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م�سدداً على اأهمية اأن ي�ستعيد بيت التجار دوره الريادي وا�ستقالله.. حممد فخرو: 

التحدي املقبل يتمثل يف انت�سال الغرفة والقت�ساد من اآثار الأزمة ال�سيا�سية

االنتخابية  معكم  قائمة  �سمن  تر�سحه  اأ�سباب  وعن 

االأخرى،  االنتخابية  الكتل  برامج  من  التقليل  »دون  قال: 

بل وحتى من برامج االأفراد الذين ف�سلوا خو�ض املعركة 

تر�سحي يف  �سبب  يعود  م�ستقل،  فردي  ب�سكل  االنتخابية 

التي تن�ض  اأنني وجدت يف روؤيتها  اإىل  اإطار كتلة معكم، 

على اأن ت�سبح الغرفة منوذجا يحتذى به كموؤ�س�سة وطنية 

ت�سعى دوما خلدمة اململكة والنهو�ض باقت�سادها، و�سوتا 

التجاري  للمجتم  فاعال  دعما  متثل  واأن  الأع�سائها  جريئا 

ولبيئة االعمال واال�ستثمار، واعتماد مبداأ ال�سورى ك�سبيل 

للتميز يف االأداء

متوافقة مع منطلقاتي واأهدايف وما اأرمي لتحقيقه«.

اأنه »�سيعمل  اأكد حممد فخرو  وعلى امل�ستوى الفردي 

حتت منظومة الكتلة مركزا على عدة اأمور نحو احت�سان 

املوؤ�س�سات  اأو�ساع  ال�سباب وتطوير  م�سروعات واإبداعات 

ال�سغرية واملتو�سطة.

النتقال من ال�سعار املجرد اإىل تبني اخلطط

االأمم  من  البحرين  تعترب  عليكم  يخفى  »ال  وق��ال: 

ال�سابة، حيث ت�سل ن�سبة ال�سباب اإىل ما يقارب من %55 

من عدد ال�سكان، وهذه هي الن�سبة، اإىل حد ما هي نف�سها 

اأن تتوجه الغرفة من  االأعمال. من هنا ينبغي  يف جمتمع 

القطاع  هذا  نحو  واأن�سطتها  وفعالياتها  براجمها،  خالل 

املميز من هذا املجتمع«، م�سدداً على �سرورة االنتقال من 

و�سمان  املخططات  تبني  اإىل  جمردة   ال�سعارات  طرح 

تنفيذها«.

املجال  هذا  يف  غنية  »جتربة  خا�ض  اأنه  اإىل  ونوه 

خالل تاأ�سي�ض واإدارة �سركة يف مدينة بو�سطن بالواليات 

االحتكاك  فر�سة  يل  �سنحت  »حينها  وق��ال:  املتحدة«. 

املبا�سر مع ال�سوق االأمريكية التي يدرك اجلميع اأنها �سوق 

�سابة فتية نظرا العتمادها الرئي�ض على ال�سركات ال�سابة 

ال�سركات  تلك  مثل  توؤ�س�ض  التي  ال�سابة  والقيادات  اأوال، 

ومتار�ض دورا قياديا يف اإدارتها«.

املوؤ�س�سات  اأو�ساع  لتطوير  بال�سعي  يتعلق  وفيما 

ال�سغرية  ال�سركات  »اإن  ق��ال:  واملتو�سطة  ال�سغرية 

يف  لي�ض  عالية  ح�سة  على  ت�ستحوذ  اليوم  واملتو�سطة 

العاملي  االقت�ساد  يف  واإمنا  فح�سب،  البحريني  االقت�ساد 

يف  البحرين  االقت�ساد  ي�سري  اأن  اأردنا  ما  اإذا  لذا،  اأي�سا. 

تناغم مع االقت�ساد الدويل، ولي�ض يف اجتاه معاك�ض له، 

ينبغي اأن تويل الغرفة اهتماما خا�سا بتلك ال�سركات«.

وراأى اأن يكون ذلك انطالقا من املوؤ�س�سات التعليمية. 

وقال: »ينبغي اأن تكون مبثابة احلا�سنة احلنون الطبيعية 

لتلك ال�سركات، خا�سة تلك التي يف مرحلة التاأ�سي�ض. فكلنا 

ندرك امل�ساعب ال�ساقة التي تواجه رواد االأعمال ال�ساب يف 

مرحلة تاأ�سي�ض �سركاتهم من فئة ال�سغرية اأو املتو�سطة«. 

