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أبوغزاله يطرح  22توصية لإلصالح الشامل
وتعزيز دور منظمة التجارة العالمية
جنيف ،سويسرا ـ أصدر سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،عضو
فريق خبراء منظمة التجارة العاملية لرسم مستقبل التجارة،
تقريرا ً بعنوان «منظمة التجارة العاملية في مفترق الطرق» دعا
فيه إلى إجراء إصالحات عاجلة ضمن منظمة التجارة العاملية.
وقد تسلم املدير العام للمنظمة الدولية السيد باسكال المي
نسخة عن التقرير خالل لقاء مت في جنيف.
وتناول التقرير اإلصالحات الشاملة التي مت اجراؤها على املنظمة منذ
تأسيسها في محاولة إلنقاذها واستمرار دورها وتأثيرها.
وحول مشروع اإلصالحات في املنظمة قال الدكتور أبوغزاله»:
يجب على صانعي القرار السياسي أن يجدوا اإلرادة السياسية
إلصالح املؤسسة على نفس النهج الذي اتبعه اسالفهم في إنشاء
اتفاقية التجارة العامة والتعرفة اجلمركية في اعقاب احلرب والدمار.
وأضاف»:إنني أخشى أن تتراجع منظمة التجارة العاملية وتصبح أقل
اهمية بالنسبة للمواطنني وقادة االعمال في العالم على حد سواء».
وقدم الدكتور أبوغزاله  22توصية أشار أنها سوف تعزز وتعيد احلياة
لهذه املؤسسة العاملية ّ
ركز فيها على عدد من النواحي التي تعتبر
جوهرية لكي تقوم منظمة التجارة العاملية بواجباتها ومهامها
بصورة اكثر فاعلية وكفاءة.
وأشار في تقريره الى أنه يرى ان دور منظمة التجارة العاملية اإلقتصادي
هو أكثر اهمية من دورها السياسي مضيفا أن هذا هو السبيل
الوحيد الذي يتيح لقوى التجارة الوصول الى األفراد والعاملني
والشركات واحلكومات والتاثير في حياتهم في جميع أنحاء العالم
بهدف خدمة اجلميع ومنفعتهم.
كما تضمنت مقترحاته تعزيز مبدأ التصويت ملعاجلة املشكالت التي
يفرضها مبدأ اإلجماع واقامة منهج قائم على «اتفاقية مستدامة
متعددة األطراف» لتكميل احملاوالت الفردية او احللول مكانها بصورة تعمل على موائمة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة الدولي
وانسجامها مع عمليات منظمة التجارة العاملية وتوسيع نطاق مراجعة السياسات التجارية وتأسيس ملتقى منتظم غير رسمي لزعماء منظمة
التجارة الدولية وتأسيس جلنة تنفيذية للهيئة العمومية والتفاوض حول اتفاقية اقتصاد اإلنترنت.
كما يقدم التقرير عددا ً من التوصيات التي من شأنها أن تعزز من تعاون منظمة التجارة العاملية مع القطاع اخلاص مع التركيز بصورة أكبر على
التواصل العام من خالل األمانة العامة ملنظمة التجارة العاملية جلعل التعاون اكثر انفتاحا مع املواطنني واملنظمات غير احلكومية في العالم.
وأكد الدكتور أبوغزاله اميانه الراسخ برسالة منظمة التجارة العاملية وقال »:يجب على املنظمة أن تقوم بدور اكثر اهمية نظرا ً للتكامل العاملي الهائل
والتغييرات االقتصادية اجلذرية التي ال تزال حتدد شكل اجملتمع الدولي ،إذ أن املنظمة ما زالت متأخرة عن اللحاق بركب التطورات املتسارعة في العالم
اليوم وأ َّن عليها أن تك ّيف هياكل حوكمتها مبا يتناسب مع االحتياجات واملتطلبات في الوقت الراهن.
ويرى أبوغزاله أيضا ً أ َّن عام  2013يشكل «فرصة مزدوجة» جلدول أعمال اإلصالح في منظمة التجارة العاملية ،مؤكدا ً أن مؤمتر الوزراء الذي سيعقد في
بالي وانتخاب مدير عام جديد للمنظمة هذا العام سيمثل منطلقا مثاليا ً ونادرا ً إلطالق حوار جاد وتفاعلي حول كيفية تعزيز نظام التجارة متعدد
األطراف وصوال ً إلى تطبيق هذه التغييرات.
وأكد الدكتور أبوغزاله أن السنوات الذهبية للمنظمة ستضيع إن لم نبدأ وتنفق على جدول أعمال اإلصالح.
وحول األعذار واحلجج التي تشير إلى أن مهمة اإلصالح سوف تؤدي إلى تداخل في عمل املنظمة قال »:اعارض ما يقال بأن الوضع بخير وليس بحاجة
لإلصالح ،فاإلصالح الصحيح يصب في مصلحة جدول أعمال منظمة التجارة العاملية وليس العكس .اضافة لذلك ،فإ َّن جولة الدوحة للتنمية تدخل
اآلن عامها الثاني عشر :فماذا لدينا لنقدمه؟»

ملشاهدة التقريرhttp://www.tagorg.com/news.aspx?id=2492&group_key=news&lang=en :
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اجتماع المكتب الرئاسي لهيئة المرصد الميثاق االقتصادي االردني
د .أبوغزاله :المرصد عمل مؤسسي محايد ومستقل

عمان ـ عقد املكتب الرئاسي لهيئة املرصد امليثاق االقتصادي االردني
اجتماعا يوم  29كانون ثاني  2013بعد استكمال تشكيلة واستكمال
تشكيل فرق العمل وعددها  22تغطي كافة القطاعات االقتصادية
والتنموية واخلدمية.
ونشرت ادارة املنتدى قائمة بأسماء املكتب الرئاسي ورؤساء فرق العمل
على النحو التالي:
اللجنة التنفيذية:
د .طالل أبوغزاله :الرئيس ،السيد حمدي الطباع :نائب الرئيس ،د .جواد
العناني :نائب الرئيس ،د .خالد الوزني :االمني العام ،د .ياسني اخلياط:
منسق املرصد ،السيد حسن أبونعمة :مستشار الرئيس

•االمية الرقمية واالتصاالت :م .باسم الروسان
•الغالء :السيد فهمي الكتوت
•التربية والتعليم :د .أمني محمود
•الصحة :د .أحمد العرموطي
•التعليم العالي :د .عصام زعبالوي
•الزراعة :م .محمود أبوغنيمة
•البيئة :د .ياسني اخلياط
•الصناعة :السيد عدنان أبوالراغب
•املياه :م .محمد النجار
•االتصال اجملتمعي :السيد طارق املومني
•السياحة :السيدة مها اخلطيب
•حوكمة القطاع العام :السيد فادي الداود

أعضاء املكتب الرئاسي وهم:
هذا وأكد الدكتور طالل أبوغزاله رئيس املكتب الرئاسي للميثاق بأن
د .محمد حاليقة ،السيدة رمي بدران ،السيد نبيل التلهوني ،السيد ثابت «مرصد امليثاق» هو مشروع وعمل مؤسسي مستمر وجهة محايدة
الطاهر ،د .هشام غرايبة ،د .محمد أبوحمور ،السيدة مها اخلطيب ،د .علي مستقلة ألول مرة في تاريخ األردن  ،للرقابة على األداء احلكومي مبهنية،
املدادحة ،السيد فيصل الشبول ،السيد فادي داود.
ويعمل بشفافية وانفتاح وتعاون مع كافة اجلهات ،ويضم شخصيات
وخبراء هدفهم دراسة دعم وبناء اقتصاد على اسس ومعايير واضحة.
رؤساء فرق العمل وهم:
•الناجت الوطني :د .جواد حديد
وقال الدكتور أبوغزاله بأن امليثاق سيعد في املرحلة االولى وثيقة تشرح
•االستثمار :د .معن النسور
مفهوم السياسات االقتصادية واملعايير واملؤشرات التي تلزم احلكومات
•الشراكة مع احلكومة وخدمة اجملتمع :د .مي الطاهر
املتتالية لالسترشاد بها على املدى القصير واملتوسط واألجل ،واملرصد هو
•الباحثون عن العمل :السيد سمير مراد
اجلهة التي تراقب تطبيق هذه املعايير ،وأن هذا العمل سينجز في نفس
•النزاهة والشفافية :د .محي الدين توق
الوقت أي صياغة املبادئ والسياسات واألسس وكذلك وضع املعايير.
•الطاقة :د .أحمد حياصات
•السياسات املالية العامة :د.محمد أبوحمور
وأوضح الدكتور أبوغزاله بأن منتدى تطوير السياسات االقتصادية كان
•متكني املرأة :السيدة ناديا العالول
جتربة ومحاولة ناجحة اكتشفت الطريق التي اصبحت واضحة امامنا
•الدخل االدنى :د .هشام غرايبه
اليوم ،وعليه اصبح املنتدى وعاء للنشاطات وتنظيم اللقاءات واحملاضرات
•التشريعات وتطبيقها :د .أروى املظفر
مبا يخدم املصلحة العامة.
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في مبادرة تؤكد مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة

المكتب الرئاسي وأعضاء هيئة مرصد الميثاق االقتصادي
يقدمون اقرارا ببراءة الذمة الضريبية
عمان ـ قرر املكتب الرئاسي لهيئة مرصد امليثاق
االقتصادي االردني في اجتماعه الذي عقد يوم
 16كانون الثاني  2013في كلية طالل أبوغــزاله
للدراسات العليا في االعمــال أن يبادر رئيــس
وأعضاء املكتب وكذلك أعضــاء هيئــة مرصــد
امليثاق االقتصادي االردني تقدمي اقرار ببراءة الذمة
الضريبية تأكيدا ً ألدائهم واجبهم الوطني بسداد
الضرائب التي تستحق عليهم.
وقال الدكتور طالل أبوغزاله رئيس املنتدى أن هذه
البادرة تؤكد مبدأ الشفافية ونأمل أن تكون منوذجا ً
نبدأ به بأنفسنا عمالً بأسس احلاكمية الرشيدة
والنزاهة ،وقد أوكلت ألمانة سر املرصد مهمة اعداد
منوذج خاص إلقرار براءة ضريبية وإجراء كل ما يلزم من
ترتيبات حيث سيتم ادراج كافة االقرارات الضريبية
على املوقع االلكتروني للمنتدى.
وقد تطرق املكتب الرئاسي الى ظاهرة التهرب الضريبي وبحث عدة بدائل للحد من الظاهرة ،ودعا رئيس املكتب الى قيادة ما اسماها حملة
براءة الذمة الضريبية وتخصيص جلسة للمنتدى لبحث املوضوع بعمق ومن كافة اجلوانب.
على صعيد آخر قرر املكتب الرئاسي توسيع قاعدة العضوية وتشكيل جلنة للعضوية برئاسة االستاذ ثابت الطاهر ،كما تقرر وضع برنامج
لتفعيل دور الشباب في منتدى تطوير السياسات االقتصادية وبحث املكتب الرئاسي عددا من املوضوعات األخرى على جدول االعمال ومنها
اجناز الهيكل التنظيمي وطرحة على االجتماع املقبل لالعتماد كما بحث اطار عمل الفرق وإعداد مصفوفة بالقرارات ملتابعتها وكذلك
اعداد كتيب خاص يشرح اعمال وأنشطة املنتدى.
ومت تشكيل جلنة إلعداد التقرير السنوي تضم كالً من الدكتور علي املدادحة والسيد نبيل التلهوني والسيد فادي الداود.
وجرى االتفاق ان يتم بحث ودراسة النتائج االيجابية السلبية على صناعات وصادرات االردن في ضوء االتفاقات الثنائية الدولية مبا فيها
االتفاقات اخلليجية.
هذا وتنظم «هيئة املرصد» عددا ً من الندوات في الفترة املقبلة وتتناول موضوعات اقتصادية متنوعة.
يذكر أن « مرصد امليثاق» هو مشروع وعمل مؤسسي مستمر وجهة محايدة مستقلة ألول مرة في تاريخ األردن  ،للرقابة على األداء احلكومي
مبهنية ،ويعمل بشفافية وانفتاح وتعاون مع كافة اجلهات  ،ويضم شخصيات وخبراء هدفهم دراسة دعم وبناء اقتصاد على اسس ومعايير
واضحة.
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د .توق يحاضر حول مخاطر الفساد في القطاع الخاص وكيفية مواجهتها

عمان ـ نظم منتدى تطوير السياسات االقتصادية ندوة حوارية في
ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي استضاف فيها الدكتور محي الدين توق
رئيس فريق النزاهة والشفافية في املنتدى وتناولت مكافحة الفساد في
القطاع اخلاص.

وأورد مثاال ً على ذلك افالس شركة اينرون األمريكية وتغرمي شركة سيمنز
األملانية مليار دوالر في الواليات املتحدة بسبب الرشاوي التي دفعتها،
وتغرمي بنك  HSBCالبريطاني  1.92مليار دوالر من قبل احلكومة االميركية
إلغالق ملف غسل االموال من قبل البنك.

وحضر الندوة حشد من الشخصيات ميثلون مختلف القطاعات من
بينهم الدكتور طالل أبوغزاله رئيس املنتدى والسيد عبد اإلله الكردي
رئيس ديوان املظالم وأصحاب العطوفة علي الضمور و سناء مهيار ورمزي
نزهة من هيئة مكافحة الفساد وعدد من املعنيني بالشأن االقتصادي في
القطاع اخلاص.

وأكد احملاضر بأن الفساد في القطاع اخلاص قد يؤدي الى مشكلة حقيقية
للدولة ويلحق الضرر بالتنافس االقتصادي ،ويؤدي الى هروب االموال
واالستثمارات وتراجع املنح واملساعدات اخلارجية ،وهذا يؤدي بدورة الى
احلاق الضرر مبشاريع التنمية املستدامة.
وقال أن الفساد ظاهرة غير منعزلة وال يقتصر على قطاع أو مؤسسة
معينة بل إنه من طبيعة نظامية ويصعب أن يكون هناك قطاع خاص
ملتزم بوجود حكومة فاسدة أو قطاع خاص فاسد بوجود حكومة نظيفة،
وتكمن املكافحة الفعالة لهذه الظاهرة باعتماد استراتيجية شاملة
يشارك فيها كافة االطراف وبالذات احلكومة والقطاع اخلاص واجملتمع
املدني .وعدد القطاعات األكثر عرضة للفساد وهي عقود االشغال العامة
وشراء املعدات واألجهزة والغاز والبترول والتعدين وتوليد وتوزيع الطاقة.

وقدم الدكتور توق عرضا ً تناول فيه صورة االردن في املؤشرات الدولية
للحوكمة ومكافحة الفساد وأشكال الفساد في القطاع اخلاص
والقطاعات األكثر انتشارا ً للفساد فيها ،وموجبات مكافحة الفساد
وفقا ً للتعريفات الدولية .وعرف احملاضر الفساد بأنه «اساءة استغالل
السلطة أو املوقع لتحقيق مكاسب خاصة غير مستحقة» ،ون ّوه الى
ضرورة الفصل بني الفساد كما هو مع ّرف قانونا ً وبني األخطاء اإلدارية
التي يرتكبها املسؤولون أثناء تأديتهم لواجباتهم من ناحية وبني الفساد
وخلص الدكتور توق بعض االجراءات التي ميكن للحكومة القيام بها
والهدر املالي الذي ينجم عن بعض األفعال اإلدارية.
وهي جترمي الرشوة واالختالس في القطاع اخلاص ،وشطب الشركات التي
وقال إن وضع األردن في كافة مؤشرات احلوكمة وضبط الفساد بقي كما ال متتثل للمعايير املقبولة ،ومكافحة املال السياسي ،وتعزيز معايير
هو في السنوات العشر األخيرة ولم يتحقق أي اختراق حقيقي سواء من احملاسبة ومراجعة احلسابات .وبالنسبة للقطاع اخلاص فيتوجب عليه
حيث العالمات الرقمية أو الترتيب بني الدول األمر الذي يستحق معه دمج برامج النزاهة ومكافحة الفساد ضمن اعمال هيئات االعمال وغرف
الصناعة والتجارة واحملاسبة ،وااللتزام مببادئ االنضمام للميثاق العاملي
دراسة األسباب الكامنة وراء ذلك.
لألمم املتحدة والتعرف على ما تتضمنه اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة
وشدد الدكتور توق على أهمية مكافحة الفساد في القطاع اخلاص ألن الفساد وتطبيقها وخلق بيئة عمل سليمة ونظيفة.
ذلك يشكل أحد دعائم نظام النزاهة الوطني واحلوكمة الرشيدة ،خاصة
وأن الفساد في القطاع اخلاص يعرقل التنمية االقتصادية املستمرة وتطرق الى تدابير الوقاية في القطاع اخلاص ودعا الى تعزيز معايير
ويلحق األذى بالتنافس الشريف ،وأن له كلفة باهظة على القطاع اخلاص احملاسبة ومراجعة احلسابات وفرض عقوبات فعالة ورادعة في حالة عدم
والدولة على حد سواء ،كما أشار إلى أن الفساد يعرقل اجلهود االصالحية .االمتثال ،وأن تخضع منشآت القطاع اخلاص وحساباتها وبياناتها املالية
إلجراءات مراجعة احلسابات والتصديق املالئمة.
وشدد احملاضر على أن الفساد قد يؤدي الى مشكلة حقيقية للشركات
ويوقع غرامات قد تصل الى حد االفالس وإحلاق الضرر بسمعة الشركة ،في نهاية احملاضرة قدم عدد من احلضور مداخالت واستفسارات مفيدة
اجاب على بعضها احملاضر.
وقد تصل الى أحكام بالسجن ،وال يؤدي دوما ً الى الربح.
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تحسـن مرتبـة األردن فـي التجارة عبـر الحـدود خـالل العــام 2013
في اطار التعاون والتنسيق بني منتدى تطوير السياسات االقتصادية ومشروع االصالح املالي التابع للوكالة االمريكية للتنمية
الدولية  USAIDوتعميماً للفائدة تنشر ادارة املنتدى تقريرا ً صادراً عن مشروع االصالح املالي يعرض قصة جناح تبني حتسن مرتبة االردن
في التجارة عبر احلدود خالل العام  .2013وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
تحسن مرتبة األردن في التجارة عبر الحدود خالل العام 2013
بالرغم من الصعوبات االقتصادية التي تواجه األردن ،متكنت اململكة من
االرتقاء ستة مراتب بحسب مؤشر تقرير «القيام باألعمال التجارية ـ
الصادر عن البنك الدولي في عام  « 2013في القسم الذي يتعلق بالتجارة
عبر احلدود حيث قفزت األردن من املرتبة  58إلى املرتبة  52في هذا اجملال
وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولي بتاريخ  24تشرين األول  2012فقد
جاء ما يلي في تقرير «القيام باألعمال التجارية»« ،ازدادت أهمية تسهيل
التجارة بني األنظمة االقتصادية بالنسبة للشركات في عصر العوملة
احلديث.

