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  الثورة الصناعیة الرابعةمالمح تشكیل تعمل على  ةناشئعربیة  شركة 100تعّرف على أھم  
شركة إقلیمیة ناشئة  100الختیار مع مؤسسة التمویل الدولیة یتعاون المنتدى االقتصادي العالمي   •  
  مشاریع القائمة في العالم العربيللیزداد باستمرار ویشكل تحدیاً  الناشئة المشاریع في تثمار االس •
دولة 18ل أفریقیا رواد أعمال من الشرق األوسط وشما لمنطقةالمنتدى االقتصادي العالمي  یشارك في •  
http://wef.ch/4irstartups الرجاء زیارة ،الناشئة الشركاتعن  لمزید من المعلوماتل •  

 
 

-2017 مایو 10 ا، جنیف، سویسر العالمیة  تمویلمؤسسة المع  عاونالمنتدى االقتصادي العالمي بالت یعمل 
 وقد تممستقبل الثورة الصناعیة الرابعة.  رسم مالمحالتي تعمل على  ،الناشئة العربیة الشركاتمن  100 لجمع

 .في المنطقة ینالناجحورواد األعمال كبار الخبراء وأصحاب المشاریع بالتعاون مع الناشئة  الشركاتتلك اختیار 
ممثلي الحكومات، وقطاع األعمال والمجتمع المدني من شخصیة  1000 بـ المختارةالشركات  سیجتمع ممثلوو

من  األردن بفي البحر المیت والذي سیعقد الشرق األوسط وشمال أفریقیا  في المنتدى االقتصادي العالمي حول
. من أیار/ مایو 21وحتى  19  

 
تكنولوجیا الوخدماتھا على  ،ومنتجاتھا ،نماذج أعمالھاالمختارة  ائةمن المشاریع الملبیة العظمى اتبني الغو
في رواد االنتقال الجیلي فھم  ،جیا األقمار الصناعیةوتكنولو ،تقنیة البلوك تشینو ،ناعيكالذكاء الص حدیثةال

 ،واالتصاالت ،ة في النقلاحتیاجات أساسییعملون على تلبیة  ،ذاتھوفي الوقت . الشرق األوسط وشمال أفریقیا
ً یمكنك طلب طعام  ،بمساعدة ھذه الشركات، فالدفع عملیاتو  لغةوتعلیم األطفال  ،من قبل الالجئینمطھو منزلیا

باللغة العربیة.  اتمع الروبوتوالدردشة  ،نترنتاإل عبروالحصول على الدعم الطبي  ،البرمجة  
الخدمات  في مجال ھااحتیاجاتالمنطقة وسد فجوات فإن العدید من الشركات الناشئة ھذه تعمل على  ،في الواقعو

 ،صادر األخبار العربیةممتابعة و ،عبر الھاتفباللغة العربیة الصحیة  الرعایة كتقدیم خدمات ،والمنتجات
وتسھیل حجوزات الفنادق عبر  ،زلاالتوصیل للمن إلتمام "GPSتقنیة الخرائط واألقمار الصناعیة "واستخدام 
عبر االنترنت.  یةاالئتمان ھمبطاقاتفي حال عدم ارتیاح العمالء الستخدام ، الھاتف  

 
لدى ، أن المنتدى االقتصادي العالميلدى  الشرق األوسط وشمال أفریقیاقسم رئیس میرك دوشیك، یرى 

"یمكنك رؤیة تأثیر  :النوع من المشاریع حیث قالھذا إلى  لالنضمامحماس تام، وفي المنطقة إطالع ن یالمستثمر
زخماً واضحاً ومثیراً لإلعجاب، نشھد ونحن العربي.  العالمفي كل مكان من  وبراعتھاالمشاریع العربیة الناشئة 

ً والشركات العائلیة التقلیدیة، سیظھر حتماً نوع وبوجود صنادیق التمویل األساسیة من المشاریع ورؤوس  اً جدید ا
ا ھو ما ینبغي على المنطقة العربیة إبالغھ للعالم."ھذ ،بالنسبة لي. األموال  

 
 

من  شركات ناشئةئمة تشمل القاإال أن  ،تون من دول مجلس التعاون الخلیجيیأ رواد األعمال حین أن غالبیةفي 
 ،ولبنان ،والكویت ،والعراق ،ومصر ،والبحرین، ن الجزائرم كلّ  اقتصاداتفضالً عن  ،األردن ،البلد المضیف

واإلمارات العربیة  ،وتونس ،وسوریة ،السعودیةالمملكة العربیة و ،وقطر ،وفلسطین ،وعمان ،والمغرب ،ولیبیا
بما فیھا برنامج التعّرف  ،ظروف صعبةفي ظل ھذه المشاریع  قد تم تأسیس الكثیر منفعلیھ ووالیمن.  ،المتحدة

