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معرض الشركات الناشئة (المصاحب للملتقى)

اليوم والتاريخ: االثنين والثالثاء، ١٢ - ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢م

التوقيت:  ٩ صباحا - ٣ مساء

المكان: مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، محافظة مسقط

الحضور:  الشركات الناشئة القائمة على االبتكار والتقنية

Omani Startup Exhibition 

Date: Monday and Tuesday, the ١٢th to the 13th of December 2022

Time: 9:00 AM to 3:00 PM

Venue: Oman Convention and Exhibition Centre, Muscat

Attendees: Startups based on innovation and technology
 

وصف الفعالية:

معرض يجمع أكثر من ٥٠ شركة ناشئة ُعمانية قائمة على االبتكار والتقنية في مختلف 
القطاعƠƠƠات االقتصاديƠƠƠة، حيƠƠƠث يتيح المعرض للشƠƠƠركات المشƠƠƠاركة فرصƠƠƠة الترويج عن 
خدماتهم ومنتجاتهم إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للوصول وااللتقاء مع المستثمرين 

والجهات الداعمة.

General Overview:

The exhibition gathers more than ٥٠ Omani startups based on 
innovation and technology in various economic sectors, to promote their 
products and services and connect with investors and support entities.



أهداف الفعالية:

بناء مجتمع من الشركات الناشئة والترويج عنها.

تعريف المجتمع والمستثمرين والجهات الداعمة بالشركات الناشئة الُعمانية وربطها مع 
الفرص.

Objectives:

Build a community of startups and promote them.

Introduce the community, investors and support entities to existing 
Omani startups for the purpose of building connections and creating 
opportunities.



مصلح

منصƠƠƠة تربط أصحاب المنƠƠƠازل بالفنيين العمانييƠƠƠن المتخصصين في إصƠƠƠالح وصيانة أجهزة 

التكييف والتوصيل الكهربائي والتفتيش وخدمات السباكة وخزانات المياه.

Musalih

A platform connecting house owners with omani technicians specialized in 

the repair and maintenance of ACs, repairing electrical services, 

inspections, plumbing and water tank services. 

المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية
Digital platforms and smartphone applications

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information



التجارة االلكترونية للعقارات
eCommerce Real Estate

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information

Mskn

Mskn is a prop-tech marketing platform specializing in listing 
off-plan(properties under construction)projects .Mskn aims to make your 
life easier by reducing time searching and finding the right property,and 
offering all relevant information about each property in one place.

مسكن

مسƠƠƠكن هƠƠƠي شƠƠƠركة تقنيƠƠƠة فƠƠƠي مجƠƠƠال العقƠƠƠارات مختصƠƠƠة بتسƠƠƠويق البيƠƠƠع على 
الخريطة(المبانƠƠƠي قيد االنشاء)تسƠƠƠاعدك مسƠƠƠكن فƠƠƠي الحصول على عقارك المناسƠƠƠب 

بسرعة وبكل سهولة.



التقنيات الطبية 
MedTech
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 كيورتك

تطويƠƠƠر الغرسƠƠƠات الطبية المخصصة لكل مريƠƠƠض للتعويض من فقƠƠƠدان العظام واختالل 
وظائف المفاصل بسبب األورام وحوادث السيارات.

CureTech

Personalizing healthcare for patients who suffer from bone loss and joints 
dysfunctionality due to traffic accidents and tumors by developing 
perfectly fitting and promptly available patient specific implants.   

بيكلير الينر

شƠƠƠركة عمانية ناشƠƠƠئة، توفر حلول التقويم الشƠƠƠفاف للمرضى من خƠƠƠالل مجموعة من 
األطباء و أخصائي التقويم المعتمدين. نسƠƠƠتخدم تقنيات التصنيع الرقمي في تصميم و 
تطويƠƠƠر خطة العالج للمريض وكذلك فƠƠƠي مراحل التصنيع كما نوفر آليƠƠƠة رقمية لمتابعة 

اصطفاف األسنان للوصول االبتسامة المثالية.



بيكلير الينر

شƠƠƠركة عمانية ناشƠƠƠئة، توفر حلول التقويم الشƠƠƠفاف للمرضى من خƠƠƠالل مجموعة من 
األطباء و أخصائي التقويم المعتمدين. نسƠƠƠتخدم تقنيات التصنيع الرقمي في تصميم و 
تطويƠƠƠر خطة العالج للمريض وكذلك فƠƠƠي مراحل التصنيع كما نوفر آليƠƠƠة رقمية لمتابعة 

اصطفاف األسنان للوصول االبتسامة المثالية.

Bclear Aligner

An Omani startup offering patients clear aligner appliances through a 
network of certified providers of dentists and  orthodontists. We use 
digital techniques to plan, design and manufacture your treatment while 
keeping track of your progress to adjust your treatment until you smile.

المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية
Digital platforms and smartphone applications

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information



قطاع التجارة اإللكترونية 
 E-Commerce

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information

Zaad Oman

The online market project for entrepreneurs based on achieving a set of 
goals in a number of fields, through: opening a window for small and 
medium enterprises, productive families and home business owners to 
market their products inside and outside the Sultanate.

مان
ُ

 زاد ع

السƠƠƠوق اإللكتروني لرواد األعمال في السƠƠƠلطنة، وتقوم الشƠƠƠركة بتطوير وتشƠƠƠغيل 
المشƠƠƠروع، حيث يهدف زاد ُعمان إلى التسويق لخدمات ومنتجات رواد األعمال العمانيين 
بمختلف تصنيفاتهم مثل أصحاب المؤسسƠƠƠات الصغيرة والمتوسƠƠƠطة واألسƠƠƠر المنتجة 

وصاحبات األعمال المنزلية.

 إقامتي

تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة ،خاص بالسƠƠƠياحة حيث يمكن حجز خدمات سƠƠƠياحية 
مختلفƠƠƠة من خالل التطبيق مثل الفنادق و النزل و الشƠƠƠاليهات و السƠƠƠفن السƠƠƠياحية و 

الرحالت المختلفة داخل السلطنة و به خاصية الدفع اإللكتروني.



قطاع تقنيات السفر
TravelTech       
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 إقامتي

تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة ،خاص بالسƠƠƠياحة حيث يمكن حجز خدمات سƠƠƠياحية 
مختلفƠƠƠة من خالل التطبيق مثل الفنادق و النزل و الشƠƠƠاليهات و السƠƠƠفن السƠƠƠياحية و 

الرحالت المختلفة داخل السلطنة و به خاصية الدفع اإللكتروني.