مثل تزعزع الوضع االقتصادي والضغوطات في املنطقة نتيجة الربيع
العربي .فعلى سبيل املثال ،خالل ال  18شهرا املاضية ،لم يعد باإلمكان
استخدام األراضي السورية كطريق لعبور الشاحنات احململة بالبضائع
إلى األردن .وبالرغم من كل هذه التحديات ،فقد بقيت اململكة ثابتة في
سعيها املستمر نحو حتسني مؤشرات تسهيل التجارة .خالل املشاريع
التي أطلقها فريق اجلمارك وتسهيل التجارة /مشروع اإلصالح املالي
الثاني بسرعة ،فإن توقعات التحسن تبدو إيجابية للعام القادم وما بعده.
عند مقارنة األردن بالبلدان األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،فإنها هي الدولة الوحيدة التي حتسنت مرتبتها في مجال
تسهيل التجارة عبر احلدود في تقرير عام  2013فيما عانت باقي الدول
األخرى انخفاضا في مراتبها السابقة .وهذا يعكس اخلطوات الواسعة
التي تتخذها األردن في كفاءة التجارة ،كما تعكس التزام اململكة نحو
تسهيل التجارة حتى أثناء األوقات الصعبة التي متر باملنطقة.

إن متطلبات الوثائق الزائدة ،واإلجراءات اجلمركية املرهقة ،وعمليات امليناء
غير الكفؤة ،والبنية التحتية غير املالئمة كلها تؤدي إلى حتميل املصدرين
واملستوردين تكاليف إضافية وتأخيرات مما يخنق القدرات التجارية» .عمل
تقرير «القيام باألعمال التجارية» على حتليل عدة مؤشرات تتضمن عدد
الوثائق وعدد األيام الالزمة لالستيراد والتصدير ،باإلضافة إلى التكلفة
بالدوالر األمريكي لكل حاوية من البضائع التي يتم االجتار بها عبر احلدود
للخروج باملراتب احلالية .أثناء تفحص متطلبات اإلجراءات في األردن (املصدر :قاعدة بيانات «القيام باألعمال التجارية»).
واألمور اللوجستية املتعلقة بالتجارة ،أعطى التقرير تصنيفا للمملكة
أعلى ب  6مراتب مما كانت عليه في عام  2012وأعلى ب  22مرتبة مما كانت
عليه في عام .2011
لعب فريق اجلمارك وتسهيل التجارة التابع ملشروع اإلصالح املالي الثاني
دورا مهما في حتسني مرتبة األردن في تصنيف البنك الدولي في التقرير
املذكور .حيث عمل فريق مشروع اإلصالح املالي الثاني مع اجلمارك األردنية
واجلهات احلكومية الشريكة التي تنظم التجارة عبر احلدود على خفض
الزمن الذي تستغرقه في معاجلة البضاعة .ففي عام  ،2013يستغرق
التصدير يوما واحدا وهو ما أثر إيجابا على التصنيفات اإلجمالية وساعد
في تعزيز موقف األردن كدولة ريادية ناشئة في األعمال التجارية في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
لقد كان حتسن األردن في فئة التجارة عبر احلدود ثابتا على مر السنني.
وبفضل املساعدة املستمرة التي قدمها مشروع اإلصالح املالي الثاني،
مت تعزيز وتنظيم آلية رفع التقارير املتعلقة بجمع املعلومات .لقد لعب
مشروع اإلصالح املالي الثاني دورا حاسما في التنسيق بني البنك الدولي
واجلهات املستقلة املتعددة وفي جمع املعلومات وإيضاحها.
وبدعم مشروع اإلصالح املالي الثاني ،فقد شهدت اجلمارك حتسنا
مستمرا في مجاالت أخرى تتضمن حتليل اخملاطر ،والتبادل اإللكتروني،
والنافذة الواحدة .نفذ األردن تعزيزات بالرغم من مواجهته عدة قضايا

صورة :مرتبة األردن والدول التي دخلت في املقارنة من حيث
تسهيل التجارة عبر احلدود
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لتزويد الطلبة بمكتبة إلكترونية شاملة ومصادر التعلم اإللكتروني
جامعة طالل أبوغزاله وجامعة ماركوني اإليطالية توقعان اتفاقية تعاون
عمان ـ وقعت كل من جامعة طالل أبوغزاله حتت شعار «دمقرطة
التعليم رفيع املستوى» ،وجامعة غولييلمو ماركوني اإليطالية ،وهي
جامعة رفيعة املستوى ذات عالقات دولية هامة ،اتفاقية تعاون لتزويد
الطلبة ببرامج إلكترونية متنوعة.
ومبوجب اإلتفاقية ،ستعمل جامعة طالل أبوغزاله كممثل مستقل
لترويج وتقدمي مجموعة مختارة من البرامج اإللكترونية املتوفرة في
جامعة ماركوني الكترونياً ،باإلضافة إلى تزويد الطلبة مبكتبة إلكترونية
شاملة ومصادر التعلم اإللكتروني.
وثمن نائب رئيس اجلامعة لشؤون تطوير األعمال وبناء القدرات «نثمن
التعاون مع إحدى اجلامعات الرائدة في إيطاليا ،جامعة غولييلمو ماركوني،
اذ انها تتيح لطلبتنا الفرصة للتعرف على الثقافة اإليطالية ،وتتبع هذه
االتفاقية خطى جناح الشراكات األخرى مع املؤسسات التعليمية رفيعة
املستوى مثل جامعة ثندربيرد ومؤسسة « »Genasthimوبيرسون VUE
نبذة عن جامعة غولييلمو ماركوني
وأخرى غيرها».
هي جامعة رفيعة املستوى وذات عالقات دولية هامة ،تقوم بترويج
من جهة أخرى أشادت رئيسة جامعة ماركوني الدكتورة أليساندرا استخدام منهجيات التعلم االبتكاري وجتمع بني احللول التقنية املتقدمة
سبرميوال بريغانتي بالتعاون قائلة »:إننا في غاية السرور لإلعالن عن هذا والنشاطات التقليدية (كاحملاضرات وورشات العمل والندوات) .وتسعى
التعاون االستراتيجي مع جامعة طالل أبوغزاله ،فمن خالل هذه االتفاقية هذه اجلامعة إلى تخطي النموذج التقليدي للمعرفة األكادميية من خالل
ستتمكن جامعة ماركوني من تعزيز وجودها في منطقة تتميز باالبتكار وضعها ألهداف طموحة ترتبط بالبحث واالبتكار .وفي الوقت احلاضر،
واستخدام التكنولوجيا في التعليم .ونحن على ثقة أن هذه الشراكة هنالك ما يفوق  14.000طالب ملتحقني بالبرامج اجلامعية وبرامج
سوف تسهم في تعزيز ودعم تبادل املعرفة واخلبرات بني مؤسستينا مما الدراسات العليا في اجلامعة ،باإلضافة إلى  300عضو في هيئة التدريس
وفريق إرشاد أكادميي يتألف من أكثر من  200خبير.
مينح الطلبة فرصة جوهرية لالستفادة من هذا التعاون».

السودان يعترف بشهادة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين «»ACPA
اخلرطوم ـ قرر مجلس تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة في وزارة تنمية
املوارد البشرية منح رخصة محاسب قانوني ملمارسة املهنة في السودان
جلميع احلاصلني على مؤهل «محاسب عربي قانوني معتمد (.»)ACPA
وقد تسلمت إدارة اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني كتابا رسميا
يفيد بإقرار شهادة اجملمع كشهادة محاسبني معادلة ملتطلبات مجلس
تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة ،حيث أشاد القائمني على إدارة اجملمع العراق ،قطر ،ليبيا وسلطنة ُعمان حيث أدرج اجملمع في معظم هذه الدول
بهذا االعتراف مؤكدين استعدادهم للتعاون مع اجمللس في سبيل تطوير ضمن الهيئات املهنية املعتمدة ملمارسة مهنة التدقيق وإعتماد الشهادة
مهنة احملاسبة وتأهيل احملاسبني واملهنيني في السودان.
الصادرة عنه ألغراض الترخيص ملزاولة مهنة احملاسبة القانونية.
وثمن رئيس اجملمع الدكتور طالل أبوغزاله هذه اخلطوة ،وتوجه بالشكر من
ّ
األستاذ نبيل الصادق األمني العام للمجلس مؤكدا ً وضع كافة إمكانيات
اجملمع وخبراته خلدمة اجمللس لتحقيق الرسالة والرؤية واألهداف املشتركة
في تطور وتقدم مهنة احملاسبة والتدقيق في السودان والوطن العربي.
وإضافة إلى السودان فقد حاز اجملمع على إعتراف وإعتماد العديد من
البلدان العربية ومنها لبنان ،األردن ،اإلمارات ،فلسطني ،اليمن ،سوريا،

