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ملف التعليم
إطالق شركة أبوغزاله للتعليم الرقمي
تعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز وأبوغزاله لتدريب طلبة اإلقتصاد
بالشراكة مع اليونيسكو :تقرير مؤشرات المعلومات واإلتصاالت في التعليم
تعاون بين جامعة طالل أبوغزاله والمجلس الثقافي البريطاني إلختبار اللغة
د.أبوغزاله يبجث مع وزير الجامعات البريطاني مستقبل التعليم الرقمي
المشاركة في مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم  2013في لندن
«سوشيال باكرز» تعلن جامعة طالل أبوغزاله األشهر على الشبكات االجتماعية
اعتماد مركز امتحانات مجموعة طالل ابوغزاله إلجراء اإلمتحانات والمقابالت
آسرن تستضيف اإلجتماع الثالث للشبكة األورومتوسطية للبحث والتطوير
ملف األعمال:
مجلة فوربس :مجموعة أبوغزاله في قائمة أكثر  100شركة تأثيرًا
د.أبوغزاله يترأس جلسة بحث اقتراحات وتوصيات للمدير العام الجديد
لمنظمة التجارة العالمية.
د.أبوغزاله يعلن اطالق المركز العربي للحوكمة
ويقود حوارًا مع قادة االعمال في العالم حول اقتصاد الخدمات العالمي
ويبحث مع السفير األفغاني باألردن تطوير أعمال المجموعة في أفغانستان
مركز حوكمة الشركات العائلية ينظم محاضرة حول الهياكل العائلية
المسؤولية اإلجتماعية:
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د.أبوغزاله يرعى إطالق عدد من المشاريع لتمكين الشباب في األغوار
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تقرير لــــ «رويترز» عن مشروع «تاجيبيديا»
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د.أبوغزاله والسفير البريطاني يرعيان حف ً
ال إلطالق مشروع «نزاهة»
تجديد منحة د.أبوغزاله لتأهيل المحاسبيين في الضفة وغزة
ورشة في عمان حول المسؤولية اإلجتماعية للشركات
ملحق اإلصدار:

تتمثل ر�سالة م�ؤ�س�ستنا يف تقدمي �سل�سلة متكاملة من اخلدمات املهنية والتعليمية ذات
اجلودة العالية وفق �أعلى املعايري الدولية وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية على م�ستوى العامل.
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إطالق شركة طالل أبوغزاله للتعلم الرقمي

أعلنت دائرة التسجيالت القانونية في مجموعة طالل أبوغزاله عن إستكمال إجراءات تسجيل شركة طالل أبوغزاله للتعلم
الرقمي ،في دائرة مراقبة الشركات ـ وزارة الصناعة والتـجارة في األردن ،حيث تسـلمت شهادة تسـجيل الشركة الصادرة عن مراقب
عـام الشركات.
وتتركز غايات الشركة في التأهيل الرقمي والتدريب الرقمي من خالل برامج عاملية معتمدة  ،وكذلك توجيه الطلبة إلى البرامج اإللكترونية التعليمية
املعتمدة ،وتقدمي املشوره في مجال التعليم الرقمي املعتمد دوليا ً  ،والشراكة مع املؤسسات التعليمية الدولية حتقيقا ً ألهداف الشركة .
وستعمل طالل أبوغزاله للتعلم الرقمي على تطوير البرامج والشهادات املهنية التقليدية التي تطرحها الشركات الزميلة في مجموعة طالل
ابوغزاله إلى برامج إلكترونية مثل برامج شهادة محاسب دولي مهني معتمد والتي يصدرها اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني بالتعاون مع هيئة
اإلمتحانات الدولية  /جامعة كامبردج ،وشهادة دبلوم سيما للتمويل اإلسالمي التي يصدرها املعهد القانوني للمحاسبني اإلداريني  ،وشهادة محاسب
دولي عربي إداري التي يصدرها اجملمع العربي للمحاسبيني القانونيني ،وشهادة مدير جودة عربي معتمد التيتصدر عن اجملمع العربي لإلدارة واملعرفة
بالتعاون مع معهد القيادة واإلدارة البريطاني ،وشهادة خبير تراخيص ملكية فكرية التي تصدر عن جمعية خبراء التراخيص بالتعاون مع املنظمة
العاملية خلبراء التراخيص ،وشهادة خبير ملكية فكرية عربي معتمد التي يصدرها اجملمع العربي للملكية الفكرية ،وشهادة الدبلوم الدولي ملهارات
تقنية املعلومات التي تصدر بالشراكة مع هيئة اإلمتحانات الدولية  /جامعة كامبردج.
وأوضح األستاذ صالح أبوعصبة نائب رئيس جامعة طالل أبوغزاله بأن الترخيص للشركة جاء ليسهم في تنفيذ وترويج البرامج األكادميية واملهنية
للجامعات العاملية املرموقة التي ترتبط مع جامعة طالل أبوغزاله بإتفاقيات تعاون لتسخير هذه البرامج لتكون في متناول أي إنسان وفي أي مكان
من العالم لتلبية إحتياجات التعلم في عالم يتسم بالتغير املستمر وتسليح الطلبة باملهارات الالزمة ملواجهة حتديات اإلقتصاد العاملي احلديث.
واملعروف أن جامعة طالل ابوغزاله ال تتنافس مع أي جامعة أو مؤسسة تعليمية قائمة ،وهي ال تقدم أية برامج أكادميية بل توصل الطلبة رقميا ً
باجلامعات على مستوى العالم ،وقد طورت شبكة من الشراكات لتقدمي برامج وشهادات أكادميية معتمدة من اجلامعات من مختلف أنحاء العالم.
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مذكرة تفاهم بين
جامعة الملك عبد العزيز وشركة طالل أبوغزاله
لتدريب طلبة كلية اإلقتصاد واإلدارة
جدة ـ وقعت شركة طالل أبوغزاله وشركاه ـ مكتب
جدة مذكرة تفاهم مع جامعـة امللك عبد العزيز ـ
كلية اإلقتصاد واإلدارة تقضي بتفعيل برنامج التدريب
التعاوني الذي تنظمه الكليــة ،لتعزيز ورفع املهـارات
والسلوكيـات الوظيفيــة لطلـبة وطالبـات كليـة
اإلقتصاد واإلدارة ،وإعدادهم لإلنضمام لسوق العمل
ليساهموا في اإلرتقاء باإلقتصاد الوطني.
وقد وقع اإلتفاقية الدكتور أمين صالح فاضل عميد كلية
اإلقتصاد واإلدارة وعن شركة طالل أبوغزاله األستاذ وليد
بامعروف.
وستنفذ شركة طالل أبوغزاله برنامجا ً للتدريب العملي
للطلبة في تخصصات احملاسبة وإدارة األعمال وإدارة
نظم املعلومات اإلدارية ،التمويل والتسويق وإدارة املوارد
البشرية.
وقد أشاد الدكتور أمين صالح بالتعاون القائم مع شركة
طالل أبوغزاله وثمن دورها اإليجابي في خدمة اجملتمع
وخاصة في قطاع التعليم ،وماتقدمه من برامج للتأهيل وبناء القدرات الشابة ،وقال أن طالل أبوغزاله مـن الشركات املهنية العريقة التي نعتز بها
في اململكة وفي سائر دول العالم ،وهي على قائمة الشركات الكبرى الراعية ألنشطة وبرامج اجلامعة.
ومن جهته أعرب األستاذ بامعروف عن إعتزاز شركة طالل أبوغزاله بهذا التعاون مع جامعة امللك املؤسس عبد العزيز التي تعد من أكبر اجلامعات على
مستوى آسيا  ،والتي ترتقي إلى املستوى العاملي ،وقال إننا حريصون على القيام بواجبنا جتاه أبنائنا طلبة اجلامعة إنسجاما ً مع املسؤولية اإلجتماعية
جملموعة طالل أبوغزاله ،وسنقدم لهم خبراتنا املهنية والعملية التي إكتسبناها على مدى أربعني عاما ً والتي نفخر بأننا نقدمها في  80بلداً.
وأضاف ،كما نحرص على مساعدة هؤالء الطلبة في إيجاد فرص عمل لهم سواء أكان ذلك في مكاتب اجملموعة في الرياض ،وجدة ،واخلبر ،وأبها ،أو في
الشركات واملؤسسات التي نقدم خدماتنا إليها.
وقد حضر حفل التوقيع إلى جانب العميد كل من الدكتور سليمان آل الشيخ وكيل الكلية ،واألستاذ إبراهيم اجلهني املشرف على برنامج التدريب
التعاوني ،والسيد أمين عبد القادر املشرف على التخطيط الوظيفي واخلريجني ،ومن مجموعة طالل أبوغزاله األساتذة أحمد أبو احلمص وصالح دبابنه
وهمام عطاس.
وقدم وفد ابوغزاله مجموعة من اإلصدارات املهنية ومنها معاجم احملاسبة ،وامللكية الفكرية ،وتقنية املعلومات واملعجم القانوني واملتالزمات اللفظية،
ومعجم براءات اإلختراع إضافة إلى كتب معايير احملاسبة الدولية.
ومت اإلتفاق كذلك على تعزيز التعاون بني الكلية واجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني في مجاالت التدريب وتنظيم املؤمترات وورش العمل.
ومن املعروف أن كلية اإلقتصاد واإلدارة في جامعة امللك عبد العزيز أعتمدت برنامجا ً جديدا ً لتخصص احملاسبة حيث تدرس جميع املناهج باللغة
اإلجنليزية ويخضع الطلبة إلى تدريب على مدى فصل كامل قبل التخرج ،إذ تعتبر هذه اخلطوة هامة في تطوير التعليم العالي في اململكة ،وقد حازت
الكلية على إعتراف اجمللس األوروبي للجودة وهي بصدد احلصول على إعتراف اجمللس األمريكي للجودة.
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بالشراكة بين «اليونسكو» ومجموعة طالل أبوغزاله
اصدار تقرير مؤشرات تقنية المعلومات واإلتصاالت في التعليم

عمان ـ شهد ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي اصدار التقرير الشامل املتعلق
مبؤشرات تقنية املعلومات واإلتصاالت في التعليم والذي عملت على
اجنازه كال من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
ومجموعة طالل أبوغزاله ومعهد اليونسكو لإلحصاء بحضور الدكتورة
كوستنزا فارينا ،املنسق املقيم لألمم املتحدة في األردن وخبراء في قطاعي
التعليم وتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وممثلي وسائل اإلعالم.

ونتيجة لذلك وضعت كل دولة استراتيجية خاصة بها لتطبيق التعليم
مبساعدة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت بناء على السياق اخلاص بكل
منها ،باستثناء فلسطني ،فإن التعليم مبساعدة احلاسوب مينح أولوية
بشكل كبير ويعكس أهميته احلالية في وضع السياسات في حني أن
األردن وسلطنة عمان أفضل حظا ً من حيث البنية التحتية.

