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 بيان صحفي

العالمي الجديدة للشركات العالمية للنمو ياالقتصاد منتدىالعملية اختيار   

ية.عالم نمو شركات بإعتبارها العالم أنحاء مختلف من السنة في شركة 051  إلي تصل الشركات من عدد بتكريم ىالمنتد سيقوم   

 اإلدارة فريق و التأثير و الدائم لنمول وفقا أكادميين و اإلعالم و األعمال رجال من مكونة إقليمية لجان بواسطة المرشحين تقييم سيتم 

.العالمية الشركات مواطنةو  

  برع موقعنا متابعة يمكنكم الجديدة االختيار معايير و  المرشحين اختيار عملية عن للمزيد

http://www.weforum.org/ggc  

العالمي اليوم عن المعايير الجديدة إلختيار مجموعة شركات النمو العالمية  يمنتدي االقتصادالأعلن ، 7114يناير  72، سويسرا، جنييف

النمو المرتفع.  ذات  

ات صغيرة أو متوسطة الحجم و لديها القدرة علي تحقيق التغيير النمو بإعتبارها شرك العالميةادة يتم تحديد مجموعة الشركات عو

معدالت النمو و القيادة أو من ، من خالل نماذج األعمال التجارية و لها الريادة  و متعددة الجنسيات اإليجابي و اإلمكانية لتصبح شركات

رشح علي مجموعة شركات النمو للحضور و كذلك لشبكة خالل األسواق التي تخدمها. و في إطار معايير اإلختيار الجديدة سيتم فتح الت

 أعضاء المنتدي و الشركات و للقادات األكاديمية.

من كل منطقة باالشراف علي الترشيحات. و  و االعالم و األكاديميين رجال األعمال ستقوم لجان اإلختيار اإلقليمية المكونة من كبار 

 سيتم االختيار وفقا الربعة معايير:

النمو: سجل إثبات لمعدالت النمو فوق المتوسط والدائم في الثالث سنوات إلي الخمس الماضية. معدل   

 

علي المجتمعات و المناطق التي تعمل بها.مواطنة الشركات العالمية: إلتزام مثبت بالتأثير اإليجابي   

 

 القيادة: سجل حافل ال تشوبه شائبة وقيادة مثالية مكونة من أفضل فريق تنفيذي.

 

افس اإلقليمية.نالتأثير: التأثير الكبير علي الصناعة في موطنهم أو في مجاالت الت  

 

وتها مجموعة الشركات الكبري للنمو و التي بلغت ذرجمهور في عملة اإلختيار السنوي للمشاركة التمت التعديالت لتعطي فرصة أكبر 

كل سبتمبر خالل إجتماع المنتدي السنوي عن الفائز الجديد أو المعروف بمنتدي دافوس الصيفي في الصين. في إعالن المرشحين الجدد 

الشركات العالمية للنمو للتماشي مع طريقة اختيار المرشحين الجدد لمجموعات المنتدي االقتصادي الجديدة  وضعت تلك الخطوة مجموعة

رواد التكنولوجيا.  و قدمون عالميا و القيادات الشابةمتضمنة المت  
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مرشح الذيين سيتم اختيارهم بموجب االجراء الجديد في اإلجتماع السنوي لألبطال الجدد في تيانجين بالصين  051سيتم االعالن عن أول 

باإلضافة إلي اإلجتماع السنوي لألبطال الجدد علي فرصة المشاركة في إجتماعات  سيحصل المكرمون .1102سبتمبر  01-01في 

لمنتدي اإلقليمي و المشاريع و المنتجات المعرفية التي ستدعم تنميتهم باإلضافة إلي اجتيازهم مناطق جغرافية و أسواق و ثقافات و نظم ا

 تنظيمية جديدة. 

 

.1102بحلول عام  511االن إلي  071ي المنتدي إلي زيادة حجم المجتمع من يسع  

 

ول علي معلومات عن عملية االختيار  يرجي زيارة الموقع:  إلعالن مرشحي الشركات العالمية للنمو و الحص

http://www.weforum.org/ggc  

 

 نبذة عن مجتمع الشركات العالمية للنمو

 

 071و تتضمن حاليا أكثر من  1117يتألف مجتمع الشركات العالمية للنمو من شركات ناشئة متعددة الجنسيات. أنشأت في نهاية عام 

منصة المنتدي دولة. تم إنشاء المجتمع للتعرف علي الجيل القادم من قادة الصناعة و لتقديم الدعم لهم خالل  21عضو من أكثر من 

قادة من قطاع األعمال و الحكومة و األوساط األكادمية و األعالم و المجتمعات المدنية.الفريدة للتفاعل مع ال  

 

و فيما يلي أمثلة حية للشركات العالمية للنمو: بنك اكسيس )نيجيريا( ،كومسكور )الواليات المتحدة األمريكية( ، ديسسو )هولندا( ، جي 

لي جروبو هرديز )المكسيك( ، أديو )الواليات المتحدة األمريكية( ،إجينباكت )الهند( ،إي أم إس التعليمي ) اإلمارات العربية المتحدة( ، 

الب )اإلتحاد الروسي( ، شركة يناس )أستراليا( ،موناشس كابيتال )البرازيل( ،شركة موزيال )الواليات كافيه )إيطاليا( ،كاسبر سكاي 

نيسيا( ،مجموعة كيو ال )ماليزيا( ،ترينا للطلقة الشمسية )جمهورية الصين المتحدة األمريكية( ،بي تي انديكا للطلقة تي بي كي )أندو

 الشعبية( ، ترو كير )الواليات المتحدة األمريكية(.

 

محررينمعلومات لل  

 للمزيد عن مجتمع الشركات العالمية للنمو علي موقع: 

www.weforum.org/ggc  

 لمشاهدة أفضل الصور عن المنتدي علي حساب فليكر 

http://wef.ch/pix 

 لمشاهدة جلسات حول الطلب علي يوتيوب

http://wef.ch/youtube   http://wef.ch/youku 

 لتصبح من متابعي المنتدي علي الفيس بوك تابعنا علي

http://wef.ch/facebook 

 لمتابعة المنتدي علي حساب تويتر  

http://wef.ch/twitter أوhttp://wef.ch/livetweet 

 للمزيد عن المنتدي يمكنكم االطالع علي موقع سورسكوير 

http://wef.ch/foursquare 

 سلمتابعة المنتدي علي جوجل بال

http://wef.ch/gplus 

 م قراءة مدونة المنتدي علي:يمكنك

http://wef.ch/blog 

 للمزيد عن تقارير المنتدي يمكنكم األشتراك علي 

http://wef.ch/scribd 
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 لمتابعة فاعليات المنتدي القادمة علي

http://wef.ch/events 

 لألشتراك في نشرة أخبار المنتدي علي موقع

http://wef.ch/news 

 

مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمي عبر تمكين تفاعل قطاعات األعمال، والسياسة، والقطاع األكاديمي،  العالمي منظمة دولية يدمنتدى االقتصااليعد 
، ويقع 1791والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية. وتأسس المنتدى كمنظمة غير ربحية في عام 

يسرية. وال يرتبط المنتدى بأي مصالح سياسية أو يوالي حزب أو قومية محددة.مقره الرئيس في مدينة جينيف السو   

:زيارة الرجاء العالمي، االقتصاد منتدى حول المعلومات من للمزيد  

www.weforum.org 

 
If you do not want to receive further news releases from the World Economic Forum, click here. 
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