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نـــرة يومية خاصـــة باملنتـــدى الخليجي 
األعمال لرواد  الســـنوي 

٨-١٠ نوفمرب



رواد األعمال الخليجيون يؤكدون على أهمية التظاهرة الخليجية
ختـــام فعاليات املنتدى الخليجي الســـنوي 

األعمال  لرواد 

يادة  اختتمـــت باألمـــس فعاليـــات املنتـــدى الخليجـــي الســـنوي لـــرواد األعمـــال ٢٠٢١م الـــي كانت بعنـــوان » اآلفـــاق املســـتقبلية لر
األعمـــال بـــدول مجلـــس التعـــاون يف فندق كمبينســـي بمســـقط. 

ياديـــة كأوراق العمـــل، ومعـــرض االمتيـــاز التجـــاري الخليجـــي،  واشـــتمل املنتـــدى عـــدداً مـــن الفعاليـــات املتخصصـــة باملجـــاالت الر
ياديـــة باإلضافـــة إىل فعاليـــة التعـــارف والتشـــبيك.  يـــادة، ومغامـــرات ر ومســـابقة حديـــث ر

يع من كافـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجي  يـــادة بمشـــاركة عـــدد من الـــركات واملشـــار شـــهد اليـــوم األول مســـابقة حديـــث ر
ومـــع لجنـــة تحكيـــم متخصصة باإلضافـــة إىل افتتاح معرض حـــق االمتياز التجاري، وهـــو منصة لعرض االســـتثمارات يف العالمات 
كرث مـــن ٥٠ رشكة خليجيـــة مانحة حق االمتيـــاز التجاري إضافـــة إىل فعالية التعارف  يـــة الخليجيـــة لـــرواد األعمال بمشـــاركة أ التجار

والتشـــبيك، إضافـــًة إىل عقـــد جلســـة نقاشـــية بـــن رواد األعمال وعدد مـــن أصحاب القرار يف الشـــأن االقتصـــادي الخليجي . 

يادة األعمال وتقســـمت بن ٤ محاور رئيســـية وهي:  اســـتراف مســـتقبل  أمـــا اليـــوم الثـــاين فبدأ بعرض أوراق العمل الخاصة بر
يـــادة األعمـــال يف دول الخليـــج الـــذي تحـــّدث فيه املهندس ســـعيد بن عبدهللا املنـــذري الرئيـــس التنفيذي للمجموعـــة العمانية  ر
يـــادة األعمـــال بـــن دول مجلس التعـــاون. كمـــا تحّدث الفاضـــل فيصل  لالتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات حـــول تكامـــل منظومـــة ر
مبـــارك عيـــى البوعينـــن مديـــر العالقـــات العامـــة ببنـــك قطـــر للتنميـــة حـــول دعـــم رواد األعمـــال يف قطـــر من خـــالل بنك قطر 

. للتنمية

 أمـــا املحور الثاين فقد ناقش مســـتقبل تمويل املؤسســـات الصغرية واملتوســـطة يف مجلس التعاون لـــدول الخليج العريب، وتحّدث 
ير بقســـم التمويل-منشـــآت حول تمويل املنشـــآت الصغرية واملتوســـطة، يف حن  الفاضـــل إبراهيـــم صالـــح القحطاين مديـــر التقار
تحـــّدث الفاضـــل فليـــب بيرت من منظمة برايـــس ووتر هاوس كوبـــرز PWC حول نفاذ املؤسســـات الصغرى والصغرية واملتوســـطة 

إىل التمويل والدور املســـتقبلي للحكومات. 

