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تحت رعاية عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عقد المؤتمر الثامن عشـــــــر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب 
في العاصمة المنامة، خالل الفترة 13-11 تشرين الثاني )نوفمبر( 
الرابعة:  الصناعية  الثورة  في  "االستثمار  شعار  تحت   ،2019
غرفة  من  بتنظيم  وذلك  الرقمي"،  االقتصاد  في  واالبتكار  الريادة 
العامة  واألمانة  العربية،  الغرف  واتحاد  البحرين،  وصناعة  تجارة 
لجامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 

الصادرات.
وتميز المؤتمر بحضور حضرة صاحب السمو سلمان بن حمد بن 
من  عدد  وبمشاركة  البحرين،  مملكة  عهد  ولي  خليفة،  آل  عيسى 
وكبار  الوزراء  ومن  البحرين،  مملكة  من  والوزراء  السمو  أصحاب 
غرف  وقيادات  باالستثمار،  المعنيين  والدوليين  العرب  الرسميين 
 - العربية  والغرف  العربية،  الدول  في  والزراعة  والصناعة  التجارة 
العربية  االقتصادية  واالتحادات  والمنظمات  المشتركة،  األجنبية 
المتخصصة، والمؤسسات االقتصادية والمالية واالجتماعية العربية، 
العربية، وهيئات تشجيع  التمويل واإلنماء  التنمية وصناديق  وبنوك 
االستثمار في الدول العربية، وأصحاب األعمال والمستثمرين ورواد 
األعمال العرب، وكبار اإلعالميين العالميين، وخبراء دوليين وعرب 

في المجاالت االقتصادية والمالية واالجتماعية. 
البحرين سمير  تجارة وصناعة  لرئيس غرفة  بكلمة  المؤتمر  وافتتح 
عبد هللا ناس، رّحب فيها بالمشاركين، الفتا إلى أّن شعار "االستثمار 
في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة واالبتكار في االقتصاد الرقمي"، 
يأتي تعبيرا عن رؤية قائد مسيرة البحرين الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، الذي أكد على أهمية االستثمار في االقتصاد الرقمي لتعزيز 

مكانة البحرين اإلقليمية والعالمية. 
أي  من  أقوى  هو  الثورة  هذه  في  اليوم  نشهده  ما  أن  ناس  واعتبر 
وسيضع  جديدة،  اقتصادات  سيخلق  مما  سابقة،  وتحوالت  ثورات 

قواعد جديدة لألسواق. ودعا القطاع الخاص البحريني والعربي إلى 
تأهيل بنيته وأخذ زمام المبادرات غير التقليدية، باعتباره يملك قوارب 

العبور الستيعاب هذا التطور المحوري. 

لتجاوز  الناجحة  القائمة  التجارب  على  البناء  أهمية  على  وأكد 
التحديات الجديدة مع تفاقم الالمساواة، وتحويل األوطان العربية من 
مجتمعات استهالكية إلى مجتمعات منتجة، مما سيخلق فرصا وفيرة 

جديدة ومبدعة لرجال األعمال من الجيل الجديد. 
وألقى سعادة محمد عبدة سعيد، رئيس اتحاد الغرف العربية، كلمة 
في االفتتاح متوجها بالشكر إلى الشركاء المنظمين للمؤتمر، مثمنا 
الغرفة  مهنئا  البحرين،  وصناعة  تجارة  لغرفة  االستثنائية  الجهود 
بمناسبة الذكرى الثمانين على انطالق مسيرتها الحافلة باإلنجازات 
تعزيز  نحو  المؤتمر خطوة  يجسد  أن  متطلعا  بالنجاحات،  والزاخرة 

االقتصاد الرقمي والمعرفي في العالم العربي.

مشاركة عربية ودولية حاشدة في
المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب  



استقبل عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، في قصر الصخير، 
األعمال  أصحاب  لمؤتمر  عشرة  الثامنة  الدورة  أعمال  في  المشاركين 

والمستثمرين العرب.
والمسؤول  الرائد  للدور  تقديره  بالغ  عن  معربًا  بالجميع،  الملك  ورحب 
الحركة  دعم  في  والصناعية  التجارية  واالتحادات  الغرف  تتواله  الذي 
التجارية والنهضة االقتصادية في دولنا، عبر مشاركتهم الفاعلة في رسم 
السياسات وصناعة القرارات، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تنمية 

شاملة ومستدامة تعود بالخير والرفاه على مجتمعاتنا وشعوبنا.
ونّوه بتركيز المؤتمر المقام على أرض البحرين على موضوع الساعة، 
الثورة  لمتطلبات  األعمال  قطاع  واستعداد  جاهزية  مدى  في  والمتمثل 
الصناعية الرابعة، والنظر في كيفية مواكبة تلك التطورات التكنولوجية 
المتسارعة لوضع الخطط والحلول المناسبة، مؤكدًا أهمية دورهم كقطاعات 
تجارية وصناعية في تحديد طبيعة ومجاالت االستثمار ومستقبل ريادة 

