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اجلهة املنظمة

الراعي الرسمي

 منصة تقدم فرص استثمار عاملية ملستثمري
  امللكيات اخلاصة ورأس املال اجلرئ

بالشرق األوسط.

اجلهة املنفذة املصدق الرسمي



خطاب شكر2

خطاب شكر

السادة املشاركني

 سنظل ممتنني حلضوركم مؤمتر شركات رأس املال اجلريء واستثمارات امللكية اخلاصة يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي
كمبينسكي بفندق   2015 لعام  أكتوبر  من  والعشرين  والسادس  والعشرين  اخلامس  يف  وانعقدت  الرياض  وادي  شركة    استضافتها 

بالرياض.

نشعر بالفخر أننا استطعنا أن جنمع معًا املتحدثني املشهود لهم دوليًا، فرص استثمار سبق اختيارها، دراسات حالة حملية ودولية
وممثلي األعمال من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إىل الشبكة ومشاركة املعرفة وكل ذلك حتت سقف واحد.

  نأمل أن املؤمتر كان مفيدا وجديرا باالهتمام بالنسبة لكم. الهدف الرئيسي من هذا املؤمتر كان لتعزيز التعاون بني احلكومة والقطاع
اخلاص، إيل جانب توفري منصة خاصة ملشاركة اخلربات واملعلومات داخل قطاعي رأس املال اجلرئ وامللكية اخلاصة.

 لقد ساعد حضوركم يف جعل هذا احلدث ناجح إىل حد عظيم، وقد ساعدت روحكم احلماسية واإليجابية يف جعل الوقت الذي تشاركناه
ستكون وبهذا  باالهتمام  سيحظي  منها  كل  أن  لكم  نؤكد  ونحن  واقرتاحاتكم  تعليقاتكم  علي  مقدمًا  نشكركم  ومفيد.  مثمر    معًا 

املؤمترات املستقبلية أكرث جناحًا.

يف النهاية، يسعدنا أن نعلن أن شركة وادي الرياض سوف تستضيف مؤمتر شركات رأس املال اجلريء واستثمارات امللكية اخلاصة
يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا الثاين والذي سينعقد يف الرياض يف أكتوبر 2016 وسرنسل إليكم خطاب الدعوة قبل ذلك. شكرًا لكم.

أطيب حتياتي

د/ خالد الصالح

 الرئيس التنفيذي
شركة وادي الرياض
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الراعي الرئيسي

شريك البث احلصري

شريك الرابطة

شريك قيادة الفكر

عرض حاالت العمل، الراعي والشركاء

عرض حاالت العمل، الراعي والشركاء
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عرض حاالت العمل، الراعي والشركاء

حاالت العمل



عرض حاالت العمل، الراعي والشركاء5

عرض حاالت العمل، الراعي والشركاء

حاالت العمل
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 معايل أ.د. بدران أ. العمر
 مدير جامعة – جامعة امللك سعود

(KSU)
 رئيس جملس اإلدارة  – شركة وادي

الرياض

 سعادة االستاذ / عبد اهلل علي املرواين
 مساعد نائب وزير التخطيط 

وزير االقتصاد والتخطيط 

 د/ خالد الصالح
 الرئيس التنفيذي 

شركة وادي الرياض 

 صاحب السمو، األمري د/ تركي بن سعود
 بن حممد آل سعود

    رئيسا – مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
 (KACST) والتكنولوجيا

View PreSenTATion

 معايل الدكتور/ طارق عبد اهلل النعيم
 نائب وزير التجارة 

وزارة التجارة والصناعة 

املتحدثون

املتحدثون

 د/ عبد احلكيم حماش
 املدير العام لالستثمار 

شركة وادي الرياض 

 فادي غندور
مؤسس-أرامكس  

الرئيس التنفيذي-ومضه كابيتال   

 ر. تود روبر
 شريك املشروع 

جرين سربينج أسوسيتس 

 جيمس ه بوتشر
 الشريك العام 

فوكاس فينشر 

 ستيوارت شونبريجر
 الشريك املؤسس واملدير العام 

 CDH لالستثمارات

http://www.menavcsummit.com/wp-content/uploads/2015/11/PRINCE-TURKI.pdf
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 د/ أحمد عمارة
 املدير التنفيذي 

  ReAya  القابضة

 د/ عبد اهلل إلياس
 املؤسس املشارك واملدير العام 

شركة 
Careem

 إيان بروكتور
 املدير العام 

 التسويق التكنولوجي 
 شركة وادي ظهران للتكنولوجيا 

(DTVC)