Mystay

Mystay application is an electronic application for mobile phones, and it is 
specialized in tourism, where it is possible to book various tourist services 
through the application, such as hotels, motels, chalets, cruise ships, and 
various trips within the Sultanate, and it has the electronic payment 
feature.



تطبيق ترجمة اإلشارة العماني

بيئة اتصال تفاعلية بين ذوي اإلعاقة السمعية و من يتواصل معهم من األفراد و الجهات 
عبر الترجمة اإلشارية الفورية و المسجلة، حيث يضمن وصول المعلومات والمحتوى لذوي 

اإلعاقة السمعية بطريقة سلسة ودقيقة وفي وقت قياسي

SignBook Oman

A mobile application allowing for interaction between individuals with 
hearing disabilities and those communicating with them by offering sign 
language translation services in a smooth, accurate and timely manner.

قطاع الصناعات اإلبداعية الرقمية 
Creative Industry
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 Scan Here to access the
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قطاع التجارة اإللكترونية 
 E-Commerce

امسح هنا للحصول على المعلومات 
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Bon

Bon is the consumable marketplace for the HoReCa market, from the 
coffee market towards the rest to help defragment the market with an 
online platform.

متجر بن

منصة للخدمات االسƠƠƠتهالكية خاصة بمجال األطعمة والمشƠƠƠروبات والقهوة في سوق 
الهوريكا (الفنادق، مطاعم والمقاهي) بالتجزئة والجملة.

 شفرة

خدمة تحليل الشفرة الوراثية من المنزل للعرب حول العالم لتمكينهم من تعزيز صحتهم 
واتباع نمط الحياة األمثل بناًء على تركيبتهم الوراثية. في شفرة نوظف التقنيات األحدث 
واألكثƠƠƠر دقة في مجال تحليل الشƠƠƠفرات الوراثية، يتم من خاللها استكشƠƠƠاف األنماط 

والسمات الوراثية لألفراد بما في ذلك التغذية واللياقة.



قطاع التقنيات الحيوية 
  BioTech
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 شفرة

خدمة تحليل الشفرة الوراثية من المنزل للعرب حول العالم لتمكينهم من تعزيز صحتهم 
واتباع نمط الحياة األمثل بناًء على تركيبتهم الوراثية. في شفرة نوظف التقنيات األحدث 
واألكثƠƠƠر دقة في مجال تحليل الشƠƠƠفرات الوراثية، يتم من خاللها استكشƠƠƠاف األنماط 

والسمات الوراثية لألفراد بما في ذلك التغذية واللياقة.

Shafra

Shafra is an at home genetic testing service for Arabs around the world 
using a simple saliva sample. We empower our clients to understand their 
unique genetic data (DNA) to improve their wellness by making informed 
lifestyle changes including nutrition and fitness.



 بي فايزر "اجتماعاتي

يختƠƠƠص بي فايزر بحوكمƠƠƠة االجتماعات بدءا من تجهيز جدول األعمال وإرفاق المسƠƠƠتندات 
وحتى توزيع محاضر االجتماع ومتابعة اتخاذ وتنفيذ القرارات المتفق عليها بشكل أسرع 

ومنظم.

Bviser “Ijtimmati” 

Bviser is a Board and Committee meetings collaboration solution that 
permits users to take Decisions, Assigning tasks, Track tasks in an 
innovative, secured, and simple approach.

المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية
Digital platforms and smartphone applications

امسح هنا للحصول على المعلومات 
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المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية
Digital platforms and smartphone applications
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Dawam

The platform seeks to provide part-time work opportunities for Omanis 
looking to increase their income or use their spare time to gain appropriate 
skills and experiences. Furthermore, Dawam seeks to help institutions, 
specifically owners of small and medium enterprises, in finding Omani 
professionals from various fields and skills with ease and flexibility.

دوام

نحن في دوام نؤمن بأن مسƠƠƠاعدة اآلخرين للحصول على فرص وظيفية مناسبة لهم هي 
مسؤولية مشتركة وواجب وطني من الجميع. ومن هذا المنطلق سعينا في دوام ومن 
خالل اتاحة فرص العمل الجزئي وذلك لزيادة دخلهم او اسƠƠƠتغالل أوقات فراغهم لكسب 
المهارات والخبرات المناسƠƠƠبة. أيضا لمسƠƠƠاعدة المؤسسƠƠƠات في إيجاد الكوادر العمانية 

بمختلف المجاالت والمهارات بكل سهولة ومرونة.



المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية
Digital platforms and smartphone applications

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information

 زميلي

نساعد المؤسسات للوصول إلى مهارات وخدمات الشباب اإلبداعية في صناعة المحتوى 
لقنوات التواصل االجتماعي مثل التصوير والتصميم و المودلز و إدارة حسƠƠƠابات التواصل 

االجتماعي 

Zameeli

We connect SMEs with local, skilled freelancers for social media services 
such as videography, modeling, social media management, and graphic 
designing.



منصة إدالل

ة للتعليƠƠƠم المفتوح عبر اإلنترنت،  موجهƠƠƠة للجمهور في الوطن  منصƠƠƠة إلكترونيƠƠƠة ُعمانيَّ
العربي كافة. يتم توفير محتوى تعليمي مرئي مجاني ُمنشأ باللغة العربية من قبل عدد 
ة «شهادة إتمام» للمستخدم  ر هذه المنصَّ

ِّ
من المتخصصين في مجاالت متعددة، وتوف

الذي ُينهي مشاهدة المحتوى المرئي بنجاح.

Edlal

An e-learning web-based platform and a smartphone app that offers 
high-quality, certified and specialized online training programs in Arabic for 
individuals and organizations. Edlal platform supports and serves the 
strategic objectives of the Oman ٢٠٤٠ vision on developing the human 
capital.

تقنيات التعليم 
EdTech
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البلوك تشين
Blockchain
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Nashid

Nashid is a digital identity platform powered by the blockchain that allows 
service providers to verify new and existing customers digitally.

ناشد

ناشƠƠƠد هي منصƠƠƠة إلكترونيƠƠƠة للهويات الرقمية مدعومة بتقنية البلوكتشƠƠƠين. تسƠƠƠمح 
المنصƠƠƠة للمسƠƠƠتخدم الوصƠƠƠول المحقƠƠƠق والموثق إلى الخدمƠƠƠات اإللكترونيƠƠƠة لمزودي 

الخدمات والشركات من أي مكان وفي أي وقت.

