
بحضور وزراء الصناعة بمصر واإلمارات واألردن والبحرین

انطالق فعالیات االجتماع الثاني للجنة العلیا للشراكة الصناعیة التكاملیة بالقاھرة...واإلعالن عن انضمام
مملكة البحرین

دوالرملیار3.4بتقدرباستثماراتاالولىالمرحلةفيللتنفیذمؤھالمشروعا12ً

المستھدفةالقطاعاتفيلمشاریعمقترحا87تستعرضالتنفیذیةاللجنة

اللجنة العلیا تستعرض تقاریر عمل للقطاعات المستھدفة وتلتقي عدداً من رؤساء الشركات الصناعیة التي قدمت
مشاریعھا

عقد ورش عمل واجتماعات على مدار یومین للشركات العاملة في مجاالت الزراعة واألغذیة واألسمدة واألدویة

نیفین جامع: الشراكة الصناعیة بین الدول األربع نواة لتحقیق التكامل الصناعي وتأمین سالسل التورید وتحقیق
االكتفاء الذاتي وإرساء تنمیة اقتصادیة مستدامة

انضمام مملكة البحرین للشراكة یسھم في توسیع نطاقھا وتعظیم االستفادة من المقومات الصناعیة للدول األطراف

ضرورة التكاتف والترابط بین الدول العربیة وتنفیذ المزید من الشراكات االقتصادیة لمواجھة تداعیات التحدیات
االقتصادیة الدولیة

یوسف الشمالي: الشراكة الصناعیة بین الدول األربع تمثل فرصة حقیقیة إلقامة شراكات جدیدة بین رجال األعمال من
األردن ومصر واإلمارات والبحرین وتوسیع مجاالت التعاون واإلتفاق على إستثمارات تنعكس إیجاباً على التنمیة

المستدامة المنشودة

االجتماع استعرض مشاریع ذات أولویة لبلداننا لتعزیز األمن الغذائي واألمن الدوائى بما یكفل إستدامة توفیر السلع
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سلطان بن أحمد الجابر: نرحب بانضمام مملكة البحرین الشقیقة شریكاً أساسیاً وفاعالً، حیث یقوم القطاع الصناعي في
البحرین بدور حیوي وأساسي في التنمیة االقتصادیة المستدامة

أدعو الشركات إلى االستفادة القصوى من الشراكات النوعیة والمزایا التنافسیة في الدول المشاركة واالنتقال الى مراحل
متقدمة من دراسات الجدوى للتنفیذ

/ADQ/"القابضة"شركةستدیرهالذياالستثماريالصندوقخاللمنبالشراكةالجادالتزامھاعلىتؤكداالمارات
الشراكةھذهعنالمنبثقةالمشاریعفيلالستثماردوالرملیارات10بقیمة

زاید بن راشد الزیاني: نقدر دعمكم النضمام مملكة البحرین لھذه الشراكة التي تنم عن الحرص لتعزیز التكامل الصناعي
والسعي لتحقیق تنمیة صناعیة مستدامة

مملكة البحرین حققت نجاحاً ونمواً متواصالً على مدى السنوات الماضیة في القطاع الصناعي نتیجة للسیاسات التي
تبنتھا الحكومة

لتنمیةالتكاملیةالصناعیةللشراكةالعلیاللجنةالثانىاالجتماعفعالیاتالقاھرة-المصریةبالعاصمة–الیومانطلقت
وھمالثالثبالدولالصناعةوزراءاللجنةترأسحیثواألردنواإلماراتمصرمنكلتضموالتىمستدامةاقتصادیة

والتكنولوجیاالصناعةوزیرالجابرأحمدبنسلطانالدكتور/ومعالىوالصناعةالتجارةوزیرةجامعنیفینالسیدة/معالى
األردنیةبالمملكةوالتموینوالتجارةالصناعةوزیرالشماليیوسفوالسید/المتحدةالعربیةاإلماراتبدولةالمتقدمة

الھاشمیة.

