication

21

6

5

الشــركة تــزاول نشــاط كبــس وإصــاح أنابيــب خراطيــم

1

تم افتتاح فرع جديد للشركة في صحار مما أدي
إلي زيادة نسبة المبيعات.

10%

الـــــتـــــزام
Compliance

7

42%

50%

60%

أرض اللبان للمشاريع
المتميزة

•

تم افتتاح محل متخصص في معدات االمن
والسالمة والحريق في نزوي

•

اتبع نظام مالي محدد مما ساهم في عمل
التدقيق المالي بشكل أفضل

•

أصبحت لدية خطة تسويق واضحة ساهمت

Ard Alluban
Al Mutamaiza
Ard Alluban presses and repairs all
types of hydraulic hose pipes and
turnery of metals. During five years,
they have opened four workshops
in different places near the fields of
Khazan, Qaran Alam (Ghaba) and
Daqum.
Ard Alluban opened second
branch in Willayat Sohar

•

Ard Alluban opened new shop
specializing in security and safety
in Nizwa

•

The company has an excellent
marketing plan and financial
system

•

بشكل إيجابي في الجانب التسويقي للمشروع.

محمد بن سليمان بن محمد الهنائي | عائشة بنت سليمان بن محمد الهنائي
والية بوشر ،محافظة مسقط

Mohammed Suliman Mohammed Al Hinai | Aysha Suliman Mohammed Al Hinai
Willayat Ad Duqm, Governorate of Al Wusta
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34.85% - 37.75%

مؤشر األداء

Performance Rate

52%

51%

60%
48%

53%

53%

35%

31%
13%

16%

23%

23%

0%

0%

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

23

6

5

4

3

2

60%
50%

شــركة الباطنــة للرخــام والجرانيــت هــو مصنــع للرخــام
ويعمــل مســوحات لمكامــن األحجــار فــي الســلطنة،
ويتخصــص فــي البحــث عــن الطــرق المثاليــة لإلســتفادة
مــن مخلفــات التصنيــع وتقليــل الفاقــد مــن عمليــات

40%

التصنيــع بمــا يخــدم البيئــة ويقلــل الضــرر البيئــي ،تــم

30%

انشــاء المشــروع فــي عــام 2012م ،وتجــدر اإلشــارة

20%

إلــى أن المشــروع يشــهد نمــو واضــح فــي حجــم

10%

األعمــال ،حيــث أنــه يصــدر منتجاتــه لــدول مختلفــة فــي

0%

الخليــج العربــي ،وعــدد مــن دول قارتــي أفريقيــا وآســيا.

1

الـــــتـــــزام
Compliance

7

70%

شركة الباطنة للرخام
والجرانيت

قامــت الشــركة باســتخدام المنحــة لشــراء عــدد
مــن المعــدات الحديثــة التــي مــن خاللهــا ســتقوم
باســتحداث منتجــات جديــدة لتحقــق زيــادة فــي

Al Batinah Marbles
Al Batinah Marbles is a marble factory
located in Tharmad. The project was
established in 2012 and has served
the locals as well as the international
markets like Asia, Africa and the Gulf
countries. The company is involved
in geological surveys and mapping of
potential marble quarries. They also
research new ways of minimizing
waste durin marble cutting processes
and utilize any waste for productive
purposes.
Al Batinah Marbles has invested
in new equipment and expanded
its technical capabilities to provide
variety of products and services.

تنافســية الشــركة .كمــا تــم زيــادة عــدد العمــال بمــا
يتناســب مــع تطــور أداء الشــركة .وتشــارك الشــركة
ايضــا فــي عــدد مــن المعــارض العالميــة واإلقليميــة،
وذلــك لالحتــكاك بالســوق العالمــي والتعــرف علــى
أحــدث التقنيــات التــي تخــص الرخــام واالحجــار.

حارث بن سيف بن حارث الخروصي
والية المصنعة ،محافظة الباطنة جنوب

Harith Saif Harith Al Kharousi
Willayat Al Musana, Governorate of Al Batinah-South
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7.95% - 23.98%

مؤشر األداء

Performance Rate

مشــاريع المهــري الصناعيــة هــو مشــروع متخصــص

43%

30%

35%

43%
29%

14%

7%

0%

0%

0%

0%

2%

7%

11%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

20%

إلــى هــذا البرنامــج واســتطاعت الحصــول علــى تمويــل

0%
3

جودة المنتج /الخدمة
Product/Service Quality

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

30%

 160ألــف ريــال عمانــي ،كمــا أنهــا أول شــركة انضمــت

The company was able to secure 2
contracts worth OMR 160,000 and was
the first company to secure additional
finance from Sharakah. Production
has expanded and they have a better
administrative structure in place.

40%

10%

2

التواصل
Communication

25

6

5

4

فــي انتــاج أنــواع مختلفــة مــن الســياج ،وهــو مشــروع

Al Mahri Industrial Project is
specialized in producing different
types of fences. It’s a newly formed
company established in 2016 and it is
located in industrial area in Gala.

50%

1

الـــــتـــــزام
Compliance

7

مشاريع المهري الصناعية

Al Mahri Industrial
Projects

حديــث النــشء تــم انشــائه فــي عــام ٢٠١٦م ويقــع
المشــروع فــي منطقــة غــا الصناعيــة
اســتطاعت الشــركة الحصــول علــى عقــود بقيمــة

إضافــي مــن شــراكة ألجــل التوســع فــي االعمــال،
وقامــت أيضــا بتطبيــق أنظمــة إداريــة للمشــروع.