والتي تعمل عبر الھواتف  في لیبیاة األولى كترونیلإلاوالمحفظة  ،في سوریاالذي تأسس باللغة العربیة وتي صال
  لكترونیة التي صممھا فریق في غزة.واأللعاب اإل ،في الیمناإللكتروني ق التشغیل وسو ،الذكیة

على وجھ الخصوص نظراً لروح المبادرة الواضحة العالم العربي تستھدف ھذه المبادرة  أنوعلى الرغم من 
 ،وفرنسا ،األمیركیة الوالیات المتحدةكّل من من ُمختارة مشاریع ناشئة دولیة  سیضمھناك، إال أن االجتماع 

. وغیرھا ،وإسرائیل  
 

في  رواد األعمالقصص  الرائع أن نسمعمن : "الرئیس التنفیذي لمؤسسة التمویل الدولیة فیلیب لو ھورو وقال
  ."فرص عمل للشبابیخلقون و ،والفرص ،األملوھم یتحدثون عن  ،الشرق األوسط وشمال أفریقیا



 
یساعدون ن دینامیكییأعمال  روادبوجود  ،قطاع خاص حیويإلى و ،لمنطقة إلى السالم واألمنا"تحتاج وأضاف: 

"تنمیة شاملة ومستدامة.في الوصول إلى   
 

كریم واإلمارات العربیة المتحدة،  ،ومضة مجلس إدارة رئیس ،فادي غندور االختیار كل منالتحكیم وتضم لجنة 
 ز،ألیكس فالإلى ، مصر. باإلضافة Flat6Labs رئیسأحمد األلفي، . واألردن ،قعواررئیس مجموعة قعوار، 

الشرق األوسط وشمال لمنطقة المدیر اإلقلیمي  ،مؤید مخلوف. وبرشلونةموبایل ورلد كابیتال، ل تنفیذيالمدیر ال
االستثمار في ووالتكنولوجیا  واإلعالمل االتصا أتول مھتا، مدیرو. مصر، مؤسسة التمویل الدولیة لدىأفریقیا 

. األمیركیة لوالیات المتحدةا في الدولیة، تمویلمؤسسة ال المشاریع لدى  
 

قتصادي العالمي، االالمنتدى لدى  ،الشرق األوسط وشمال أفریقیاقسم رئیس ، كیشدومیرك  تضم كل من كما 
لمنتدى االقتصادي لدى ا الترفیھقسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت و ماركوس، رئیس آالنا. وسویسر
 فاضل، ةلاوھ ،ركیةیاألمالوالیات المتحدة من  مستشار ومستثمر ،رشرود توفركریسو. سویسرا ،العالمي

لبنان. ،Leap Venturesلدى شركة  دارياإلشریك ال  
 

وحتى  19من ردن ت في األفي البحر المی المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال أفریقیایعقد 
 ،رانیا العبدهللاجاللة الملك عبدهللا الثاني وجاللة الملكة  بدعم كامل ومشاركة من الحاليمن أیار/ مایو  21
من  أكثرفیھ ویشارك في المنطقة.  لھ للمنتدى في األردن والسادس عشراالجتماع التاسع  ھذا العام یصادفو

مؤسسات الشباب والو ،عالمیةالمنظمات الو ،المجتمع المدنيمن ممثلي الحكومات وقطاع األعمال و 1000
. لالنتقال الجیلياإلعداد دولة تحت شعار  50عالمیة من أكثر من اإل  

 
انتھى  - -  

 
مالحظات للمحررین  

 
http://wef.ch/mena17 تتوفر المزید من المعلومات عبر  

http://wef.ch/blog ىالمنتدى عل اقرأ مدونة  
http://wef.ch/facebook فیسبوك الخاصة بالمنتدى: انضم إلى صفحة  

http://wef.ch/picsتصفح أرشیف الصور على:   
  mena17#وباستخدام الوسم  @davosو EF_arabic@Wو WEF@تویتر عبر  على المنتدى تابع
arkets#IFCmوباستخدام الوسم   IFC_org@تویتر عبر على مؤسسة التمویل الدولیة تابع  

http://wef.ch/mمن  بالمنتدى الخاص الجلسات حّمل تطبیق  
لینكد إنو جوجل بلسعلى المنتدى تابع أخبار   

  
 

روح المواطنة العالمیة. وھي تعمل مع  ضمنالمنتدى االقتصادي العالمي ھو مؤسسة ملتزمة بتحسین حالة العالم من خالل التعاون ما بین القطاعین العام والخاص 
دولیة مستقلة تھدف لتحسین  مؤسسةتدى ویعتبر المنقطاع األعمال، والسیاسة وغیرھم من القادة المجتمعیین لتشكیل األجندات العالمیة، واإلقلیمیة، والصناعیة. 

http://www.weforum.orgاألوضاع في العالم من خالل إشراك قادة الفكر لصیاغة األجندات العالمیة واالقلیمیة والصناعیة   

 
 