كما يزداد انتشار التعليم مبساعدة احلاسوب في األردن ،وقطر وهو اآلن
ويستعرض هذا التقرير مدى دمج تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت متوفر في أكثر من نصف املؤسسات التعليمية ،ولـدى األردن وقطــر
واجلاهزية اإللكترونية في النظم التعليمية اخلاصة بخمس دول في وسلطنة عمان مستويات من دمج التعليم مبساعدة تكنولوجيا
املنطقة العربية هي مصر ،األردنُ ،عمان ،فلسطني وقطر.
املعلومات واإلتصاالت والبنية التحتية الضرورية مبا في ذلك احلواسيب
أعلى بكثير مما لدى مصر وفلسطني.
كما يركز التقرير على قضايا أساسية تتناول الفجوة الكامنة في تكامل
تقنية املعلومات واإلتصاالت وبالتالي نسبة املتعلم إلى احلاسوب ،ونسبة وحتدث الدكتور طالل أبوغزاله بهذه املناسبة وأشاد باجلهود التي بذلت
املتعلم إلى احلاسوب املتصل باإلنترنت.
إلجناز التقرير ومثمنا ً الشراكة بني مجموعة طالل أبوغزاله واليونسكو،
في هذا املشروع احليوي اإلستراتيجي وقال« :بدأنا في املرحلة األولى بإجراء
ويشكل هذا التحليل أساسا ً للمقارنة والتخطيط املستقبلي ،وميكن أن مسح ملعرفة استخدام املعلومات واإلتصاالت في مخرجات ومدخالت
يساعد الدولة في اجلهود التي تبذلها للتقدم في تكنولوجيا املعلومات التعليم من خالل عمل إحصاء دقيق وفق املعايير الدولة لإلحصاء فيما
واإلتصاالت.
سيعمل فريق مشترك من اجملموعة واليونسكو في املرحلة الثانية
الستكمال املسح في باقي الدول العربية ،وفي املرحلة الثالثة سيتم
وذكر التقرير أنه بالرغم من أن كل دولة من الدول اخلمس التي شملها دراسة نتائج املسح مع الوزارات واملؤسسات املعنية ،لتقييم ما أجنز وبحث
التقرير قد وضعت سياسات تتعلق بتطبيق واستخدام تكنولوجيا الفجوات والنواقص وما يجب إتخاذة من اجراءات من صانعي القرار .ووجه
املعلومات واإلتصاالت في نظمها التعليمية ،فإن البيانات تظهر أن أبوغزاله الشكر ملنسقة األمم املتحدة في األردن على حضورها الذي يؤكد
السياسة لم تترجم بالضرورة إلى تطبيق عملي.
إهتمام املنظمة الدولية بالتعليم القائم على املعرفة والذي يبدأ من
مرحلة التعليم األساسي.
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وأكد أبوغزاله أن هذا املشروع جاء استجابة لتوجيهات جاللة امللك
عبداهلل الثاني ابن احلسني وجاللة امللكة رانيا العبداهلل ،وقال« :إننا في
وضع يحتاج إلى الكثير من اجلهد لنصل إلى النتيجة اجليدة وخاصة
في األردن وطالب احلكومة أن تدخل في برامج حقيقية فنحن بحاجة وحتدثت الدكتورة آنا باوليني ،املمثل املقيم ملكتب اليونسكو في األردن
إلى الكثير من التغيير وهي مسؤوليتنا جميعا ً قادة فكر ،وقطاع خاص ،وقالت نيابة عن «اليونسكو»« :بكل اإلعتزاز أحيي شراكتنا مع مجموعة
وإعالم ،وتعليم ذلك أن مستقبلنا مرتبط بهذا املوضوع».
طــالل أبوغــــزاله مبناسبة إطالق تقرير اليونسكو واجملمــوعة
وأضافــت بأن هذه املبادرة استقصائية إقليمية وهي جتربة رائدة للتعاون
واستعرض أبوغزاله اجنازات مجموعة طالل أبوغزاله في مجال تقنية مع مجموعة طالل أبوغزاله وقطاع املعلومات واإلتصاالت في باريس
املعلومات واإلتصاالت وأكد إميانه مبستقبل التعليم الرقمي الذي يحتاج ومعهد اليونسكو لإلحصاء في مونتريال ومكتب اليونسكو في عمان.
إلى تقنية املعلومات واإلتصاالت وقال« :نطور الكثير ونقوم بجهود مهمة
واألردن كان سباقا ً في اإلعتراف بالتعليم الرقمي».
وقدمت الدكتورة باوليني عرضا ً حملتويات التقرير وأعربت عن أملها في
أن تتواصل هذه املبادرة املشتركة وتساعد في حتسني جمع أدلة إضافية
وأضاف« :لقد اجنزنا كذلك احلقيبة املدرسية واملوسوعة اإللكترونية وحتسني اإلعدادات القياسية.
العربية وسنطلق مركز حسم املنازعات على اإلنترنت وهو اخلامس في
العالم وذلك بعد استكمال اإلجراءات التقنية ،كما أطلقنا أول سحابة وكان األستاذ مصطفى ناصر الدين ،املدير التنفيذي في مجموعة طالل
الكترونية خاصة الستخدام مجموعتنا وعمالئها».
أبوغزاله قد رحب في البداية باحلضور في امللتقى الذي يجمع دائما ً رجال
الفكر والعلماء واخلبراء واإلعالميني.
وقال د .أبوغزاله« :اننا نعمل باالشتراك مع اإلحتاد األوروبي على ربط مراكز
األبحاث والتعليم في املنطقة العربية مع أوروبا ،كما أننا نشرف وندير هذا وقدم السيد بيتر والت عرضا ً لكافة محتويات التقرير جرى بعدها
شهادة ملهارات تقنية املعلومات مع هيئة اإلمتحانات الدولية/جامعة حوار مباشر ومفتوح مع احلضور.
كامبردج .ونعمل على تأهيل وبناء قدرات اآلالف من املوظفني والطلبة في
كل من اململكة العربية السعودية واألردن وسلطنة عمان».
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اتفاقية تعاون بين
جامعة طالل أبوغزاله والمجلس الثقافي البريطاني
لعقد إختبار تقييم مستوى اللغة اإلنجليزية  Aptisفي دول عربية

عمان ـ وقعت جامعة طالل أبوغزاله ( )TAGI-UNIاتفاقية تفاهم إقليمية مع اجمللس الثقافي البريطاني تقوم من خاللها اجلامعة
بتسويق وعقد اختبار تقييم مستوى اللغة اإلجنليزية اجلديد « »Aptisالتابع للمجلس الثقافي البريطاني في كل من األردن والبحرين
والكويت واإلمارات العربية املتحدة.
ووفقا ً ملذكرة التفاهم التي وقعها رئيس اجلامعة الدكتور طالل أبوغزاله وأضاف ،كما أننا نحرص على تعميم هذه اخلدمات في كافة البلدان
ومدير اجمللس الثقافي البريطاني السيد مارك جيسيل سيعتمد اجمللس العربية ،وهذه اإلتفاقية تعزز من رؤيتنا في هذا اإلجتاه وحتقق أهداف
الثقافي البريطاني جامعة طالل أبوغزاله مركزا ً مهنيا ً رئيسا ً إلختبارات اجلامعة واجمللس الثقافي البريطاني.
« »Aptisفي البلدان املذكورة .وسيقوم اجمللس الثقافي البريطاني بتزويد
( )TAGI-UNIبكامل الدعم الفني واإلداري واملواصفات املطلوبة لتمكينها
من عقد االختبارات بشكل فعال.
وأعرب السيد مارك جيسيل عن سعادته بهذه اإلتفاقية إن هذه الشراكة
مع جامعة عريقة كجامعة طالل أبوغزاله ستمكننا من زيادة مساهمتنا
ومبوجب اإلتفاقية ستدمج اجلامعة اختبارات « »Aptisفي برامجها في تنمية القدرات الشخصية واملهنية للشباب في األردن واملنطقة.
اإللكترونية ،بحيث يتم تقدمي اإلختبارات للمرشحني في جامعة وكليات ونحن نعتقد أن « »Aptisسيصبح من أداوات قياس اللغة اإلجنليزية
طالل أبوغزاله ومراكز التدريب املهني التابعة جملموعة طالل أبوغزاله في األساسية في تقييم املؤسسات واملنظمات على الصعيد العاملي ،سواء
األردن والبحرين والكويت واإلمارات العربية املتحدة.
في األوساط األكادميية أو في قطاع األعمال.
رحب الدكتور طالل أبوغزاله بالتعاون مع اجمللس الثقافي البريطاني
وقد ّ
ّ
وأكد اهتمام اجلامعة بتطوير وتعزيز اللغة اإلجنليزية خاصة بني قطاعات
الشباب ،إضافة إلى اللغات األخرى الرئيسية التي نعمل على تدريسها
كاللغة الصينية من خالل مركز طالل أبوغزاله كونفوشيوس ،واللغة
الفرنسية واألملانية واإلسبانية واإليطالية وكذلك اللغة العربية لغير
الناطقني بها.

وقالت السيدة أميرة مناع ـ مديرة امتحانات األردن -بأن « »Aptisيشكل
نقلة نوعية في أسلوب تقييم مستوى اللغة اإلجنليزية حيث أن مرونة
« »Aptisستكون عامالً فعاال ً في التقييم الدقيق سواء للمتقدمني اجلدد
أو احلاليني في املنظمات التي تستخدمه.
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د .أبوغزاله ووزير الجامعات البريطاني يبحثان مستقبل التعليم الرقمي
لندن ـ استقبل وزير اجلامعات البريطاني عضو مجلس النواب البريطاني
معالي السيد ديفيد ويليتس في مكتبه في مقر احلكومة سعادة الدكتور
طالل أبوغزاله والوفد املرافق له حيث جرى بحث مستقبل التعليم بشكل
عام والتعليم الرقمي بشكل خاص وكذلك فرص اجلامعات البريطانية
في الثورة التعليمية التي متر بها املنطقة العربية ملواكبة حتديات تقنية
املعلومات واالتصاالت.
وأطلع د .أبوغزله الوزير على أبرز مبادرات مجموعة طالل أبوغزاله في
مجال التعليم املتمثلة في جامعة طالل أبوغزاله مؤكدا ً أن أهميتها
تكمن في اتاحة التعليم العالي املعتمد دوليا ً من اجلامعات االفضل
في العالم لكل طالب على وجه الكرة االرضية من خالل بوابة جامعة
أبوغزاله اإللكترونية التي تربط الطلبة باجلامعات املتفوقة واملعترف بها
دولياً.
كما جرى بحث تنظيم قمه اقليمية عربية بريطانية حول التعليم
الرقمي وفرص الراغبني في الدراسة لدى اجلامعات البريطانية التي لديها
برامج تعليم الكتروني.
كما أطلع أبوغزاله الوزير على الدراسة والتقرير الذي اجنزته مجموعة
طالل أبوغزاله مع منظمة «اليونسكو» حول استخدام تقنيات املعلومات
واالتصاالت في التعليم والذي سيجري اطالقه خالل فترة قصيرة وذلك
للحث على املزيد من االستفادة مما توفره تلك التقنيات من فرص لتطور
التعليم ووعد بارسال نسخة منها قبل صدورها الطالع معاليه.

وجتدر االشارة الى ان جامعة طالل أبوغزاله قد وقعت اتفاقيات تعاون مع
عدد من اجلامعات البريطانيه الستقطاب الطلبة على مستوى العالم
للدراسة الرقمية لديها ومازالت في تواصل مع العديد منها لتشمل كل
البرامج التعليمية االلكترونية اجلامعية وعلى قدم املساواة مع اجلامعات
االمريكية وغيرها من اجلامعات املعترف بها دولياً.

اتفاقية تعاون بين جامعة طالل أبوغزاله وجامعة أميتي أون الين

عمان ـ وقعت جامعة طالل أبوغزاله وجامعة أميتي أون الين ،التابعة
ّ
جلامعة أميتي أكبر جامعة خاصة في الهند ،اتفاقية تعاون لتقدمي برامج
جامعة أميتي من خالل جامعة طالل أبوغزاله.

التعليم عالي املستوى وتتمتع جامعة أميتي ،العضو في الهيئة العاملية
العتماد برامج اإلدارة ،بسجل إجنازات مميز لطلبة وخريجني من العالم مما
يجعلها شريكا ً أكادمييا رفيع املستوى».

وستقدم جامعة طالل أبوغزاله إلى الطلبة من خالل هذه االتفاقية عددا
من برامج أميتي وهي:
• 10شهادات ماجستير في األعمال.
• 4شهادات بكالوريوس.
• 3برامج تنفيذية.
• 9شهادات دبلوما دراسات عليا.
• 3شهادات دبلوما لغات دراسات عليا.
• 8شهادات ودبلوما تدريبية مهنية.

من جهته أوضح عميد التعلم عن بعد في جامعة أميتي أون الين
الدكتور مانوج شارما إلى أن التقارب احلاصل بني جامعة أميتي وجامعة
طالل أبوغزاله سيكون له أثرا ً إيجابيا ً كبيرا ً على معاجلة مسألة التعليم
العالي املعتمد بتكلفة منخفضة والذي سيكون في متناول أولئك
األكثر حاجة.