قراءة �سرية املجال�س ال�سابقة با�ستفا�سة

التي �سيعمل على  امل�سروعات  ورداً على �سوؤال ب�ساأن 

اإجنازها يف حال فوزه اأجاب حممد فخرو قائالً: »اإنني من 

حققته  ما  جتاهل  اخلطاأ  فمن  الرتاكمي،  بالعمل  املوؤمنني 

غنية  بخربات  اأع�ساوؤها  متتع  التي  ال�سابقة،  املجال�ض 

فينبغي اال�ستفادة منها«.

وتابع قائالً: »اإن اأوىل اخلطوات يجب اأن تكون القراءة 

وفهم  املجال�ض  تلك  له  خططت  ملا  املتفتحة  امل�ستفي�سة 

تنفيذ  دون  حالت  التي  االأ�سباب  وا�ستيعاب  جناحاتها، 

اخلطط التي ر�سموها ومل يقدر لهم حظ تنفيذها«، موؤكداً 

اأهمية »اأال يبداأ االإن�سان من ال�سفر«.

�سيواجهها  �سعوبات  من  ويتوقعه  ي�ست�سرفه  وعما 

تعقيدا  الق�سايا  اأكرث  اأن  »اأرى  قال:  املقبل  االإدارة  جمل�ض 

التي ميكن اأن تواجه جمل�ض االإدارة القادم هي كيف ينت�سل 

نف�سه من الو�سع ال�سيا�سي الذي اأفرزته االأحداث االأخرية 

وتداعياتها  االقت�سادية  واآثارها  البحرين  عرفتها  التي 

االجتماعية«.

وتابع قائال: »املطلوب اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى اأن 

ت�ستعيد الغرفة مكانتها الرفيعة كاإحدى منظمات املجتمع 

جمتمع  �سفوف  يف  االأرك��ان  الرا�سخة  امل�ستقلة  امل��دين 

االأعمال الذي متثله«.

دور  تهمي�ض  هنا  الق�سد  »لي�ض  بالقول:  وا�ستدرك 

مهامها  اإجناز  خالل  من  تعزيزه  اإمنا  ال�سيا�سي،  الغرفة 

موؤ�س�سات  اأعرق  بو�سفها  راقية،  ومبهنية  عالية،  بكفاءة 

فح�سب«،  البحرينية  ولي�ض  اخلليجية،  املدين  املجتمع 

املنتخب  املجل�ض  »يقف  اأن  ب�سرورة  اعتقاده  عن  معرباً 

اأمام هذه امل�ساألة بوعي وا�سع االأفق ويقظة �سديدة الإيجاد 

التوازن بني الدور املهني والواجب ال�سيا�سي«.

وعن الر�سالة التي يوجهها للناخبني قال: »اأمتنى على 

الناخبني اأن يحتكموا يف الت�سويت ملعايري وطنية مهنية 

بعيدة كل البعد عن االحتقان الطائفي، اأو الت�سنج الفئوي، 

البحرين، ويف رحمها  ت�سع م�سلحة  ال  التي  الوالءات  اأو 

م�سلحة جمتمع االأعمال فوق كل اعتبار«.

الأزمة  اإفرازات  من  والقت�صاد  الغرفة  انت�صال  املقبل  الإدارة  اأمام جمل�س  ال�صائكة  املو�صوعات  اأكرث  اأن  فخرو  عادل  معكم حممد  كتلة  املرت�صح �صمن  راأى 

ال�صيا�صية واآثارها.

وذهب يف حديث �صحايف لـ »الأيام« اأهمية النظر يف تراث املجال�س ال�صابقة وجتربتها وعدم جتاهلها والبناء على الإجنازات، داعياً يف الوقت نف�صه اإىل اأن 

ت�صتعيد الغرفة مكانتها الرفيعة كاإحدى منظمات املجتمع املدين امل�صتقلة الرا�صخة الأركان يف �صفوف جمتمع الأعمال الذي متثله.

ويقود حممد فخرو جمموعة حممد بن عادل فخرو القاب�صة، ويعد من العنا�صر ال�صابة يف ال�صباق النتخابي، وهو اأحد اأع�صاء قائمة معكم بقيادة رجل الأعمال 

خالد املوؤيد.