ية املســـتقبلية لرواد األعمـــال يف مجلس التعاون لدول الخليـــج العريب، وتحّدث  وجـــاء املحـــور الثالث مركزاً على الفرص االســـتثمار
البوعينـــن حـــول عـــدد مـــن املمارســـات والتجارب لـــرواد األعمال يف األســـواق املحليـــة والخارجية وتمكـــن وتفعيـــل رواد األعمال 
يه ســـليمان القســـوس مستشـــار قانوين ورئيس رشكة أبـــو غزالة للملكية  املحليـــة والخارجيـــة، مـــن جانبها قدمت الدكتورة نداء نز

ية املؤسســـات الصغرية واملتوســـطة.  يـــة ورقـــة عمل حـــول تأثري االمتياز التجاري على الفرص االســـتثمار الفكر

أمـــا املحـــور الرابع فقد عّرج إىل أفضل املمارســـات يف مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية، وقدم املهندس علي بن عبداملحســـن 
خلف رئيس تنمية املؤسســـات يف  وزارة التجارة و الصناعة والســـياحة ورقًة حول نظام تســـجيل املؤسســـات الصغرية واملتوســـطة 
يـــن، يف حن تحّدث املهندس منذر بن ســـليمان الفراج مدير تطوير األعمال - منشـــآت حـــول دور خدمة »جدير«  يف مملكـــة البحر

يف تســـهيل وصول املنشـــأت الصغرية واملتوســـطة للفرص الرائية يف اململكة العربية السعودية. 

شـــارك يف املنتـــدى عـــدد مـــن رواد األعمـــال العمانين والخليجـــن يف تظاهرة تعد األول مـــن نوعها على املســـتوى الخليجي، وقد 
يـــادة األعمـــال يف املنطقـــة وتؤكد على  يـــز قطاع ر كـــد املشـــاركون علـــى أهميـــة إقامـــة مثل هـــذه التظاهـــرات الي تســـهم يف تعز أ

أهمية القواســـم املشـــرتكة بـــن الدول الخليجيـــة وتبادل الخـــربات واملعارف فيمـــا بينهم. 



يـــن إىل الكويـــت مســـتقباًل يف  كيـــف تنظر
يـــادة األعمـــال ؟ مجـــال ر

الفـــرص جـــداً متاحـــة يف الكويـــت لانطـــاق يف مجـــال 
يـــادة األعمـــال، وحـــى لـــرواد األعمـــال بشـــكل عـــام،  ر
كمجـــاالت  يف  لهـــم  اتيحـــت  كبـــرة  قطاعـــات  هنـــاك 
الصحـــة، والتكنولوجيا، واملطاعم، واملقاهـــي، الحمدلله 
الفـــرص متاحة، والشـــباب الكوييت دائماً وأبداً يســـتغل 

يـــادة األعمال.  هـــذه الفـــرص لخـــوض عـــامل ر

املشـــاركن  اســـتفادة  تلمســـن  كيـــف 
مـــن الكويـــت  ومـــن كافـــة دول مجلـــس 

املنتـــدى؟ مـــن  التعـــاون 

كل الذيـــن ســـألتهم مـــن املشـــاركني مـــن دولـــة الكويت 
تحديـــداً، أجابـــوا بـــأن األبـــواب كانـــت مفتوحـــة لهم من 
خـــال هـــذا املنتـــدى للتعـــرف علـــى األشـــقاء مـــن كافـــة 
دول مجلـــس التعـــاون، وفـــرص كثـــرة لفتـــح فـــروع يف 
كافـــة الـــدول الخليجية، وفـــرص للتعاون املشـــرك بني 
رواد األعمـــال الخليجيـــني، وكذلـــك فـــرص االســـتثمار 
والتمويـــل ويكفـــي أن أحد الكويتيني فـــاز باملركز األول يف 

يادة.  مســـابقة حديـــث ر

حدثينـــا عن رأيك حـــول فعاليات املنتدى 
يادة ومعـــرض االمتياز وما  مثل حديـــث ر

تقييمك ملشـــاركات الوفد الكويي؟ 

ياديـــة اليت شـــهدت  كل املشـــاركات بمـــا فيهـــا مغامـــرة ر
مشـــاركة ٣ رواد أعمـــال مـــن دولـــة الكويـــت اســـتمتعوا 
جـــداً، واســـتفادوا كثـــراً، لدرجـــة أنهـــم أخـــروين بـــأن ما 
تعلمـــوه خـــال هذيـــن اليومـــني يـــوازي مـــا يتعلمـــوه يف 
ســـنة كاملة من حيث التجارب الـــيت خاضوها واملعارف 
وكذلـــك  كونوهـــا،  الـــيت  والعاقـــات  اكتســـبوها  الـــيت 
الـــركات الـــيت شـــاركت يف معـــرض االمتيـــاز التجـــاري 
اســـتفادت كثـــراً مـــن خـــال تبـــادل الخـــرات والتعـــرف 

