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د .أبوغزاله يدعو الى رفض استخدام لغة العرابيزي Arabizi
إطالق مشروع إداري مهمته التخطيط للمستقبل
رؤية لمستقبل األردن الذي نريد 2022
أبوغزاله متحدثًا رئيسيًا في المؤتمر العام 2014
لجامعة حمدان بن محمد الذكية
...ويدعو طلبة كينغز أكاديمي الى احتضان عالم المعرفة.
إطالق مركز “ ”ICANNلحسم المنازعات.
البنك الدولي يشيد بمساهمة شركة طالل أبوغزاله القانونية.
برنامج لتعزيز دور المواطنة في مكافحة الفساد
مكتب الرياض ينظم ورشة عمل حول التطبيقات االلكترونية
في الزكاة والدخل
نظم المعلومات المحاسبية في جامعة خضوري
إطالق مركز طالل أبوغزاله لصنع المعرفة والثروة
تعاون بين المجموعة ومجلس األعمال العراقي
مؤسسة المعايير الدولية تشيد بمهنية المجمع الدولي العربي
للمحاسبين القانونيين
أمين عمان في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي
إستضافة مؤتمر ستارتب ويك إند العالمي
كلية طالل أبوغزاله تعتمد الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء
دورة تدريبية في «إدارة الموارد البشرية» لمجموعة من مدراء وضباط
الشرطة الفلسطينية

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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د .أبوغزاله يدعو الى
وقف استخدام «لغة العرابيزي »Arabizi
تستخدم لغــة العرابيزي أو أبجديـة الدردشة العربيـة عبر
اإلنترنت األحرف و/أو األرقام الالتينية كوسيلة للتواصل وقد
اجتاحت هذه اللغة لغتنا العربية بطريقة تنذر باخلطر .وحتاول
هذه «اللغة الدخيلة» أن حتل محل لغتنا العربية األصيلة ال
سيما عند استخدامها عبر اإلنترنت أو الهواتف النقالة عند
ارسال الرسائل النصية من خالل تطبيقات الدردشة اخملتلفة.
ونتيجة لذلك ،تسهم لغة العرابيزي في إخفاء معالم اللغة العربية
األصيلة .وبالتالي فان االستمرار في استخدام لغة العرابيزي تعد
جرمية مع سبق اإلصرار يجب وقفها على الفور من أجل حماية اللغة
العربية وحماية اإلرث والثقافة العربيتني .فقد قال الروائي األمريكي
أفغاني املولد خالد حسيني أنه «إذا كانت الثقافة منزال ،فإن اللغة
هي املفتاح لباب املنزل وجلميع الغرف داخله .وبدون هذا املفتاح ،يغدو
املرء مشتتا ً دون موطن حقيقي وال هوية مشروعة».
ومن املهم أن ندرك أن لغة العرابيزي هي مبثابة
وباء ينتشر دون وعي ليس فقط بني األفراد
الذين لم يعايشوا الثورة الرقمية بل أيضا
بني األفراد الذين عايشوا ثورة التكنولوجيا.
وعليه فإنني ،أنا طالل أبوغزاله ،أحثكم
جميعا زمالء وأصدقاء وموظفني وشباب
وكبار على وقف استخدام لغة العرابيزي
ملا لها من آثار مدمرة وخطيرة على اللغة
العربية.
باإلضافة إلى ذلك ،فإنني أطلب من
جميع املؤسسات األكادميية والشركات
واملؤسسات واحلكومة رفض أية خطابات
أو بيانات إن لم تكن اللغة العربية
املستخدمة فيها هي اللغة الرسمية .ونحن في مجموعة طــالل أبوغــزاله قد بدأنا فعالً تطبيق وإنفاذ هذا األمر بصفته
أحد قواعد السلوك املعتمدة لدينا.
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مجلس المديرين في المجموعة
إطالق مشروع إداري مهمته التخطيط للمستقبل