تعتبر «أميتي» مزود رائد في مجال التعليم عالي املستوى وبتكاليف تالئم
ميزانية أي طالب من كافة أرجاء العالم .وجميع برامج جامعة «أميتي
أون الين» معترف بها من قبل هيئة املنح اجلامعية ومجلس التعليم عن
وقد أشاد سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،بتوقيع هذه اإلتفاقية وقال :بُعد من احلكومة الهندية.
«جامعة أميتي أون الين تساعدنا على حتقيق رسالتنا في دمقرطة
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انعقاد مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم  2013في لندن

د .أبوغزاله :علينا مواكبة التطور في األنظمة التعليمية حول العالم
لمواجهة التحديات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية
لندن -استضافت العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤمتر ومعرض اخلليج للتعليم يومي  2013في  20-19حزيران بحضور كبار
صانعي القرار املهتمني بقطاع التعليم وكبار املسؤولني من مختلف أنحاء العالم .ويهدف هذا احلدث الذي يعقد للسنة الثالثة
على التوالي بعنوان «تسهيل االبتكار والتغيير» إلى جمع قادة وخبراء التعليم املهتمني في منطقة الشرق األوسط  /شمال أفريقيا
وخبراء التعليم من جميع أنحاء العالم لتسهيل عقد الشراكات املنتجة بني املنظمات الدولية واملؤسسات واألكادمييات واجلامعات
في منطقة الشرق األوسط.
وناقش املؤمتر التطورات التي يشهدها نظام
التعليـم في العالــم في ظــل ثــورة تقنية
املعلومات من خالل جلسات النقاش واحملاضرات
من قبل اخلبراء وصناع القرار ممن لديهم الدراية
بأخر تطورات التعليم في العالم.
وتشارك مجموعة طالل أبوغزاله بوفد برئاسة
الدكتور طالل أبوغزاله.
وحول أهمية انعقاد املؤمتر قال د .أبوغزاله« :هذا
هو العام الثاني الذي تشارك فيه مجموعتنا في
معرض اخلليج للتعليم نظرا ً ألهمية هذا احلدث
الذي يتيح فرصة فريدة إلستكشاف الفرص
الهائلة التي نشأت عن البيئة اإلقليمية العاملية
املتغيرة من أجل تعليم أفضل ملستقبل أبنائنا
في منطقة اخلليج والعالم العربي».
وأضاف« :وأن هذا احلدث وإن تركزت محاوره حول
التعليم في منطقة اخلليج التي اجنزت تطورات
كبيرة خالل العقد املاضي إال أنه ما تزال هناك
حتديات هائلة إلى اآلن ،ولدينا الفرصة ملواجهة
هذه التحديات وقيادة التحول في النظم
التعليمية في العالم العربي».
وأشار د .أبوغزاله أنه علينا مواكبة التطور
الكبير في األنظمة التعليمية حول العالم
مبا يساعد في مواجهة التحديات اإلقتصادية
واإلجتماعية والبيئية التي تواجه مجتمعاتنا
ومبا ينسجم مع النهج الثقافي والتاريخي
ملنطقتنا اإلقتصادية.

ميكننا اتباعها لتغيير منط التعليم التقليدي
القائم على النظم القدمية التي ورثناها عن
املاضي واحلديث عن أحدث مبادرات اجملموعة
في التعليم املتمثلة في جامعة طالل أبوغزاله
مؤكدا ً على أن التعليم العالي واملعتمد عامليا ً
هو حق من حقوق اإلنسان.
وفى ذات السياق اكد السيد عبداخلالق محمد
عثمان مدير الشركة املنظمة للمؤمتر «نحن
مهتمون في هذا املؤمتر بعرض ما مت التوصل
إليه فى مجال التعليم والتعليم التكنولوجي
على الصعيد العاملي وعكس التقدم الذي أحرزه
الشرق األوسط في هذا اجملال.

وأوضح أنه بالرغم من التقدم الهائل الذي
أحرز في حتديث نظمنا التعليمية على مدى
العقدين املاضيني إال إننا ما زلنا بعيدين عن
الهدف املتمثل في خلق بيئة تربوية مناسبة
تساعد الطالب على حتفيز قدراتهم على
التفكير النقدي واإلبداعي وإستخدام ملكاتهم وأشار عبداخلالــق محمـد الــى أهميـة شعــار
ً
في مجال املعرفه وتطبيقاتها مشيرا إلى أنه املؤمتر «التسهيل واالبتكار والتغيير» والداعي
سيسلط الضوء خالل املؤمتر على الطرق التي إلى إعادة النظر في التعليم العالي في عصر

العوملة والرقمية كقضايا التطبيق والى الفرص
العديدة التي يوفرها املؤمتر من خالل مشاركة
وفود برئاسة عدد من وزراء التعليم والتعليم
العالي فى كل من العراق و املغرب وكردستان
وليبيا واحتاد اجلامعات العربية باإلضافة إلى
وفود من الكويت و ُعمان واإلمارات وقطر واالردن
والسعودية واليمن وجمهورية مصــر العربيـة
والســودان وتونس والعديــد من املؤسســات
الدوليـة البـارزة كاجمللـس الثقافـي البريطانـي
ووزارة التعليـم العالي البريطانيـة ومؤسسـة
تونــي بليــر ،وشركـة سيسكو وبنك قطــر
االسالمي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد
بن ثانـي ال ثانـي ،وغرفة جتارة الهمبرا بالواليات
املتحدة االمريكية ومؤسسة القيادة للتعليم
العالي وعدد من اجلامعات الكبيرة في بريطانيا
وأمريكا.
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وكالة سوشال باكرز تعلن جامعة طالل أبوغزاله
األشهر في خدمات الشبكات اإلجتماعية
عمان ،أحرزت جامعة طالل أبوغزاله ( )TAGI-UNIأعلى املراتب ضمن العديد من قوائم صفحة الفيسبوك ،متفوقة على مؤسسات التعليم األخرى في
ّ
اململكة األردنية الهاشمية بعدد بلغ أكثر من  54000عضو.
ووفقا ً لوكالة سوشال باكرز  ،Social Bakersوالتي تعد أكثر املزودين شهرة إلحصاءات ومقاييس وأدوات حتليل وسائل اإلعالم اإلجتماعية مبا فيها
الفيسبوك وتويتر وجوجل بلس ويوتيوب ولينكد-إن ،فإن شهرة جامعة طالل أبوغزاله ( )TAGI-UNIفاقت شهرة العديد من املؤسسات التعليمية
األخرى نظرا ً ملنهجها املبتكر وانتشارها الواسع.
وحول هذا االختيار قال األستاذ صالح أبوعصبة ،نائب رئيس جامعة طالل أبوغزاله واملدير التنفيذي للشراكات املهنية والتعليم املستمر« :فخورون
أن نكون ضمن أفضل خيارات املعجبني في مجال التعليم في اململكة األردنية الهاشمية؛ وهذا إن دل فإمنا يدل على جناح إستراتيجية التسويق التي
ننتهجها وفق اخلطط التي إعتمدها سعادة الدكتور طالل أبوغزاله».
وأضاف« :إن هذا األمر يدل على أننا نتمتع بآلية تواصل جيدة في كافة الشبكات اإلجتماعية ،خصوصا أولئك املعنيني باحلصول على تعليم رفيع
املستوى».

مركز امتحانات مجموعة طالل أبوغزاله
جهة معتمدة إلجراء اإلمتحانات والمقابالت
ّ
الفعاليات واألنشطة التعلـيمية واملهنية في قاعات
عمّ ان ـ أعلن مركز إمتحانات مجموعة طالل أبوغزاله عن تنظيم وإستضافة مجموعة من
مبنى طالل أبوغزاله ـ املكتب اإلقليمي.
فقد جرى مؤخرا ً إجراء إمتحانات ومقابالت توظيف لعدد من املؤسسات منها على سبيل املثال :
•اجمللس الثقافي البريطاني.
•املنظمة الدولية للشباب.
•مجلس التعليم العالي القطري.
•الوكالة األميركية للتنمية الدولية.
إضافة إلى العديد من املؤسسات التي اختارت مركز إمتحانات اجملموعة كجهة معتمدة خلدمات إجراء اإلمتحانات واملقابالت والتوظيف والتدريب
املهني في املبنى اإلقليمي للجامعة  ،وذلك لتوافر قاعات مبساحات مختلفة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ،وإلستيعاب أية أعداد ،والقاعات مجهزة
بشـبكة إنترنت ومبواصفات عالية السرعة ،وأجهزة كمبيوتر وطابعات  ،وتتسم باألجواء الهادئة وحسن التنظيم.
وقال صالح أبوعصبة املدير التنفيذي  ،بأننا ندرك حاجات املؤسسات على إختالف تخصصاتها ومهامها ،مشيرا ً إلى القدرة على إستقبال أعداد
كبيرة ألجل إجراء اإلمتحانات أو ملقابالت التوظيـف أو لغيرها من املهام  ،لذلك عملنا على مراعاة أن يكون تصميم القاعات وجتهيزها مبا يتناسب مع
املتطلبات وخاصة في مجال توفير التجهيزات اإللكترونية .
وأضاف أن املركز حريص على ضمان اإلستقاللية ،والتأكد من أن اإلجراءات تسير بشكل مهني عالي املستوى مبا يعود بالنتائج املرجوة من قبل
املؤسسات واجلهات واملنظمات اخملتلفة التي تلتزم بهذه املعايير لضمان احلصول على أفضل اخملرجات والنتائج مشيرا ً إلى تلقي املركز كتب الشكر
والثناء من اجلهات التي أستخدمت مـرافق مبنى اجلامعة ،على ما ملسوه من التسهيالت واإلستعداد إلجناح فترات اإلمتحانات واملقابالت والتدريب.
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برعاية د .طالل أبوغزاله
المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم (آسرن)
تستضيف االجتماع الثالث للشبكة األورومتوسطية للبحث والتطوير

عمان ـ استضافت املنظمة العربية لشبكات
البحـث العلمي والتعليم «آسرن» اإلجتمــاع
الثالـث للشبكة األورومتوسطية للبحــث
والتطوير  3والذي عقد برعاية سعادة الدكتور
طالل أبوغزاله ،رئيـس املنظمة في ملتقـى
طالل أبوغـزاله لألعمال وتخلل اإلجتماع عقد
سلسلة مـن ورش العمل حول تقنيات البنيـة
التحتية االليكترونية.
شارك في اإلجتماع ممثلني عن شبكات األبحاث
والتعليم الوطنية من املغرب واإلمارات العربية
املتحدة واجلزائر وليبيا و ُعمان ومصر والبحرين،
باإلضافة إلى ممثلي املؤسسات األوروبيــة مــن
اململكة املتحـدة وإيطاليا وهولنــدا وإيرلنــدا
وفرنسا.
وقد منت شبكة البنية التحتية االلكترونية
العربية بشكل واسع خالل عام 2011-2012
حيث ارتبطت بشبكات بحث عاملية وسمحت
لعلماء عرب باحلصول على مصادر وخدمات من
خالل شبكات متخصصة عالية السرعة.

وما كان لهذا أن يكون لوال الدعم الذي قدمه بعض املناطق إلى ربط متخصص بسرعة 200
غيغابايت بالثانية للبحث والتعليم .وال يزال
االحتاد األوروبي وجامعة الدول العربية».
العالم العربي يفتقر إلى ربط أساسي وبالكاد
وقـال البروفسـور فيديركـو روجـري ،منسـق وصل إلى ربط دولي متخصص بسرعة نصف
مشروع  ،CHAIN-REDsمـن  INFNاإليطاليـة :غيغابايت في الثانية.
«نحن نعمل مع أوروبا وأمريكا الالتينية وإفريقيا
والصني والهند واملنطقة العربية لتوحيد ودمج ومن اجلدير بالذكر أن انعقاد سلسلة ورش
تبادل البنية التحتية وتسهيل االطالع املستمر العمل يتم من قبل خبراء من جمعية شبكات
على قواعد البيانات والتطبيقات العلمية البحث والتعليم األوروبية ( )TERENAلبناء
واملرافق احلاسوبية والبنـى التحتيـة لسحابــة القدرة على على الوثوقية الذاتية ،لنشرها في
البحـث .ويهـدف اجتماعنـا اليـوم إلى توحيـد كافة أرجاء املنطقة العربية مع نشر بوابة علوم
واسعة باملنطقة.
جهودنا لدعـم الشباب من العلماء العرب».
وقال السيد ديفيد ويست ،منسق مشروع
الشبكة األورومتوسطية للبحث والتطوير،3
من  DANTEمن اململكة املتحدة« ،لقد غمرتني
السعادة للعمل في منطقة البحـر األبيـض
املتوسط منـذ عام  2004بتمويل مـن االحتاد
األوروبي لبناء شبكات متخصصــة عاليــة
السرعة توفر اخلدمة ألكثر من مليوني عالم في
املنطقة .وها نحـن نـرى جهودنا تتسع لتشمل
املنطقة العربية ككل».

