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نبذة عن نماء
مركــز اإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» مؤسســة خاصــة ذات نفــع عــام ،تأسســت فــي ســنة  1996تحــت
الرعايــة الكريمــة لســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر ،ويعتبــر المركــز أحــد منظمــات المجتمــع
المدنــي ،التــي تعمــل تحــت مظلــة المؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي ،ويهــدف المركــز
إلــى المســاهمة فــي تنميــة المجتمــع بالتعــاون والتنســيق مــع المؤسســات الحكوميــة واألهلية
والقطــاع الخــاص الســتنهاض طاقــات الفئــات المســتهدفة وتمكينهــم وتوســيع فرصهــم
وخياراتهــم مــن خــال رفــع وعيهــم وبنــاء قدراتهــم والعمــل علــى دمجهــم فــي ســوق
العمل.

نبذة عن ريادة
تــم إطــاق جائــزة ريــادة مــن قبــل مركــز نمــاء فــي ســنة  ،2011وتعتبــر هــذه النســخة هــي النســخة
الخامســة ،وجائــزة ريــادة هــي مســابقة وطنيــة تعقــد كل عامييــن لالحتفــاء واالحتفــال بــرواد
األعمــال مــن أصحــاب المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر مــن خالل حفــل تقام فيه مســابقة
لعــرض المشــاريع ،يكــرم فيــه الفائزيــن باإلضافــة إلــى المتأهليــن النهائييــن ،حيــث يتــم منحهم
الدروع والجوائز المالية والتقديرية.
تهــدف جائــزة ريــادة إلــى تعزيــز روح المنافســة والمبــادرة بيــن رواد االعمــال القطرييــن مــن الفئــة
المســتهدفة ،مــن خــال تأهيــل عــدد  14متســابق إلــى التصفيــات النهائيــة ليســتعرضوا
مشــاريعهم أمــام لجنــة تحكيــم منتخبــة ،ليتــم تقييمهــم وفقــً لمعاييــر مدروســة تمتــاز
بالنزاهــة والشــفافية والعدالــة ،بحيــث يتــم توثيــق جلســات التقييــم واختيــار الفائزيــن أمــام
الجمهور في حفل توزيع الجوائز.

الفئة المستهدفة
رواد األعمــال القطرييــن مــن الجنســين مــن أصحــاب المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ضمن
الفئة العمرية .45 – 18

فئات الجائزة
تسعى الجائزة في نسختها الخامسة إلى تقديم  4جوائز مقسمة إلى فئتين:
• فئة أفضل خطة مشروع ريادي :عبارة عن خطة مشروع واعدة قابلة للتنفيذ بنجاح.
• فئــة أفضــل مشــروع ريــادي قائــم :عبــارة عــن مشــروع منفــذ ،ناجــح ويحقــق معــدالت نمــو
ثابتة ومقبولة.

قيمة الجوائز
فئة أفضل خطة مشروع:
جائزة ذهبية بقيمة ( )150,000ريال قطري
جائزة فضية بقيمة ( )75,000ريال قطري

فئة أفضل مشروع قائم:
جائزة ذهبية بقيمة ( )150,000ريال قطري
جائزة فضية بقيمة ( ) 75,000ريال قطري
باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن جميــع الخدمــات المقدمــة مــن مركــز نمــاء فــي مجــال تنميــة
المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر وهــي خدمــات متنوعــة مثــل توفيــر فــرص الوصــول
للسوق والتدريب واالستشارات والتمويل.

شروط التقديم للمشاركة في جائزة ريادة
شروط عامة:
• أن يكون مقدم الطلب قطري الجنسية.
عاما.
• أن يكون مقدم الطلب ضمن الفئة العمرية ً 45 – 18
• أن يصنف المشروع المقدم ضمن فئة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

شروط خاصة:
لفئة أفضل خطة عمل:
• أن يكــون مقــدم الطلــب مســؤول مســؤولية مباشــرة عــن تقديــم وتطويــر خطــة عمــل
مترابطة قابلة للتنفيذ وذات جدوى اقتصادية.
• تقديم ما يفيد اإللمام بمجال إعداد خطط األعمال التجارية.
لفئة أفضل مشروع قائم:
• أن يكون مقدم الطلب مسؤول مسؤولية مباشرة عن تشغيل وإدارة المشروع.
ومنفــذا ومســج ً
ً
ال فــي دولــة قطــر ويتوافــق مــع القوانيــن
قائمــا
• أن يكــون المشــروع
ً
المعمول بها في الدولة.
• أن ال يقل عمر المشروع عن سنتين ،وال يزيد عن  6سنوات.
• تقديم تقرير مالي وفني مدقق
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معايير التقييم للفوز بجائزة ريادة
تتــم عمليــة اختيــار الفائزيــن وفقــً ألســس ومعاييــر مدروســة بعنايــة وتمتــاز بالنزاهة والشــفافية
والعدالــة فــي التقييــم فــي كل فئــة مــن فئــات الجائــزة ،وعلــى يــد نخبــة منتقــاة بعنايــة مــن
المشتغلين في بيئة ريادة األعمال في دولة قطر.
تــم توحيــد معاييــر التقييــم مــع منــح وزن مختلــف لــكل معيــار يتناســب مــع فئــة المشــروع إن
كان فكرة أو مشروع قائم وهي كالتالي:
 . 1فكرة المشروع
 .2عناصر االبتكار
 .3دراسة السوق
 .4استراتيجية التسويق
 .5الملف المالي
 .6الملف الفني
 .7التوجه اإلستراتيجي وخطط التطوير

أعضاء لجنة التحكيم
م

جهة العمل

االسم

المؤسسة القطرية للعمل

1

آمال عبد اللطيف المناعي

2

هيفاء عبدالرحمن العبداهلل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

االجتماعي

المسمى الوظيفي
الرئيس التنفيذي
مدير االبتكار

3

حمد دشن القحطاني

حاضنة قطر لألعمال

المدير العام

4

مريم أحمد الحايكي

المنارة الرقمية  -أوريدو

مدير أول إدارة حاضنة االعمال

5

عبداهلل فالح السعيد

بنك قطر للتنمية

6

عماد الخاجة

إنجاز قطر

7

حامد علي السعدي

مركز قطر للمال

8

سالم سالم المناعي

وزارة التجارة والصناعة

مدير إدارة التعلم والتطوير
بالخدمات االستشارية
الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
والضريبية
مدير إدارة مراقبة الشركات

