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 الجامعات لطلبة فعالياتها تمتد مسابقة هي األعمال ريادة رالي         
 أشهر خمسة لمدة العربية الدول مختلف في المعاهد و الكليات و

 مواهبهم لصقل الجامعات جميع من الطلبة إشراك إلي وتهدف
 .(Startups) ناشئة شركات إلنشاء يلزمهم ما تعلم من وتمكينهم

 

 "ريادة مفاهيم عن الوعي نشر تستهدف  "األعمال ريادة رالي 
 إقامة على الجامعية المرحلة في الطالب تشجيع و وأهميتها األعمال
 مساعدتهم وكذا الفكرية، مهاراتهم وتنمية بهم خاصة ناشئة مشاريع

 .الواقع أرض علي ةيحقيق مشروعات إلي أفكارهم تحويل علي

 مسابقة رالي ريادة األعمال
 

 الشركاء الداعمين
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 الشركاء الداعمين

 

 التكنولوجيا و للعلوم العربية باألكاديمية األعمال ريادة مركز طريق عن 2016 عام منذ مرة ألول المسابقة بدأ تم        

 ،المختلفة مراحلها في ناشئة شركات انشاء في ترغب التي الشباب لدعم خدمات عدة يقدم الذي و البحري النقل و

 .بالمسابقة المشاركين للشباب واالرشاد التدريبات خالل من الفني الدعم وتوفير

 

 "لتأسيس والمشاريع األفكار أفضل لدعم وتأهيلي تدريبي برنامج لكنه مسابقة، فقط ليس "األعمال ريادة رالي 

 .المختلفة القطاعات في تصاديقاال النمو وتسريع عمل فرص خلق في يسهم بما الناشئة شركاتهم

 

 العربية الدول جميع في المعاهد و الكليات و الجامعات من عدد أكبر مع التعاون إلى العامل هذا المسابقة تستهدف 

 .الخاصة مشروعاتهم ابتكار على الطالب تشجيع و المشاركة

 

 بالبحرين العرب المستثمرين و األعمال ألصحاب عشر الثامن المؤتمر خالل للمسابقة النهائية الفعاليات تقام. 

 

 عن المسابقة
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 الشركاء الداعمين

نهائيات مسابقة رالي العرب لريادة 
 األعمال

المخطط أن تكون نهائيات مسابقة رالي العرب لريادة األعمال ضمن فعاليات المؤتمر 
  2019الدولي ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب بمملكة البحرين خالل شهر نوفمبر 
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 الشركاء الداعمين

 :يلي فيما أهدافه وتتمثل العربي، الخاص للقطاع الشرعي الممثل العربية الغرف اتحاد يعد  

 

 وطموحاتهم، آرائهم عن يعب ر بحيث العرب، األعمال أصحاب منظور من ودوليا   وإقليميا   عربيا االقتصادية القطاعات كافة تمثيل 

 .الوطنية اقتصاداتهم وتكامل تنمية في دورهم ويدعم المختلفة، االقتصادية والسياسات القضايا تجاه مواقفهم ويبلور وينس ق

 

 واإلدارية الفكرية أجهزتها ودعم بالدها، في الخاص والقطاع األعمال لمجتمعات كممثل واتحاداتها األعضاء الغرف دور تعزيز 

 اإلقليمية االقتصادية والمنظمات الهيئات لدى ومواقفها آرائها وتنسيق وجه، أكمل على الدور هذا ألداء والمعلوماتية التقنية وقدراتها

 .االتحاد أهداف نشاطاتها تخدم التي العربية االقتصادية والمنظمات والمشاريع النوعية االتحادات جهود ومساندة والدولية،

 شركاء اتحاد الغرف العربية

 المسابقة
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 الشركاء الداعمين

تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين الممثل الرئيسي للقطاع الخاص البحريني والصوت المعبر عن مجتمع المال واألعمال بأنشطته 

م تطور دور الغرفة كما  ونوعا  كأقدم غرفة تجارية 1939منذ تأسيسها عام  .عاما   80وقطاعاته المختلفة بعراقتها الممتدة ألكثر من 

التي مرت بها مملكة البحرين وشهدها العالم على مر  واإلجتماعي اإلقتصاديفي المنطقة، حيث واكبت جميع مراحل النمو والتطور 