األعمال في عالم االقتصاد الرقمي.
وأوضح، أّن مملكة البحرين تعمل في هذا الشأن بشكل مكثف وحثيث، 
على وضع خطط واضحة المعالم للتحول المنظم نحو االقتصاد الرقمي، 
وننظر لمثل هذه المؤتمرات باهتمام كبير لالستفادة من مضمون طرحها 
لتحقيق نقلة نوعية للتنمية االقتصادية في بالدنا، وبما يعود بالنفع والفائدة 

على الجميع.
المواطنين  مع  التواصل  على  دائمًا  نحرص  البحرين  في  إننا  وقال: 

الشقيقة  العربية  دولنا  بالتعاون مع  كثيرًا  نهتم  كما  بيننا،  فيما  والتعاون 
ومع العالم، لكل ما فيه منفعة الجميع. فاستقرار شعوبنا يدعم سعي دولنا 
النمو، وإن لكم دورا كبيرا لرقي دولنا  العربية المستمر نحو المزيد من 
ومستقبل أجيالنا القادمة في مختلف المجاالت، وبتكاتفنا نحقق معًا المزيد 

من التقدم واالزدهار.
من جانبهم؛ توجه ضيوف المملكة بالشكر واالمتنان والعرفان إلى الملك 
البحريني على ما وجدوه من كرم الضيافة وحفاوة االستقبال خالل زيارتهم 
للمملكة، مشيدين بالنجاحات التي حققتها المملكة في قطاعات االقتصاد 
والتجارة والصناعة وريادة األعمال والتي جعلتها بيئة جاذبة لالستثمار 

والمستثمرين.

ملك البحرين يستقبل المشاركين في أعمال 
المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب

جلسات العمل

ذوي  والعرب  الدوليين  المتحدثين  من  نخبة  المؤتمر  في  وتحدث 
التي  القطاعات  على  الكبير  والتأثير  القيادية  والمهارات  الخبرات 
القضايا  على  العمل  جلسات  موضوعات  وتتمحور  بها.  يعملون 

الرئيسية التالية:
مستقبل ذكي للجميع: االبتكار، المبادئ، والتنوع.  -

أبعاد بيئة العمل العالمية وتحديات التمويل.  -

االبتكار يقود األعمال: اعتماد الخدمات والتقنيات الرقمية   -
في مختلف األعمال.

إدخال الثورة الصناعية الرابعة في ثقافة الشركات والعمليات.  -
تحديد العوائد من خالل االستثمارات البديلة وفئات األصول   -

الخاصة.
نموذج ريادة األعمال في البحرين.  -

الطريق إلى التحول التكنو رقمي: حوار مع صناع القرار.  -
الريادة واالبتكار في التكنولوجيا.  -



اتحاد  لمجلس  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  البحرين  مملكة  استضافت 
الغرف العربية واجتماع الدورة )130( لمجلس اتحاد الغرف العربية 
بفندق   2019 نوفمبر  و11   10 يومي  مدى  على  عقدا  واللذين 
الفورسيزون، برئاسة رئيس االتحاد سعادة محمد عبده سعيد، بحضور 
البحرين سعادة األستاذ سمير عبد هللا  رئيس غرفة تجارة وصناعة 
ناس، ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء االتحادات والغرف 

التجارية األعضاء باتحاد الغرف العربية.
اتحاد  لمجلس   )130( الدورة  اجتماعات  أعمال  جدول  تناول  وقد 
الغرف العربية عددا من البنود والمحاور، منها التصديق على قرارات 
الدورة )129(  ل مجلس االتحاد والذي عقد شهر فبراير  وتوصيات 
)شباط( الماضي في العاصمة الُعمانية مسقط، واالطالع على ما تم 
تنفيذه من قرارات وتوصيات بهذا الخصوص، واالطالع على محضر 
اجتماع وتقرير اللجنتين التنفيذية والمالية لالتحاد، ومشروع الموازنة 
التقديرية لالتحاد لعام 2020، واالطالع على محضر اجتماع لجنة 
في  العربي  التراث  كتاب  وعلى  لالتحاد،  المشتركة  الغرف  شؤون 
الفكر االقتصادي والتجارة العالمية والنقل عبر التاريخ، اضافًة إلى 
تقرير عن ندوة المدراء واألمناء العامين والمسؤولين التنفيذيين للغرف 

العربية والغرف المشتركة، فضاًل عن مناقشة المؤتمر العربي السابع 
لالستثمار في األمن الغذائي المزمع انعقاده يومي 11 و 12 ديسمبر 

2019 في إمارة رأس الخيمة باإلمارات العربية المتحدة.
ويأتي تنظيم اجتماعات الدورة )130( لمجلس اتحاد الغرف العربية 
بهدف تعزيز التعاون االقتصادي بين الدول العربية وتنمية القطاع 

الخاص.