ضيـــــــف الـشـــــــرف
والمتحدث الرئيسـي
في جائزة ريادة 2019

عبد العزيز اللوغاني
هــو مؤســس و المديــر الشــريك فــي شــركة فيــث كابيتــال و هــي شــركة متخصصــة فــي
االســتثمار بالــرأس المــال الجــريء تــم تأسيســها فــي عــام  .٢٠١٧و هــو أيضــا مؤســس و الرئيــس
التنفيــذي لموقــع فــاورد للزهــور و الهدايــا .و قــد كان الســيد اللوغانــي قبــل ذلــك مؤســس فــي
الصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة و قــد شــغل منصــب نائــب
رئيــس مجلــس اإلدارة – عضــو تنفيــذي مــن عــام  .٢٠١٧-٢٠١٣يعتبــر الســيد اللوغانــي مبــادر ســابق و
مســتثمر نشــط فــي الشــركات الناشــئة بقطــاع التكنلوجيــا حيــث كان هــو المديــر الشــريك
لموقــع  Talabat.comحتــى أواخــر عــام  ،2010وهــو عضــو فعــال فــي عــدة منظمــات محليــة و
إقليميــة لريــادة األعمــال وعضــو مجتمــع ص َنــاع العالــم (الكويــت) التابــع لمنتــدى االقتصــاد
العالمــي .كمــا شــغل الســيد اللوغانــي ســابقا منصــب مديــر تنفيــذي فــي جلوبــل كابيتــال
مانجمنــت ،ذراع إدارة األصــول البديلــة لبيــت االســتثمار العالمــي (جلوبــل) و لعــب دورا مهمــا فــي
فريــق الملكيــات الخاصــة مــن خــال البحــث عــن فــرص اســتثمارية فــي منطقــة الشــرق األوســط
و إعــداد مذكــرات اســتثمار و فحــص مالئــة الشــركات المســتهدفة و ترتيــب الصفقــات و هيكلــة
الشــركات و المســاهمة فــي ادارتهــا و نموهــا و إدارة تخارجــات عديــدة .كمــا تقلــد الســيد
عبدالعزيــز مناصــب تنفيذيــة عديــدة فــي هــذه الشــركات و عضويــات مجالــس إدارات فــي
قطاعــات مختلفــة مثــل البنــوك والرعايــة الصحيــة والصناعــة والتمويــل االســتهالكي واألغذيــة
والعقار في منطقة الشرق األوسط.

المؤهالت العلمية
الســيد عبــد العزيــز حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص ادارة نظــم المعلومــات وتجــارة
الكترونية من جامعة توليدو ،ودرجة الماجستير في إدارة االعمال من كلية لندن لألعمال.
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قائمة المتأهلين النهائيين لجائزة ريادة  - 2019النسخة الخامسة
ونبذة تعريفية عن مشاريعهم
• فئة أفضل خطة مشروع.
 .1علــي محمــد األحبابــي ( مشــروع باســترغر -
 / )PASTURGERأغذية ومشروبات
النبذة التعريفية للمشروع:
نبنــي بيئــة مطعــم مثاليــة «لألصــم « مــن خــال ابداعنــا فــي خلــق
مــا يطــوع الحواجــز بنشــر وتعليــم لغــة االشــارة واتبــاع الســبل
الميســرة لدمجهــم بالمجتمــع متخطييــن بذلــك جميــع
الرســائل االجتماعيــة لنكــون لســان ناطــق طالمــا افتقــدوه  ,للتعبير عــن ما يدور فــي خواطرهم

من ما لذ وطاب من الطعام.
الشعار :Slogan -

( نحن صوتك يوم أن عز عليك الكالم )

 .2محمــد محمــود الزيــارة (مشــروع البســاط الســحري -
 / )The Magic Carpetسياحي
النبذة التعريفية للمشروع:
يقــوم البســاط الســحري بإضفــاء معنــى أعمــق لالنطــاق مــن
ً
فعــاوة علــى أنــه صــوره مــن صــور
نقطــة إلــى نقطــة أخــرى،
التطــور الملحــوظ الــذي تحظــى بــه دولــة قطــر فــي قطــاع
النقــل ،فهــو رســاله تهــدف الــى تعزيــز الوعــي العــام بضــرورة
اســتخدام التقنيــات الســليمة بيئيــً ،والحــد مــن اســتخدام وســائل المواصــات الغيــر صديقــه
للبيئــة تماشــيًا مــع رؤيــة قطــر  ٢٠٣٠نحــو بيئــة أفضــل بــكل متعــة وشــغف  ..يوفــر البســاط
الســحري ســكوترات كهربائيــة مــزودة بخاصيــة الجــي بــي إس ويتــم تشــغيلها عــن طريــق
تطبيــق خــاص ،يقــوم المســتخدم بتحميلــه مــن اآلب ســتور و غيــره  ،و إنشــاء حســاب خــاص بــه
يحتــوي علــى كافــة بياناتــه والمحميــة مــن قبــل شــركة الحمايــة التــي ســتتولى إنشــاء التطبيــق
وحمايــة خصوصيتــه  ،يمكنــه هــذا التطبيــق مــن تشــغيل الســكوتر عــن طريــق المســح الضوئــي
للباركود الموجود على الملصق الخاص بالسكوتر وتبدأ عملية الدفع اون الين.
الشعار :Slogan -
( انطلق  ...نحو مدينةٍ تنبض بالحياة )

