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Summit Booklet كتيب  الملتقى

التعرف على أفضل الممارسƠƠƠات العالمية في مجال الشƠƠƠركات الناشئة وآليات تطبيقها 
في سلطنة عمان.

تطوير منظومة الشƠƠƠركات الناشئة في سلطنة عمان وتحديد أهم التوجهات والمبادرات 
الداعمة.

فرصƠƠƠة وصول الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة الُعمانية إلƠƠƠى المسƠƠƠتثمرين المالئكييƠƠƠن، والجهات 
االستثمارية، ومنصات التمويل الجماعي.

https://bit.ly/3VIJpkaتحميل معلومات الملتقى



نبذة عامة عن ملتقى االستثمار والشركات الناشئة:

ُيعد ملتقى االستثمار والشركات الناشئة الحدث األول من نوعه في سلطنة عمان والذي 

يجمع أفضل الممارسات العالمية في المجاالت الداعمة لقطاع الشركات الناشئة القائمة 

على االبتكار والتكنولوجيا، ويتيح فرصة الوصول إلى الجهات التمويلية واالستثمارية. 

Overview of the Investment and Startup Summit:

Being the first of its kind in the Sultanate of Oman, the Investment and 

Startup Summit brings together the best international practices in the 

fields advocating the advancement and development of innovation and 

technology based startups. 

أهداف الملتقى:

التعرف على أفضل الممارسƠƠƠات العالمية في مجال الشƠƠƠركات الناشئة وآليات تطبيقها 
في سلطنة عمان.

تطوير منظومة الشƠƠƠركات الناشئة في سلطنة عمان وتحديد أهم التوجهات والمبادرات 
الداعمة.

فرصƠƠƠة وصول الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة الُعمانية إلƠƠƠى المسƠƠƠتثمرين المالئكييƠƠƠن، والجهات 
االستثمارية، ومنصات التمويل الجماعي.

Objectives:

Introduce the best international practices in the field of startups.

Develop the startup ecosystem in the Sultanate of Oman and identify 
the most important initiatives that can prompt its growth.

A unique opportunity for Omani startups to familiarize themselves with 
angel investors, venture capital funds and crowdfunding platforms.



المكونات الرئيسة للملتقى:

أوراق العمل والجلسات النقاشية.

حلقات العمل التخصصية.

معرض الشركات الناشئة والجهات التمويلية واالستثمارية.

منصة عرض الشركات الناشئة على المستثمرين.

Main Components:

Keynote Speeches, remarks, and panel discussions.

Roundtable discussions.

Exhibition of startup companies and investment firms.

Startup showcase/Startup Demo Day.

محاور الملتقى:

المحور األول: منظومة الشركات الناشئة.

المحور الثاني: االستثمار في الشركات الناشئة.

المحور الثالث: حاضنات ومسرعات األعمال.

Pillars of the Summit:

Pillar (One): The Startup Ecosystem.

Pillar (Two): Investing in Startups.

Pillar (Three): Startup Incubators and Accelerators.



الرشكاء االسرتاتيجيون

الجهة المنفذة للملتقى
Summit Organiser



اإل حصـائيــات

Statistics



Statisticsاإل حصـائيــات

15
المتحدثون
Speakers

70
الرشكات  الناشئة
Startups

2,500
االمسجلون

 Registrated 

40
المستثمرون
Investors

3
حلقات  العمل
Workshop

0
الصفقات  واالتفاقيات
 Deals and Agreements

منظومة الرشكات الناشئة العالمية



Statisticsاإل حصـائيــات

140
رائد عمل
Entrepreneurs

261
طالب جامعي
Students

267
موظف حكومي

 Gov. Sector
Employee

195
موظف في القطاع 
الخاص
 Private Sector
Employee

منظومة الرشكات الناشئة العالمية



المتحدثني الدوليني

World Class Speakers



السيرة الذاتية:

يعمل سƠƠƠتيفان في القطاعين الحكومƠƠƠي والخاص في جميع أنحƠƠƠاء العالم، حيث يقدم 

االستشƠƠƠارات في مجال تأسƠƠƠيس مجموعƠƠƠات التكنولوجيا واالبتكار وتسƠƠƠريعها. ترأس 

 ممارسƠƠƠات االستشƠƠƠارات الدولية في وكالة األنظمة البيئية بالمملكة 
ً
سƠƠƠتيفان سƠƠƠابقا

المتحدة Tech Nation City UK وشغل منصب المدير اإلداري لسويسرا الرقمية.

متحدثي المحور األول: منظومة الشركات الناشئة
 Second Pillar: Investing in Startups Speakers

Stephan Kuester
Partner, Head of
Ecosystem Strategy
Startup Genome

ستيفان كوستير

رئيس استراتيجية المنظومة 

مؤسسة ستارت أب جينوم

Philipp Lemmerz 
Partner 
PwC

فيليب ليميرز

شريك

شركة بي دبليو سي

Andrew Roughan 
Chief Executive 
Officer
Plexal

أندرو روفان

الرئيس التنفيذي

بليكسل

Eng.Said Al-Mandhari
Chief Executive Officer
ITHCA Group

المهندس سعيد المنذري

الرئيس التنفيذي

مجموعة إذكاء



السيرة الذاتية:

بƠƠƠدأ فيليب حياته المهنية في مجال االسƠƠƠتثمار األجنبي المباشƠƠƠر والترويƠƠƠج التجاري مع 

التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واتجه بعد ذلك إلى قطاع ريادة األعمال 

 على تقديم 
ً
واالبتƠƠƠكار كونهƠƠƠم محركين للنمƠƠƠو االقتصادي المسƠƠƠتدام، ويعمل حاليƠƠƠا

االستشƠƠƠارات للجهƠƠƠات الحكومية حƠƠƠول كيفية دعم القطƠƠƠاع الخاص في زيƠƠƠادة قدرته 

التنافسية لتحقيق أهداف االستراتيجيات الوطنية.

Personal Biography:

Stephan works with clients in government and private industry consortia all 

around the world, advising on the creation and the acceleration of tech and 

innovation clusters. Previously, Stephan headed up the International 

Consulting practice at UK ecosystem agency Tech Nation (fka Tech City 

UK) and served as Managing Director of digitalswitzerland.

السيرة الذاتية:

يعمل سƠƠƠتيفان في القطاعين الحكومƠƠƠي والخاص في جميع أنحƠƠƠاء العالم، حيث يقدم 

االستشƠƠƠارات في مجال تأسƠƠƠيس مجموعƠƠƠات التكنولوجيا واالبتكار وتسƠƠƠريعها. ترأس 

 ممارسƠƠƠات االستشƠƠƠارات الدولية في وكالة األنظمة البيئية بالمملكة 
ً
سƠƠƠتيفان سƠƠƠابقا

المتحدة Tech Nation City UK وشغل منصب المدير اإلداري لسويسرا الرقمية.

Head of Ecosystem
Strategy
Startup Genome

Stephan Kuester
رئيس اسرتاتيجية

المنظومة بمؤسسة
GENOME STARTUP

ستيفان كوستري



Personal Biography:

Philipp started his career in FDI and trade promotion with a focus on SMEs. 

From here, he pivoted into entrepreneurship and innovation as drivers for 

sustainable economic growth, and today advises government clients on 

how the public sector can support increasing competitiveness of the 

private sector to achieve the aspirational targets of national strategies.

السيرة الذاتية:

بƠƠƠدأ فيليب حياته المهنية في مجال االسƠƠƠتثمار األجنبي المباشƠƠƠر والترويƠƠƠج التجاري مع 

التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واتجه بعد ذلك إلى قطاع ريادة األعمال 

 على تقديم 
ً
واالبتƠƠƠكار كونهƠƠƠم محركين للنمƠƠƠو االقتصادي المسƠƠƠتدام، ويعمل حاليƠƠƠا

االستشƠƠƠارات للجهƠƠƠات الحكومية حƠƠƠول كيفية دعم القطƠƠƠاع الخاص في زيƠƠƠادة قدرته 

التنافسية لتحقيق أهداف االستراتيجيات الوطنية.

Partner
PricewaterhouseCoopers
PwC - 

 Philipp Lemmerz
رشيك 

رشكة برايسوتر 
PwC هاوسكوبرز

فيليب ليمريز

السيرة الذاتية:

يعمƠƠƠل أندرو على المسƠƠƠاهمة في إطالق إمكانات التكنولوجيا وتعزيز دور المؤسسƠƠƠات 

الصغيرة والمتوسƠƠƠطة على وجƠƠƠه التحديد في مجال اإلبداع واالبتكار. وتقوم بليكسƠƠƠل 

بدعم المركز الرقمي الُعماني في المملكة المتحدة منذ إنشائه في عام ٢٠١٩.