فاسكانو

حلول ذكية للقطاع الضيافي العالمي وتبسƠƠƠيط عمليات الطلب واإلدارة في هذا القطاع 
وقطاعات مختلفة من خالل توفير حلول ذكية.



المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية
Digital platforms and smartphone applications

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information

فاسكانو

حلول ذكية للقطاع الضيافي العالمي وتبسƠƠƠيط عمليات الطلب واإلدارة في هذا القطاع 
وقطاعات مختلفة من خالل توفير حلول ذكية.

Fascano

Fascano is a smart ordering solutions company working in the hospitality 
industry to help clients start, stand and boost their businesses to the next 
level.



دي اكس اوف اكس

منصة فعالة في حل معادالت العمل في المجال الطبي ، نقوم بحل وتدريب وتجهيز وربط 
المواهƠƠƠب المرشƠƠƠحة بالمستشƠƠƠفيات والعيƠƠƠادات العامƠƠƠة والخاصة. نقدم استشƠƠƠارات 
التوظيƠƠƠف وإدارة المواهƠƠƠب لجميع جوانƠƠƠب المعادلة لبناء الثقة فƠƠƠي جميع المراحل ، من 

البحث إلى التوظيف.

DXOFX

A platform that is active in solving work equations in the medical field. 
DXOFX solves, trains, equips and connects nominated talents with 
hospitals and public and private clinics. We provide recruitment and talent 
management consultancy for all sides of the equation to build trust at all 
stages, from search to recruitment.

المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية
Digital platforms and smartphone applications

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information



الطائرات بدون طيار
Drones
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GreenBird.3D

We are a dedicated and creative team consisting of ٣D makers, engineers, 
photographers and drone pilots who strive to exceed clients' expectations 
in every aspect of our work, whether on the ground or in the air.

الطائر األخضر

شƠƠƠركة الطائƠƠƠر األخضر مكونƠƠƠة من مهندسƠƠƠين ومصورين و طيƠƠƠاري طائرات بƠƠƠدون طيار 
ومهتمين في الصناعة الثالثية األبعاد، نسƠƠƠعى جاهدين لتجاوز توقعات العمالء في كل 
جانƠƠƠب من جوانب عملنا سƠƠƠواء على األرض أو في الجو أو في البحƠƠƠر بدًءا من جمع البيانات 

 ب معالجتها و تحليلها حتى نمذجتها وعرضها.
ً
مرورا



التقنيات الطبية 
MedTec
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كلينك اكس

منصة كلينك اكس أول منصة طبية تجمع مزودي الخدمات الطبية و حجز المواعيد الطبية 

وأكثر.

Clnix

Clnix is the first medical platform bringing together medical service 
providers, appointment booking and more.



الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا

أول شركة عمانية خاصة تأسست من أجل بدء وصناعة قطاع الفضاء في السلطنة، وجعل 
السƠƠƠلطنة جزءا من الكيان التنموي العالمي. تعمل الشƠƠƠركة على مشƠƠƠاريع في قطاع 
الفضƠƠƠاء .وتقدم خدمƠƠƠات األقمار الصناعية و التكنولوجيا الحديثƠƠƠة والمحاكيات و تقنيات 

التعليم واألبحاث الفضائية واالستشارات.

Global Space and Technology Company

First Omani private company established to contribute & establish a space 
sector industry in Oman, and to make Oman a part of global development. 
Company works on projects in space sector. And provides satellite 
services, advanced technology, simulators, education technologies, space 
research, and consulting.

قطاع الفضاء والتكنولوجيا الحديثة 
 Space Sector and New technology
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التقنيات المالية 
Fintech
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Saree3

Saree3 is a payment aggregator platform that facilitates the integration 
process between merchants and financial entities with added features to 
make the online payment industry much more accessible and 
comprehensive in Oman.

سريع

منصة لتسƠƠƠهيل عمليƠƠƠات ربط بوابƠƠƠات الدفع اإللكترونية بين المؤسسƠƠƠات والشƠƠƠركات 
الحكومية والخاصة والبنوك والمؤسسات المالية.

اوكاتيو

شƠƠƠركة متخصصة في مجال الذكاء االصطناعي تهدف إلى نقل المؤسسات نقله نوعيه 
محكمة بأعلى معايير الجودة والسالمة في استخدام احدث التقنيات, باإلضافة الى تبني 
المفكريƠƠƠن والمبتكرين و تبني الفكرة و تطبيقها إلى سƠƠƠوق العمل بعد البحث و االطالع 

على توافر جميع االشتراطات.



الذكاء االصطناعي
Artificial Intelligence

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information

اوكاتيو

شƠƠƠركة متخصصة في مجال الذكاء االصطناعي تهدف إلى نقل المؤسسات نقله نوعيه 
محكمة بأعلى معايير الجودة والسالمة في استخدام احدث التقنيات, باإلضافة الى تبني 
المفكريƠƠƠن والمبتكرين و تبني الفكرة و تطبيقها إلى سƠƠƠوق العمل بعد البحث و االطالع 

على توافر جميع االشتراطات.

Okatio

A company specialized in the field of artificial intelligence, aiming to 
transfer institutions to high standards of quality and safety using the 
latest technologies. The project is technical, as we aim to adopt thinkers 
and innovators and adopt the idea and apply it to the labor market after 
reviewing of the availability All requirements.



إكس جراج

إكƠƠƠس جراج هي منصƠƠƠة إلكترونية متخصصة بقطƠƠƠع غيار المركبات. نقƠƠƠوم بربط العميل 
بالعديد من موردي قطع الغيار الجديدة والمستعملة.

X Garage

X Garage is an online platform that specializes in automotive spare parts. 
We connect buyers with vendors of new and used spare parts.

قطاع التجارة اإللكترونية 
E-Commerce

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information



التقنيات المالية 
Fintech

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information

Om Pay

A financial technology company that provides digital payment solutions, 
established in 2021, and among the most important applications available 
are the digital wallet, Lamma Chat, and the digital payment gateway.

أو أم باي

شƠƠƠركة تقنيƠƠƠة مالية توفر حلƠƠƠول الدفع الرقمية تأسسƠƠƠت 2021 ومن أهƠƠƠم التطبيقات 
المتوفرة المحفظة الرقمية ولمة شات وبوابة الدفع الرقمية.



