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جمعية ريـادة األعمـــال التنمـوية
Association of Entrepreneurship For Development Businesses تنظم

على منصة
من الساعة 8:00 إلى 10:00 مساًء ) بتوقيت الكويت (
من الساعة 9:00 إلى 11:00 مسـاًء ) بتوقيت اإلمارات ( 9 أغسطس 2020

يوم األحد



      تنطلــق فكــرة جمعية ريــادة األعمال التنموية بالتعــاون مع جمعية رواد 

األعمال اإلماراتين بعقد المؤتمرالخليجي والذي يركز على اإلقتصاد الرقمي 

مــا بعــد كورونــا لــرواد  األعمال ، والــذي ســيكون نقطة  تحــول لإلقتصاد 

العالمي وإلى التغيرات الجذرية التى تالمس مختلف المجاالت والمفاهيم 

اإلجتماعية واإلقتصادية لمواجهة التكنولوجيا التى ســيحدثها التطور 

السريع ألدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير أفكار مبتكرة 

لتشــكيل مســتقبل ينعكس بشــكل إيجابي على األنســان في ظل 

طفــره المتغيــرات العالميــة ، لذلك يقتضــي إغتنام هــذه الفرصة 

التحلــي برؤيــة مســتقبليه  ال تقــف عنــد الجوانــب التكنولوجية 

فحسب، وإنما تهدف أيضا إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الناس 

لكــي يكونــوا أصحاب تأثير إيجابي وملمــوس في المجتمع عبر 

تسخير اإلبتكارات التكنولوجية وتحقيق المنفعة اإلقتصادية 

فــي ذات الوقــت، مــع التركيــز بشــكل خــاص على تســخير 

إمكانيــات الثورة الصناعيــة الرابعة في اإلقتصــاد الرقمي ، 

والذي يهدف الى دعــم التنمية اإلقتصادية باعتباره أهم 

دعائم عملية  نمو وإزدهار إقتصادي.

  فكرة المــؤتمر:



يهدف المؤتمر إلي تسليط الضوء على استشراف المستقبل لرواد األعمال 

فــي ظــل اإلقتصاد الرقمــي من فرص وتحديــات فــي القطاعين العام 

والخــاص مع التركيز علــى إقتصاد المعرفــه والتكنولوجيا المتقدمة 

في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تحمل أساسا كبيرًا في تطوير 

وتنمية اإلقتصاد المستدام والحد من إعتماد الدولة على العائدات 

من صــادرات النفط والتوجه الى تعزيز بيئــة فكرية متطورة لهذا 

الجيل واألجيال القادمة وإعطاء الشباب فرصة إلثبات مهاراتهم 

فــي تلك التنمية لرؤية إقتصاد قادر على االســتدامة وبتمكين 

رواد األعمــال بــأن يكونــوا رائدين في مجال اإلقتصــاد الرقمي 

لتعزيز قدراتهم وتعزيز ثقافة إقتصاد المعرفه.

أهداف المؤتمر:



المحور االول:
دور اإلقتصاد المعرفي بتنمية الملكية الفكرية

المحور الثاني:
الحوكمة الرقمية في تدعيم اإلنتقال نحو اإلقتصاد 

المعرفي تكنولوجي حديث 

المحور الثالث:
لتحديات التي تواجه الشركات في ظل االقتصاد الرقمي

المحور الرابع:
التجارة اإللكترونيه  وأثرها في تحسين اإلنتاجية 

وزيادة التنافسية

محاور المؤتمر:



 المحور الخامس:
قانون اإلفالس وأثرة على حماية رواد االعمال

المحور السادس :
إلندماج واالستحواذ في إنقاذ اإلقتصاد مع أزمة 

ما بعد كورونا لرواد األعمال

المحور السابع :
التسويق االلكتروني وأهميته لمستقبل رواد األعمال

المحور الثامن :
التحول الرقمي وأثره في مزاولة  األعمال التجارية

محاور المؤتمر:



يستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء والمعنيين بأوضاع المؤسسات 

اإلقتصادية ، إضافة الى مجموعة من األكاديمين  من الخليج العربي 

وذلك بهدف اســتطالع آرائهم واســتعرض الخبــرات والتجارب 

الوطنية وبمــا يهدف الى تعظيم التفاعل بين المشــاركين ،  

وفرصــة للحضور للتعرف على مختلــف التطورات والعلوم 

والطــرق والمهــارات التــي تمكنهــم من المســاهمة في 

الثورة الصناعية الرابعة وما تحدثه من تحوالت نوعية، مع 

تشجيعهم على إعتماد اإلبتكار التكنولوجي كوسيلة 

لإلرتقاء بواقع الريادة واإلنتاجية.

االطار العام للمؤتمر:



رؤساء الجمعية

سعادة

غدير عبدالمحسن مكي الجمعة
رئيس جمعية

ريادة األعمال التنموية

سعادة

سند المقبالي
رئيس مجلس إدارة

جمعيه رواد األعمال اإلماراتيين



الدكتور

جمال السعيدي
رئيس مجلس إدارة

 مجموعة القادة القابضة
عضو جمعية رواد األعمال اإلماراتين

المستشار

صالح الكعبي
تنيسق وإشراف

المدير التنفيذي جمعية رواد 
األعمال اإلماراتيين

إدارة جلسات المؤتمر



المتحدثين في المؤتمر:

الدكتور

عبداللطيف العزعزي
الخبير اإلقتصادي ومستشار ريادة األعمال  

) دولة اإلمارت العربية المتحدة (

الخبير

إبراهيم علي التميمي
مدير المعلومات بديوان صاحب السمو الملكي 

رئيس الوزراء الموقر ومدير برنامج البحرين

ألفضل الممارسات الحكومية - )مملكة البحرين (

الدكتور

عبيد صالح المختن
خبير الحكومة اإللكترونية والجريمة 

المعلوماتية

 ) دولة اإلمارت العربية المتحدة (

اإلستشارية

زهراء باقر
استشارية دوليه بريادة األعمال وخبير اإلبتكار 

 )UNF( الريادي في منظمة إتحاد األمم المتحده

ورئيس التنفيذي زري العالمي لالستشارات

وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات – )مملكه البحرين(



المتحدثين في المؤتمر:

األستاذ

محمد البحراني
 مدير مركز التسويق واالنشطة 

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اإلستشارية

عدوية الفيلجاوي
 kbc مدير مركز الكويت لالعمال 

وزارة التجارة والصناعة

المحامية

أريج عبرالرحمن حمادة
رئيس مجموعة التحديات القانونية وعضو المجلس 

الدولي للمشروعات الصغيره -  )دولة الكويت (

الدكتورة

هاله الحميدي
مدير اداره مكتب اللجنه الماليه واالقتصاديه



الرعـــــاة

الداعم األستراتيجي

الداعم اإلعالمي

T H E  N A T I O N A L  F U N D
FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT

الصـــــــندوق الوطــــــــــني
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة

المعهد الدولي الكويتي للتدريب األهلي
Kuwait International Institute for Training & Consulting
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جمعية ريـادة األعمـــال التنمـوية
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 للتسجيل في المؤتمر اضغط هنا

سجل اآلن

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrcOyhqz4sGdfRJabiR44UahrjCxcqyhPY

