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مقدمة
التعاون مع جامعة ولونغونغ  إتفاقية  لقد تم طرح مبادرة جائزة المستثمرالعربى بعد أن وقعنا 
األسترالية في دبي بداية هذا العام الحالي ٢٠١٧، ومنذ ذلك الحين تم انجاز العديد من الخطوات 
اإليجابية إلطالق الجائزة في شهر ديسمبر القادم من العام الحالي. وشمل ذلك اإلنتهاء من إعداد 
معاييرها،  الجائزة،  تقييم  عملية  التنفيذية  اللجنة  واعتماد  الجائزة  إلسترتجية  النهائية  الصيغه 

والتواصل مع عدد كبير من رجال االعمال المتمييزين فى جميع انحاء العالم العربى.

يسعدنا تقديم هذه النشرة التى تتضمن كافة 
اإلنجازات  آخر  عن  المرحلى  والتقرير  المعلومات 
جائزة  فيها  شاركت  التى  والفعاليات 
حيث  اليوم  حتى  إنشائها  منذ  المستثمرالعربى 
المؤتمر  فى  األمناء  مجلس  أعضاء  يلتقي 
بمبادرة  األفريقي  العربي  اإلقتصادي 
مشكورة من معالي العين نائل رجا الكباريتي 
رئيس اتحاد الغرف العربية، الذي قدم لنا هذه 

اإلستضافة لنجتمع على أرض االردن الحبيب.

هذه النشره عبارة عن تقرير مفصل عن ما تم 
انجازة حتى االن نضعه بين أيديكم فى هذا 
اإلجتماع الخاص بأعضاء مجلس األمناء الذي 
يشمل أعضاء جدد وهنا ال يسعنا إال أن نرحب 
بهم بإسمكم جميعا ونشكرهم على ثقتهم 
دوام  للجميع  نتمنى  المبادرة.  بهذه  الكبيرة 
 ٢٦ يوم   للقائكم  ونتطلع  والنجاح  الصحة 
سيبتمبر فى فندق فيرمونت عمان الساعه 

الخامسة على هامش المؤتمر.

المستمر. وتعاونكم  دعمكم  على  يعتمد  المبادرة  هذه  نجاح 

التنفيذية اللجنة 



٢

تحفيز  في  الرائدة  "الجائزة  تكون  أن 
العربي" بالوطن  المستدام  اإلستثمار 

كالتالي: الجائزة  استراتيجية  التنفيذية  اللجنه  أعتمدت 

الداعمة لإلستدامة  المتميزة  الجهود  "تعزيز 
واإلبتكار على مستوى الشركات و األفراد 
الى  العربية  التنافسية  مستوى  لرفع 

العالمية "

اإلعتراف باألداء المتميزلألفراد والمؤسسات في مجال اإلبتكار واإلستدامة فى اإلستثمار.

توفير بيئة داعمة وصحية لتعزيز قيم الحوار وتبادل الخبرات بين رواد اإلستثمار في الوطن العربي.

توفير منصة للتواصل والتعلم ومشاركة أفضل الممارسات والمعايير في مجال اإلستثمار.

العمل  تطوير  فى  ومساهماتهم  االستثمار  مجاالت  فى  المتميزين  على  الضوء  تسليط 
االقتصادى و تشجيع رواد األعمال فى الوطن العربي على الحذو بحذوهم .

تشجيع التوزان بين الجنسين فى مجاالت  االستثمارالمختلفة. 

تحفيز و جذب اإلستثمارات األجنبية الى الوطن العربي.

رؤية الجائزة

التنفيذية اللجنة  تقرير 

الجائزة رسالة 

أهداف الجائزة
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قامت اللجنة بتوزيع مسودة الدليل التعريفي على جميع أعضاء مجلس األمناء إلبداء الرأي 

التعديالت  بمعظم  أخذت  وقد  وجدت؟  إن  اإلقتراحات  وتقديم  المواد  لتعديل  بالمحتوى 

واالقتراحات التي وردت إليها من األعضاء.

اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية باإلجماع على تسمية األتي  :  

على أن ينضم الجتماعات اللجنة وقت الضرورة وبطلب من اللجنة كل من:

سعادة الدكتور بدر سعيدان
 عضوًا

جارودي  الدكتورجميل  سعادة 
عضوًا

سعادة الدكتور محمد حوراني
التنفيذية لللجنة  رئيسًا   

أيمن اضهير  المستشار  سعادة 
مقررًا

أبوسليم تغريد  الدكتورة  سعادة 
 منسقًا مع جامعة ولونغونغ

القانوني  المستشار  سعادة 
المرزوقي الصباحمحمد  نظيم 

سعادة األمين العام للجائزة
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قامت اللجنة بمراجعة قراراتها وما قامت به من نشاطات مع األمانة العامة للتحضير للتواصل 
مع أعضاء المجلس.

