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  المفتوح في عمان يناقش دور ريادة األعمال االبتكار" المنتدى "حتمية 
يدعو الجميع للمشاركة في حلقة نقاشية مع أهم رواد األعمال وأصحاب المبادرات في مجمع المنتدى االقتصادي العالمي   ●

 الحالي مايو 18الملك حسين لألعمال في عمان الخميس 
خلق فرص عمل لجيل ومية يناقشان الحاجة إلى االبتكار هللا الثاني للتنقتصادي العالمي وصندوق الملك عبدالمنتدى اال ●

 الشباب
 الرابط المنتدى المفتوح الرجاء التسجيل عبر هذا شاركة فيللم ●

 
 

يدعو المنتدى االقتصادي العالمي، بالتعاون مع صندوق الملك عبد هللا  :2017مايو  14جنيف، سويسرا،  
للمنتدى حول ُتنظم ضمن المنتدى المفتوح  حواريةالنضمام إلى جلسة األفراد لللمرة األولى، والثاني للتنمية، 

 مايو من 18مجمع الملك حسين لألعمال، في عمان يوم الخميس القاعة الرئيسية لفي ، وذلك االبتكار حتمية
الجلسة وقد تم تطوير هذه الثانية والنصف من بعد الظهر.  الساعة ظهراً وحتىوالربع الواحدة  الساعة

 ورجال األعمال والجمهور فرصة لمناقشة دور االبتكار لتشكيل مستقبل أفضل.االستثنائية إلعطاء الطالب، 
 

حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والذي  ويتم تنظيم هذه الجلسة على هامش المنتدى االقتصادي العالمي
إلعداد لالنتقال ا" شعارتحت من أيار/ مايو الحالي  21وحتى  19في البحر الميت في األردن من ُينظم 
تعمل على شركة ناشئة من العالم العربي  100هذ اإلطار، تستعرض دورة المنتدى لهذا العام  ". وفيالجيلي
 الثورة الصناعية الرابعة.مالمح تشكيل 

 
 :الملهمين، ومنهماألعمال والمفكرين  روادمجموعة من إلى  انضم

 
عضو والمتحدة،  السابق لدى الوالياتالمملكة األردنية الهاشمية سفير ، رئيس مجموعة قعوار، وكريم قعوار• 

 ، األردنفي مجتمع القادة الشباب التابع للمنتدى االقتصادي العالمي
 
 األردن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسة• 
 
 األردن، 500أويسس فيصل حقي، الرئيس التنفيذي لشركة • 
 
، وعضو في مجتمع القادة الشباب التابع KMK لمجموعةناتي، المؤسس والرئيس التنفيذي خديجة إدريسي ج• 

 ، المغربللمنتدى االقتصادي العالمي
 
اب عصناعة األلرابطة شركات الورد ورئيس مجلس  س، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة ميسنور خري• 

 اإللكترونية األردنية، األردن
 

المنتدى وعضو مجلس اإلدارة لدى فيليب روسلر، رئيس المشاركة اإلقليمية والحكومية،  يقدم الجلسة• 
 االقتصادي العالمي

 
 ، األردنستشاريون العرب لتنمية األعمالالاليث القاسم، رئيس مجلس إدارة ة يدير الجلس• 
 (Shusmo) خالد األحمدجتماعي: التواصل االمسؤول وسائل و
 

إلى  ،بشكل حيويو ،. واليوم، يسعى االقتصاد األردنيللتغييرالطريق الوحيد  ، بل أضحىلم يعد االبتكار خياراً 
من أن ال بد ، وجيل الشبابأال وهو ، الثابت الوحيد موردهالعديد من التحديات بمساعدة وطأة توقع وتخفيف 

 .فيها اً إيجابي اً ث تغييرلُيحد يزدهر االبتكار في المنطقة
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هذا الرجاء التسجيل عبر  االبتكار، حتمية حول ضمن المنتدى المفتوحوحضور الجلسة الحوارية  إلى لالنضمام

عقد المنتدى يُ . أيار/ مايو 16األماكن محدودة، لذا الرجاء العلم بأن آخر موعد للتسجيل هو الثالثاء ، الرابط
لنصف من بعد الثانية واالساعة الواحدة والربع ظهراً وحتى  الساعة من أيار/ مايو 18المفتوح يوم الخميس 

القاعة الرئيسية لمجمع الملك في الواحدة ظهراً(، وذلك  الساعة الظهر، مع العلم بأنه سيتم فتح األبواب في تمام
 .http://wef.ch/mena17الموقع:  عبربث الجلسة مباشرة وسيتم ، حسين لألعمال، عمان، األردن

 
دى االقتصادي العالمي في دافوس االجتماع السنوي للمنتتبعاً للنجاح الذي تشهده جلسات المنتدى المفتوح خالل 

إلى اجتماعاته اإلقليمية للمرة المفتوحة للجمهور الحوارية هذا النوع من الجلسات المنتدى جلب يبسويسرا، 
مسؤولون قادة من جميع مناحي الحياة، من ضمنهم ، 2003جمع المنتدى المفتوح منذ إطالقه عام . وقد األولى

هذه تهدف . حكوميون وفنانون وقادة المجتمع المدني ورجال األعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين للشركات
تسهيل تبادل مجموعة واسعة من األفكار والخبرات من كافة أنحاء العالم وجمهور الإشراك الجلسات إلى 

 حة والمثيرة للجدل.والقصص حول القضايا المل
 

 -انتهى  -
 

 مالحظات للمحررين
 

  http://wef.ch/mena17تتوفر المزيد من المعلومات عبر
 http://wef.ch/agendaاقرأ مدونة المنتدى على 

 http://wef.ch/mena و  http://wef.ch/facebookبالمنتدى:انضم إلى صفحة فيسبوك الخاصة 
 http://wef.ch/picsتصفح أرشيف الصور على: 
  mena17وباستخدام الوسم # davos@و WEF_arabic@و WEF@تابع المنتدى على تويتر عبر 

 IFCMarketsوباستخدام الوسم #  IFC_org@تابع مؤسسة التمويل الدولية على تويتر عبر
 http://wef.ch/mحّمل تطبيق الجلسات الخاص بالمنتدى من 

 إن لينكدو بلس جوجلعلى المنتدى تابع أخبار 

  

 
عالمية. وهي تعمل المنتدى االقتصادي العالمي هو مؤسسة ملتزمة بتحسين حالة العالم من خالل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص ضمن روح المواطنة ال

ستقلة تهدف لتحسين ع األعمال، والسياسة وغيرهم من القادة المجتمعيين لتشكيل األجندات العالمية، واإلقليمية، والصناعية. ويعتبر المنتدى مؤسسة دولية ممع قطا
 http://www.weforum.orgاألوضاع في العالم من خالل إشراك قادة الفكر لصياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية 
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