التقنيات المالية 
Fintech

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
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مأمون

شƠƠƠركة عمانية لحلول المنتجات المالية المدمجة. يساعد مأمون الشركات الرقمية على 
تضمين ميزات الدفع واإلقراض في أنظمتها الحالية. ومن بين المنتجات الرئيسية لشركة 

مأمون هي الخصم اإللكتروني المباشر.

Mamun
Mamun is an Omani company for embedded financial products solutions. 
Mamun helps digital-based companies embed payment and lending 
features in their existing systems. Among Mamun’s flagship products is 
Electronic Direct Debit.

حلول االقتصاد األخضر 

المشƠƠƠروع يقدم حلول اقتصادية في مجال الطاقة المستدامة وتداول الكربون،وتطوير 
معƠƠƠدات إنتاج هيدروجين أخضر.ويعمل المشƠƠƠروع على تطوير تقنيƠƠƠة زراعة و إنتاج الوقود 

العضوي من مصدرين (النبات و الطحالب).



حلول االقتصاد األخضر 

المشƠƠƠروع يقدم حلول اقتصادية في مجال الطاقة المستدامة وتداول الكربون،وتطوير 
معƠƠƠدات إنتاج هيدروجين أخضر.ويعمل المشƠƠƠروع على تطوير تقنيƠƠƠة زراعة و إنتاج الوقود 

العضوي من مصدرين (النبات و الطحالب).

H٢SolarO

The project works on local development of technology related to biofuels, 
carbon trading, and green hydrogen production.

مبخرة طيب الذكية

تعتبر المبخرة الذكية األولى والوحيدة في العالم. تعمل بشƠƠƠكل أوتوماتيكي بدون أي 
تدخل بشري. حاصلة على براءة اختراع في جميع دول الخليج. 

قطاع التقنيات النظيفة
(CleanTech) 

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information



منتجات تقنية 
Technical products

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
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Teeb Incense Burner

It is the first and only smart incense burner in the world. It works 
automatically without any human interaction. It’s already Patented in all 
GCC countries.

مبخرة طيب الذكية

تعتبر المبخرة الذكية األولى والوحيدة في العالم. تعمل بشƠƠƠكل أوتوماتيكي بدون أي 
تدخل بشري. حاصلة على براءة اختراع في جميع دول الخليج. 

تسليم

تطبيق إلكتروني لتمكين التجارة اإللكترونية وتقديم متجرك بشƠƠƠكل احترافي ومتكامل 
وربطه لوجسƠƠƠتيا من خالل توفير الحلول التقنية اللوجسƠƠƠتية لتسƠƠƠهل على التجار زيادة 

المبيعات.



قطاع التجارة اإللكترونية 
E-Commerce
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تسليم

تطبيق إلكتروني لتمكين التجارة اإللكترونية وتقديم متجرك بشƠƠƠكل احترافي ومتكامل 
وربطه لوجسƠƠƠتيا من خالل توفير الحلول التقنية اللوجسƠƠƠتية لتسƠƠƠهل على التجار زيادة 

المبيعات.

Tasleem

An electronic application that enables e-commerce and provides your store 
professionally, integratedly and without technical expertise and linking it 
logistically to make it easier for merchants to increase their sales.

اير جو

طورت الشƠƠƠركة المختصة في تمكين رحالت آمنة للطائƠƠƠرات بدون طيار بالتعاون مع هيئة 
الطيران المدني منظومة تقنية تحت مسمى "تحليق" إلدارة الحركة الجوية للطائرات بدون 

طيار وذلك لتعزيز الفوائد االقتصادية لهذه التقنية.



اير جو

طورت الشƠƠƠركة المختصة في تمكين رحالت آمنة للطائƠƠƠرات بدون طيار بالتعاون مع هيئة 
الطيران المدني منظومة تقنية تحت مسمى "تحليق" إلدارة الحركة الجوية للطائرات بدون 

طيار وذلك لتعزيز الفوائد االقتصادية لهذه التقنية.

AirGo

A modern high-tech enterprise that leads the drone industry in the 
Sultanate by offering intelligent services and products. AirGo provides 
Unmanned Traffic Management System named Tahleeq in Oman. 
specialized in enabling low-altitude drone operations and managing their 
business activities. 

اي الب مارين

تقوم بتوفير أحدث التقنيات لجمع وتحليل البيانات البحرية للقطاعات السƠƠƠمكية والبيئية 
واللوجستية باستخدام أجهزة إنترنت األشياء والروبوتات البحرية والذكاء اإلصطناعي.

الطائرات بدون طيار
(Drons)

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
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إنترنت األشياء 
Internet of Things  (IOT)

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information

Ilab marine 

We are an impact-driven startup providing marine data acquisition and 
analysis for fisheries, environmental, and logistic sectors, using IoT 
devices, marine drones, and AIl. 

اي الب مارين

تقوم بتوفير أحدث التقنيات لجمع وتحليل البيانات البحرية للقطاعات السƠƠƠمكية والبيئية 
واللوجستية باستخدام أجهزة إنترنت األشياء والروبوتات البحرية والذكاء اإلصطناعي.

مدار

تعمƠƠƠل منصƠƠƠة مدار كحاضنة أعمال إفتراضية، تقدم الدعم للشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة من خالل 

اإلرشƠƠƠاد والتوجيƠƠƠه واألدوات والمصادر التي تأخذهم خطوة بخطوة لبناء شƠƠƠركات تقنية 

قابلة

للنمو والتوسع.



المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية
Digital platforms and smartphone applications
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مدار

تعمƠƠƠل منصƠƠƠة مدار كحاضنة أعمال إفتراضية، تقدم الدعم للشƠƠƠركات الناشƠƠƠئة من خالل 

اإلرشƠƠƠاد والتوجيƠƠƠه واألدوات والمصادر التي تأخذهم خطوة بخطوة لبناء شƠƠƠركات تقنية 

قابلة

للنمو والتوسع.

Madaar

Madaar.io is an online startup school, using deep market knowledge and 

unique set of tools to de-risk and develop tech based ideas to grow 10X 

إسأل قيس

تطبيƠƠƠق يختص بتذكير المسƠƠƠتخدم بالمهام اليومية صمم بطريقة بسƠƠƠيطة وسƠƠƠهلة 
باالرتباط بتطبيق WhatsApp.عن طريق إرسƠƠƠال رسالة التذكير بالتاريخ والوقت والمهمة 
المطلوبة ، يتم اسƠƠƠتالم تذكير تلقائي عن طريق WhatsApp ، وتسƠƠƠجيله في تقويم 

البريد االلكتروني تلقائًيا.