 .3محمــد الحمــادي (مشــروع أكاديميــة الطبــخ -
 / )COOKING ACADEMYتعليمي
النبذة التعريفية للمشروع:
تكونــت خبــرة ذا كوكينــج أكاديمــي منــذ عــام  ٢٠١١مــن خــال
االشــتراك فــي الفعاليــات وحققــت نجاحــً أدى الــى افتتــاح مبنــى
األكاديميــة والمطبــخ لـــ ذا كوكينــج أكاديمــي مؤخــرًا بفضــل
التزامهــا بحــب الطهــي وتبنــي جميــع محبيــن الطهــي المحترفيــن منهــم والهــواه فنحــن
نســعى إلــى تقــدم برامــج منوعــة تناســب الجميــع وبفضــل اســتخدام االحترافيــة والتعــاون
نالــت رضــا وإعجــاب العديديــن .تســعى ذا كوكينــج أكاديمــي ألن تصبــح منصــة تجمــع جميــع
الطهاة وتخريج طهاه محترفين وتسعى ألن تحقق العالمية ألطباق الثقافة القطرية.
الشعار :Slogan -
( معًا ،نتعلم ونرتقي بفن الطبخ )

 .4أمانــي ناصــر ( مشــروع مفتاحــي / ) MUFTAHY -
حلول رقمية
النبذة التعريفية للمشروع:
مفتاحــي للتســويق اإللكترونــي هــو عبــارة عــن منصــة الكرتونــة
تســعى إلــى تســهيل الوصــول الــى الــورش التدريبيــة والــورش
التدريبيــة اإللكترونيــة فــي المجــاالت اإلداريــة والمهاريــة
والحياتيــة ،مــع ســهولة التســجيل والدفــع والتقييــم .تكمــن
رؤيتنــا فــي تســهيل عمليــة البحــث للفــرد مــن أجــل اكتشــاف وتطويــر مهاراتــه ومواهبــه فــي
المجاالت اإلدارية والمهارية والحياتية لخلق مجتمع موهوب وقادر على اإلبداع.
الشعار :Slogan -
( َنف َتح لك َ
ٓافاق جديدة)

 .5روضــة عمــران القبيســي ( مشــروع أو ً
ال ) AWALAN -
 /حلول رقمية
النبذة التعريفية للمشروع:
مشــروع أو ً
ال هــو عبارة عــن برنامج ذكــي إلدارة مقاعــد المؤتمرات
والفعاليــات الرياضيــة وهــو برنامــج حاصــل علــى بــراءة اختــراع ،
يوفــر تأميــن عالــي لــإدارة المنظمــة لإلجــراءات المتعلقــة بجــدار
الحمايــة و البيانــات الخاصــة بالفعاليــة  ،وهــو برنامــج مطــور بشــكل اســتباقي فــي مجــال
التكنولوجيــا الــذي يعتمــد علــى اساســيات التخطيــط اإلســتراتيجي للبحــث العلمــي و تطويرهــا
بشكل يتوافق مع معايير االستثمار الذكي طبقًا للركيزة االقتصادية لرؤية قطر .2030
الشعار :Slogan -
( فكر معنا براحة مدعوينك أو ً
ال )
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 .6نــوره حمــد المــري ( مشــروع جووبــي / ) Goopy -
حلول رقمية
النبذة التعريفية للمشروع:
صمــم جووبــي خصيصــً ليكــون منصــة عالميــة للتجــارة
ُ
االلكترونيــة تقــدم مهــام وخدمــات بأســعار تنافســية ،يمثــل
العامليــن فــي مجــال األعمــال الحــرة والمبدعيــن الحرفييــن
الشــريحة الرئيســية لمســتخدمي التطبيــق الذيــن يقومــون بتقديــم خدماتهــم للعمــاء مــن
جميــع أنحــاء العالــم  ،حيــث يســهل جووبــي علــى أربــاب العمــل والعامليــن العثــور علــى
بعضهما البعض.
الشعار : Slogan -
( ّ
شكل مشروعك )

 .7حنــان اليافعــي ( مشــروع وييلــز / ) Wheels -
سياحي
النبذة التعريفية للمشروع :
نطمــح فــي «وييلــز» لخلــق نمــط حيــاة صحــي للجميــع مــن خــال
نشــر محطــات ذكيــة ذاتيــة الخدمــة لتأجيــر الدراجــات الهوائيــة
فــي جميــع أنحــاء دولــة قطــر ،وجعــل ركــوب الدراجــات الهوائيــة
الخيــار األفضــل لالســتجمام والرحــات اليوميــة وممارســة
الرياضــة والنقــل حيــث يتمتــع جميــع النــاس كبــارا وصغــارا بالصحــة والمتعــة والراحــة والســامة
للمساهمة في خلق بيئة صحية آمنة مستدامة.
الشعار : Slogan -
(أي وقت وأي مكان)

فئة أفضل مشروع قائم
 .1فاطمة المسند ( مشروع ألكيمي  ) Alchemy Nail Polish -تجميل  -إنتاجي
النبذة التعريفية للمشروع :
ألكيمــي هــي عمليــة ســحرية تجمــع بيــن المــزج والخلــق
والتحــول Alchemy .كعالمــة تجاريــة هــي خــط طــاء أظافــر
عضــوي خالــي مــن الوحشــية وال يتــم اختبــاره علــى الحيوانــات
ابتكرتــه أنــا ،فاطمــة .لقــد أحببــت طــاء األظافــر منــذ صغــري
ـددا ال يحصــى مــن العالمــات التجاريــة ،وعلــى الرغــم
واختبــرت عـ ً
مــن ذلــك لــم أشــعر بفعاليــة أي منهــا ومناســبته لــي .يوفــر
 Alchemy Nail Polishالتركيبــة المثاليــة المتكاملــة التــي تحافــظ علــى صحــة أظافــرك بينمــا
تمنحــك اللــون المثالــي الــذي يخاطــب روحــك .إن مجموعــة األلــوان التــي توفرهــا ألكيمــي تأتــي

لتالئــم هويتــك ومشــاعرك ،حيــث أجــد أنــه مــن المهــم للمــرأة أن تجــد ً
حقــا اللــون المناســب
الذي يخاطب روحها الداخلية.
الشعار : Slogan -
(كيمياء امرأة)