ويذكر أن اجملمع العربي للمحاسبني يهدف إلى االرتقاء بعلم احملاسبة
والتدقيق واملواضيع األخرى ذات العالقة على نطاق الدول األعضاء في
جامعة الدول العربية ،باإلضافة إلى احملافظة على االستقاللية املهنية
للمحاسبني وضمان احلماية لهم وتطبيق معايير اإلشراف املهني عليهم
كوسيلة لالرتقاء مبهنتي احملاسبة والتدقيق .كما وهدف أيضا ً إلى تطوير
وتسهيل نشر املعلومات العلمية والفنية وتبادلها املستمر بني احملاسبني
واملهنيني.
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برعاية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

أبوغزاله يدعو من البحرين إلى االستعداد لمواجهة «تسونامي» التعليم
املنامة ،برعاية وحضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ،وزيرة الثقافة ،استضاف مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث
الدكتور طالل أبوغزاله في محاضرة ألقاها حول مفهوم الدميقراطية في التعليم حضرها العديد من أصحاب السعادة السفراء
واملهتمني في مجاالت االبتكار في التعليم ومبشاركة نحو  200شخصية قيادية من مختلف قطاعات التعليم واالعمال وصانعي
القرار في املؤسسات احلكومية واخلاصة ووسائل االعالم .وقد أدار اجللسة واحلوار األستاذ جنيب فريجي ،مدير مركز األمم املتحدة
لإلعالم لبلدان اخلليج.
وفي مستهل احملاضرة قدم األستاذ فريجي الدكتور طالل أبوغزاله وقال:
«إنه من الصعب أن ينجح املقدم في ايجاز الباع الواسع لشخصية مثل
د .طالل أبوغزاله الذي يحظى بسمعة دولية منقطعة النظير ،فهو
قصة جناح رافقتها حركة إصالح إستشرافية حول أهم ما يطمح له
اإلنسان .فقد سبق طالل أبوغزاله األمم املتحدة في بعض األحيان في
طرح وإستنباط مفاهيم تدعم العمل من أجل الرقي باإلنسان العربي
والبشرية بصفة أعم».
وأضاف« :وكان ألبوغزاله دورا ً كبيرا ً في حتقيق ما جاءت به األمم املتحدة
من مبادرات في مجاالت عدة من بينها امللكية الفكرية واخلدمات
القانونية وتقنية املعلومات وتطوير التعليم اإلفتراضي ونقل املعرفة
والتربية والتعليم رفيع املستوى الى مختلف أرجاء املعمورة ،فأصبحت
له إمبراطورية املعرفة ،فهو قصة جناح فلسطينية عربية دولية».
وقد توجه سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس كلية طالل أبوغزاله
اجلامعية لألعمال/البحرين وعضو فريق منظمة التجارة العاملية في بداية
محاضرته بالشكر الى معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على
رعايتها و دعمها لقطاعي التعليم والثقافة كما أثنى على جهودها في
احملافظة على التراث البحريني األصيل مؤكدا ً أن أكبر دليل على ذلك هو
اقامة هذه الفعالية حتت هذه القبة الثقافية في مركز الشيخ إبراهيم
والذي مت إحياؤه بجهودها وجهود العاملني معها.

وقال أبوغزاله أن اجلامعة متثل حتالفا ً عامليا ً للتعليم والشراكة مع
املؤسسات في جميع انحاء العالم ،واننا من خالل هذه اجلامعة نسعى
لتحقيق مستقبل التعليم الرقمي واحلصول عليه من اجلامعات
ومؤسسات التعليم العاملية ،باإلضافة إلى مساعدة الدارسني على
فهم الترابط والتداخل مع العالم احلديث ،كما ان اجلامعة تتيح التعليم
العاملي خاصة ملن هم غير قادرين على الدراسة التقليدية في هذه
وقد حتدث د .أبوغزاله عن مفهوم الدميقراطية في التعليم وكيفية اجلامعات بسبب تكاليف السفر واحلصول على تأشيرات االقامة.
اإلستعداد للتغيرات الكبيرة التي ستحصل في هذا القطاع احليوي ووضع
حلول مبتكرة للتحديات الراهنة التي يواجهها وحتقيق نقلة نوعية ،وقال وحول رؤية وأهداف اجلامعة قال« :تتمثل رسالة ورؤية اجلامعة في ان
إن هذا اللقاء يعد فرصة لتعزيز اجلهود نحو تطوير مجتمع املعرفة ليكون التعليم حق من حقوق االنسان ولهذا جاءت هذه اجلامعة مبثابة ثورة
اكثر شموال ً وخلق مستقبل مزدهر ألبنائنا ،وأننا نتطلع الى تطوير دورنا وانقالب جذري في مفاهيم التعليم من األلف الى الياء ،ووفقا لتقرير
لتسهيل الوصول الشامل في التعليم وشحذ االمكانيات لالبتكار مبا أصدرته األمم املتحدة العام املاضي يعتبر الوصول الى االنترنت هو حق
يخدم مجتمعاتنا.
اساسي من حقوق االنسان».

ودعا د .أبوغزاله بصفته رئيس جامعة طالل أبوغزاله الى االستعداد الى وأكد د .أبوغزاله أن باستخدام «اإلنترنت» ميكننا حتقيق وتسخير قدراتنا
ما أسماه كارثة «تسونامي» التعليم العالي مشيرا ً الى ان الوصول الى جلعل التعليم في متناول كل انسان على هذا الكوكب فالتكنولوجيا
التعليم النوعي ،ذو املستوى العاملي ال يزال بعيد املنال وال ميكن حتمل متوفرة ويجب ان تتطابق مع ارادة االنسان وامكانياته.
تكاليفه من غالبية الطالب في جميع انحاء العالم ،ولهذا مت تأسيس
وإطالق جامعة طالل أبوغزاله ملواجهة هذا الوضع والوصول الى التعليم كما أعلن أن مجموعة طالل أبوغزاله قد خصصت املوارد الالزمة لتنفيذ
املعتمد عاملياً.
برامج التعليم املتقدم للجميع معربا عن ثقته بأن الشراكات التي يتم
عقدها مع مجموعة واسعة من املؤسسات التعليمية باالضافة إلى
واوضح ان نظام اجلامعة جاء لتلبية هذه احلاجة وحتقيق دميقراطية التعليم تبني التطورات التكنولوجية من شأنها ان توفر تعليما ً رفيع املستوى
وتعزيز املواطنة العاملية ومتكني الشباب الذين حرموا من االستفادة من وبتكاليف معقولة ومتاحة للطلبة في جميع انحاء العالم.
ثورة تقنية املعلومات ،وبالتالي فان مهمة اجلامعة هي جعل البرامج
التعليمية املعتمدة في جامعات العالم املتقدمة في متناول اجلميع وفي وفي اخلتام قدمت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة درعا ً تكرمييا ً للدكتور
كل مكان.
أبوغزاله تقديرا ً جلهوده الدولية ولدعمه القطاع التعليمي في العالم.
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اصدار النسخة العربية المترجمة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2012
عمان -إنطالقا ً من املسؤولية املهنية جلمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني (األردن) وسعيها
ملواكبة التطورات وكل جديد في علوم احملاسبة والتدقيق فقد أصدرت اجلمعية أحدث نسخة عربية
مترجمة من معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام ،بعد التعديالت التي قام بها مجلس معايير
احملاسبة الدولية في القطاع العام (.)IPSASB
هذا وقد إستكمل مجلس معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام في  2011في هذا الكتاب
صياغة معيار احملاسبة الدولي في القطاع العام « 32ترتيبات إمتياز تقدمي اخلدمات :املانح» .ويكون هذا
املعيار نافذ املفعول للبيانات املالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2014
كما مت تعديل عدد من معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام نتيجة للتحسينات التي يقوم بها
اجمللس لعام  .2011حيث يتضمن هذا املشروع إجراء تغييرات ضرورية على معايير احملاسبة الدولية
في القطاع العام.
هذا ومت تنقيح نص «البنود والشروط العامة» و قائمة املصطلحات املع ّرفة جمللس معايير احملاسبة
الدولية في القطاع العام.
تسعى اجلمعية دوما ً لتطوير علوم احملاسبة واإلدارة وما يتصل بها ويتفرع عنها من مبادئ تطبق
على كل أو بعض اخلدمات املهنية ،وتسعى أيضا ً لتطوير مستوى الكفاءة واملمارسة والسلوك الى
أعلى املستويات املهنية من خالل اهتمامها باإلصدارات احملاسبية ومتابعة كل جديد وحديث في
مهنتي احملاسبة والتدقيق.