الثالثالدولجانبإلىالتكاملیةالصناعیةالشراكةمبادرةإلىالبحریندولةانضمامعناإلعالناإلجتماعاتشھدتوقد
المؤسسة للشراكة، وذلك بحضور السید/ زاید بن راشد الزیاني وزیر الصناعة والتجارة بمملكة البحرین.

یومینمدىعلىعقدتوالتىالصناعیةللشراكةالتنفیذیةاللجنةعنالصادرةالتوصیاتالعلیااللجنةاعتمدتوقد
مشروعا87ًبـقائمةأعدتحیثواألدویة،واألسمدةواألغذیةالزراعةمجاالتفىالعاملةالشركاتبمشاركةبالقاھرة
الزراعةقطاعاتفىالجدوىدراساتمرحلةفىللدخولمؤھالمشروعا12ًبینھاومنالمستھدفةالقطاعاتفىمقترحاً
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القادمةالمرحلةفىالتركیزمعدوالر،ملیار3.4قدرھامبدئیةبإستثماراتأولىكمرحلةواألدویةواألسمدةواألغذیة
على قطاعات المعادن والكیماویات والبالستیك والمنسوجات والمالبس.

یمثلالعربيالصناعيالتكاملتحقیقانوالصناعةالتجارةوزیرةجامعنیفینالسیدة/اكدتاالجتماعخاللكلمتھاوفى
بیناالقلیمیةالشراكةتعزیزاھمیةعكستوالتيالعالمیةاالقتصادیةلالزمةالسلبیةالتداعیاتلمواجھةحتمیةضرورة

لشعوبالرفاھیةوتحقیقالمستدامةالتنمیةخططتنفیذفيرئیسيكالعبالخاصالقطاعدوروتفعیلالعربیةالدول
المنطقة العربیة

لتحقیقاساسیةركیزةتمثلواالردنواالماراتمصرمنكلبینالموقعةالتكاملیةالصناعیةالشراكةانالوزیرةوقالت
سالسلوتكاملالصناعةوتوطینالذاتي،االكتفاءوتحقیقالتوریدسالسلتأمینخاللمنوذلكالمنشودالصناعيالتكامل
منالمزیدخلقفيتسھممستدامة،اقتصادیةتنمیةوتحقیقمضافة،قیمةذاتمتكاملةصناعاتإلىللوصولالقیمة،
توسیعفيستسھموالتيالشراكةھذهالىالشقیقةالبحرینمملكةبانضمامالكبیرمصرترحیبعنمعربةالعمل،فرص

نطاق الشراكة وتعظیم االستفادة من المقومات الصناعیة للدول االربع.

الجھودتعزیزإطارفيیأتيالتكاملیةالصناعیةللشراكةالعلیااللجنةالجتماعالقاھرةاستضافةانجامعوأوضحت
یسھموبماالصناعيالتكامللتحقیقمشتركتعاونصیغإلىللتوصلوالبحرین،واالردنواالماراتمصربینالمشتركة

في دفع العالقات االقتصادیة بین الدول االعضاء المشاركة لمستویات متمیزة وبما یعود بالنفع على شعوب الدول الشقیقة.

الساحتینعلىواالقتصادیةالسیاسیةالمتغیراتمنالعدیدتشھدالحالیةالفترةإنإلىوالصناعةالتجارةوزیرةواشارت
منالمزیدوتنفیذالعربیةالدولبینفیماوالترابطالتكاتفمنالمزیدإلىیدعوالذياألمروھووالعالمیة،اإلقلیمیة

الشراكات االقتصادیة لتوفیر الحمایة النسبیة لشعوب الدول األربع من التقلبات الحالیة والمستقبلیة.

البشریةاإلمكانیاتوكذاالكبیرةاالقتصادیةوالمقوماتالمشتركالتعاونفرصمناألستفادةأھمیةإلىجامعولفتت
الشراكاتوإقامةالخبرات،تبادلخاللمناالقتصادیةالعالقاتلدعماالربعبالدولالمتاحةوالتكنولوجیةوالعلمیة

واالستفادة من اسواق الدول األربع في تعزیز معدالت التجارة البینیة.