 .2محمــد المطــوي ( مشــروع مصنــع برفيــوم The -
 ) Perfume Factoryتجميل  -إنتاجي
النبذة التعريفية للمشروع :
انطلــق مشــروع مصنــع برفيــوم فاكتــوري باختصاصاتــه
المتعــددة فــي صناعــة العطــور و توفيــر مــواد العطــور األوليــة.
يوفــر مصنــع برفيــوم فاكتــوري مســاحة لمحبــي العطــور
يلتقــي فيهــا كل مهتــم يســعى الكتشــاف صناعــة العطــور و إنشــاء منتجــه العطــري بعالمــة
صنع في قطر.
الشعار : Slogan -
( جعل قطر محطة عالمية للعطور)

 .3صالح المنصوري ( فاتورة  ) Fatora -حلول رقمية
النبذة التعريفية للمشروع:
أتــاح تطبيــق فاتــورة حلــول ذكيــة للتجــار فــي قطــر والــدول
العربيــة فــي بيــع منتجاتهــم وخدماتهــم وتحصيــل ثمنهــا
بشــكل ســريع وبســيط عبــر منصــة إلكترونيــة شــاملة وآمنــة
االســتخدام  ،ســهلنا لعمالئنــا اســتقبال مدفوعاتهــم الكترونيــً
وساعدنا في حل مشاكل التأخر في استالم الدفعات المالية النقدية.
الشعار :Slogan -
( حلول دفع إلكترونية سهلة وآمنة)

 .4غانم الســليطي ( إيفرغريين Evergreen Organics -
) صحة  -أسلوب حياة
النبذة التعريفية للمشروع:
تهــدف إيفرغرييــن إلــى تقديــم األطعمــة النباتيــة الكاملــة
ـتنادا إلــى األبحــاث المتناميــة التي
لجميــع الســكان فــي قطــر .اسـ ً
يمكــن أن تســاعدها األنظمــة الغذائيــة القائمــة علــى النبــات فــي
مكافحــة األمــراض المزمنــة  ،وكذلــك الوقايــة منهــا  ،بــدأت  Evergreen Organicsبالفعــل فــي
سد الفجوة في السوق من خالل موقعها الرئيسي في اللؤلؤة.
الشعار : Slogan -
()Be Vibrant, Be Health Be Sustainably BE Evergreen
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 .5محمد الخوري ( فورما  ) Forma -صناعي  -إنتاجي
النبذة التعريفية للمشروع:
نصنــع حلــول البنــاء والقوالــب واأللــواح العازلــة التــي تســاعد
الشــركات علــى إنشــاء مشــاريع البنيــة التحتيــة مثــل الجســور
والمبانــي واالنفــاق والمعــارض واالحــداث الوطنيــة فــي وقــت
وتكلفة أقل وبطريقة أكثر صديقة للبيئة.
الشعار :Slogan -
(دايمًا في الفورما )

 .6جواهــر المطــوع (إكتشــف ديرتــي )Ekteshif derti -
سياحة داخلية
النبذة التعريفية للمشروع:
اكتشــف ديرتــي هــي أول مؤسســة توفــر رحــات للنســاء
واالطفــال بقيــادة قطريــة .متخصصيــن بالمغامــرات البريــة
والبحريــة واألنشــطة الرياضيــة ذات النمــط الصحــي الترفيهــي
بحيــث یتــم التثــقیف فیهــا بأهــمیة الطبیعــة ضمــن إطــار
تراثي ،واكتشاف أسبار الذات الخفیة.
التغييــر هــو مفتــاح التطــور فحــن نعمــل علــى  :االلهــام – المشــاركة – التعزيــز – التعليــم هدفنــا
هو ضمان تجربة واقعية ال تنسى وتغير حياة الجميع لألفضل.
الشعار : Slogan -
( قل نعم !!! للمغامرات الجديدة )

 .7ناصــر محمــد ناصــر ســالم ( قــو إكســبلور ســيتي -
) GoExplore.cityحلول رقمية
النبذة التعريفية للمشروع:
قــو إكســبلور هــو برنامــج رقمــي رائــد وموثــوق بــه فــي دولــة
قطــر كمصــدر للمعلومــات والخدمــات التجاريــة والســياحية
والحكوميــة فــي مــكان واحــد .يقــوم  Goexplore.cityبتمكيــن
األفــراد فــي قطــر مــن الوصــول بســهولة إلــى معلومــات و
خدمــات خاصــة و حكوميــة مــن خــال قنــوات رقميــة متعــددة (موقــع ،تطبيــق هاتــف ،جهــاز
خدمة ذاتية.
الشعار :Slogan -
()Doha at your fingertips