و�صدد فخرو على اأن اإميانه بجدوى العمل اجلماعي و�صرورته هو ما دفعه للإقدام على الرت�صح. وقال: »العمل اجلماعي يت�صق اليوم مع م�صارات املجتمعات 

املتح�صرة«، لفتاً يف الوقت نف�صه اإىل اأن »ذلك ل يلغي دور الفرد، لكنه يعزز م�صوؤوليته من خلل جمموعة متنا�صقة، حتمل اأهدافا م�صرتكة، اأو متكاملة، عندما 

نتحدث عن احلدود الدنيا يف اأطر العمل اجلماعي«.

علي الصباغ

حممد عادل فخرو

ة ترتاوح بني 20-30% لكل م�سروع مقابل ح�سّ

»تنمو« تدخل يف �سراكة مع رواد اأعمال لتاأ�سي�س �سركات تقنية

اأعلنت �سركة »تنمو«، اأول مبادرة »بيزن�ض اأجنل�ض« 

عن  البحرين  االأعمال يف  لدعم   )Business Angels(

دخولها يف �سراكة مع رواد اأعمال بحرينيني لتاأ�سي�ض 

�سركات تقنية، وتبّنيها لدفعٍة جديدٍة من رّواد االأعمال 

مال  راأ�ض  على  ح�سلوا  الذين  الواعدين  البحرينيني 

ا�ستثماري للبدء يف ن�ساطهم التجاري.

جالل  �سامي  »تنمو«  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وقال 

مبوؤمتر �سحفي عقد يف فندق كراون بالزا: »بناًء على 

لرواد  تاأ�سي�ض م�ساريع جديدة  بتعزيز عملية  التزامنا 

االأعمال الواعدين يف البحرين، ي�سعدنا اأن نرحب بهذه 

نتوقع  والتي  اململكة،  يف  اجلديدة  التقنية  امل�ساريع 

يف  النامية  الرقمّية  ال�سناعة  من  جزءاً  ت�سّكل  اأن  لها 

امل�ساريع  املزيد من  لتاأ�سي�ض  الطريق  البحرين، ومتّهد 

امل�سابهة«.

التي  التجارية  احل�س�ض  حول  �سوؤال  على  ورداً 

»ان  جالل:  قال  امل�ساريع،  يف  تنمو  �سركة  �ستملكها 

دعٍم  خدمات  اإىل  باالإ�سافة  املال  راأ�ض  تقّدم  »تنمو« 

رّواد  حتميل  دون  اأ�سهر  ثالثة  اإىل  ت�سل  ملّدٍة  متنّوعٍة 

ال�سركة  »اأن  اىل  م�سرياً  اإ�سافّية،  تكاليف  اأّية  االأعمال 

دينار  األف   20 اإىل  ي�سل  ابتدائيٍّ  ماٍل  راأ�ض  ت�ستثمر 

مقابل  تقريبا«  دوالر  األف   54 يعادل  »ما  بحريني 

ة 20% يف كل م�سروع ي�ستويف املعايري املطلوبة.  ح�سّ

وت�ستمل تلك امل�ساريع التجارية التقنية �سركة »يو 

�سة  متخ�سّ اململكة  يف  �سركة  اأّول   ،)uTrack( تراك« 

يف تغطية الفعالّيات الريا�سّية مثل �سباقات ال�سّيارات 

وجديٍد  مبتكٍر  باأ�سلوٍب  وغريها  واخليول  والدّراجات 

التي   ،»go-Pro« كامريات  طريق  عن  وذلك  متاماً، 

اال�ستخدام  يف  وتعدداً  مرونًة  الكامريات  اأكرث  تعترب 

 Spades( �ستوديو«  »�سبيد�ض  وم�سروع  العامل.  يف 

متعّدد  فوتوغرايّف  ت�سوير  ا�ستوديو  اأّول   ،)Studio
متنّوعٍة  خدماٍت  يقّدم  وهو  البحرين،  يف  اال�ستخدام 

مثل  املنتجات  من  وا�سع  نطاق  ت�سوير  اإمكانية  ت�سمل 

ال�سيارات واالأثاث وغريها، باالإ�سافة اإىل توفري اإمكانية 

الأع�ساء  ت�سوير  وم�ساحات  متطّورة  معّدات  ا�ستئجار 

�سوليو�سن«  بوك�ض  »وان  م�سروع  وكذلك  اال�ستوديو. 