إسأل قيس

تطبيƠƠƠق يختص بتذكير المسƠƠƠتخدم بالمهام اليومية صمم بطريقة بسƠƠƠيطة وسƠƠƠهلة 
باالرتباط بتطبيق WhatsApp.عن طريق إرسƠƠƠال رسالة التذكير بالتاريخ والوقت والمهمة 
المطلوبة ، يتم اسƠƠƠتالم تذكير تلقائي عن طريق WhatsApp ، وتسƠƠƠجيله في تقويم 

البريد االلكتروني تلقائًيا.

Ask Qais

A simple reminder tool for all of your daily tasks, example: pick up the 
laundry, follow up on the email, etc…,It’s simple and easy because it’s all 
within WhatsApp. You simply text the task with the date and time, and 
that’s it, on the date and time you will receive a WhatsApp text reminder, 
as well it will be blocked on your email calendar automatically.

كيو باي

خدمة تسƠƠƠهل الدفع بأقساط ميسƠƠƠرة يتم تقديمها للمشترين من المتاجر المشتركة، 
يسƠƠƠمح لهم بشƠƠƠراء المنتج دون الحاجة لدفع المبلغ كامالً في وقته. بل يعطيهم حلوالً 

للدفع على أقساط فيما بعد وبدون فوائد.

المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية
Digital platforms and smartphone applications

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information



التقنيات المالية 
Fintech
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QPay 

A buy now, pay later plan (BNPL) is a loan offered to a customer at the 
point of sale so they can purchase merchandise on credit but without a 
credit card.

كيو باي

خدمة تسƠƠƠهل الدفع بأقساط ميسƠƠƠرة يتم تقديمها للمشترين من المتاجر المشتركة، 
يسƠƠƠمح لهم بشƠƠƠراء المنتج دون الحاجة لدفع المبلغ كامالً في وقته. بل يعطيهم حلوالً 

للدفع على أقساط فيما بعد وبدون فوائد.

منفذ

مؤسسةُ عمانية متخصصة في صناعة محتويات تفاعلية ثالثي األبعاد في مجال الواقع 
االفتراضي والواقع المعزز وصناعة األلعاب التعليمية.



الواقع االفتراضي المعزز
Augmented/Virtual Reality
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منفذ

مؤسسةُ عمانية متخصصة في صناعة محتويات تفاعلية ثالثي األبعاد في مجال الواقع 
االفتراضي والواقع المعزز وصناعة األلعاب التعليمية.

Manfath

Omani company specializes in interactive ٣D content via virtual reality 
(VR), augmented reality (AR) and education games.



بناء اكسبرس

طابعة ثالثية األبعاد لطباعة المنازل والمباني باإلسƠƠƠمنت ومواد البناء المبتكرة، مصنوعة 
 من قبل فريق من الشƠƠƠباب العمانيين، تتميز  الطابعة بخفة وزنها وسƠƠƠهولة نقلها 

ً
محليا

وسعرها المنافس. 

Binaa Express

A ٣D printer for printing homes and buildings with cement and innovative 
building materials, locally made by a team of young Omanis, characterized 
by its lightweight, ease of transportation and a competitive price.

قطاع الطابعات ثالثية األبعاد 
٣D Printing

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 
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كشك

منصة إلكترونية تسƠƠƠتهدف المحالت التجارية واألفراد من خالل مسƠƠƠاعدتهم في إنشاء 

متجر الكتروني ،نظام مبيعات الدارة عمليات البيع في المحل وعبر اإلنترنت مع ربطها مع 
خدمات اخرى كالدفع اإللكتروني وخدمات الشحن. كشك نظام متكامل يساعد المحالت 

Kushk

The company is engaged in the development and marketing of a software 
solution unifying in-store and online shopping. The solution aims to deliver 
an easy to use and quick integration of traditional and online stores, 
allowing brick and mortar stores to launch and operate online channels.

قطاع التجارة اإللكترونية 
 E-Commerce

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information



منصة أيون باسكت

المنصƠƠƠة معنيƠƠƠة بتوفير تقنيات تسƠƠƠاعد على زيادة مبيعات التجار مƠƠƠن خالل توفير تقنية 
الشƠƠƠراء المباشƠƠƠرة على قنوات البيع المختلفة من خالل من منصƠƠƠات التواصل اإلجتماعي 

المشهورة. 

iON Basket 

The platform helps sellers improve their conversion rate by providing them 
with the ability to enable automatic product checkout process on their 
preferred social media channels.

قطاع التجارة اإللكترونية 
 E-Commerce

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 
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سوابي

موقع سƠƠƠوابي  هي منصة لعرض إعالنات التبادل/ التأجير/ البيع  للمشƠƠƠتركين وسيتم 
مسƠƠƠتقبالً إضافة إعالنات الوظائƠƠƠف ووضع خطة لتطوير الموقƠƠƠع ليصبح موقع وتطبيق 

إلكتروني شامل للعديد من الخدمات األخرى.

Swapiii

Swapiii is the latest platform to post ads for swap/rent/sell and soon jobs. 
With a plan to develop the site into a comprehensive website and 
application for many other services.

قطاع التجارة اإللكترونية 
 E-Commerce

امسح هنا للحصول على المعلومات 
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وكان تك

شƠƠƠركة تقنية ناشƠƠƠئة تعمل في مجال الƠƠƠذكاء االصطناعي والطائرات المسƠƠƠيرة لقطاع 
ن الحكومات والشƠƠƠركات الزراعية والمزارع الخاصة من تطوير حلول ذكية 

ّ
الزراعة. نحن نمك

وفعالة من حيث التكلفة وتوفر الكفاءة والسالمة واإلنتاجية.

Wakan Tech

A technology startup working in the field of artificial intelligence and 
drones for the agriculture sector. We enable governments, agribusinesses, 
and private farms to develop smart, cost-effective solutions that deliver 
efficiency, safety, and productivity.

قطاع التقنيات الزراعية
AgriTech

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 
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بالمور 

شƠƠƠركة تختƠƠƠص بإنتƠƠƠاج (منتج رويƠƠƠال فليمنت) وهو عبارة عƠƠƠن خيوط حيوية مƠƠƠن الطحالب 
تسƠƠƠتخدم كحبر في الطابعات الثالثية األبعاد إلنتاج منتجات بالستيكية حيوية, لمواكبة 

رؤية عمان ٢٠٤٠.



