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مروان الـمـطــروشـي
رئيس المنتدى

لكل شـاب وشابة.. 
لرواد أعمال الغد

كثــر مــن ربــع إجماـلـي ســكان العالــم، ويمتلــك هــؤالء الشــباب مســتويات  ُيمثــل الشــباب الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 - 29 ربيًعــا أ
تعليم عالية، باإلضافة إلى أن كثير منهم يؤسســون أســًرا ضمن المنظومة االجتماعية.  ويتمتع هؤالء الشــباب بســهولة وصولهم 

لمــوارد كثيــرة لــم تُكــن متاحــة آلبائهــم وأجدادهــم، وعلــى رأســها المعرفــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

شــهدت أســواق العمــل بعــد تفشــي جائحــة فايــروس كورونــا COVID-19 فــي العــام الماضــي 2020م تأثــًرا واضًحــا علــى مختلــف 
األصعــدة، وهــو مــا أدى عالمًيــا إلــى رفــع مســتويات البطالــة بنســب مختلفــة، وهــو مــا تســعى لمحاربتــه كافــة الــدول. هــذه الحقائــق 
كبــر للشــباب. وُتعــد عمليــة دعــم قطــاع  تجعــل الحكومــات ووكاالت التنميــة الدوليــة تبحــث عــن طــرق لتوليــد فــرص اقتصاديــة أ

ريــادة األعمــال وخلــق أعمــال مبتكــرة ومســتدامة الوســيلة األمثــل لتوظيــف الشــباب وموازنــة النظــام االقتصــادي.

الجديــر بالذكــر إلــى أن قطاعــات الخطــة الخمســية سُتســهم بشــكل مباشــر فــي مســتقبل االقتصــاد العمانــي وســتالزُمها قطاعــات 
أخــرى فرعيــة مؤثــرة، أهمهــا قطــاع ريــادة األعمــال، والــذي بــرز دوره بشــكل واضــح فــي الفتــرة الحاليــة وســيتزايد فــي المســتقبل. وهــذا 

مــا يجعلنــا نســتمر فــي نجاحنــا المتواتــر، عاًمــا بعــد عــام فــي تنفيــذ المنتــدى العالمــي لــرواد األعمــال الشــباب. 

كاديميــة خاصــة تقــع ـفـي واليــة إبــراء بمحافظــة شــمال الشــرقية ـفـي ســلطنة عمــان،  تبعــد 150  جامعــة الشــرقية هــي مؤسســة أ
كــم عــن العاصمــة مســقط . تأسســت فــي مايــو 2009 م حســب القــرار الــوزاري رقــم 78 لســنة 2009 م الصــادر مــن وزارة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار. بــدأت الجامعــة نشــاطها األكاديمــي فــي موســم الخريــف الدراســي لعــام 2010 م. تضــم الجامعــة 
خمــس كليــات : كليــة ادارة األعمــال وكليــة الهندســة و كليــة العلــوم التطبيقيــة و الصحيــة  و كليــة اآلداب و العلــوم اإلنســانية وكليــة 

كثــر مــن 4700طالــب وطالبــة. الحقــوق، ويبلــغ عــدد الطلبــة حاليــا فــي الجامعــة أ

المكان جامعة الشرقية



تأســس المنتدى العالمي لرواد األعمال الشــباب )JWEF( في فرنســا، 
 .)WEnF( وهــو حــدث مشــتق مــن المنتــدى العالمــي لــر يــادة األعمــال
كثر  يالقي منتدى ريادة األعمال العالمية للشــباب JWEF انتشــاًرا  في أ
مــن 20 دولــة حــول العالــم. يشــارك فــي هــذا الحــدث العديد من أصحاب 
الحكومييــن  والمســٔوولين  الصناعــات  خبــراء  المحليــة،  المشــاريع 
عـلـى  المقبليــن  الشــباب  مــع  الخبــرات  لتبــادل  وذلــك  واألكاديمييــن 
ريــادة األعمــال. تــم إنشــاء هــذا المنتــدى لتعزيــز وتســر يــع المشــار يــع 
كــب الــر ٔويــة االقتصاديــة لســلطنة  الصغيــرة علــى الصعيــد العالمــي ليوا
عمــان التــي تهــدف إلــى خلــق الفــرص للقطــاع الخــاص التــي مــن شــأنها 

أن تلعــب دوًرا فــي النمــو واإلنتاجيــة داخــل الســلطنة.