االأدوات  تعزيز  اإىل  الهادف   )OneBox Solution(

الكتب  حتويل  خالل  من  والطاّلب  للمعلّمني  التعليمية 

املطبوعة التقليدّية اإىل كتٍب الكرتونّية.

تطبيقني  اأي�سا  التجارية  امل�ساريع  ت�سمل  كما 

للهواتف الذكية، هما »اإيت« )Eat( الذي ي�سمح باحلجز 

البحرين،  يف  جنوم  اخلم�ض  مطاعم  يف  االإلكرتويّن 

 )Fish Transporter( تران�سبورتر«  »ِف�ض  وتطبيق 

اأنواع  خمتلف  تو�سيل  طلب  خالله  من  ميكن  الذي 

االأطعمة البحرّية الطازجة اإىل الزبائن اأينما كانوا، مع 

توفري خدمة حت�سريها وطبخها ح�سب احلاجة.

جالل:  �سامي  »تنمو«،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وقال 

م�ساريع  تاأ�سي�ض  عملية  بتعزيز  التزامنا  على  »بناًء 

ي�سعدنا  البحرين،  يف  الواعدين  االأعمال  لرواد  جديدة 

اململكة،  يف  اجلديدة  التقنية  امل�ساريع  بهذه  نرحب  اأن 

والتي نتوقع لها اأن ت�سّكل جزءاً من ال�سناعة الرقمّية 

النامية يف البحرين، ومتّهد الطريق لتاأ�سي�ض املزيد من 

امل�سابهة«. امل�ساريع 

ح�سن  ل�«تنمو«  التنفيذي  الرئي�ض  قال  جهته  من 

ريادة  ثقافة  تعزيز  اإىل  ا�سرتاتيجيتنا  »تهدف  حيدر: 

االإب��داع  عملية  لدفع  املحلّيني  ال�سّكان  بني  االأعمال 

واحدًة  تعّد  اليوم  البحرين  اإّن  االأم��ام.  اإىل  والتطور 

املنطقة، ونحن  الناجحة يف  االأعمال  اأهم حا�سنات  من 

نفخر باأن لنا دورا فاعال يف تعزيز واإثراء هذا املجال، 

والتدريب  املايل  اال�ستثمار  خدمات  تقدمي  ذلك  يف  مبا 

باأّن  تاّمٍة  ثقٍة  العملي. ونحن على  واالإر�ساد  وامل�سورة 

االأكّفاء  ال�سباب  االأعمال  رّواد  من  الدفعة اجلديدة  هذه 

�سيتمّكنون من تهيئة الظروف املواتية وبناء العالقات 

التي ت�ساعد على تنمية اأعمالهم، وذلك بدعٍم من تنمو«.

يف  تاأ�سي�سها  منذ  »تنمو«  مبادرة  �سهدت  وقد 

اإليها من  2011 زيادًة كبريًة يف عدد الطلبات املقدمة 

للدفعة  طلباً   150 حوايل  تلّقت  حيث  االأعمال،  رّواد 

احلالية. ويف ظّل هذه املناف�سة ال�سديدة، مل تكن عملّية 

اإىل متّيز  ا�ستناداً  الطلبات  تقييم  اإذ مت  االختيار �سهلة، 

ورمّبا  االإقليمي  التو�ّسع  واحتماالت  املتقّدمني  اأفكار 

من  االأعمال  رّواد  تقييم  مّت  كما  مل�ساريعهم.  الدويل 

ناحية مهاراتهم العملّية ومدى �سغفهم باأفكارهم. يذكر 

بلغ مليون  اأّويل  براأ�ض مال  تاأ�ّس�ست  اأن �سركة »تنمو« 

دينار بحريني »2.7 مليون دوالر«. وت�ستثمر ال�سركة 

راأ�ض ماٍل ابتدائيٍّ ي�سل اإىل 20 األف دينار بحريني »ما 

يف   %20 ة  ح�سّ مقابل  تقريبا«  دوالر  األف   54 يعادل 

»تنمو«  وتقّدم  املطلوبة.  املعايري  ي�ستويف  م�سروع  كل 

باالإ�سافة اإىل راأ�ض املال خدمات دعٍم متنّوعٍة ملّدٍة ت�سل 

تكاليف  اأّية  االأعمال  رّواد  دون حتميل  اأ�سهر  ثالثة  اإىل 

اإ�سافّية.

