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Mentee
Role Description

Our Business Mentors believe in you.
Inspire & Celebrate, Oman’s annual Business Mentorship Programme matches
experienced mentors to Omani SMEs with the aim of inspiring and celebrating
success amongst entrepreneurs.

Our Vision
To nurture entrepreneurial culture and be a catalyst for entrepreneurial success

Mentoring is a trusting, one-to-one relationship between a Business Mentor
and Mentee which aims to inspire success and celebrate Omani entrepreneurs
and their businesses.
Mentors provide personal experience, knowledge and motivation to inspire
entrepreneurs and their businesses in order to grow and realise their potential.

What does mentoring involve?
CELEBRATE
AUGUST-SEPTEMBER

Over a 12 month programme, you will be
inspired, grow and celebrate:

GROW
AUGUST-JULY

Meet your Mentor
(a CEO or business
leader) and team
about their expertise
and business
background

INSPIRE
JUNE-JULY

Find out more about the
Mentorship Programme
Be inspired by business
leaders and SMEs who
have participated in
the programme at high
profile events
Receive training to
prepare you for having
a Mentor

Set goals for you
and your business
such as increasing
your turnover,
auditing your
pitching skills
Be part of an SME
club and attend
networking events
Meet your Mentor
every month to
energise you and
your business
Attend training
courses specially
designed for SMEs

Share your experience
with new Mentors and
SMEs at networking
events
Work with your Mentor
to set long-termgoals
for your business as the
Mentorship Programme
comes to an end
Reflect on your
achievements at the exit
review
Celebrate your personal
and professional
achievements at a highprofile awards event
Receive certification

You’ll be part of a close network of SMEs and business leaders who together participate in the
12-month Inspire & Celebrate Mentorship Programme.

What are the benefits of mentoring?
You will have a dedicated
Business Mentor who has
proven success in business
- our Business Mentors
have extensive personal
and business experience
operating as Chairmen,
CEOs, General Managers,
Managing Directors,
Presidents, Partners or
equivalent.

You and your mentor will have
monthly one-to-one meetings
to inspire you to think differently
about your business, plan for the
future and support you through
challenges and opportunities
You will have the opportunity to
attend a range of high-profile
networking events to collaborate
with other SMEs and mentors

PASMED will provide three
specialist training courses
designed specifically for SMEs
(in topics such as marketing
strategy, research and product
development and leadership)
You will receive an invitation to
attend the annual mentorship
awards and celebration event

You will be presented with a
certificate of participation

What will I be committed to?
In order to maximise this opportunity, the Inspire & Celebrate Mentorship
Programme requires all SMEs to make the following commitments:

•

⇒Take part in the mentoring programme for 12 months, including completing
the mentorship training, attending at least two networking events and
participating in the mentorship awards ceremony

•

⇒Attending the specialist training courses provided only to SMEs on the
programme

•

⇒Meet with your mentor once per month

•

⇒Complete a personal development plan at the start of the programme and
review it at the mid-point and exit

•

⇒Stay in touch regularly with your PASMED contact

•

⇒Adhere to the relevant policies and procedures of PASMED

How do I get involved?
To be eligible to take part...

you need to:

your business needs to:

Be an Omani national

Have operated for one year or more,
or have received government loan
funding in the last 12 months

Be willing and able to meet the
minimum commitments of the
programme
Preferably, be managing your
business full time (i.e. you are not in
any other employment)

Have a valid Commercial
Registration
Be registered with PASMED

To apply to take part in the programme:
If you’d like to apply to join the Inspire & Celebrate Mentorship Programme and
benefit from the valuable support of an experienced Business Mentor, please
express your interest directly with mentor@omansme.gov.om and complete the
application form.

للتقدم بطلب للمشاركة في البرنامج:

إذا كنت تود التقدم بطلب لالنضمام لبرنامج إلهام ونجاح التوجيهي واالستفادة من
الموجه ذي الخبرة ،يرجى إبداء رغبتك مباشرة على:
الدعم القيم من
ِّ
 mentor@omansme.gov.omوتعبئة نموذج الطلب.

كيف يمكنني أن أشارك؟
لكي تكون أهال للمشاركة ....