ناصر بن سعد بخيت مقدم المهري
والية بوشر ،محافظة مسقط

Naseer Saad Bakhit Al Mahri
Willayat Bawshar, Governorate of Muscat
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Sinan Ahmed Mohammed Al Shehhi | Said Ahmed Mohammed Al Shehhi
Willayat Nizwa, Governorate of Ad Dakhiliyah

سنان بن أحمد بن محمد الشحي | سعيد بن أحمد بن محمد الشحي
والية دبا محافظة مسندم

80%

 كمــا،) ســنتمتر١٥،٢٠ ،١٠( وبمختلــف المقاســات

70%

.ينتــج الطابــوق الممتلــئ والطابــوق العــازل للحــرارة

60%

تطور المشروع في الجانبين االداري والمالي

•

40%

تم نقل المصنع الي موقع أفضل من بمساحة

•

50%
30%

0%
1

.وبتكلفة استئجار شهرية أقل من الحالية

مازال في طور االنتقال الى موقع أخر وقت
.التقييم الثاني

•

2

3

4

5

6

7

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

الحكومة مساحتها أكبر من األرض الحالية

لم يطرأ تغيير ملحوظ في المشروع كون أنه

20%
10%

 وقد حصل على ارض انتفاع صناعية من،أكبر

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

At the time of the 2nd evaluation
the project was in re-allocation
status

أنــواع مــن الطابــوق مثــل الطابــوق العــادي المفــرغ

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

•

It has been awarded an industrial
land from the government and
will be moving to a new location
that offers more space and
reduced rental charges

مؤشر األداء

المشــروع هــو عبــارة عــن مصنــع للطابــوق ينتــج عــدة

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

•

The project witnessed an
improvement in its Administrative
and Financial procedures

29.35% - 30.55%

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

•

Performance Rate

التواصل
Communication

The project is a bricks factory located
in Daba. The factory produces several
types of bricks, such as ordinary
hollow bricks with different sizes
10 centimeters, 15 centimeters, 20
centimeters, and crushed bricks. It
also produces thermal insulation
bricks.

شركة دبا للمنتجات
االسمنتية

الـــــتـــــزام
Compliance

Daba Cement Products
Company

27

28

Hamed Mohammed Khalfan Al Ghatrifi
Willayat Nizwa, Governorate of Ad Dakhiliyah

حمد بن محمد بن خلفان الغطريفي
 محافظة الداخلية،والية نزوى

Performance Rate

27.60% - 33.40%

مؤشر األداء

47%

43%

8%

21%

15%

3%

10%

16%

9%

20%

25%

30%

18%

0%
2

3

4

5

6

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

1

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

.خدمــات ســريعة وبجــودة عاليــة

40%

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

 يســعى،إنتــاج أكــواب ورقيــة مخصصــة حســب الطلــب

50%

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

فــي التعامــل مــع طلبــات العمــاء بالعمــل فــي

60%

48%

المصنــع إلــى توفيــر خدماتهــا عبــر اإلنترنــت لتوفيــر

حقــق المصنــع فــي فتــرة وجيــزة نجاحــا وأكتســب خبــرة

70%

التواصل
Communication

In a short span of time, the factory
has gained the acumen and expertise
needed to handle all types of orders.
Its Working hard to install online
systems and policies to meet the
growing market demand.

.مصنــع النتــاج االكــواب الورقيــة

53%

 وهــو،م2015 للمنتجــات الورقيــة تأسســت عــام
50%

Dhawahi Al Ain Al Wataniyah known
as (Nizwa Paper Products) was
established in 2015. The factory is
located in Nizwa Industrial Estate
and
produces
paper
products
like disposable cups.

58%

ضواحــي العيــن الوطنيــة المعرفــة بشــركة نــزوى

7

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

ضواحي العين الوطنية

الـــــتـــــزام
Compliance

Dhawahi Al Ain
Al Wataniyah
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16.90% - 26.65%

مؤشر األداء

Performance Rate

فتيــل للمشــاريع المتكاملــة هــو عبــارة عــن مصنــع

18%

25%

33%

34%

38%

45%
34%

34%

0%

0%

4%

8%

4%

9%

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

31

6

5

4

3

2

بشــراء معــدات جديــدة منهــا بــرادة لحفــظ التمــور،

Fateel participated in the Annual
Date Festival. Used the grant to
purchase new equipment including
a refrigerator to store dates and
a packaging machine.

وتغليــف التمــور .ويتميــز بصنــع قهــوة نــواة التمــر

50%
40%

المشــروع أبنــاء محافظــة الداخليــة.

30%

شــارك المشــروع فــي مهرجــان التمــور الــذي يقــام

20%

ســنويا فــي محافظــة الداخليــة ،واســتفاد مــن المنحــة

0%
1

إلنتــاج التمــور بشــتى أنواعهــا ،باإلضافــة إلــى تعبيــة

Fateel for integrated projects is a
Date Production Factory. It produces
various kinds of dates, in addition to
packaging dates. It is characterized by
the production of dates kernel coffee.
The project serves the people of the
governorate of Al Dakhiliyah.

ويقــوم بإنتــاج التمــر الخــام ،والتمــر المعمــول ،ويخــدم

10%

الـــــتـــــزام
Compliance

7

فتيل للمشاريع المتكاملة

Fateel for Integrated
Projects

وجهــاز للتغليــف ،كمــا قــام بتطويــر أليــة التقديــم
والعــرض يإســتخدام علــب بأشــكال متنوعــة.

ناصر بن حمد محمد السليماني
والية منح ،محافظة الداخلية

Naseer bin Hamad bin Mohammed Al Sulaimani
Willayat Manah, Governorate of Ad Dakhiliyah
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56.15%

مؤشر األداء

Performance Rate

المحيطات الخمسة ش م م

Five Oceans LLC

شــركة المحيطــات الخمســة هــو مصنــع متخصــص

Five Oceans LLC is a fish processing
unit that exports different varieties
of fishes to local and international
markets such as Africa and Europe.

حصلــت شــركة المحيطــات الخمســة علــى المركــز األول

Five Oceans was conferred with
the Riyada Award for Best Medium
Size Manufacturing Company in
Oman in 2015. In 2018, the company
was awarded His Highness Sheikh
Mohamed Bin Rashed Award for Best
Manufacturing SME in the Arab World.
Earlier in the year, he launched a new
brand called Tari and the factory was
the first in Oman to achieve British
Retail Consortium (BRC) Certificate
with A Grade in 2017.

فــي انتــاج وتصديــر المنتجــات البحريــة إلــى األســواق

41%

38%

48%

61%

64%

80%

66%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

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
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5

4

3

2

1

الـــــتـــــزام
Compliance

7

6

100%
80%

المحليــة والدوليــة كأفريقيــا وأوروبــا.

فــي فئــة المشــروعات الصناعيــة المتوســطة فــي

60%

جائــزة ريــادة فــي عــام 2015م ،كمــا حصلــت علــى

40%

المركــز األول علــى مســتوى الوطــن العربــي ضمــن

20%
0%

جائــزة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد لدعــم
مشــاريع الشــباب فــي دورتهــا العاشــرة ،وقــام صاحــب
المشــروع بتدشــين العالمــة التجاريــة “طــري” ،كمــا
حصــل المشــروع علــى شــهادة ســامة الغــذاء مــن
( )British Retail Consortiumفــي الفئــة األولــى
فــي عــام 2017م.