السيرة الذاتية:
بدأ سعيد المنذري دوره كرئيس تنفيذي لمجموعة عمان لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
أكتوبƠƠƠر 2019 بعƠƠƠد أكثر من 19 عاًما من الخبرة في قطƠƠƠاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. قبل 
العمƠƠƠل في مجموعة عمان لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، شƠƠƠغل منصب الرئيس التنفيذي 
لشركة النطاق العريض العمانية لمدة 6 سنوات تقريًبا ، حيث كان يدير أكثر من 180 متخصًصا في 
قطƠƠƠاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد عمل قبل ذلك في كيانات متعددة في القطاعين 
العام والخاص. شارك في العديد من المشاريع الوطنية المتعلقة بمبادرات الحكومة اإللكترونية. 
باإلضافƠƠƠة إلƠƠƠى وظيفتƠƠƠه الحاليƠƠƠة بدوام كامل ، يشƠƠƠارك سƠƠƠعيد حالًيƠƠƠا في العديد مƠƠƠن اللجان 
ومجموعƠƠƠات العمل المتعلقة باسƠƠƠتراتيجيات تكنولوجيƠƠƠا المعلومات واالتصƠƠƠاالت وبناء القدرات 
ا عضو في مجلس إدارة 

ً
الوطنية والشƠƠƠركات الصغيرة والمتوسطة واالقتصاد الرقمي. وهو أيض

العديد من الشركات والمجالس االستشارية للصناعة في جامعات وكليات مختلفة. تخرج سعيد 
من جامعة كنت بدرجة هندسة الكمبيوتر عام 2000 ، تاله عام واحد في برنامج اإلدارة التنفيذية 

من جامعة بيركلي في 2018.

Personal Biography:

Andrew is Plexal’s CEO and focuses on helping government and industry 

unlock the potential of technology, specifically supporting the role of SMEs 

to add agility, creativity and innovation to this opportunity. Plexal have 

supported the UK Oman Digital Hub since its inception in ٢٠١٩.

السيرة الذاتية:

يعمƠƠƠل أندرو على المسƠƠƠاهمة في إطالق إمكانات التكنولوجيا وتعزيز دور المؤسسƠƠƠات 

الصغيرة والمتوسƠƠƠطة على وجƠƠƠه التحديد في مجال اإلبداع واالبتكار. وتقوم بليكسƠƠƠل 

بدعم المركز الرقمي الُعماني في المملكة المتحدة منذ إنشائه في عام ٢٠١٩.

Chief Executive
Officer
Plexal

 Andrew Roughan
الرئيس التنفيذي 

بليكسل

أندرو روفان



السيرة الذاتية:
بدأ سعيد المنذري دوره كرئيس تنفيذي لمجموعة عمان لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
أكتوبƠƠƠر 2019 بعƠƠƠد أكثر من 19 عاًما من الخبرة في قطƠƠƠاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. قبل 
العمƠƠƠل في مجموعة عمان لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، شƠƠƠغل منصب الرئيس التنفيذي 
لشركة النطاق العريض العمانية لمدة 6 سنوات تقريًبا ، حيث كان يدير أكثر من 180 متخصًصا في 
قطƠƠƠاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد عمل قبل ذلك في كيانات متعددة في القطاعين 
العام والخاص. شارك في العديد من المشاريع الوطنية المتعلقة بمبادرات الحكومة اإللكترونية. 
باإلضافƠƠƠة إلƠƠƠى وظيفتƠƠƠه الحاليƠƠƠة بدوام كامل ، يشƠƠƠارك سƠƠƠعيد حالًيƠƠƠا في العديد مƠƠƠن اللجان 
ومجموعƠƠƠات العمل المتعلقة باسƠƠƠتراتيجيات تكنولوجيƠƠƠا المعلومات واالتصƠƠƠاالت وبناء القدرات 
ا عضو في مجلس إدارة 

ً
الوطنية والشƠƠƠركات الصغيرة والمتوسطة واالقتصاد الرقمي. وهو أيض

العديد من الشركات والمجالس االستشارية للصناعة في جامعات وكليات مختلفة. تخرج سعيد 
من جامعة كنت بدرجة هندسة الكمبيوتر عام 2000 ، تاله عام واحد في برنامج اإلدارة التنفيذية 

من جامعة بيركلي في 2018.

Chief Executive Officer
Oman Information and
Communication Technologies 
Group

Eng.Said Abdullah
Mohammed Al-Mandhari

الرئيس التنفيذي 
المجموعة العمانية لتقنية

 المعلومات واالتصاالت

المهندس سعيد بن
 عبدالله المنذري

Personal Biography:
Said Al-Mandhari has started his role as a CEO of Oman ICT Group on October 2019 after 
having more than 19 years of experience in the ICT sector. Prior to working for Oman ICT 
Group, he was the CEO of Oman Broadband Company for about 6 years, managing more than 
180 professionals in the IT & Telecommunication sector. He has worked before that for 
multiple entities in the public and private sector. He was involved in multiple national projects 
related to the e-government initiatives. In addition to his current full-time job, Said is 
currently involved in multiple committees and working groups related to ICT strategies, 
national capacity building, SMEs and digital economy. He is also a member of multiple 
company’s board of directors and Industry Advisory Boards in different universities and 
colleges. Said graduated from Kent University with a Computer Engineering degree in 2000, 
followed by a one year Executive Management Program from Berkeley University on 2018.

Yasser Ali AL AbdulKarim 
Head of Corporate Support
Saudi Exchange



Ismail Al Harthi 
CEO at IDO
Oman Investment Authority

متحدثي المحور الثاني: االستثمار في الشركات الناشئة
 First Pillar: The Startup Ecosystem Speakers

جاكوبو لوسو
المدير العام

الشبكة األوروبية للمستثمرين 
المالئكيين

Jacopo Losso
Director General
EBAN - European Business 
Angel Network

محمد شهزاد
الرئيس التنفيذي

إثيكس إكس

Mohamed Shehzad 
Chief Executive Officer
EthisX

ياسر بن علي العبدالكريم
مدير إدارة الدعم المؤسسي 

تداول السعودية

Yasser Ali AL AbdulKarim 
Head of Corporate Support
Saudi Exchange



السيرة الذاتية:

انضƠƠƠم جاكوبو إلى EBAN في عام ٢٠١٥ كمدير عام للجمعية. وهو مسƠƠƠؤول عن إدارة 

عمل المؤسسƠƠƠة، وتوسƠƠƠيع نطاق وصول الجمعية وتأثيرها، وتتبع القضايا ذات األهمية 

االستراتيجية في النظام البيئي لالستثمار في المرحلة المبكرة وتمثيل الجمعية خارجًيا. 

إنƠƠƠه على دراية بالموضوعات الرئيسƠƠƠية مثل: االسƠƠƠتثمارات حول العالم، واالسƠƠƠتثمارات 

المشƠƠƠتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وجاهزية الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة لالسƠƠƠتثمار. 

ويعمل جاكوبو كمستثمر مالئكي في المشاريع ذات الصلة بقطاع الفضاء.

متحدثي المحور الثاني: االستثمار في الشركات الناشئة
 First Pillar: The Startup Ecosystem Speakers

فريدة العجمي
المدير العام

منتدى ثروات للشركات العائلية

Farida El Agamy 
General Manager
 Tharawat Family Business
Forum

كمال رزادي عرابي
خبير 

الهيئة العامة لسوق المال

Kemal Rizadi Arbi
Advisor
Capital Market Authority
Sultanate of Oman

 

اسماعيل الحارثي
IDO الرئيس التنفيذي

جهاز االستثمار العماني

Ismail Al Harthi 
CEO at IDO
Oman Investment Authority



Personal Biography:

As the association’s Director General, Jacopo is responsible for managing 

the organization and it’s network of members, expanding the association’s 

reach and influence, tracking issues of strategic importance to the early 

stage investing ecosystem and representing the association externally. He 

is knowledgeable on key topics such as: cross border investment, 

public-private co-investment, and startup investment readiness, among 

others.  Jacopo is also an angel investor with startup investments made in 

Space sector related ventures.

السيرة الذاتية:

انضƠƠƠم جاكوبو إلى EBAN في عام ٢٠١٥ كمدير عام للجمعية. وهو مسƠƠƠؤول عن إدارة 

عمل المؤسسƠƠƠة، وتوسƠƠƠيع نطاق وصول الجمعية وتأثيرها، وتتبع القضايا ذات األهمية 

االستراتيجية في النظام البيئي لالستثمار في المرحلة المبكرة وتمثيل الجمعية خارجًيا. 

إنƠƠƠه على دراية بالموضوعات الرئيسƠƠƠية مثل: االسƠƠƠتثمارات حول العالم، واالسƠƠƠتثمارات 

المشƠƠƠتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وجاهزية الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة لالسƠƠƠتثمار. 

ويعمل جاكوبو كمستثمر مالئكي في المشاريع ذات الصلة بقطاع الفضاء.

