المؤتمر االقتصادي التاسع
"الريادة واالقتصاد"

عمان – 2017/5/14 ،فندق االنتركونتيننتال

نقاط كلمة الدكتور طالل أبوغزاله
معالي الدكتور محمد الحاليقة

شك ار مكر ار لك على عطائك المتواصل للوطن.
وشك ار لدعمك للقطاع الخاص خدمة للوطن.

عندما قابلتك بصفتك نائبا لرئيس الوزراء في حينه أذكر بالتقدير موقفك دعما

لمؤسسات الوطن في الدول األخرى.

أشيد باعداد برنامج هذا المؤتمر ألنه شمل:
 .1الدور التمويلي لتحويل االبداع الى انتاج.

 .2دور المرأة بكل صفاتها ومواقعها في رعاية االبداع.
 .3دور تقنيات المعلومات واالتصاالت ألنها اآلن ومستقبال بشكل متزايد إدارة
صناعة االبداع.

 .4دور الجامعات حاضنة لتخريج المبدعين.
 .5دور التشريعات في تأمين البيئة المحفزة لالبداع.

اال ان الريادة كانت وتظل ق ار ار ذاتيا تخلقه إرادة داخلية وتدعمه األدوار كلها.

هذه الجلسة هي تعبير عن إرادة سيد البالد بالشراكة بين القطاع العام والقطاع

الخاص ،لقد شرفتني فيها بالوجود مع وزيرين عزيزين في حضرتك والمشاركين
في المؤتمر.
واليوم نفخر بأن الوزير القدير والصديق العزيز عمر الرزاز يطبق هذه الشراكة.

سوف أتشرف يوم  2017/5/21ان شاء بتوقيع اتفاق تعاون مع معاليه لمشاريع
مشتركة عديدة تخدم التعليم.

وأتوجه الى الوزير يعرب القضاة مناديا بأننا بحاجة لشراكة حقيقية بين القطاع

العام والخاص وليس عالقة حقيقية كما جاءت في مجلس الشراكة الذي هو أداة
جيدة لتنظيم عالقة الدولة مع القطاع الخاص وليس للشراكة معه.

ولهذا الغرض تقدمت الى عطوفة مراقب الشركات األستاذ رمزي نزهة باقتراح

النشاء منتدى حوار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بروح الشراكة

الحقيقية تحقيقا للتوجيهات الملكية.
موضوعنا الريادة واالقتصاد

أزعم ان الريادة هي من مسؤولية القطاع الخاص.
بل أكثر من ذلك هي مسؤولية الفرد.

القطاع الخاص هو صانع الثروة ،والدولة تدعمه من خالل البيئة المساعدة.

وصنع الثروة في المستقبل هو من خالل صنع المعرفة في مجتمع المعرفة.

أدعوكم يوم األحد القادم الى طاولة مستديرة للحوار حول التنافسية ،واالبتكار،

والموهبة ،ينظمها ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي ،ويستضيف فيها المدير التنفيذي

للمؤشرات العالمية في جامعة انسياد الدكتور برونو النفان .نحن اليوم بأمس

الحاجة الى مركز فعال للتنافسية ألن القياس أداة هامة لتحقيق الريادة.

وختاما ،ان المستقبل دون شك هو للريادة في تقنيات المعلومات واالتصاالت

كطريق وحيد لصنع الثروة .لذلك فان ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي ،الذي نفخر

ويتشرف بأن رئيس مؤتمرنا على مجلسه الرئاسي ،جعل رسالته التحول الى اقتصاد

المعرفة ومجتمع المعرفة.

وفي مؤتمر األستانة اليورواسيوي الشهر القادم سألفت الى ان دول العالم متجهة

الى التحول من الدولة المدنية الى الدولة اإلبداعية (الريادية).