 جامبو باالنيابان
 املدير العام اإلقليمي 

 UBER

املتحدثون

املتحدثون
 منصور أ. الزونيدي

 مستشار احملافظ ومدير عام اخلصصة 
 والشئون التجارية

شركة حتلية املياه املاحلة 
(SWCC)

 د/ مسعد الرزوقي
 مسئول تطوير األعمال 

شركة علوم احلياة الكويتية 
(KLSC)

 غازي بن عثمان
 رئيس إدارة األصول واملدير العام 

 امللكيات اخلاصة 
امللز كابيتال 

 إحسان بافقيه
 املدير التنفيذي 

 شركة حممد إ. السبيسي وأوالدة 
لالستثمارات

(MASIC)

 بروس نفني
 مدير تقنية املعلومات 

مشروعات آرامكو للطاقة 

View PreSenTATion

 سوتا ناجانو
 املدير املايل 

 GLM شركة احملدودة

View PreSenTATion

http://www.menavcsummit.com/wp-content/uploads/2015/11/Day-2-Bruce.pdf
http://www.menavcsummit.com/wp-content/uploads/2015/11/DAY-1-SOTA.pdf
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 مارك كريستينز
 رئيس املبيعات والتسويق واملدير املايل 

سوليكسيل 

 مايك ووالت
 املدير التنفيذي 

 اجلمعية الكندية لرأس املال اجلرئ 
وامللكيات اخلاصة

 م/ حممد إبراهيم الفارس
 نائب رئيس حتليل األعمال وتقييم 

 املشروعات
 برنامج تنمية اجملموعات الصناعية 

الوطنية
(NICDP)

 أوزان سومنيز
 املشروعات اجلديدة ومسرع   IP لدي

 حكمة
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا 

(KAUST)

 أ/ حليم حامد ريدوي
 املدير التنفيذي 

شركة وادي التكنولوجيا بالظهران 
(DTV)

View PreSenTATion

View PreSenTATion

View PreSenTATion

املتحدثون

املتحدثون
 خالد الظهراين

 املؤسس املشارك واملدير التنفيذي 
شركة تقنية النداء 

 مارتن ناجل
 رئيس إدارة األصول 

للطاقة النظيفة
 Masdar

 حممد عبد اهلل الغطرب
 املدير التنفيذي 

شركة مطورو املعرفة 

 نواف الصحاف
 املدير التنفيذي 

برنامج بادر حلاضني التقنية 

 بول س. ثورك
 املدير العام 

ARCH  شركاء مشروعات 
أوروبا 

http://www.menavcsummit.com/wp-content/uploads/2015/11/Day-2-Call-Tech-Presentation.pdf
http://www.menavcsummit.com/wp-content/uploads/2015/11/Day-2-case-study-Kdev-Malghathber.pdf
http://www.menavcsummit.com/wp-content/uploads/2015/11/DAY-1-SOLEXEL.pdf
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 راشد م. الباال
 الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو 

 اجمللس التنفيذي
جمموعة التكنولوجيا الوطنية 

(NTG)

IIIتيودور ل. )تري( جويد 
 رئيس إدارة احملافظ 

مشروعات أرامكو للريادة 

املتحدثون

املتحدثون

 يوسف حيدر
 املدير املشارك واإلداري 

 شركاء الرعاية الصحية الرأسمالية 
TVM

 كريلي أرنولد
 رئيس صندوق فعالية الطاقة العاملية 

 والطاقة املتجددة
بنك االستثمار األوروبي 

 م/ سعود البارزان
 مسئول األداء وتكنولوجيا املعلومات 

الصندوق املئوي 

 ديفيد سربينج
 الرئيس 

 املدير التنفيذي وكبري مسئويل املعلومات 
GSV لتنمية االئتمان
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صاحب السعادة د/ بدران العمر, رئيس RVC, يلقي الكلمة الرئيسية 

 صاحب السمو د/ تركي آل سعود ، رئيس مدينة املللك عبدالعزيز للعلوم و التكنولوجيا  KACST مؤمتر الشرق االوسط 
 و شمال أفريقيا للملكيات اخلاصة و رأس املال اجلرئ

قائمة الصور

قائمة الصور
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 صاحب السمو د/ تركي آل سعود، رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم و التكنولوجيا  KACST  يتحدث عن النظرة ايل
 رأس املال اجلرئ يف اململكة العربية السعودية

 صاحب السمو د/تركي آل سعود ولقاء مع حضور املؤمتر

قائمة الصور
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CNBC صاحب السمو د/ تركي آل سعود يف لقاء مع قناة 

د/ خالد الصالح، الرئيس التنفيذي بشركة وادي الرياض

قائمة الصور
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فادي غندور، مؤسس أرامكس والرئيس التنفيذي لومضة يلقي كلمته