Director General
EBAN - European
Business Angel Network

Jacopo Losso
المدير العام

الشبكة األوروبية
 للمستثمرين المالئكيني

جاكوبو لوسو

السيرة الذاتية:

تخرج محمد شهزاد (زاد) من إمبريال كوليدج لندن في عام ١٩٩٧م. لديه خبرة واسعة في 

اإلدارة واالسƠƠƠتثمار وتطويƠƠƠر األعمال واالستشƠƠƠارات. شƠƠƠغل منصب الرئيƠƠƠس التنفيذي 

 Ethis غل حالًيا منصب مدير العمليات فيƠƠƠويش ، Ethis Malaysia ركةƠƠƠالمؤسس لش

Global، وفي الوقت نفسƠƠƠه الرئيس التنفيذي لشركة Ethis Investment التي تضم 

.EthisX Advisory و Ethis Fund و EthisX



Personal Biography:

Mohamed Shehzad graduated from Imperial College London in 1997. He has 

much wide experience in management, investment, business development 

and consultancy. He was the founding CEO of Ethis Malaysia, and is 

currently the COO of Ethis Global, concurrently the CEO of Ethis 

Investment comprising EthisX, Ethis Fund and EthisX Advisory.

السيرة الذاتية:

تخرج محمد شهزاد (زاد) من إمبريال كوليدج لندن في عام ١٩٩٧م. لديه خبرة واسعة في 

اإلدارة واالسƠƠƠتثمار وتطويƠƠƠر األعمال واالستشƠƠƠارات. شƠƠƠغل منصب الرئيƠƠƠس التنفيذي 

 Ethis غل حالًيا منصب مدير العمليات فيƠƠƠويش ، Ethis Malaysia ركةƠƠƠالمؤسس لش

Global، وفي الوقت نفسƠƠƠه الرئيس التنفيذي لشركة Ethis Investment التي تضم 

.EthisX Advisory و Ethis Fund و EthisX

Chief Executive
Officer EthisX 

Mohamed Shehzad
الرئيس التنفيذي

إثيكس إكس

محمد شهزاد

السيرة الذاتية:

 منصƠƠƠب مديƠƠƠر إدارة الدعم 
ً
إنضƠƠƠم ياسƠƠƠر إلى تƠƠƠداول  في عƠƠƠام٢٠٠٧م و يشƠƠƠغل حاليا

 في القطاع المالي 
ً
المؤسسي في تداول السعودية  يمتلك ياسر خبرة أكثر من ١٥ عاما

حيث شƠƠƠغل أدواًرا مختلفة في مجاالت تميز األعمال، والمبيعات والتسƠƠƠويق، والتخطيط 

االسƠƠƠتراتيجي، وإدارة العمليات.ياسƠƠƠر حاصƠƠƠل على درجة الماجسƠƠƠتير فƠƠƠي إدارة األعمال 

التنفيذيƠƠƠة من جامعƠƠƠة الملك فهد للبتƠƠƠرول والمعادن في المملكة العربية السƠƠƠعودية. 

باإلضافة إلى العديد من الشهادات المهنية المعترف بها.



Personal Biography:

Yasser joined Tadawul in 2007 and currently occupies the position of 

Director of the Institutional Support Department at Tadawul Saudi Arabia. 

Yasser has more than 15 years of experience in the financial sector, where 

he held various roles in the areas of business excellence, sales and 

marketing, strategic planning, and operations management. Yasser holds a 

master's degree in Executive Business Administration from King Fahd 

University of Petroleum and Minerals in Saudi Arabia. In addition to many 

recognized professional certificates.

السيرة الذاتية:

 منصƠƠƠب مديƠƠƠر إدارة الدعم 
ً
إنضƠƠƠم ياسƠƠƠر إلى تƠƠƠداول  في عƠƠƠام٢٠٠٧م و يشƠƠƠغل حاليا

 في القطاع المالي 
ً
المؤسسي في تداول السعودية  يمتلك ياسر خبرة أكثر من ١٥ عاما

حيث شƠƠƠغل أدواًرا مختلفة في مجاالت تميز األعمال، والمبيعات والتسƠƠƠويق، والتخطيط 

االسƠƠƠتراتيجي، وإدارة العمليات.ياسƠƠƠر حاصƠƠƠل على درجة الماجسƠƠƠتير فƠƠƠي إدارة األعمال 

التنفيذيƠƠƠة من جامعƠƠƠة الملك فهد للبتƠƠƠرول والمعادن في المملكة العربية السƠƠƠعودية. 

باإلضافة إلى العديد من الشهادات المهنية المعترف بها.

Yasser AL AbdulKarim

مدير إدارة
 الدعم المؤسيس 

تداول السعودية

يارس  العبدالكريم
Director of the
institutional
support department
Saudi Exchange



Personal Biography:

Farida El Agamy is a lawyer, entrepreneur, governance expert and currently 

the General Manager of the Tharawat Family Business Forum, the private 

network and knowledge hub for family-owned companies in MENA. In 

addition to her other roles, she co-founded Kyma in 2019, a manufacturing 

startup that focuses on sustainable FMCG products.

السيرة الذاتية:

 منصب 
ً
فريƠƠƠدة العجمي هي محاميƠƠƠة ورائدة أعمال، وخبيرة في الحوكمة وتشƠƠƠغل حاليا

المديƠƠƠر العƠƠƠام لمنتدى ثƠƠƠروات للشƠƠƠركات العائلية، والشƠƠƠبكة الخاصة ومركƠƠƠز المعرفة 

للشƠƠƠركات المملوكة للعائلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. باإلضافة إلى 

أدوارها األخرى في عام ٢٠١٩. شƠƠƠاركت في تأسƠƠƠيس Kyma, شƠƠƠركة ناشئة في مجال 

التصنيع تركز على منتجات سلع استهالكية مستدامة.

General Manager
Tharawat Family
Business Forum

Farida El Agamy
المدير العام

منتدى ثروات للرشكات 
العائلية

فريدة العجمي

السيرة الذاتية:
كخبير اكتواري حسب المهنة ، يتمتع كمال بخبرة عالمية تصل إلى ٣٠ عاًما في الصناعة 
التجاريƠƠƠة والماليƠƠƠة (الحكوميƠƠƠة والقطƠƠƠاع الخƠƠƠاص) ، بما في ذلƠƠƠك الخدمƠƠƠات المصرفية 
االسƠƠƠتثمارية ، وتمويل الشركات ، والتمويل اإلسالمي ، وكمنظم ومطور ألسواق رأس 
المال في الشرق األوسط و المنطقة اآلسيوية. يقود حالًيا مبادرات تنموية لتعزيز سوق 
رأس المال في سلطنة عمان ، بما في ذلك منصات التمويل الجماعي ، وصناديق األسهم 

الخاصة ورأس المال االستثماري ، وإطار عمل الحماية التنظيمي للتكنولوجيا المالية.



السيرة الذاتية:
كخبير اكتواري حسب المهنة ، يتمتع كمال بخبرة عالمية تصل إلى ٣٠ عاًما في الصناعة 
التجاريƠƠƠة والماليƠƠƠة (الحكوميƠƠƠة والقطƠƠƠاع الخƠƠƠاص) ، بما في ذلƠƠƠك الخدمƠƠƠات المصرفية 
االسƠƠƠتثمارية ، وتمويل الشركات ، والتمويل اإلسالمي ، وكمنظم ومطور ألسواق رأس 
المال في الشرق األوسط و المنطقة اآلسيوية. يقود حالًيا مبادرات تنموية لتعزيز سوق 
رأس المال في سلطنة عمان ، بما في ذلك منصات التمويل الجماعي ، وصناديق األسهم 

الخاصة ورأس المال االستثماري ، وإطار عمل الحماية التنظيمي للتكنولوجيا المالية.

Advisor
Capital Market
Authority 
Sultanate of Oman

Kemal Rizadi Arbi

خبري 
الهيئة العامة لسوق المال

سلطنة عمان

كمال رزادي عرابي

Personal Biography:
An Actuary by profession, Kemal has about 30 years global experience in 
the commercial and financial industry (both government and private 
sector), including investment banking, corporate finance, Islamic finance, 
and as a regulator and developer of capital markets in the Middle East and 
Asian region. He is currently driving developmental initiatives to enhance 
the capital market in Oman including crowdfunding platforms, private 
equity and venture capital funds and the fintech regulatory sandbox 
framework.

السيرة الذاتية:
يعتبر الحارثي من أكثر الشƠƠƠخصيات التي تتمتع بخبرة وكفاءة في مجال االسƠƠƠتثمار في 
السلطنة ، حيث شغل منصب مدير برنامج جسور منذ انطالقته عام 2016 ، كما عمل في 
أكثƠƠƠر من شƠƠƠركة محلية وعالمية ، وحاصƠƠƠل على درجة البكالوريوس فƠƠƠي اإلدارة المالية 

والمصرفية.



