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 خبر صحفي  
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،  الدوائیة متعددة الجنسیات  مجموعة الشر�ات   الحكمة)، مجموعة  (  ، فارماسیوتیكلز بي. إل. سي."   حكمة " شار�ت    : 2021  شباط   1عّمان،  

�انون الثاني    29- 25خالل الفترة بین  عبر اإلنترنت  عقد    ، والذي لمنتدى االقتصادي العالمي ل الخمسین  الواحد و   في االجتماع السنوي 

   عام حاسم إلعادة بناء الثقة". "   ، تحت عنوان 2021

من دول    والحكومات  الدولمن قادة    إلى جانب عدد  "الحكمة"شار�ت  و�وصفها شر�ك الصحة الدائم للمنتدى االقتصادي العالمي،  

تقد�م أفكار ورؤى قّیمة حول الوضع   يف  ،البارزةوالشخصیات العامة  في القطاع والرائدین الدولیةالمنظمات عدد من العشر�ن و 

  ة، لحّ مجموعة من القضا�ا العالمیة المُ   ، ومناقشة سبل تسهیل وتسر�ع أوجه التعاون بین القطاعین العام والخاص في الراهنالعالمي  

 . وغیرها من المواضیع المهمةوالتغیر المناخي،  ،وخلق فرص العمل  "،19-كوفید" لقاحاتمثل 

�منطقة الشرق األوسط   "الحكمة"رئیس نائب رئیس مجلس اإلدارة و مازن دروزة،  شارك ،السنوي  في المنتدى  "الحكمة"وممثًال لـ 

الخبرات والدروس    تناول، حیث  "�وروناجائحة    �عدفي عالم ما    ألزماتتتخطى اأنظمة صحیة  بناء  �عنوان "  جلسةفي    وشمال أفر�قیا 

خاصة في منطقة الشرق  و مع األزمات الصحیة العامة في المستقبل،   �شكل أفضل في التعامل  �ما �ساهمالمستفادة من الجائحة، 

ة في جلسة أخرى شارك دروز �م  من السكان.    �بیرةنسبة    فیها  والالجئین  مهمشةالال أفر�قیا، حیث تشّكل المجتمعات  ماألوسط وش

رأسمالیة  ال موضوع تطبیق ر�ائز  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قیا"، حیث تطّرق ل  االجتماعیةرأسمالیة  ال  مبدأ  تطبیقوان "�عن

   .المنطقةاإل�جابي على  هاأثر و  االجتماعیة

رأسمالیة  ال دعم مبدأ  فيقًا في مجموعة العمل اإلقلیمیة التا�عة للمنتدى االقتصادي العالمي، شارك دروزة مسب اً عضو  �ونهو 

إلى جانب عدد من الشخصیات البارزة في القطاعین   لت إلیه مهمة إقرار مجموعة من المبادئ،�ِ وْ في المنطقة، �ما أُ  االجتماعیة

تحفیز التكامل االقتصادي،   ،اغة سیاسات اقتصاد�ة شاملة وعقد اجتماعي جدیدصی ؛ هذه المبادئ ومن ضمنالعام والخاص، 

تعز�ز االستدامة البیئیة، التخفیف من المخاطر الصحیة العالمیة،   ،إعادة تشكیل النظم التعلیمیة، تسخیر الثورة الصناعیة الرا�عة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال   االجتماعیة رأسمالیة ال ، وذلك لتحقیق رؤ�ة مشتر�ة لمبدأ لتزام �الحو�مة الرشیدة والمرنةواال

 أفر�قیا. 

  أنا فخور للغا�ة �مشار�تنا دروزة: "، قال  خمسین للمنتدى االقتصادي العالمي ال االجتماع الواحد و في    "الحكمة"وتعلیقًا على مشار�ة  

ال    �الرغم من التحد�ات والصعو�ات غیر المسبوقة التي شهدناها خالل الفترة الماضیة،،  ذا المنتدى العالمي المرموق، والذيهفي  
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ملحة مؤثرة على    قضا�المناقشة    ،یواصل سعیه لجمع قادة العالم والخبراء المختصین من �افة أنحاء العالم تحت سقف واحدیزال  

  خالل التي واجهتنا    والمحن  عقباتلل   اً نظر ،  داللة هامةء الثقة"،  المنتدى هذا العام "عام حاسم إلعادة بنا و�حمل اسم  .  مستوى العالم

نحو طر�ق   خطواتنا بثبات وضرور�ة لتوجیه مدروسةحلول الستخالص  منصة مهمة وفر لنا  حیث، "19-فیروس "كوفیدجائحة 

 .التعافي"

- انتهى-  
 
 

 نبذة عن "الحكمة": 

 40دولة حول العالم. ومنذ أكثر من  50صحة أفضل، في متناول الید، �ل یوم، لمالیین من الناس في أكثر من  إلى توفیر  تسعى الحكمة 

�ة تعد الحكمة شر من مقرها في المملكة المتحدة، و عامًا، تقدم الحكمة أدو�ة عالیة الجودة وتتیحها لمن هم �حاجة إلیها �أسعار معقولة. 

وتتواجد في الوال�ات المتحدة األمر�كیة والشرق األوسط وشمال أفر�قیا وأورو�ا. و�االعتماد على خبرتها ورؤ�تها الواسعة، عالمیة بتواجد محلي،  

هم.  تعمل الحكمة على تحو�ل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحّسن من جودة حیاة األفراد، �ما تلتزم تجاه عمالئها والمرضى الذین �خدمون

كیر اإلبداعي والتطبیق العملي، تقدم الحكمة مجموعة واسعة من األدو�ة الجنیسة ذات العالمة التجار�ة المسجلة وغیر ومن خالل التف

شر�ك رائد موظف وموظفة، على بناء عالم أكثر صحة یثري جمیع المجتمعات. الحكمة هي   8,600 المسجلة، �ما �عمل موظفوها، وعددهم

ل ذراعها االستثماري، تعمل على جذب التقنیات المبتكرة في مجال الصحة وتوظیفها لخدمة األفراد ، ومن خالفي مجال األدو�ة المرخصة

 . www.hikma.com حول العالم. لمز�د من المعلومات، یرجى ز�ارة الموقع اإللكتروني:

   :لألسئلة واالستفسارات

   ."فارماسیوتیكلز بي. إل. سي  حكمة

        دانا الحسیني

  مدیر االتصاالت المؤسسیة   

 2900 580 6 962+هاتف:  

     Dalhusseini@hikma.com بر�د إلكتروني:  

 

 

 �النیا�ة عن "الحكمة". شر�ة بدا�ة لالستشارات اإلعالمیة واالتصاالت المؤسسیة بیان صحفي صادر عن

 5854002/6 6 962+هاتف: 

 3001 585 6 962+فاكس: 

http://www.hikma.com/
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 ، األردن11193، عّمان 930391ص.ب. 

 media@bidayamarcom.comالبر�د اإللكتروني: 
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