داؤود بن سليمان بن أحمد الوهيبي
والية بدبد ،محافظة الداخلية

Dawood Suleiman Ahmed Al Wahaibi
Willayat Bid Bid, Governorate of Ad Dakhiliya
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35.95% - 50.10%

مؤشر األداء

Performance Rate

تأسســت شــركة المــوارد الفنيــة الشــاملة عــام

60%

35%

18%

10%

21%

40%

20%

31%

36%

47%

51%

63%

65%

64%

58%

67%

80%

20%
0%
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جودة المنتج /الخدمة
Product/Service Quality

التواصل
Communication
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الـــــتـــــزام
Compliance

7

الموارد الفنية الشاملة

General Technical
)Resources (GTR

2012م وهــي تعمــل فــي مجــال حلــول الشــبكات

)General Technical Resources (GTR
was established in 2012 to provide
highly effective integrated solutions
in telecommunication, electrical and
infrastructure sectors. The company
successfully completed projects for
Omantel, Oman Fiber Optic, Zubair
Corporation, Bahwan and others.

وكذلــك حصــل المشــروع علــى شــهادة اآليــزو ،ويعمــل

Recently, GTR managed to get
contracts
with
Sultan
Qaboos
University and Oman Broadband
Company. GTR was awarded ISO
quality certificate and have expanded
their services to include connecting
fiber optic cables. In 2017, they
opened a new office in Al Khoudh and
the number of staff increased to reach
30.

(انشــاء وصيانــة شــبكات اإلنترنــت وخطــوط الهاتــف)،
وتمتلــك الشــركة قاعــدة مــن العمــاء تتضمــن شــركة
عمانتــل ،ومجموعــة الزبيــر والشــركة العمانيــة لألليــاف
البصريــة وشــركة بهــوان وغيرهــا.
حصــل المشــروع حديثــا علــى عقــود مــع الشــركة
العمانيــة للنطــاق العريــض وجامعــة الســلطان قابوس،
المشــروع حاليــا نطــاق كابــات األليــاف البصريــة ،وتــم
افتتــاح مكتــب جديــد لهــا فــي الخــوض بمحافظــة
مســقط وارتفــع عــدد العمــال ليصــل إلــى  30عامــل.

داؤود بن سليمان بن حمد العامري
والية السيب ،محافظة مسقط

Dawood Sulaiman Hamad Al Amri
Willayat As Seeb, Governorate of Muscat
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االحصاءات

Statistics
Only 14 SMEs out of 24 submitted the required information for this survey

 مؤسسة24  مؤسسة من أصل14 شارك في هذه اإلحصائية

التوزيع حسب المحافظات

Distribution by
Governorate

التوزيع حسب القطاعات

Distribution by Sectors
Manufacturing

8

57.1%

القطاع الصناعي

االحصاءات

Statistics
Only 14 SMEs out of 24 submitted the required information for this survey

عدد السنوات منذ االنشاء

Years of Operation
Less than 1 year

3

21.4%

أقل من سنة

Muscat

8

57.1%

مسقط

Services

4

28.6%

1 to 3 years

2

14.3%

Ad Dakhiliya

2

14.3%

الداخلية

القطاعي الخدمي

 سنوات3 سنة إلى

Trading

2

14.3%

3 to 5 years

4

28.6%

South Al Batinah

2

14.3%

الباطنة جنوب

القطاعي التجاري

 سنوات5  سنوات إلى3

More than 5 years

5

35.7%

North Al Batinah

1

7.1%

الباطنة شمال

أكثر من خمسة سنوات

North Ash Sharqiyah

1

7.1%

الشرقية شمال

57.10%

 مؤسسة24  مؤسسة من أصل14 شارك في هذه اإلحصائية

Micro (less than 5
employees)

3

21.4%

متناهية الصغر

Small (6 to 25
employees)

9

64.3%

صغيرة

Medium (More than 25
employees)

2

14.3%

متوسطة

64.30%

35.70%

57.10%

حجم المؤسسة

Business Size

28.60%
21.40%
28.60%
14.30%

Governorate of
Muscat

36

Governorate of
Dakhiliya

14.30%

Governorate of
South Al Batinah

7.10%

7.10%

Governorate of
North Al Batinah

Governorate of
North Sharqiyah

14.30%

21.40%

14.30%

Manufacturing
Sector

Service
Sector

Trading
Sector

14.30%

Less than 1 Year

1 to 3 years

3 to 5 years

More than
5 years

Micro
(Less than 5 employees)

Small
(6 to 25 employess)

Medium
(More than 25 employess)
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االحصاءات

Statistics
Only 14 SMEs out of 24 submitted
the required information for this
survey

24  مؤسســة مــن أصــل14 شــارك فــي هــذه اإلحصائيــة
مؤسســة

عدد الموظفين

Number of Employees
Total number of staff registered in
the beneficiaries 160 (Unaudited)

بلــغ اجمالــي عــدد الموظفيــن فــي الشــركات المســتفيدة

دخل المؤسسة

OMR 0 to 5,000

6

42.9%

OMR 5,001 to 50,000

7

50%

OMR 50,001 to 100,000

1

7.1%

The total number of Omani staff recorded in the beneficiaries companies 47

 موظفا عمانيا47 بلغ اجمالي عدد الموظفين العمانيين المسجلين في الشركات المستفيدة

 موظفــا (حســب البيانــات المقدمــة ولــم يتــم التحقــق160
)مــن الجهــات المعنيــة

Turnover

عدد الموظفين العمانيين

Omani Staff

عدد الموظفين

Number of Employees

Number of SMEs

عدد المؤسسات

1 employee

4

4

1

Number of Omani Employees in the
Company

عدد الموظفين العمانيين

1 – 20 staff

12

85.7%

 موظف20  إلى1 من

2 employees

2

2

2

 ريال عماني50٫000  إلى5٫001 من

21 – 40 staff

2

14.3%

 موظف40  إلى21 من

3 employees

4

4

3

 ريال عماني100،000  إلى50٫001 من

41 – 60 staff

 موظف60  إلى41 من

5 employees

2

2

5

61 – 80 staff

 موظف80  إلى61 من

8 employees

1

1

8

81 – 100 staff

 موظف100  إلى81 من

9 employees

1

1

9

 االف ريال عماني5 إلى

50%
42.90%

29%

85.70%

ﻋﻤﺎﻧﻲ
Omani
7.10%

RO 0 to
5,000

38

RO 5,000 to
50,000

RO 50,000 to
100,000

واﻓﺪ
Expatriate

71%

14.30%
0%

0%

RO 100,000 to
500,000

More than
RO 500,000

1 - 20
staff

21 - 40
staff

0%

0%

0%

41 - 60
staff

61 - 80
staff

81 - 100
staff
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25.90% - 31.25%