السيرة الذاتية:
يعتبر الحارثي من أكثر الشƠƠƠخصيات التي تتمتع بخبرة وكفاءة في مجال االسƠƠƠتثمار في 
السلطنة ، حيث شغل منصب مدير برنامج جسور منذ انطالقته عام 2016 ، كما عمل في 
أكثƠƠƠر من شƠƠƠركة محلية وعالمية ، وحاصƠƠƠل على درجة البكالوريوس فƠƠƠي اإلدارة المالية 

والمصرفية.

IDO
Oman Investment
Authority

Ismail Al Harthi
القائم بأعمال الرئيس

IDO التنفيذي 
جهاز االستثمار العماني

اسماعيل الحارثي

Personal Biography:
Al-Harthy is considered one of the most experienced and competent in the 
field of investment in the Sultanate, where he held the position of director 
of the Jusoor Program since its inception in 2016. He also worked in more 
than one local and international company, and he has a bachelor's degree 
in financial and banking management.



متحدثي قصص نجاح الشركات الناشئة
 Startup Success Stories Speakers

Hanan Khader 
Founder and Chief 
Executive Officer
HelloWorldKids

حنان خضر

المؤسس والرئيس التنفيذي

شركة هلوو ورلد كيد

 Adel Hameed  
Senior Vice President, 
Global Business
PayTabs Group

عادل حميد

 نائب الرئيس األول لالعمال

العالمية

مجموعة بيتابس

Said Al Rashdi
Chief Executive Officer
Bima

سعيد الراشدي

الرئيس التنفيذي

شركة بيمة

Hamood Al Hamadan
Director of Tech 
Ecosystem Development 
Department (SAS) at the 
Ministry of Transport, 
Communications and 
Information Technology

حمود الحمدان
مدير دائرة تنمية البيئة التقنية

(ساس) 
وزارة النقل واالتصاالت وتقنية

المعلومات 

السيرة الذاتية:
حنان خضر هي المؤسƠƠƠس والرئيƠƠƠس التنفيذي لشƠƠƠركة HelloWorldKids، وهي منصة 
 .(www.hellocode.me) زلƠƠƠة أو في المنƠƠƠة لألطفال لتعلم البرمجة في المدرسƠƠƠتعليمي
أسست شركتها عام ٢٠١٥ بهدف تطوير منهج برمجة مبسط وتفاعلي يحل محل فصول 
ِمَدت مناهجها في أكثر من ٢٤٠ مدرسة، واستفاد منها 

ُ
الكمبيوتر التقليدية القديمة. ِاعت

أكثر من ٣٠٠ ألف طالب. حنان باحثة في كيفية تعليم البرمجة لألطفال. حققت نجاًحا كبيًرا 
مƠƠƠع فريقها الهندسƠƠƠي إلنشƠƠƠاء لغة برمجة جديدة تسƠƠƠمى (SmoothY)؛ بنيت بشƠƠƠكل 
أساسي لتشكيل جسƠƠƠر بين األطفال ولغات البرمجة المتقدمة في العالم؛ يتم تقديم 

كل ذلك في تجربة مبسطة للغاية وبديهية.



السيرة الذاتية:
حنان خضر هي المؤسƠƠƠس والرئيƠƠƠس التنفيذي لشƠƠƠركة HelloWorldKids، وهي منصة 
 .(www.hellocode.me) زلƠƠƠة أو في المنƠƠƠة لألطفال لتعلم البرمجة في المدرسƠƠƠتعليمي
أسست شركتها عام ٢٠١٥ بهدف تطوير منهج برمجة مبسط وتفاعلي يحل محل فصول 
ِمَدت مناهجها في أكثر من ٢٤٠ مدرسة، واستفاد منها 

ُ
الكمبيوتر التقليدية القديمة. ِاعت

أكثر من ٣٠٠ ألف طالب. حنان باحثة في كيفية تعليم البرمجة لألطفال. حققت نجاًحا كبيًرا 
مƠƠƠع فريقها الهندسƠƠƠي إلنشƠƠƠاء لغة برمجة جديدة تسƠƠƠمى (SmoothY)؛ بنيت بشƠƠƠكل 
أساسي لتشكيل جسƠƠƠر بين األطفال ولغات البرمجة المتقدمة في العالم؛ يتم تقديم 

كل ذلك في تجربة مبسطة للغاية وبديهية.

Founder and Chief
Executive Officer
HelloWorldKids

 Hanan Khader
المؤسس والرئيس 

التنفيذي
رشكة هلوو وورد كيدز

حنان خضر

Personal Biography:
Hanan Khader is the founder and CEO of Hello World Kids, the educational 
platform for kids to learn coding at school or at home. She established her 
company in 2015 aiming to develop a simplified and interactive 
programming curriculum that replaces old traditional computer classes. Her 
curriculum has been adopted by 240+ schools, and has benefited over 
300K+ students. Hanan researches how to teach programming for kids and 
has made great success with her engineering team to create a new 
programming language called (SmoothY).

السيرة الذاتية:
عƠƠƠادل حميƠƠƠد رائد أعمال يتمتع بخبƠƠƠرة ٢٠ عاًما في تطوير األعمƠƠƠال وإدارة العمليات وبناء 
الفريق وتحسين العمليات وإدارة المشاريع الدولية. خبرة في كل من بيئات أعمال التنمية 
 LEAD ؛ Stanford GSB ئة منƠƠƠالناش COO هادةƠƠƠالتجارية واالقتصادية حاصل على ش
معتمƠƠƠدة من سƠƠƠتانفورد GSB المتخصصة في ابتكار الشƠƠƠركات ؛ ماجسƠƠƠتير في إدارة 
األعمال مع تخصص في عمليات األعمال الدولية والتسويق. في بيتابس ، عادل مسؤول 
عن وضع االستراتيجية واإلشراف على تعزيز عمليات نجاح العمالء العالمية لبيتابس. وهو 
ا عن تولي أي مشƠƠƠاريع خاصة يكلفه بها الرئيس التنفيƠƠƠذي لتعزيز التميز 

ً
مسƠƠƠؤول أيض

التشغيلي واالبتكار.



السيرة الذاتية:
عƠƠƠادل حميƠƠƠد رائد أعمال يتمتع بخبƠƠƠرة ٢٠ عاًما في تطوير األعمƠƠƠال وإدارة العمليات وبناء 
الفريق وتحسين العمليات وإدارة المشاريع الدولية. خبرة في كل من بيئات أعمال التنمية 
 LEAD ؛ Stanford GSB ئة منƠƠƠالناش COO هادةƠƠƠالتجارية واالقتصادية حاصل على ش
معتمƠƠƠدة من سƠƠƠتانفورد GSB المتخصصة في ابتكار الشƠƠƠركات ؛ ماجسƠƠƠتير في إدارة 
األعمال مع تخصص في عمليات األعمال الدولية والتسويق. في بيتابس ، عادل مسؤول 
عن وضع االستراتيجية واإلشراف على تعزيز عمليات نجاح العمالء العالمية لبيتابس. وهو 
ا عن تولي أي مشƠƠƠاريع خاصة يكلفه بها الرئيس التنفيƠƠƠذي لتعزيز التميز 

ً
مسƠƠƠؤول أيض

التشغيلي واالبتكار.

Senior Vice President, 
Global Business
PayTabs Group

Adel Hameed
نائب الرئيس األول
 لألعمال العالمية
مجموعة بيتابس

عادل حميد

Personal Biography:
Adel Hameed is an entrepreneur with 20 years of experience in business 
development, operations management, team building, process 
improvements, and managing international projects; experience in both 
commercial and economic development business environments; certified as 
an Emerging COO by Stanford GSB; LEAD certified by Stanford GSB 
specializing in corporate innovation; MBA with specialization in 
International Business Operations & Marketing.In PayTabs, Adel is 
responsible for setting the strategy and overseeing the enhancement the 
global customer success operations of PayTabs. He is also responsible for 
taking on any special projects assigned by the CEO to enhance operational 
excellence and innovation.

السيرة الذاتية:
 Health Tech ،بيت التأمين ،OMFA ،تثمار، سندان للتطويرƠƠƠمؤسس شركة النصر لالس
Venture One، (GymKey)، حاصƠƠƠل علƠƠƠى مرتبة الشƠƠƠرف في هندسƠƠƠة المعلومات من 

جامعة هال، والماجستير في تكنولوجيا األعمال اإللكترونية من جامعة مانشستر.