وقال سعادة الدكتور أبوغزاله« ،نشعر بالفخر
واالعتزاز أن نرى اليوم صرحا ً متطورا ً ـ البنية ومت التوصل إلى أن الربـط املتخصص هـام
التحتية االلكترونيــة العربيــة وهـي تخـدم جدا ً لعلمائنا وباحثينا الشباب إذا ما أراد األردن
العلماء في كافة أرجاء املنطقة بربط عالي واملنطقــة العربيــة مواكبـة تطوير البنيــة
السرعة واحلصول على موارد وخدمات علمية ،التحتية االليكترونية العاملية التي وصلت في

من قصص جناحات الشبكة األورومتوسطية
للبحث والتطوير :EUMEDCONNECT3
التعاون بني فرنسا وتونس في مجال تشخيص
الصرع ومعاجلته باجلراحة؛
•مشاركة علماء فيزياء من منقطة حوض
البحر األبيض املتوسط في جتارب مصادم
الهدرونات الكبير Large Hadron Collider
الكتشاف أصل الكون؛
•تقييم مخاطر الزالزل في املنطقة؛
•بحوث زراعية حول التصحر وشح مصادر
امليــاه.
•جعل التعليم أكثر مرون ًة وبلوغا ً من خالل
مبادرات التعليم اإلليكتروني.
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مجلــة فوربس ـ الشرق األوسط
مجموعة طالل أبوغــــزاله في قائمة أكثر  100شركة تأثير ًا في العالم العربي
نشرت مجلة فوربس ـ الشرق األوسط في عددها األخير قائمة تضم أكثر  100شركة تأثيرا ً في
العالم العربي ،وأدرجت اجمللة مجموعة طالل أبوغزاله في القائمة ولوحظ أنها اجملموعة املهنية
الوحيدة في هذه القائمة.
وأوضحت اجمللة أن القائمة أحتوت على أكثر من  100شركة تأثيرا ً في العالم العربي سواء أكانت
عربية أو تعود ملكيتها جلنسيات أجنبية ،لكنها استطاعت أن تكون جز ًء من املشهد اإلقتصادي
في املنطقة بسبب قوتها وحجمها وتأثيرها في اجملتمعات العربية ،من خالل خلق فرص عمل متنوعة ،وتقدمي برامج تنمية للمجتمع احمللي وكذلك
من خالل برامج املسؤولية اإلجتماعية.
وأشارت إلى أن الشركات العائلية والقابضة تشكل في الوطن العربي وزنا ً مهما ً في إقتصاد املنطقة ،من خالل إنتشارها الواسع ،وتعدد القطاعات
التي تعمل فيها.
واملعروف أن مجموعة طالل أبوغزاله التي أنطلقت قبل أكثر من  40عامـا ً وتعمل في  80مكتبـا ً حول العالم  ،تقدم سلسلة من اخلدمات املهنية
والتعليمية ذات اجلودة العالية وفـق أعلى املعايير الدولية.
وتؤمن اجملموعة بواجبها اجتاه املسؤولية اإلجتماعية ،ولهذا أطلقت العديد من املبادرات النوعية اخلالقة وخاصة في مجال التعليم وبنـاء القــدرات
البـشرية وتعزيز التنمية املستدامة في املؤسسات العربية واإلسهام في التطور اإلجتماعي واإلقتصادي للبالد العربية.

للسنة الرابعة على التوالي
جمــارك دبـي تكــرم أبوغــزالــه للملكيـة الفكـريـة
دبي ـ كرمت جمارك دبي للسنة الرابعة على التوالي أبوغزاله للملكية
الفكرية «أجيب» أكبر شركات امللكية الفكرية وتسجيل العالمات التجارية.
قدم اجلائزة نيابة عن راعي احلفل السيد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي
ملؤسسة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة السيد يوسف السهالوي مدير
تنفيذي اول للشؤون املؤسسية.
وقال املدير التنفيذي لـ أبوغزاله للملكية الفكرية «أجيب» في اإلمارات
العربية املتحدة ،االستاذ امجد احلسيني الذي تسلم اجلائزة نيابة عن «أجيب»:
«انه ملن دواعي سرورنا ان نتسلم هذه اجلائزة للسنة الرابعة على التوالي في
ظل توجيهات رئيس مجلس اإلدارة الدكتور طالل أبوغزاله ،واجلائزة خير دليل
على وعي أصحاب العالمات التجارية في جميع أنحاء العالم بالدور احليوي
الذي تلعبه جمارك دبي في حماية حقوق امللكية الفكرية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة واحلفاظ عليها».
وتزامن التكرمي مع االحتفال باليوم العاملي للملكية الفكرية حتت شعار
«االبداع ـ اجليل القادم» ،حيث مت تكرمي «أجيب» جلهودها املستمرة و تقديرا
لدورها في حماية حقوق امللكية الفكرية.
وقد قررت الدول األعضاء في املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) في
عام  2000تخصيص يوم في السنة باسم يوم امللكية الفكرية العاملي .حيث
مت اختيار  26أبريل الذي ميثل تاريخ دخول اتفاقية إنشاء الويبو حيز التنفيذ
في عام .1970

ويذكر أن أبوغزاله للملكية الفكرية (أجيب) تقدم خدماتها عام  1972باسم
تي ام بي اجنتس في وقت كانت حماية امللكية الفكرية ال تزال في مراحلها
األولى في املنطقة العربية .ومع ذلك ،ومنذ انطالقها في دولة الكويت ،كانت
أجيب على الدوام تسعى إلى حتسني البنية التحتية للملكية الفكرية في
العالم العربي.
وحتقيقا لهذه الغاية ،عملت «أجيب» مع احلكومات العربية واملنظمات
املتعددة األطراف على تطبيق نظام كفؤ للملكية الفكرية نتج عنه احداث
تغييرات كبيرة في املنطقة.
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أبوغزاله يترأس في جنيف جلسة بحثت
إقتراحات وتوصيات للمدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية
جنيف ـ بتنظيم من مجموعة ايفيان العاملية ،عقد في مقر منظمة
التجارة العاملية في جنيف جلسة خبراء برئاسة سعادة الدكتور طالل
أبوغزاله جرى خاللها بحث ما ميكن تقدميه من اقتراحات وتوصيات للمدير
العام اجلديد للمنظمة السيد روبرتو أزيفيدو الذي سيباشر مهامه
الشهر املقبل وتركز البحث على التقرير املقدم من د .أبوغزاله بعنوان
«منظمة التجارة العاملية على مفترق الطرق» بشأن اإلصالحات املطلوبة
في منظمة التجارة العاملية.
وقد أدار اجللسة مدير عام مجموعة ايفيان السويسرية السيد كارلوس
برادها ومعالي السيد سيرجيو ماركي ،الرئيس السابق جمللس منظمة
التجارة العاملية والوزير في احلكومة الكندية وسفيرها املنتدب في جنيف
سابقاً .وشارك فيها مجموعة من السفراء املعتمدين في املنظمة ونائبي
املدير العام إضافة إلى اخلبراء في التجارة العاملية ميثلون مراكز األبحاث
واإلصالحات الهيكلية الالزمة في املنظمة ،وجدول أعمالها املتفق
واملنظمات العاملية.
عليه ،والبنود املقترحة ،ودور قطاع األعمال واجملتمع املدني في مداوالت
ومن املعروف أن املنظمة متر مبرحلة حرجة فيها الكثير من التحديات الوزراء في املنظمة وغير ذلك من املواضيع التي تهدف إلى زيادة فعالية
نظرا ً جلمود املفاوضات بعد جولة الدوحة منذ  12عاماً ،وكذلك التوجهات املنظمة واحتوائها لكافة قطاعات اجملتمع الدولي وللسير قدما ً في حترير
التجارية عامليا ً للتفاوض بني مجموعات من الدول خارج إطار املنظمة ،التجارة وبشكل خاص جتارة اخلدمات التي تشكل اجملال األرحب في النمو
وكذلك الرؤية السلبية جتاه املنظمة لدى اجملتمع املدني ،وأيضا ً حقيقة أن نظرا ً ملا توفره تقنيات املعلومات واإلتصاالت من أدوات لتسهيل التجارة
املنظمة أصبحت في وضع جديد نتيجة ازدياد عدد األعضاء الذي أصبح اإللكترونية.
 160عضواً ،وقد تقرر أن يعد املنظمون خالصة لآلراء التي مت التوافق عليها ومن اجلدير بالذكر أن املنظمة ستعقد في منتصف اكتوبر املقبل منتداها
لرفعها إلى املدير العام اجلديد شاملة موضوع نظام التوافق أو التصويت العام السنوي في جنيف وقد دعي أبوغزاله إللقاء كلمة في اجللسة
التخاذ القرار وعقد املؤمتر الوزاري سنوياً ،واملوقف من قرارات جولة الدوحة ،اإلفتتاحية في جنيف حول هذه املواضيع.

د .أبو غزاله :اآليكان تعتمد المركز العربي
لتسوية النزاعات الخامس على مستوى العالم
مارينا ديل راي ،كاليفورنيا -صادق مجلس إدارة هيئة اإلنترنت لألسماء النزاعات املتعلقة بأسماء النطاق السيما مع وجود محكمني من جميع
واألرقام اخملصصة (اآليكان) مؤخرا على العرض الذي قدمه املركز العربي أنحاء العالم قادرين على تسوية نزاعات أسماء النطاق بعدة لغات.
لتسوية النزاعات ليكون أحد املزودين الرسميني خلدمة تسوية النزاعات
فيما يخص السياسة املوحدة لتسوية نزاعات اسم النطاق والذي سيبدأ سيكون من مهام املركز الذي ستتولى إدارته احملامية الال خان العمل على
حل القضايا املتعلقة بأسماء املواقع وغيرها من قضايا امللكية الفكرية،
العمل فيه في كانون الثاني .2014
كما سيقوم بإدارة قضايا ذات صلة بالسياسة املوحدة لتسوية النزاعات
مت إنشاء املركز العربي لتسوية النزاعات بشكل مشترك من قبل جمعية بثالث لغات هي العربية واالجنليزية والفرنسية ولغات اخرى في املستقبل
اجملمع العربي للوساطة والتحكيم في امللكية الفكرية واجملمع العربي القريب.
للملكية الفكرية ،حيث سيكون مقره الرئيسي في عمان -االردن مع
َ
وجود مكاتب له في بلدان عربية أخرى .وهو أول مزود للسياسة املوحدة ومتتلك األستاذة خان خبرة طويلة في هذا اجملال كونها عضوا في نقابة
لتسوية نزاعات اسم النطاق في الشرق األوسط وشمال افريقيا وميتلك محاميي نيويورك ،وقد شغلت في السابق منصب مستشار قانوني
ومسؤول الشؤون القانونية حلقوق اإلنسان .وتخرجت خان من كلية
خبرات واسعة في تسوية نزاعات امللكية الفكرية.
احلقوق بجامعة فيالدلفيا األمريكية ،وتتقن اللغات اإلجنليزية والفرنسية
وع ّبر سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس جمعية اجملمع العربي للوساطة واإلسبانية واألوردو باإلضافة إلى الدرية.
والتحكيم في امللكية الفكرية ،عن سعادته باعتماد اآليكان ،آمال بأن
يقوم املركز بأداء مهامه وتنفيذ دوره بشكل سليم خلدمة املنطقة كاملة .ويسر املركز دعوة احملامني واألكادمييني وكافة املهتمني إلى االنضمام إلى
واوضح د .أبو غزاله أن هذا هو املركز اخلامس املعتمد في العالم ،وكونه هيئة محكمي املركز واملساهمة في عمله ،املهتم الرجاء االتصال في
في املنطقة العربية فله أهمية خاصة من خالل التركيز على تسوية املركز.
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د .أبوغزاله يعلن إطالق المركز العربي للحوكمة
ويدعو الى مشروع وطني لحوكمة المؤسسات وآخر للجامعات
عمان  -استضاف ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي ندوة حوارية بعنوان
حوكمة الشركات والتي تنظمها مؤسسة كونراد أديناور االملانية-مكتب
عمان ومجموعة طالل أبوغزاله للسنة الثانية على التوالي.
والقى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله الكلمة االفتتاحية اعرب فيها عن
االعتزاز بالشراكة والتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور األملانية ـ مكتب
عمان والتي متتد لعدة سنوات ونتج عنها عددا ً من املبادرات الهامة ،ومنها
تأسيس املركز العربي للحوكمة الذي نعلن اطالقه ،وكذلك التعاون في
تأسيس جمعية الشركات العائلية التي تشكل اكبر قطاع في االقتصاد
الوطني.
ودعا د .أبوغزاله الى اهمية أن تخرج الندوة بنتائج عملية مفيدة كأن
يصار الى تشكيل فريق عمل إلقتراح مشروع وطني للحوكمة ،لوضع
معايير تنسجم فيها املؤسسات في حسن االدارة ،وتشكيل فريق عمل
آخر لدراسة حوكمة اجلامعات التي تعاني من مشكلة رئيسية في
كل مخرجاتها كمبادرة تطوعية ترفع إلى اجلهات احلكومية املسؤولة
لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقال أبوغزاله عندما نصل الى صياغة قانون احلوكمة يجب أن ندرس
األثر االقتصادي ملعايير احلوكمة ،وتقدم باقتراح ملنح جائزة سنوية من
مجموعة طالل أبوغزاله الى القطاعات امللتزمة التي تشجع التوجه نحو
احلوكمة.
وتطرق د.أبوغزاله الى موضوع النزاهة وأشار الى أن اجملموعة وبالتعاون مع
احلكومة البريطانية ستطلق يوم  26اجلاري مشروع نزاهة وهو عبارة عن
برنامج تدريبي ملؤسسات اجملتمع والتدريب على اسلوب التعامل إلقرار
وتطبيق حوكمة الشركات.