مؤشر األداء

Performance Rate

44%

47%

47%

50%

60%

29%

33%

5%

10%

16%

16%

19%

20%

29%

33%

40%

الشــركة فــي عــام 2010م بهــدف توفيــر ميــاه نقيــة

30%

صالحــة لجميــع االســتعماالت ،وتعمــل الشــركة فــي

0%
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

41

الـــــتـــــزام
Compliance

7

6

5

4

3

رائــدة فــي مجــال تصميــم ،وتصنيــع وحــدات تنقيــة

50%

10%

2

شــركة إبــن جمعــة الفهــدي ،هــي شــركة عمانيــة
وتحليــة وإزالــة األمــاح مــن ميــاه اآلبــار والبحــار ،تأسســت

20%

1

شركة إبن جمعه الفهدي
للتجارة

مجــاالت أخــرى مثــل تركيــب وتجهيــز أحــواض الســباحة،
وتصميــم وتجميــع محطــات الصــرف الصحــي،
ومضخــات الميــاه ،ولوحــات التحكــم الكهربائيــة.
اســتطاعت شــركة ابــن جمعــة توســيع أعمالهــا
لتشــمل الفنــادق والجهــات الحكوميــة والشــركات
والمصانــع ،وكنتيجــة لحجــم الطلــب ،تــم توســعة
الورشــة الموجــودة فــي الشــركة وبنــاء مســتودع
إضافــي لتخزيــن المــواد والمعــدات المســتخدمة
لتحليــة الميــاه.

Ibn Juma Al Fahdi
Trading
Ibn Juma Al Fahdi Trading is an
Omani company that specializes in
designing, manufacturing, purifying
and filtering sodium from water.
Ibn Juma Al Fahdi Trading was
established in 2010 and they operate
in different areas, such as; installation
and setting-up of swimming pools,
water pumps, fire safety devises and
electrical control panels.
Ibn Juma has expanded his business
to serve hotels, government institutes,
companies and factories. As a result
of the demand, the company has
expanded and built an additional
warehouse to store materials and
equipment used for desalination.

عبد اهلل بن جمعه بن سيف الفهدي
والية بركاء ،محافظة جنوب الباطنة

Abdullah Juma Saif Al Fahdi
Willayat Barka, Governorate of Al Batinah South
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24.75% - 42.75%

مؤشر األداء

Performance Rate

التكنولوجيا المبتكرة
للحلول التعليمية
إنوتــك هــي شــركة تأسســت عــام 2013م بهمــة 4

70%

75%
58%

38%

36%
19%

0%

8%

13%

25%

30%

38%

50%

50%

20%

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

4

3

التواصل
Communication

43

60%
40%

2

الـــــتـــــزام
Compliance

7

6

5

80%

1

0%

مهندســين عمانييــن ،تعتبــر إنوتــك مــن أوائــل الشــركات
العمانيــة المختصــة بالطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،وقــد
قامــت الشــركة بتصنيــع منتــج “صنــدوق اإلبتــكار”
وطرحــه فــي األســواق المحليــة والدوليــة ،وتقــوم
الشــركة بــدورات تدريبيــة فــي مختلــف محافظــات
الســلطنة والعمــل علــى نشــر الوعــي عــن الطباعــة
ثالثيــة األبعــاد.
تــم مؤخــرا تدشــين منتــج “صنــدوق االبتــكار” وتصديــره
عالميــا ،وهــو عبــارة عــن عــدة تعليميــة مبتكــرة
لألطفــال بهــدف تعليــم الطفــل بطريقــة آمنــة وممتعــة
لتجميــع قطــع اإللكترونيــات باســتخدام المغناطيــس،
وقــد حصــل عثمــان المنــذري ،مؤســس إنوتــك علــى
جائــزة ريــادة ألفضــل رائــد أعمــال فــي الســلطنة
لعــام 2017م ،إضافــة إلــى ذلــك ،تنشــط “انوتــك”
بالمشــاركة فــي المعــارض المحليــة واالقليميــة
والدوليــة.

Innotech
Innotech was established in 2013
by 4 Omani engineers. Innotech is
one of the first companies in Oman
specializing in 3D printing. Innotech
succeeded in developing what they
call “InnoBox” and sell it locally
and globally. Innotech is active in
conducting workshops and building
awareness amongst locals about 3D
Printing.
Innotech launched “InnoBox” and
started exporting it worldwide.
InnoBox is an educational tool
for children to teach them about
electronics in a safe, fun and practical
way using custom designed electronic
parts that snap together easily using
magnets. Othman Al Manthari, the
founder was announced as the Best
Entrepreneur in Oman at Riyada
Award in 2017. Since, the company
has participated in many exhibitions
locally and internationally.

عثمان بن علي بن مكتوم المنذري
والية السيب ،محافظة مسقط

Othman Maktoom Ali Al Manthari
Willayat As Seeb, Governorate of Muscat
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44

Zuhair Khalfan Al Subhi
Willayat Barka, Governorate of Al Batinah South

زهير بن خلفان الصبحي
 محافظة الباطنة حنوب،والية بركاء

2

3

5

6

0%

14%

11%

0%
4

7

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

1

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

0%
 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

.العمانــي علــى أبــواب االلمنيــوم

17%

10%

وتتميز المنتجــات بإضافــة طابــع التــراث.،المشــروع

13%

 وإضافــة معــدات جديــدة زادت مــن إنتاجيــة،واليــة بــركاء

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

20%

14%

توســع المشــروع وذلــك بافتتــاح معــرض جديــد فــي

0%

30%

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

40%

.الجــودة فــي االقفــال واالكسســوارات المســتخدمة

مؤشر األداء

34%

 تتميــز منتجاتهــم بتقنيــة المانيــة عاليــة،والحكوميــة

29%

50%

38%

المشــروع المبانــي الســكنية والتجاريــة والصناعيــة

19.75% - 25.35%

50%

60%

44%

 ويســتهدف،)UPVC( ونوافــذ اليــو بــي فــي ســي

التواصل
Communication

The project expanded by opening
a new showroom in Barka. They
added new equipment to increase the
project’s productivity. The Aluminum
doors produced by the project are
unique and distinguished with a touch
of Omani heritage.