بالمور 

شƠƠƠركة تختƠƠƠص بإنتƠƠƠاج (منتج رويƠƠƠال فليمنت) وهو عبارة عƠƠƠن خيوط حيوية مƠƠƠن الطحالب 
تسƠƠƠتخدم كحبر في الطابعات الثالثية األبعاد إلنتاج منتجات بالستيكية حيوية, لمواكبة 

رؤية عمان ٢٠٤٠.

Palmore

Plamore is a company specializing in the production of  the Royal Filament, 
which is a biofilm of algae that is used as ink in ٣D printers to produce 
bioplastic products in line with Oman Vision ٢٠٤٠.

قطاع الطابعات ثالثية األبعاد
 3D Printing

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 
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بالمور
plamore



مشوره

منصة عمانية إلكترونية  في مجال تطوير ريادة األعمال واألفراد و عمل المؤسسات من 
خƠƠƠالل توفير استشƠƠƠارات عن طريق نخبة من االستشƠƠƠاريين ورواد األعمƠƠƠال القادرين على 

تطوير عمل المنظمات وتحسين األداء في مختلف المجاالت .

mashura

An online Omani platform specialising in providing different kinds of 
consulting services to individuals, entrepreneurs and organisations. Our 
team of experts includes consultants who are able to develop the work and 
improve the performance of organisations in different fields.

منصة التعليم الجامعي العالمية

منصة إلكترونية تهدف الى توفير أكبر قدر من فƠرص التعليم العالي  حول العالم.توضح 
للمستخدم التخصصات المتوفرة في مختلف الجامعات والكليات لدول العالم.

قطاع التجارة اإللكترونية
E-commerce

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 
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منصة التعليم الجامعي العالمية

منصة إلكترونية تهدف الى توفير أكبر قدر من فƠرص التعليم العالي  حول العالم.توضح 
للمستخدم التخصصات المتوفرة في مختلف الجامعات والكليات لدول العالم.

Unistudy 

An electronic platform that aims to provide the largest number of higher 
education opportunities around the world.

 

تنويل

تطبيق يهدف إلى أن يكون الحل األول و األمثل للمستخدمين في قطاع الشحن والنقل 
اللوجستي والذي يربط مزودي الخدمات عن طريق التجارة االلكترونية والمتاجر األخرى مع 

شركات النقل و الشحن و التوصيل و كذلك مع المستخدمين النهائيين مع الزبائن 
والشركات.

المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية
Digital platforms and smartphone applications

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information



تنويل

تطبيق يهدف إلى أن يكون الحل األول و األمثل للمستخدمين في قطاع الشحن والنقل 
اللوجستي والذي يربط مزودي الخدمات عن طريق التجارة االلكترونية والمتاجر األخرى مع 

شركات النقل و الشحن و التوصيل و كذلك مع المستخدمين النهائيين مع الزبائن 
والشركات.

Tanweel

We aim to be the go first solution for end users who wants to shop online 
from near local cuisines, marts, ecommerce, or get specific services from 
certified service providers on the platform. Tanweel also make it easier for 
businesses to list their products and services on the platform with the 
lowest fees and commissions.

قطاع التقنيات اللوجستية
Logistics Tech

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information



منصة بحار

منصة ِبحار هي أول منصة الكترونية تقوم بخدمة القطاع السƠƠƠمكي في سƠƠƠلطنة ُعمان 
في مجال التنظيم والتسƠƠƠويق سƠƠƠواء كان تسƠƠƠويق محلي أو دولي. حيث تعتبر فكرة 
منصƠƠƠة ِبحار أحد المشƠƠƠاريع  المبتكرة و تم إطالق هذه المنصة بتعƠƠƠاون مع وزارة الزراعة 

والثروة السمكية والصندوق العماني للتكنولوجيا.

Behar 

Behar marketing platform is the first electronic platform serving the 
fisheries sector in Oman in the field of regulating and marketing in both 
local and international markets.

التقنيات الحيوية
 BioTech

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
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.



أديب

أديƠƠƠب سƠƠƠتوديو هي منصة تعليمية للمعلمين والطالب، تسƠƠƠاعد المعلمين في إنشƠƠƠاء 
دروسƠƠƠهم اإللكترونية التفاعلية، بإسƠƠƠتخدام مكتبة من التصاميم الرسومية الجاهزة، 
باإلضافة إلى امكانية مشƠƠƠاركة المدرسƠƠƠين قصصهم التعليمية مع الطالب على منصة 

أديب.

Adeeb 

Adeeb Studio is a platform for teachers and students, where the teachers 
can create their own interactive lessons and quizzes for students in a 
user-friendly environment, utilizing a big library of ready-made graphical 
assets. Additionally, teachers can share their stories online with the 
students on the Adeeb platform.

تقنيات التعليم 
 EdTech

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 
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دربك

تطبيق إلكتروني شƠƠƠامل يعزز النشƠƠƠاط السياحي في سƠƠƠلطنة ُعمان ، ويساعد في حل 
مشكلة البحث عن فعاليات وأنشطة سياحية في سلطنة عمان. يربط التطبيق األشخاص 
الباحثين عن الخدمة ومزودي األنشطة والفعاليات السياحية للحصول على تجربة سياحية 

ممتعة متكاملة. 

Darrbak

A one-stop shop that helps in solving the problem of hard finding, booking 
and paying for an experience, by creating a platform that connects people 
looking for an experience with professionals using an easy, safe online 
payment method. 

قطاع تقنيات السفر
 TravelTech

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 
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بيانات  

شƠƠƠركة متخصصة في تحليل البيانات وتركز على تحسƠƠƠين العمليات في قطاع االتصاالت 
وتحسين جودة شبكات االتصاالت.

Byanat

Byanat is a data analytics company that focuses on improving operations 
across the telecom sector and reducing subscriber churn due to bad 
quality of network experience.

الذكاء االصطناعي
 Artificial Intelligence

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 
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محرك التكنولوجيا

تطبيق تعليمي باسƠƠƠتخدام تقنية الواقع االفتراضي المعƠƠƠزز، يظهر نماذج ثالثية األبعاد 
علƠƠƠى مسƠƠƠاحتك الماديƠƠƠة باسƠƠƠتخدام كاميƠƠƠرا الهاتف.تƠƠƠم تصميمها لخدمƠƠƠة العلماء 

والمهندسين.