 ...وإصدار النسخة العربية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2012
عمان ـ أصدرت جمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني أحدث نسخة عربية مترجمة من
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
يعتبر هذا االصدار اجلديد النسخة الرسمية الوحيدة املطبوعة للنص املوحد للبيانات الرسمية
الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية وفقا ملا مت اصداره في  1يناير .2012
ما هو اجلديد في هذه النسخة؟
تُعرض هذه النسخة في مجلدين هما اجلزء «أ» و اجلزء «ب» وتتضمن التعديالت التي متت خالل عام
-:2011
•أربعة معايير جديدة
ـ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  « 10البيانات املالية املوحدة».
ـ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية « 11الترتيبات املشتركة».
ـ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية « 12اإلفصاح عن احلصص في املنشآت األخرى».
ـ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية « 13قياس القيمة العادلة».
•تفسير واحد جديد– تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  »20تكاليف التجريد والكشط في مرحلة اإلنتاج ملنجم
سطحي».
•سبعة معايير منقحة ـ املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  7و 9ومعايير احملاسبة الدولية  1و 12و 19و 27و.28
•التعديالت على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية التي صدرت في وثائق منفصلة -املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  7و ،9ومعايير احملاسبة
الدولية  1و  19و.32
•التعديالت على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية األخرى الناجمة عن تلك املعايير املعدلة.
يشمل هذا اإلصدار التعديالت على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية التي يكون تاريخ نفاذها بعد  1يناير .2012
وال يحتوي هذا اإلصدار على الوثائق التي يتم إستبدالها أو إلغاؤها والتي تبقى سارية املفعول في حال اختارت املنشأة املعدة للتقارير عدم تبني
اإلصدارات اجلديدة في مرحلة مبكرة.
يستطيع املهتمون باقتناء نسخة مطبوعة أو  PDFاحلصول عليها من خالل املوقع الرسمي ملؤسسة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
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المشاركة في المؤتمر السابع لمعهد كونفوشيوس
بكني ـ شارك معهـد طالل أبوغـــزاله ـ كونفوشيوس (،)TAG-Confucius
املركز الرسمي المتحان الكفاءة في اللغة الصينية ( ،)HSKممثال مبديره
التنفيذي األستاذ طارق حماد في املؤمتر السابع ملعهد كونفوشيوس
والذي عقد في مركز املؤمترات الوطني الصيني في بكني.
وشارك في املؤمتر السنوي ما يزيد على  2200من رؤساء اجلامعات وممثليهم من
معاهد كونفوشيوس في  108دول إضافة إلى نظرائهم الصينيني.
ويهدف املؤمتر ،الذي ركز على «تسهيل اندماج معهد كونفوشيوس مع
اجلامعات واجملتمع احمللي» ،إلى رعاية التعاون والتبادل الوثيق بني املركز الرئيسي
ملعهد كونفوشيوس وفروعه حول العالم من خالل االستفادة من اخلبرات
السابقة وتعزيز تطوير معاهد كونفوشيوس بطريقة سريعة وسليمة.
وناقشت الوفود مواضيع متحورت حول تنفيذ اخلطة الدراسية ملعهد
كونفوشيوس الصيني وصياغة خطط التطوير ملعاهد كونفوشيوس حول
العالم وتخصص تدريب معلمي اللغة الصينية وأساس تدريب معلمي اللغة
الصينية وتقييم جودة معاهد كونفوشيوس.
وشارك األستاذ حماد في جلنة بعنوان «معهد كونفوشيوس وتعليم اللغة الصينية في املدارس االبتدائية والثانوية» قدم فيها موجزا ً عن أعمال معهد
طالل أبوغزاله-كونفوشيوس وخططه املستقبلية للتوسع.
ومن اجلدير بالذكر أنه مت افتتاح  400معهد كونفوشيوس وأكثر من  500غرفة صفية في  108دولة حول العالم .وفي عام  ،2012وصل العدد اإلجمالي
للطالب املسجلني إلى  655.000طالب .ومت عقد ما يزيد عن 16.000
نشاط ثقافي بحضور  9.48مليون مشارك .وبلغ عدد الطالب الذين شاركوا في امتحانات اللغة الصينية  500ألف طالب.

تنظيم اختبار المهارات للغة الصينية ()HSK
عمان ـ استهل معهد طالل أبوغزاله– كونفوشيوس بداية العام  2013بعقد االمتحان
الدولي إلختبار املهارات اللغوية للغة الصينية ( .) HSKويعتبر املعهد املركز الرسمي
لعقد مثل هذه االمتحانات.
ويعتبر امتحان « »HSKهو االمتحان االساسي املعتمد لتقييم مستوى الطلبة في
اللغة الصينية لغير الناطقني بها حيث يق َيم قدراتهم في استخدام اللغة في حياتهم
اليومية واألكادميية واملهنية.
وقال عميد معهد كونفوشيوس السيد زانغ شنغ يو« :ان عقد هذا االمتحان في عام 2013
هو داللة على بداية مرحلة جديدة لطالب اللغة الصينية وكذلك للمعهد .ويختلف هذا
االمتحان عن سابقيه ألن الطالب يتقدمون ضمن مستويات أعلى في هذا االمتحان .كما
تقدم أربعة طالب ضمن املستوى الرابع من اختبار املهارات اللغوية للغة الصينية ()HSK
والذي يركز على األحرف الصينية وهو أصعب بكثير من املستويات الثالثة السابقة».
كما سيقوم املعهد هذا العام بعقد ثالثة أو أربعة امتحانات الختبار املهارات اللغوية للغة الصينية  HSKوكذلك االمتحان الدولي الختبار املهارات
اللغوية للغة الصينية اخلاص باألطفال ( ,)YCTملواكبة الطلب املتزايد من الطالب والذين يسعون الجتياز هذا االمتحان في مستويات مختلفة من أجل
التقدم للحصول على منح للدراسة في الصني ,أو للقيام بأعمال أو من أجل معرفة وفهم هذه اللغة وحضارة الصني.
وقد أجرى املعهد في عام  2012ثالثة امتحانات الختبار املهارات اللغوية للغة الصينية  HSKوامتحان واحد  YCTألكثر من مائة طالب وطالبة.
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جمعية «كلنا لفلسطين»
د .طالل أبو غزاله يُطلق مبادرة «الفلسطينيون حول العالم ...كم نحن؟»
تأسست جمعية «كلنا لفلسطني» بتاريخ  17أيلول/سبتمبر 2011
في العاصمة الفرنسية ،باريس ،بهدف تسليط الضوء على اإلبداع
الفلسطيني في كافة أرجاء العالم واإلجنازات التي حققها الفلسطينيون
في شتى امليادين واجملاالت وطرق دعمها ،مما يعكس بعمق أصالة وإبداع
فلسطينيي املهجر.
ومتثل مبادرة «كلنا لفلسطني» مصدرا ً موثوقا ً به ملن يتطلعون إلى
مستقبل زاهر لعائالتهم الفلسطينية ،وللراغبني في دراسة شاملة
لتاريخ فلسطني الذين خلدوا أسماءهم في شتى امليادين واجملاالت
والقطاعات.
وحتكي مبادرة «كلنا لفلسطني» قصة كل عالم وكاتب وممثل ومسؤول
وفنان ورياضي وإعالمي ورجل أعمال فلسطيني وآخرون حققوا جناحات من
خالل معاناتهم في العالم ،الذي سيرى فيهم جيل الشباب النموذج الذي
يُحتذى ،متحدين املعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني جراء تهجيره
عن وطنه وإعداد قائمة بيانات تضم كل املبدعني عرفانا ً لهذا الشعب.
الرسالة
تتخلص رسالة جمعية «كلنا لفلسطني» في توفير مصدر شامل
يعرض اإلجنازات الهامة التي صنعها الفلسطينيون وما زالوا يصنعونها
للبشرية في مواجهة احملن والظلم ،وتوفير ملتقى ألولئك الذين حترروا
من قيود االحتالل للقيام بدور إبداعي في مجاالت متنوعة مثل :العلوم
واحلقول األكادميية واألعمال ،وصوال ً إلى الكوميديا والرياضة والسياسة،
ومشاركة مصادر موثوقة للمعلومات تعيد سرد القصص االستثنائية
عن أصحاب اإلجنازات الرائعة بهدف إشراك وإلهام اجليل القادم من القادة
الفلسطينيني.
املؤسسون
إن مبادرة «كلنا لفلسطني» ،هي إحدى املبادرات النوعية لسعادة الدكتور
طالل أبوغزاله ،الرئيس واملدير التنفيذي جملموعة طالل أبوغزاله ،وسعادة
الدكتور صبري صيدم ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الفلسطيني
األسبق.
املبادرة
تأسست مبادرة «كلنا لفلسطني» كجمعية غير ربحية وغير سياسية،
تهدف إلى إلقاء الضوء على التأثير الذي أحدثه الفلسطينيون في احلضارة
اإلنسانية .وتعمل هذه املبادرة على توثيق وإبراز أسماء نخبة من األعالم
الفلسطينيني نسا ًء ورجاال ً حول العالم ممن ساهموا بصورة أساسية ،في
التطور العلمي والثقافي واالقتصادي للبشرية.

