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H.E. Mr. Nehmé Tohmé receiving a certificate of appreciation from 
HRH Prince Khaled Al Faisal

صاحب  من  تقدير  شهادة  يستلم  طعمة  نعمة  المهندس  معالي 
السمو الملكي األمير خالد الفيصل

In the presence of HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President of the United Arab Emirates, Prime 
Minister, and Ruler of Dubai, the official launching ceremony of “Fikr 12” Conference, organized by the Arab Thought 
Foundation, took place in the Ritz-Carlton Hotel in Dubai, on the 4th of December 2013, under the heading: “Labor Market 
Challenge in the Arab World: 80 Million Job Opportunities by 2020”.

HRH Prince Khalid Al-Faisal, Governor of Mekkah and Chairman of the Arab Thought Foundation, delivered a speech 
where he expressed his thanks and appreciation to the UAE led by HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the 
State, and to the Emirate of Dubai, which “is a front runner on the track of progress and development”. Furthermore, HRH 
congratulated HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum on the unprecedented success of winning the organization 
of Expo 2020 for the first time in the region’s history, in addition to the 42nd independence anniversary of the UAE, wishing 
its leadership and people further progress and prosperity.

The conference’s workshops tackled several topics, such as enhancing societal productivity, labor mobility policies, talents 
retention, importance of capacities building, role of the private sector in job creation, etc.

The closing ceremony comprised the announcement of the Arab Creativity Award winners in the fields of science, 
technology, economics, social work, media, literature and art. 
In conjunction with the opening ceremony, HRH Prince Khalid Al-Faisal invited all the representatives of the sponsors 
and partners of “Fikr 12”, including Almabani General Contractors officials, to a lunch, where HRH stressed on the 
strategic partnership with such prestigious Arab foundations, a partnership that shapes the cooperation between the non-
governmental organizations and the private sector companies & media institutions.

It is worth to note that Almabani has been participating in this event as a Partner Sponsor of Fikr Conference, taking 
advantage of such opportunity to meet and interact with an elite array of decision-makers, people of thought, researchers 
and representatives of the private sector firms, civil society, media and youth. 
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Bandar Hassanain, Joseph Abi Nader & Saoud AL Salami بندر حسنين، جوزف أبي نادر وسعود السلمي

H.E. Mr. Nehme Tohme receiving a Certificate of Appreciation from 
HRH Prince Khaled Al Faisal

معالي السيد نعمه طعمه يستلم شهادة تقدير من صاحب السمو 
الملكي األمير خالد الفيصل

بحضور صاحب السمو الشيخ محّمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربّية المّتحدة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، تم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "فكر"، والذي تنّظمه مؤّسسة الفكر العربي في فندق ريتز-كارلتون 
في دبي، يوم 4 ديسمبر 2013 تحت عنوان: "تحّدي سوق العمل في الوطن العربي: 80 مليون فرصة عمل بحلول 2020".

وتوّجه صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، أمير منطقة مّكة المكّرمة ورئيس مؤّسسة الفكر العربي، بالشكر 
والتقدير إلى دولة اإلمارات العربّية المّتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى دبي 
التي "تسابق الزمن نهضًة وتطّورًا"، مهّنئًا حاكمها صاحب السمو الشيخ محّمد بن راشد آل مكتوم باإلنجاز العظيم 
الذي حّققته اإلمارة في استضافة إكسبو 2020 ألّول مّرة في المنطقة، كما هّنأه بالعيد الوطني الثاني واألربعين، متمّنيًا 

لإلمارات العربّية المّتحدة، قيادًة وشعبًا، المزيد من التقّدم واإلزدهار.

المؤتمر الذي استمّر على مدى يومين، تطّرقت ورشات العمل فيه إلى مواضيع عّدة منها قضايا التحفيز على اإلنتاج 
المجتمعي، تنظيم حراك العمالة في أسواق العمل، إستبقاء المواهب، سياسات اإلعداد والتأهيل والتدريب، دور القطاع 

الخاص في استحداث فرص العمل، العمل التطّوعي واكتساب المهارات، الخ.
وفي ختام جلسات المؤتمر، أقيم حفل اإلبداع العربي حيث تم اإلعالن عن الفائزين في مجاالت األدب، العمل المجتمعي، 

اإلعالم، الكتاب العربي، الفن والعلم.  

كما كّرم رئيس مؤّسسة الفكر العربي صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل شركاء ورعاة وداعمي مؤتمر "فكر 
12"، من ضمنهم شركة المباني مقاولون عاّمون، وذلك خالل حفل غداء أقيم على شرفهم. وأّكد األمير خالد الفيصل أن 
هذه الشراكات االستراتيجّية مع مؤّسسات عربّية مرموقة تجّسد أبهى صيغ التعاون بين مؤّسسات المجتمع المدني 

وشركات القطاع الخاص والمؤّسسات اإلعالمّية.

يذكر أن شركة المباني التزال مستمّرة بكونها شريكًا راعيًا لمؤتمرات فكر على مدى سنين متتالية، مستفيدة بذلك 
من فرصة اإللتقاء والتواصل مع نخبة من صّناع القرار والمفّكرين والباحثين وممّثلي القطاع الخاص والمجتمع األهلي 

واإلعالمّيين والشباب.
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HRH Prince Khaled Al Faisal between Saoud AL Salami & Bandar 
Hassanain

الفيصل  خالد  األم��ي��ر  الملكي  السمو  صاحب 
متوسطًأ سعود السلمي وبندر حسنين

Bandar Hassanain, Joseph Abi Nader, H.E. 
Nehmé Tohmé, Saoud Al Salami & Youssef 
Tohmé

بندر حسنين، جوزف أبي نادر، معالي المهندس نعمة 
طعمة، سعود السلمي و يوسف طعمة