ولكن برزت هناك العديد من التحديات للشركات العائلية ولألعمال
األخرى ومما ادى الى تراجع حجم التجارة مع الدول اجملاورة وقدم الدكتور
أورينغ الشكر للدكتور أبوغزاله على تعاون اجملموعة وشراكتها مع
مؤسسة كونراد-مكتب عمان والعمل معا ً على حتقيق اهدافنا املشتركة.
كما حتدث في اجللسة االستاذ مصطفى ناصر الدين ،املدير التنفيذي
االعلى في مجموعة طالل أبوغزاله ،مرحبا ً باملشاركني واحلضور ،واشاد
بالعالقة املتميزة والطويلة مع كونراد أديناور ـ مكتب عمان والتي نفذت
اجملموعة معها عدداّ من البرامج واملبادرات الناجحة معربا ً عن امله في أن
تتواصل وتعزز خلير االقتصاد واجملتمع وتطور االردن.
اشتملت الندوة على خمس اوراق عمل هي:

وأعرب عن اسفه أننا في االردن ما زلنا متأخرين في موضوع احلوكمة فهي 1.1حوكمة الشركات واثرها على مستوى االفصاح في بورصة عمان
ليست هدفا ً بحد ذاته لكنها خلدمة االقتصاد.
وحتدت فيها السيد محمد صالح حوراني رئيس هيئةاالوراق املالية.
وجرى في نهاية الكلمة حوار مع احلضور أجاب فيه الدكتور أبوغزاله على 2.2دور حوكمة الشركات في االردن :حالة الشركات املساهمة العامة
كافة املداخالت واالسئلة.
املدرجة في بورصة عمان وحتدثت فيها البروفيسور منى املولى نائب
عميد كلية االقتصاد في جامعة اليرموك.
وحتدث الدكتور أومتار أورينغ املمثل املقيم ملؤسسة كونراد أديناور في االردن 3.3دور حوكمة الشركات في مكافحة الفساد املالي واإلداري وحتدث
وقال ان التعاون القائم مع مجموعة طالل أبوغزاله مثمر ومفيد وخصوصا ً
فيها السيد فادي الداوود نائب رئيس مشروع االصالح املالي الثاني
في حتقيق مفهوم احلوكمة ومن خالل مثل هذه الندوات بإمكاننا ايجاد
املمول من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية.
حلول للمشاكل التي تعاني منها كافة القطاعات واضاف بأن االصالحات 4.4مناذج حوكمة الشركات حول العالم وحتدث فيها الدكتور اياد تكروري
االخيرة من قبل احلكومة االردنية ساعدت االقتصاد االردني على التطور،
الرئيس التنفيذي AZالدولية.
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في المنتدى العالمي للخدمات في بكين
أبوغزاله يترأس جلسة حوارية رفيعة المستوى حول
السياسات واآلثار للفائدة المضافة في تجارة الخدمات
بكني ـ أكد سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس مجموعة طالل
أبوغزاله أن القيود املفروضة على االستيراد قد تكون هي في ذات الوقت
قيودا على التصدير .وأشار إلى ان التنوع في اخلدمات تساهم في
اعطاء قيمة لتطوير املنتجات وصناعتها ،وهذا يقدم فرصا لألعمال
لتطوير نشاطاتها في العديد من قطاعات الصناعة التي تدعم قطاع
التصنيع بحد ذاته.
جاء ذلك خالل اجللسة احلوارية رفيعة املستوى التي ترأسها سعادة
الدكتور طالل أبوغزاله حول السياسات واآلثار للفائدة املضافة في
جتارة اخلدمات خالل منتدى اخلدمات العاملي املنعقد في املركز الوطني
للمؤمترات في بكني الذي يشكل حدثا سنويا يجمع خبراء رفيعي
املستوى من واضعي السياسات ومنظمي اخلدمات ورؤساء املنظمات
الدولية والرؤساء التنفيذيني وممثلي القطاع اخلاص وائتالفات  /واحتادات
صناعات اخلدمات واألكادمييني املشهورين وغيرهم من املعنيني ملناقشة
االستراتيجيات والنهج الذي من شأنه تعزيز تأثير تطوير اخلدمات.
وقد مت تنظيم منتدى بكني بشكل مشترك من قبل كل من مؤمتر األمم
املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ووزارة التجارة في جمهورية الصني
الشعبية وبلدية بكني.
وحول دور احلكومات في تطوير املنتجات قال« :تستطيع احلكومات أن
تساهم في زيادة حصتها في قيمة تطويراملنتجات والتي قد تستطيع
مؤسساتها أن تضيفها لسلسة القيمة املضافة .وأشار د .أبوغزاله أنه وفقا للدراسة التي قام بها املنتدى االقتصادي العاملي لألعمال العاملية ،فان
أكثر املعيقات املهمة التي تؤدي الى محدودية جناح التصدير تتضمن ما يلي :النفقات العالية أو التأخير الناجت عن النقل احمللي أو الدولي ( ،)%14الفساد
على احلدود ( )%21باإلضافة الى حواجز التعرفة ودون التعرفة (.)%20
واوضح ذلك بالقول« :من الواضح أن النفقات العالية والتأخير والفساد واحلواجز اجلمركية وغير اجلمركية يجب أن تكون األهداف األساسية للحكومات
الوطنية التي تبحث على جناح سهل نحو منو أكثر تنافسية في صادراتها ».وأكد أن من أهم الظواهر الرئيسية التي أصبحنا نشهدها في العقود
األخيرة هي تزايد االتفاقيات التجارية التفضيلية .وسلط د .أبوغزاله خالل جلسة أخرى حول تطوير الشراكات في اخلدمات الضوء على جامعة طالل
أبوغزاله كنموذج لتشجيع الشراكات بني اجلامعات على مستوى العالم.

 ....ويقود حـوارا مع قادة األعمال في العـالم حـــول اقتصــاد اخلدمــات العاملــي فــي القــــرن 21
وفي ختام املنتدى عبر سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،عن رؤيته للمستقبل والتفاقية جتارة االنترنت احلرة في رؤى اقتصاد اخلدمات العاملية والتجارة في
اخلدمات في هيئة القرن احلادي والعشرين التي يترأسها سعادة السيد آرنولد نيكولسون ،وزير اخلارجية والتجارة األجنبية في جامايكا.
وقال« ،لقد بلغت حصة االنترنت  %21من منو إجمالي الناجت احمللي في االقتصاديات الناضجة خالل السنوات اخلمس املاضية ،بينما حققت شركات في
صناعات اكثر تقليدية ما نسبته  %75من املنافع .وفي دراسة شملت  30بلدا ً بلغ إجمالي ناجتها احمللي  19مليار دوالر في عام  ،2010تبني ازدياد انتشار
اإلنترنت مبعدل  %25سنويا ً على مدى السنوات اخلمس املاضية مساهما ً مبعدل  %1.9من إجمالي الناجت احمللي».
وأضاف قائالً« :إذا اعتقد املرء بأن تدفق املعلومات يشكل جتارة في املعرفة ،فإن حجم املعلومات التي توفرها برامج إنترنت مثل جوجل وياهو وفيس
بوك وتوينتي وبيدو ويانديكس ومايكروسوفت وبينغ ،فإن اإلنترنت يعد موطنا لبعض أكبر التجار في االقتصاد العاملي .وأوضح الدكتور أبوغزاله« :لقد
أنشأ مزودو اخلدمات الرقمية شيئا ً خاصا ً كأي سلعة أو خدمة مادية .وإذا قمنا بحماية اخلدمة من خالل منظمة التجارة العاملية ،على سبيل املثال،
فسيكون من املنطق توفير نفس احلماية أيضا ً للسلع املادية» .واقترح الدكتور أبوغزاله اتفاقية جتارية حرة رسمية جديدة ملنظمة التجارة العاملة
حتكم خدمات اإلنترنت وقال« :أقترح أن تتفاوض منظمة التجارة الدولية بشأن اتفاقية جتارة االنترنت احلرة (اتفاقية جتارة االنترنت احلرة) ،اتفاقية
تدعمها قواعد واضحة وقابلة للتنبؤ ،اتفاقية تقع ضمن اختصاص هيئة تسوية النزاعات».
وحول حتديد مستقبل التجارة قال الدكتور أبوغزاله ،وهو عضو فريق منظمة التجارة العاملية  »:ينبغي أن تصاغ السياسات املتصلة باإلنترنت مبشاركة
كل من قطاع األعمال واحلكومة واجملتمع املدني واملنظمات الدولية واخلبرة التقنية .واختتم الدكتور أبوغزاله قائال« :نود أن نرى اجملتمع الدولي ،بقيادة
منظمة التجارة العاملية ،ملتزما بتطبيق عملية تدريجية نحو حتقيق اتفاقية جتارة حرة بخصوص اإلنترنت».

16

ملف األعمال

د .أبوغزاله يبحث مع السفير األفغاني في األردن
تطوير أعمال ومشاريع مجموعة طالل أبوغزاله في أفغانستان
عمان ـ أستقبل الدكتور طالل أبوغزاله السيد سيد محمد جيالني
ّ
سفير أفغانستان في األردن ،وجرى بحث أنشطة وخدمات مجموعة طالل
أبوغزاله في أفغانستان وتعزيزها املتعلقة بالتدقيق واإلستشارات واملوارد
البشرية وبناء القدرات ،واإلستشارات القانونية وتكنولوجيا املعلومات
واإلتصاالت.
وقد أثنى الدكتور أبوغزاله على جهود السفير والتي كان لها دور كبير
في إزدهار التعاون والعالقات في اجملاالت املهنية والتعليم بني اجملموعة
وجمهورية أفغانستان.
ويذكر أن مجموعة طالل أبوغزاله لها مكاتب في كابول وهي املؤسسة
الدولية الوحيدة في مجال تخصصها في هـــذه البالد ،ومؤخرا ً أجرى
مكتب اجملموعة وبطلب من البنك املركزي األفغاني التدقيق على حسابات
وأعمال البنوك في أفغانستان وينفذ حاليا ً مهام أخرى بطلب من وزارة
املالية تتعلق بتقدمي إستشارات مالية وإدارية.
وتسعى اجملموعة إلى توسيع أعمالها في قطاعات التعليم بالتعاون
مع جهات أفغانية والتشارك معها لإلستفادة من برامج جامعة طالل
أبوغزاله إضافة إلى تنظيم دورات التدريب على مهارات تقنية املعلومات
واللغة اإلجنليزية وإنشاء مركز طالل أبوغزاله ملهارات تقنية املعلومات
املعتمد من هيئة اإلمتحانات الدولية ـ جامعة كامبردج وكذلك إنشاء
مركز طالل أبوغزاله للمعرفة وهو مشروع غير ربحي لتقدمي اخلدمات
للطلبة األفغان.