يجب أن تكون مؤسستك:
قد زاولت العمل لمدة سنة أو أكثر ،أو
قد حصلت على تمويل بقرض حكومي
في اإلثني عشر شهرا األخيرة
لديها سجل تجاري ساري المفعول
مسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يجب أن تكون:
مواطنا عمانيا
مستعدا وقادرا على الوفاء بالحد
األدنى من التزامات البرنامج
متفرغا إلدارة أعمالك (ال تشغل أية
وظيفة أخرى)

ما هي التزاماتي؟
من أجل تعظيم هذه الفرصة ،يشترط برنامج التوجيه إلهام ونجاح على كل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة أن تلتزم بما يلي:

•المشاركة في برنامج التوجيه لمدة  12شهرا ،شاملة التدريب اإلرشادي ،وحضور،
على األقل ،فعاليتي تواصل والمشاركة في الحفل الختامي لبرنامج التوجيه.
•حضور دورات التدريب المتخصصة المعدة فقط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في البرنامج.
بالموجه مرة في الشهر.
•االجتماع
ّ
•إتمام خطة التنمية الشخصية قي بداية البرنامج ومراجعتها في منتصف المدة و
نهايتها.
•البقاء على اتصال بصورة منتظمة مع المختصين الهيئة.
•االلتزام بسياسات وإجراءات الهيئة ذات الصلة.

ستكون جزءا من شبكة مترابطة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكبار رجال
األعمال الذين يشاركون معا في برنامج التوجيه إلهام النجاح الممتد الثني عشر شهرا.

ما هي فوائد التوجيه؟
موجه أعمال  ،من
سيكون لك
ِّ
الذين أحرزوا نجاحا مشهودا في
األعمال التجارية  -موجهوا
األعمال يتمتعون بخبرة شخصية
وعملية واسعة نسبة لعملهم
كرؤساء تنفيذيين أو مدراء عموم
أو مديرين تنفيذيين أو رؤساء أو
شركاء أو ما يعادل ذلك

ستحظى باجتماعات فردية شهرية
مع موجهك ليلهمك أن تفكر بطريقة
مختلفة فيما يتعلق بمؤسستك
وتخطط للمستقبل ،ويدعمك من خالل
التعرف على التحديات والفرص
ستحظى بفرصة حضور سلسلة من
فعاليات التواصل الهامة لتتعاون مع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و
الموجهين اآلخرين

ستقدم الهيئة ثالث دورات تدريبية
متخصصة مصممة خصيصا
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
(في مواضيع كإستراتيجية
التسويق ،وبحث وتطوير المنتجات
والقيادة)
ستتلقى دعوة لحضور الحفل
الختامي السنوي

ستقدم لك شهادة مشاركة

ما ينطوي عليه ال ّتوجيه
سيتم ،من خالل برنامج يمتد الثني عشر شهرا ،إلهامك لتنمو وتنجح:

النمو
والتفوق
أغسطس  -سبتمبر

اإلنطالق
يوليو  -أغسطس

اقتسم خبرتك مع
الموجهين والمؤسسات
الجديدة في فعاليات
التواصل

الموجه (رئيس تنفيذي أو
تقابل
ِّ
من كبار رجال األعمال) وتتعرف
على خبرته المهنية وخلفيته
التجارية

اإللهام

يونيو  -يوليو

تحدد أهدافا لك ولمؤسستك،

لمؤسستك مع اقتراب
برنامج التوجيه من نهايته

كزيادة العائد وتدقيق ماليتك أو

تكون جزءا من أحد أندية

احتفل بإنجازاتك الشخصية

تحسين مهاراتك التجارية

تتعرف على المزيد عن

المؤسسات الصغيرة

برنامج التوجيه

تتلقى التدريب الذي يعدك
موجه
ألن يكون لك
ِّ

أهداف بعيدة المدى

قيم إنجازاتك في المتابعة
ّ
و التقييم النهائي

والمتوسطة وتحضر فعاليات

يتم إلهامك من قبل
قادة األعمال التجارية
والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة المشاركين في
فعاليات البرنامج الهام

العمل مع موجهك لوضع

التواصل
تقابل موجهك كل شهر من أجل
تحفيزك وتنشيط مؤسستك
تحضر الدورات التدريبية
المصممة خصيصا للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

والمهنية في حفل هام
لتوزيع الجوائز
الحصول على شهادة
البرنامج

دور رائد األعمال
إن موجهينا في مجال األعمال يثقون بك .كما أن برنامج توجيه المؤسسات السنوي في
عمان "إلهام ونجاح" ،يوفر الموجهين من ذوي الخبرة ،المالئمين للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة العمانية بهدف إلهام النجاح بين رواد األعمال.

رؤيتنا المستقبلية
رعاية ثقافة ريادة األعمال وأن نكون عامل دفع لنجاح رواد األعمال.

الموجه (رائد األعمال) ،ترمي إلى إ
موجه األعمال و
التوجيه يمثل عالقة ثقة بين طرفين:
َّ
ِّ
إلهام النجاح واالحتفال برواد األعمال العمانيين ومؤسساتهم.
إن الموجهين يقدمون التجربة الشخصية والمعرفة واالبتكار إللهام رواد األعمال
ومؤسساتهم من أجل أن تنمو وتحقق أهدافها المرجوة

