
مجلـــــة فصليــــة تصدرهـــــا هيئــــة تنميـــة
المؤسســــــــات الصغيــــــرة والمتوسطــــــة 

برنامج جاهزية
رائــد األعمـال 

شراكــــــات
استراتيجية 

البرامــــــج
التمويلية

تعزيز ثقافـــة
ريادة األعمال 

"عــــازمون على                         األخذ بأيديهم"

فإننـــا عــازمون علـى األخذ بأيديهـم 
وتشجيــــع برامـــج ريــــادة األعمــال، 
وتقديــــم الدعم والحوافــز الالزمــــة 
"للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

"

العدد األول



 في هذا العدد ،،

مجلـــــة فصليــــة تصدرهـــــا هيئــــة تنميـــة
المؤسســــــــات الصغيــــــرة والمتوسطـــــة 

اإلشراف العام :

حليمـــة بنت راشد الزرعيـــة، رئيســة هيئة
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

رئيس التحرير :
موســــى بن خمـيس البلوشي

فريق التحرير :
نـــــوف بنت جمعــــة الحسنيـــة
زيـــــــانة بنت علــــي الحـــــــــارثية

التصميـم واإلخـراج الفنـي :
صفيـــة بنـت حمــد القاسميـــة

اإلحصـــائيات والمؤشـــرات :
أسعــــد بن سالــــم الشريقـــــي
سعــــود بن عبداللـه الشعيلـــي
قيــــــس بن علـــــــي الشكيلــــي

إحصائيات
وأرقام ،،

والمزيد ،،
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32نقترب منهم
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حزمة اإلجراءات
للمؤسســات الداعمة

19

الصغيـــرة والمتوسطـــة ورواد
األعمـال واألفراد المعسريــــن
للتخفيف من تأثيرات جـائحـة

كورونا - كوفيـد  
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قيـــادة و
إلهــام ،،

حليمـــــــــــــــــة بنـــــــــت راشـــــــــــــــد الزرعيــــــــــــــــة 
رئيســـة هيئــة تنمية المؤسســات الصغيــرة والمتوسطة

اإلخـــوة واألخـــــوات موظفـــــــو هيئـــــــة تنميــــة 
المؤسســــــــــات الصغيــــــــــــرة والمتوسطـــــــــــة
أصحـــاب المؤسســــات الصغيـرة والمتوسطـــة 
يطيب لــي أن أرحــــب بكـم في العدد األول مــن 
ريـــــــادة وتواصـــــل: المجلـــــــة الفصليـــــة التــــي 
تصدرهــــا هيئـة تنميـة المؤسســـــات الصغيـــرة 
والمتوسطـــة، والتي تسعـــى الهيئة من خاللهـا 
إلبراز الجهـود التي تبذلهـــا بمختلف تقسيماتهــا 
اإلدارية وإداراتهــا بمحافظـــــات سلطنــــة ُعمـــان 
لدعـــــــم أصحــــــاب المؤسســـــــــات الصغيـــــــرة 
والمتوسطـــــــــــة و رواد ورائـــــــدات األعمــــــــال، 
ونــافذة تعزز من التواصـل الداخلـي بين موظفـي 
الهيئـــــة، لتعريفهم بالمبـادرات والفرص التي ال 
تأخــذ مســـاحتهـــــــا فـــــــــي قطــــــــــار التواصـــــل 
االجتمـــــاعي المتســـــارع بأحداثـــه ومستجداتـــه، 
حيــث يتضمـــن العدد األول األصــداء العــــاليــــة 
للتوجيهــــات الســامية بأهميــة تسريــــع تمويــل 
المؤسســـــــات الصغيــــرة والمتوسطــــــــة التـي 
جاءت ضمن الحديث األبوي من جاللة السلطان 
هيثم بن طــــارق المعظـم - حفظه الله ورعــاه -

خـــــــالل لقـــــــــــاءه مـــــــع شيــــــــوخ واليـــــــــــات 
المحافظــــــات ،والخطـــــــاب الســـــامي لجاللــــة 
السلطـــــان المعظــم بمناسبـــــة الحـــادي عشـــر 
من ينــــــاير إضافــــــة إلـــــــى أبــــــرز المبـــــــــادرات 
المستدامـــة التـي أطلقتهــا الهيئة واالتفاقيــات 
التــي وقعتهــا مع الجهـات الحكوميـة والخـاصة.  
و أود أن نرفــــــع للمقــــــام الســــــامي لحضـــــرة 
صــاحب الجاللــة السلطــــــــان هيثــم بن طــــارق 
المعظــــم – حفظــــه اللـــه ورعــــــــاه - مشـــــــاعر 
االمتنـــــــان والتقديـــــــر لالهتمــــــــام الســـــــامي  
وتسخيـــــــر اإلمكانــــــــات لدعــــــم المؤسســـات 
الصغيــــــرة والمتوسطــــــــــة، كــــــذلك أتقـــــــدم 
بالشـــــكر الجزيــــــل لموظفــــــــــي الهيئــــة علــــى 
تفانيهـــم وجهودهــــم المستمـــرة فــي إطــــالق 
المشـــاريع والمبــادرات المحفـزة للمؤسســــات 
الصغيـــــرة والمتوسطـــة وهـــو مـــا سيكـون لـه 
األثــــر الكبيــــــر فـــي نمـــــو وتوسيـــع القطــــــاع.
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إدارات تنمية
المؤسسات

الصغيرة 
والمتوسطة ،،

مسقط

 

نزوىإبراء

عبري الرستاق

صحار

البريمي

صور

هيماء

صاللة

خصب

الدقم

الداخلية

شمال الباطنة

جنوب الباطنة

البريمي

مسندم

الظاهرة

شمال الشرقية جنوب الشرقية

الوسطى 

ظفار

مسقط

إدارات 10
محافظات سلطنة عمان
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أقل من

عــــــدد العمال عــــــدد العمال عــــــدد العمـــال

من 
إلى

ر.ع
ر.ع

150,000
1,250,000

10 - 150- 11150- 51

ر.ع 5,000,000

اإليـــرادات السنويـــــــةاإليـــرادات السنويـــــــةاإليـــرادات السنويــــــة
أقل من