وهناك العديد من املشاريع األخرى املتعلقة بالتنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية وبناء القدرات التي يستعد مكتب اجملموعة في كابول
لتنفيذها بالتعاون وبتمويل هيئات دولية ومن هذه املشاريعـ :إعداد خارطة
طريق لتنمية وطنية مستدامة ،خدمات قانونية إلعادة إعمار أفغانستان،
إعداد خارطة الطريق لتطوير نظام املعونة الوطنية املستدامة ،تقييم
برامج حتسني جودة التعليم وحتسني بيئة االعمال في مؤسسة املناجم
وأخرى لشبكة املياه والكهرباء .وتعكف اجملموعة على إعداد خطة
إستراتيجية شاملة والتواصل مع وزارة اخلدمات لتغطية كافة اخلدمات
املهنية مبا في ذلك بناء قدرات اجملتمعات احمللية وخاصة الريفية وتنفيذ
برامج متخصصة تسهم في حتقيق التنمية املستدامة.

مركز حوكمة الشركات العائلية ينظم محاضرة حول الهياكل العائلية
عمان ـ نظم مركز حوكمة الشركات العائلية محاضرة في منتدى طالل أبوغزاله
املعرفي بعنوان «الهياكل العائلية» حتدث فيها السيد لؤي أبوغزاله ،مؤسس مركز
حوكمة الشركات العائلية ،بحضور أعضاء مركز ورجال أعمال وعدد من القطاعات
املهتمة في حقل الشركات العائلية وتناولت احملاضرة بشكل مفصل خبرات وحتارب
العائالت في إنشاء وتأسيس هياكلها اخلاصة في إدارة األعمال.
وقال السيد لؤي أبوغزاله :تختلف كل عائلة ومؤسسة أعمال وهيكل هرمي وحالة
وجتربة وتاريخ عن غيرها وال ميكنك أن تأخذ هيكل عائلة معينة وتطبقه على غيرها».
وأضاف قائال« :وهناك مصطلحات مختلفة (اتفاقيات عائلية ومواثيق ومعاهـدات
واتفاقيـات وبروتوكـوالت وهيـاكل املالكني أو الشـركاء) املستخدمة لوصف وثيقة
مكتوبة تصف عمل القيم العائلية ملؤسسة األعمال وتوقعات أفراد العائلة والعالقات
التجارية» وأشار الى ان حوكمة العائلة تعالج احتياجات ومطالب العائالت واألعمـال.
وقال «ان وجود وثيقه تقلل من التوتر في العائلة وتدعم وحدتها اضافه الى وجود إرشادات عامة بدال من القرارات احملددة .وفي الوقت نفسه ،ميكن أن
تساعد األعمال في التركيز على القضايا الرئيسية وفرص األعمال ودعم اتخاذ القرارات احلكيمة وتقليل التهديدات العائلية على األعمال وتعزيز
املساءلة» .وركز السيد أبوغزاله على القيم العائلية مثل التواصل واإلفصاح عن املعلومات وحقوق ومسؤوليات أفراد العائلة وآليات اتخاذ القرارات
إضافة إلى سياسة إدارة العائلة التي تشدد على حقيقة أن «أفراد العائلة ليسوا مدراء في الشركة تلقائيا».
وتطرق إلى مسألة امللكية والترشيحات العائلية جمللس اإلدارة وقال أن مجلس العائلة يطور بنك مواهب ويقترح املرشحني بناء على املواهب واملصالح».
وفي نهاية احملاضرة ،قدم السيد أبوغزاله عدة مقترحات وأفكار بناء على جتربته الشخصية كنائب لرئيس مجموعة طالل أبوغزاله حول مختلف
القضايا املتعلقة بالشركات العائلية.

17

ملف األعمال

د.أبوغزاله في مؤتمر صحفي بمسقط
عمان في مقدمة البلدان العربية إهتمام ًا ببناء قدرات الشباب
ُ
مسقـط ـ عقد الدكتور طالل أبوغـزاله مؤمترا ً صحفيا ً في العاصمة
العمانية ـ مسقط حتدث فيه عن دور الشباب في التنمية ونهضة اجملتمع
ُ
ورفد اإلقتصاد الوطني من خالل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وقد
رحب د.أبوغزاله مبمثلي وسائل اإلعالم وأشاد بجهودهم ودعاهم إلى املزيد
ألن عليهم دورا ً وواجبا ً في تعزيز الوعي واملعرفة لدى فئات اجملتمع.
وأوضح أن مجموعة طالل أبوغزاله بدأت أعمالها وأنشطتها املهنية
في السلطنة منذ أربعني عاما ً وتزامن ذلك مع إنطالقة وقيام النهضة
املباركة وقد واكبت اجملموعة هذا التطور وحظيت بشرف املساهمة في
مسيرة البناء والتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية.
وقال تعتبر سلطنة ُعمان في مقدمة البلدان العربية من حيث اإلهتمام
ببناء قدرات أبنائها من الشباب ،ولنا أن نفخر أننا شركاء مع هيئة تقنية
املعلومات في املشروع الريادي لتدريب املوظفني على برنامج كامبردج
ملهارات تقنية املعلومات املعتمد من هيئة اإلمتحانات الدولية ـ جامعة
العماني للتدريب وهو
كامبردج البريطانية ،وأضاف ينفذ املعهد العربي ُ
ً
ً
أحد األذرع املهمة في مجموعة طالل أبوغزاله برنامجا طموحا ملوظفي
القطاع احلكومي والقطاع اخلاص لتعلم مهارات إستخدام الكمبيوتر،
ومنحهم دبلوم كامبردج الدولي ملهارات تقنية املعلومات.

وثمن الدكتور أبوغزاله قرارات
ومبــادرات نــدوة املؤسســات
الصغيــرة واملتوسطــة التـي
أقيمت بوالية بهال حتت رعايــة
جاللـة السلطـان قابوس بــن
سعيـد والعمـل على تنفيــذ
هذه القــرارات بشكل فــوري
بإنشاء هيئة مستقلة معنية
بشؤون ودعم هذه املؤسسات،
وتوحيــد الصناديــق اخملتلفـة
لتمويـل هـذه املشاريع تـحـت
صندوق واحد يسمى «صندوق
الرفد» برئاسة وقيادة معالي
وزير التجارة والصناعة ،وأكد أن
هذا القرار إستراتيجي ويتصف
باحلكمة ذلك أن أكثر من ثمانني باملائة من املشاريع والشركات الناجحة
في العالم هي الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم ومتثل الثقل األكبر
في اإلقتصاد ،وفيها يتم تشغيل الشباب واخلريجني ،فهي بذلك مساهم
فعال في احلد من البطالة في اجملتمع.
ّ
•جناح مشروع تعمني مجتمع املعرفة التي أطلقته اجملموعة في العام
 2008والذي مت إجنازه على عدة مراحل.

وعملت اجملموعة كذلك على تدريب وتأهيل وتخريج اآلآلف من أبناء
السلطنة في كافة التخصصات املهنية (اإلدارة ،احملاسبة ،تقنية
املعلومات ،اللغات) وأكد أبوغزاله إعتزازه مبا تقدمه اجملموعة للمجتمع من
خدمات نوعية وهذا ينطلق من املسؤولية اإلجتماعية ملكتب مجموعة
وأعرب د.أبوغزاله عن ثقته الكبيرة بأبناء سلطنة ُعمان وقال أن لديهم
طالل أبوغزاله في السلطنة ومثال ذلك:
القدرة والرغبة لتطوير قدراتهم وتكريس حضورهم في مؤسسات
•املشروع األهلي التطوعي «مركز أبوغـزاله املعرفي» في بلدة مقنيات واألعمال اخملتلفة.
مبحافظة الظاهرة الذي يهدف إلى تدريب وتاهيل املرأة ،ليشكل
مشروعا ً رائدا ً يحتذى به.
•مشروع تأهيل وتدريب مدربني معتمدين من أبنائنا الصم والبكم وعلى صعيد خدمات اجملموعة املهنية االخرى أوضح أبوغزاله بأن
على تقنية املعلومات حيث حصل جميع املشاركني في هذا املشروع مجموعتنا تعد أولى املؤسسات في السلطنة وقد عملت على حتويل
اعمالها وأنشتطتها وخدماتها في مكاتبها الثمانني حول العالم لتصبح
على عمل وحتولوا بفضل اهلل وتعاون اجلميع إلى منتجني.
ً
•مشروع تدريب أبناء املستفيدين من التأمينات اإلجتماعية على مجموعة معرفية ،إنسجاما مع التطورات املتسارعة في تقنية املعلومات
واإلتصاالت ،وتركز جانب من أعمالها على تطوير التعليم العالي ،حيث
دبلوم أبوغزاله في مهارات تقنية املعلومات.
مت تأسيس جامعة طالل أبوغزاله ،وكلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا
•مشروع تدريب الكفيف على إستخدام تقنية املعلومات
ً
العماني ( 60شابا وفتاة) لألعمال ،وفي البحرين كلية طالل ابوغزاله اجلامعية.
•تدريب وتأهيل مجموعة من الشباب ُ
معظمهم حديثي التخرج ليشكلوا نواة مشاريع صغيرة ومتوسطة
احلجم إلدارة الدورات التدريبية باإلضافة إلى العمل مع مؤسسات
صغيرة قائمة بلغ عددها خمسة عشر مركزا ً فرعيا ً
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أبوغــزاله والسفير البريطاني يرعيان حف ً
ال
إلطالق مشروع «نزاهة» في األردن
عمّ ان ـ أعلن في العاصمة األردنية عمان عن إطالق «مشــروع نزاهـــة» وهو مشروع ممّول حتت مظلة صندوق الشراكة العربيــة من
احلكومة البريطانية وتديره مؤسسة فيث ماترز بالشراكة مع منتدى تطوير السياسات اإلقتصادية.
رعى حفل اإلطالق الذي أقيم في ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي كل من
سعادة السيد بيتر ميليت السفير البريطانـي وسعادة الدكتور طالل
أبوغزاله بحضور ممثلني من القطاعني احلكومي واخلاص واملؤسسات
غير الربحيــة وعــددا ً من مـمثلي البعثات الدبلوماسيـة واملؤسسـات
األكادميية التي تعنـي بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفسـاد.
وفي كلمته قال السفير البريطاني بيتر ميليت« :يسرني أن أعلن عن
مشروع جديد ضمن مبادرات برنامج الشراكة العربية بعنــوان «نزاهة».
هذا املشروع الذي تنظمه مؤسسة فيث ماترز البريطانية يهدف الى
نشر التوعية بحق املواطن األردني باحلصول على املعلومة وتعزيز مبدأ
الشفافية .فالنزاهة والشفافية هما إحدى أعمدة التنمية السياسية
واإلقتصادية والنسيج اإلجتماعي في أي بلد .العالم أصبح أكثر إنفتاحا
واملعلومة أصبحت منتشرة بشكل أوسع».
وحتدث الدكتور طالل أبوغزاله وقال أن هذا احلدث يتيح فرصة إلجراء ـ ان من حق املواطن أن يطلع على كلفة املشاريع الكبرى وجدواها ،وعندما
حوار حول فرص التعاون بني اجملتمع املدني واحلكومة األردنية لزيادة فرصة تخسر أو تفشل فله أن يحاسب املسؤول عن اخلطأ والفشل ،وله أن يعرف
املواطن األردني في احلصول على املعلومات ،وأكد أبوغزاله في كلمته على من عليه أن يتحمل ثمن األخطاء حتى لو كانت ناجمة عن حسن النية أو
املبادئ الرئيسية التالية:
سوء التقدير البريء.
ـ ان مبادئ الشفافية تفرض أن كل اجراءات الدولة واملسؤولني فيها ،وكل
البيانات املالية كالدخل واإلنفاق مكشوفه ومرئية ليس فقط ألجهزة
الرقابة بل وجلمهور املواطنني أيضا .كل األرقام من اصغرها حتى أضخمها
يجب أن تكون متاحة للمواطن ليعرف ،وليسأل ،وليحاسب ،وليذهب
كمواطن للقضاء إذا اكتشف ممارسات غير قانونية أو غير معقولة من
حيث املبالغة أو الهدر.
ـ ان من حق املواطن أن يتأكد أن كل ما يجبى أو يتوفر كدخل للدولة
يدخل في حساب وزارة املالية ويرصد في باب الواردات بدون أي استثناء
على االطالق ،ومن حقه كذلك أن يعرف كل ما ينفق من واردات اخلزينة،
وأن يرى أنه قد مت صرفه ضمن مقتضيات القوانني واالنظمة وضمن ما هو
مطلوب ومتالئم مع االولويات واالسس التي تأخذ بنظر االعتبار ظروف
البلد وامكاناته واالعباء املالية امللقاة عليه.
ـ ان من حق املواطن ان يعرف كلفة املسؤول على الدولة ،كلفة سيارته
(إن كانت ضرورية أصال) ،ووقودها ،وصيانتها ،ومقدار رواتبه واكرامياته
وعالواته ومصاريف سفره ،وأثاث مكتبه وأية مصروفات أخرى.