قامت بالتحضيرات الضرورية للمشاركة في فعاليات المؤتمر اإلقتصادي العربي األفريقي ، 
واإلجتماع الثالث لمجلس األمناء.

عملت اللجنة على تطوير الخطة التسويقية للجائزة.

درست أساليب تعزيز تمويل الجائزة وذلك بجلب رعاة وشركاء إستراتيجيين للجائزة. 

اتفقت اللجنة على تعيين ممثل للجائزة في كل دولة لتسويق الجائزة ومتابعة األعضاء 
وسيتم  الجائزة،  أمناء  مجلس  في  أصيًال  عضوًا  الممثل  هذا  ويكون  مهامهم  وتسهيل 

األعالن عن هؤالء الممثلين في إجتماع أعضاء المجلس في األردن من قبل األمين العام.

المكلفة  الفنية  الشركة  ومتابعة  بالجائزة  الخاص  اإللكتروني  الموقع  إنجاز  على  العمل 
بإنجاز وتطوير العمل.

بحث سبل إدارة المنصة الكاملة لوسائل التواصل اإلجتماعي : فيسبوك/تويتر/انستغرام.

اصدار" النشرة اإلخبارية" الربع سنوية إلطالع األعضاء على األنشطة الرئيسية و الفعاليات 
المبرمجة للمرحلة التالية.

التأكيد على جميع األعضاء ضرورة دفع اشتراكهم السنوي.

التأكيد على األمانة العامة بإعادة إرسال طلبات العضوية ومتابعة تحصيل اإلشتراكات.  
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الصباح نظيم 

تصميم الدليل التعريفي، الميزانية، أسماء األعضاء 
وطلب العضوية.

إرسال الدليل التعريفي، الميزانية وطلب العضوية 
بالصيغة المعتمدة من اللجنة التأسيسية.

مخاطبة األعضاء هاتفيًا للتأكد من استالمهم لطلب 
العضوية لتعبئته وتحويل مبلغ اإلشتراك السنوي، 

( تم التواصل   ولعدة مرات مع كل األعضاء دون أي 
إستثناء ).

تم التواصل مع رجال األعمال في العديد من الدول للتعريف بالجائزة وأهدافها، حيث اشترك 
البعض وما زال التنسيق مستمرا.

وصلتنا دعوة من مجلس رجال األعمال الليبيين في بنغازي لزيارة ليبيا للتنسيق بخصوص 
تنظيم مؤتمر لإلستثمار يجمع أعضاء المجلس من جمهورية مصر العربية برجال األعمال 

الليبيين يقام بالقاهرة على شرف أعضاء مجلس أمناء الجائزة المهتمين باإلستثمار في 
ليبيا.

قمنا بعدة اتصاالت مع رجال األعمال في السودان وسنتواصل معهم خالل الفترة القادمة.
تم التنسيق مع معالي العين نائل الكباريتي خالل الفترة الماضية على دعوة أعضاء 

المجلس للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر.

قمت بزيارة سعادة / جبرا خوري القنصل الفخري لكوبا للتعرف على فرص وآفاق اإلستثمار 
في جمهورية كوبا لفتح بوابة دول أمريكا الالتينية للتعرف على األوضاع اإلقتصادية بها.

قمت بزيارة لسعادة الدكتور/ سلطان أبوعرابي العدوان األمين العام إلتحاد الجامعات 
العربية بمكتبه بمقر اإلتحاد في العاصمة األردنية عمان، وتم دراسة سبل التعاون بيننا 

واإلتحاد، واتفقنا على أن نقوم بتوقيع إتفاقية بهذا الخصوص، والموضوع بين أيديكم إلثراء 
ذلك لمصلحة الطرفين.

تقرير األمين العام
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تم التواصل مع جميع أعضاء المجلس دون استثناء، لحثهم على تعبئة وإرسال طلبات اإلشتراك 
والرسوم المقررة، هناك من تجاوب مباشرة لكن البعض يقدم األعذار عن التأخير لكنهم يصرون 
على تأكيد عضويتهم والمشاركة، وهذا يحتاج لقرار من طرف المجلس واللجنة التنفيذية لتحديد 

تاريخ محدد لغلق باب تقديم الطلبات ودفع الرسوم .

بانتهاء إنجاز الموقع اإللكتروني سيكون التعامل مع الجميع من خالل الموقع بما في ذلك دفع 
الرسوم سواء لألعضاء ام المشاركين في الجوائز.