ر.ع 150,000
1,250,000 إلىمن  ر.ع

899853 2553 894

79903 43445
 حاملــــي بطــــــاقة
ريـــــــادة األعمــــال

المسجلــين بقــــاعدة
بيانــــــــــات الهيئــــــــــة 

23383
الحرفييــن المسجليـن

بقاعدة بيانات الهيئـــة 

المؤسسات  المتوسطة المؤسسات  الصغيرة المؤسسات  الصغــرى

تصنيف المؤسســـــات الصغـــــرى والصغيــــرة والمتوسطـــة

معـــــاملة منجـــــــزة عبــــــر
البوابة اإللكترونية للمراكز 

فــــــــــرصة عمــــــــــل
موفــرة عبـر المراكــز 

إجمـــــالي مراكـــــــز
سنــــد للخدمــــات

إحصائيات
و أرقام،،

مركز سند للخدمات

م* حتى نهاية يونيو  2022
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طلـــــب خــــــدمة رفــــــع االلـتـــزام
فـــــي بطـــــــاقة ريــــادة األعمــــال 

طلـــــــب خدمـــــــــــــــــة تجديـــــــــــد
بطـــــــــاقة ريــــــــــــادة األعمــــــــــال

خدمــــــــــــــة استخـــــــراج بطاقــــــة
ريـــــــــادة األعمـــــــــال ألول مـــــرة 

6043 4815

27330

طلــــــــــــب خدمــــــــــــة اإللغــــــــــاء
لبطاقـــــــــــة ريــــــــــادة األعمـــــــال 

خدمــات
المراجعين ،،

64491

م* حتى نهاية يونيو  2022



ريـــادة األعمـــال
 هــي المحــــــرك 
االقتصــــــــــادي

ألي بلد 
 جاللـــــة السلطـــــــان يؤكد أهميــــــة تمويل
 المؤسســـات الصغيرة والمتوسطــــة خالل
 لقائـــه مع شيـــوخ واليــات محافظة جنوب

الشرقية بحصن الشموخ
 جاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه
 الله ورعـــــــاه يؤكد على أهمية ريــــــادة األعمــــــال
 ودعـــــم المؤسســـــات الصغيــــرة والمتوسطــــــة

ريادة األعمــال هي المحرك االقتصادي ألي بلد، وهي الخالقة للوظائف، واألساس للتوظيف الحر

وجهنا باعتماد موازنات للبرامج الخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من غير البرامج المعتمدة

كلنــــا أمــــل بأن هذه االعتمــــادات الخــــاصة سوف تحّرك االقتصاد، وسوف تخلق وظائف ألبنائنــا

مطلب مهم عندمــــا تقوم المحافظــــات بمشــــــاريع البد أن تأخذ في االعتبـــــار القيمــــة المحليــــة
المضــــافة أو ما يعرف بالمحتوى المحلي ، وهو القيـــــام بشراء كل مستلزمــــات هذه المشـــــاريع

محليا وتكون منتجاتها مصنعة محليا 

 ضاعفنـــا موازنات المحافظات والميزة في هذه المحافظة أنها ستتيح الفرصة ألبناء المحافظــــات
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون لها دور في إيجاد فرص عمل داخل تلك المحافظـات

...

ينـــاير 92022
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من الخطــــــاب الســــــامي لجاللــــة السلطـــان
 هيثــــم بن طــارق المعظـم حفظه اللـه ورعـــاه 
 بمناسبـــة الحـادي عشـر من ينـاير، ذكرى تولـي

جاللتـه مقاليد الحكم في البالد

11

 جاللة
 السلطان
 المعظم

 يؤكد دعمه
 الراسخ

 والمستمر
 لرواد

األعمال

 أّمــا أبنائنــا وبناتنـا رّواد ورائــدات األعمـــــال 
 الذيـــن يرغبـــــون فــي تأسيس مشــــاريعهم
 الخاصة؛ فإننـــا عـازمون على األخذ بأيديهم
 وتشجيـــع برامـــج ريــــادة األعمـال، وتقديـم
 الدعـــــم والحوافـــز الالزمـــــة للمؤسســــات
 الصغيــــــــرة والمتوسطـــــــة، نظرا لدورهـــــا
 المحورّي في تنشيـــط الحركـــة االقتصاديـة

 وتوفير المزيد من فرص العمل

"

"

2022ينـــاير11
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 عندما تقوم مشاريع بالموزانات المخصصة
 للمحافظــــات، ستستفـيــــد المؤسســـــــات
وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 المؤسســـات الصغيـــرة والمتوسطــة
مدعومـــــــة بشكـــــــل مبــــاشر، وهـــي

بدورها توفر أكثر من وظيفة 

المؤسســــــات الصغيـــــــرة والمتوسطــة

مدعومــة بشكـــل مبـــاشر
من حديث جاللــة السلطــان هيثم بن طــارق المعظم حفظه الله ورعــاه خالل

مارسلقــاءه بشيوخ محافظــات مسقط وجنوب الباطنـة ومسنـدم -  142022

"

"

"

"



إعفـاء المقترضين من محفظــــة القروض الطارئــــــة بنسبـــة (          ) من بنك
التنمية العماني.

إعفـــاء رواد األعمال حاملي بطاقــــة ريـــادة األعمــال المستفيدين مـن القروض 
الطارئة ( البرنامج التمويلي الطارىء ) والممنوحة مـن هيئـة تنميـة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطــة تتفاوت بنسبة (         ) وبما ال يتجاوز عن (        ) ثالثة 

آالف ريال عماني.

إعفــــاء المؤسســــات الصغيرة والمتوسطـــة مـن الرسـوم والغرامـــات المترتبة 
على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة اإلقراضية (صندوق الرفد 

سابقا ) حتى نهاية العام الحالي.