الناس.  علـــى 

يف  الخليجـــي  التعـــاون  مســـتقبل  مـــا 
والتبـــادل  األعمـــال  يـــادة  ر مجـــاالت 

 ! ؟ ي ر لتجـــا ا

يادة األعمال  املســـتقبل التعاون الخليجي يف مجـــاالت ر
ســـيكون عظيمـــاً ومرقاً وال أشـــك يف ذلك أبـــداً، وأرى 
يـــق توحيـــد  بـــأن كل دول الخليـــج اليـــوم تســـر يف طر
يع  االســـراتيجيات املتعلقـــة بريادة األعمال وتبّن املشـــار

اليت تخـــدم كافـــة دول مجلـــس التعاون. 

نوضة الهاجري 
الصنـــدوق الوطـــي لرعاية وتنميـــة املروعات 

الصغـــرية واملتوســـطة - الكويت

حوار 



يـــداً مـــن نوعه  »هـــذا املنتـــدى يعتـــر عرســـاً خليجيـــاً فر
وللـــه الحمـــد، اجتمع فيه اإلخوة التجـــار ورواد األعمال 
مـــن كل دول الخليـــج، وتبادلـــوا فيمـــا بينهـــم الخرات 
والفـــرص، وخرجنـــا بقاعـــدة كبرة مـــن املعلومات حول 

الخليجية«.  األســـواق 

مانع أحمد الكعيب 
الرئيس التنفيذي لركة نّحايل اإلمارات

يـــادة األعمـــال هي رواد  »العوامـــل األساســـية لنجاح ر
يـــادة األعمال، وهذا  األعمـــال واملوارد والســـوق وبيئة ر

التكامـــل هـــو ما ندعـــو جميع األطـــراف لتبنيه«

م.سعيد بن عبدهللا املنذري 
الرئيـــس التنفيذي للمجموعـــة العمانية لالتصاالت 

املعلومات وتقنية 

»أســـباب رفـــض التمويـــل هـــي عـــدم وجـــود القوائـــم 
كـــر من االحتيـــاج ووجود  املاليـــة وطلـــب مبالـــغ مالية أ
املســـتندات  تعبئـــة  وعـــدم  عاليـــة  تشـــغيلية  الزتامـــات 

بشـــكل صحيـــح«. 

إبراهيم بن صالح القحطاين
ير بقسم التمويل بمنشآت مدير التقار

»بالنســـبة للمنتـــدى فـــإن التنظيم ال يوصـــف واملحاور 
املتعلقـــة  األمـــور  أبـــرز  بتغطيـــة  وقامـــت  جـــداً،  ممـــزة 
الـــركات  لهـــا  تســـعى  الـــيت  األعمـــال  يـــادة  ر بمجـــال 
الصغـــرة واملتوســـطة، ورفـــع التحديـــات والصعوبـــات 
اليت يواجهها رائد األعمـــال الخليجي للجهات املعنية«. 

سارة العبادي 
ين  مديرة التسويق والرتويج صادرات البحر

ـــواقالـــــــــــــــــــ 



البداية: 

 ٢٠١١ 
بدأنـــا هـــذا املروع كمـــروع مزنيل يف ســـنة ٢٠١١، ويف 
ســـنة ٢٠١٥ افتتحنـــا أول محـــل لنا يف مجمـــع تجاري، 
وأصبحنا مؤسســـة رســـمية مرصحة من وزارة التجارة 
والصناعـــة، ووزارة الصحـــة، ويف ٢٠١٩ بدأنـــا يف وضـــع 
نقـــاط للتوزيع خـــارج املحل يف البحرين، والســـعودية، 
والكويـــت، ومن خال هـــذا املنتدى فكرنا يف التوســـع 

يف دولـــة اإلمارات وســـلطنة ُعمان. 