Ingine Technology 

Designed specifically for scientists and engineers, INGINE is a learning 
tool application that uses Augmented Reality (AR) to generate ٣D model 
animations on your physical space using your phone’s camera. 

الواقع االفتراضي المعزز
Augmented/Virtual Reality

امسح هنا للحصول على المعلومات 
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مدارك البتكار 

منصƠƠƠة تفاعلية لإلبتكار المفتوح تمكƠƠƠن المبتكرين من تطوير األفƠƠƠكار اإلبداعية و إيجاد 
الحلول للتحديات المختلفة في شتى القطاعات و المؤسسات. تربط شبكة مدارك األفراد 
والخبراء والمستثمرين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص  من أجل تعزيز المنتجات 

والخدمات الحالية.

Madarek Innovation

An open innovation and engagement platform that enables innovators to 
develop creative solutions and resolve challenges across sectors, 
organizations, and value chains.

المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية
Digital platforms and smartphone applications

امسح هنا للحصول على المعلومات 
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نزهة

نزهƠƠƠة تصنƠƠƠع تجارب ومغامرات اسƠƠƠتثنائية محليƠƠƠة ذات غنى طبيعƠƠƠي، ثقافي وترفيهي 
للنساء.

Nuzha

Nuzha creates an experience and adventure trips for women searching for 
a thrill to unique tourist destinations.

قطاع تقنيات السفر 
(TravelTech) 
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منصة بحثي

منصة متخصصة في مجال البحوث تجمع كل من الباحث و مسƠƠƠاعد الباحث الذي يسƠƠƠاعد 
فƠƠƠي انجاز المهام المطلوبة علƠƠƠى أن تكون ضمن األخالقيات األدبية للبحث. الخدمات التي 

نوفرها: الترجمة، البحوث و الدراسات، تحليل البيانات، البرمجة و التصميم۔

Bhthy Platform 

Bhthy is a global platform that works as a third party to match 
make/intermediate between clients' needs and individuals willing to offer 
paid services. A pioneer in freelance work services in multiple fields 
including: research, data analysis, design, programming, and translation.

المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية
Digital platforms and smartphone applications

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 
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الواقع االفتراضي المعزز
Augmented/Virtual Reality

امسح هنا للحصول على المعلومات 
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عزم

 شركة متخصصة في تطبيقات الواقع اإلفتراضي و المعزز و تطبيقات إنترنت األشياء
و الذكاء االصطناعي و المحاكاة و الرسوم المتحركة ثالثية االبعاد.

AZIM

in the application of virtual and augmented reality. Also, we provide 

services in IOT, AI, Simulations, and ٣d animation



التقنيات الطبية 
MedTech
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ملهم في آر

نعمل على تطوير تجربة واقع افتراضي تساعد على تخفيف القلق و األلم للمريض أثناء 

العالج و يتم استخدامها داخل المستشفيات.

MulhimVR

Works to provide healthcare professionals with non-invasive VR pharmacy 

to help reduce stress and pain on patients with chronic diseases during 

long or harmful treatment sessions. 



قطاع التقنيات المالية
FinTech
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شركة العملة الرقمية

 تطبيق الفاتورة هو نظام فوترة إرسال رابط إلى المشترين لقبول المدفوعات من خالل

 أي تطبيق تواصل.تطبيق مالي يساعدك على تتبع أموالك ووضع ميزانيات لمراقبة

سلوكك اإلنفاق وتحسين خططك المالية

TelyPay

Invoice App is an invoicing system to send a link to the buyers to accept 

payment through any communication app.

Maaly App helps you to track & budget your finances to understand

 your spending behavior.



قطاع التجارة اإللكترونية 
E-Commerce
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سوق الجملة

منصة إلكترونية لبيع و تسويق الخضروات والفواكه بالجملة و التجزئة إضافة الى 

تسويق المزارع المحلية.

Wholesale Souq

Wholesale Souq is an Online Platform for selling Fruits and Vegetables 

(Wholesale & Retail) as well as marketing local farmers’ crops.



البيانات الضخمة
Big Data 
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جسر البيانات

مركز لتبادل أحدث التطورات في البحوث الصحية، و اقتصاديات الصحة، والتمويل الصحي 

لدعم صنع القرار واستكشاف الفرص والحلول المحتملة لالستثمار والتنمية في قطاع 

الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

Data Bridge

A hub for sharing the latest advances in health research, health 

economics, and health financing to support decision-making and explore 

potential opportunities and solutions for investment and development in 

the health sector in the Gulf Cooperation Council countries.

ثواني

تأسست  ثواني في عام 2016 كشركة عمانية متخصصة في تقديم حلول دفع مبتكرة 

تعتمد على التكنولوجيا المالية. تقدم ثواني، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني، 

حلول دفع مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، لتسريع عمليات المدفوعات، وتحسين 

تجارب المستخدم، وجعل المدفوعات أكثر أمانا وسهولة وسرعة.



التقنيات المالية
FinTech
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حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information

ثواني

تأسست  ثواني في عام 2016 كشركة عمانية متخصصة في تقديم حلول دفع مبتكرة 

تعتمد على التكنولوجيا المالية. تقدم ثواني، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني، 

حلول دفع مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، لتسريع عمليات المدفوعات، وتحسين 

تجارب المستخدم، وجعل المدفوعات أكثر أمانا وسهولة وسرعة.

Thawani
A company specialized in providing innovative payment solutions based on 
financial technology. Licensed by the CBO, Thawani has been providing 
innovative payment solutions in financial technology, to expedite 
payments’ processes, improve user experiences, and make payments 
safer, faster, and easier.

44.01 

44.01 شركة تهدف إلى القضاء  على ثاني أكسيد الكربون من خالل تحويله إلى صخور، 

وإزالته من الغالف الجوي بأمان وكفاءة.وذلك عن طريق تمعدن ثاني أكسيد الكربون في 

يتم  طبيعية  عملية  هو  التمعدن  عمان.  في  بكثرة  توجد  صخرة  وهي   ، البريدوتيت 

بريدوتيت في أعماق  الكربونية في تكوينات  تسريعها بمقدار عن طريق حقن السوائل 

األرض.