ـ إن كشف االرقام واحلقائق من شأنه أن يحول دون أن يطلق املسؤول
العنان إلنفاقه وهو في مأمن من رقابة اجلمهور ،أو عندما تكون كلفته
مخبأة عن أعني الرقباء والناس .فكشف احلقائق بتفاصيلها يشكل بحد
ذاته رقابة غير مباشرة تفرض على املسؤول أن يفكر أكثر من مرة عند كل
قرار مكلف أو إنفاق باذخ مسرف.
وحتى يتحقق هذا املستوى من الشفافية فالبد من:
•ضمان حرية التعبير ـ الصحافة احلرة واالعالم النزيه احملصن ـ وحق
احلصول على املعلومة مهما كانت ،وأيا كان طالبها.
• ضمان استقالل ونزاهة القضاء حتى يحمي الصحافة ووسائل
التعبير واالعالم األخرى إن هي أحرجت املسؤول ويحمي املواطن أن
جلأ لوسائل اإلعالم لنشر مالحظاته واعتراضاته واسئلته عن اية
ممارسات مريبة أو أبواب إنفاق مسرفة وغير مراعية للواقع حتى وان
كانت ضمن األنظمة والقوانني أحيانا.
•أن يسرى املبدأ املطبق على املسؤول الفرد ،ايضا على الوزارة والدائرة
واملؤسسة وعلى كلفة وانفاق كل منها :أبنيتها ،وكلفة تأثيثها،
وصيانتها وكلفة انارتها وتدفئتها وتبريدها ،وسياراتها وسفر
املسؤولني فيها وكل ما يتعلق بها.
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• أن يكون معلوما أن الهدر واالنفاق املسرف والذي ال ضرورة له وإن كان
صنو الفساد ،وخطره ال يقل عن خطر الفساد.
مشروعاً ،هو ِ
•ان االعفاءات بجميع أنواعها واملزايا االستثنائية واملكرمات تشكل
هدرا للمال العام .ال يجوز السماح او التغاضي عن أي انفاق ،ومهما
كانت الدوافع والغايات ،اال اذا كان ذلك االنفاق ضمن ما يسمح به
القانون ،ويحقق املساواة املطلقة بني كافة املواطني.

وأوضحت السيدة إميان أبوعطا نائب مدير مؤسسة فيث ماترز أن هذا
املشروع الذي يستمر ملدة عام يهدف إلى تقوية البنية التحتية للجمعيات
غير الربحية لتقوم بدورها في تطبيق قانون حق املعلومة وتوعية اجملتمع
األردني بأهمية مطالبته للوصول إلى املعلومة بحرية عن طريق حمالت
التوعية.

تجديد منحة د.أبوغزاله لتأهيل المحاسبين في الضفة الغربية وقطاع غزة
عمان ـ أعلن اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني ( )IASCAعن جتديد املنحة املقدمة من سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس
ّ
اجملمع إلى أبنائه احملاسبني واخلريجني اجلدد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح الدكتور أبوغزاله بأن جتديد املنحة إمنا هو واجب يسهم في دعم صمود قطاع مهم من أبناء هذا الشعب العظيم في وجه
اإلحتالل ،وتأكيدا ً حلقه في التعلم والتطور وإتاحة فرصة التعلم للخريجني الشباب.
ودعا أبوغزاله كافة القطاعات إلى تعزيز قدرات الشباب الفلسطيني وخاصة في مجال التكنولوجيا واملعرفة.
يذكر أن هذه املنحة هي امتداد للمنح السابقة التي أطلقها د.أبوغزاله ألبنائه احملاسبني في الضفة وغزة في عامي  2001و ،2006لتطور
هذا القطاع املهني احليوي الهام في االقتصاد الفلسطيني وتأهيل أكبر عدد من احملاسبني تأهيالً عالياً ،واحلصول على مؤهل اجملمع
«محاسب دولي عربي مهني معتمد ( »)IACPAحيث يتحمل اجملمع الرسوم التي تسدد لهيئة اإلمتحانات الدولية جلامعة كامبردج.
هذا ويذكر أن اجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني تأسس كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية في يناير  1984في مدينة لندن
ـ اململكة املتحـدة .وتـم تسجيله رسميا ً في عمـان بتاريخ  24فبراير  .1994ويهدف إلى االرتقاء بعلم احملاسبـة والتدقيـق واملواضيــع.
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عمان حول المسؤولية اإلجتماعية للشركات
ورشة في ّ
د.أبوغزاله :ما تقدمه الشركه واجب ومسؤولية ومواطنه صالحة
عمّ ان ـ برعاية سمو األمير علي بن احلسني نظمت غرفة جتارة عمّ ان
والسفارة الهولندية ومجموعة طالل أبوغزاله ورشة عمل حول
املسؤولية اإلجتماعية للشركات ،شارك فيها ممثلو عدد من الشركات
الكبرى واملؤسسات واجملتمع املدني ،وأدار الورشة أمني سر الغرفة
املهندس باسم فراج.
عمان السيد رياض الصيفي كلمة
وألقى رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة ّ
ترحيب أكد فيها حرص الغرفة على القيام بجهود مشتركة مع القطاع
اخلاص في مجال املسؤولية اإلجتماعية وخدمة اجملتمع.
كما أكد على الدور الهام للمسؤولية اإلجتماعية كعامل رئيسي
في عملية التنمية املستدامة ،مشيرا ً إلى املهام التي تؤديها الغرفة
في هذا اجملال وكان املتحدث الرئيسي في الورشة د .طالل أبوغزاله
وقال بأن املسؤولية اإلجتماعية هي إطار مجتمعي وأخالقي ،كما أنها
إطار فلسفي معزز وحديث لألعمال في ضوء التطورات اإلجتماعية
واإلقتصادية والتكنولوجية.
وأضاف بأنه ما تقدمه الشركات واجب ومسؤولية ،وأنشطة الشركات
هنا هي شكل من أشكال املواطنة الصاحلة ،معربا ً عن إميانه الراسخ
بأن الشركات الناجحة والتي لديها السلطة ورأس املال والنفوذ ،عليها
واجب أخالقي لفعل اخلير  ،وتطوير وبذل اجلهود في املسؤولية اإلجتماعية
اإليثارية للشركات سيحقق تغييرا ً نوعيا ً فعاال ً في العالم العربي.
لكن الدكتور طالل أبوغزاله حذر من أن املسؤولية اإلجتماعية للشركات
ليست احلل ملشاكل عاملنا اإلجتماعية واإلقتصادية ،بل هي مجرد طريق
واحدة محدودة ،وإن كانت إيجابية معربا ً عن تأييد سائر مبادرات املسؤولية
اإلجتماعية للشركات ألن وجودها ليس لكسب املال فقط وعليها أال
تنسى أن اجملتمع هو صاحب الفضل ومصدر الرزق واخلير.
وأوضح أبوغزاله بأن األمم املتحدة أستوفت دورها القيادي العاملي فيما
يخص املسؤولية اإلجتماعية للشركات ،عن طريق اإلتفاق العاملي لألمم
املتحدة وهو مبادرة هامة تطوعية في مجال املسؤولية اإلجتماعية
للشركات على املستوى الدولي ،وقد حقق درجة من التنظيم واملصداقية.
وبناء على أهداف األلفية لألمم املتحدة والتي أتاحت لي تولي رئاسة إنشائه ،وكان لي شرف تولي منصب أول نائب لرئيسه وهو األمني العام
اإلئتالف الدولي لتحقيق أهدافها من خالل تقنية املعلومات واإلتصاالت ،لألمم املتحدة ،ودعا الشركات للمشاركة فيه.
فإن اإلتفاق يسعى بإستمرار التحسني والتطوير مبا يتوافق مع األهداف
اإلمنائية األلفية.
كما حتدث في الورشة السيد أندريه فان هيمسترا رئيس مجلس إدارة
شبكة امليثاق العاملي والسيدة هيلني ساف نائب رئيس البعثة واألستاذ
وقال لقد كانت مجموعة طالل أبوغزاله أحد املشاركني في اإلتفاق منذ مصطفى الدين املدير التنفيذي في مجموعة طالل أبوغزاله.
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برعاية د .طالل أبوغزاله والوكالة األمريكية للتنمية الدولية
المنظمة الدولية للشباب تطلق عدد ًا من المشاريع
لتمكين الشباب في منطقة ديرعال باألغوار

عمان ـ برعاية الدكتور طالل أبوغزاله والسيد دوغالس بول ممثل
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية « »USAIDأطلقت املنظمة الدولية
للشباب «شباب املستقبل» عددا ً من اخلدمات الشبابية اجلديدة في
جمعية ذات النطاقني في منطقة األغوار الوسطى.
حضر احلفل السيد معاوية القضاة متصرف لواء ديرعال ومسؤولون من وزارة
التنمية اإلجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والسيدة لي هاوسن
من اجمللس الثقافي البريطاني والسيدة رنا الترك املديرة القطرية في األردن
للمنظمة الدولية للشباب والسيدة رانيا صبيح مديرة مركز زها الثقافي.
وعن هذا احلدث قال الدكتور طالل أبوغزاله أننا أمام منوذج حضاري جمع
هيئات دولية مع مجموعة طالل أبوغزاله ليسهم في تطوير هذه البقعة
الغالية من وطننا ولنعمل معا ً ليصبح هذا اإلجناز مشروعا ً معرفياً.
وأضاف نحن نؤمن بأن أي مؤسسة عليها واجب خلدمة اجملتمع .وأن نعطي
هذا املوضوع األولوية واألهمية التي يستحق ،والوصول إلى كافة املناطق
في اململكة وهذا يحتاج إلى جهد خاص من مؤسسات اجملتمع املدني.
وتوجه الدكتور طالل أبوغزاله بالشكر إلى مجتمع ديرعال الذي أتاح
الفرصة لنقوم بواجبنا في خدمته ،معربا ً عن سعادته بهذا اإلجناز الرائع،
وقال نحن فخورون بأن نكون جز ًء ولنا دور لتأهيل قدرات الشباب والفتيات.