التنسيق الدائم مع جامعة ولونغونغ الشريك اإلستراتيجي للتوصل لمواعيد محددة بخصوص عمل 
لجان الجوائز.

العمل مستمر بالتواصل مع جهات مختلفة على الصعيد الدولي للتعريف بالجائزة، وتم تعيين أعضاء 
من المجلس كممثلين في بعض الدول كما يلي:

التونسية  الجمهورية 
سعادة / طارق شريف

الجزائرية  الجمهورية 
معالي الدكتور موسى بن حمادي

األفريقية  والقارة  المغربية  المملكة 
سعادة / مصطفى ملوك

الخليجي  التعاون  دول مجلس 
العام األمين 

فلسطين  دولة 
معالي الدكتور / محمد اشتية

العربية  جمهورية مصر 
سعادة / نادر جوهر

األمريكية  المتحدة  الواليات 
سعادة الدكتور / عمر أحمد

األمريكية  المتحدة  الواليات 
سعادة / أحمد الياسين

السودان  جمهورية 
معالي الدكتور / مصطفى 

إسماعيل عثمان 

أيمن اضهير  المستشار  سعادة 
المتحدة المملكة 
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ملحوظ  تقدم  إحراز  تم  الصيف  فترة  خالل 
تطوير  فى  الجامعه  بإسهام  يتعلق  فيما 
إجراءات التقدم للجائزة ، حيث تم اعتماد فئات 

الجائزة من قبل لجنة التحكيم.

اللجنه  في  الداخلية  المناقشات  أبرزت 
بالجوائز  الخاصة  للمعايير  واضح  تقسيم 
تقسيم  على  اإلتفاق  تم  حيث  المختلفه 
المعايير الى فئتين األولى عامة لكل الجوائز 

وأخرى خاصة بكل جائزة. 

كافة المعايير العامة و الخاصة  تم وضعها من 
وسيتم  والتميز  الجودة  فى  المختصين  قبل 
االنتهاء منها فى نهاية االسابيع القادمة ،كما 
أن المعايير تم تصميمها على ثالث مستويات 
بغرض الحصول على الدقة المطلوبة للتقييم.

للمعايير  عرض  فهى  التالية   الخطوات  اما 
و  العتمادها  التحكيم  لجنة  على  العامة 
بكل  الخاصة  المعايير  وضع  من  االنتهاء 
لكل  عام  اطار  لدينا  يصبح  جائزة،وبالتالى 

جائزة.

اما الخطوة االخيرة فسوف تكون االنتهاء من وضع اساليب التقييم و الدليل التعريفى لكل 
جائزة. 

تقرير جامعة ولونغونغ
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لقد تم و ضع الخطة الزمنية للجائزة  بالتعاون مع جامعة ولوونغونغ كالتالي: 

للجائزة الزمنية  الخطة 

2017ديسمبر

2018

2018

2018

2018

فتح باب اإلشتراك في 
مسابقات الجوائز 

 إغالق قبول الطلبات 
في نهاية شهر مايو

إكمال المعلومات والوثائق 
الالزمة

إتمام عملية التحكيم 
والتصنيف ابتداًء من شهر 

يوليو حتى نهاية شهر 
أكتوبر

مايو

يونيو

نوڤمبر

يوليو  - أكتوبر

حفل توزيع الجوائز 
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 االجتماع التأسيسي األول لمناقشة المبادرة.

الرئيسية النشاطات 
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اإلجتماع الثاني بمركز دبي التجاري فى دبي واإلعالن عن الجائزة.  

بدء تشغيل الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي 

إجتماع أعضاء مجلس األمناء بتاريخ ٩/٢٦ على بدعوة من اتحاد الغرف العربية.

البدء بتفيذ الخطة التسويقية للجائزة من خالل ممثلين فى مختلف الدول العربية

ظهور  لضمان  والجارية  التأسيسية  التكاليف  لتغطية  متجددة  مالية  مصادر  إيجاد  متابعة 
الجائزة بالشكل والمضمون الالئق بأعضاء مجلس األمناء مع ضمان استقالليتها.

قامت بعض الدول بتوجيه دعوات لألمانة العامة لتقوم بتنظيم لقاءات ومؤتمرات مع رجال 
األعمال في هذه الدول للتعرف على الفعاليات اإلقتصادية وفرص وآفاق اإلستثمار بها وما 

تقدمه هذه الدول من تحفيزات وتشريعات لجذب اإلستثمار األجنبي.

المستقبلية  النشاطات 