قائمة الصور

د/ عبد احلكيم حماش - املدير العام لالستثمار - شركة وادي الرياض
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كريل أرنولد، ديفيد سربينج وإحسان بفقيه

إيان بروكتور، د/ مسعد الرزوقي وفادي غندور

حلقات النقاش

حلقات النقاش

مارك كريستنز، د/ عبد اهلل إلياس، مايك ووالت، يوسف حيدر وتود روبرت
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مايك ووالت، يوسف حيدر وتود روبرت

حلقات النقاش

حلقات النقاش
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جمهور حلقات النقاش

مشرف حلقة النقاش

أسئلة من جمهور حلقة النقاش

حلقات النقاش



 اجتماعات فردية جمدولة مسبقًا17

 اجتماعات فردية جمدولة مسبقًا
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 اجتماعات فردية جمدولة مسبقًا
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 اجتماعات فردية جمدولة مسبقًا



 اجتماعات فردية جمدولة مسبقًا20

 اجتماعات فردية جمدولة مسبقًا



 اجتماعات فردية جمدولة مسبقًا21

 اجتماعات فردية جمدولة مسبقًا



 اجتماعات فردية جمدولة مسبقًا22

 اجتماعات فردية جمدولة مسبقًا
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 أري أنه منرب عظيم جلمع املال. لقد كان باستطاعتي مقابلة املستثمرين الصاديق الذين أبدوا اهتمام
جدي ولديهم رئيس مال جدير باالهتمام. هذه قد تكون جتربة عظيمة.

م/ دان شيا
رئيس جملس اإلدارة واالستشاري االسرتاتيجي، QD للطاقة الشمسية 

 لقد حظيت باجتماعات ممتعة مع العديد من حاالت العمل التي جري تقدميها بالقمة. أعتقد أننا
سنتواصل مع ثالثة أو ربعة منهم قريبًا جدًا.

إحسان بفقيه
MASIC ،املدير التنفيذي

  أنا علي ثقة أننا يف طريقة لزيادة رأس امال. لن يكون األمر مفاجئًا إذا حصلنا علي
استثمار يف الثالثني يومًا التالية.

بيت أو هريون
املسئول اإلداري،   SpinalCyte احملدودة

  احلدث هذه السنة مميز. مميز يف نوعية األفراد الذين قابلناهم، مميز يف نوعية املستثمرين الذين قابلناهم، مميز يف
جدية شروط املستثمرين. إنهم حقًا يبحثون عن فرص - وكذلك الشركات.

د/ جهاد أبو شامة
الرئيس واملدير التنفيذي، سوالكرتون

 أراء عن املؤمتر

 أراء عن املؤمتر
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سوتا ناجانو، املسئول املايل، شركةGLM احملدودة

مارك كريستينز، كبري مسئويل املبيعات والتسويق، القائم بأعمال املدير املايل، سوليكسيل

 العرض التقدميي
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اللقاءات اإلعالمية

اللقاءات اإلعالمية

اللقاءات اإلعالمية

اللقاءات اإلعالمية
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جريدة األخبار العربية (أراب نيوزArab News): رأس املال اجلرئ يف اململكة العربية السعودية هو حمور اهتمام مؤمتر الرياض
تاريخ اإلصدار: 2015/10/22

تقرير ما بعد احلدث
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 جملة الريادة Entrepreneur : الرياض تستعد مؤمتر شركات رأس املال اجلريء واستثمارات امللكية اخلاصة يف الشرق
األوسط وشمال أفريقيا تاريخ اإلصدار: 2015/9/20

تقرير ما بعد احلدث
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جريدة زوايةZawya: رأس املال اجلرئ يف اململكة العربية السعودية هو حمور اهتمام مؤمتر الرياض
تاريخ اإلصدار: 2015/10/21

تقرير ما بعد احلدث
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اجلريدة الرسمية للسعودية (Saudi Gazett): رئيس مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا KACST يسلط الضوء علي سيناريو
االستثمار السعودي. تاريخ اإلصدار: 2015/10/23 

تقرير ما بعد احلدث
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ياهوو - رأس املال اجلرئ يف اململكة العربية السعودية هو حمور اهتمام مؤمترالرياض.
تاريخ اإلصدار: 2015/10/22

تقرير ما بعد احلدث
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جريدة بوابة األعمال Albawaba Business : القمة السعودية لتشجيع وتعزيز رأس املال اجلرئ.
تاريخ اإلصدار: 2015/10/21

تقرير ما بعد احلدث
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جريدة رسالة اجلامعة: بتنظيم شركة وادي الرياض ، مدير اجلامعة يفتتح مؤمتر شركات رأس املال اجلرئ.
تاريخ اإلصدار:  25 أكتوبر 2015

تقرير ما بعد احلدث