السيرة الذاتية:
يعƠƠƠد حمƠƠƠود من المختصين فƠƠƠي تطوير رواد األعمƠƠƠال في قطاع تكنولوجيƠƠƠا المعلومات 
واالتصƠƠƠاالت مƠƠƠن خƠƠƠالل دوره كمدير تنميƠƠƠة البيئة التقنية فƠƠƠي وزارة النقƠƠƠل واالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات (MTCIT). كما لعب دوًرا رئيسƠƠƠًيا  في إنشƠƠƠاء مشƠƠƠروع االبتكار 
التكنولوجي الذي طوره المبتكرون العمانيون "مصنع االبتكار"، كما قام من خالل برنامج 
حاضنة سƠƠƠاس (2013-2021) باحتضان أكثر من 90 شƠƠƠركة ناشئة بإيرادات تزيد عن 8 ماليين 
ريƠƠƠال عماني وإيجاد أكثر من 836 فرصة عمل. باإلضافة إلى ذلك   اسƠƠƠتفادت 39 شƠƠƠركة 

ناشئة من خالل برامج مسرعة ساس في مرحلة التفكير والتحقق من صحة المشروع.
مƠƠƠع 19 عاًما من الخبرة العملية في القطاع الحكومƠƠƠي في مجال تكنولوجيا المعلومات 
واالتصƠƠƠاالت ، يواصƠƠƠل حمƠƠƠود تقديƠƠƠم االستشƠƠƠارات في مجƠƠƠاالت تنمية ريƠƠƠادة األعمال 

والشركات الناشئة ، وتنمية القدرات والمواهب.

Personal Biography:
Said Al-Mandhari has started his role as a CEO of Oman ICT Group on October 2019 after 
having more than 19 years of experience in the ICT sector. Prior to working for Oman ICT 
Group, he was the CEO of Oman Broadband Company for about 6 years, managing more than 
180 professionals in the IT & Telecommunication sector. He has worked before that for 
multiple entities in the public and private sector. He was involved in multiple national projects 
related to the e-government initiatives. In addition to his current full-time job, Said is 
currently involved in multiple committees and working groups related to ICT strategies, 
national capacity building, SMEs and digital economy. He is also a member of multiple 
company’s board of directors and Industry Advisory Boards in different universities and 
colleges. Said graduated from Kent University with a Computer Engineering degree in 2000, 
followed by a one year Executive Management Program from Berkeley University on 2018.

السيرة الذاتية:
 Health Tech ،بيت التأمين ،OMFA ،تثمار، سندان للتطويرƠƠƠمؤسس شركة النصر لالس
Venture One، (GymKey)، حاصƠƠƠل علƠƠƠى مرتبة الشƠƠƠرف في هندسƠƠƠة المعلومات من 

جامعة هال، والماجستير في تكنولوجيا األعمال اإللكترونية من جامعة مانشستر.

Chief Executive
Officer
Bima

Said Al Rashdi
الرئيس التنفيذي

رشكة بيمة

سعيد الراشدي

Personal Biography:
Founder of Al Nasr Investment, Sandan Development, OMFA, Insurance 
House (BIMA), Fintech LLC, Health Tech (GymKey), Venture One. Said has 
an Honours degree in Information Engineering from the University of Hull 
and a Master’s degree in e-Business Technology from the University of 
Manchester.



السيرة الذاتية:
يعƠƠƠد حمƠƠƠود من المختصين فƠƠƠي تطوير رواد األعمƠƠƠال في قطاع تكنولوجيƠƠƠا المعلومات 
واالتصƠƠƠاالت مƠƠƠن خƠƠƠالل دوره كمدير تنميƠƠƠة البيئة التقنية فƠƠƠي وزارة النقƠƠƠل واالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات (MTCIT). كما لعب دوًرا رئيسƠƠƠًيا  في إنشƠƠƠاء مشƠƠƠروع االبتكار 
التكنولوجي الذي طوره المبتكرون العمانيون "مصنع االبتكار"، كما قام من خالل برنامج 
حاضنة سƠƠƠاس (2013-2021) باحتضان أكثر من 90 شƠƠƠركة ناشئة بإيرادات تزيد عن 8 ماليين 
ريƠƠƠال عماني وإيجاد أكثر من 836 فرصة عمل. باإلضافة إلى ذلك   اسƠƠƠتفادت 39 شƠƠƠركة 

ناشئة من خالل برامج مسرعة ساس في مرحلة التفكير والتحقق من صحة المشروع.
مƠƠƠع 19 عاًما من الخبرة العملية في القطاع الحكومƠƠƠي في مجال تكنولوجيا المعلومات 
واالتصƠƠƠاالت ، يواصƠƠƠل حمƠƠƠود تقديƠƠƠم االستشƠƠƠارات في مجƠƠƠاالت تنمية ريƠƠƠادة األعمال 

والشركات الناشئة ، وتنمية القدرات والمواهب.

Director of Tech
Environment 
Development 
Department (SAS) 
,Ministry of Transport
Communications and 
Information Technology 

Hamood Al Hamadan
مدير دائرة تنمية 

البيئة التقنية (ساس)
وزارة النقل واالتصاالت

وتقنية المعلومات

حمود الحمدان

Personal Biography:
Hamood is an advocate to the development of Entrepreneurs in the ICT sector with his 

role as Director of Sas Center in Ministry of Transport, Communications and Information 

Technology (MTCIT). He also played a key role in the initiation to establishment of a 

Technology innovation project developed by Omani innovators called the Innovation 

Factory Center which he project managed for 5 years and for which he remains a 

consultant. Currently he runs the Sas Center, which through Sas Incubation program 

(2013-2021) has incubated more than 90 startups with a revenue in excess of 8 million 

Omani Rials and created over 836 job opportunities. In addition, through Sas Accelerator 

programs benefited 39 startups in ideation and validation stage.

With 19 years’ work experience in the government sector within the ICT domain, Hamood 

continues to providing consultancy in the areas of Entrepreneurship and Startups 

development, Capacity and talent development. Also upholds a versatile understanding 

in technology, business, strategy and management.



متحدثي المحور الثالث: حاضنات ومسرعات الشركات الناشئة
 Third Pillar: Startup Incubators and Accelerators Speakers

Amal Dokhan
General Partner
500 Global MENA

أمل دخان

Ahmad Sufian
EMEA Regional 
Manager
Techstars

أحمد سفيان

مدير إقليمي ألوروبا والشرق

األوسط وأفريقيا

تيك ستارز

Ketna Hirji
Chief Executive Officer 
Ketnode Ventures

كيتنا هيرجي

المؤسس والرئيس التنفيذي

كيتنود فينترز

Maha Al Balushi
Managing Director
Oman Technology Fund

مها البلوشية
مدير تنفيذي

الصندوق الُعماني للتكنولوجيا

الشريك العام

Global مؤسسة

الشرق األوسط

500

السيرة الذاتية:
أمƠƠƠل محترفƠƠƠة متمرسƠƠƠة ولديهƠƠƠا خبرة فƠƠƠي اسƠƠƠتثمارات الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة واالبتكار 
المؤسسƠƠƠي واالستشارات في منطقة الشƠƠƠرق األوسط وشمال أفريقيا قبل انضمامها 
إلى ٥٠٠ جلوبال، كانت أمل العضو المنتدب لشركة بابسون جلوبال للقيادة الريادية ومدير 
التعليم والتصميم في مركز ريادة األعمال بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، حيث 
قادت برامج تسƠƠƠريع المشƠƠƠاريع الجديدة واالبتكار المؤسسƠƠƠي. كما عملت في الصندوق 
التأسيسƠƠƠي لجامعة الملك عبدالله لتطوير التسويق والفعاليات، وتقديم مجموعة من 
الخدمات لعمالء الشƠƠƠركات الناشئة. أمل عضو في مجلس إدارة العديد من المنظمات بما 
في ذلك شركة ويكيت، جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة وجامعة الملك عبد العزيز.



السيرة الذاتية:
أمƠƠƠل محترفƠƠƠة متمرسƠƠƠة ولديهƠƠƠا خبرة فƠƠƠي اسƠƠƠتثمارات الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة واالبتكار 
المؤسسƠƠƠي واالستشارات في منطقة الشƠƠƠرق األوسط وشمال أفريقيا قبل انضمامها 
إلى ٥٠٠ جلوبال، كانت أمل العضو المنتدب لشركة بابسون جلوبال للقيادة الريادية ومدير 
التعليم والتصميم في مركز ريادة األعمال بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، حيث 
قادت برامج تسƠƠƠريع المشƠƠƠاريع الجديدة واالبتكار المؤسسƠƠƠي. كما عملت في الصندوق 
التأسيسƠƠƠي لجامعة الملك عبدالله لتطوير التسويق والفعاليات، وتقديم مجموعة من 
الخدمات لعمالء الشƠƠƠركات الناشئة. أمل عضو في مجلس إدارة العديد من المنظمات بما 
في ذلك شركة ويكيت، جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة وجامعة الملك عبد العزيز.

General Partner
500 Global MENA

Amal Dokhan
الرشيك العام

     Global مؤسسة
 الرشق األوسط

أمل دخان

500

Personal Biography:
Amal is a seasoned professional with experience in startup investments, 
corporate innovation, and consulting in the MENA region. Prior to joining 
500 Global, Amal was the Managing Director of Babson Global for 
Entrepreneurial Leadership and Manager of Learning and Design at the 
Entrepreneurship Center at King Abdullah University of Science and 
Technology, where she led the New Ventures Acceleration and Corporate 
Innovation programs. She also worked in the KAUST Seed Fund developing 
marketing and events, and providing a range of services to startup clients. 
Amal sits on the board of several organizations including Wayakit 
Company, Cranfield University UK and King Abdulaziz University. 