شــمس االبيــض للتجــارة هــي ورشــة تصنيــع أبــواب

Performance Rate

40%

Shams Al Abyad Trading LLC is a
manufacturing workshop for UPVC
doors and windows. The project
targets
residential,
commercial,
industrial
and
governmental
buildings. They have high-quality
German technology which is used for
locks and accessories

شمس األبيض
للتجارة ش م م

الـــــتـــــزام
Compliance

Shams Al Abyadh
Trading LLC
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20.10% - 38.15%

مؤشر األداء

Performance Rate

46%

44%

53%
38%

41%

49%

60%

24%

18%

5%

11%

18%

24%

29%
16%

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

47

الـــــتـــــزام
Compliance

7

6

5

4

3

جميــع أنــواع المالبــس الموحــدة بشــكل جديــد ومتطور

50%
40%

والممرضــات ،وجنــود الوحــدات العســكرية وغيرهــا.
حصــل المشــروع علــى عقــود مختلفــة مــن الشــركات

20%

وبعــض الجهــات الحكوميــة .وفــي فتــرة برنامــج خــزان

10%

تــم توجيــه المشــروع لتغييــر الشــعار لخلــق هويــة

0%
2

يقــوم مصنــع الشــموخ لألزيــاء الموحــدة بتفصيــل
حســب متطلبــات الســوق كمالبــس العمــال ،واألطبــاء،

30%

1

مصنع الشموخ لألزياء
الموحدة

جديــدة وقويــة للمشــروع وهــذا مــا تــم تحقيقــه
فــي نهايــة عــام 2017م .وكذلــك ،تــم تثبيــت نظــام
محاســبي للمشــروع بهــدف أدارة األمــور الماليــة
وتســهيل الحســابات وتدقيقهــا بشــكل منظــم
وأســهل.

Shumuokh Unique
Garments
Al Shomoukh Unique Garments is
a factory that specializes in tailoring
all types of uniforms as per clients
‘orders. The company has a strong
base of customers from individuals,
companies and government entities.
The company expanded its customer
base to include new clients from both
private and public sectors. Shumoukh
went through a rebranding exercise
to reflect the identity of the business.
They also installed a new financial
system to have better control on the
financials.

سامية بنت خلفان بن سالم األخزمي
والية بركاء ،محافظة جنوب الباطنة

Samiya Khalfan Salim Al Akhzami
Willayat Barka, Governorate of Al Batinah South
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Waleed Majid Mohamed Al Kindi
Willayat As Seeb, Governorate of Muscat

وليد بن ماجد بن محمد الكندي
 محافظة مسقط،والية السيب

35.50% - 45.05%

مؤشر األداء

اآلليــة تقــدم مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات
78%

70%

2

3

4

0%
5

6

7

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

1

4%

27%
12%

20%

0%
المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

.فــي بعــض مــن المكاتــب الحكوميــة

20%

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

الشــركة كذلــك بتركيــب عــدد مــن كاميــرات المراقبــة

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

 كمــا قامــت،اإلنشــائية لشــركات الكهربــاء والمــاء

40%

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

 ومشــروعات الكابــات،تتعلــق بحلــول الشــبكات

14%

60%

 فقــد نفــذت الشــركة بنجــاح مشــروعات،وديناميكيــة

24%

تقــدم الشــبكة الذكيــة للتجــارة حلــول شــاملة

24%

80%

38%

. وإدارة مشــروعات تقنيــة المعلومــات،المعلومــات

65%

100%

60%

 وأمــن،واالستشــارات والحلــول فــي تقنيــة المعلومــات

التواصل
Communication

SNT
offers
dynamic
and
comprehensive
solutions.
The
company has successfully executed
projects
related
to
networking
solutions, and structured cabling for
Electricity & Water companies. SNT
also installed a number of CCTV
cameras in government offices.

Performance Rate

الشــبكة الذكيــة للتجــارة هــي شــركة للصناعــة

50%

Smart Network Trading (SNT) is
an Industrial Automation company
providing a broad range of information
technology and automation products
and services. The company is also
involved with providing IT consultancy
and solutions, Information security,
and IT project management.

الشبكة الذكية للتجارة

الـــــتـــــزام
Compliance

Smart Network Trading
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9.15%

مؤشر األداء

Performance Rate

أيقونات مسقط ش م م
أيقونــات مســقط هــي ورشــة االلمنيــوم لصاحبتهــا

Muscat Icons is an Aluminum
Workshop established in 2016 and
owned by Ms. Maryam Al Nairi,
located in Willayat As Seeb.

لم يستكمل أصحاب المشروع البرنامج

The company did not complete the
program.

مريــم بنــت محمــد بــن ســالم النيريــة وافتتــح المشــروع
38%

40%
30%

Muscat Icons LLC

فــي ٢٠١٦م فــي واليــة الســيب -منطقــة المعبيلــة

20%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

0%

3%

7%

10%
0%

0%

5%

10%
0%

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
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الـــــتـــــزام
Compliance

1

1

1

1

1

1

1

مريم بنت محمد بن سالم النيري
والية السيب ،محافظة مسقط

Maryam Hamad Salim Al Nairi
Willayat As Seeb, Governorate of Muscat
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39%

40%

21%

30%

0%

0%

0%

20%

0%

.يملكــون مشــروعا آخــر فــي نفــس المجــال

60%

0%

لــم يســتكمل أصحــاب المشــروع البرنامــج كــون أنهــم

75%

80%

.النفــط

مؤشر األداء

70%

متخصصــة فــي صيانــة األجهــزة المســتخدمة فــي آبــار

75%

الالمــع الوطنيــة لخدمــات حقــول النفــط هــي شــركة

49.05%

0%

The company did not complete the
program as the owner works in
another company that provides the
same services.

Performance Rate

0%

National Bright Projects Oilfield
Services LLC is a one stop shop
service inspection company providing
comprehensive oil field inspection
services.