تنفيذ حزمة إضافية من اإلجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ورواد األعمــــال والمعسرين في ضـــــوء التحديـــــات االقتصـــادية النــــاتجة عن 
اإلجراءات المتعلقة بانتشار جائحة كورونا - كوفيد     - والتــــي تستهدف أكثـــر 

من (    ) آالف مواطن. وهي كاآلتي :
19

10

% 100

% 503000

19
للمؤسســـــات الصغيـــــــرة والمتوسطة ورواد األعمـال واألفـــــــراد 

المعسريـــــن وللتخفيــف مـــن تأثيــرات جـائحــة كورونا - كوفيــد   

حزمــــة اإلجــــراءات الداعمـــــة 
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تشكيــل فريق مشترك يضـم هيئة تنميـــة المؤسســــات الصغيــــرة 
والمتوسطـــة وبنك التنمية العمـاني يتولى دراسـة القروض التابعـة 
للمحفظة اإلقراضيــــة للهيئـة ( صندوق الرفد سابقًا ) وتلك التابعـة 
للبنك، باإلضافة إلى القروض الممنوحة لفئة الضمــان االجتماعي، 
بحيث يتم تشخيص التحديـــات التـي تعترض أصحــاب المؤسســات 

الصغيرة والمتوسطة ومعالجتها .

19
للمؤسســـــات الصغيـــــــرة والمتوسطة ورواد األعمـال واألفـــــــراد 

المعسريـــــن وللتخفيــف مـــن تأثيــرات جـائحــة كورونا - كوفيــد   

حزمــــة اإلجــــراءات الداعمـــــة 

سداد المبالغ المستحقة على األفراد وأصحاب المؤسسـات العمانييـن الذيــن 
صدرت ضدهم أحكامــا جزائيـــــة نهائيـــة في قضايـــــا الشيكــــات بدون رصيـــد 
خـالل الفتــرة من عـــــــام         حتــى نهـــــاية مــايو         م؛ على أن ال تتجــــاوز 
5000المطالبات المالية المستحقة عليهم مبلغ (          ) خمسة آالف ريال عماني.

20202022

سداد المبالغ المستحقـة على رواد األعمال وأصحاب المؤسســـــات الصغيــرة 
والمتوسطــــة ( الُعمـــــانيين ) الذين صدرت ضدهـم أوامــــر حبس في ملفــات 
التنفيذ خـــــالل الفتــــرة من عـــــام         حتى نهـــــاية مايو          م؛ وال زالــــت 
ســـــارية ولم يتــم إلغـــاؤها حتى تاريخـه، على أن ال تتجـاوز المطالبـات الماليــــة 

5000المستحقـة عليهـم مبلغ (         ) خمسة آالف ريال عماني.

20202022

تأجــــيل رفـــع القضايــا ضد غير الملتزميـــن بأحكــــام بنـود اتفاقيـــات القروض 
المبرمـة مع المحفظة اإلقراضية (صندوق الرفد سابقا) حتى نهاية هذا العـام.
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عبد العزيز بن سعيد الريسـي

نــــــــــــائب رئيـــــــــس الهيئــــــــة لتنميـــــــــة
بدأنــــــــا بعــرض ُمنتجــــــــات المؤسســـــــات المؤسســــــات الصغيــــــرة والمتوسطــــة

الصغيـــــــرة والكبيـــــرة فــــي مراكـز التسـوق 
الكبيـــــرة لتطويـــــــــر المنتجــــــات الُعمانيـــــة 

بطـــرق جـــــاذبة للمستهلك

وهنــــاك توجـــــــــه لدى الهيئــــــة بعـــــرض 
هذه المنتجـات علــى المنصـــات العالمية 
وُطرحـــــــت مناقصـــــــــة لهــــــــذا الغــــرض

تطوير المؤسسات الصغيـرة والمتوسطــة 
خالل هذا العـــام يتمثل في عـــدة محــــــاور، 
أهمهــــا احتضــــــان حوالـــــي       مؤسســة 
جديدة فـي حاضنات تخصصية وإطالق       

مركــز خدمــة سند جديدة وإضـــافة نحـو 
خدمة جديدة وإطالق برامج تمويلية جديدة.

60

50

40

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستعرض

لدعــــم المؤسســات الصغيـــــرة والمتوسطــة

توجهاتهــا االستراتيجيـة

هيئــــــــة تنميــــة المؤسســـــات الصغيـــــرة 
والمتوسطـة عملت على دراســة للوقوف 
علـى تأثيــــرات جائحــــة كورونا - كوفيـــد      
على المؤسسات الصغيـرة والمتوسطـــــة 
فــــي العــــــام المــاضي، ُتوجــــت بالعديــــد 

من اإلجـراءات.

19
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المؤسســـــات الصغيــرة والمتوسطــــة
البرامج التمويلية لتمويل  

عبود بـــــن عامر العمـري 
مديــــر عــــــام التخطيــــــــط 

حمـد بــــن سالم الحارثي 

المحفظـة اإلقراضيـــة للهيئـة التي ُيديرهــــا 
البنك بلغت حوالي      مليون ريال ُعمانـي 
ُضخت في جميع مشروعـات المؤسسـات 
الصغيــــــرة والمتوسطــــة خــــــالل الفتــــــرة 
ا إلى أّن نسبـة التعثر فــــي  الماضيــــة، الفتـً
المحفظــــــة اإلقراضيـــــــة لهيئـــــة تنميـــــــة 
المؤسســـــــات الصغيـــــــرة والمتوسطــــــة 

بلغـــت     بالمـــــائة تقريًبا.

73

8

رئيــــس تمويــــل المشـــــــاريع الصغيـــــرة
والمتوسطــــة ومتناهيــــة الصغــــر وإدارة

المحـــــــافظ ببنــك التنميــــــــة الُعمــــــاني 

سقـــــف تمويــــــل األفـــراد والمؤسســــات 
الصغيـــــرة والمتوسطـــة يصــل إلـــى 

ألـــف ريــــال ُعمــــاني مع إمكانيـــة التمويـل 
اإلضــافي للمشروعـات القائمـة والملتزمة 

بسداد األقساط.