تحقیقفيالتعاونتعزیزفىتسھموالبحرینواالردنواالماراتمصربینالصناعیةالشراكةأنإلىالوزیرةونوھت
سعیاًالمشتركةالمصالحتحققتنمیةوكذامشتركة،صناعیةمشروعاتخاللمناألربعالدولبینالقیمةلسالسلتكامل

كافةتقدیمعلىالمصریةالحكومةحرصمؤكدةوالمستدامة،الشاملةاالقتصادیةوالتنمیةالذاتي،االكتفاءتحقیقنحو
العاجلةاإلجراءاتكافةواتخاذالمشاركة،الدولبینالعقباتكافةوإزالةالشراكة،ھذهدعمشأنھامنالتيالتیسیرات

الكفیلة بتنفیذ خطة عمل الشراكة بمراحلھا المختلفة، لتحقیق الھدف المشترك، وبما یعود بالنفع على الدول الشقیقة.
العربیةاالماراتلدولةالمتقدمةوالتكنولوجیاالصناعةوزیرالجابرأحمدبنسلطانالدكتور/معاليقالجانبھومن

سیديرؤیة"تؤكدمستدامة:اقتصادیةلتنمیةالصناعیةالتكاملیةللشراكةالعلیااللجنةاجتماعفيكلمتھبدایةفيالمتحدة

وتكاملھاالجھودوتضافرالتعاونأھمیةعلىهللا،حفظھ،الدولةرئیسنھیانآلزایدبنمحمدالشیخالسموصاحب
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مجاالتمنواالستفادةالمجتمعات،وازدھارونموالستقرارأساسيكممّكنإلیھاننظرالتياالقتصادیةالتنمیةلتحقیق

التكامل والمزایا التنافسیة واإلمكانات لدى الدول الشقیقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادیة مستدامة. "

شركةستدیرهالذياالستثماريالصندوقخاللمنبالشراكةالجادالتزامھاعلىاالماراتدولة"تؤكدمعالیھ:وأضاف

المتفقالقطاعاتفيالشراكةھذهعنالمنبثقةالمشاریعفيلالستثماردوالرملیارات10بقیمة/ADQ/"القابضة"

ستركزالتياألولىالعشرالمشاریعوقائمةاألساسیةالخمسالقطاعاتالعلیاللجنةاألولاالجتماعفيحددناولقدعلیھا.

إلىاآلنوانتقلناالمتوقعة،االقتصادیةوالقیمةإلیھ،نطمحالذيوالنموالصناعیةالفرصواستشرفناالشراكة،ھذهعلیھا

تمالتيالعملوورشالفنیةاالجتماعاتخاللمنالشراكة،ھذهبدءعندإعالنھاتمالتيالمستھدفاتھذهتنفیذمرحلة

عقدھا".

مملكةفيالصناعيالقطاعیقومحیثالشراكة،ھذهفيوفاعالًأساسیاًشریكاًالبحرینبانضمامالیومنرحب"معالیھوقال

واستراتیجیتھاالناجحة،الصناعیةتجربتھاللبحرینأنكماالمستدامة،االقتصادیةالتنمیةفيوأساسيحیويبدورالبحرین

الخدماتوتوفراالستراتیجيبالموقعأیضاًوتتمیزالیوم،الرباعیةالشراكةھذهمنستعززالتيومبادراتھاالصناعیة،

توافقإلىإضافةلالستثمارات،الداعمةاالعمالوبیئةوالمبتكرة،المدربةالبشریةوالمواردالمتقدمة،اللوجستیة

استراتیجیتھم الصناعیة مع أھداف الشراكة الصناعیة التكاملیة لتنمیة اقتصادیة مستدامة".