 .الوطني اإلقتصادالسنين، وتعاظم هذا الدور وتنوع مع نمو قطاعات األعمال وتزايد أهميتها في هيكل 

  

وتؤدي الغرفة دورها الريادي والوطني من خالل مجلس إدارتها المنتخب من قبل الشارع التجاري، وأذرعها الممتدة المتمثلة بلجانها  

المساهمة تحت المظلة العريضة للقطاع الخاص البحريني، باإلضافة إلى  اإلقتصاديةالقطاعية المختصة، والتي تمثل مختلف القطاعات 

اللجان المشتركة مع الجهات المختلفة ، والعديد من مجالس األعمال المشتركة مع القطاع الخاص في البلدان األخرى، إلى جانب 

كيانا  متكامال  ومترابطا  من  جهازها التنفيذي واإلداري الذي يضم مختلف اإلدارات والمراكز المتخصصة، ويشكل جميع ذلك وغيره 

 .أجل تقديم الخدمات المختلفة والقيام بدورها المعني

 غرفة تجارة وصناعة البحرين

 شركاء

 المسابقة
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 الشركاء الداعمين

 للتميز جهودها وتكرس عالية، جودة ذات وتدريبية تعليمية خدمات تقدم خاصة، بحرينية جامعة المملكة جامعة تعتبر 

 .المستمر والتعليم المجتمع بخدمة اإلهتمام و العلمي البحث وجودة معايير وتطوير األكاديمي

 

 في المؤقت بمقرها 2004 سبتمبر في الطلبة من األول الفوج واستقبلت م2001 عام في رسمي ا المملكة جامعة تأسست 

 .الشرقي بالرفاع الحجيات منطقة في (للجامعة المملوك) الجديد الجامعي الحرم إلى انتقلت 2013 العام وفي .المنامة

 

 في الجامعة شرعت 2016 عام وفي .متميزة دراسية ومختبرات ومرافق جذابة تعليمية بيئة الجديد الجامعي الحرم يوفر 

 .السيارات مواقف توسيع على عالوة جديدة، دراسية قاعات يضم طوابق ست من مبنى ببناء الجامعي الحرم توسيع

 جامعة المملكة بالبحرين

 شركاء

 المسابقة
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 الشركاء الداعمين

 البلدان في مختارة لبلدان المحلية القدرات تعزيز بهدف الهند وحكومة اليونيدو من مشتركة برعاية ، IRC بواسطة العربية للمنطقة إقليمية محورية كدولة البحرين تحديد تم

 الممتازة واالستجابة المحلية والمؤسسات الحكومة قبل من المقدمين والدعم التعاون أدى .المبادرة روح وتطوير االستثمار تشجيع مجاالت في واألفريقية واآلسيوية العربية

 تشجيع لمبادرات فعال ودعم لتنظيم ، البحرين في (ARCEIT)  "واالستثمار األعمال ريادة لتدريب اإلقليمي العربي المركز" إنشاء إلى ، العربية المنطقة في المجتمع من

 .العربية المنطقة في - المشاريع تطوير لبرنامج األساسية العناصر وتطوير والتكنولوجيا االستثمار

 

 قبل من كثب عن ARCEIT أنشطة تنسيق يتم .والتكنولوجيا االستثمار لتعزيز العربية المنطقة في النامية للبلدان المحلية القدرات وتعزيز تطوير بهدف  ARCEIT تعمل

 .المؤسسيين المشاركين بين التعاون من قدر أقصى ضمان أجل من اليونيدو ومقر البحرين في والتكنولوجيا االستثمار لترويج اليونيدو مكتب

 

 االقتصادي التمكين في فعال دور له  ARCEIT تؤديه الذي الدور أن إلى خلصت التي ، ITPO / ARCEIT ألنشطة المستقل اليونيدو تقييم مع وتمشيا ، 2008 عام في

 .((AICEI واالستثمار األعمال لريادة الدولي العربي المركز إلى 2013 عام في  ARCEIT تحويل تم ، لذلك وفقًا .دولي مركز إلى إقليمي مركز من بتحويله وأوصى

AICEI - UNIDO 
 شركاء

 المسابقة
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 الشركاء الداعمين

 دولة داخل فروع 10 من اكثر ولها 1973 سنة انشائها تم والتي ،المتخصصة العربية الدول جامعة منظمات احدى هي العربية األكاديمية