وتأمل املبادرة ،من خالل إلقاء الضوء على إجنازاتهم الالمعة ،إلى لفت
انتباه اجملتمع الدولي إلى هذا اجلانب غير املعلوم عن الشعب الفلسطيني
أال وهو :الروايات املتعلقة باإلجنازات املذهلة ألبنائها ،مصدر إلهام لألجيال
الفلسطينية الصاعدة.
وعقد اللقاء األول للجمعية في العاصمة الفرنسية ،باريس بتاريخ 17
أيلول/سبتمبر  ،2011وأعلن فيه عن تأسيس جمعية «كلنا لفلسطني».
جرى تسجيل اجلمعية في فرنسا ،مبوجب قوانني اجلمعيات من  1متوز/
يوليو  1901والالئحة التنفيذية من  15آب/أغسطس .1901
وسجلت جمعية «كلنا لفلسطني» في األردن مبوجب قانون اجلمعيات
ُ
رقم ( )51لسنة  2008وتعديالته كفرع جلمعية أجنبية ،ضمن اختصاص
وزارة التنمية السياسية ،ومت ذلك بتاريخ  29تشرين الثاني /نوفمبر ،2012
وللمصادفة أن قبول تسجيل اجلمعية في األردن تزامن مع إعالن قبول
دولة فلسطني في «األمم املتحدة» بصفة «عضو مراقب».
وعقدت عدة لقاءات واجتماعات ألعضاء مجلس أمناء اجلمعية ملتابعة
البحث في املراحل واخلطوات التي قطعت بني التأسيس وتاريخ عقد كل
اجتماع.

وعقد مجلس أمناء جمعية «كلنا لفلسطني» اجتماعه في العاصمة
األردنية ،عمان ،بتاريخ  14كانون الثاني/يناير  ،2013حيث جرى تشكيل
النماذج القدوة
جلنة تنفيذية جديدة للجمعية ،برئاسة سعادة الدكتور طالل أبو غزاله،
تطمح مبادرة «كلنا لفلسطني» لتصبح مصدرا ً أساسيا ً وموثوقا ً وعضوية :الدكتور صبري صيدم ،سعادة السفير الدكتور حسن أبو نعمة،
للمعلومات حول املبدعني الفلسطينيني الذين متيزوا في الكثير من الدكتور خالد سالمية ،السيد نافذ احلسيني ،اإلعالمي هيثم سليم زعيتر
مناحي احلياة.
والسيد زياد العالول.
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وأعضاء اللجنة التنفيذية ،هم أعضاء أصيلني في مجلس األمناء،
الذي اقترح اجملتمعني أن يضم أيضا ً كل من :السيد سامر سعيد خوري،
الدكتور أبو عبيدة حافظ ،سعادة السفير حسن عبد الرحمن ،السيد
محمد غزال ،الدكتور علي معروف ،األستاذة زينب هاني احلسن ،السيد
باتريك الما ،الدكتور محمد الطويل والدكتور محمد طربوش.

واعتبر أن «مهمتنا الوحيد هي وضع قاعدة بيانات للفلسطينيني الذين
ساهموا في احلضارة العاملية في جميع مناحي احلياة ،وتوفير منبر للتعاون
املتبادل بينهما ملزيد من خدمات للبشرية ،مبا فيها فلسطني ،ونعتزم بناء
واجهة من املبدعني الفلسطينيني من شأنها أن تثبت فخرنا في اإلجنازات
البارزة لشعبنا».

وخالل االجتماع متت مناقشة عدد من املوضوعات احليوية ،وبحث ما
حتقق من إجنازات خالل األشهر املاضية ،ومنها جتميع أسماء خمسة
آالف من املبدعني واملفكرين واملوهوبني والكفاءات الفلسطينية على
مستوى العالم ،تشمل كافة التفاصيل املتعلقة بإبداعاتهم ودورهم في
اجملتمعات وأماكن انتشارهم.

وألن فلسطني هي في صلب اهتمام ابنها البار ،الذي عاش في الشتات،
وحول نقمة النكبة إلى نعمة ابداع ،وجنح برفع اسمها عالياً ،قال الدكتور
أبو غزاله :في ملف فلسطني والقدس ،نعمل على مشروعني:

وأعلن الدكتور أبو غزاله عن تسجيل املكتب اإلقليمي للجمعية في عمان،
وقال« :لقد مت اختيار األردن ليكون مقرا ً للمكتب اإلقليمي للجمعية،
بعدما مت تسجيلها كجمعية فرنسية مبوجب القانون  ،1901خالل شهر
أيلول/سبتمبر .« 2011

املشروع األول :اسمه «سوق فلسطني اإللكتروني» ،وهو لربط جميع
التجار ورجال األعمال الفلسطينيني فيما بينهم ومع اخلارج الكترونياً،
وأنا هنا أقصد حتديدا ً قطاع اخلدمات واملنتجات ،حيث أن  %80من الناجت
القومي في الدول هو خدمات وليس سلع،