الدورونقدرالعلیا،اللجنةالجتماعاستضافتھاعلىالشقیقةالعربیةمصرجمھوریةإلىبالشكر"نتوجھمعالیھوأضاف

ھذهإنجاحأجلمنالعربیة،مصروجمھوریةالشقیقة،الھاشمیةاألردنیةالمملكةمنكلفيالشركاءبھیقومالذيالفاعل

لتنمیةالتكاملیةالصناعیةللشراكةالتنفیذیةاللجنةأعضاءإلىالشكرنوجھكماالمبذولة.والجھودالوسائلبكلالشراكة

محّدثةقائمةإلىللوصولالخاص،القطاعشركاتمعبالتعاونالماضیةالفترةخاللجھودھمعلىمستدامةاقتصادیة

شركاتمنالمطلوبةالقادمةالخطواتعلىوالوقوفالقائمةھذهالستعراضونتطلعالمحتملة،المشتركةللمشاریع

بشكلتنفیذھاضمانوكذلكالمشاریع،جدوىلضمانالداعمةوالھیئاتالحكومیةالجھاتمنوأیضاالخاص،القطاع

سریع وفق أفضل المعاییر والممارسات".

المشاركة،الدولفيالتنافسیةوالمزایاالنوعیة،الشراكاتمنالقصوىاالستفادةإلىالشركات"أدعومعالیھ:وقال

الممّكناتدراسةعلیناحكومیة،وھیئاتكجھاتلناوبالنسبةللتنفیذ،الجدوىدراساتمنمتقدمةمراحلإلىواالنتقال

للمشاریع،األمثلالتنفیذلضمانوالمساندةالدعموتوفیرالعقبات،لتذلیلوسعنافيماكلوبذلالمشاریع،لھذهالمطلوبة

وتحقیق أقصى استفادة اقتصادیة واجتماعیة مستدامة".

فيالتكاملوتحقیقالصناعي،القطاعبتطویرالراغبةاألطرافمنمزیدالنضماممفتوحةالشراكةھذه"معالیھوأضاف

یؤديأنالجماعيوالعملالجھودلتضافریمكنحیثدولة،كلفيالتنافسیةالمزایامنواالستفادةوالصناعات،الموارد

4



التنمیةفيوالمساھمةالعمل،فرصمنالمزیدوخلقاإلمداد،سالسلوتأمینالتكالیف،خفضخاللمنمثمرة،نتائجإلى

االقتصادیة، وتعزیز االكتفاء الذاتي، إضافة إلى االستفادة من خطط التطویر التكنولوجي، واستشراف المستقبل".

یأتىالیوماجتماع"إنالھاشمیةاألردنیةبالمملكةوالتموینوالتجارةالصناعةوزیرالشماليیوسفالسید/قالوبدوره

وتتویجاًالخاصةالقطاعاتفعالیاتومشاركةالماضیینالیومینفىللشراكةالتنفیذیةاللجنةإلجتماعاتإستكماالً

وأصحابدولنافىالمختصینوضمتالماضیةاألسابیعخاللبزخمعقدتالتىالقطاعیةالعملوورشلإلجتماعات

ومصراإلماراتودولةاألردنإعالنعلىشھرانمرحیثواألغذیة،واألسمدةوالزراعةاألدویةقطاعاتفىاألعمال

على إطالق الشراكة الصناعیة التكاملیة لتحقیق التنمیة المستدامة فى أبو ظبي.

المختلفةاألشكالدعمفىدائماًسباقاًاألردنیكونأنالحسینبنالثانىهللاعبدالملكجاللةتوجیھاتإلىالشماليوأشار

والقمموالتنسیقالتعاونجھودتضافرحولدولناقادةرؤيمنالیومإجتماعإلیھیستندماوھوالمشتركالعربىللعمل

تأكیداًیأتياإلجتماعھذاأنإلىالفتاًاألربع،للدولمثمراقتصاديلتعاوننواةستصبحوالتىالغایةلھذهعقدوھاالتى

فعلیةإقتصادیةتكاملیةنحوالمنھجىالسعىمنجدیدةلمرحلةوإنطالقةدولنابینواالقتصادیةالسیاسیةالعالقاتعلى

المشتركالتعاونمنجدیدةمرحلةلتدشینالشقیقةالعربیةالدولمنالمزیدإنضمامنجاحھاویجتذبشعوبناأثرھایلمس

والتكامل االقتصادي البناء.