السيرة الذاتية:
أحمد رائد أعمال اجتماعي ومؤلف حائز على جوائز. يعمل كمدير إقليمي ألوروبا والشƠƠƠرق 
األوسƠƠƠط وأفريقيا في Techstars. منذ عام 2012 ، كان يسƠƠƠاعد مئات المؤسسين من 
المجتمعƠƠƠات الممثلƠƠƠة تمثيال ناقصا للوصول إلƠƠƠى فرص ريادة األعمال وبنƠƠƠاء بيئة داعمة. 
ظهƠƠƠرت أعمالƠƠƠه فƠƠƠي The World Economic Forum و Forbes و The Guardian و 
Financial Times و The Wall Street Journal و Huffington Post والمزيƠƠƠد. يتƠƠƠم 
ا في المراحل الُعليا بما في ذلك قصر األمم (األمم المتحدة)، وبرلمان االتحاد 

ً
تقديمه أيض

األوروبƠƠƠي، واإلسƠƠƠكوا، والبنƠƠƠك الدولƠƠƠي، وويلتون بارك، وجوجƠƠƠل، وسƠƠƠبارك إجنايت، وقمة 
Techfugees، و Startup Istanbul، وغيرها الكثير.



السيرة الذاتية:
أحمد رائد أعمال اجتماعي ومؤلف حائز على جوائز. يعمل كمدير إقليمي ألوروبا والشƠƠƠرق 
األوسƠƠƠط وأفريقيا في Techstars. منذ عام 2012 ، كان يسƠƠƠاعد مئات المؤسسين من 
المجتمعƠƠƠات الممثلƠƠƠة تمثيال ناقصا للوصول إلƠƠƠى فرص ريادة األعمال وبنƠƠƠاء بيئة داعمة. 
ظهƠƠƠرت أعمالƠƠƠه فƠƠƠي The World Economic Forum و Forbes و The Guardian و 
Financial Times و The Wall Street Journal و Huffington Post والمزيƠƠƠد. يتƠƠƠم 
ا في المراحل الُعليا بما في ذلك قصر األمم (األمم المتحدة)، وبرلمان االتحاد 

ً
تقديمه أيض

األوروبƠƠƠي، واإلسƠƠƠكوا، والبنƠƠƠك الدولƠƠƠي، وويلتون بارك، وجوجƠƠƠل، وسƠƠƠبارك إجنايت، وقمة 
Techfugees، و Startup Istanbul، وغيرها الكثير.

EMEA Regional
Manager
Techstars

Ahmad Sufian

مدير إقليمي ألوروبا
والرشق األوسط وأفريقيا

تيك ستارز

أحمد سفيان

Personal Biography:
Ahmad is an award-winning social entrepreneur and author. He works as 
Europe, Middle East, and Africa Regional Manager at Techstars. Since 2012, 
he has been helping hundreds of founders from underrepresented 
communities gain access to entrepreneurship opportunities and build a 
supportive environment. His work has appeared in The World Economic 
Forum, Forbes, The Guardian, Financial Times, The Wall Street Journal, 
Huffington Post, and more. Also, presented in top stages including the 
Palais des Nations (UN), EU Parliament, ESCWA, World Bank, Wilton Park, 
Google, SPARK Ignite, Techfugees summit, Startup Istanbul, and many 
more.

السيرة الذاتية:
كيتنا هيرجي هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيتنود فينشرز التي تعيد تصور 
نموذج استوديو المشروع. بعد مغادرة شركة جوجل، بعد أن عملت في الشركات الناشئة 
وأسسƠƠƠت العديد من الشركات، أبدت كتنا تفاؤالً بشƠƠƠأن المواهب والفرص التي تقدمها 
 Innovate عمان ، لدرجة أن كتنود قد أنشأت مكتبها الثاني في مسقط. من خالل برنامج
Oman، دعمƠƠƠت وزارة التجƠƠƠارة والصناعة وترويج االسƠƠƠتثمار ، نيابة عƠƠƠن حكومة المملكة 
المتحƠƠƠدة وأظهƠƠƠرت قيمƠƠƠة وتأثيًرا كبيريƠƠƠن في منظومة الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة. كتنا هي 

مستشار ومستثمر شخصًيا في العديد من الشركات الناشئة الُعمانية.



السيرة الذاتية:
كيتنا هيرجي هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيتنود فينشرز التي تعيد تصور 
نموذج استوديو المشروع. بعد مغادرة شركة جوجل، بعد أن عملت في الشركات الناشئة 
وأسسƠƠƠت العديد من الشركات، أبدت كتنا تفاؤالً بشƠƠƠأن المواهب والفرص التي تقدمها 
 Innovate عمان ، لدرجة أن كتنود قد أنشأت مكتبها الثاني في مسقط. من خالل برنامج
Oman، دعمƠƠƠت وزارة التجƠƠƠارة والصناعة وترويج االسƠƠƠتثمار ، نيابة عƠƠƠن حكومة المملكة 
المتحƠƠƠدة وأظهƠƠƠرت قيمƠƠƠة وتأثيًرا كبيريƠƠƠن في منظومة الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة. كتنا هي 

مستشار ومستثمر شخصًيا في العديد من الشركات الناشئة الُعمانية.

Chief Executive
Officer
Ketnode Ventures

Ketna Hirji

المؤسس والرئيس 
التنفيذي

كيتنود فينرتز

كيتنا هريجي

Personal Biography:
Ketna Hirji is the Founder and CEO of Ketnode Ventures which is 
reimagining the venture studio model. After leaving Google, having worked 
at startups and founded several businesses, Ketna is optimistic about the 
talent and opportunities that Oman presents, so much that Ketnode have 
set up their second office in Muscat. Through the program Innovate Oman, 
Ketnode has supported MTCIT and the Ministry of Commerce, Industry & 
Investment Promotion, on behalf of the UK Government and has 
demonstrated significant value and impact within the start up ecosystem. 
Ketna is personally an advisor and investor in several Omani Startups.



السيرة الذاتية:
مها البلوشƠƠƠي مديرة تنفيذية  للمرحلة التأسيسƠƠƠية في الصندوق العماني للتكنولوجيا 
(OTF). درست في ُعمان وسنغافورة، وحصلت على شهادتين في تكنولوجيا المعلومات، 
ودرجة علمية في تطبيقات اإلنترنت، كما حصلت على درجة الماجسƠƠƠتير في إدارة مشاريع 

تكنولوجيا المعلومات.
وهي خبيرة في اسƠƠƠتثمارات تكنولوجيا المعلومات واالتصƠƠƠاالت واالبتكار وريادة األعمال 
في عمان. لديها مساهمة فعالة في إنشاء نظام بيئي مبتكر وريادي في عمان من خالل 

العمل في العديد من المشاريع والمبادرات ذات الصلة.

Managing Director
Oman Technology
Fund 

Maha Al Balushi
مدير تنفيذي

الصندوق العُماني
 للتكنولوجيا

مها  البلوشية

Personal Biography:
Maha Al Balushi is the Seed stage Managing Director at Oman Technology 
Fund (OTF). She studied in Oman and Singapore, picking up two diplomas 
in IT, a degree in Internet Applications, and finally a Masters' in IT project 
Management before returning to Oman as part of a national drive to 
generate a technology start-up ecosystem in the region. She is an expert 
in ICT investments, innovation & entrepreneurship  in Oman. She has an 
effective contribution in establishing the entrepreneurial & innovative eco 
system in Oman through working in many relevant projects & initiatives.



عنوان ورقة العمل:

حالة منظومة الشركات الناشئة العالمية واستراتيجيات التنمية المتسارعة

ملخص ورقة العمل:

نستكشƠƠƠف الوضع الحالي لالقتصاد العالمي للشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة، بمƠƠƠا في ذلك صعود 

Deep Tech ونهدف إلى تقديم نظرة مستقبلية حيث يتحول العام القياسي 2021 إلى 

قصƠƠƠة أكثر تحذيريƠƠƠة اليوم وفي عƠƠƠام 2023. نواصل مناقشƠƠƠة المبادئ االسƠƠƠتراتيجية 

الرئيسƠƠƠة خيارات وأطر لتطوير النظام البيئي السƠƠƠريع ونختتم بمجموعة غنية من األمثلة 

من جميع أنحاء العالم.

أوراق العمل

Speeches



عنوان ورقة العمل:

حالة منظومة الشركات الناشئة العالمية واستراتيجيات التنمية المتسارعة

ملخص ورقة العمل:

نستكشƠƠƠف الوضع الحالي لالقتصاد العالمي للشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة، بمƠƠƠا في ذلك صعود 

Deep Tech ونهدف إلى تقديم نظرة مستقبلية حيث يتحول العام القياسي 2021 إلى 

قصƠƠƠة أكثر تحذيريƠƠƠة اليوم وفي عƠƠƠام 2023. نواصل مناقشƠƠƠة المبادئ االسƠƠƠتراتيجية 

الرئيسƠƠƠة خيارات وأطر لتطوير النظام البيئي السƠƠƠريع ونختتم بمجموعة غنية من األمثلة 

من جميع أنحاء العالم.

