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 المنتدى االقتصادي العالمي للشرق االوسط وشمال افريقيا يبدأ فعالياته في االردن

 
 

 
 

، في البحر الميت، 3106المنتدى االقتصادي العالمي للشرق االوسط وشمال افريقيا  تبدأ فعاليات -(2102يار أ 22البحر الميت، األردن )
تحسين ظروف النمو والمرونة" على تشكيل اقتصاد " الحدث الذي يمتد لثالثة أيام متواصلة تحت عنوان ركز. وي3106أيار  32في 

 قبل.المنطقة واألنظمة االجتماعية والحكم في المست
 

شخص من قادة دول الخليج والشرق االوسط وشمال افريقيا ومن أنحاء العالم. وسيحضر ممثلين من  311سيجمع الملتقى ما يزيد عن 
رجال االعمال والحكومات والمجتمع المدني والرواد من الشباب وممثلين من وسائل الصحافة واالعالم لمناقشة أهم التحديات التي تواجهها 

 البطالة والشفافية، تفاوت الدخل، تطورات القطاع الخاص، والبنية التحتية.، كةالمنطق
 

تعزيز ص عمل، الريادة والبنية التحتية، لهذا العام حول ثالثة محاور رئيسية: شراكات جديدة لخلق فر برنامج المنتدىولقد تم تشكيل 
 في المنطقة. ةنواالدارة االقتصادية، وتحسين الترابط والتعاون والمر

 
ترف به في المنطقة، يهدف اجتماعنا للعام ، "بناًء على دور االردن المعبورج برينديوصرح مدير عام المنتدى االقتصادي العالمي، السيد 

الجميع في  يدرك أنجدا فمن الضروري  ،طويلة األمد وتعزيز روح التعاون للتغلب على خطوط الصدع إلى دفع الحوار الجاد 3106
 .هذه األوقات المضطربة " تخطيالمنطقة الحاجة الملحة للتعاون ل

 

 سامر الخوري، سابك السعودية لشركةالرئيس التنفيذي  ،محمد بن حمد الماضي :من وتضم قائمة الرؤساء المشاركين في المنتدى كال

، نائب وجين يونج كاي، التنفيذي لبنك الكويت الوطني الرئيس، ابراهيم دبدوب، المقاوليناتحاد لشركة  رئيس قطاع الهندسة واإلنشاءات
لمجموعة اإلقليمي التنفيذي  الرئيس، ومارتين سين سة التمويل الدولية في العاصمة واشنطن،لمؤسالرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي 

 مساعد رئيس التحرير في جريدة الشرق االوسط في المملكة المتحدة. ، مينا العريبي زيورخ للتأمين، و

 

 الياني بن الحسين، الملك  الملك عبد هللادولة، أهمهم:  01وزير من  61شخصية معروفة، تتضمن  01 من وسيحضر االفتتاحية أكثر
 .محمود عباسرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية و رانيا العبد هللا

 
األمين  ،الدو فلوريس كويروجا ، مصر -أمين عام جامعة الدول العربية ،نبيل العربي ,رئيس وزراء األردن، كريم النسورعبد هللا عبد ال

وزير الصناعة ،  شريف رحماني , السابق األمين العام لجامعة الدول العربية ،عمرو موسى ,الرياض-العام لمنتدى الطاقة الدولية
فرانسيس مصر, -وزير المالية ،فياض عبد المنعم حسنين ابراهيم  ، الجزائر -والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمارات

وزير الخارجية  ،جون كيري , نائب وزير الخارجية الروسي  غينادي غاتيلوف، ,البريطاني لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة ،مود
 - ،نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي مين زو ,الواليات المتحدة االمريكية -سيناتور اريزونا الجمهوري،  جون ماكين , األميركي

 الكويت،- ئب رئيس مجلس الوزراء/ وزير الماليةنا مصطفى جاسم الشمالي وزير المالية التركي،  محمد شيمشك العاصمة واشنطن،
االمارات العربية  -وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشيخ  لبنى القاسمي ،االعلى االسالمي العراقي رئيس المجلس سعيد عمار الحكيم

الشرق  مبعوث الرباعية الدولية للسالم في، السعودية المملكة العربية -ر الصناعة والتجارةوزي توفيق بن فوزان الربيع  ،  المتحدة
 المملكة المتحدة. -توني بلير ،األوسط

 

 
 

 
 
 

  22و 22بين جالل  الملك عبد هللا الياني بن الحسين يفتتح مراسم فعاليات المنتدى االقتصادي العالمي المنعقدة في منطق  البحر الميت، في الفترة 
 .2102أيار 

  دول . 22حكومات من اعضاء دول  سيشاركون في المنتدى، بمن فيهم رؤساء واليات و 01عن  من ما يفوق مشترك 011أكير من 

  :يمكن الحصول على المزيد من المعلومات المتوفرة على الموقعhttp://wef.ch/mena13 

 آلي بادالموبايل وا على 2102المنتدى االقتصادي العالمي للشرق االوسط وشمال افريقيا  تنزيل تطبيق 
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 مالحظات للمحررين
 

  http://wef.ch/mena13: المزيد من المعلوماتطالع على لإل
 http://wef.ch/mena13pix: أفضل الصور لإلطالع على

  http://wef.ch/live : لمشاهدة فعاليات الجلسات مباشرة
 http://wef.ch/mena13insights: فيديو، آراء، وتحليالت الجلسات عشاهدة مقاطلم

  http://wef.ch/facebook: لتصبح معجبا بالمنتدى عبر الفيسبوك
  http://wef.ch/twitter(hashtag #WEF) http://wef.ch/livetweet andعبر تويتر:  اتبع المنتدى

  oghttp://wef.ch/blاقرأ مبوبة المنتدى: 

 google+ :http://wef.ch/gplusاتبع المنتدى عبر 

 http://wef.ch/publicappsتطبيق المنتدى متوفر على: 

 

 
ع العالم من خالل إشراك القادة في شراكات لصياغة أجندة منظمة دولية مستقلة ملتزمة بتحسين أوضاالمنتدى االقتصادي العالمي هو 

 .سات اإلقليمية والدوليةالسيا
ويتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقراً له، مؤسسة حيادية ال تهدف إلى  الربح  0300يعد المنتدى االقتصادي العالمي الذي تأسس عام 
  )http://www.weforum.org.(وال ترتبط بأية مصالح سياسية أو حزبية أو قومية 
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