بماالصناعیةالشراكةلمبادرةإقتصادیاًوزخماًقویةدفعةسیشكلالشراكةھذهفىالبحرینممكلةتواجدأنإلىولفت

وتحقیقالمبادرةأھدافتعزیزعلىقادرةفریدةصناعیةشراكاتوبناءالمنشوداالقتصادىالتكاملتحقیقفىیسرع

والعملالوثیقالتعاونعلىتقومجدیدةمرحلةتأسیسفيیسھمبمالشعوبناالعیشورغدبلداننافىاالقتصادىالنمو

المشترك لتحقیق رؤي قادتنا ومصالح دولتنا وشعوبنا.

منللحدجادةعملیةحلولإلیجاداألولویاتترتیبفیجبالعالمىالغذائىاألمنأزمةبروزمعأنھالشماليوأضاف

أنإلىمشیراًمستقبلیة،عالمیةإضطراباتأليللتصدىالالزمةالقوةإقتصاداتناوإكسابودولناشعوبناعلىإنعكاستھا

مناألعمالرجالبینجدیدةشراكاتخاللمنفعلیةمشروعاتإلىعلیھالتوافقتممالترجمةحقیقیةفرصةھناك

التنمیةعلىإیجاباًتنعكسإستثماراتعلىواإلتفاقالتعاونمجاالتوتوسیعوالبحرینواإلماراتومصراألردن

المستدامة التى ننشدھا.

ذاتمشاریعاالجتماعخاللبحثتاألربعالدولأنالھاشمیةاألردنیةبالمملكةوالتموینوالتجارةالصناعةوزیرونوه

أىدونویحولالسلعتوفیرإستدامةیكفلبماالدوائىواألمنالغذائياألمنتعزیزشأنھامنلبلدانناواألولویةاالھتمام

تكالیفویخفضاالقتصادىوالتنوعالنموویحفزبلسعریةتشوھاتمنذلكعنینتجقدوماإختالالتأوانقطاعات

الحسینبنالثانىهللاعبدالملكجاللةجمعتالتىالقمملقاءاتأنإلىالفتاًللسلع،بدیلةمصادرإیجادویسھلالورادات

نھیانآلزایدبنمحمدالشیخوسموالسیسيالفتاحعبدالرئیسوفخامةخلیفةآلعیسيبنحمدالملكجاللةوأشقائھ
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المنطقةوقضایاالمشتركةالمسائلمنالعدیدحولالنظروجھاتتطابقوأظھرتاألھدافھذهتحقیقأھمیةأكدت

العربیة.

السموصاحبتحیاتكلمتھفيالبحرینمملكةفيوالتجارةالصناعةوزیرالزیانيراشدبنزایدسعادةنقلجھتھمن

لھذهالبحرینمملكةانضماملدعموتقدیرهالوزراء،مجلسرئیسالعھدوليخلیفةآلحمدبنسلماناألمیرالملكي

صناعیةتنمیةلتحقیقوالسعيوالعالم،العربیةالدولبینالصناعيالتكاملتعزیزعلىالحرصعنتنمالتيالشراكة

تنمیةلبلوغالبحرین،ملكخلیفةآلعیسىبنحمدالملكالجاللةصاحبوتطلعاترؤىمعینسجمماوھومستدامة

اقتصادیة شاملة األبعاد، وخلق الفرص النوعیة الواعدة.

وجاءالصناعي،القطاعفيالماضیةالسنواتمدىعلىمتواصالًونمواًنجاحاًالبحرینمملكةحققت"لقدسعادتھوقال

منتجاتعلىاالعتمادعدمإلىتھدفكانتوالتيالماضيالقرنستینیاتمنذالحكومةتبنتھاالتيللسیاساتنتیجةذلك

مجاالتفيتعملمصانعتأسیسطریقعنمتنوعاًقطاعاًالصناعيالقطاعوجعلفحسب،الطبیعيوالغازالنفط

عناألجنبیةاالستثماراتجذبإلىوالسعيجدیدة،صناعیةمناطقإنشاءعلىعالوةوغیرھا،والبتروكیماویاتاأللمنیوم

طریق تشجیع المشاریع الصناعیّة وتھیئة البنیة التحتیة إلقامتھا".

