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The Investment and Startup Summit
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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. 

Objectives:
1. Introduce the best international practices in the field of startups
2. Develop the startup ecosystem in the Sultanate of Oman and identify 

the most important initiatives that can prompt its growth
3. A unique opportunity for Omani startups to familiarize themselves 

with angel investors, venture capital funds and crowdfunding 
platforms.

Main Components:
1. Keynote Speeches, remarks, and panel discussions
2. Roundtable discussions
3. Exhibition of startup companies and investment firms
4. Startup showcase/Startup Demo Day

Pillars of the Summit:
1. First Pillar: The Startup Ecosystem
2. Second Pillar: Investing in Startups
3. Third Pillar: Startup Incubators and Accelerators

لناشئة: لشركا  الستثمار و نبذ عامة عن ملتقى 
ألول من نوعه في سلطنة  لحد  لناشئة  لشركا  الستثمار و ُيعد ملتقى 
عمة لقطاع  لد لمجاال  لعالمية في  لممارسا  فضل  لذي يجمع  عمان و
لى  لوصول  لتكنولوجيا، ويتيح فرصة  البتكار و لقائمة على  لناشئة  لشركا 

الستثمارية.  لتمويلية و لجها 

لملتقى: ف  أهد
لناشئة 1. لشركا  لعالمية في مجال  لممارسا  فضل  لتعرف على 

ليا تطبيقها في سلطنة عمان. و
هم 2. لناشئة في سلطنة عمان وتحديد  لشركا  تطوير منظومة 

عمة. لد لمبادر  لتوجها و
لمالئكيين، 3. لمستثمرين  لى  لُعمانية  لناشئة  لشركا  فرصة وصول 

لجماعي. لتمويل  الستثمارية، ومنصا  لجها  و

لرئيسة للملتقى: لمكونا 
لنقاشية.1. لجلسا  لعمل و ق  ور
لتخصصية.2. لعمل  حلقا 
الستثمارية.3. لتمويلية و لجها  لناشئة و لشركا  معرض 
لمستثمرين.4. لناشئة على  لشركا  منصة عرض 

لملتقى: محاور 
لناشئة.1. لشركا  ألول: منظومة  لمحور 
لناشئة.2. لشركا  الستثمار في  لثاني:  لمحور 
ألعمال.3. لثالث: حاضنا ومسرعا  لمحور 
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Strategic Partners تيجيين الستر لشركاء 

لمنفذ للملتقى لجهة 
Summit Organiser
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Summit Agenda لملتقى برنامج 
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Day One Agenda, Monday 12th of December 2022 إلثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢م ألول،  ليوم   جدول 

Topic Time لتوقيت لموضوع

Registration 8:00 - 9:00 لتسجيل

Opening Ceremony 9:00 - 9:05 لملتقى فتتا 

Opening Remarks by H.E. the Chairperson of the SMEs 
Development Authority

9:05 - 9:10
لصغير  لمؤسسا  كلمة إفتتاحية تقدمها سعاد رئيسة هيئة تنمية 

لمتوسطة و

 First Pillar: The Startup Ecosystem لناشئة لشركا  ألول: منظومة  لمحور 

Keynote Speech: State of the Global Startup Ecosystem and 
Strategies for Accelerated Development by Stephan Kuester, 
Partner and Head of Ecosystem Strategy at Startup Genome

9:10 - 9:25
لتنمية  تيجيا  ستر لعالمية و لناشئة  لشركا  حالة منظومة 

لمنظومة في  تيجية  ستر لمتسارعة يقدمها ستيفان كويستر ، رئيس 
مؤسسة ستار  جينوم

The Importance of Entrepreneurship and Innovation for 
Regional Ecosystems by Philipp Lemmerz, Partner at 
PricewaterhouseCoopers (PwC)

9:25 - 9:40
لناشئة في دول  لشركا  البتكار لمنظومة  ألعمال و أهمية رياد 

يس ووترهاوس كوبرز (بي  لشريك في بر لمنطقة يقدمها فيليب ليمرز ، 
دبليو سي) 

Oman Startup Landscape: Future Growth Potential by Andrew 
Roughan, Chief Executive Officer at Plexal

9:40 - 9:55
لنمو  لناشئة في سلطنة ُعمان: إمكانا  لشركا  مشهد أعمال 
لتنفيذي لشركة بلكسل لرئيس  ندرو روغان ،  لمستقبل يقدمها  في 

Panel Discussion, Moderated by Eng. Saeed Al-Mandhari, CEO of 
ITHCA Group

9:55 - 10:55
لرئيس  لمنذري،  لمهندس سعيد  لجلسة  رية، مدير  لحو لجلسة   

ذكا لتنفيذي لمجموعة 

Break 10:55 - 11:20 حة ستر
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Day One Agenda, Monday 12th of December 2022 إلثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢م ألول،  ليوم   جدول 

Topic Time لتوقيت لموضوع

Second Pillar: Investing in Startups لناشئة لشركا  الستثمار في  لثاني:  لمحور 

Nurturing Angel Investment to Grow Sustainable Startup 
Ecosystems by Jacopo Losso, Director General, European Business 
Angel Network (EBAN)

11:30 - 11:40
مة للشركا  لمالئكي لتنمية أنظمة بيئية مستد الستثمار  رعاية 

ألعمال  لعام لشبكة مالك  لمدير  لناشئة، يقدمها جاكوبو لوسو ، 
ي بان) ألوروبية (

The Role of Crowdfunding Platforms in Accelerating Startups 
Growth by Mohamed Shehzad, Chief Executive Officer at EthisX

11:40 - 11:50
لناشئة،  لشركا  لجماعي في تسريع نمو  لتمويل  دور منصا 

ثيس) لتنفيذي في ( لرئيس  د ،  يقدمها محمد شهز

Why SMEs and Start-ups Should Look at the Capital Markets and 
International Listing Venues to Help Fund Their Growth by Nayef 
bin Saleh Al Athel, Chief of Listing at Saudi Exchange (Tadawul)

11:50 - 12:00

لشركا  لمتوسطة و لصغير و لشركا  لماذ يجب أن تنظر 
لدولية للمساعد  إلدر  لمال ومنصا  ق رأس  لناشئة إلى أسو

لعامة  ر  إلد لعذل ، مدير  في تمويل نموها، يقدمها نايف بن صالح 
لسعودية ول  لإلدر في شركة تد

Venture Capital and Family Business Opportunities and 
Challenges by Farida El Agamy, General Manager at Tharawat 
Family Business Forum

12:00 - 12:10
لعائلية ، تقدمها  ألعمال  الستثماري و لمال  فرص وتحديا رأس 

لعائلية لعام في منتدى ثرو للشركا  لمدير  لعجمي ،  فريد 

Panel Discussion, Moderated by Ismail Al Harthi, Oman Investment 
Authority

12:10 - 13:00
لحارثي ، جهاز  سماعيل  لفاضل  ر  لحو رية، مدير  لحو لجلسة 

لُعماني الستثمار 

Break 13:00 - 14:00 حة ستر
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Day One Agenda, Monday 12th of December 2022 إلثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢م ألول،  ليوم   جدول 

Topic Time لتوقيت لموضوع

Startup Success Stories لناشئة  لشركا  قصص نجا 

The Resistance to Technological Change in the Educational 
Sector by Hanan Khader, Founder and Chief Executive 
Officer of HelloWorldKids

14:00 - 14:10
لتكنولوجيا تقدمها حنان  لتعليم للتغيير في إدخال  مقاومة 

لتنفيذي لشركة هلوو وورلد كيدز  لرئيس  لمؤسس و خضر ، 

Investing in Startups - Inspired by PayTabs Success Story 
by Abdulaziz Al Jouf, Founder and Chief Executive Officer at 
at PayTabs Group 

14:10 - 14:20
لناشئة - مستوحى من قصة نجا  لشركا  الستثمار في 

لتنفيذي  لرئيس  لمؤسس و لجوف ،  لعزيز  بيتابس يقدمها عبد 
في مجموعة بيتابس

Lessons Learned Starting a Startup by Said Al Rashdi, Chief 
Executive Officer at Bima

14:20 - 14:30
لمستفاد من بدء شركة ناشئة يقدمها سعيد  لدروس 

لتنفيذي لشركة بيمة لرئيس  شدي،  لر

Panel Discussion, Moderated by Hamood Al Hamadan, 
Director of Tech Environment Development Department 
(SAS) at MTCIT

14:30 - 15:30
ئر  ن ، مدير د لحمد لفاضل حمود  ر  لحو رية، مدير  لحو لجلسة 

التصاال وتقنية  لنقل و ر  لتقنية (ساس) في وز لبيئة  تنمية 
لمعلوما

End of speeches for day one ألول لعمل لليوم  ق  ور ختام 

Fastest Growing Omani Startup Showcase 18:00 - 19:30 ً ألسرع نمو لُعمانية  لناشئة  لشركا  فعالية عرض 
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Day Two Agenda, Tuesday 13th of December 2022 لثالثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢م لثاني،  ليوم   جدول 

Topic Time لتوقيت لموضوع

Opening Remarks by Dr. Badr bin Salem Al Mandhari, Executive 
Vice-President of the ITHCA Group for strategic affairs 9:00 - 9:10

لمنذري، نائب رئيس  لدكتور بدر بن سالم  الفتتا يقدمها  كلمة 
تيجية الستر ذكا للشؤون  مجموعة 

Third Pillar: Startup Incubators and Accelerators لناشئة لشركا  لثالث: حاضنا ومسرعا  لمحور 

Creating Investable Startups Through Unlocking Accelerator 
Value by Amal Dokhan, General Partner at 500 Global MENA 9:10 - 9:20

لعنان  إنشاء شركا ناشئة قابلة لالستثمار من خالل إطالق 
لعام في  لشريك  مل دخان،  ألعمال تقدمها  لالستفاد من مسرعا 

500 جلوبال مينا

What is an Accelerator Program, and Why Are Many Founders 
Not Getting Accepted by Ahmad Sufian, Europe, Middle East and 
Africa Regional Manager at Techstars

9:20 - 9:30
لشركا  لعديد من  لمسرعا ولماذ ال يتم قبول  مج  ما هي بر

ألوسط  لشرق  إلقليمي ألوروبا،  لمدير  حمد سفيان،  لناشئة يقدمها 
فريقيا في تيك ستارز و

Built to Last: Reimagining the Venture Studio Model to Drive 
Impact by Ketna Hirji, Chief Executive Officer at Ketnode Ventures 9:30 - 9:40

لتأثير  لناشئة لتحقيق  لشركا  ستوديوها  إعاد تخيل نموذ 

لتنفيذي في كيتنود فينترز لرئيس  إليجابي تقدمها كيتنا هيرجي، 

Panel Discussion, Moderated by Maha Al Balushi, Managing 
Director at Oman Technology Fund 9:40 - 10:30

لبلوشية، مدير تنفيذي في  لفاضلة مها  ر  لحو جلسة نقاشية، مدير 
لُعماني للتكنولوجيا لصندوق 

Signing off on Deals and Agreements 10:30 - 11:00 التفاقيا لصفقا و توقيع 

Closing Remarks by H.E. the Chairperson of the SMEs 
Development Authority 11:00 - 11:30

لصغير  لمؤسسا  لختامي تقدمه سعاد رئيسة هيئة تنمية  لبيان 
لمتوسطة و

End of summit لملتقى ختام 
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Roundtable Discussions
Monday 12th of December 2022

لتخصصية لعمل   حلقا 
الثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢م  

Topic Time لتوقيت لموضوع

Roundtable Discussion: The Startup Ecosystem in the 
Sultanate of Oman [Private Invitation]

12:30 - 14:00
لناشئة في سلطنة عمان  لشركا  حلقة عمل تطوير منظومة 

[دعو خاصة]

Roundtable Discussion: Advocating The Establishment of 
Business Accelerators for Governmental and Private 
Organisations [Private Invitation]

14:30 - 16:00
لحكومية  ألعمال للشركا  حلقة عمل تحفيز مسرعا 

لخاصة [دعو خاصة] و

Roundtable Discussions
Tuesday 13th of December 2022

لتخصصية لعمل   حلقا 
لثالثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢م  

Topic Time لتوقيت لموضوع

Roundtable Discussion: Advocating The Establishment of 
Investment Arms and Private Investment Funds [Private 
Invitation]

9:00 - 10:30
ذرع  لخاصة وفتح  الستثمار  نشا صناديق  حلقة عمل تحفيز 

ستثمارية [دعو خاصة]
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Stephan Kuester
Partner, Head of Ecosystem Strategy
Startup Genome

ستيفان كوستير
لمنظومة  تيجية  ستر رئيس 

مؤسسة ستار  جينوم

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.

تية: لذ لسير 
لخاص في مختلف  لحكومي و لقطاعين  يعمل ستيفان في 
الستشار في مجال تأسيس  لعالم، حيث يقدم  نحا 
س ستيفان  البتكار وتسريعها. تر لتكنولوجيا و مجموعا 
ألنظمة  لدولية في وكالة  الستشار  سابقًا ممارسا 
لمتحد Tech Nation City UK وشغل  لبيئية بالمملكة 

لرقمية. ري لسويسر  إلد لمدير  منصب 

The Investment and Startup Summit

Oman Convention & Exhibition Centre OCEC
Muscat, Sultanate of Oman

Speakers
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محافظة مسقط، سلطنة عمان

لمتحدثين
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Philipp Lemmerz 
Partner 
PricewaterhouseCoopers (PwC)

فيليب ليميرز
شريك 

يسوتر هاوسكوبرز (بي دبليو سي)  شركة بر

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.

تية: لذ لسير 
لمباشر  ألجنبي  الستثمار  لمهنية في مجال  بد فيليب حياته 
لصغير  لمؤسسا  لتركيز على  لتجاري مع  لترويج  و
البتكار  ألعمال و لى قطاع رياد  تجه بعد ذلك  لمتوسطة. و و
م، ويعمل حاليًا على  لمستد القتصادي  كونهم محركين للنمو 
لقطاع  لحكومية حول كيفية دعم  الستشار للجها  تقديم 
ف  هد لتنافسية لتحقيق  لخاص في زياد قدرته 

لوطنية. تيجيا  الستر

The Investment and Startup Summit

Oman Convention & Exhibition Centre OCEC
Muscat, Sultanate of Oman
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لناشئة لشركا  الستثمار و ملتقى 

لمعارض مركز عمان للمؤتمر و
محافظة مسقط، سلطنة عمان

لمتحدثين
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Andrew Roughan 
Chief Executive Officer
Plexal

أندرو روفان
لتنفيذي  لرئيس 

بليكسل

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 2019.

تية: لذ لسير 
لتكنولوجيا  مكانا  طالق  لمساهمة في  ندرو على  يعمل 
لمتوسطة على وجه  لصغير و لمؤسسا  وتعزيز دور 
لمركز  البتكار. وتقوم بليكسل بدعم  ع و إلبد لتحديد في مجال 
نشائه في عام  لمتحد منذ  لمملكة  لُعماني في  لرقمي 

.2019

The Investment and Startup Summit
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لمتحدثين
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Jacopo Losso
Director General
EBAN - European Business Angel Network

جاكوبو لوسو
لعام لمدير 

لمالئكيين ألوروبية للمستثمرين  لشبكة 

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.

تية: لذ لسير 
لى EBAN في عام 2015 كمدير عام للجمعية.  نضم جاكوبو 
لمؤسسة، وتوسيع نطاق  ر عمل  د وهو مسؤول عن 
ألهمية  لقضايا ذ  لجمعية وتأثيرها، وتتبع  وصول 
لمبكر  لمرحلة  لبيئي لالستثمار في  لنظام  تيجية في  إلستر
لرئيسية  ية بالموضوعا  نه على در لجمعية خارجًيا.  وتمثيل 
لمشتركة بين  الستثمار  لعالم، و الستثمار حول  مثل: 
لناشئة  لشركا  لخاص، وجاهزية  لحكومي و لقطاعين 
لمشاريع  لالستثمار. ويعمل جاكوبو كمستثمر مالئكي في 

. لفضا لصلة بقطاع  ذ 
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Mohamed Shehzad
Chief Executive Officer
EthisX

د محمد شهز
لتنفيذي لرئيس 

كس ثيكس 

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.

تية: لذ لسير 
مبريال كوليد لندن في عام  د) من  د (ز تخر محمد شهز
الستثمار وتطوير  ر و إلد سعة في  1997م. لديه خبر و
لتنفيذي  لرئيس  . شغل منصب  الستشار ألعمال و
لمؤسس لشركة Ethis Malaysia ، ويشغل حالًيا منصب مدير 
لرئيس  لوقت نفسه  لعمليا في Ethis Global، وفي 
 Ethis و EthisX لتي تضم  Ethis Investment لتنفيذي لشركة

.EthisX Advisory و Fund

The Investment and Startup Summit
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Nayef Al Athel
Chief of Listing
Saudi Exchange

لعذل نايف 
لعامة لإلدر  ر  إلد مدير 

لسعودية ول  شركة تد

Personal Biography:
Nayef Al Athel is the Chief of Listing at Saudi Exchange. 
His responsibilities include managing the entire listing 
process across all platforms (Equity, Debt, ETFs and 
REITs) and increasing IPO awareness among family 
businesses and private companies. Nayef graduated from 
King Fahd University of Petroleum and Minerals in 2010, 
with a Bachelor of Finance & Economics ranking first 
among his Industrial Management peers.

تية: لذ لسير 
لسعودية. تشمل  لبورصة  إلدر في  لعذل هو رئيس  نايف 
لمنصا  إلدر بأكملها عبر جميع  ر عملية  د مسؤولياته 
ولة، وصناديق  لمتد الستثمار  لديون، وصناديق  ألسهم، و )
لعام بين  لوعي باالكتتا  لعقارية)، وزياد  الستثمار 
لملك  لخاصة. تخر من جامعة  لشركا  لعائلية و لشركا 
لمالية  لمعادن عام 2010 بدرجة بكالوريوس في  فهد للبترول و
ألول في فئته من  القتصاد. عالو على ذلك، كان نايف  و

ألولى. لشرف  لصناعية ، مع مرتبة  ر  إلد خريجي 
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Farida El Agamy
General Manager
Tharawat Family Business Forum

لعجمي فريد 
لعام لمدير 

لعائلية منتدى ثرو للشركا 

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.

تية: لذ لسير 
لحوكمة  عمال، وخبير في  ئد  لعجمي هي محامية ور فريد 
لعام لمنتدى ثرو للشركا  لمدير  وتشغل حاليًا منصب 
لمملوكة  لمعرفة للشركا  لخاصة ومركز  لشبكة  لعائلية، و
فريقيا. باإلضافة  ألوسط وشمال  لشرق  للعائلة في منطقة 
 ,Kyma ألخرى في عام 2019. شاركت في تأسيس رها  دو لى 
لتصنيع تركز على منتجا سلع  شركة ناشئة في مجال 

مة. ستهالكية مستد
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Hanan Khader 
Founder and Chief Executive Officer
HelloWorldKids

حنان خضر
لتنفيذي لرئيس  لمؤسس و

شركة هلوو ورلد كيدز 

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).

تية:  لذ لسير 
لتنفيذي لشركة  لرئيس  لمؤسس و حنان خضر هي 
لبرمجة  HelloWorldKids، وهي منصة تعليمية لألطفال لتعلم 
سست شركتها عام 2015 بهدف  لمنزل.  و في  لمدرسة  في 
تطوير منهج برمجة بسيط وتفاعلي يحل محل فصول 
كثر من  ِعُتِمَد مناهجها في  لقديمة.  لتقليدية  لكمبيوتر 
لف طالب. حنان  كثر من 300  ستفاد منها  240 مدرسة، و
لبرمجة لألطفال. حققت نجاًحا كبيًر مع  باحثة في كيفية تعليم 
لهندسي إلنشا لغة برمجة جديد تسمى  فريقها 

.(SmoothY)
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Abdulaziz Al Jouf
Founder and Chief Executive Officer
PayTabs Group

لجوف لعزيز  عبد 
لتنفيذي لرئيس  لمؤسس و

مجموعة بيتابس

Personal Biography:
Abdulaziz Al Jouf is a US educated, Saudi entrepreneur 
and the dynamic founder and CEO of PayTabs Group. 
Forbes Middle East has recognised Abdulaziz and PayTabs 
as one of the key CEOs and payment players in the region 
repeatedly. Abdulaziz has figured on the cover of Forbes 
and countless other publications including Arabian 
Business and has been given multiple CEO Excellence 
Awards for his hallmark contributions to the fintech and 
payments space in the region. Abdulaziz regularly 
features in media interviews for mainstream publications 
including Bloomberg, Sky Arabia, CNBC, and CNN Arabic. 

تية: لذ لسير 
عمال سعودي تلقى تعليمه في  لجوف رجل  لعزيز  عبد 
لتنفيذي  لرئيس  لمؤسس و ، وهو  لمتحد لواليا 
ئد في معالجة  لديناميكي لمجموعة بيتابس، وهي شركة ر
فريقيا.  ألوسط وشمال  لشرق  لمدفوعا في منطقة 
لجوف وبيتابس  لعزيز  ألوسط بعبد  لشرق  تعترف فوربس 
لدفع  لالعبين في مجال  لرئيسيين و لتنفيذيين  سا  لر كأحد 
لعزيز على غالف مجلة  لمنطقة، عاًما بعد عام. ظهر عبد  في 
ريبيان  خرى ال حصر لها بما في ذلك  فوربس ومنشور 
لتنفيذيين  سا  لتميز للر ئز  لعديد من جو بزنس. حصل على 
لمالية  لتكنولوجيا  لمميز في مجال  لمساهماته 
لمقابال  لمنطقة. يظهر بانتظام في  لمدفوعا في  و
 Sky و Bloomberg لرئيسة بما في ذلك إلعالمية للمنشور 

.CNN Arabic و CNBC و Arabia
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Amal Dokhan
General Partner
500 Global MENA

أمل دخان
لعام لشريك 

ألوسط لشرق   Global 500 مؤسسة

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. 

تية: لذ لسير 
لناشئة  لشركا  ستثمار  مل محترفة متمرسة ولديها خبر في 
ألوسط  لشرق  الستشار في منطقة  لمؤسسي و البتكار  و
لعضو  مل  لى 500 جلوبال، كانت  نضمامها  فريقيا قبل  وشمال 
لتعليم  لريادية ومدير  لمنتد لشركة بابسون جلوبال للقياد 
لملك عبد هللا للعلوم  ألعمال بجامعة  لتصميم في مركز رياد  و
البتكار  لجديد و لمشاريع  مج تسريع  لتقنية، حيث قاد بر و
لملك  لتأسيسي لجامعة  لصندوق  لمؤسسي. كما عملت في 
لخدما  ، وتقديم مجموعة من  لفعاليا لتسويق و عبدهللا لتطوير 
لعديد من  ر  د مل عضو في مجلس  لناشئة.  لشركا  لعمال 
لمملكة  نفيلد في  لمنظما بما في ذلك شركة ويكيت، جامعة كر

لعزيز. لملك عبد  لمتحد وجامعة 
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Ahmad Sufian
EMEA Regional Manager
Techstars

أحمد سفيان
فريقيا ألوسط و لشرق  قليمي ألوروبا و مدير 

تيك ستارز

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.

تية: لذ لسير 
ئز. يعمل كمدير  جتماعي ومؤلف حائز على جو عمال  ئد  حمد ر
فريقيا في Techstars. منذ  ألوسط و لشرق  قليمي ألوروبا و
لمجتمعا  لمؤسسين من  عام 2012 ، كان يساعد مئا 
ألعمال وبنا  لى فرص رياد  لممثلة تمثيال ناقصا للوصول 
 The World Economic Forum عماله في عمة. ظهر  بيئة د
 The Wall و Financial Times و The Guardian و Forbes و
يًضا  لمزيد. يتم تقديمه  Street Journal و Huffington Post و
 ،( لمتحد ألمم  ألمم ( لُعليا بما في ذلك قصر  حل  لمر في 
لدولي، وويلتون  لبنك  ، و إلسكو ألوروبي، و التحاد  وبرلمان 
 Startup و ،Techfugees جنايت، وقمة بارك، وجوجل، وسبارك 

لكثير. Istanbul، وغيرها 
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Said Al Rashdi
Chief Executive Officer
Bima

شدي لر سعيد 
لتنفيذي لرئيس 

شركة بيمة

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.

تية: لذ لسير 
ن للتطوير، OMFA، بيت  لنصر لالستثمار، سند مؤسس شركة 
لتأمين، Health Tech (GymKey) ،Venture One، حاصل على 
لمعلوما من جامعة هال،  لشرف في هندسة  مرتبة 
إللكترونية من جامعة  ألعمال  لماجستير في تكنولوجيا  و

مانشستر.
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Ketna Hirji
Chief Executive Officer 
Ketnode Ventures

كيتنا هيرجي
لتنفيذي لرئيس  لمؤسس و

كيتنود فينترز

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.

تية: لذ لسير 
لتنفيذي لشركة  لرئيس  لمؤسس و كيتنا هيرجي هي 
لمشروع.  ستوديو  لتي تعيد تصور نموذ  كيتنود فينشرز 
لشركا  ن عملت في  بعد مغادر شركة جوجل، بعد 
ال  بد كتنا تفا  ، لشركا لعديد من  سست  لناشئة و
ن  لتي تقدمها عمان ، لدرجة  لفرص  هب و لمو بشأن 
لثاني في مسقط. من خالل  نشأ مكتبها  كتنود قد 
لصناعة  لتجار و ر  برنامج Innovate Oman، دعمت وز
لمتحد  لمملكة  الستثمار ، نيابة عن حكومة  وترويج 
لشركا  ظهر قيمة وتأثيًر كبيرين في منظومة  و
لعديد  لناشئة. كتنا هي مستشار ومستثمر شخصًيا في 

لُعمانية. لناشئة  لشركا  من 
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