Partner, Head of
Ecosystem Strategy
Startup Genome

Stephan Kuester
رشيك، رئيس 

اسرتاتيجية المنظومة
مؤسسة ستارت أب جينوم

ستيفان كوستري

Session Title: 

State of the Global Startup Ecosystem and Strategies for Accelerated 

Development

Brief of the Session: 
We explore the current state of the Global Startup Ecosystem Economy, 
including the rise of Deep Tech and we aim at providing a forward look as 
the record year 2021 turns into a more cautionary tale today and in 2023. 
We continue with discussing key principles, strategy options and 
frameworks for accelerated ecosystem development and conclude with a 
rich selection of examples from around the world.

عنوان ورقة العمل:

أهمية ريادة األعمال واالبتكار لمنظومة الشركات الناشئة الخليجية

ملخص ورقة العمل:

تلعƠƠƠب الحكومƠƠƠات دوًرا مركزًيا في مواجهة تحديات القطاع الخƠƠƠاص على مدار دورة حياة 

ريادة األعمال. سيسƠƠƠلط العرض التقديمي الضوء على بعƠƠƠض الجوانب المتعلقة بالحاجة 

إلƠƠƠى االبتكار، وإمكانƠƠƠات تجمع المواهب فƠƠƠي المنطقة، وأهمية الوصƠƠƠول إلى التمويل 

(سرعة التمويل)، و جوانب الحوكمة، وأهمية تطوير القطاع القائم على الفرص.



Partner
PricewaterhouseCoopers
PwC 

 Philipp Lemmerz
رشيك 

رشكة برايسوتر 
PwC هاوسكوبرز

فيليب ليمريز

عنوان ورقة العمل:

أهمية ريادة األعمال واالبتكار لمنظومة الشركات الناشئة الخليجية

ملخص ورقة العمل:

تلعƠƠƠب الحكومƠƠƠات دوًرا مركزًيا في مواجهة تحديات القطاع الخƠƠƠاص على مدار دورة حياة 

ريادة األعمال. سيسƠƠƠلط العرض التقديمي الضوء على بعƠƠƠض الجوانب المتعلقة بالحاجة 

إلƠƠƠى االبتكار، وإمكانƠƠƠات تجمع المواهب فƠƠƠي المنطقة، وأهمية الوصƠƠƠول إلى التمويل 

(سرعة التمويل)، و جوانب الحوكمة، وأهمية تطوير القطاع القائم على الفرص.

Session Title: 

The importance of entrepreneurship and innovation for GCC ecosystems

Brief of the Session: 
Governments play a central role in addressing private sector challenges 
along the entrepreneurial life cycle. The presentation will highlight some 
aspects around the need for innovation, the potential of the region’s talent 
pool, the importance of access to finance (speed to funding), and 
governance aspects before concluding on the importance of 
opportunity-based sector development

عنوان ورقة العمل:

مشهد أعمال الشركات الناشئة في سلطنة ُعمان: إمكانات النمو في المستقبل

ملخص ورقة العمل:

بتكليف من UK Oman Digital Hub، نقوم بتقييم أربع قطاعات نمو لالقتصاد الُعماني 

للشƠƠƠركات الناشئة (األمن السƠƠƠيبراني، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية والتجارة 

اإللكترونية).

Hamood Al Hamadan
Director of Tech 
Ecosystem Development 
Department (SAS) at the 
Ministry of Transport, 
Communications and 
Information Technology



Chief Executive
Officer
Plexal

 Andrew Roughan
الرئيس التنفيذي 

بليكسل

أندرو روفان

عنوان ورقة العمل:

مشهد أعمال الشركات الناشئة في سلطنة ُعمان: إمكانات النمو في المستقبل

ملخص ورقة العمل:

بتكليف من UK Oman Digital Hub، نقوم بتقييم أربع قطاعات نمو لالقتصاد الُعماني 

للشƠƠƠركات الناشئة (األمن السƠƠƠيبراني، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية والتجارة 

اإللكترونية).

Session Title: 

Oman Startup Landscape: Future Growth Potential

Brief of the Session: 
Commissioned by the UK Oman Digital Hub, we appraise four growth 
sectors for the Oman startup economy (Cyber security, Fintech, Logistics 
and E-Commerce)



Director General
EBAN - European
Business Angel Network

Jacopo Losso
المدير العام

الشبكة األوروبية
 للمستثمرين المالئكيني

جاكوبو لوسو

عنوان ورقة العمل:

رعاية االستثمار المالئكي لتنمية أنظمة بيئية مستدامة للشركات الناشئة

ملخص ورقة العمل:

يلعƠƠƠب المسƠƠƠتثمرون المƠƠƠالك دوًرا رئيسƠƠƠƠًا في النظام البيئي للشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة كأول 

مسƠƠƠتثمرين محترفين يدعمون مشƠƠƠاريع المرحلƠƠƠة المبكرة بƠ "رأس المƠƠƠال الذكي". خالل 

الخطاب، سيقدر الجمهور القيمة التي يجلبها المستثمرون المالك إلى الشركات الناشئة، 

وكيف يسƠƠƠتثمرون ويضيفون قيمة إلى شركات محافظهم، وأخيًرا ما هي الحوافز التي 

يمكن إنشƠƠƠاؤها لتسƠƠƠريع تطوير فئة األصول هذه لدعم مجتمعات الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة 

.
ً
بشكل أفضل نموا

Session Title: 

Nurturing Angel Investment to Grow Sustainable Startup Ecosystems

Brief of the Session: 
Angel Investors play a key role in the startup ecosystem as the first 
professional investors backing early stage ventures with “smart capital”. 
During the speech, the audience will appreciate the value angel investors 
bring to startups, how they invest in and add value to their portfolio 
companies, and finally what incentives can be created to accelerate the 
development of this asset class so to as better support startup 
communities’ growth.  



Chief Executive
Officer EthisX 

Mohamed Shehzad
الرئيس التنفيذي

إثيكس إكس

محمد شهزاد

عنوان ورقة العمل:

دور منصات التمويل الجماعي في تسريع نمو الشركات الناشئة

ملخص ورقة العمل:

سƠƠƠيناقش محمد شهزاد مفهوم الشƠƠƠركات الناشئة وقيمتها االقتصادية والسبب في 

دفعها لالبتكار وريادة األعمال. باإلضافة إلى ذلك، سƠƠƠوف يوضح كيفية تمويل الشركات 

الناشئة والتمويل الجماعي كمصدر للتمويل الذي يعمل على مساعدة العديد من البلدان. 

كما سيسƠƠƠلط محمد الضوء على بعض التحديات التي تواجƠƠƠه منصات التمويل الجماعي 

وكيف تجلب EthisX قيمة لنمو الشركات الناشئة.

Session Title: 

The Role of Crowdfunding Platforms in Accelerating Startups Growth

Brief of the Session: 
Mohamed Shehzad will discuss what startups are, their economic value 
and the reason they drive innovation, entrepreneurship, employment and 
the GDP of a country. He will also explore how startups land funding, 
crowdfunding as a source of finance and evidence of how it helps multiple 
countries. Lastly, Mohamed will explain some of the challenges 
crowdfunding platforms face and how EthisX brings value to startup 
growth.



عنوان ورقة العمل:

 لماذا يجب أن تنظر الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة إلى أسواق رأس

المال ومنصات اإلدراج الدولية للمساعدة في تمويل نموها

ملخص ورقة العمل:

سƠƠƠيتطرق خطاب السƠƠƠيد ياسƠƠƠر إلƠƠƠى التحديƠƠƠات التƠƠƠي تواجههƠƠƠا الشƠƠƠركات الصغيرة 

والمتوسƠƠƠطة، والشƠƠƠركات الناشئة عند توسƠƠƠيع نطاق أعمالها والسƠƠƠعي للوصول إلى 

ا مهًما في ذلك.
ً
مصادر جديدة لرأس المال وكيف يمكن لألسواق العامة أن تكون شريك

Session Title: 

Why SMEs and start-ups should look at the capital markets and 

international listing venues to help fund their growth

Brief of the Session: 
Yasser’s speech will touch on the challenges that SMEs and start-ups face 
when scaling up their business and seeking access to new sources of 
capital and how the public markets can be a valuable partner in this.