الصناعةقطاعاستراتیجیةالبحرینمملكةحكومةدشنتالصناعي،بالقطاعالنھوضأجل"ومنسعادتھوأضاف

ھيرئیسیةمحاور5تتضمنوالتياالقتصاديالتعافيخطةمنمحوريكجزء،2021دیسمبر30في)2022-2026(

وتحدیثمھنیاً،البحرینیینوتوجیھالمستثمرین،تجربةوتحسینالتحتیة،البنیةفيواالستثمارالوطنیة،الصناعاتتعزیز

المنشأ،وطنیةالقطاعصادراتوزیادةالصناعي،للقطاعاإلجماليالمحلّيالناتجرفعإلىوتھدفوالقوانین،التشریعات

وتطبیقالرابعة،الصناعیةالثورةنحوالقطاعتحّولدعمعلىاالستراتیجیةوترتكزللمواطنین.واعدةعملفرصوتوفیر

ورقمنھالتكنولوجیةالتحتیةالبنیةفياالستثماروتشجیعواالجتماعیة،البیئیةوالحوكمةللكربونالدائرياالقتصادمفھوم

ومستدامةمتطورةلصناعةللوصولالخلیجیةالصناعاتتكاملعبروالتوریداإلمدادسالسلكفاءةوزیادةالتصنیع،

معتتقاطعالتيالصناعاتمنعدداًاالستراتیجیةھذهخاللمننستھدفحیثوُمتقّدمة،مبتكرةمبادراتعلىترتكز

فيالتحویلیةالصناعاتسیماالواالزدھارللنموفرصاًتوفّربأنھانؤمنوالتيالمبادرة،ھذهفيالمستھدفةالصناعات

األخضروالھیدروجینالمتجددةالطاقةفيوالمتمثلةالنظیفةالصناعاتإلىباإلضافةوالبتروكیماویات،األلمنیومقطاعي

الصناعاتجانبإلى،2060العامبحلولالكربونيالحیادإلىالوصولفيالبحرینمملكةالتزامیدعمماواألزرق

الغذائیة والدوائیة، وصناعات اإللكترونیات الدقیقة".

وھذااالجتماعاتھذهاستضافةعلىالعربیةمصربجمھوریةوالصناعةالتجارةوزارةإلىالجزیلالشكرمعالیھووجھ

الحدث الھام في مسیرة التنمیة الصناعیة.

عرض تفصیلي حول الشراكة
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اإلمارات،دولةفيالمتقدمةوالتكنولوجیاالصناعةوزارةوكیلالسویدي،صوینععمرسعادةقدماالجتماع،وخالل

وفرصالمستھدفة،القطاعاتحولالعملورشإلیھتوصلتوماالصناعیة،الشراكةبشأنالمستجداتأبرزتناولعرضاً

وأبرزالبحرین،انضمامسیشكلھاالتيواإلضافةالمستھدفة،القطاعاتفياألولویةذاتوالمشاریعالصناعياالستثمار

التطلعات خالل الفترة المقبلة من أجل تطویر ھذه الشراكة.

مداخالت مھمة للرؤساء التنفیذین

إلىاالنضمامدلیلعلىالتصدیقمستدامةاقتصادیةلتنمیةتكاملیةصناعیةلشراكةالعلیاللجنةالثانياالجتماعشھدكما

عملتقاریرعرضتمكماللشراكة،العلیاللجنةاألولاالجتماعمحضرعلىوالتصدیقالتكاملیة،الصناعیةالشراكة

االستماعإلىإضافةالمعادن،وقطاعوالملبوسات،األنسجةوقطاعاألدویة،وقطاعواالسمدة،واألغذیةالزراعةلقطاعات

إلى مداخالت ومشاركات مھمة للرؤساء التنفیذین من شركات صناعیة في الدول المشاركة.