250
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أصـدرت بموجب القرار رقم                  من قبـل معالــــــي قيس بن محمد اليوسف وزيـر التجــــــارة 
والصناعة وترويج االستثمار، تأتي ضمن جهود الهيئة من أجـــل العمــل على توفير البيئة التنظيميــة 

المشجعـة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين

2022 / 19

 تحــــدد الشــــروط الواجـب
 توفرهـــــا فيمـــــن يتقــدم
 للحصـــــول علــى التمويل
 مــــن األفـــــراد والحرفيين

 توضح شـــروط تمويـــل
 المؤسســــات الصغيـرة
والمتوسطـــــة القائمــة

 توضح آلية التقديم لطلب
 التمويـــــل من خـــالل بنـك
التنمية العماني وذلك عبر
 موقع إلكتروني مخصـص 
 مــــع إرفــــــاق المستندات
المطلوبـــــــة والبيانــــــــات 

 تبيــــن  أن تحديــــــد المبلـــغ
 المقـــــــرر لكــــــــل مشـــــروع
يعتمد علـى دراسـة الجدوى
 االقتصـــــــــــادية وتكلفــــــــة 
المشــــــــــروع االستثمـــــارية

تحــــدد فتـــرة السمـــــــاح عن
 سداد األقســـاط المستحقـــة 
للتمويـــــل وااللتزامـــات التـي

 تقع على المستفيـد المتقدم  
 لطلــب التمويـــل وآلية صرف
 إجمــالي مبلغ التمويل والمدة

األقصى لصرفه

 تبيــــن  وجود متابعة دوريــة
 من الهيئــة وبنــك التنميــة
 العمـــــــــــاني للمشـــــــــــاريع
 ودراســــــــــــــة التحديــــــــــات
 والصعوبات ووضع الحلول

المناسبة لمعالجتها

 توضح الحـــــــــاالت التـــــــي
 يترتــــــــب عليهــــــــــا إلغــــــاء
 اتفاقيــــــــة التمويـــــل مــــع
 المستفيـــــد والتعامــل مع
 حـــــاالت الوفــــاة أو العجـــز
وبنــــــك التنميــــة العمــاني

 مالمح من مواد الالئحة

 تحـــــدد المــــــدة الزمنيــــة
 األقصــــــى للبـــــت فــــي
 طلبــــــــــــات التمويــــــــــل
وهــــي      يومـــــــا مــــن

تـــاريخ استكمـــال الطلب 
60

 تحـــــــدد أدوار ومسؤوليات
 كـــــــــــال مـــــــــــــن هيئـــــــــة
 تنميــــــــــــة المؤسســـــــات
الصغيـــــــرة والمتوسطـــة

وبنـــــك التنمية العمــــاني 

الالئحة التنظيمية لتمويل 
المؤسســــــات الصغيــــــرة والمتوسطـــــة والحرفييـــن

مـــــــــادةــــــــفصــــول 622تتضمن
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برنـامج يختص بتمويـل فرص أعمال مختلفة من قبل مشـاريع 
شراكـة مع مؤسســات وشركـات القطاع الخـــاص تساهـــم في 
تمكين المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، 
وتوطين الصناعــــــات أو الخدمــــــــات لــــدى هذه المؤسســـات.

برنامج يختص بتمويل المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية 
ومشـــــاريع الخدمـــات واالمتيـــاز التجـاري والتعدين والصناعــــات 

اللوجستية والمشاريع السياحية والزراعية والسمكية

برنامــــج يختص بتمويل رأس المواد العامل لتغطية االحتياجـات  
من المصاريف التشغيلية للمؤسسة ،وكذلك يتضمن البرنامـج 

تمويل األصول الثابتة.

برنـــــامج يختص في تمويــــل المشاريع في  مرحلة االحتضـــــان 
والمؤسســـــات المتعلقــــة بإنشــــاء وتشغيل حاضنــات األعمال 
والمسرعـــــــات وذلك من أجـــــل تسهيل نقلهــــا وتأسيسها على 

أرض الواقع.

برنــامج يختص بتمويل المشاريـــــع الحرفية واألعمــال المنزليـــة 
واإلنتاجيــــة واألعمال الحرة والفردية وأعمال الباعـــة المتجوليـــن 
واألنشطة التجارية المتنقلة وذلك حسـب لوائح الجهات المرخصة

القيمـــــــة
المحليــــــة 
المضافــة

تمويل رأس المال
العامل واألصول الثابتة 

تمويل المشاريع
الصناعية ومشاريع 

الخدمات 

تمويل المؤسسات
المحتضنة 

و مسّرعات األعمال 

تمويل المنتجات الحرفية
واألعمال المنزلية واإلنتاجية

وأعمال الباعة المتجولين 
واألنشطة التجارية المتنقلة 

البرامج التمويلية لتمويل
المؤسســــــات الصغيـــرة والمتوسطـــة  
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 توضــــح أنواع حاضنــــات
األعمـــــال التـــي تســـــري

عليها أحكام الالئحة 

 تحدد الشروط الواجب
توفرها للمتقدم من

أجل ترخيص الحصول 
على حاضنة أعمال 

توضــــــح آليـــة التقديم
لطلـــــــــب ترخيــــــــــــص 
حاضنــــــــــــة أعمــــــــــال 

 تحــدد أنـواع
حاضنات األعمال

تبين االلتزامات الواجبة
 علـــــــــى حاضنـــــــــــــات 
األعمـــــــال المرخصـــــة

متابعــــة وتقييــم من
الهيئة ألداء 

حاضنـــــات األعمـــال 

 توضح المخالفات والجزاءات
اإلدارية والحاالت التي يلغى

بها الترخيص 

 مالمح من مواد الالئحة

 تبين مدة سريان الترخيص
 وهي سنـــة واحـــدة قابلــة

للتمديد لمدة مماثلة

تحــــدد تعريــــــــف
حاضنات األعمال 

أصدرت بموجب القرار رقم                 م من قبل معـــــالي قيس بن محمد اليوســـــف وزير التجـــارة 
والصنــــاعة ،تأتي ضمن جهود الهيئة من أجل إنشاء مراكز وحاضنات أعمال للمؤسســــات الصغـيـــرة 
والمتوسطة والحرفيين في مختلف محافظات السلطنة، واستثمارها وإدارتها من قبل المؤسسات، 

واإلشراف والمتابعة على الحاضنات الخاصة التي تنشئها مؤسســات القطاع الخاص

2022 / 45

مـــــــــادةــــــــفصــــول 618تتضمن

الئحـــة تنظيم حاضنــــات األعمـــال
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01
 اتفاقيـــــة تعــــاون مع شركــــة عمــان لالستثمــــارات
 والتمويـــــل ( خدمــــة ) لتوفير منـــــافذ تسويقيـــــــة
 للمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة والمشــــاريع

  الحرفية في مقر الشركة وفروعها

03

اتفاقيـــــــــة تعــــــــاون مع شركـــة النفـــط الُعمـــــانيـة
 للتسويــــــــق لتمكيــــن المؤسســــات الصغيــــــــــرة 
 والمتوسطـــــــــة ودعــــم نمـــــــو وتطــور أعمالهــــــا