Yasser AL AbdulKarim

مدير إدارة
 الدعم المؤسيس 

تداول السعودية

يارس  العبدالكريم
Director of the
institutional
support department
Saudi Exchange



Maha Al Balushi
Managing Director
Oman Technology Fund

General Manager
Tharawat Family
Business Forum

Farida El Agamy
المدير العام

منتدى ثروات للرشكات 
العائلية

فريدة العجمي

عنوان ورقة العمل:

فرص وتحديات رأس المال االستثمار الجريء والشركات العائلية

ملخص ورقة العمل:

سوف نستكشف االتجاهات الجديدة في الشركات العائلية ومساحات المكاتب العائلية 

فيما يتعلق برأس المال االسƠƠƠتثماري ورأس المال االسƠƠƠتثماري للشƠƠƠركات والحاجة إلى 

االبتكار.

Session Title: 

Venture Capital and Family Business - Opportunities and Challenges

Brief of the Session: 
Farida will explore new trends in the family business and family office 
space with regards to venture capital, corporate venture capital and the 
need for innovation.



Founder and Chief
Executive Officer
HelloWorldKids

 Hanan Khader
المؤسس والرئيس 

التنفيذي
رشكة هلوو وورد كيدز

حنان خضر

عنوان ورقة العمل:

مقاومة التعليم للتغيير في إدخال التكنولوجيا

ملخص ورقة العمل:

تقبل المجتمع التعليم للتغيير فƠƠƠي إضافة التكنولوجيا والفرصة لدى الرياديين وكيفية 

مقدرتهم استغالل الفرص من الرغم عن التحديات وتحقيق نتائج فعلية.

Session Title: 

The Resistance to Technological Change in the Educational Sector

Brief of the Session: 
The acceptance of technological change in the educational sector, the 
various opportunities it opens up for entrepreneurs and their ability to 
utilise such opportunities to achieve results despite the challenges 
associated. 

عنوان ورقة العمل:

االستثمار في الشركات الناشئة - مستوحى من قصة نجاح بيتابس

ملخص ورقة العمل:

يهدف العرض إلى تغطية بعض النصائح في تأسيس وتمويل وتنمية الشركات الناشئة - 

بشكل أساسي فيما يتعلق بوضع هيكل وتحديد مصادر االستثمار.



عنوان ورقة العمل:

االستثمار في الشركات الناشئة - مستوحى من قصة نجاح بيتابس

ملخص ورقة العمل:

يهدف العرض إلى تغطية بعض النصائح في تأسيس وتمويل وتنمية الشركات الناشئة - 

بشكل أساسي فيما يتعلق بوضع هيكل وتحديد مصادر االستثمار.

Session Title: 

Investing in Startups - Inspired by PayTabs Success Story

Brief of the Session: 
The presentation aims to cover some tips in regards to founding, funding 
and growing a startup – mainly concerning setting a structure and sourcing 
investment.

Senior Vice President, 
Global Business
PayTabs Group

Adel Hameed
نائب الرئيس األول
 لألعمال العالمية
مجموعة بيتابس

عادل حميد



Chief Executive
Officer
Bima

Said Al Rashdi
الرئيس التنفيذي

رشكة بيمة

سعيد الراشدي

عنوان ورقة العمل:

الدروس المستفادة من إطالق الشركات الناشئة

ملخص ورقة العمل:

لماذا تفشƠƠƠل الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة أو تنجح ، وهل األمر كله يتعلق بالفكرة المناسƠƠƠبة أو 

التوقيت أو التنفيذ؟ كيف أحمي فكرتي؟ متى تخرج من بدء التشغيل الخاص بك؟ وكيف 

تشƠƠƠعر طوال الطريق؟ العديد من األسƠƠƠئلة في رأس كل مؤسƠƠƠس، واإلجابة قد ال تكون 

بهذه البساطة.

Session Title: 

Lessons Learned Starting a Startup

Brief of the Session: 
Why startups fail or succeed, and is it all about the right Idea, timing or 
implementation? How to protect my idea? When to exit your startup? And 
how does it feel all the way? Many questions on every founder’s mind, and 
the answers might not be that simple.



General Partner
500 Global MENA

Amal Dokhan
الرشيك العام

     Global مؤسسة
 الرشق األوسط

أمل دخان

500

عنوان ورقة العمل:

إنشاء شركات ناشئة قابلة لالستثمار من خالل إطالق العنان لفوائد مسرعات األعمال

ملخص ورقة العمل:

سƠƠƠتناقش أمل  منظومة الشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة وأركانهƠƠƠا والتحديات التƠƠƠي تواجهها. ثم 

سƠƠƠتتحدث حول أهمية برامج التسريع، وفتح قيمة الشبكة وتحديد خلق القيمة بناء على 

الفƠƠƠروق الثقافية. بجانب التركيز علƠƠƠى تأثير الدورات التعليمية في تجهيز المسƠƠƠتثمرين 

الصاعدين، كما ستكشف عن أهمية توفير الدعم المستمر للشركات الناشئة في مجال 

التكنولوجيا والحضور المحلي كاستراتيجية,

Session Title: 

Creating Investable Startups through Unlocking Accelerator Value 

Brief of the Session: 
Amal will discuss the ecosystem, its pillars and blocks. Concentrating 
afterwards on the significance of accelerator programs, unlocking the 
network value and defining value creation based on cultural nuances. She 
will address the impact educational courses have in equipping 
up-and-coming investors and will explore the importance of providing 
ongoing support for tech startups and hyperlocal presence as a strategy,



EMEA Regional
Manager
Techstars

Ahmad Sufian

مدير إقليمي ألوروبا
والرشق األوسط وأفريقيا

تيك ستارز

أحمد سفيان

عنوان ورقة العمل:

ما هي برامج المسرعات ولماذا ال يتم قبول العديد من الشركات الناشئة

ملخص ورقة العمل:

مع قلة الفرص المتاحة للمؤسسƠƠƠين للدخول في برامج المسƠƠƠرعات، أصبحت المنافسƠƠƠة 

عاليƠƠƠة جًدا. أصبح اختيار الفرق معقًدا ويتطلب المزيد من الجهد. في هذه الجلسƠƠƠة، ُيدرج 

سƠƠƠفيان األسباب السبعة الرئيسة التي تجعل برامج مسƠƠƠرعات األعمال تقدم طلبك وما 

يجب عليك فعله لتجنب ذلك.

Session Title: 

What is an accelerator program, and why are many founders not getting 

accepted

Brief of the Session: 
With few opportunities for founders to enter accelerator programs, the 
competition has become very high. Selecting teams has become complex 
and requires more effort. In this session, we list the seven main reasons 
why accelerator programs pass on your application and what you should do 
to avoid this.



Chief Executive
Officer
Ketnode Ventures

Ketna Hirji

المؤسس والرئيس 
التنفيذي

كيتنود فينرتز

كيتنا هريجي

عنوان ورقة العمل:

إعادة تخيل نموذج استوديوهات الشركات الناشئة لتحقيق التأثير اإليجابي

ملخص ورقة العمل:

النسƠƠƠبة المئوية للشركات الناشƠƠƠئة التي تخرج من استوديو مشƠƠƠروع لديها معدل نجاح 

أعلى مقارنة بالشƠƠƠركات الناشئة التقليدية، مما يقلل المخاطر ويعظم التعلم. ومع ذلك، 

فƠƠƠإن النمƠƠƠوذج الحالƠƠƠي السƠƠƠتوديوهات المشƠƠƠاريع القديمة يحتƠƠƠاج إلى إعƠƠƠادة تصميم 

لالستجابة بشكل أفضل، وتحديد االحتياجات الهامة.

Session Title: 

Built to Last: Reimagining the venture studio model to drive impact 

Brief of the Session: 
The percentage of startups that spin out of a venture studio have a higher 
success rate vs traditional start ups, minimising risks and maximising 
learning. The current model of venture studios however, is outdated and 
needs redesigning to better respond to uncertainty, ambiguity and critical 
needs. 



حلقات العمل �التخصصية

Roundtable Discussions



فعالية عرض الشركات الناشئة على المستثمرين

اليوم والتاريخ: االثنين، ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م
ً
التوقيت:  ١٢:٣٠ إلى ٢:٠٠ ظهرا

المكان: القاعة رقم ١٤، مركز عمان للمؤتمرات والمعارض

الحضور:  صناع القرار في منظومة الشركات الناشئة في سلطنة عمان

Omani Startup Showcase 

Date: Monday, the ٥th of December ٢٠٢٢ 

Time: ١٢:٣٠ pm to ٢:٠٠ pm

Venue: Meeting room (١٤), OCEC.

Attendees: Decision Makers in the Omani Startup Ecosystem 

وصف عام:

 على عدة أجزاء رئيسƠƠƠة مثل السياسƠƠƠات والتشƠƠƠريعات الداعمة، 
ً

تركز  المنظومة  عادة
المواهƠƠƠب والتعليƠƠƠم وتنمية القƠƠƠدرات، والتمويل واالسƠƠƠتثمار، ودخول األسƠƠƠواق للنمو 

والتوسع، وذلك لدعم الشركات الناشئة وفي مختلف المراحل.

General Overview:

The showcase aims on bringing together Omani startups and investors, 
as entrepreneurs will have the opportunity to briefly pitch their 
businesses in the hopes of gaining investment and funding.