مزایا الدول في الشراكة الصناعیة

من%30واالردن)ومصراالمارات(منلكلاإلجماليالمحليالناتجإجماليفيالصناعيالقطاعمساھمةوتبلغ
لصادراتھااإلجمالیةالقیمةوصلت،2019عاموفيإفریقیا،وشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالصناعةقطاعمساھمة

سكانمن%27یمثلوننسمةملیون122الدولھذهفيالسكانعددإجماليیبلغفیمادوالر،ملیار65إلىالصناعیة
األجنبياالستثمارقیمةووصلتعاماً،24سندونالشبابمن%49بینھممنإفریقیا،وشمالاألوسطالشرقمنطقة

قیمةتصلكما،2020-2016الفترةخاللدوالرملیار151إلىواألردنومصر،اإلمارات،دولةفيالمباشر
399الوارداتقیمةوبلغت،2019عامفيكمادوالرملیار433إلىالدولھذهمنالعالمدولإلىاإلجمالیةالصادرات

والنقل،الخدمات،مجالفيمتطورةوبنیةالصناعي،للقطاعداعمةواستراتیجیاتومبادراتتقریباً،دوالرملیار
تدعموتشریعاتقوانینظلفيالصناعیة،والمناطقاألموال،ورؤوسوالخبرات،الخام،الموادوتوفروالشحن،

االستثمارات المحلیة واألجنبیة.

البحرین شریك فاعل

المتوقعمنحیثللشراكة،إیجابیةإضافةدوالر،ملیار39اإلجماليالمحليناتجھایبلغالتيالبحرینانضماموسیشكل
ملیار1.7بمقداروالزراعةالغذاءقطاعفرصوزیادةدوالر،ملیار809إلىالشراكةلدولاإلجماليالمحليالناتجزیادة

مندوالرملیار0.5ووالبالستیكیة،الكیماویةالموادفيدوالرملیار1.7والمعدنیة،المنتجاتفيدوالرملیار4ودوالر،
الخام.األلمنیومصادراتمندوالرملیار2.36قیمتھمااضافةالطبیة،المنتجات

دوالرملیار106.26مناألوسطللشرقالمضافةالصناعیةالقیمةفيالشراكةمساھمةمنالبحرینانضمامیزیدوسوف
2.3البحرینوتضیفاألوسط.الشرقفيالمضافةالصناعیةالقیمةمن%30یمثلماوھودوالر،ملیار112.56إلى

قطاعاًالبحرینوتمتلكاألربعة،البلدانفيالصناعیةالتنمیةفياستخدامھایمكنالتيالحدیدخاماتقیمةمندوالرملیار
االستثمارمندوالرملیار4.3والصناعةفيموظف55000وصناعیةشركة9500منأكثریضمقویاًصناعیاً

األجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.
7



وأنشأتواالقتصاد،الدخلمصادرتنویعإلىیھدفوالذيالصناعي،القطاععلى1975عاممنذالبحرینمملكةوتركز
المشاریعوتعزیزتشجیعطریقعناألجنبیةاالستثماراتجذبعلىعملتكماجدیدة،صناعیةمناطقالبحرین

علىالبحرینفيالصناعاتتركزحیثالمحلیة،الصناعةنموتسھیلأجلمنالقطاعتوسیعإلىباإلضافةالصناعیة،
إلىباإلضافةوالھندسة،الجاھزة،المالبسوصناعةالغذاء،ومعالجةاأللمونیوم،وصھروالبالستیك،البتروكیماویات،

إصالح السفن، وعملیات تحبیب الحدید، وصناعة األسمدة، إضافة إلى وجود قطاع مصرفي نشط في المملكة.

وتعدالصناعة،قطاعفيالكاملةاألجنبیةبالملكیةیُسمحكماسنویاً،دوالرملیار4بقیمةمعدنیةمنتجاتالبحرینوتصدر
تحمیلبعملیاتبقیامھالمنامة،فيیقعالذيسلمانمیناءویتمیزالعربي،الخلیجمنطقةفيللعملیاتمثاليمركزالبحرین
والشحنالتخزینمجالفيالجویةاللوجستیةالعملیاتإلىإضافةعال،مستوىعلىواستیرادوتصدیروشحن

والمساحات المتوفرة.