السند البالتيني
تعــد إكســون موبيــل أكبــر شــركات النفــط والغــاز عامــة التــداول فــي العالــم ،وتمتلــك مخزونــً
رائــدًا مــن مــوارد النفــط والغــاز ،و ُتعتبــر أكبــر شــركة تكريــر وتســويق للمنتجــات البتروليــة فــي
العالم ،كما تأتي شركتها للكيماويات من بين األكبر في العالم.
تعتمــد الشــركة علــى العلــم واالبتــكار للمســاعدة فــي إيجــاد أفضــل الســبل وأكثرهــا أمانــً
وحفاظــً علــى البيئــة لتلبيــة احتياجــات الطاقــة فــي العالــم .وتعــد الشــركة رائــدة فــي معظــم
جوانــب قطــاع الطاقــة والبتروكيماويــات ،كمــا تديــر إكســون موبيــل مرافــق ولديهــا منتجــات
في أسواق غالبية دول العالم ،كما ّ
تنقب عن النفط والغاز الطبيعي في ست من قارات العالم.
فــي قطــر ،دخلــت إكســون موبيــل فــي شــراكة مــع قطــر للبتــرول لتطويــر حقــل غــاز الشــمال،
الــذي يعتبــر أكبــر حقــل للغــاز الطبيعــي غيــر المصاحــب فــي العالــم .ومــن خــال مشــاريعها
المشــتركة التــي تديرهــا قطــر غــاز ،شــاركت إكســون موبيــل فــي إنشــاء  12خـ ّ
ـط إلنتــاج الغــاز
الطبيعــي المســال مــن أصــل  ، 14وبنــاء  27ناقلــة تعتبــر األكبــر مــن نوعهــا فــي العالــم لشــحن
الغــاز الطبيعــي المســال ،وكذلــك إنشــاء أكبــر مصفــاة لتكريــر المكثفــات فــي قطــر .وبهــدف
تعزيــز سلســلة القيمــة للغــاز الطبيعــي المســال؛ دخلــت إكســون موبيــل فــي شــراكة مــع
قطر للبترول لبناء ثالث محطات الستقبال الغاز الطبيعي المسال في أوروبا والواليات الم ّتحدة.
إلــى جانــب ذلــكُ ،تعــد إكســون موبيــل المســاهم األجنبــي الوحيــد فــي مشــروعين محلييــن
لالســتثمار فــي قطــاع الغــاز وهمــا غــاز الخليــج ومشــروع بــرزان للغــاز .كمــا تقــدم إكســون
موبيــل الخبــرات التقنيــة واإلداريــة لتقديــم الدعــم المباشــر لشــركة قطــر للبترول عبــر الخدمات
الفنية وانتداب موظفي إكسون موبيل.
وتعمــل الشــركات التابعــة إلكســون موبيــل مــع قطــر للبتــرول الستكشــاف وتحديــد فــرص
المشــاريع المشــتركة فــي العالــم ،والتــي مــن شــأنها دعــم محفظــة أعمــال كال الطرفيــن فــي
دول مثل البرازيل واألرجنتين والواليات المتحدة األمريكية وقبرص.
فــي ســنة  2009شــهدت افتتــاح مركــز إكســون موبيــل لألبحــاث قطــر فــي واحــة قطــر للعلــوم
والتكنولوجيــا ،بهــدف إجــراء البحــوث فــي المجــاالت التــي تحظــى باهتمــام مشــترك بيــن دولــة
قطــر وإكســون موبيــل .ويواصــل العلمــاء والباحثــون فــي مركــز إكســون موبيــل لألبحــاث
قطــر العمــل علــى تنفيــذ مشــاريع بحثيــة فــي مجــاالت اإلدارة البيئيــة وإعــادة اســتخدام الميــاه
والســامة فــي قطــاع الغــاز الطبيعــي المســال والجيولوجيــا الســاحلية .ومــن خــال االســتفادة
مــن المعرفــة العالميــة لتطويــر المــوارد المحليــة؛ يســتطيع إكســون موبيــل لألبحــاث قطــر
خلق عالقة وثيقة بين مجتعات األبحاث المحلية والدولية.
وتفخــر إكســون موبيــل قطــر بالمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة ،2030
تطــور الدولــة خــال الخمســة عشــر عامــً
والتــي تعتبــر خارطــة الطريــق التــي ترســم مســيرة
ّ
المقبلــة ،وذلــك مــن خــال تنميــة القــدرات البشــرية ،والمســاهمة فــي مجتمعهــا المزدهــر،
ودعم تنمية مسؤولة ومستدامة.
وتدعــم إكســون موبيــل مجموعــة مــن المبــادرات المســتدامة فــي التعليــم والتدريــب للطالب
والمهنييــن ،بهــدف ضمــان توفيــر عــدد مــن األفــراد ذوي المهــارات القادريــن علــى مواجهــة
تحديات المستقبل من أجل بناء إقتصاد قائم على المعرفة في دولة قطر.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارةwww.exxonmobil.com :