عمان ـ عقد مجلس املديرين جملموعة طالل ابوغزاله اجتماعاً في عمان برئاسة سعادة الدكتور
طالل ابوغزاله ،ومشاركة مدراء من كافة مكاتب اجملموعة.
افتتح سعادة الرئيس االجتماع بالتوضيح أن الهدف هو إطالق مشروع اداري جديد يعزز العمل املؤسسي
الذي تنتهجه اجملموعة مهمته التخطيط للسنوات العشر املقبلة ،وتنفيذ نتائج وقرارات ورشة العمل
 2022 TAGOrgورسم مستقبل املؤسسة ،وتطبيق اخلطوات لتحقيق املعايير املطلوبة للمستقبل.
وتعتمد مهام اجمللس على حتقيق ثالثة معايير هي :اجلودة في االنتاج والتنمية والتطوير واالصالح املستمر
وذلك من خالل خطة عامة شاملة ،وعمل تقييم للجهاز البشري مبا يتناسب مع مرحلة وطموحات
عام .2022
وأكد سعادة رئيس مجلس االدارة على أهمية تفضيل املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة وشدد
على التركيز على أنظمة اجلودة لكافة برامج وأعمال وأنشطة اجملموعة بدون استثناء.
وقال أن مراقبة اجلودة هي األساس في حتقيق معايير النجاح والتطور مشيرا ً الى أن اإلصالح عملية
مستمرة ويتم من خاللها معاجلة السلبيات إن وجدت.
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رؤية لمستقبل األردن الذي نريد 2022
عمان ـ نظم منتدى تطوير السياسات االقتصادية في ملتقى طالل
أبوغزاله املعرفي جلسة نقاشية بعنوان احلاجة الى خطة اقتصادية
استراتيجية حت ّدث فيها معالي العني الدكتور جواد العناني.
وترأس اجللسة وأدار احلوار سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس املنتدى
بحضور ومشاركة أعضاء املنتدى ورجال حكومة ونواب وخبراء االقتصاد
واألعمال حيث جرى عرض شامل للواقع احلالي لالقتصاد الوطني من
كافة اجلوانب.
في بداية اجللسة أوضح الدكتور العناني أن األردن بحاجة الى خطة
استراتيجية في هذه الظروف للتعامل مع تداعيات ما نشهده من حولنا
من أحداث في سوريا وتوجه نحو حل سلمي في فلسطني ،وسعي ملد
خط أنبوب الغاز والنفط من البصرة الى العقبة.
وسجل
وقال أن عام  2013لم يحقق فيه االقتصاد الوطني النمو املطلوب
ّ
ما نسبته  %1.5فقط وأضاف من املهم اآلن أن ننظر الى املستقبل وأن
نتجاوز سوء االدارة للموارد األساسية في الدولة.
وأشار الدكتور العناني الى وجود  330ألف طالب في اجلامعات وهؤالء
يشكلون حتديا ً كبيرا ً بالتوظيف ،في الوقت الذي سجلت فيه معدالت
البطالة  ،%12ودعا الى االهتمام باملبدعني وفتح الفرص أمامهم.
وأكد د .جواد العناني أن األردن بحاجة الى ابنائه املنتجني والى تخطيط
بنيوي حتى عام  2022يقدم حلوال ً ملشاكل الطاقة  ،املياه ،التعليم،
البطالة ،االستثمار ،تنمية احملافظات ،وإصالح االدارة احلكومية.
وقد شهدت اجللسة حوارا ً وتفاعالً شارك فيه من اجلميع توافق احلاضرون
على املبادئ التالية:
1 .1طاقة متوفرة بتكلفة معقولة بحلول مختلفة.
يسهل التجارة االلكترونية وبشكل خاص في
2 .2اقتصاد وطني معرفي
ّ
اخلدمات.
3 .3موازنة متوازنة دون عجز وبدون قروض من خالل االنتاجية والترشيد
واالدارة املالية احلكيمة.
4 .4نظام تعليمي معرفي يخ ّرج ما حتتاجه السوق التنافسية العاملية.

5 .5ادارات حكومية ذكية تقدم اخلدمة األفضل وبنزاهة للمواطن.
6 .6قانون للجميع ويسود على اجلميع تشريعا ً وتطبيقاً.
7 .7مجتمع منتج مبدع يصنع الثروة من خالل صنع املعرفة ويستهلك
من انتاجه .
8 .8دولة مؤسسات صاحلة ومواطن صالح.
9 .9حكومة تخدم وترعى املواطن وحتظى بثقته.
1010مجتمع يعمل بطاقاته الكاملة شبابا ً ونسا ًء.
1111وطن تتمتع كل بقاعه بالتنمية والرفاه على قدم املساواة.
1212األمن املستدام واألمان والطمأنينة للجميع في كنف رعاية وحب
الوطن وامللك.
وخلص احلضور الى الطلب من رئيس املنتدى تشكيل فريق عمل برئاسته
لصياغة رؤية مستقبلية لألردن الذي نريد في العيد السنوي للوطن عام
 ،2022بحيث ترفع هذه الرؤية الى جاللة امللك املعظم ليقرر سيد البالد
ما يراه بشأنها.
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برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم

د .أبوغزاله يتحدث عن تسونامي التعليم عبر اإلنترنت
في المؤتمر العام  2014لجامعة حمدان بن محمد الذكية
أكد سعادة الدكتور طالل أبوغزاله بأن التقنية كانت وما تزال عامالً رئيسياً في تطوير التعليم ،وهي مبثابة قطار شحن ال ميكن
إيقافه ،وعلينا أن نتأقلم معها ونعتمد عليها إذا أردنا مواكبة العصر.