وفد اإلمارات المشارك

لدىالدولةسفیرةالكعبي،مریمسعادةالعلیا،اللجنةاجتماعاتفيالمشاركالمتحدةالعربیةاإلماراتدولةوفدوضم

عبدهللاوسعادة،ADQالقابضةلشركةالتنفیذيوالرئیسالمنتدبالعضوالسویدي،حسنمحمدوسعادةالقاھرة،

الرئیساللمكي،سعیدوبدرالصناعیة،التنمیةلقطاعالمساعدالمتقدمةوالتكنولوجیاالصناعةوزارةوكیلالشامسي،

التنفیذي لشركة أدنوك للتوزیع، ومحمد سیف العریاني، الرئیس التنفیذي لشركة أدنوك الدولیة.

الجانبعنالتنفیذیةاللجنةورئیسالوزیرةمستشارالعشرى،حاتمالسید/االجتماعاتفيالمشاركالمصريالوفدوضم

الكریمعبدمحمدوالمھندس/الصناعیةللتنمیةالعامةالھیئةرئیسالزالطمحمداللواء/وھماللجنةوأعضاءالمصرى

المصریة،الصناعاتالتحادالتنفیذيالمدیرالعظیم،عبدخالدوالدكتور/الصناعة،تحدیثلمركزالتنفیذيالمدیر

والدكتور/ محمد لبیب، معاون الوزیرة.

االردنیةالمملكةسفیرالعضایلةامجدالسفیرسعادةاالجتماعاتفيالمشاركالھاشمیةاألردنیةالمملكةوفدوضم

التجاریةالسیاساتمدیرجریسوفاءوالسیدة/والتجارةالصناعةوزارةعامامینالزعبيدانھوالسیدة/بالقاھرة،

الخارجیة بوزارة الصناعة والتجارة باالضافة الى الوزیر مفوض علي البصول

لدىالبحرینمملكةسفیرالجودرمحمدبنھشامالسیدسعادةاالجتماعاتفيالمشاركالبحرینمملكةوفدضمكما

خالدوالدكتورالوطنيواالقتصادالمالیةبوزارةالوطنيلالقتصادالوزارةوكیلالعلويصالحاسامةوالسید/القاھرة،

العلوي الوكیل المساعد لتنمیة الصناعة .

االجتماع األول للجنة العلیا
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العربیةاإلماراتدولةبینالموقّعةمستدامة،اقتصادیةلتنمیةالتكاملیةالصناعیةللشراكةالعلیاللجنةاألولاالجتماعوكان

آلیاتاالجتماعبحثحیثالماضي،یونیومطلعانعقدقدالعربیة،مصروجمھوریةالھاشمیة،األردنیةوالمملكةالمتحدة،

قطاعمظلةتحتاالقتصادیةالجدوىذاتالفرصوتیرةوتسریعإلیھا،جددأعضاءانضمامخاللمنالشراكةتوسیع

عملفرقمعوالتنسیقالقطاعات،منالمزیدإشراكخاللمنوالتكاملالتعاونوتسھیلالمشاركة،الدولفيالصناعة

علىالتركیزمعالشراكة،ھذهخاللمنللنمووتوقعاتھمرؤاھمإلىلالستماعالخاصوالقطاعحكومیةجھاتتشمل

تشملقطاعات،خمسةعلىتركزالتيالصناعیةالشراكةھذهتفعیلفيالمھمودورهالخاصالقطاعمشاركةأھمیة

الزراعة واألغذیة واألسمدة، واألدویة، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكیماویات.

مھام اللجنة العلیا

القطاعجھاتتمكینأبرزھاالمھام،منبمجموعةمستدامةاقتصادیةلتنمیةالتكاملیةالصناعیةللشراكةالعلیااللجنةوتُعنى

القطاعاتفيباالستثمارالمھتمةالشركاتإشراكخاللمنبالشراكة،الخاصةاالستثماریةالمشاریعتنفیذمنالخاص

ذاتالمشاریعلتنفیذالطریقخارطةووضعاألولویة،ذاتللمشاریعالجدوىدراساتوتحدیدالمشاركة،بالدولالرئیسیة

القطاعمعبالشراكةالصناعياالستثمارلتحفیزوالممكناتالتحدیاتأھمرصدوكذلكاألولى،المرحلةضمناألولویة

الخاص، وصوالً إلى تحدید وتمكین مقومات تنفیذ المشاریع ذات األولویة.
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