 تدريبية مراكز الى باالضافة المتحدة العربية باالمارات الشارقة وامارة بسوريا بالالذقية وخارجها العربية مصر جمهورية المقر

 .السعودية العربية والمملكة السودان بجمهورية

 

 شركات انشاء في ترغب التي الشباب لدعم خدمات عدة يقدم ،والذي الشباب لتنمية شامل كمركز باألكاديمية األعمال ريادة مركز انشاء تم

 للسياحة العربية المنظمة مع بالتعاون السياحة حاضنة مثل المتخصصة األعمال حاضنات الخدمات تشمل .المختلفة مراحلها في ناشئة

 العديد جانب الى ،األوسط بالشرق واللوجيستيات االمداد سالسل في متخصصة أعمال حاضنة أول الى باالضافة المصرية التخطيط ووزارة

 لريادة الدولي العربي المركز قبل من باألكاديمية األعمال ريادة مركز دعم تم قد و  .الجامعات طالب تستهدف التي األخرى البرامج من

   .اإلحتضان آليات و االعمال بريادة المتعلقة البرامج من عدد خالل من البحرين بمملكة لليونيدو التابع اإلستثمار و األعمال

 مركز ريادة األعمال
 األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا

 والنقل البحري

 شركاء

 المسابقة
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 الشركاء الداعمين

 األفكار تطوير على للمساعدة االعمال ريادة في متخصصص تدريب على بلد كل من المتأهلة الفرق تحصل ((Online 

 

 المشروع بدأ على للمساعدة مالية جوائز على للمسابقة النهائية المرحلة في الفائزة الفرق حصول 

 

 العمالقة الشركات أصحاب و األعمال رواد من العديد أمام مشروعاتهم لعرض فرص بعدة المتأهلة الفرق تحظى 

 مزايا المشاركة في المسابقة
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 الشركاء الداعمين

 مسارات المسابقة
   المعاهد و الكليات و الجامعات طلبة مسار1)

 بالمسابقة مشاركة دولة كل من واحد فريق ترشيح

 العمرية الفئات لجميع المفتوح المسار (2
 العربي الوطن مستوى على للمشاركة فرق 5 أفضل ترشيح
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 الكليات و الجامعات لطلبة المسابقة مسار
 : المعاهد و

 بالمسابقة مشاركة دولة كل من واحد فريق ترشيح

 
 التكنولوجية المشروعات

 :المشاريع الناشئة التي تساعد على التطوير في الصناعات المختلفة

 التكنولوجيا الزراعية 

 تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

 البرمجة و التطبيقات

 الطاقة المتجددة

 الحلول الذكية



 :العمرية الفئات لجميع المفتوح المسار
 العربي الوطن مستوى على للمشاركة فرق 5 أفضل ترشيح

 
 
 

 العربي التجاري والتبادل الصادرات دعم

الشركات الناشئة الموجودة و التي تساعد على حل بعض المشاكل 

 في التصدير عن طريق التجارة اإللكترونية



01 

02 

03 04 

05 

06 

 مراحل المسابقة
لكل بلد( نقطة التواصل)اختيار الجامعة الرئيسية   

 الجامعات باقي مع اتصال نقطة لتكون بلد كل في جامعة تخصيص

 المسابقة فاعليات جميع بها تقام لكي و المعاهد و الكليات و

 يوليو أول – يونيو أول

 

 الترويج للمسابقة

 لتعريف االجتماعي التواصل مواقع على للمسابقة ترويجية حملة

 المسابقة في االشتراك على تشجيعهم و الرالي بمسابقة الطالب

 أغسطس نهاية – يوليو أول

 المرحلة النصف نهائية
 تكنولوجية مشروعات 10 أفضل اختيار و األفكار فلترة و عرض مرحلة

 المجاالت مختلف من خاصة تحكيم لجنة طريق عن بلد كل في

 سبتمبر منتصف –  سبتمبر أول

 المرحلة النهائية للمسابقة و الحفل الختامي
 من تحكيم لجنة طريق عن األخيرة األفكار اختيار مرحلة