مجلس اتحاد الغرف العربية يناقش قضايا استراتيجية بدورته الـ 130 

أكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس األعلى 
للبيئة أن استضافة مملكة البحرين للمنتدى العالمي لريادة األعمال 
واالستثمار 2019، برعاية سامية من لدن الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة تعكس االهتمام الذي يوليه جاللته تجاه االرتقاء بريادة األعمال 
واالستثمار وتترجم رؤية مملكة البحرين 2030، وتوجهها نحو تبني 
والتكنولوجيا  االستثمار  لتعزيز  الدولية  والممارسات  السبل  أفضل 

الصناعية الرابعة من خالل دعم الشباب الصاعد والمرأة البحرينية.
وقال في الكلمة التي ألقاها خالل جلسة افتتاح المنتدى العالمي لريادة 
األعمال واالستثمار 2019 بحضور 500 مشارك من رواد األعمال 
والمستثمرين والممولين والخبراء، أن مملكة البحرين تعمل جاهدًة على 
تمكين رواد األعمال وتحفيز االبتكار من خالل رؤية 2030، وأننا 
نفتخر باإلنجازات التي تحققت في مجال ريادة األعمال واالستثمار 
برعاية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
واكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن المجلس األعلى للبيئة 
مستمر في بذل الجهود المحلية والدولية نحو تحقيق أهداف التنمية 
والقطاع  الحكومية  الجهات  التعاون مع  المستدامة وذلك من خالل 
الخاص والمجتمع المدني في مملكة البحرين وصواًل إلى المنظمات 
الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، وذلك إيمانا من المجلس األعلى 
وتنميتنا،  بيئتنا  تواجه  التي  العالمية  التحديات  تذليل  بأهمية  للبيئة 
تحقيق  أجل  من  واالبتكار  المبادرة  روح  لتفعيل  الملحة  وبالحاجة 

مستقبل أفضل ومستدام للجميع.
وأعرب عن فخر مملكة البحرين بالتعاون المستمر مع منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية ألكثر من 20 عاما، والذي أصبح نموذجا 
يحتذى به دوليا ال سيما في نشر مفاهيم برنامج تنمية المشاريع وترويج 
االستثمار، مشيرا إلى أن أول مكتب لترويج االستثمار والتكنولوجيا 
التابع لليونيدو قد تم افتتاحه في البحرين عام 1996، وتعزيزا لهذا 
التعاون تم افتتاح المركز العربي الدولي لتنظيم المشاريع واالستثمار 
في مملكة البحرين عام 2000، منوها إلى أن هذه التجربة الناجحة 
كانت لها نتائج مثمرة على الصعيد اإلقليمي والدولي خصوصا بعد 

أن أصبحت تنفذ في 52 بلدًا من مختلف دول العالم.

تظاهرة عالمية في منتدى ريادة األعمال واالستثمار 2019



الغيط،  أبو  أحمد  العربية  الدول  جامعة  عام  أمين  برعاية وحضور 
ورئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد، ورئيس غرفة تجارة 
الشخصيات  من  وحشد  ناس،  هللا  عبد  سمير  البحرين  وصناعة 
اإلعالن عن  البحرين  مملكة  في  تّم  واألجنبية،  العربية  االقتصادية 
فعاليات  ضمن  لالبتكار"  العرب  "رالي  مسابقة  في  الفائزين  أسماء 
قمة المنتدى العالمي لرواد األعمال واالستثمار في البحرين والمؤتمر 
الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب. نّظم المسابقة 
كل من اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجامعة 
الدول العربية واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 

ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(.
وشهدت المرحلة النهائية من المسابقة مشاركة 18 فريقا من 18 دولة 

عربية يمّثلون طالب الجامعات من كافة البدان العربية.
وهدفت المسابقة إلى إيجاد حلول ابتكارية لعدد كبير من المشاريع 
المياه والزراعة والطاقة  العربية مثل مشاريع  المنطقة  تحتاجها  التي 

المتجددة والتلوث البيئي وكيفية تحوير المخلفات البيئية.
وتمّكن المشارك اللبناني من حصد المرتبة األولى، فيما حّل المشارك 

من جمهورية مصر العربية في المرتبة الثانية، والمتبارية من المملكة 
من  األول  الفائز  حصل  وقد  الثالثة،  المرتبة  في  السعودية  العربية 
لبنان على مبلغ 50 ألف دوالر، فيما حصل صاحب المركز الثاني 
من مصر على مبلغ 25 ألف دوالر، بينما حصلت صاحبة المركز 

الثالث وهي من السعودية على مبلغ 10 آالف دوالر.

لبناني يفوز بجائزة "رالي العرب 2019"