 اتفاقية تعـــاون مع وزارة العمل والشركـة العمانيـة
  لألبراج وأكاديمية االتصاالت والتكنولوجيا الرقمية

20

05172022 فبراير

02
 مذكــــرة تعــــاون مـع مجموعـــــة صـدارة للتقنـيــــة
لالستفـــــــادة مــــن الخدمــــــــــات والمنتجـــــــات

الخاصـــــــة بالمجموعة 

11

04142022 فبراير

06

اتفاقية تعاون مع شركــة كـــروة للسيــارات لدعـم
وتمكيــــن المؤسســـات الصغيرة والمتوسطـــة 

 بالمنطقة االقتصـــادية بالدقــم 

92022 مارس

2022 يناير

2022 يناير

52022 يناير

التوقيــــــع مــع      مؤسســـــات فــــي قطاعـــات
 الخدمــــات اللوجستيـــــة والتشغيليــــة وسالسـل 
التوريد في حاضنـــة أعمـــال أسيــاد الحـوض الجاف

3

اتفاقيات وتعاون

العـــدد األول
مجلة فصلية تصدرها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة 16



07
 اتفاقيـــــة تعــــاون مع شركــــــة لولــــو هــــايبرماركــت
مسقـــط لتقديـــــــــــم مزايــــــــــــــــا للمؤسســـــــــــات

الصغيــرة والمتوسطة 

09

اتفاقيــة تعــاون مع كليــة البريمـي الجــامعية بشــــأن
إدارة وتشغيل حاضنات ومراكز أعمال 

اتفاقية تعــاون مع شركة تنمية نخيل ُعـمـــــان بهدف 
توفير فرص أعمال مختلفة تسهم في توسيع نمو 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

3

11112022 أبريل

08
 اتفاقيــــــة تعاون مع شركـــة مينــاء صاللة بهدف
 تشجيـــع التكـــامل بين المؤسســـات الصغيــــرة
 والمتوسطــة والشركـــات الكبرى العاملـــة فــي

المجال اللوجستي

21

10
اتفاقيـــــة تعــــــــاون مــــــع وزارة العمـل بهـــــدف

 استكمال مبادرة التدريب علـى رأس العمل فـي 
 نسختهـــــــا الثانيـــــة

52022 أبريل

12

اتفاقية تعاون مع كليــة ُعمــان لإلدارة والتكنولوجيا 
تتعلــــق بإدارة وتشغيـــل حاضنــات ومراكز أعمال

52022 يونيو

2022 مارس

2022 أبريل

102022 مارس

اتفاقيات وتعاون
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الصناعــات الحرفية اإلبداعيــة

206672716 23383

اإلجمالي

محافظة شمال الباطنة

محافظة الداخلية

محافظــة الظـــاهرة

3144294

3438

1094222
1316

478109

587

933221

1154

4642694

5336
6421481

6902

140384

1487

1671424

2095

37383

456

18837

225

32067

387
محافظة البريمي

محافظة مسندم

محافظة جنوب الباطنة

محافظــة مسقط

محافظة الوسطى

محافظة ظفار محافظة شمال الشرقية

محافظة جنوب الشرقية

إجمــــالي الحرفييــــن حســب
المحافظة في سلطنة عمان :  
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الهوية البصرية
للمنتج الحرفي العماني



يعد برنامج مساندة أحد البرامج النوعية 
الذي يهدف لتقديـــــم الدعـــــــم الفنـــــي 
والتنظيمــــي للمؤسســـــات الصغيــــــرة 
والمتوسطــة المسجلــة لدى الهيئة في 
األنشطة المتعلقـة باستشـارات الموارد 
البشريـــــــــة والتدريب، ويــــــأتي ترجمـــــة 
التفاقيـــة التعــاون الموقعة بين الهيئة 

وشركة تكاتف عمان. 
وستحظـــى الشركــــات التـــي ستلتحــــق 
بالبرنـــامج بعدة مزايـــــــا هي : تسجيــــل 

د 

المؤسســــــة الصغيــــــرة والمتوسطـــــة 
كمورد معتمد / محتمـــــل لدى شركــــــة 
تكاتف عمان، وإتاحة فرص للشراكة مع 
شركـــة تكاتف عمان في المشاريع ذات 
الصلـــة في مجــاالت الخبرة، وستصبـح 
الشركـــــة موصى بها لطلبــــــــات عرض 
األسعـــــار وطلبـــــــــات تقديم العـــروض 
للمشـــــــاريع المستقبليــــــة مع منحهــــا 
األولـــوية لحضــور دورات شركــة تكاتف 
عمــــــان التدريبيــــة لتبـــــــادل المعرفــــة.

برنــــامج
مساندة 

العـــدد األول
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11حلقة عمل لــ      مشارك في برنامج مساندة



يعـــد برنامجــــا تدريبيــــا متخصصـــــا لتعزيــــز 
ثقـــــافة ريــــــادة األعمــــال وتنميــــة قـــدرات 
الفئــــات المستهـدفة فـــي كافة محافظـات 
سلطنــة ُعمــــان، ويعــــد البرنــــــامج إلزاميــــا 
للحصـــول علـــى بعض الخدمـــات المقدمـة 
مــــــن الهيئــــــــة ، كالتمويـــــل واالحتضـــــان 
و األراضــــــي بحـــــــق االنتفــــــــــاع وغيرهــــــا

وأكدت الهيئـــة أنهـــــا تهدف من إطــــالق 
هــــــــذا البرنــــــــامج تعزيــــز ثقـــــافة ريــــادة 
األعمـــــــــال من خـــــــــالل توفـيـــــر منهــــج 
تأسيســـــي رصيــــــــن وإتاحتـــــــــه لكـــــــافة 
شرائـــــح المجتمع، ورفع كفــــاءة أصحــاب 
المشــاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبيـــن 

في الحصول على التمويل.