جـائـــزة ريـــادة  - 2019النسخة الخامسة

محطات جائزة ريادة 2019
2019/07/07

فتح باب التسجيل وتلقي طلبات المشاركة

2019/09/26

إغالق باب التسجيل وتلقي طلبات المشاركة

2019/09/30

االنتهاء من فرز الطلبات األولية

2019/10/03

اإلعالن عن المترشحين النهائيين

2019/10/07

بدء جلسات التدريب على عروض المشاريع

2019/10/28

حفل إعالن الفائزين وتوزيع الجوائز

برنامج الحفل
البيـــــــــــــــان

الوقــت
9:30 - 9:00

االستقبال والتسجيل

9:35 - 9:30

كلمة ترحيبية

9:40 - 9:35

تاريخ جائزة ريادة

9:45 - 9:40

كلمة مركز نماء

9:50 - 9:45

كلمة السند البالتيني

10:05 - 9:50

كلمة ضيف الشرف السيد /عبدالعزيز اللوغاني

10:10 - 10:05

محطات جائزة ريادة 2019

10:15 - 10:10

تقديم لجنة التحكيم

11:00 - 10:15

عرض المشاريع  -فئة أفضل خطة مشروع

11:45 - 11:00

عرض المشاريع  -فئة أفضل مشروع قائم

12:00 - 11:45

الفقرة التشويقية

12:05 - 12:00

إعالن النتائج

12:10 - 12:05

التكريم

12:10

الصورة الجماعية

قائمة الشرف
النسخة األولى 2012

النسخة الثانية ٢٠١٣

فئة أفضل خطة مشروع

فئة أفضل خطة مشروع

الجائزة الذهبية

الجائزة الذهبية

لولوه حسن المنصوري
مشروع ميموز فاكتوري

حمد علي البدر

الجائزة الفضية

الجائزة الفضية

محمد منصور الشرشني

فاطمة سلمان الكواري

مشروع كوهي كوفي

مشروع فاطمة كيكس

فئة أفضل مشروع قائم

فئة أفضل مشروع قائم

الجائزة الذهبية

الجائزة الذهبية

صالح سالم العيدة

أحمد محمد السليطي

مشروع قطر كير

كيو اليف فارما

الجائزة الفضية

الجائزة الفضية

شمس باشي القصابي

عبد اهلل عادل النعيمي

مشروع الشموس

مشروع بارك فيو

النسخة الثالثة ٢٠١٥

النسخة الرابعة ٢٠١٧

فئة أفضل خطة مشروع

فئة أفضل خطة مشروع

الجائزة الذهبية

الجائزة الذهبية

صالح حمد المري

فاطمة ابراهيم األنصاري ورقية عيسى السادة

مشروع كيو تشيب

مشروع رواق

الجائزة الفضية

الجائزة الفضية

محمد حسن الجفيري

محمد عبد الحميد الحداد

مشروع وقف أونالين

مشروع فيديلوجي

فئة أفضل مشروع قائم

فئة أفضل مشروع قائم

الجائزة الذهبية

الجائزة الذهبية

ليلى محمد الدوراني

يوسف سالم العبد اهلل

مشروع را مي

مشروع سكاي كاليمرز

الجائزة الفضية

الجائزة الفضية

محمد الحمادي

سعد علي القحطاني

مشروع إنوفيشن

مشروع فاي للتكنلوجيا

About Nama
The Social Development Center «Nama» is a private public-benefit institution founded
in 1996 under the kind patronage of Her Highness Sheikha Moza bint Nasser. The Center
is a civil society organization that operates under the umbrella of the Qatar Foundation
for Social Work. It aims to contribute to the development of society in cooperation and
coordination with government and civil institutions and the private sector to mobilize
the potentials of target groups, empower them and expand their opportunities and
options by raising their awareness, building their capacities, and integrating them in the
labor market.

About Reyada
The Reyada Award was launched by Nama in 2011 and this year the Award celebrates its
5th edition. The Reyada Award is a bi-annual national competition that celebrates and
rewards entrepreneurs, owners of small and micro enterprises through a ceremony that
includes a competition to choose the best entrepreneurial project. Winners and finalists
are granted shields, cash and discretionary awards and prizes.
The Reyada Award aims to enhance the spirit of competitiveness and entrepreneurship
among Qatari entrepreneurs within the target group by qualifying 14 contestants to the
finals to present their projects to an elected jury to evaluate them according to wellestablished standards of integrity, transparency and fairness. The evaluation sessions will
be documented and the winners will be selected publicly at the awards ceremony.

Target Group
Male and Female Qatari entrepreneurs owners of small and micro enterprises aged 18-45.

Award Categories
In its fifth edition, the Award seeks to present four prizes divided into two categories:
• Best entrepreneurial business plan: a promising, successfully doable business.
• Best existing entrepreneurial business: an existing and successful business that is
growing at a steady and acceptable rate.

Award Prizes
Best business plan category:
Golden prize of (150,000) QAR
Silver prize of (75,000) QAR
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Best Startup:
Golden prize of (150,000) QAR
Silver prize of (75,000) QAR
In addition to benefiting from a variety of services offered by Nama in the field of
development of small and micro enterprises, such as market access, training, consulting
and financing.

Qualification Criteria for Participating in the Reyada Award
General Criteria:
• The Applicants must be a Qatari national.
• Applicant must be between 18 and 45 years of age.
• The project must classify within the category of micro and small enterprises.

Special Criteria:
Best Business Plan Category:
• The applicant must be directly responsible for providing and developing a coherent,
executable and economically feasible business plan.
• Provide knowledge of business plan preparation.
Startup Category:
• The applicant must be directly responsible for running and managing the project.
• The Business must be valid and registered in the State of Qatar and in conformity
with the laws in force in the State.
• The Business must be at least two years old and not more than 6 years old.
• Provide audited financial and technical report.

Reyada Award Evaluation Criteria
Winners are selected based on carefully considered criteria. The selection process is
characterized by integrity, transparency and fairness in the evaluation of each category
of the award. Winners are carefully chosen by professionals working in the field of
entrepreneurship in the State of Qatar.
The evaluation criteria have been standardized with a different weight given to each
criterion that suits the project category whether a business plan or a startup. They are
as follows:

1. Project idea
2. Elements of innovation
3. Market study
4. Marketing strategy
5. Financial file
6. Technical file
7. Strategy and development plans

Members of the Jury
No.

Name

Organization

Job Description

1

Amal Abdullatif Al Mannai

Qatar Foundation for Social Work (QFSW) CEO

2

Hayfa Abdul Rahman AlAbdulla

Qatar Science & Technology Park (QSTP)

Director of Innovation

3

Hamad Dashn Al-Qahtani

Qatar Business Incubation Center

General Manager

4

Mariam Ahmed Al-Hayki

Digital and Beyond - Ooredoo

Senior Manager
Incubation Management

5

Abdulla Faleh Al-Saeed

Qatar Development Bank (QDB)

Learning and
Development Manager

6

Emad Al Khaja

Injaz Qatar

CEO

7

Hamed Ali Al-Saadi

Qatar Financial Center (QFC)

Chief Financial & Tax
Officer

8

Salem Salim Al-Mannai

Ministry of Commerce & Industry

Director of Corporate
Affairs Department
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Guest of Honor and
Keynote Speaker
at Riyada Award
2019

Abdulaziz Al Loughani
Is Co-Founder and Managing Partner at Faith Capital, a venture capital practice founded
in 2017. He is also Co-Founder and CEO of Floward, a full-fledged flowers and gifts
e-commerce platform. Previously, Abdulaziz was the founding Executive Vice Chairman
of the Kuwait National Fund for SMEs Development (2013-2017). Prior to this role, he
was a Co-Founder and Managing Partner of Talabat.com until 2010 and has since then
been investing in technology startups and has been involved in a number of local and
regional entrepreneurial initiatives. Abdulaziz has also previously served as Director
at Global Capital Management, the alternative investments arm of Global Investment
House “Global”, where he has played a major role in managing key investments within
the Private Equity Group of Global, by handling various assignments on corporate
restructuring, business planning, deal structuring, due diligence and managing portfolio
companies to exit. Abdulaziz has served as an executive and member of board on a
number of companies within the MENA region in the technology, banking, healthcare,
manufacturing, consumer finance, food and beverage and the real estate sectors.
Abdulaziz holds a Bachelor’s degree - with a double major in Information Systems and
E-Commerce from University of Toledo, and an MBA degree from London Business School.