فــي هــذا المنتــدى ســيتعرف المشــاركون علــى مفهــوم ريــادة األعمــال واإلبــداع واالبتــكار، وســوف يستكشــفون االتجاهــات الجديــدة 
العالميــة فــي ريــادة األعمــال.  كمــا ســيتعلم المشــاركون كيفيــة بــدء مشــر وع جديــد أو كيفيــة توســيع نطــاق المشــروع، كمــا ســيتم 
التركيــز علــى أنــواع مختلفــة مــن ريــادة األعمــال ، مثــل ريــادة األعمــال االجتماعيــة وريــادة األعمــال الرقميــة العالميــة للمشــاريع، كمــا 

ســيتم عقــد ورش تدريبيــة لتعزيــز مهــارات المشــاركين فــي تنظيــم المشــاريع.

نبذة عن 
)JWEF( المنتدى العالمي لرواد األعمال الشباب



أ. شريفة البرعمية
شريك مؤسس والرئيس التنفيذي 
للتكنلوجيا في سوق ماركيت إكس 

اإللكتروني - سلطنة ُعمان

التنفيــذي  والرئيــس  المؤســس  الشــريك 
كــس«،  إ ماركيــت  »متجــر  ـفـي  للتكنولوجيــا 
 BizHub« لـــ  التنفيــذي  والرئيــس  المؤســس 
Entrepreneurhip Foundation«، وشــريك 
تنفيــذي فــي شــركة الجزيــرة الدوليــة للخدمــات 
منهــا  مناصــب،  عــدة  شــغلت  واالســتثمار. 
 World Business« لـــ  الســامي  المفــوض 
Angels Investment Forum« ومديــر عــام 
الصنــدوق العمانــي للتكنولوجيــا. حاصلــة علــى 
بكالوريــوس ـفـي العلــوم الطبيــة الحيويــة مــن 
المتحــدة،  المملكــة   - بورتســموث  جامعــة 
وشــهادة منتســب فــي إدارة األعمــال الصغيــرة 
الصغيــرة  األعمــال  مستشــاري  جمعيــة  مــن 
األميركيــة. المتحــدة  الواليــات   - المعتمديــن 

أ . أحمد الحوسني
رئيس دائرة التواصل المؤسسي في الشركة 

Ooredoo الُعمانية القطرية لالتصاالت
سلطنة ُعمان

التواصــل  حســابات  تحليــل  ـفـي  مختــص  خبيــر 
االجتماعــي، أبــرز قدرتــه فــي التعامــل مــع األزمــات 
المدـنـي  الدفــاع  لحســاب  إدارتــه  خــالل  مــن 
لغــة مختلفــة ليصــل  بـــ 13  واإلســعاف والتغريــد 

الجمهــور. مــن  ممكــن  عــدد  ألكبــر 
يعمــل حالًيــا رئيــس دائــرة التواصــل المؤسســي 
باإلنابــة ـفـي الشــركة العمانيــة القطريــة لالتصــاالت 
اإلســعاف  وحــدة  ـفـي  ســابًقا  وعِمــل    Ooredoo

الســلطانية. عمــان  لشــرطة  التابعــة 
حاصــل علــى شــهادة أخصائــي إعــالم اجتماعــي مــن 
األكاديميــة البريطانيــة للعالقــات العامــة، وشــهادة 
االجتماعــي  لإلعــالم  األزمــات  إدارة  ـفـي  قيــادي 
والتطويــر  للتدريــب  العالميــة  األكاديميــة  مــن 

لتشــييك. با

د. أحمد البناء
الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين

مملكة البحرين

ُيعتبــر الدكتــور أحمــد البنــاء أحــد رواد األعمــال 
خــالل  متميــزة  نمــاذج  قــدم  والــذي  الناجحيــن 
خبرتــه لــرواد أعمــال مختلفيــن وخصوصــاً فئــة 

الشــباب.
َعِمــل  الدكتــور أحمــد بعــد تخرجــه فــي مؤسســات 
الخــاص،  وكان إلســهامه  القطــاع  ـفـي  مختلفــة 
نصيًبــا  والتدريــب  البشــرية  التنميــة  ـفـي مجــال 
ـفـي القطــاع العــام، حيــث شــغل منصــب وكيــل 
ـفـي  التدريــب  تخطيــط  لشــؤون  مســاعد  وزارة 
ودخــل  االجتماعيــة.  والتنميــة  العمــل  وزارة 
إثــر  الطيــران  قطــاع  ذلــك  بعــد  البنــاء  الدكتــور 
توليــه منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للمــوارد 

البشــرية ـفـي شــركة طيــران الخليــج.