السوق: 
يوجـــد فـــراغ كبـــر يف الســـوق فيمـــا يتعلـــق بمعامـــل 
األطفـــال من حيـــث قيام األطفال باألنشـــطة املتعلقة 
كـــز  بصناعـــة الطعـــام، بالطبـــع هنـــاك الكثـــر مـــن املرا
الرياضيـــة،  كاألنشـــطة  األطفـــال  بأنشـــطة  الخاصـــة 
واألنشـــطة الحرفيـــة، ولكن يف مجـــال صناعة الطعام 
يينـــه ال يوجـــد يف الحقيقـــة، وأنـــا كرائـــدة أعمـــال  وتز
مســـتمتعة بهـــذا الفـــراغ ألنـــه يجعلـــن متفـــردة بهـــذا 

املجال)تضحـــك(. 

املنتدى: 
يف الحقيقـــة ال اســـتطيع االنتظار للعـــودة إىل البحرين 
لـــي أحـــي لهم تجربـــيت العظيمـــة مع املنتـــدى، ومع 
ســـلطنة عمـــان تحديـــداً، وأمتلـــك الحماس الشـــديد 
للمشـــاركة يف كل ُنســـخ هـــذا املنتـــدى، تعرّفـــت علـــى 
كانـــوا  الذيـــن  رواد األعمـــال، واملنظمـــني  مـــن  الكثـــر 
يتعاملـــون معنـــا كأصدقـــاء، وحـــى املســـؤولني الذين 
تواصلـــوا معنـــا، وعاقـــيت باملشـــاركني  ستســـتمر حى 

بعـــد املنتدى بـــإذن هللا. 

املستقبل:
يـــع  توز بنيـــة  املنتـــدى  هـــذا  إىل  قدمـــت  أنـــا  حقيقـــًة 
املنتجـــات، ولكنن وجدت الكثر مـــن الناس مهتمون 
بالفكـــرة وانتشـــارها وتوســـعها كمحـــل متكامـــل، ويف 
فـــرة إقامـــيت يف ُعمـــان ســـأرى جميع الفـــرص، ولدي 
الـــدول  كافـــة  يف  جديـــدة  فـــروع  الفتتـــاح  الحمـــاس 

الخليجيـــة. 

مشرتك: 
يع الحلويات يف املنتدى  مشار

نرسين اشكناين - مملكة البحرين 



يع الحلويات يف املنتدى  مشار
حلوى الحوسين - أحمد البلويش - سلطنة ُعمان 

مشرتك: 

البداية: 
الحلـــوى العمانيـــة هـــي إرث يتوارثـــه األجيـــال أبـــاً عن 
جـــد، وحلـــوى الحوســـن قادمة مـــن األجـــداد، وهي 
موجـــودة منـــذ ســـنة ١٩٥١، وهذا املـــروع له صوالت 
وجـــوالت كثـــرة، وبـــدأ املـــروع يف التطـــور علـــى يـــد 
األبنـــاء حـــى يومنـــا هـــذا، ووصلنـــا ملرحلـــة أن يكـــون 
يـــة خاصة ومع كل هـــذه التطورات  لدينـــا عامـــة تجار
اليت عملنـــا عليها ملواكبة العرص تبقـــى الهوية العمانية 

موجودة. 

السوق: 
الســـوق العمـــاين يف مجـــال الحلـــوى ســـوق عظيـــم 
جـــداً، وهذا إن دل فإنه يدل على أن هناك منافســـة 
ية،  محرمة بـــني جميـــع املشـــاريع، والعامـــات التجار
وهـــذا يعطينـــا الحافـــز بأننـــا نقـــّدم األفضـــل دائماً يف 

مجـــال صناعة الحلـــوى. . 

املنتدى: 
يف الحقيقـــة ال اســـتطيع االنتظار للعـــودة إىل البحرين 
لـــي أحـــي لهم تجربـــيت العظيمـــة مع املنتـــدى، ومع 
ســـلطنة عمـــان تحديـــداً، وأمتلـــك الحماس الشـــديد 
للمشـــاركة يف كل ُنســـخ هـــذا املنتـــدى، تعرّفـــت علـــى 
كانـــوا  الذيـــن  رواد األعمـــال، واملنظمـــني  مـــن  الكثـــر 
يتعاملـــون معنـــا كأصدقـــاء، وحـــى املســـؤولني الذين 
تواصلـــوا معنـــا، وعاقـــيت باملشـــاركني  ستســـتمر حى 

بعـــد املنتدى بـــإذن هللا. 