Reyada Award 2019 Finalists and
An Overview of Their Projects
• Best Business Plan Category:
1- Ali Mohammed Al-Ahbabi (PASTURGER) /
Food and Beverage
Project Profile:
We built an ideal restaurant environment for the «deaf/
hearing impaired» by innovating, overcoming barriers,
spreading and teaching sign language and using accessible
means to integrate them into society. By that we allow them
to express what is on their mind and their food cravings.
Logo - Slogan:
(We are the voice that speaks on your behalf.)

2- Mohammed Mahmoud Al-Zeyara (The Magic
Carpet Project)/Touristic
Project Profile:
The Magic Carpet gives a deeper meaning for going
from one point to another. In addition to being a form
of the remarkable development that Qatar enjoys in the
transportation sector, it is a message aimed at enhancing
public awareness on the necessity of using environmentally sound technologies and
reducing the use of non-eco-friendly means of transportation in line with Qatar’s 2030
Vision towards a better environment in a fun and passionate manger. The Magic Carpet
project provides electric scooters equipped with GPS and is operated by a special
application that the user downloads from the App Store and others. After downloading
the application, the user sets up an account that contains all his information. This
information will be protected by the company that will be creating the application
and protecting its privacy. This application will allow the user to operate the scooter by
scanning the barcode on the scooter’s label and processing the payment online.
Logo - Slogan:
(Go ... towards a vibrant city)

Reyada Award 2019 - Fifth Edition

3- Mohammed Al-Hammadi (Cooking Academy)/
Educational
Project Profile:
The Cooking Academy experience began in 2011 through
the participation in different events and garnering a series
of successes that led to the inauguration of the Academy
and recently the kitchen of The Cooking Academy recently
thanks to its commitment to cooking and to welcoming all cooking aficionados whether
professionals or amateurs. We seek to offer a variety of programs that caters to different
tastes, and that has gained the approval and admiration of many due to its professionalism
and cooperation-based approach. The Cooking Academy strives to become a platform
that brings together all chefs and graduates professional chefs. It will make every effort
to put the Qatari cuisine on the international map.
Logo - Slogan:
(Together, we learn and promote cooking)

4- Amani Naser (MUFTAHY)/Digital Solutions
Project Profile:
MUFTAHY is an online platform that aims to facilitate access
to training workshops and e-training workshops in the
fields of management and life skills, with easy registration,
payment and evaluation. Our vision is to facilitate the
individual’s search to discover and develop his skills and
talents in management and life in order to create a talented
and creative society.
Logo - Slogan:
(We open new horizons for you.)

5- Rawdah Imran Al-Qubaisi (AWALAN)/Digital
Solutions
Project Profile:
AWALAN is an intelligent software for the management of
conference and sporting events. It is a patented program
that provides high security for the management of the
event’s firewall and database. It is a proactively developed IT
software based on the fundamentals of strategic planning
for scientific research and their development in accordance with the standards of smart
investment in line with the economic pillar of the Qatar National Vision 2030.
Logo - Slogan:
(Think of your guests first)

6- Noura Hamad Al-Marri (Goopy) / Digital
Solutions
Project Profile:
Goopy is specially designed to be a global e-commerce
platform offering competitive tasks and services.
Entrepreneurs, master craftsmen and artisan creators are
the main users of this application for it allows them to offer
their services to customers from all over the world. Goopy makes it easy for employers
and employees to find one another.
Logo - Slogan:
(Form your project.)

7- Hanan Al-Yafe’i (Wheels) / Touristic
Project Profile:
We aspire to create a healthy lifestyle for everyone by
deploying smart self-service bicycle rental stations
throughout Qatar, making cycling the best choice for
recreation, day trips, sports and transportation where
all people, old and young, enjoy a healthy, leisurely and
comfortable lifestyle that contributes in establishing a
healthy and sustainable environment.
Logo - Slogan:
(anytime, anywhere.)

• Startup Category
1- Fatima Al-Misnad (Alchemy Nail Polish)
Beauty - Production
Project Profile:
Alchemy is a magical process that combines blending,
creation and transformation. Alchemy as a brand is a line of
cruelty-free organic nail polish that is not tested on animals.
I created it out of my love for nail polish and after putting
to test countless brands, none of which were effective or
suited me. Alchemy Nail Polish provides the perfect integrated formula that keeps your
nails healthy with a flawless color that speaks to your soul. Alchemy’s range of colors
flatters your identity and emotions, as I find it important for women to truly find the right
color that speaks to their inner spirit.
Logo - Slogan:
(A Woman’s Chemistry)
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2- Mohammed Al-Matwi (The Perfume Factory)
Beauty - Production
Project Profile:
The Perfume Factory was established to manufacture
perfumes and raw perfume materials. It offers a space for
perfume lovers to gather, discover the perfume industry
and create their own fragrance through a brand that is
“Made in Qatar”.
Logo - Slogan:
(Making Qatar a global perfume hub)

3 - Saleh Al Mansouri ( Fatora) Digital Solutions
Project Profile:
Fatora provides smart solutions to merchants in Qatar
and Arab countries. It allows them to sell and collect the
price of their products and services quickly and easily
through a comprehensive and secure online platform. We
made it easier for our customers to receive their payments
electronically and helped in solving the problems of late cash payments.
Logo - Slogan:
(easy and secure electronic payment solutions)

4- Ghanem Al - Sulaiti (Evergreen Organics)
Health - Lifestyle
Project Profile:
Evergreen Organics aims to provide wholesome vegan food
to the entire population of Qatar. Based on growing research
that plant-based diets can help combat and prevent chronic
diseases, Evergreen Organics has already begun to bridge
the market gap through its prime location in The Pearl.
Logo - Slogan:
(Be Vibrant, Be Health Be Sustainably BE Evergreen)

5- Mohamed El-Khoury (Forma) Industrial Production
Project Profile:
We make building solutions, molds and insulating panels
that help companies construct infrastructure projects such
as bridges, buildings, tunnels, exhibitions and national
events in less time and less cost and in an eco-friendlier
manner.
Logo - Slogan:
(Always in forma.)