الالمع الوطنية لخدمات
حقول النفط

25%

National Bright for Oil
Well Services

0%
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Sultan Ali Ahmed Al Busaidi
Willayat Al Amirat, Governorate of Muscat

سلطان بن علي بن أحمد البوسعيدي
 محافظة مسقط،والية العامرات

7

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

6

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

5

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

4

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

3

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

2

التواصل
Communication

الـــــتـــــزام
Compliance

1

53

12.6% - 26.25%

مؤشر األداء

Performance Rate
60%

70%

50%

متخصــص فــي التخلــص مــن المخلفــات الناتجــة مــن
العمــل فــي الحقــول النفطيــة.

21%

21%
0%

0%

4%

11%

19%

21%

26%

16%

25%

15%

40%

وقعــت الشــركة عــدة عقــود لتقديــم خدماتها لشــركات

30%

رائــدة مثــل شــركة حيــا للميــاه ،وشــركة أوربــك ،والعديد

20%

مــن الشــركات العاملــة فــي مجــال الطاقة

10%

Smart Way has secured several
projects with Haya Water, Orpic, and
some energy companies.

0%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

المالية وتاريخ االئتمان
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التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding
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Product/Service Quality

4

3

2

التواصل
Communication
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50%

مشــاريع طريــق اإلبــداع المتميــزة هــو مشــروع

Smart Way Featured Projects LLC
Oman is a service entity, established
to
provide
local
petroleum
companies with solutions to reduce
waste produced from downstream
operations.

1

الـــــتـــــزام
Compliance

7

6

5

60%

مشاريع طريق اإلبداع
المتميزة ش.م.م

Smart Way Featured
Projects LLC

حسني بن مبارك بن سيف العبري
والية السيب ،محافظة مسقط

Husni Mubarak Saif Al Abri
Willayat As Seeb, Governorate of Muscat
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7.30% - 43.05%

مؤشر األداء

Performance Rate

تيار لألعمال التجارية
يختــص مشــروع تيــار لألنظمــة فــي تطويــر األنظمــة
اإللكترونيــة الذكيــة ،وأنظمــة المحــاكاة ،ومــن أهــم

59%

54%

60%

االلكترونــي وصاعــق).

32%

31%

24%

34%

36%

50%

38%

44%

70%

المنتجــات التــي أنتجتهــا شــركة تيــار (المشــرف

40%
30%
20%

0%

0%

0%

4%

8%

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding
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Product/Service Quality

التواصل
Communication
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1

الـــــتـــــزام
Compliance

7

6

5

4

3

إلــى توفيــر اإلشــراف الكامــل لنقــل الطــاب مــن المنــزل
إلــى المدرســة .أمــا صاعــق فهــو نظــام يتــم مــن خاللــه
تحديــد الطائــرات بــدون طيــار الموجــودة فــي الجــو.

10%
0%

2

المشــرف اإللكترونــي وهــو نظــام ذكــي مبتكــر يهــدف

وقعــت شــركة تيــار عــدة عقــود لتركيــب وتنصيــب نظــام
المشــرف اإللكترونــي لعــدد مــن المــدارس الخاصــة في
الســلطنة ســيتم تفعيلهــا بــدءاً مــن العــام الدراســي
القــادم ،وتتوفــر التطبيقــات الذكيــة علــى متجــري

Tayyar Trading
Tayyar Systems specializes in system
integration. Tayyar developed two
flagship products - The Electronic
Supervisor and Sa’eq.
The Electronic Supervisor is a smart
’identification system for students
transportation management. Saéq is
a system that tracks drones.
The electronic Supervisor (ES) is now
used by several private schools in
Oman and the ES mobile application
is available on smart phones to be
downloaded by schools (Manager
app) and parents (Supervisor app).

أبل وجوجل.

عدنان بن أحمد بن حمد الشعيلي
والية بوشر ،محافظة مسقط

Adnan Ahmed Hamad Al Shuaili
Willayat Bawshar, Governorate of Muscat

56

31.70% - 34.50%

مؤشر األداء

Performance Rate
42%

34%

30%

40%

وفرديــة ،وكذلــك إجــراءات الحصــول علــى التأشــيرات

30%

لــكل دول العالــم ،وحجــز تذاكــر الطيــران والقطــارات فــي

0%
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
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الـــــتـــــزام
Compliance

7

6

5

4

3

2

(خيــام) هــي شــركة ســياحية تأسســت عــام 2013م،

50%

10%

1

الشــركة العربيــة للمراســي الدوليــة وتعــرف بإســم
تقــدم خدمــات تتعلــق بتنظيــم رحــات بحريــة ،وجماعيــة

20%

11%

20%

28%

24%

30%

30%

31%

34%

43%

43%

50%

60%

الشركة العربية للمراسي
الدولية ش م م

أوروبــا ،وتقــوم الشــركة أيضــا بتقديــم خدمــات حجــز
الســيارات وتنظيــم رحــات للعمــرة وللعــاج.
اســتطاعت شــركة خيــام أن تفــرض نفســها فــي
الســوق لتميــز خدماتهــم وخبرتهــم فــي قطــاع الســفر
والســياحة ،كحجــز التذاكــر والفنــادق حيــث تعمــل
الشــركة اآلن لتعزيــز خدماتهــا عبــر اإلنترنــت ،والتنــوع
فــي الرحــات ســواء ان كانــت ثقافيــة ،أو عالجيــة أو

The Arabian Company
)for Int Harpor (Khayam
Arabian Company for International
Harbor (Khayam) is a tourism
company providing inbound and
outbound services. Other than tours,
the company is also involved in car
rental services. Operational since
2013, the company provides tour
packages to cater to various market
segments.
Khayam has built a name for itself with
its wide and massive range of cultural
tours, adventurous tours therapeutic
tours, sports tours including VIP and
personalized tours.

رياضيــة وغيرهــا بأســعار جيــدة.