برنـــــامج جــــــاهزيــة رائـــــد األعمـــــال

مشارك في
محافظـــات : 287

مسقط

ظفار

الداخلية

جنوب الباطنة

م* حتى نهاية يونيو  2022
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 أعلنت هيئة تنمية المؤسســـات الصغيرة 
 والمتوسطة أن إجمالي عدد فرصة العمل
 التــي وفرتهـــا «مبــادرة التدريب علـى رأس
 العمــل لتشغيــــل الباحثيــن عن عمــل فـي
 المؤسســـــــات الصغيــــــرة والمتوسطـــــة
 بنسختهــــــا األولـى» بلغــت           فرصة
 عمـــــــل، منهـــــــا             مـــــــــن حملـــــة
 البكالوريوس، و           من حملة الدبلوم
الجامعي، و         من حملة الدبلوم العام
 ودعـــــت الهيئــــــة أصحـــــاب المؤسســات
 الصغيـــــــرة والمتوسطــــــة للتسجيـــل في
 مبادرة التدريب على رأس العمل لتشغيــل
 البـــــاحثين عـــن عمـل في نسختهــا الثانية،
  واالستفــــادة مـــن الدعـــم الذي ستقدمــه

3236
% 53.4

% 15.5
% 31.3

بــــدء التسجيـــــل فـــي النسخـــة الثانيــــــة

مبـــــادرة التدريــــــب علــــــى رأس
العمــــــل لتشغيـــــــل الباحثيــــــن 
عـــــن عمــــــل فـي المؤسســــات 
الصغيـــــــــــــــرة والمتوسطــــــــــة 

 وزارة العمل في هذه المبـادرة والذي يتمثل
 في تحملها تكاليف المنحة التدريبية الشهرية
 للمتدربيــن بنسبــة            مـن الراتب فـي
 السنـــــة األولـــــى، وقد تم تحديـــــد قيمـــــة
 الرواتـب بنــــــاء علـى المؤهــــــــل الدراســــــي
 للمتدرب، فخريـــج البكـالوريوس سيحصــل
 علـــــى         ريـــــال عمانـي شهريــــا، فيمــــا

 سيحصل خريج الدبلـوم الجـامعي على
 ريال عماني شهريـا، وخريــج الدبلـوم العــام.
سيحصل على        ريـــال عمانـــــي شهريــــا
 وتستهدف المبادرة أصحــاب المؤسســات
 الصغيـــــــرة والمتوسطــــــــة، ويمكــــن لهـــا
 اختيــــــــار الباحثيــــــــن عـــــــن عمـــــل وفقـــــــا

لمجاالتها ومتطلباتها

% 100

500
400

300

.
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تفعيال للشراكـة االستراتيجية مع مركز الشباب 

فــي مختلــــــف محافظـــــات سلطنـــــــة عمــــــــان

تهدف إلـــــى

برامــــــج تفاعليـــــــة

مسارات حضورية وافتراضية

تنفيـذ ..

البـــاحثون عن عمــل 
أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تعريــــــــف الشبـــــــــاب 
بالتقنيــات واألساليب 
المعززة لريادة األعمال

توظيف التقنيات الناشئة (الدرون، 
الطباعة ثالثية األبعــــاد، التصميم 
الهندسي، المنصات االفتراضية..)

تعزيــــــز ثقافــــة
ريـــــادة األعمـال 

 تدريبيــــة للشبــــاب 

تستهدف :

 برامــــج



مواكبـــة للتحــول الرقمي الحكومي

أطلقــــــت هيئـــــة تنميـــــة المؤسســــات 
الصغيـــرة والمتوسطة بوابـــة الخدمــــات 
اإللكترونيــــــة لرواد األعمــــال، والموقــع 
اإللكتروني المحدث للهيئــة، إضــافة إلى 
منظومة ريـــــادة األعمـــال في سلطنــــــة 
عمـــــان. ويأتــــي إطالق هذه الخدمــــــات 
الرقميــــة إنسجامـــــًا مع برنـــامج التحـول 
الرقمـــــي الحكـــــومي (                      ) 
وضمــــــن جهود الهيئـــــــة الساعيـــــة إلى 
تبسيط اإلجراءات وتحسيــن وتعزيز جودة 
الخدمـــــــات الرقميــــــة المقدمــــــة لــرواد 
األعمال وأصحاب المؤسســات الصغيرة 
والمتوسطــة لما تتميز بــه من سهولـــــة  

في الوصول للمعلومة وسرعة في إنجاز 
الخدمة المطلوبة. ويعكس إطالق بوابة 
الخدمـــات اإللكترونيــــــة لرواد األعمــــال، 
حـــرص الهيئـــــة عــــلى تسهيـــــل تقديـــم 
خدمـــــــاتها اإللكترونيــــــة لرواد األعمــــال 
وأصحــــــــاب المؤسســـــــــات الصغيــــــرة 
والمتوسطـــــــــة ومواكبـــــــــة األنظمـــــــة 
اإللكترونيـــــــــة والتقنيــــــات المتســـــارعة 
وتقديــــم الخدمــات بشكل أكثر سهولـــة 
وسالســة ممــا يشّكل خطوة جديدة في 
تقديــــــــم المزيــــد من التسهيالت بمــــــا 
يتمــــــــــاشى مـــــــــع برنــــــــامج التحــــــول

الرقمي الحكومي.

2025 - 2022

إطالق خدمــــات إلكترونية
إطالق الموقع اإللكتروني المحدث للهيئة

العـــدد األول
مجلة فصلية تصدرها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة 26



وتوفــــــر البوابــــــــــة العديـــــد من الخدمـــات 
اإللكترونية ألصحاب المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطـــة ورواد األعمـال مثل استخـــراج 
وتجديــد بطاقة ريـادة األعمــال التي تتضمن 
مجموعــة من الحوافز والتسهيالت، إضافــة 
إلى التقديم للخدمــات االستشــارية لضمان 
تحسيـــــن وتطويــــر العمـــــل في المشــــروع 
وتقديـــــــم الحلــــــــول الممكنــــــة لمواجهــــة 
الصعوبات والتحديات، باإلضافـة إلى طلـب 
االلتحــاق بالبرامج التدريبية التي تهدف إلــى 
تنميــــــة وتعزيز وتأهيـــــــل قدرات أصحــــــاب 
المؤسســـــــات الصغيــــــــــرة والمتوسطــــــة 

والمؤسســــات المحتضنـــــة.
بينمـــــــا يأتي الموقـــــع اإللكتروني ليضمــن 
تجربـــة سهلة ومرنــــة للتصفـح والتنقل فـي 
التبويبـــات، حيــــث يشمـــل الموقــــع علـــــى 
تبويبـــــات متعددة تتضمن معلومـــات عــن 