من جهة أخرى قال السيد دوغالس بول أن أهم عناصر جناح أي برنامج
يقاس بالروح القيادية وحسن اإلنتماء الوطني ،وهو ما يتمتع به املسؤولون
في جمعية ذات النطاقني وأشاد بالشراكة والتعاون القائم بني الوكالة
األميركية للتنمية الدولية ومجموعة طالل أبوغزاله وكافة املنظمات
األخرى امللتزمة بتقدمي الدعم والعون للمجتمع املدني وفتح األبواب إليجاد
بيئة داعمة.
فيما أكدت رنا الترك جناح هذه التجربة وما حققته جمعية ذات النطاقني
بالتعاون مع برنامج شباب املستقبل ،وأعربت عن اإلعتزاز بقصص النجاح
التي حققها الشباب والشابات في اجلمعية.
وقدمت السيدة فضة احلديدي مؤسس جمعية ذات النطاقني الشكر
والتقدير لكافة املؤسسات املشاركة والداعمة ملشاريع اجلمعية وقالت أن
ماتقدمونه قد ال تستطيع تقدميه حكومات ،وأرجو أن تكبر هذه املبادرات
وتنمو لتصل إلى كافة املناطق.
وتوج هذا احلدث بتوقيع إتفاقية تعاون بني مجموعة طالل أبوغزاله
التي أنشأت مركز احلاسوب هناك وجمعية ذات النطاقني ملنح شهادات
اإلعتماد من مركز طالل أبوغزاله ملهارات تقنية املعلومات املعتمد من
هيئة اإلمتحانات الدولية -جامعة كامبردج ألعضاء اجلمعية املستفيدين
من خدماتها.
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مركز طالل أبوغزاله للمعرفة ونقابة صيادلة األردن يوقعان مذكرة تفاهم
عمان ـ وقع مركز طالل أبوغزاله للمعرفة ونقابة صيادلة األردن مذكرة تفاهم
من أجل تعزيز التعاون بينهما فيما يتعلق بنشاطات وخدمات التدريب.
وقد وقع املذكرة في مقر النقابة املدير التنفيذي ملركز طالل أبوغزاله للمعرفة
األستاذ طارق حماد ونقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة.
وقد ثمن الدكتور عبابنة الدور الكبير الذي تلعبه مجموعة طالل أبوغزاله
في جميع ميادين االقتصاد والتعليم واملعرفة وأضاف« :تعتبر اجملموعة رافدا
ايجابيا جلميع مؤسسات الوطن ونحن نعتز بالعالقة التشاركية مع اجملموعة
ألنها مؤسسة رائدة استطاعت أن تضع لنفسها بصمة على املستوى الوطني
والعاملي».
بدوره أكد حماد على الدور الكبير الذي تقوم به نقابة الصيادلة في األردن في
خدمة اجملتمع احمللي وتقدمي جميع التسهيالت ألعضائها وقال« :نسعى دائما وفقا لتوجيهات رئيس مجلس االدارة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله الى
توثيق أواصر التعاون مع املؤسسات الرائدة في األردن ومن بينها نقابة الصيادلة .وتأتي مذكرة التفاهم استكماال لتعزيز دور املركز في القيام مبسؤوليته
االجتماعية من خالل تقدمي الدورات املتخصصة والتدريب ألعضاء النقابة في شتى اجملاالت املعرفية ومن بينها مهارات تكنولوجيا املعلومات وغيرها».

منح جائزة طالل أبوغزاله الدولية للتميز2013
إلى الطالب المتفوق في المحاسبة  -جامعة كانيشيوس
بافالو ،نيويورك ـ منحت جائزة طالل أبوغزاله الدولية للتميز في برامج احملاسبة
للعام  2013في جامعة كانيشيوس في الواليات املتحدة األميركية إلى الطالب
املتفوق جون غانون احلاصل على درجة املاجستير في احملاسبة وذلك خالل حفل
احملاسبة السنوي.
تُقدم هذه اجلائزة املرموقة ألحد الطالب اخلريجني الذين متيزوا في البرامج
االكادميية جلامعة كانيشيوس وأسهموا كذلك في تطور مهنة احملاسبة.
قدم اجلائزة نيابة عن سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،األستاذ الدكتور إدوارد
غريس ،مدير مركز أبوغزاله ألبحاث األعمال في جامعة كانيسيوس.
وع ّبر السيد غانون لدى استالمه اجلائزة عن امتنانه لسعادة الدكتور طالل
أبوغزاله لتشجيع اخلريجني الشباب على اإلسهام في مجال احملاسبة وقال:
«هذه اجلائزة ال تثبت فقط العمل اجلاد الذي بذلناه على م ّر السنوات ،بل هي
أيضا دليل على كرم وسخاء سعادة الدكتور طالل أبو غزاله ورؤيته العاملية
املتمثلة في دعم مهنة احملاسبة في جميع أنحاء العالم».
يذكر أنه مت إطالق جائزة طالل أبوغزاله الدولية للتميز في برامج احملاسبة في جامعة كانيشيوس في عام  1989وتقدم اجلائزة ألحد خريجي املاجستير
املتفوقني في برامج املاجستير في احملاسبة .ويتم دعوة اخلريجني املتميزين للتقدم للمشاركة في هذه اجلائزة املرموقة ويجري اختيار الفائز من قبل
جلنة من مجلس احملاسبة في اجلامعة.
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إضافة حضارية لعشاق وهواة الموسيقى
جامعة طالل أبوغزاله توقع اتفاقية تعاون مع موقع إعزف
لتقديم دورات الكترونية لتعليم الموسيقى
عمان ـ وقعت جامعة طالل أبوغزاله اتفاقية شراكة مع موقع إعزف للموسيقى،
وهي مدرسة لتعليم املوسيقى عبر اإلنترنت تقدم دروسا ً ذاتية بغرض ترويج
تعلم املوسيقي إلكترونياً.
وعبر سعادة الدكتور طالل أبوغزاله عن سروره بهذه اإلتفاقية وقال« :لطاملا
كنت من هواة الفنون وخاصة املوسيقى ولذلك سعدت بعقد شراكة بني
جامعة طالل أبوغزاله وموقع إعزف للموسيقى لتقدمي دورات إلكترونية لتعليم
املوسيقى وهي إضافة حضارية نقدمها لعشاق وهواة املوسيقى».
وأشاد د.أبوغزاله بإجنازات مؤسسي املوقع خلدمة بلدهم ولتطوير هذا الفن
الراقي ،معربا ً عن أمله بتوسيع آفاق هذه البرامج املوسيقية االستثنائية لنظهر
مدى التطور الذي حققه التعليم اإللكتروني على م ّر الزمن.
من جهة أخرى أشاد السيد بشر أبو طالب ،املؤسس الشريك واملدير التنفيذي
ملوقع إعزف للموسيقى باإلتفاقية وقال« :باعتبارنا مجموعة من عشاق
املوسيقى العرب ،لطاملا حلمنا بتقدمي تعليم للموسيقى رفيعة املستوى ألولئك
الذين يرغبون بتعلم املوسيقى الشرقية في جميع أنحاء العالم .وشراكتنا
مع جامعة طالل أبوغزاله هي خطوة كبيرة نحو حتقيق ذلك كما أنها متنحنا
االعتراف واملكانة التي نحتاجها».
وأضاف« :اجتذب موقع إعزف طلبة من  21دولة من مختلف أنحاء العالم ،ونأمل من خالل هذه الشراكة توسيع نطاق انتشارنا ومشاركة املوسيقى
الشرقية مع جميع أولئك الذين تأسرهم أسلوبها الفريد.».

جامعة طالل أبوغزاله تستضيف مجموعة
من طلبة مدارس اليوبيل
عمان  -أستضافت جامعة طالل أبوغزاله في مقرها اإلقليمي بعمان عددا من طلبة
املرحلة الثانوية املتفوقني يرافقهم عدد من الهيئتني التدريسية واإلدارية.
وكان في استقبالهم األستاذ لؤي أبوعصبة مدير التنمية والتطوير والعالقات
العامة في اجلامعة ،الذي قدم لهم ايجازا عن أنشطة وإجنازات مجموعة طالل
أبوغزاله ودورها في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وإسهامات اجملموعة في اجملتمع
انطالقا من املسؤولية اإلجتماعية.
كما قدم أبوعصبة شرحا عن تأسيس اجلامعة ورؤيتها وأهدافها املتمثلة بإتاحة
الفرصة لكل إنسان للتعلم باعتبار أن التعليم حق من حقوق اإلنسان.
وأوضح أن اجلامعة ترتبط بإتفاقيات تعاون وشراكة مع مؤسسات تعليم وجامعات عاملية مرموقة  ،وتتيح ألي طالب أن يتعلم الكترونيا ويحصل على
شهادة تلك اجلامعات.
والتقت الدكتورة دياال قموه نائب رئيس اجلامعة للجودة مع الطلبة وقدمت لهم شرحا عن كيفية اإللتحاق الدراسة عن بعد وكيف ميكن جلامعة
طالل أبوغزاله ان تعزز من قدرات الطلبة.
وبعد ذلك جتول الطلبة في كافة مرافق مبنى اجلامعة وشاهدوا التجهيزات وقاعات التدريب والتدريس وانتقلوا بعد ذلك الى مبنى مركز طالل أبوغزاله
كونفوشيوس ،وأطلعوا على برامج تعلم اللغة الصينبة والبعثات التي ينظمها املعهد.
كما قاموا بزيارة لكلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا واألعمال وإستمعوا الى شرح حول اإلجنازات التي حققتها الكلية منذ تأسيسها والبرامج
األكادميية املتقدمة املعتمدة من هيئة اإلعتماد األوروبي « »FIBAAوهي الكلية العربية الوحيدة التي حصلت على هذا اإلعتماد.
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محاضرة عن العالج باستخدام االبر الصينية
ينظمها معهد تاج-كونفوشيوس
نظم معهد طالل أبوغزاله كونفوشيوس محاضرة عن العالج باستخدام
االبر الصينية والطاقة الكامنة في جسم األنسان ضمن النشاطات الثقافية
التي يعقدها املركز قدمها الدكتور هيثم عبدالكرمي عصفور بحضور عميد
املعهد األستاذ تشنغ يو جانغ ومسؤول التدريب األستاذة رندة اليبرودي الهيئة
التدريسية للمعهد وعدد من احلضور.
وحضر الندوة عدد كبير من من الطالب واملهتمني بالطب الصيني ،تضمنت
الندوة فيلم وثائقي عن تاريخ إستخدام االبر الصينية وحقائقها وفوائدها
ومجال إستخداماتها  ,وقد شارك احلضور بتجربة هذه اإلبر كل حسب احلالة
املرضية والقت إعجابا ً كبيرا ً بالنتائج امللموسة للبعض منهم.
من جهة أخرى عبر العميد األستاذ تشنغ يو جانغ عن سروره لعقد مثل هذا
النوع من احملاضرات وأشار إلى أن املعهد يعمل حاليا ً على وضع خطط مستقبلية
لتطوير دورات اللغة الصينية.
من جهتها أكدت مسؤول التدريب االستاذة رندة اليبرودي أن هذه احملاضرة في الطب الصيني والفريدة من نوعها تأتي ضمن النشاطات الثقافية والتي
يهدف املعهد إلى إيصالها إلى اجملتمع احمللي.

«تاج ـ كونفوشيوس» والسفارة الصينية يعقدان :المسابقة الرابعة
لسور الصين العظيم
عمان ـ عقد معهد طالل أبوغزاله -كونفوشيوس ،املركز الرسمي إلمتحان الكفاءة
باللغة الصينية  ،HSKبالتعاون مع السفارة الصينية في األردن ،مسابقة سور الصني
العظيم الرابعة للغة الصينية ـ شبه النهائية ,بحضور املستشار الثقافي الصيني
السيد ني جاو آن ،واملدير التنفيذي للمعهد األستاذ طارق حماد و السيد تشنغ يو جانغ
عميد املعهد الصيني وعدد كبير من الطالب واخملتصني.
تضمنت املسابقة إمتحان في اللفظ والقراءة واحملادثة باإلضافة إلى مسابقة مواهب
ُقدم أمام جلنة احلكام تتألف من معلمني من معهد طالل أبوغزاله ـ كونفوشيوس
ت ّ
ومن جهات أخرى وقد مت منح الفائزين اجلوائز والهدايا.
شارك في املسابقة  20طالبا ً احتل طالب معهد تاج ـ كونفوشيوس املركز األول واملركز
الثاني.
وأكد األستاذ طارق حماد ،املدير التنفيذي للمعهد ،احلرص على املشاركة في هذا
احلدث الهام الذي مينح الطالب فرصة نادرة لتطوير لغتهم الصينية ،حيث حتظى
اللغة الصينية على إهتمام كبير من الطالب مشيرا ً إلى أن الوعي بأهمية تعلم اللغة
الصينية قد ازداد بشكل ملحوظ.
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