املستقبل
يـــع  توز بنيـــة  املنتـــدى  هـــذا  إىل  قدمـــت  أنـــا  حقيقـــًة 
املنتجـــات، ولكنن وجدت الكثر مـــن الناس مهتمون 
بالفكـــرة وانتشـــارها وتوســـعها كمحـــل متكامـــل، ويف 
فـــرة إقامـــيت يف ُعمـــان ســـأرى جميع الفـــرص، ولدي 
الـــدول  كافـــة  يف  جديـــدة  فـــروع  الفتتـــاح  الحمـــاس 

الخليجيـــة. 



احتضنـــت العاصمـــة مســـقط يف هـــذا األســـبوع عرســـاً خليجيـــاً 
ضخمـــاً لـــرواد ورائـــدات األعمـــال الخليجيـــني، شـــهد يف مجمـــل 
لحظاتـــه مشـــاعر ودية، ولقـــاءاٍت هادفـــة، وتفاصيل شـــيقة بني 
كافة املشـــاركني، ســـّطرت بني جنباتها أســـس اللحمة الخليجية، 
والعاقات الودية بني األشـــقاء، وبنت جســـوراً للتعاون اإلنســـاين 

قبـــل التجـــاري بني كافـــة األطراف. 

بـــدأت هذه اللحظات الشـــيقة برنامج اســـتثنايئ وهـــو »مغامرة 
يـــادة« ذلـــك الرنامج الـــذي أخـــذ رواد األعمـــال الخليجيني إىل  ر
رحلـــة يف أحـــد جبـــال ســـلطنة عمـــان العظيمـــة، لتـــرز أمامهـــم 
صـــورة حيـــة لبيئة ُعمـــان املتنوعة، الـــيت تختئب خلفهـــا الكثر من 

القصـــص العتيقـــة، واألحـــداث التاريخيـــة املفصلية. 

ثـــم مـــع االنطاقـــة الفعليـــة، تنافـــس رواد األعمـــال الخليجيـــون 
تنافســـاً رشيفـــاً مبنياً علـــى الُحب واالحرام يف مســـابقة »حديث 
يـــادة« الـــيت حملـــت يف طياتهـــا الكثـــر مـــن التجـــارب، واألفـــكار  ر
كدت  واملشـــاريع املختلفـــة، واملتنوعـــة وذات الطابـــع اإلبداعـــي، وأ
ذلـــك النتائـــج النهائيـــة للمســـابقة حيث شـــهدت تفاعـــًا ضخماً 

كـــز األوىل.  مـــن املشـــاركني مع أصحـــاب املرا

ويف خضـــم أحداث املنتدى كان ملعـــرض االمتياز التجاري دوراً بارزاً 
يف عـــرض األفـــكار بصـــورة موســـعة، وإعطاءها الفرصة للتوســـع 
تبـــادل  جانـــب  إىل  املختلفـــة،  الخليجيـــة  املناطـــق  يف  واالنتشـــار 
الخـــرات والتجارب والتقريب بـــني الوجهات واألفكار واملشـــاريع 
منطقـــة  املســـتقبلي يف  للتعـــاون   جديـــد 

ٍ
جـــر لبنـــاء  املختلفـــة، 

 . لخليج ا

بـــأوراق عمـــل قدمهـــا خـــراء  واكتملـــت حلقـــات هـــذا املنتـــدى 
ومســـؤولون من كافـــة الخليجية، قدموا من خالهـــا تصوراتهم، 
وأفكارهـــم، ومعارفهـــم، لخدمـــة املشـــاركني مـــن رواد األعمـــال، 
وفتحـــوا بابـــا للحوار واملناقشـــة الهادفـــة اليت تبن بيئـــة خليجية 

ياديـــة ضخمـــة يف املســـتقبل القريب.  ر

تفصيل: 
عرس خليجي يف مسقط العامرة 