 الختامي الحفل خالل الفائزة الفرق اعالن و المجاالت مختلف

 نوفمبر منتصف 

 المرحلة النهائية لكل بلد

 أفضل اختيار يتم كما التكنولوجيا مسار في بلد لكل الممثلة الفرقة اختيار يتم

 للمسابقة النهائية المرحلة إلى للتأهل اإللكترونية التجارة مسار في شركات 5

 أكتوبر منتصف – أكتوبر أول

 مرحلة التدريب و تطوير األفكار

 لريادة العربي الدول المركز و Wadhwani بمنظمة خاص تدريب

 لمساعدة اإلنترنت شبكة على بثه يتم العربية األكاديمية و األعمال

 بالفكرة الخاص األولي النموذج لتطوير على الفرق

 أكتوبر أول – سبتمبر منتصف

 الشركاء الداعمين الشركاء المنظمين



أفراد 3 ل 1 من فريق بكل األفراد عدد يتكون 

 المشارك الفريق أعضاء ضمن الجنسين وجود يفضل 

 المشاركة المعاهد و الكليات و الجامعات من أي في الفريق أعضاء قيد إثبات يجب 

 بالمسابقة الخاص اإللكتروني الموقع طريق عن األفكار تقديم يتم 

 

 مرئية مكالمة طريق عن اإلنترنت على من  المشروع فكرة بعرض الفريق يقوم ٍ((Skype, Zoom.. 

 بالبلد الشريكة الجامعة مع بالتعاون مكونة بلد بكل خاصة تحكيم لجنة طريق عن المتقدمة األفكار فلترة يتم. 

 اختيار ثم ومن التدريب على للحصول دولة كل من مشروعات أفكار 10 أفضل بإختيار اللجنة تقوم 

 .بالبحرين المشروع وعرض للتأهيل فقط واحد مشروع 

المرحلة النصف نهائية إلختيار 
 : المشروعات بكل دولة
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 منظمة تقوم Wadhwani البحري النقل و التكنولوجيا و للعلوم العربية األكاديمية و األعمال لريادة العربي الدولي المركز و 

 .احترافي بشكل بالفكرة الخاص العمل نموذج لعمل الفرق لمساعدة اإلنترنت شبكة على تدريب بث و بتجهيز     

 

 األفكار جودة و تطوير لضمان الفرق جميع من التدريب نهاية في متطلبات عدة طلب يتم. 

 

 النهائية المرحلة في للمشاركة بلد كل من المتأهل الفريق تحديد على المتطلبات هذه تساعد. 

 تدريب تطوير األفكار
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 الشركاء الداعمين

 األتية الشروط عن األعمال ريادة مجال في رائدة و مشاركة جامعة فضلأل جائزة: 

 األعمال ريادة وثقافة فكر لنشر للجامعة واالقليمي المحلي التأثير -   

 .بالتعليم األعمال ريادة مقررات ادخال  -   

 بالجامعة األعمال مسرعات – تدريبات – أعمال حاضنات : المتنوعة األعمال ريادة برامج -   

   .المجتمعية الخدمة -   

   بالجامعة واالبتكار التكنولوجيا دعم مراكز -   

 .بالجامعة التدريس هيئة ألعضاء األعمال ريادة برامج -   

 

  العربي بالوطن األعمال ريادة مجال في المؤثرين لألشخاص جوائز 

جوائز مؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرين العرب 
 2019الخاصة لريادة األعمال لعام 
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 :المسابقة بتكاليف الخاصة النقاط بعض على االتفاق و التواصل يرجى 

 المتأهلة للفرق السفر و اإلنتقاالت تكاليف 

 للمسابقة التحضير و اللوجيسيتيات تكاليف 

 للمسابقة الترويج تكاليف 

 الفائزة للفرق المقدمة الجوائز 

 للمسابقة المميزة الجوائز 

 مالحظات

18 



For more info about partners: 

 

Arab Academy: 

https://www.facebook.com/AAST.Entrepreneurship.Center/ 

 

http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/ 

 

UNIDO:- AICEI  

https://www.aicei.net/ 

 

https://web.facebook.com/pg/UNIDOBahrain/about/ 

 

Arab Chambers of Commerce:  

http://uac-org.org/ 
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Feel free to  

Contact us at: 

Waeleldesouki@aast.edu 

+201110905111 
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