محرر الشؤون االقتصادية

�صورة جماعية على جانب املوؤمتر ال�صحفي ل�صركة »تنمو«                                                        ت�صوير: حميد جعفر

البوليتكنك ت�سارك مب�سابقة 

»الو�ساطة يف الق�سايا التجارية«

التقنية  البحرين  كلية  من  طالب  اأربعة  ي�سافر 

باري�ض  الفرن�سية  العا�سمة  اإىل  البحرين(  )بوليتكنك 

الق�سايا  يف  للو�ساطة  »التا�سعة  امل�سابقة  حل�سور 

اإذ  الدولية،  التجارة  غرفة  تنظمها  والتي  التجارية« 

قدرة  مدى  خاللها  يخترب  اأ�سبوع،  ملدة  امل�سابقة  ت�ستمر 

دون  واجلدال  واملناق�سة  التفاو�ض  على  املتناف�سني 

باحلقائق،  التقيد  اىل  اإ�سافة  العواطف،  وراء  االإجنراف 

والف�سل بني العواطف واالأمور االأخرى.

البحرين،  ململكة  بتمثيلها  البوليتكنك  وتفخر 

وكونها اأول موؤ�س�سات التعليم العايل امل�ساركة يف هذه 

اأن تكون لطالب اجلامعات يف تخ�س�ض  امل�سابقة املقرر 

القانون واإدارة االأعمال، وجتمع ما يقارب 500 م�سارك 

من خمتلف اجلامعات من اأكرث من 40 بلًدا. كما تعترب 

بوليتكنك البحرين موؤ�س�سة التعليم العايل الوحيدة يف 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي التي �ستقدم دورة �ساملة 

البديلة للطالب اجلامعيني،  املنازعات  خمت�سة بت�سوية 

يف  تعلموه  ما  لتجربة  الفر�سة  الطالب  تعطي  والتي 

امل�سابقة.

االأعمال  اإدارة  كلية  عميد  اأعرب  جهته،  ومن 

ببوليتكنك البحرين األي�سون رينولدز عن مدى �سعادته 

التي  املناف�سة  هذه  اإىل  البوليتكنك  من  فريق  بان�سمام 

بباري�ض،  الدولية  التجارة  غرفة  مقر  يف  �سنوًيا  تعقد 

على  لي�ض  الفر�سة  بهذه  تفوز  موؤ�س�سة  اأول  ولكونها 

م�ستوى جامعات اململكة فح�سب، بل على م�ستوى دول 

جمل�ض التعاون قاطبة.

واأو�سح رينولدز: »اأن خو�ض طالبنا هذه املناف�سة 

جمال  يف  وخا�سة  بدرا�ستهم،  كبري  ب�سكل  مرتبط 

القانون ومهارات الو�ساطة لت�سوية املنازعات التي هي 

االأعمال  اإدارة  كلية  لطلبة  الدرا�سية  املقررات  �سمن  من 

يف البوليتكنك، اإمنا الفرق الوحيد هو اأنه �سيتم تطبيق 

ما تعلموه خارج الف�سل الدرا�سي«.

اأعرب القائم باأعمال الرئي�ض التنفيذي  ومن جانبه، 

الع�سريي  اإبراهيم  حممد  الدكتور  البحرين  ببوليتكنك 

اإىل  البوليتكنك  من  طلبة  بان�سمام  �سعادته  مدى  عن 

غرفة  مقر  يف  �سنوًيا  تدار  التي  الدولية  امل�سابقة  هذه 

التجارة الدولية يف باري�ض، قائاًل: »اأنا متحم�ض لروؤية 

امل�سابقة  هذه  يف  البحرين  ململكة  املمثلني  اأول  طالبنا 

الدولية، وامل�ساركة يف رفع ا�سم مملكة البحرين، لتكون 

اأول دولة يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي ت�سارك يف 

اجلمهورية  بعد  عربية  دولة  وثاين  امل�سابقة،  هذه  مثل 

اللبنانية«.