م. صالح الشنفري
 الرئيس التنفيذي للشركة الُعمانية

لالستثمار الغذائي القابضة - سلطنة ُعمان

الُعمانيــة  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
ـفـي  محاضــر  القابضــة.  الغذاـئـي  لالســتثمار 
الزراعــي،  واإلقتصــاد  الغذاـئـي  األمــن  قضايــا 
الحواريــة  اللقــاءات  مــن  العديــد  ـفـي  متحــدث 
اإلعــالم  ـفـي  الغذاـئـي  األمــن  موضــوع  حــول 
التــي  الملتقيــات  وكذلــك  المقــروء  المرـئـي 
والدوليــة  اإلقليميــة  المنظمــات  تنظمهــا 
خبــرة  الغذاـئـي.  األمــن  اســتراتيجيات  حــول 
وإدارة  المســاهمة  الشــركات  تأســيس  ـفـي 
مــع  التجاريــة،  المخاطــر  وإدارة  المشــروعات 
تركيــز خــاص علــى المشــاريع الغذائيــة وإعــادة 
هيكلــة الشــركات. عضــو اللجنــة اإلستشــارية 
بجامعــة  والبحريــة  الزراعيــة  العلــوم  لكليــة 
األمــن  لجنــة  ورئيــس  قابــوس  الســلطان 

ُعمــان. وصناعــة  تجــارة  بغرفــة  الغذاـئـي 

المتحـدثـون

أ. صفاء عبدالغني
مدير أول العالقات العامة واإلعالم بمجموعة 

أوريجين ورئيس JWEF البحرين
 مملكة البحرين 

وـفـي  االجتماعيــة  األعمــال  ريــادة  ـفـي  متخصصــة 
تفويضهــا  تــم  العامــة.  والعالقــات  اإلعــالم  مجــال 
األعمــال  ريــادة  منتــدى  ـفـي  البحريــن  لتمثيــل 
بالصيــن عــام 2015،  ـفـي هانــزو   WEnF العالمــي
 JWEF حيــث حصلــت علــى رخصــة تنفيــذ مؤتمــر
 JWEF فــي منطقــة الخليــج العربــي. ترأســت مؤتمــر

البحريــن ـفـي عــام 2016 .
وريــادة  االبتــكار  لتخصصــات  خارجــي  محكــم 
األعمــال ـفـي جامعــات عــدة ـفـي مملكــة البحريــن. 
بتلفزيــون  األخبــار  مركــز  ـفـي  كمذيعــة  َعِملــت 

يــن. لبحر ا
تحمــل درجــة الماجســتير  ـفـي إدارة األعمــال مــن 
البكالوريــوس   ودرجــة  بزيــورخ.  سويســرا  جامعــة 

ـفـي المحاســبة مــن جامعــة البحريــن.

د. رمزي سالم
أستاذ مساعد في إدارة األعمال

بجامعة الشرقية - سلطنة ُعمان

الريــادة  مجــال  ـفـي  وخبيــر  أســتاذ  باحــث، 
 15 مــن  ألكثــر  شــارك  والجماعيــة،  الفرديــة 
التــي  الدوليــة  البرامــج  العديــد مــن  ـفـي  ســنة 
تهــدف لصقــل مهــارات االبتــكار واإلبــداع لــدى 
الشــباب. حاليــا هــو أســتاذ مســاعد فــي قســمي 
ريــادة األعمــال الجماعيــة واإلدارة بكليــة إدارة 
بوضــع  شــغوف  الشــرقية.  بجامعــة  األعمــال 
التفكيــر  منهــج  عـلـى  تعتمــد  رياديــة  برامــج 
ـفـي  ديناميكيــة  بالبحــث  التصميمــي ومهتــم 
البيئــة الرياديــة وكل مــا يتعلــق بالبيداغوجيــا 
وتدريــس  تكويــن  ـفـي  المعتمــدة  النشــيطة 