علي بن فيال بن علي الشعشعي
والية مسقط ،محافظة مسقط

Ali Fayal Ali Al Shashai
Willayat Muscat, Governorate of Muscat
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60

Ahmed Ibrahim Ali Al Ajmi
Willayat Sohar, Governorate of Al Batinah North

أحمد بن ابراهيم بن علي العجمي
 محافظة الباطنة شمال،والية صحار

43.25% - 46.25%

تهــدف شــركة “ثريابــز” إلــى فهــم أهــداف مشــاريع

2

3

4

70%

70%
49%

46%

33%
5

6

7

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

1

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

.اســتراتيجية للوقــوف علــى تحديــات الســوق الحاليــة

0%
الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

 كمــا حــددت مبــادرات،األفــكار الجيــدة والغيــر جيــدة

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

 حيــث قامــت بتطويــر أليــة لتحديــد،”خــارج الصنــدوق

20%

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

 وتســتخدم اســتراتيجية “التفكيــر،العمــاء بعمــق

مؤشر األداء

74%
26%

40%

39%

60%

37%

. وشــغف لتقديــم األفضــل لجميــع عمالئهــا،التســويق

38%

جعلهــا شــركة مميــزة فــي انتــاج أفــكار إبداعيــة فــي

80%

33%

 ممــا،“نفكــر بــرع الســحارة” شــعارا لهــا فــي أعمالهــا

46%

 تتخــذ شــعار،بنــاء الهويــات واالستشــارات التجاريــة

74%

شــركة ثريابــز هــي شــركة ابداعيــة مختصــة فــي

التواصل
Communication

ThurayaBiz approach to understanding
business objectives and formulating
an ‘out-of-the-box’ strategy is unique.
The company has created the concept
of value scorecard. It has successfully
distinguished why good and bad ideas
should not have the same values.
ThurayaBiz with their out-of-the-box
ideas, has identified key strategic
initiatives designed to address current
market issues and opportunities.

Performance Rate

44%

Thurayabiz LLC is a company involved
in branding and out-of-the-box
marketing services. Located in Sohar,
ThurayaBiz has been directly involved
in reinventing business models and
aligning the organizations to become
more valuable to its clients now and
in the future.

ثريابز للحلول المتكاملة
شمم

الـــــتـــــزام
Compliance

ThurayaBiz Integrated
Solution LLC

61

17.85% - 26.25%

مؤشر األداء

م وتوســع فــي2013 بدايــة المشــروع كان فــي عــام

62

Ali Abdullah Ali Al Ajmi
Willayat Al Khabora, Governorate of Al Batinah North

علي بن عبد اهلل بن علي العجمي
 محافظة الباطنة شمال،والية الخابورة

6

المالية وتاريخ االئتمان
Financials & Credit History

5

الـموارد البشرية وبناء القدرات
Human Resources & Capacity Building

4

التسويق والعالمة التجارية
Marketing and Branding

3

 الخدمة/جودة المنتج
Product/Service Quality

2

التواصل
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الـــــتـــــزام
Compliance

1

0%

0%

0%

7

السياسات والمعايير
Policies & Standardization

10%

8%

9%

20%

13%

30%

16%

.التقنيــة

16%

40%

24%

الســيارات ويعتبــر االول فــي المنطقــة المعنــي بهــذه

36%

50%

31%

أســتحدث المركــز تقنيــة أمريكيــة جديــدة لصبــغ

60%

50%

م2017

23%

The center offers advance car painting
services using a new American
technology and it is the first project
that applies this technology in the
region.

Performance Rate

،وادي نينــوى هــو مركــز إصــاح وصيانــة الســيارات

42%

Quick Touch Car Service is a car
repair and maintenance center. It was
established in 2013 and expanded in
2017.

نينوى للتجارة والمقاوالت

25%

Wadi Ninawa (Quick
Touch Car Service)

63

نتيجة أداة تقييم أداء المشروع
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20.10 ٪
9.15 ٪
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0.00 ٪
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37.75 ٪
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45.05 ٪

49.05 ٪
26.25 ٪

31.70 ٪

26.25 ٪

34.50 ٪

43.05 ٪

46.25 ٪
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43.25 ٪

أﺑﺮاج
اﻟﺼﺤﺮاءﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة

اﻟﺮاﺳﺦ اﻟﺮاﺋﺪة

ﻣﺮﻛﺰ اﺑﻮ اﻟﺨﺰاﻣﻰ
اﻟﻄﺒﻲ

أﻓﻼك اﻟﺴﻤﺎء
اﻟﻤﺘﺤﺪة

أرض اﻟﻠﺒﺎن اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ
ﻟﻠﺮﺧﺎم واﻟﺠﺮاﻧﻴﺖ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻬﺮي
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ دﺑﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
ا¡ﺳﻤﻨﺘﻴﺔ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺿﻮاﺣﻲ
اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻓﺘﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت
اﻟﺨﻤﺴﺔ ش م م

اﻟﻤﻮارد اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

اﺑﻦ ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻔﻬﺪي
ﻟﻠﺘﺠﺎرة

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﺤﻠﻮل
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﻤﺲ ا®ﺑﻴﺾ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة ش م م

ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺸﻤﻮخ
ﻟ²زﻳﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪة

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة

أﻳﻘﻮﻧﺎت ﻣﺴﻘﻂ ش
مم

اﻟﻼﻣﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮل
اﻟﻨﻔﻂ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻃﺮﻳﻖ
ا¡ﺑﺪاع اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ش
مم

ﺗﻴﺎر ﻟ²ﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﺳﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ش م م

وادي ﻧﻴﻨﻮى ﻟﻠﺘﺠﺎرة

ﺛﺮﻳﺎﺑﺰ ش م م
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معايير تقييم األداة

نتيجة أداة تقييم أداء المشروع

بشــكل عــام ،هنــاك  7جوانــب  /وظائــف يتــم تقييمهــا بإســتخدام أداة تقييــم أداء المشــروع حســب التفاصيــل الموضحــة

كما تم ذكره سابقا ،قامت شركة بتقييم  24مشروعا .نتائج التقييم مكنت مستشاري شراكة من تحديد المجاالت التي تحتاج إلى اهتمام أكثر .ويوضح الجدول أدناه نتائج التقييم قبل وبعد اكتمال البرنامج

فــي األســفل:

1

االمتثال

2

التواصل

3

جودة المنتج/
الخدمة

4

التسويق والعالمة
التجارية

الـموارد البشرية وبناء
القدرات

المالية وتاريخ
االئتمان

السياسات والمعايير

تقيس هذه المعايير مدى تقييد

تقيس هذه المعايير قدرات

تقيس هذه المعايير جودة

تقيس هذه المعايير قدرات

تقيس هذه المعايير قدرة

تقيس هذه المعايير القدرة

تقيس هذه المعايير مدى تقييد

المشروع بالقوانين واألنظمة

التواصل واالتصال لدى أصحاب

المنتجات أو الخدمات التي

المشروع لتسويق المنتجات

المشروع على تنمية الموارد

المالية واالئتمانية للمشروع

المشروع بالسياسات العامة

العامة والشؤون االدارية

مع المشروع ،ومدى فعالية

يقدمها المشروع

والخدمات ومدى موائمة

البشرية ووجود أليات واضحة

الهوية البصرية لخدمات

للتطوير

اليات التواصل المتبعة

ومنتجات المشروع
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5

6

7

إسم المشروع

1 BPMT

2 BPMT

1

أبراج الصحراءللمشاريع المتميزة

%39.75

%46.20

13

2

الراسخ الرائدة

%22.10

%0.00

14

إسم المشروع

1 BPMT

2 BPMT

ابن جمعة الفهدي للتجارة

%25.90

%31.25

التكنولوجيا المبتكرة للحلول التعليمية

%24.75

%42.75

3

مركز ابو الخزامى الطبي

%15.35

%24.35

15

شمس األبيض للتجارة ش م م

%19.75

%25.35

4

أفالك السماء المتحدة

%18.80

%26.00

16

مصنع الشموخ لألزياء الموحدة

%20.10

%38.15

5

أرض اللبان المتميزة

%15.80

%23.55

17

الشركة الذكية للتجارة

%35.50

%45.05

6

شركة الباطنة للرخام والجرانيت

%34.85

%37.75

18

أيقونات مسقط ش م م

%9.15

%0.00

7

مشاريع المهري الصناعية

%7.95

%19.73

19

الالمع الوطنية لخدمات حقول النفط

%49.05

%0.00

8

شركة دبا للمنتجات اإلسمنتية

%29.35

%30.55

20

مشاريع طريق اإلبداع المتميزة ش م م

%12.60

%26.25

9

مشاريع ضواحي العين الوطنية

%27.60

%33.40

21

تيار لألعمال التجارية

%7.30

%43.05

10

فتيل للمشاريع المتكاملة

%16.90

%26.65

22

الشركة العربية للمراسي الدولية العربية ش م م

%31.70

%34.50

11

المحيطات الخمسة ش م م

%56.15

%0.00

23

وادي نينوى للتجارة

%17.85

%26.25

12

الموارد الفنية الشاملة

%35.95

%50.10

24

ثريابز ش م م

%43.25

%46.25
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نظرة عامة على البرنامج

الـمؤسسات الداعمة للبرنامج
وزارة النفط والغاز

غرفة تجارة وصناعة عمان

هــي الجهــاز الحكومــي فــي ســلطنة عمــان والـــمسؤولة عــن وضــع وتنفيــذ سياســة حكومــة ســلطنة عمــان الســتغالل

تأسســت غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان فــي  15مــن مايــو لعــام 1973م ،باعتبارهــا أحــد أهــم المرافــق العامــة والتــي

مــوارد النفــط والغــاز فــي الدولــة.

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 العلــوي وأعمــال الخدمــات
 /الشــق الوســيط فــي الســلطنة ،تهــدف هــذه 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

تهــدف إلــى تنظيــم المصالــح التجاريــة والصناعيــة وتمثيلهــا والدفــاع عنهــا فــي مختلــف المجــاالت .كذلــك العمــل بــكل

تطويــر أداء  24مشــروعا صغيــرا أو متوســطا مــن خــال تقييــم قــدرات المشــروع وتحديــد مواطــن القــوة وجوانــب

نتيجة أداة تقييم أداء المشروع

بالشــؤون اإلداريــة ،الهويــة ،والتســويق ،والجانــب المالــي ،والمــوارد البشــرية ،والتواصــل واالتصــاالت ،وجــودة المنتجــات

لــكل مجال/جانــب معايــره الخاصــة ووزن محــدد ،تحــدد النتيجــة بالنســبة المئويــة وأعلــة نســبة ممكــن تحقيقهــا هــي

التحســين ومــن ثــم تحديــد خطــة محــددة بفتــرة زمنيــة قدرهــا  12شــهرا لتطويــر المشــروع فــي  7جوانــب عامــة متعلقــة
أو الخدمــات ،والسياســات العامــة.

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  36/2013مــن أجــل أن تصبــح المظلــة االستشــارية ،وتقديــم مقترحــات التطويــر والدعــم الفنــي
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة .أيضــا تســاهم ريــادة فــي رفــع مســتوى المنافســة بيــن المؤسســات الصغيــرة

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

 ،٪100بالمنطــق ال نتوقــع أن يحقــق أي مــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى نســبة  ،%100لذلــك تــم تصنيــف
النتائــج كاآلتــي:
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

تصنيــف األداء فــي  4فئــات ( أ  ،ب  ،ج  ،د ).
أعلى من ٪65

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

والمتوســطة ،إلضافــة قيمــة مضافــة لالقتصــاد المحلــي.

المســتقبلية للطاقــة فــي الســلطنة ،وتوفيــر قاعــدة للتنميــة المهنيــة للقــوى العاملــة العمانيــة.

مكتب محافظ محافظة الداخلية
مكتب محافظ محافظة الظاهرة
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نبذة عن شركة بي بي ُعمان
وقعــت شــركة بــي بــي 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
( )11/2014فــي  13مــن فبرايــر لعــام 2014م.

أهداف برامج االستثمار االجتماعي لشركة بي بي عمان
وتهــدف اســتراتيجية االســتثمار لشــركة بــي بــي  -عمــان فــي ســلطنة عمــان إلــى دعــم التنميــة االجتماعيــة وإيجــاد
حلــول االســتدامة للـــمشاريع االقتصاديــة القريبــة مــن منطقــة االمتيــاز  61التابعــة لعمليــات االستكشــاف والتنقيــب
للشــركة.

1

2

3

4

5

عرض التزام واهتمام شركة
بي بي -عمان باستمرارية مساهمتها

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

8

7

9

استكمال الدور الذي تقوم به الـمبادرات القائمة لدعم الـمؤسسات الصغيرة
والـمتوسطة ،من خالل تحديد االحتياجات في مجاالت محددة تعنى
بالقطاع الريادي ومحاولة توفير االحتياجات

إضافة قيمة نوعية
للبرامج
الحالية القائمة

تعزيز العالقات مع أصحاب الـمصلحة
والـمنظمات  /الـمؤسسات الـمعنية بالقطاع
الريادي واالجتماعي

في تطوير الـمجتمعات الـمحلية

6
الـمساهمة في بناء قدرات
السكان الـمحليين
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برنامج خزان لتنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة 2016م
بدعم من شركة بي بي ُعمان
تنفيذ صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة)