قطاع التقنيات النظيفة
CleanTech 

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information

44.01 

44.01 شركة تهدف إلى القضاء  على ثاني أكسيد الكربون من خالل تحويله إلى صخور، 

وإزالته من الغالف الجوي بأمان وكفاءة.وذلك عن طريق تمعدن ثاني أكسيد الكربون في 

يتم  طبيعية  عملية  هو  التمعدن  عمان.  في  بكثرة  توجد  صخرة  وهي   ، البريدوتيت 

بريدوتيت في أعماق  الكربونية في تكوينات  تسريعها بمقدار عن طريق حقن السوائل 

األرض.
44.01
44.01 eliminates CO2 by turning it into rock, removing it from the 
atmosphere safely, efficiently, and permanently. 44.01 does this by 
mineralising CO2 in peridotite, a rock found in abundance in Oman. 
Mineralisation is a natural process, which 44.01 accelerates by injecting 
carbonated fluid into peridotite formations deep underground.



إدارة البيانات 
Management Data
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رحال

فهم  خالل  من  الرقمية  أهدافها  إلى  للوصول  المؤسسات  ن 
ّ
تمك شركة  هي  رحال 

احتياجاتها واستخدام أحدث التقنيات والمنهجيات وخبرات المجال لتصبح األفضل في خلق 

قيمة مضافة لعمالئها.

Rihal
Rihal is a data-driven enabler that supports organizations reach their 
digitalization goals by understanding their needs and employing the latest 
technologies, methodologies, and domain expertise to become the best at 
creating value for their customers.

 عنصر للتكنولوجيا 

ثري، 
ُ
شركة عمانية رائدة في تقديم باقة متنوعة من المنتجات والحلول التقنية التي ت

سهل أسلوب حياة عمالئنا عبر مسارين رئيسيين: مسار مختص بتصميم وصناعة 
ُ
أمن و ت

ُ
ت

أجهزة الحواسيب اآللية، ومسار مختص في تطوير حلول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.



قطاع الصناعات اإلبداعية الرقمية
Creative Industry 
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 عنصر للتكنولوجيا 

ثري، 
ُ
شركة عمانية رائدة في تقديم باقة متنوعة من المنتجات والحلول التقنية التي ت

سهل أسلوب حياة عمالئنا عبر مسارين رئيسيين: مسار مختص بتصميم وصناعة 
ُ
أمن و ت

ُ
ت

أجهزة الحواسيب اآللية، ومسار مختص في تطوير حلول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

Onsor Technologies
A leading Omani company in providing a variety of products and 
technology solutions that enrich, secure and facilitate the lifestyle of  it’s 
clients.  We have two main line of business: a path specialized in designing 
and manufacturing computer devices, and a path specialized in developing 
in 4IR.



قطاع التقنيات اللوجستية 
 Logistics Tech
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 أوتاكسي

تقدم  المحمولة،  الهواتف  في  تطبيق  خالل  من  األجرة  سيارات  لطلب  عمانية  شركة 

خدمات متنوعة منها خدمة التاكسي االقتصادي، سيارات لسبع ركاب، VIP، الفخمة، و 

التاكسي النسائي.

OTAXI
A mobile application for ordering taxis, OTaxi is an Omani company 
offering a variety of services including OTaxi Classic, VIP, Van, Luxury and 
taxis for females.

بيمة

أول منصة تأمين في  سلطنة عمان توفر خدمات تأمين متنوعة على مدار الساعة وتجمع 

معظم شركات التأمين بطريقة سهلة وسريعة للمقارنة وإختيار التأمين االفضل.



التقنيات المالية 
 FinTech
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بيمة

أول منصة تأمين في  سلطنة عمان توفر خدمات تأمين متنوعة على مدار الساعة وتجمع 

معظم شركات التأمين بطريقة سهلة وسريعة للمقارنة وإختيار التأمين االفضل.

Bima
Oman’s first insurance platform that provides various insurance offerings, 
and allows customers 24/7 to compare and buy their suitable insurance 
cover from most insurance providers in Oman.

إي مشرف
إي مشرف شركة مختصة في النقل المدرسي اآلمن والذكي من خالل تزويد الحافالت 
المدرسية بأجهزة الكترونية لضمان سالمة الطلبة. ترتبط بتطبيقات ذكية ألولياء األمور 
 في 

ً
ومزودي الخدمة، تأسست الشركة في 2016 ومقرها مسقط وتوسعت إقليميا

. هدفنا أن 
ً
الكويت ومصر واإلمارات والسعودية وتخدم مئات الحافالت وآالف الطلبة يوميا

نكون الخيار األول للنقل المدرسي ألولياء األمور والطلبة.



إنترنت األشياء 
Internet of Things  (IOT)

امسح هنا للحصول على المعلومات 
حول الشركة الناشئة 

 Scan Here to access the
startup information

إي مشرف
إي مشرف شركة مختصة في النقل المدرسي اآلمن والذكي من خالل تزويد الحافالت 
المدرسية بأجهزة الكترونية لضمان سالمة الطلبة. ترتبط بتطبيقات ذكية ألولياء األمور 
 في 

ً
ومزودي الخدمة، تأسست الشركة في 2016 ومقرها مسقط وتوسعت إقليميا

. هدفنا أن 
ً
الكويت ومصر واإلمارات والسعودية وتخدم مئات الحافالت وآالف الطلبة يوميا

نكون الخيار األول للنقل المدرسي ألولياء األمور والطلبة.

eMushrif
eMushrif makes school transportation safe and smart by bringing IoT into 
schools buses. We operate in dynamic routes in high populated areas 
across Oman and Kuwait. The company was established in 2016 and 
expanded to Kuwait, Egypt, UAE and KSA. Our objective to become the 
first mobility choice for parents and students.



قطاع الطابعات ثالثية األبعاد 
3D Printing
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إنوتك

شركة مختصة بتقنيات الطباعة ثالثية األبعاد منذ عام 2013م وتعتبر أول شركة تعمل 

األبعاد  ثالثية  والطباعة  التصميم  تشمل  المجال،خدماتنا  هذا  في  السلطنة  في 

للمنازل،  باالسمنت  الطباعة ثالثية األبعاد  العمل مؤخرا على  بدأنا  للمؤسسات واألفراد. 

لنكون بذلك أول شركة في الشرق األوسط تحقق هذا اإلنجاز بطابعة محلية الصنع. 

InnoTech 
A company specialized in 3D printing technologies since 2013, InnoTech are 
the first in the Sultanate to work in this field. Having obtained two 
investment rounds and currently working on the third, InnoTech’s services 
include design and 3D printing for institutions and individuals.