والمهمــة. المختلفــة  بأبعادهــا  الريــادة 



قصص النجاح

رؤساء الجلسات

م. أحمد محمد يوسف

م. تسنيم محمد الداودية 

 شريك مؤسس  في شركة ضامن
لتقنية المعلومات - سلطنة ُعمان

شريك مؤسس في تسنيم وسلمى 
للبتروكيماويات - سلطنة ُعمان

مــن  كيميائيــة  هندســة  تخصــص  خريجــة 
والتكنولوجيــا.  للعلــوم  الوطنيــة  الجامعــة 
وســلمى  تســنيم  لشــركة  مؤســس  شــريك 
للبتروكيماويــات، حصلــت مــع زميلتهــا ســلمى 
والــذي  منتجهمــا،  عــن  االختــراع  بــراءة  عـلـى 
مســتوى  عـلـى  الذهبيــة  الميداليــة  حصــد 
العالــم فــي أفضــل مشــروع بيئــي فــي المعــرض 
العالمــي لالبتــكار بجنييــف. حيــث ان  فكــرة 
المشــروع عبارة عن اســتخالص زيت من نواة 
التمــر، واســمه »الزيــت الطينــي« ويســتخدم 
فــي عمليــات الحفــر عــن اآلبــار النفطيــة، وذلــك 
مكثفــة  لدراســات  اخضاعــه  تــم  أن  بعــد 
ســائل  مــع  ومقارنتهــا  خصائصــه  لمعاينــة 
شــركات  ـفـي  فعلًيــا  اآلن  المســتخدم  الحفــر 

بجــدارة. تفوقــه  ليثبــت  النفــط، 

تقنيــة  ـفـي مجــال  كبيــرة  أحمــد خبــرة  يمتلــك 
األعمــال  وريــادة  والبرمجــة  المعلومــات 

يق. لتســو ا و
أســس مــع مجموعــة مــن الشــباب فــي ســلطنة 
المعلومــات،  لتقنيــة  ضامــن  شــركة  ُعمــان 
متخصصــة  ناشــئة  ُعمانيــة  شــركة  وهــي 
للمؤسســات  المعلومــات  تقنيــة  مجــال  ـفـي 
الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر. ويســعى أحمــد 
مــع بقيــة مؤسســي الشــركة وموظفيهــا لدعــم 
وباألخــص  الرياديــة،  المشــاريع  مــن  الكثيــر 
خــالل  مــن  الســلطنة  ـفـي  الناشــئة  المشــاريع 
التقنيــة  واالستشــارات  الخدمــات  توفيــر 

المتقدمــة.
حاصــل عـلـى بكالوريــوس تقنيــة المعلومــات 

مــن جامعــة البحريــن – مملكــة البحريــن.

 أ. مروان المطروشي
المدير العام لشركة األصايل للتنمية

سلطنة ُعمان

أ. زوينة الراشدية

أ. إسحاق الشرياني

مؤسسة دار الحرفية - سلطنة ُعمان

الرئيس التنفيذي لمركز الطموح الشامخ
سلطنة ُعمان

للشــركة  التنفيذيــة  والرئيســة  الُمؤسســة 
العالميــة للمنتجــات الحرفيــة »دار الحرفيــة« 
مديــرة  منصــب  تقلــدت  ُعمــان.  بســلطنة 
للتنميــة  العمانيــة  الشــركة  ـفـي  االتصــاالت 
للهويــة  أول  ومديــر  )عمــران(،  الســياحية 
والتخطيــط اإلعالمــي فــي الشــركة ذاتهــا، وتولت 
منصــب مديــرة التنســيق والمكتبــة وتخطيــط 
البرامــج ـفـي تلفزيــون ســلطنة ُعمــان ومديــرة 

أيًضــا. واإلعالنــات  التســويق 
وإدارة  القيــادة  ـفـي  ماجســتير  عـلـى  حاصلــة 
 – بيدفوردشــاير  جامعــة  مــن  المشــاريع 
المملكــة المتحــدة، وبكالوريــوس فــي الصحافــة 
واإلعــالم - جامعــة الســلطان قابــوس بســلطنة 

ُعمــان.

إســحاق متخصــص ـفـي تدريــب وتأهيــل رواد 
األعمــال، إعــداد دراســات الجــدوى االقتصادية، 
وتقييــم  التجاريــة،  األعمــال  خطــط  إعــداد 
المشــاريع القائمة والمتعثرة، وهو أول عماني 
يحصــل علــى الرخصــة الدوليــة لريــادة األعمــال 
لعــام 2013 مــن جامعــة الملــك ســعود، وهــو 
مستشــار ريــادة أعمــال ســابق للجنــة الوطنيــة 
للشــباب وجهــات خاصــة وحكوميــة فــي مجــال 

ريــادة األعمــال.

التنفيــذي  الرئيــس  ـفـي منصــب  يعمــل حالًيــا 
لمركــز إغنــاء وهوحاصــل علــى المجاســتير فــي 
التســويق.  إدارة  وبكالوريــوس  العامــة  اإلدارة 

 

يتمتــع مــروان بكاريزمــا قياديــة ويمتلــك مــن 
الخبــرة مــا تزيــد عــن 10 ســنوات، قضاهــا بيــن 
إدارة االعمــال ومجــال النفــط والغــاز. يشــغل 
األصايــل  شــركة  عــام  مديــر  منصــب  حالًيــا 
أعمــال  تطويــر  مستشــار  وهــو  للتنميــة، 
وتســويق للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة.

لــرواد  العالمــي  المنتــدى  مــروان  تــرأس 
األعمــال الشــباب فــي ســلطنة عمــان. باإلضافــة 
إلدارتــه ألكثــر مــن 21 فعاليــة عالميــة تشــكلت 

والملتقيــات. والنــدوات  المؤتمــرات  ـفـي 

حاصــل علــى دبلــوم فــي الهندســة الميكانيكيــة 
واإللكتروميكانيكيــة.

أ . عدنان الشعيلي
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 

eMushrif - سلطنة ُعمان

التنفيــذي  والشــريك  المشــارك  المؤســس 
عـلـى  تعمــل  التــي   )eMushrif( لشــركة 
تطويــر برمجــة ذكيــة تضمــن ســالمة األطفــال 
ـفـي الحافــالت المدرســية، مــن خــالل الســماح 
الحافــالت  بمراقبــة  األمــور  وأوليــاء  للمــدارس 
كثــر  ــا. وتتعــاون الشــركة مــع أ واألطفــال لحظًي
مــن 90 مدرســة خاصــة و60 مدرســة حكوميــة 

ـفـي ســلطنة عمــان ودولــة الكويــت.
يخطــط الشــعيلي للتوســع فــي دول جديــدة فــي 
الخليــج العربــي، كمــا ُيقــدم مــن خالل مشــروعه 
الذكــي خدمــة التعــرف عـلـى الوجــه لتســجيل 
كة  حضــور وانصــراف الطــالب، وقــام بعقــد شــرا
عـلـى  تعتمــد  تطبيقــات  البتــكار  غوغــل  مــع 

الــذكاء االصطناعــي.



أ. روى الكندية

المقدم  محمد الحبسي

أخصائية تطوير األعمال
المركز الوطني للسالمة المعلوماتية

 اإلدارة العامة للجوازات واإلقامة -
شرطة عمان السلطانية

المقدم منصور الرحبي

م. ادريس آل سنان

أ. عبدالرحمن العلوي

 اإلدارة العامة للجمارك - شرطة عمان
السلطانية

أخصائي براءات االختراع
وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

أ. هيثم الحوسني

م. خليفة اليحيائي

مركز اإلبتكار الصناعي

مدير دائرة تقنية المعلومات
غرفة تجارة وصناعة ُعمان- المركز الرئيسي

أ. عبدالسالم الراشدي أ. فيصل الحجري
 مدير إدارة العمليات والمشاريع بمركز دعم

التدريب  - وزارة العمل
 أخصائي ريادة رقمية بمركز ساس

لريادة األعمال
 مدير فرع غرفة تجارة وصناعه عمان

بمحافظة شمال الشرقية

المشاركون في الحلقات النقاشية



المشاركون في الحلقات النقاشية

أ. هيثم المسكري
مدير بنك التنمية الُعماني - فرع إبراء

أ. خالد الساعدي

أ. خلفان الخروصي

 باحث شؤون قانونيه بأمانة السجل
 التجاري في وزارة التجارة والصناعة

وترويج االستثمار

مدير قسم التسويق
صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة - إنماء

المكلف بأعمال مدير دائرة ريادة األعمال
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أ. يحيى السيابي أ. عبدهللا البرواني
ضابط عمليات

مؤسسة إنجاز ُعمان

أ. مها  البلوشية 
مدير تنفيذي

الصندوق العماني للتكنولوجيا



●   القران الكريم

●   كلمة جامعة الشرقية الترحيبية

●   كلمة اللجنة المنظمة للمنتدى

●   م. صالح الشنفري »مستقبل ريادة األعمال في دعم التنمية اإلقتصادية للسلطنة«

●   التكريم

●   افتتاح المعرض المصاحب

●   متحدث رئيسي

أ. شريفة البرعمية - شريك مؤسس والرئيس التنفيذي للتكنلوجيا في سوق ماركيت إكس اإللكتروني 

- سلطنة ُعمان

»الخطوات التأسيسية لرائد العمل«

برنامج المنتدى كتوبر  2021 اليوم األول الثالثاء  26  أ

التسجيل والتعارف

استراحة

استراحة الصالة 

االفتتاح

ختام أعمال اليوم األول

متحدث رئيسي

حلقة نقاشية -  الخدمات اإللكترونية للجهات ذات االختصاص لرواد األعمال

●   أ.  صفاء عبدالغني – مدير أول العالقات العامة واإلعالم بمجموعة أوريجين

       ورئيس JWEF البحرين - مملكة البحرين 

قصص نجاح ملهمة

معسكر رواد األعمال الشباب

●   المركز الوطني للسالمة المعلوماتية

●   شرطة عمان السلطانية

●   وزارة العمل

●   وزارة التجارة والصناعة

●   غرفة تجارة وصناعة عمان

●   هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الجهات المشاركة:

رئيس الجلسة: مروان المطروشي - المدير العام لشركة األصايل للمؤتمرات - سلطنة ُعمان

09:00 ص

10:15 ص

10:00 ص

10:50 ص

-

-

-

-

08:00 ص

10:00 ص

09:00 ص

10:15 ص

12:15  م - 10:50 ص

 01:00  م

02:00  م

04:00  م

-

-

-

12:15 م

01:00  م

02:00  م

04:00  م

●   أ. عدنان الشعيلي - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة eMushrif - سلطنة ُعمان

●   أ. زوينة الراشدية - مؤسسة دار الحرفية - سلطنة ُعمان

●   م. أحمد محمد يوسف – شريك مؤسس في شركة ضامن لتقنية المعلومات - سلطنة ُعمان

●   م. تسنيم الداودية - شريك مؤسس في شركة تسنيم وسلمى للبتروكيماويات - سلطنة ُعمان



●  د. أحمد البناء - الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين - مملكة البحرين

      »كيف تنجح كرائد عمل«

●  أ. أحمد عبدهللا الحوسني - رئيس دائرة التواصل المؤسسي في الشركة الُعمانية 

القطرية لالتصاالت Ooredoo - سلطنة ُعمان

»وسائل اإلعالم االجتماعي وأثرها على تنمية األعمال«

برنامج المنتدى كتوبر  2021 اليوم الثاني األربعاء  27  أ

استراحة

استراحة الصالة 

معسكر رواد األعمال الشباب - العرض أمام لجنة التحكيم

ختام أعمال المنتدى

متحدثون رئيسيون:  » مشوار النجاح يبدأ بخطوة «

رئيس الجلسة: إسحاق الشرياني - الرئيس التنفيذي لمركز الطموح الشامخ - سلطنة ُعمان

حلقة نقاشية - المؤسسات الداعمة لرواد األعمال

التسجيل والتعارف

تكريم المشاريع الفائزة في معسكر رواد األعمال الشباب

10:00 ص

01:00  م

08:00 ص

12:15  م

02:30  م

03:00  م

03:00  م

09:45 ص

-

-

-

-

-

-

-

09:45 ص

12:15  م

07:30 ص

10:00 ص

01:00  م

02:30  م

08:00 ص

⊳    لجنة التحكيم

●   أ.  صفاء عبدالغني – مدير أول العالقات العامة واإلعالم بمجموعة أوريجين

       ورئيس JWEF البحرين - مملكة البحرين 

●  عدد من رواد األعمال المشاركين  في المنتدى

⊳  المؤسسات الداعمة:

●  هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة »ريادة«

●  مركز اإلبتكار الصناعي

●  شركة إنجاز ُعمان

●  مركز ساس لريادة األعمال

●  غرفة تجارة وصناعة عمان

●  شركة تنمية نفط ُعمان

⊳  المؤسسات الممولة:

●  بنك التنمية العماني

●  إنماء

● الصندوق العماني للتكنولوجيا

●  د. رمزي سالم – إستاد مساعد في كلية إدارة األعمال بجامعة الشرقية - سلطنة ُعمان     

     »إعداد دراسة الجدوى االقتصادية«



AssayelOman

+968 9858 3002    |        +968 24 50 40 30    |        +968 24 50 40 88

info@alasayel.com.om     |         www.alassayel.com.om

Alnahdha Tower, Ghala, Oman     |

للتسجيل واالستفسار

الجهات المشاركة

الشركاء االستراتيجيون

الراعي الماسي

راعي االتصاالت

الراعي الذهبي

الداعمون الراعي اإلذاعي

بالتعاون مع

شمال الشرقية

تنظيــــــــم