الهيئــة واختصاصاتهــا والهيكــل التنظيمـــي 
والقوانيــن والتشريعـات المرتبطة بالقطــاع. 
أمـــــا تبويب "البرامـــــج والمبـــــــادرات" فهـو 
يتضمــــن تفاصيل البرامج والمبــادرات التي 
تواصــل الهيئـــة تقديمهـــــــا لرواد األعمـــــال 
وأصحــــــــــاب المؤسســــــــــات الصغيـــــــــــرة 
والمتوسطـــــــة فـــــي مجــــــاالت التسويــــق 
والترويـــــــج والقيمـــــــة المحليـــة المضافـــة 
وغيرها، باإلضافة إلى معلومـات تفصيليـــة 
حــــــول مراكـــــز سند للخدمـــــات. ويتضمــن 
الموقـــــــع محتــــــــوى باللغتيـــــــــن العربيـــــة 
واإلنجليزيـــــــــة، وأكثــــــــــر من      صفحـــــــة 
ومعلومــــــات تفصيليــــــة حـــــول الخدمــات 
اإللكترونيـــة، إضافــة إلى أكثـر من      مـادة 
تشريعيــــة وقانونيــــة منظمة لقطــاع ريــادة 
األعمـــال في سلطنــــة عمــــان، إلى جــــانب 
اإلشـارة إلى الشركـاء االستراتيجيين للهيئــة.

40

40
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جاء إطالقهــــا بنـــــاء على الدراسـة المتعلقـة 
بتحديث منظومة ریادة األعمال في سلطنة 
عمان، وتتشكل منظومة ريادة األعمـال من 
عدد من األدوار الرئيسيــــة التـــي تقـــوم بهــا 
المؤسســـــات الداعمـــــة عبـــر مراحــل تطـور 
المؤسســــــــات الصغيـــــــرة والمتوسطــــــة.
والتــــي تطـــــرح حســــــب مراحـــــــل التطــــور 
للمؤسســـــات الصغيرة والمتوسطــــة مـــن 
مرحلــــــة مـــا قبل البـــدء « اغـــرس » والتــــي 
تتشكل فيها ثقافة ريادة األعمــال من خالل 
من مختلــــف البرامــــج فـــــي المنظومــــــة.

أمــا في المرحلة الثانية فهي مرحلــة « ابدأ » 
والتـــي تعتبر نقطــة البدء في ريـادة األعمال

والمشـــــاريع الطامحــــــة لتقديـــــم جـــــــدوى 
اقتصــــادية. وقد تكــــون نقطـــة البدايـة في 
حـاضنة أعمــال، أو تسجيل في سجــل هيئـة 
تنميـة المؤسســات الصغيــرة والمتوسطــة

ومباشرة النشاط الفعلي.
أمــا مرحلــة « انطلق » فهــي مرحلـــة إثبــات 
الفكــرة التجـــارية ونمـو المؤسســـة بشكـــل 
متســـارع من خــالل تحقيــــق عوائـــد ماديـــة 

تساند النمو المطرد .
المرحلة الرابعــة « انُم» وهي مرحلـــة النضج 
والتوسـع خـارج النطاق في السـوق المحلـي 

لألسواق اإلقليمية أو العالمية.

منظومـة ريادة األعمـال
فـــــي سلطنــــة عمــــان
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+968 96166339

تصنيع الهياكل الفوالذية وتركيبهــا
تصنيع وتركيب األنابيب ووصالتها
خزانــات الميـــاة والزيوت البتروليــة مشاريع البروة الوطنية 

+968 95756844

@OmanTherm

oman_therm
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ازدهـــــــــار الصفــــــــا

 إنتــــــاج األنـــــــابيب و الوصــــــالت
البالستيكيـــــــــــــــــــــــة

 بجــــــودة عاليــــة و أسعــار مناسبـــة
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صنـــــــاعة ألــــــواح عازلــــــــة للحرارة

اكسســـــــوارات بنـــــــاء المصــــــانع  

جدران غرفـــــ التجميـــــــد والتبريـــــــد سمـــــــات العالميــــة    

���	�
���������	���

+968 92902056

@recycling_om

@recycling_om الخدمة إلعادة التدوير 
 إدارة وإعادة تدوير المخلفات الخطرة 
وغير الخطرة وتحويلها إلى مواد خام

افتتاح حاضنة الصناعات التحويلية في جامعة صحار

 ُصنع و
ُصّمم ..
في سلطنــة ُعمان

المؤسسات المحتضنة في الدفعة األولى
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يجمـــــع رواد األعمـــال

والمستثمرين والباحثين

وصّنـــــاع السياســــــــات 

ُيعد فرصة الكتساب الرؤى

وبناء العالقات واالنطالق 

نحـــو األســــواق العالميـــة 

الهيئة تشارك في ..

27-3020
22

المؤتمــــــــر العالمــــــــي
لريادة األعمال بالرياض 

 مجــــــال التقنية والذكــــاء االصطنــاعي
 بهدف توفيــــــــر الحلــــــول الهندسيـــــة
 وخدمــــــــات التطويـــــــر المستمـــر فـي
مجــــــــــاالت الهندســـــــــــــة والتقنيــــــة

تطويــــــر أجهزة التقويــــــم الشفــــاف لعــــــالج 
حاالت ازدحـام األسنــــان والمسافــــات الزائدة 
وحاالت بروز وتراجع الفك وصعوبات األطباق 
عبـــــر استخدام تقنيــــــات التصنيــــــع الرقمـــي 

0102

: عالمة تجارية تعمل في : عالمة تجارية تعمل في



كأس العالم لريادة األعمال
2022OMANسلطنة ُعمان -

مرحلة النموالمرحلة المبكرةمرحلة الفكرة

تستهدف الشركات الناشئة في : 

جوائز تصل
قيمتها مليون 

دوالر أمريكي

الحصول على 
التوجيه وفرص 
للنمو والتوسع

تبادل الخبرات مع 
رواد األعمال و بناء 

عالقات مع 
المستثمرين

مصــــادر
تعليميــة
وتدريبيـة

عن المسابقة

400,000200
دولــة حول العالمرائد عمل من كافة دول  العالم



نقترب منهم ..
زيـــارات سعــادة حليمة الزرعيـــة رئيســة هيئة تنميــة المؤسســـات