6- Jawaher Al - Mutawa (Ekteshif Dirti/Discover
my Home Country)-Domestic Tourism
Project Profile:
Ekteshif Dirti is the first company that organizes Qatari-led
trips for women and children. It is specialized in land and
sea adventures and recreational sports activities that also
raise awareness on the importance of nature and heritage
and allow for self-exploration.
Change is the key to evolution. We are working on: Inspiration, Engagement, Enhancement,
and Education. Our goal is to ensure a realistic and unforgettable experience and change
everyone›s life for the better.
Logo - Slogan:
(Say yes !!! to new adventures.)

7- Naser Mohamed Naser Salem (Go Explore.
city) Digital Solutions
Project Explanation:
Go Explore is the leading and trusted digital program
in the State of Qatar as a source of business, tourism
and government information and services in one place.
Goexplore.city enables individuals in Qatar to easily access
private and government information and services through multiple digital channels
(website, phone app, self-service device).
Logo - Slogan:
(Doha at your fingertips!)
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Platinum Sponsor
ExxonMobil is the world’s largest publicly traded international oil and gas company. We
hold an industry-leading inventory of global oil and gas resources. We are the world’s
largest refiner and marketer of petroleum products, and our chemical company ranks
among the world’s largest.
We apply science and innovation to find better, safer and cleaner ways to deliver the
energy the world needs. An industry leader in almost every aspect of the energy and
petrochemical business, ExxonMobil operates facilities or markets products in most of
the world’s countries and explores for oil and natural gas on six continents.
In Qatar, ExxonMobil has partnered with Qatar Petroleum to develop the North Field,
the world’s largest non-associated natural gas field. Through the Qatargas-operated
joint ventures, we have participated in 12 of the 14 LNG trains, 27 of the world’s largest
LNG ships and Qatar’s largest condensate refinery. Further down the LNG value chain,
ExxonMobil has partnered with QP in three LNG receiving terminals in Europe and the
United States.
Additionally, ExxonMobil is the only foreign participant in two domestic gas projects –
Al Khaleej Gas and Barzan Gas. ExxonMobil also provides technical and management
expertise to directly support Qatar Petroleum through technical services and secondments
of ExxonMobil employees.
ExxonMobil affiliates are working with Qatar Petroleum (QP) to identify International
joint venture opportunities that further enhance the portfolio of both parties in countries
such as Brazil, Argentina, the United States and Cyprus.
ExxonMobil Research Qatar (EMRQ) opened at Qatar Science and Technology Park in 2009
to conduct research in areas of common interest to the State of Qatar and ExxonMobil.
Scientists and researchers at EMRQ continue to advance projects in environmental
management, water reuse, LNG safety and coastal geology. By using global knowledge
to develop local resources, EMRQ is able to create an invaluable link between the local
and international research communities.
ExxonMobil is proud to contribute to the Qatar National Vision 2030 –the country’s
roadmap to continued advancement for the next 15 years—by driving human
development, contributing to its thriving society, and supporting responsible and
sustainable development.
ExxonMobil supports a range of sustainable education and training initiatives for
students and professionals to ensure that there is a stream of skilled individuals who
can tackle the challenges of tomorrow – all in pursuit of developing Qatar’s knowledgebased economy.
For more information, visit exxonmobil.com

Reyada Award 2019 – Dates to Remember
• 7/7/2019

Registration begins and participation requests are accepted

• 26/9/2019

Registration ends

• 30/9/2019

Last day of screening participation requests

• 3/10/2019

Announcement of finalists

• 7/10/2019

Training begins on presentation of projects

• 28/10/2019

Announcement of winners and Award Ceremony

Award Ceremony Program
Time

Event Schedule

9:00 - 9:30

Reception and Registration

9:30 - 9:35

Welcome Speech

9:35 - 9:40

Reyada Award Documentary

9:40 - 9:45

Speech of NAMA Center

9:45 - 9:50

Speech of Platinum Sponsor

9:50 - 10:05

Speech of The Guest of Honor - Mr. Abdulaziz Al-Loughani

10:05 - 10:10

Excerpts of Reyada Award 2019

10:10 - 10:15

Presenting The Jury

10:15 - 11:00

Presentations - The Best Business Plan

11:00 - 11:45

Presentations - The Best Startup

11:45 - 12:00

Entertainment

12:00 - 12:05

Announcing The Results

12:05 - 12:10

Honoring

12:10

Group Photograph
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Honor List
First Edition 2012

Second Edition 2013

Best Business Plan

Best Business Plan

Golden Prize

Golden Prize

Lulwa Hassan Al-Mansouri
Memo ‘s Factory

Hamad Ali Al-Badr

Silver Prize

Silver Prize

Mohammed Mansour Al-Sharashni
Kohi Coffee

Fatma Salman Al-Kuwari
Fatma Cakes

Startup Category

Startup Category

Golden Prize

Golden Prize

Saleh Salem Al-Aida
Qatar Care

Ahmed Mohammed Al-Sulaiti
Qlife Pharma

Silver Prize

Silver Prize

Shams Bashi Al-Qassabi
Al-Shomous

Abdullah Adel Al-Nuaimi
Park View

Third Edition 2015

Fourth Edition 2017

Best Business Plan

Best Business Plan

Golden Prize

Golden Prize

Saleh Hamad Al-Marri
Q-Chip

Fatma Ibrahim Al-Ansari & Roqaya Issa Al-Sada
Rawaq

Silver Prize

Silver Prize

Mohammed Hussein Al-Jufairi
Waqfonline

Mohammed Abdul Hamid Al-Haddad
Videology

Startup Category

Startup Category

Golden Prize

Golden Prize

Leila Mohammed Al-Dorani
Rami

Yussef Salem Al-Abdullah
Sky Climbers

Silver Prize

Silver Prize

Mohammed Al-Hamadi
Innovation

Saad Ali Al-Qahtani
Fi Technologies

www.nama.org.qa