وأساس العجلة االقتصادية هي الشركات الصغيرة واملبادرة ،فهي التي
توظف والتي تنتج والتي تشكل  %80من الثروة الوطنية .ونحن نريد أن
وأقر اجملتمعون اقتراح الدكتور أبوغزاله «باطالق مبادرة «الفلسطينيون نربط السلع واخلدمات في الداخل واخلارج في سوق إلكتروني ،وأعلنا عن
حول العالم ...كم نحن» وتكليف فريق خبراء متخصصني للقيام هذا املشروع خالل انعقاد مؤمتر رجال األعمال في تونس في العام 2012م».
بالدراسة املوضوعية حول العدد التقريبي للفلسطينيني حول العالم،
املشروع الثاني« :سوق القدس االلكتروني» ،ومخصص للقدس بشكل
والذي يفوق بكثير ما يتم التداول به حالياً».
خاص ،وهو مفهوم جديد بلورناه  -أي إننا صنعنا البرامج االلكترونية من
وبحث اجملتمعون كيفية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من املبدعني خالل «شركة طالل أبوغزاله لتقنية املعلومات»  -واخترعنا هذا النظام
الفلسطينيني ،وإبراز دورهم ومساهماتهم في البلدان التي يعيشون الذي يتيح ألي إنسان في الدنيا أن يدخل إلى القدس ويتجول في شوارعها
وأسواقها ويختار البضاعة التي يريدها ،يشتريها ،يسدد قيمتها
فيها ،وبالتالي تأثيرهم في احلضارة اإلنسانية.
ً
الكترونيا .ونهدف من هذا املشروع كسر قيود االحتالل اإلسرائيلي ،الذي
بنفذ حصارا ً واسعا ً على القدس ،ويضيق بل ومينع عملية البيع والشراء،
د .أبوغــــزاله
وفي تعليقه على مبادرة «كلنا لفلسطني» ،أكد الدكتور أبو غزاله أن وبالتالي زيارة للتسوق ،ونأمل أن يدعم هذا املشروع صمود أبنائنا في
«ما نسعى إليه بعيد كل البعد عن السياسة ،ولنقول للعالم أن مبادرة القدس ،ويساعدهم على التغلب على عقبة التعامل التجاري مع اخلارج.
«كلنا لفلسطني» ،حتكي قصة ُمبدعون فلسطينيون من :شخصيات ولفت الدكتور أبوغزاله إلى «أن احمليط االلكتروني خارج عن أية سيادة،
عامة ،رجال أعمال واقتصاد ،كتاب ،أدباء ،شعراء ،أكادمييني ،ممثلون ،فنانون ،وبالتالي ال يستطع االحتالل اإلسرائيلي منع هذا املشروع ومحاربته ،ألنه
رياضيون ،وآخرون ،حققوا اجنازات وعلى مستويات مختلفة ،ومنهم من ليس ثمة من حدود جغرافية أو سياسية على «االنترنت» تقمع محاولة
حصل على شهادات وجوائز عاملية ،حيث يمُ كن للجيل الشباب االقتداء التبادل هذه».
باجنازاتهم التي يُحتذى بها».
وأوضح احلرص على «إبراز املساهمات التي قدمها الشعب الفلسطيني
وأعطى الدكتور أبو غزاله مثاال ً على ذلك «األديب محمود درويش ،الشاعرة منذ االحتالل ،وأنا أسميه احتالل وليس أي كلمة أخرى ،ونحن مع األسف
فدوى طوقان ،األديب ادوارد سعيد ،زهير الهليس ،رئيس السلفادور السيد اجنرفنا بتسميات جرفها علينا العدو والغرب ،مبا يُسمونه السالم،
انطونيو السقا ،الدكتور غسان سعيد ،الدكتور نصوح النابلسي ،الفنان والصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ،والصراع العربي – اإلسرائيلي ،وكلها
مبوجب قرار «األمم املتحدة» هي احتالل .ونحن نريد من خالل هذا املشروع أن
سامر أبو عجمية ،إقبال األسعد (أصغر طبيبة في العالم) وغيرهم».
نظهر للعالم أن هذا الشعب الفلسطيني في الشتات ،وفي كل الدنيا
وفي إطار تأكيد الدكتور أبو غزاله على أهمية املعرفة التقنية التي قد ساهم في احلضارة العاملية منذ االحتالل في العام  ،1948وحتى اليوم
تُشكل جزءا ً كبيرا ً من اهتمامه وعمله ،أوضح أنه «مت العمل على تطوير (املبدعون الفلسطينيون ،اخملترعون ،الفنانون.»)...
املوقع االلكتروني للجمعية على شبكة «اإلنترنت» ،وعلى مواقع التواصل
االجتماعي (تويتر ،فيس بوك ويوتيوب) ،باإلضافة إلى احملتوى األصلي وعاد بالذاكرة إلى حادثة حصلت بعد  11أيلول/سبتمبر « ،2001فقد
الذي يتضمن معلومات شاملة عن مرحلة التأسيس واألهداف وبرامج دعيت ألكون في مجلس تقنية املعلومات واالتصاالت في «األمم املتحدة»،
وكان االجتماع في مقر «األمم املتحدة» في نيويورك برئاسة أمينها العام
اجلمعية».
ً
كوفي آنان ،وانتخبت واحد من بني  52عضوا في العالم ،لرسم مستقبل
كما األعمال السابقة للدكتور أبو غزاله ،التي اتسمت بالشفافية والبعد املعرفة في الدنيا ،وكان هناك حاجة لتأسيس جلنة تنفيذية ،وانتخبت
عن السياسة ،أكد مجددا ً أن «اجلمعية ليست حركة سياسية ،ولن تتخذ أيضا ً لرئاسة اللجنة التنفيذية من قبل خبراء الدول ،فطلبت الكالم،
أي موقف بشأن أي قضية سياسية ،ويجب أال تكون مرتبطة بأي كيان وشكرتهم على انتخابي ،وعلى الثقة العظيمة التي أعطوني إياها ،على
الرغم من إنني فلسطيني  -عربي  -مسلم ،بكلمة أخرى ،بكل التهم
سياسي في فلسطني وال في أي مكان في العالم».
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اإلرهابية األخرى التي تعتبرونها إرهاب ،ها أنتم تنتخبون فلسطينياً ،املاليني ،وأغلبها ال يُعترف بشهادته ،فهل هذا تعليم دميقراطي؟ هل هذا
عربياً ،مسلماً .وهذا أمر كبير أن يتم ذلك بعد أيلول/سبتمبر انتخابي يُتيح للشخص فرص عمل في بلده أو في العالم املنافس؟»
رئيسا ً لفريق خبراء «األمم املتحدة» لتقنية املعلومات واالتصاالت التي
تضم حكومات  18دولة هامة في العالم ،ضمنها حكومة أميركا ،وأكد «نحن نريد أن يتاح لكل إنسان فرصة التعلم على أعلى مستوى
ومنظمات عاملية وشركات كبرى متخصصة في تقنية املعلومات ،من الشهادات املُعترف بها دولياً ،وهي معروفة ،ألن هناك قائمة باسم
وحينها قال لي كوفي أنان« :هذا أبدع خطاب سمعته ،ألنك لم تتكلم إال  500جامعة ُمعترف بها مبوجب الئحة شنغ هاي ،وهذه اجلامعات تشمل
سطرا ً واحداً ،لكنك خلصت فيه املوضوع» ..بعدها عم السكوت ،ثم بعد هارفرد وكمبردج وغيرها ،ونحن نريد أن نتيح التعلم في هذه اجلامعات
حلظات بدأ املندوب األميركي يصفق وبدأت كل القاعة بالتصفيق ليس لكل إنسان في الدنيا ،ومشروع «جامعة طالل أبو غزاله» ليس للمنطقة
العربية فقط ،وهو ال يُعلم باللغة العربية ،بل باللغة باإلنكليزية ،وليس
لي ،بل للفكرة ،أن هناك في هذه األمة عكس ما هو ُمسوق عاملياً».
جلامعتنا برنامج ،بل أنها تتفق مع اجلامعات الـ 500املعترف بها في
في ظل تطور العوملة وتسارعها ،يعمل الدكتور طالل أبوغزاله على تطوير العالم ،على أن تقدم برامجها للطلبة وحصول الطلبة على الشهادة
اجملال األكادميي العلمي مبا يتناسب والعالم اإللكتروني اليوم ،الذي بات وهم في بلدهم ،ألن املشكلة اآلن أن أكثر من نصف العالم ال يستطيع
يطرح عالمات استفهام كبيرة حول النظام التعليمي التقليدي إلى أين؟ احلصول على تأشيرة للدخول إلى أميركا ،منها :إيران ،سوريا ،باكستان
وغيرها ،وهناك دول يعتبر كل مواطن فيها على القائمة السوداء».
وفي هذا اجملال أجاب الدكتور أبو غزاله بطرحه مشروعا ً جديدا ً يُسهل
عملية حتصيل الشهادة اجلامعية من أهم اجلامعات الدولية ،بعد تفشي تابع« :فقد أصبحت هناك مشكلة في التأشيرات ،حتى للدول املرضي
عنها ،بسبب تشابه األسماء واخلوف من توقعات ُمعينة ،حتى أقرب الدول
ظاهرة اجلامعات غير املعترف بشهاداتها أو ببعض اختصاصاتها.
ً
ألميركا ،مبا في ذلك دول مجلس التعاون ،فإذا نحن نريد أن نتيح لإلنسان
وقال« :التعليم هو في أساس كل شي ،سواء تكلمنا اقتصادياً ،سياسياً ،وهو في مكانه ووظيفته ،إمكانية التعليم ،أضف إلى التكلفة التي
اجتماعياً ،نحن نحتاج إلى التعليم ،ليس فقط كما هو تقليديا ً ومتعارف يتكبدها الطالب في اجلامعات الكبرى من القسط ،وتكاليف السفر،
عليه ،بل من أجل أن يصبح اإلنسان إنسانا معرفياً ،وبلغيدس يقول« :لن وترك العمل ،وكلفة املعيشة هناك ،فنحن في الواقع نخفف العبء على
يكون هناك مكان ألي إنسان في أي مجال إذا لم يكن معرفياً» ،واإلنسان الطالب إلى الربع ،حيث أن الطالب ال يدفع سوى القسط في اجلامعة
املعرفي هو أن يتقن استعمال معلومات االتصاالت ،وليس أن يعرف األخبار التي يدرس فيها من خاللنا ،وبالتالي ال أرباح لـ «جامعة طالل أبوغزاله»،
ويتابع الراديو ،بل املعرفي هو من يستعمل التقنيات احلديثة في االتصال» .فهو مشروع مجتمع».
ولفت إلى إننا «في «مجموعة طالل أبوغزاله» أحدثنا ثورة في عالم
التعليم ،طاملا أن هذا احمليط يحقق الدميقراطية  -أي املساواة في احلقوق،
فنحن نريد املساواة في حقوق التعلم ،ونسمع صيحات التعليم للجميع،
وأنا أتألم لهذا الواقع ،ألنه لدينا  500جامعة في الوطن العربي وتخرج

وختم الدكتور أبوغزاله« :هذه ليست سوى البداية ،أنا قومي عربي ،مؤمن
بعظمة األمة العربية ،ونسعى جاهدين ،في مرحلة الحقة ،لبناء قاعدة
بيانات أكثر شمولية للقيادة املتميزة في عاملنا العربي ،وفي كافة اجملاالت،
فالفلسطينيون هم شعب واحد فقط من األمة العربية وهم جزء منها».
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ملحق اإلصدار

مجموعتنا األولى في هذه األعمال والمشاريع والمبادرات
رصدت دائرة اإلعالم في اجملموعة اإلجنازات واملبادرات النوعية واملتنوعة وإنتشار أعمال وخدمات ومبادرات اجملموعة على إمتداد خارطة الوطن العربي
والعالم وتراكم خبراتها منذ التأسيس عام  1972فقد إستحوذت بعض هذه األنشطة واملبادرات على الصدارة بإعتبارها األولى من نوعها أوحجمها
أو دورها سواء على صعيد األعمال أو في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ويرتبط إسم مجموعة طالل أبوغزاله كونها املؤسسة العربية الدولية
األكبر واألولى في املنطقة العربية ويعود ذلك إلى ما حققته الشركات األعضاء في اجملموعة من إجنازات وأعمال نوعية جريئة وفريدة وذات جدوى
وفائدة ومنها:

على صعيد امللكية الفكرية

على صعيد احملاسبة وتدقيق احلسابات واإلستشارات

فقد غدت شركة أبوغزاله امللكية الفكرية «أجيب» والتي تعد أكبر تعتبر شركة طالل أبوغزاله وشركاه الدولية تاجي األولى واألكبر في
شركة في العالم مبجالها األولى من حيث التغطية اجلغرافية واخلدمة املنطقة العربية من حيث اإلنتشار والتنوع وتكامل خدماتها املهنية
كما أنها:
وعدد املهنيني ،كما أن «أجيب»:
1.1األولى في العالم التي عملت على أمتتة كافة اإلجراءات وإتاحة
موقع إلكتروني يؤمن للعمالء متابعة سير أعمالهم وارسالها 1.1أول شركة عربية والوحيدة التي تنضم إلى منتدى الشركات
العاملية ( FOFالتابع لإلحتاد الدولي للمحاسبني ( )IFACوذلك
عبر اإلنترنت
إللتزامها بتطبيق معايير احملاسبة الدولية وتطبيقها لألصول
2.2أول شركة مهنية في املنطقة تستخدم خطوط اإلنترنت السريع
منذ إتاحته في أواخر القرن املاضي وقد عملت على احلصول الحقا ً
املهنية على الوجه األكمل.
على رخصة مزود خدمات اإلنترنت ،لربط املركز الرئيسي في خط 2.2أول شركة عربية خاصة عضو في هيئة قطاع األعمال ()BC
اإلنترنت الرئيسي املتاح فقط ملزودي اإلنترنت لضمان السرعة 3.3أول شركة عربية يتم إنتخاب رئيس مجلس إدارتها على:
•مجلس إدارة اإلحتاد الدولي للمحاسبني IFAC
والكفاءة
•رئاسة مجموعة اخلبراء العاملة احلكومية ملعايير احملاسبة واإلبالغ
3.3أول شركة عربية يدرج إسم رئيس مجلس إدارتها في قاعة
الدولية باألمم املتحده
مشاهير امللكية الفكرية منذ عام  2007من خارج الدول الثمانية
•رئاسة جلنة خبراء معايير املؤهالت املهنية التابعة لألمم املتحده
الكبرى ()IP Hall of Fame
•عضوية مجلس إدارة جلنة معايير احملاسبة الدولية ()IASC
4.4الشركة األولى خلدمة امللكية الفكرية في املنطقة على مدى
وعضوية مجلس إدارة جلنة ممارسات التدقيق التابعة لإلحتاد
السنوات الست السابقة وعلى التوالي حسب قائمة مجلة إدارة
الدولي للمحاسبني.
امللكية الفكرية العاملية ()MIP
•هيئة القطاع اخلاص لدعم تقنية املعلومات ( )BASISاملنبثق عن
5.5أول شركة خاصة والوحيدة العربية العضو هيئة امللكية الفكرية
غرفة التجارة الدولية ICC
( )IPCومجلس مسجلي أسماء الدول ( )ccNSO Councilالتابعة
4.4الشركة العربية املهنية األولى والوحيدة التي أصدرت معجم
لهيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام و ()ICANN
احملاسبة واألعمال
6.6الشركة العربية األولى والوحيدة في هيئات حوكمة اإلنترنت مع
األمم املتحدة واجملالس اإلستشارية قبل تأسيس منتدى حوكمة 5.5
على صعيد التعليم
اإلنترنت وحتى اآلن ()WSIS-WGIG-IGF
7.7أول شركة عربية يصل مديرها التنفيذي إلى مجلس إدارة املنظمة
العاملية للعالمات التجارية  INTAوالتي مت تأسيسها منذ العام بالتوازي مع خدمات اجملموعة املهنية املعروفة للمؤسسات والشركات
ومجتمع األعمال فقد تركزت برامج وخطط اجملموعة في العقد األخير
1878
8.8أول شركة في العالم تطلق وكالة أنباء تعنى بأخبار ومعلومات على التعليم والتأهيل وبناء القدرات البشرية
1.1توجت هذه البرامج بإنشاء أول كلية من نوعها في العالم العربي
امللكية الفكرية
متثل شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص وهي كلية طالل
9.9أول شركة في مجالها تصدر معجم متخصص بامللكية الفكرية
أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال كمشروع غير ربحي
1010الشركة العربية األولى في تسجيل أسماء املواقع اإللكترونية في
وترفع شعار حيث يصبح «املوهوبون قادة « وبالرغم من مرور
املنطقة املرخصة واملعتمدة من هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام
خمس سنوات على تأسيسها فقد حققت الكلية ما يلي :
ICANN
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2.2أول كلية في الوطن العربي حتصل على جائزة أفضل كلية أعمال
في قارة آسيا من قبل املؤمتر العاملي للتعليم جلوائز آسيا 2012
3.3أول كلية عربية يتم إعتماد برامجها من مؤسسة اإلعتماد
الدولي إلدارة األعمال «»FIBAA
4.4صنفت الكلية من بني الكليات العشر األولى في البالد العربية
التي متنح شهادة املاجستر وفق استطالع أجرته مجلة فوربس
للشرق األوسط.
5.5إطالق أول جامعة من نوعها وهي جامعة طالل أبوغزاله كجامعة
عاملية متاحة لكل إنسان وتقدم البرامج األكادميية واملهنية
والتدريب في األعمال واللغات لكافة الفئات وتعمل فضائيا ً من
خالل سحابة إلكترونية خاصة مبجموعة طالل أبوغزاله وعلى
األرض حسب احلاجة في جميع أنحاء العالم.
6.6إطالق وكالة أنباء التعليم كأول وكالة من نوعها خاصة بأنباء
التعليم وكخدمة مكمله ملشاريع التعليم التي تتبناها اجملموعة
7.7أول مجموعة أعمال تؤسس وتطلق منظمة عربية لشبكات
البحث والتعليم كمنظمة غير ربحية تهدف إلى بناء وصيانة
وتعزيز البنية التحتية اإللكترونية اإلقليمية للبحث العلمي
والتعليم في الدول العربية.
8.8كما أنها أول مجموعة أعمال تبادر إلى تأسيس املنظمة العربية
لضمان اجلودة في التعليم كمنظمة غير ربحية بهدف النهوض
بجودة التعليم في الوطن العربي وتقدمي خدمات تتعلق بضمان
اجلودة واإلعتماد وحتسني مستوى التعليم وبناء القدرات ورفع
مستوى الوعي بهذا القطاع.
مشاريع وأعمال نوعية
أجنزت اجملموعة حزمة من األعمال واملشاريع النوعية الهامة واألولى
من نوعها وهي:
1.1تعد اجملموعة األولى في العالم العربي في إنشاء سحابة خاصة
شاملة وتدخل السحابة إلى عملياتها وتهدف إلى تزويد اجملموعة
بطرق لنقل جميع تطبيقاتها وأنظمتها وبرمجياتها إلى البيئة
اإلفتراضية من أجل توفير الطاقة واملصادر كجزء من مبادرة تقنية
املعلومات اخلضراء ،وتهدف السحابة إلى تزويد جميع املستخدمني
في اجملموعة والطالب في جامعة طالل أبوغزاله والسماح لهم
بالوصول إلى بياناتهم وتطبيقاتهم وأماكن التخزين عن بعد ومن
أي جهاز مزود بخدمة اإلنترنت وفي أي وقت.
2.2مركز طالل أبوغزاله كونفوشيوس تاج – كونفوشيوس تأسس
عام  2008وهو تعاون مميز وفريد من نوعه بني اجملموعة ومركز
كونفوشيوس في الصني للتعريف باللغة والثقافة الصينية
وإلبراز العناصر والقيم املشتركة بني الثقافتني العربية والصينية.
3.3أطلقت اجملموعة مبادرة لتصنيع أول جهاز عربي محمول يحمل

إسم وشعار تاجي توب ( )TAGI TOPوهو مشروع غير ربحي أنتج
بأعلى املواصفات ويتضمن كل ما يلزم الطلبة والشباب من برامج
مفيدة للوصول إلى املعرفة.
4.4تعد موسوعة طالل أبوغزاله العربية ( )TAGI PEDIAأول مشروع
لتأسيس نظام إلكتروني لنشر املعرفة على اإلنترنت في الوطن
العربي وذلك من خالل بناء موسوعة عامة وحرة وشاملة باللغة
العربية تعتمد على قاعدة بيانات أساسية تضم كما ً هائالً من
املعلومات
5.5عملت اجملموعة على إصدار أول شهادة دولية ملهارات تقنية
املعلومات واملعتمدة من هيئة اإلمتحانات الدولية – جامعة
كامبردج البريطانية وتقوم اجملموعة بتطوير برامجها وإمتحاناتها
6.6أنشأت اجملموعة مركز طالل أبوغزاله إلعادة تهيئة احلواسيب
وهو مشروع األول من نوعه ويعمل على إعادة تهيئة احلواسيب
املستخدمة وجعلها صاحلة لإلستخدام من أجل التبرع بها
وتقدميها إلى اجلمعيات اخليرية واملدارس األقل حظا ً في البالد
العربية.
7.7مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يعد املبادرة األولى الرائدة التي
أطلقتها اجملموعة لتمكني الشباب العربي وينسجم مع رسالتها
ومسؤوليتها اإلجتماعية في رعاية وخدمة اجملتمع الطالبي.
8.8مبادرة أبوغزاله للشباب العربي لعقد أول قمة شبابية معرفية
وتقدمي جائزة للمبدعني وذلك بهدف دعم وتعزيز دور الشباب
العربي ليقوموا بدورهم ويتحملوا مسؤولياتهم في صياغة
وصنع املستقبل.
اجنازات أخرى للمجموعة:
من اإلجنازات واألعمال األخرى التي سجلت من خاللها اجملموعة الريادة
وكانت األولى في حتقيقها هي:
1.1اجملموعة أول مؤسسة مهنية عاملية من الوطن العربي حتظى
بعضوية امليثاق العاملي التابع لألمم املتحدة ويصبح رئيسها نائبا ً
لرئيس امليثاق  -األمني العام لألمم املتحدة.
2.2اجملموعة املهنية األولى في املنطقة العربية التي تبادر بتأسيس
ودعم ورعاية عدد من اجملامع املهنية وبالتالي تبني وإصدار
الشهادات املهنية الصادرة عنها ومنها:
•تبني واصدار شهادة محاسب مهني عربي معتمد ( )ACPAالتي
يصدرها اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني.
•تبني وإصدار شهادة خبير ملكية فكرية عربي معتمد ()ACIPP
والتي يصدرها اجملمع العربي للملكية الفكرية.
•تبني وإصدر شهادة خبير تراخيص ملكية فكرية عربي معتمد
( )ACIPLPالتي تصدرها جمعية خبراء التراخيص الدول العربية.
•تبني واصدار شهادة مدير جودة عربي معتمد ( )ACQMالصادرة
عن اجملمع العربي لإلدارة واملعرفة.