الصغيرة والمتوسطة لعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

فن التزيينالفخامة للفضياتهيئة الوثائق والمحفوظـات الوطنية

الطاؤوس لألحذية عيادة أسنان الونجمشروع روزنة مسقط التراثية
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معرض كومكسالهيئــة تشــــارك في ..
23 - 25 MAY 2022
OCEC, MUSCATTechnology ShowE D I T I O N

st

مــعرض كومكس للتكنولوجیا

استعــــراض الخدمـــات 
اإللكترونيـــة ألصحـــاب 
المؤسســـات الصغيـرة 

والمتوسطـــة

توظيف تقنية الرموز غيـر 
 ( NFT ) قابلة لالستبدال
لخدمـــــــة المؤسســـــات 
الصغيـــــرة والمتوسطـــة

الموقـــــــع 
االلكنروني
المحـــــدث
للهيئــــــــــة
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جلسات

االستثمــــار
المستـــدام 

 أهم توجهات الطلب
 العالمي على

الصناعات الحرفية

 الفرص التي تتيحها
 تقنيات إنترنت

 األشياء في التعامل
مع الجائحة

قيــــادة الفريـق
 وإدارة األزمات 

جلسة بث مبـاشر 
فـــي منصــــة تويتــــــر

حـول ريــادة اإلعمــــال 

 أهم التوجهات في
 اإلدارة المالية في

ظل األزمات

 التصنيع الرقمي
والهوية البصرية

االمتيـــــــاز 
التجـــــــاري 

توطيـــــــــــن
الصناعـــــات 

القيمــــــــة 
المحليــــــة 
المضافـــة 

 الجلســـات مسجلــة على قنـــاة
اليوتيــــوب الخاصـــــــة بالهيئـــة

 أثر تقنيــات التأمل
 على مستوى نمـو

رواد األعمال

 أفضل ممارسات
التسويق الرقمي

مهــــارات القرن
في عصر    

االقتصاد الرقمي
 21

الملكيـــــة الفكريــــة
والبيانات المفتوحة 

 فرص التوسع
واالنتشــــــــــار

الدور الحديث لرواد
األعمال في ازدهـار 
ثقافة ريادة األعمال 

ريادة األعمال
في عصر 

االقتصاد الرقمي 

16
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هي عمليـة تحليـل لكمية كبيرة من البيــانات إليجــــاد
عالقة منطقيـــة و تلخيصهــــا بطريقـــة جديدة تكــون 
مفهومـــة ومفيدة لصاحــــب البيانـــات، وقد تهــدف
إلـــى التحقــق من صحــة نظريـــة مــا أو الوصول إلـى

نتائـــج جديدة بعد دراســــة العالقة بيـــن عـدة ظواهــر 
وطــرق ارتباطهـــا. 

استهداف شريحــة معينـــة من الجمهــــور باإلعالنـــات
عبر فرز البيانـات إلى مجموعـات بحسـب االهتمامـات.

 Data Mining استخــــــراج
المعرفــــــة 
لمستقبـل

أكثر ازدهارا 

100مستند يضم أكثر من        مصطلح للشركات الناشئة

التنقيب في البيانات

أبرز استخداماتها في المجال التقني: 
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حزمـــــة من المصـــــادر عبـــر مجموعــــة من 
النمـــــــــاذج التي يحتاجهـــــــا رائد األعمــــــال 
لتأسيس مشروعـــه وإدارة ومتابعة موارده.

نموذجــــــًا

مستفيد

حقيبة
الـرواد

نماذج :
نموذج بيرسونـــــاLEANنموذج ليـــن

لـشخصية العميل

نموذج تحليل المنافسين 

PERSONA

يسهم في تحقيـق تكلفـة أقـل لكل عميـل
محتمل والحصــول على مبيعـــــات أعلــــى

 باللغتين العـــربية واإلنجليزية

تبسيط أكثر للعمليات

تجـــــنب الدخـــــول بعشوائيــــــــة للســــــوق.
تحديد الوقت األنسب للدخول في السوق.

 رفع لكفاءة العمل

40
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جهـود متواصلـــة بذلهـــا فريق منظومة قيـاس األداء الفردي واإلجادة المؤسسيـة
بالهيئـــة استعدادا للتطبيــــق الفعلـــــي للمنظومـــــة وفق اإلطـــار الزمنـي المحــدد 

حلقـــة عمـــل

بنـــاء ثقافة اإلجــادة
في األداء الوظيفي 

تحسيــن نظـــم
تقييــــــم األداء 

ربط اإلنتاجية
بالحــــــــــــوافز 

600 
+

تهدف إلى تطوير منظومة الموارد البشرية من خالل

50
موظفــــــــــــا

بالهيئـــة وإداراتها بالمحافظات بالهيئـــة وإداراتها بالمحافظات

.. كيف استعدت الهيئة ؟ 
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نحتضن مستقبل ريادة األعمال
مؤسســة الكــون األخضــر
Green Universe Enterprise

مؤسسة عمانية واعدة
2017

تأسست 

خدمــات EPC لنظم الطــاقة المتجددة

سميـة بنت ناصــر الرواحيـــــة
متخصصة في هندسة الطاقـة
المتجددة ( الطاقة الشمسيــة )

تشمل التصميـــم، التوريد، والتركيـــــب
ألي مشروع يختص بالطاقة الشمسية

صاحبة المؤسسة

تقدم المؤسسة

حالًيا تركز المؤسسة

تم اعتماد المؤسسة

على الطاقة الشمسية التي تشمل األنظمة الكهروضوئية سواء المتصلة، غير المتصلة 
بالشبكة والهجينة ، وسخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسة ، وبطاريات الطاقة 

الشمسية ، ومكيفات الطاقة الشمسية ، واضاءة الطاقة الشمسية. وكذلك قطاع منتجات 
وخدمات وتدريب الطائرات المسيرة.

كمقاول للطاقة الشمسية من قبل مجلس مراجعة قواعد 
ISO 9001:2015 S2التوزيع  بدرجـــــة       وشهـــــادة  أيــــــزو 

+968 91171770@gue_om @Gue_oman
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دعم وتمكين
نحو ،،

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة


