
 
 

 7لریادة األعمال في العالم العربي یتوج الفرق التسعة الفائزة من  MITمنتدى 
 الشركات العربیة الناشئة دول عربیة في النسخة الحادیة عشر لمسابقة 

  
  الشركاء االستراتیجیین "ریادة"، و"عمانتل"،  المسابقة بالشراكة مع "مجتمع جمیل" وبالتعاون مع

 و"زین" كشریك رقمي.
  19ألف دوالر أمیركي، وتستضیف سلطنة ُعمان الحفل الختامي في  160الجوائز المالیة تتخطى 

 نیسان/أبریل.
  
  

لریادة األعمال في العالم  MITتّوج منتدى :  2018نیسان/أبریل  21 جدة،كویت،  –مسقط  -بیروت
للشركات العربیة الناشئة، المسابقة السنویة  MITالعربي الفائزین في النسخة الحادیة عشر لمسابقة منتدى 

التي تھدف إلى دعم واالحتفاء باالبتكار في العالم العربي من خالل منح الریادیین وتوفیر لھم منصة لعرض 
 وتطبیق أفكارھم.

وھم "ریادة"  الشركاء اإلستراتیجیین لھذا العامالحفل الختامي بالشراكة مع "مجتمع جمیل" وبالتعاون مع 
نیسان/أبریل  19ُعمانتل" باإلضافة إلى مجموعة "زین" كشریك رقمي، أقیم في مسقط، ُعمان في تاریخ و"

 حیث تم اإلعالن عن الفائزین التسعة. 
 

مجتمع جمیل ھي مؤسسة اجتماعیة تدیر العدید من المبادرات من أجل إحداث تغییر إیجابي في المجتمع 
 سنة الماضیة. 12كانت شریك مؤسس خالل ال وتحقیق االستدامة االقتصادیة، ولقد 

  
وجرى تتویج الفائزین في مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض، مسقط، سلطنة ُعمان. وذلك خالل حفل 

من المستثمرین والریادیین في مجال األعمال وممثلي وسائل اإلعالم ووجوه  400حضره أكثر من 
) ودیفید فرناندیز من Sawari Venturesتشرز (إجتماعیة معروفة مثل أحمد األلفي من سواري فن

Startup Chile ) وسعید الشنفري من "عمانتل" وعبد العزیز اللوغاني من فیث كابیتال القابضةFaith 
Capital Holding.وعبیر عبدہلل من ریادة ( 

 

 توزعت الفرق الفائزة على الشكل التالي:
  

 مسار األفكار: 
  

  :كویرك بود" ھي منصة على شبكة اإلنترنت تطور  - من مصر  بود""كویرك  المركز األول"
مھارات القرن الواحد والعشرین لدى الطالب من خالل محتوى أعّده خبراء، وتصمیم یشجع 

 الطالب على التفاعل.
 

  "سبایك" تساعد مرضى السكري على إدارة إستھالك  - من لبنان المركز الثاني: "سبایك"
 اإلنسولین من خالل ابتكارات في مجال األجھزة والبرمجیات.

 



 
 
 

  :المركز الثالثSMART DATA LOGGER یسجل الجھاز الذي یقدمھ  - من األردن
SMART DATA LOGGER  درجات الحرارة التي تتعرض لھا الشحنة، معتمداً إنترنت

 األشیاء.
  

 ار الریادة االجتماعیة:مس
  

  :شركة الخضیري لتكنولوجیا الغاز الحیوي تستطیع  -من مصر "شركة الخضیري" المركز األول
تحویل المخلفات إلى طاقة. فمن خالل استخدام روث المواشي ومخلفات الحظائر، یتم إنتاج غاز 

 البیومیثان وھو الغاز البدیل السطوانات الغاز.
 

  :تطبق نموذجا أوروبیا ناجحاً یحفز المنظمات  فابرك إید  - من لبنان 'فابرك إید"المركز الثاني
 غیر الحكومیة على جمع المزید من المالبس من دون القلق بشأن النفقات والتوزیع.

 
  "منتج صدیق للبیئة یولّد الكھرباء من الطاقة الشمسیة   - من فلسطین المركز الثالث: "سان بوكس

ت األساسیة للعائلة وھي اإلنارة واإلنترنت وثالجة صغیرة وتلفاز، كما یمكن تكفي لسد الحاجا
 استخدامھ لشحن األجھزة اإللكترونیة.

   
 مسار الشركات الناشئة:

  
  :المركز األولProven MedInt یوفر الحل مع الخیار األنسب الستعادة الحیاة  – من تونس

 االجتماعیة العادیة للمریض الذي یعاني من السلس البولي.
 

  : المركز الثانيWIDEBOT متخصصة في إنشاء  أول منصة في الشرق األوسط  - من مصر
 المتحدث اآللي بدون أي برمجة خالل دقائق.

 
  المركز الثاني  :PLOTOS  اإلماراتمن -  Plotos  تصل المستخدمین بمجموعة مختلفة من

األطعمة الصحیة المنتقاة بعنایة من المطاعم المفضلة عبر منصة مبتكرة سھلة االستخدام أنشأھا 
 خبراء تغذیة.

 
  :المركز الثانيSOLAR FOOD شركة رائدة صدیقة للبیئة في مجال تجھیز   - من السودان

 األغذیة.
  

 31T https://bit.ly/2K0uNZBعبر منصة فایسبوك عبر الرابط التالي: ولقد تم نقل الحفل مباشرةً 
  

لریادة األعمال في العالم العربي ھال فاضل، قالت: "نفتخر بتنظیم أكبر حدث في مجال  MITرئیسة منتدى 

الریادة في العالم العربي ھذا العام في ُعمان. ھذا الحدث لیس فقط منافسة، بل فرصة لرجال األعمال العرب 

نة لریادة من الدرجة األولى لتقدیم ومشاركة تجاربھم في مجال اإلبتكار وخلق ورعایة بیئة حاض

https://bit.ly/2K0uNZB
https://bit.ly/2K0uNZB


 
في السلطنة."  وأضافت فاضل: "إن االستثمار في ریادة األعمال في العالم العربي ُیسھم بدوره في  األعمال 

 تنشیط اإلقتصاد، ویؤدي إلى خلق شراكات جدیدة قد تتحول في النھایة إلى مؤسسات كبیرة."  

  
في مجتمع جمیل بخدمة ریادییى وعلق فادي محمد جمیل، رئیس مبادرات مجتمع جمیل الدولیة: "نفتخر 

 MITاألعمال في العالم العربي، ویسرنا ما لمسناه من تقدیر كبیر لجھودنا، فلقد أثبتت مسابقة منتدى 

للشركات العربیة الناشئة على مدى السنوات الماضیة نجاحھا في تحویل األفكار الریادیة إلى أعمال ناجحة 

، نجحت المسابقة في توفیر تمویل یصل 2006إطالقھا في عام واالبتكارات إلى قصص نجاح ملھمة. فمنذ 

شركة ناشئة قائمة على التكنولوجیا والمعرفة، وتلقى أكثر  430ألف دوالر أمریكي ودعم قرابة  970إلى 

من رواد األعمال تدریًبا رفیع المستوى من الخبراء اإلقلیمیین والعالمیین، باإلضافة إلى توفیر  2300من 

 فرصة عمل على األقل كنتیجة لھذه المسابقة." 2600أكثر من 

  

 MITتضمن الحفل الختامي جلسة نقاش بعنوان "بناء بیئة حاضنة لریادة األعمال" أدارتھا رئیسة منتدى 

 Startupلریادة األعمال في العالم العربي ھال فاضل، وشارك فیھا مسؤول وحدة ذكاء األعمال في 

Chile  دیفید فرناندیز ورئیس ومؤسس سواري فنتشرز أحمد الالفي. أما الجلسة الثانیة فقد كانت بعنوان

رؤیتھ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا" أدارتھا المدیر العام  Silicon Valley"ما یرید مستثمرو 

شریف البدوي  startups 500للصندوق الُعماني للتكنولوجیا شریفة البرعمي بمشاركة الشریك في 

 طارق فھیم. ) Endure Capitalوالشریك المدیر المنتدب في إندیور كابیتال(

  
سبق الحفل الختامي جولة تدریب خضع لھا المتأھلون الثمانون الى المرحلة النصف نھائیة، وقاموا بعرض 

 في المنطقة. مشاریعھم أمام لجنة تحكیم مؤلفة من نخبة من المستثمرین ورجال األعمال الریادیین
  
  

للشركات العربیة الناشئة والتفاصیل حول النسخة الحادیة   MITلمزید من المعلومات حول مسابقة منتدى 
  www.mitarabcompetition.comعشر یرجى زیارة الموقع االلكتروني :

  
 -انتھى-

  



 
 
  

 لریادة األعمال في العالم العربي: MITمنتدى 
  
) وھو أحد www.mitefarab.org( 2005لریادة األعمال في العالم العربي سنة  MITتأسس منتدى  

فرًعا حول العالم. یھدف ھذا المنتدى إلى  28العالمي لریادة األعمال البالغ عددھم  MITفروع منتدى 
السنوات أثبت المنتدى جّدیتھ في تشجیع أسلوب تشجیع االبتكار وریادة األعمال حول العالم. وعلى مدى 

MIT  في العمل الریادي، من خالل تنظیم مسابقة منتدى مشاریعMIT  ألفضل الشركات الناشئة في العالم
 ألف رائد أعمال كل سنة. 12دولًة عربیة وتجذب أكثر من  21العربي، تستھدف 

  
 مجتمع جمیل

  
مجتمع جمیل ھي مؤسسة اجتماعیة تشرف على العدید من المبادرات من أجل المساھمة في إحداث تغییر 
إیجابي في المجتمعات التي تعمل فیھا. تعمل مؤسسة مجتمع جمیل على المساعدة في توفیر فرص العمل 

ا تسعى إلى دعم ومحاربة البطالة، وتشجیع الفنون والثقافة في منطقة الشرق األوسط وحول العالم. كم
األبحاث والدراسات في مجال محاربة الفقر واألمن المائي والغذائي، وتطویر التعلیم. انطلقت مبادرات 

لتواصل مسیرة الشیخ الراحل عبداللطیف جمیل مؤسس شركات  2003مؤسسة مجتمع جمیل في عام 
لعشرین، وساھمت في تحسین عبداللطیف جمیل في دعم المجتمع، والتي بدأت في األربعینات من القرن ا

 31T www.cjameel.orgلمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقعحیاة المالیین من األفراد حول العالم. 
  
 ریادة: 

 36 رقم المرسوم السلطاني  أنشئت الھیئة العامة لتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (ریادة) بموجب
الشخصیة االعتباریة وتتمتع باالستقالل المالي واإلداري, ویقع المقر الرئیسي للھیئة  ,و یكون للھیئة 2013/

أن في محافظة مسقط، ویجوز إنشاء فروع لھا في المحافظات بقرار من مجلس إدارتھا. تطمح ریادة إلى 
خلق فرص عمل وتحقیق قیمة مضافة. كما  تكون المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ركیزة أساسیة لضمان

أنھا تھدف إلى تمكین وتعزیز دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عبر تقدیم دعم فني فعال ومتكامل لتنمیة 
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وخلق بیئة إبداعیة ومحفزة لرواد األعمال.

  
 ُعمانتل:

ا البعض ومع العالم من خالل االستثمار للمساھمة تسعى ُعمانتل لربط جمیع محافظات السلطنة مع بعضھ
في بناء مستقبل السلطنة. تعتبر ُعمانتل المزود األول لخدمات االتصاالت المتكاملة في السلطنة، والذي 

یعمل على تعزیز االزدھار في المجتمع الرقمي، إلى جانب تعزیز وجود طرق ووسائل جدیدة إلدارة 
 ألخبار ووسائل الترفیھ.األعمال وتوصیل المعلومات وا

والیوم، تسعى ُعمانتل لالبتكار من أجل تحقیق أعلى مستویات رضا المشتركین بصفتھا الشبكة الوطنیة 
األوسع واألكثر موثوقیة وتستثمر في تطویر مستقبل سلطنة ُعمان. لمزید من المعلومات یرجى زیارة 

 .www.omantel.comالموقع اإللكتروني للشركة

  
  

http://www.mitefarab.org/
http://www.mitefarab.org/
http://www.cjameel.org/
http://www.omantel.com/
http://www.omantel.com/


 
 
 مجموعة زین: 
  

زین مجموعة رائدة في مجال تشغیل شبكات االتصاالت في منطقة الشرق األوسط وإفریقیا، تقّدم خدمات 
نیو كانون األول/یو 31ملیون مستخدم بتاریخ   47االتصاالت واإلنترنت على الھواتف النقالة ألكثر من 

2016. 
تشّغل مجموعة زین شبكات اتصاالت في ثمانیة بلدان ھي: الكویت، البحرین، العراق، األردن، المملكة 

) بالنیابة touchالعربیة السعودیة، السودان وجنوب السودان. وفي لبنان، تدیر المجموعة شركة "تاتش" (
من خالل مشروع  INWIفي المئة من أسھم شركة  15.5عن الحكومة، وفي المغرب، تملك زین 

 )Zainاستثماري. أسھم زین مدرجة في سوق الكویت المالي (شارة البورصة 
 31T، أو زیارة موقع:info@zain.comلمزید من المعلومات، الرجاء التواصل على البرید اإللكتروني:  

www.zain.com  ؛www.facebook.com/zain  31؛T www.twitter.com/zain  31؛T 
www.youtube.com/zain 31؛T instagram.com/zaingroupwww. 31؛T 

www.linkedin.com/company/zain  . 
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