وقال ،ال ميكن ألجيال املستقبل البقاء دون هذه التقنية ،وعلى التدريس من خالل الكتب املدرسية إلى حتولهم إلى علماء ذوي
احلكومات أن تبذل املزيد من اجلهود لتنظيمها وتعميمها بصيرة يشجعون احلوار وإثراء التعليم بني الطلبة ،وهنا ال بد
من تقدمي احلوافز للمعلمني لتطوير برامج جيدة عبر اإلنترنت
وإتاحتها للناس.
مبا في ذلك التدريب والدعم على حد سواء.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور أبوغزاله
في املؤمتر العام  2014جلامعة حمدان بن محمد الذكية والذي وقال ،إن اإلستثمار الذكي للتقنية مصحوبا ً بالدعم القوي بدأ
أفتتحت أعماله اليوم في دبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن يفضي إلى تطوير برامج ذات قيمة عالية عبر اإلنترنت ،معربا ً
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس جامعة حمدان عن ثقته باستمرار هذا التوجه في النمو ،وبأن يصبح التعليم
بن محمد الذكية  ،ويحظى املؤمتر بأهمية خاصة باعتباره متاحا ً للجميع بصرف النظر عن العمر أو اجلنس أو املكانة
ملتقى الثراء مخزون املعرفة في املنطقة العربية ومنصة اإلجتماعية أو املوقع ،وذلك كله سيساعدنا على إمتطاء
استراتيجية لتشجيع اإلبتكار والتميز املؤسسي واإلكادميي تسونامي التعليم املقبل.
والبحث العلمي.
وأضاف ،بأننا سنواجه في طريقنا حتديات تتعلق بتبني التقنية،
وأوضح الدكتور أبوغزاله بأن دور املعلمني يجب أن ينتقل من ولكن الثورة الرقمية كالثورة الصناعية ال ميكن الوقوف أمامها.
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ودعا الدكتور طالل أبوغزاله الى التنبة للمستقبل الى ما
يلي:
•تطوير املساقات املفتوحة للجميع عبر االنترنت بطرق
يصعب التنبؤ بها.
•مع حتول احملتوى من الصفحة املطبوعة والكتب الدراسية
الى احلاسوب احملمول واحلاسوب اللوحي ،ستشهد حتسنا ً
في قياس كفاءة التعليم على مستوى الفرد والصف
الدراسي.
•سيكون دور املعلمني وأهميتهم ومحوريتهم وآفاق العمل
املستمر لهم مبرره بشكل كامل ،الى أن يظهر شكل ما
من أشكال الذكاء التعليمي الصناعي القوي على نحو
غير متوقع ومدمر ،وسيظل املعلمون من البشر محوريون
بالنسبة لعملية التعلم عبر االنترنت.
•من املستبعد أن يكون للتعليم عبر االنترنت أثر سلبي
على مدارس املستوى األول ذات اجلودة العالية ،اال أنه قد
يضغط في نهاية املطاف على مؤسسات املستوى الثالث
املهمشة.
•ستشمل التحسينات في التعليم عبر االنترنت تفاعلية
أكبر سواء بني الطلبة واملعلمني أم بني الطلبة وأقرانهم أو
مع تقنية التعليم ذاتها.
•
ت�سونامي قادم ...ماذا نفعل؟؟

وأكد د .أبوغزاله بأن هناك تسونامي قادم ،وال ميكن التنبؤ به
كيف سيبدأ ولكن يجب أن يكون الهدف هو ركوبه ال أن نقف
أمامه دون حراك ،ومن األهمية مبكان اال نكتفي بالوقوف وانتظار
هذا «التسونامي» ليجتاح نظامنا التعليمي ،بل علينا التأقلم
لنقدم تعليما ً أفضل لألجيال القادمة.
مبادرات املجموعة يف التعليم

وعرض د .أبوغزاله مبادرات مجموعة طالل أبوغزاله التقنية في
مجال التعليم وقال أن من واجبنا املساهمة في سد احلاجة الى
توفير تعلم سهل املنال ونخبوي ومعتمد عبر االنترنت ،حيث
أرسيت مفهوما ً يجمع خصائص املؤسسة التعليمية ذات
املستوى التعليمي العالي من خالل جامعة طالل أبوغزاله وهي
حتالف رائد يجمع أفضل املؤسسات التعليمية على مستوى
العالم حتت مظلة واحدة ،وتعمل كبوابة للتعلم عبر االنترنت
وتقدم البرامج ذات اجلودة العالية من جامعات دولية ومعاهد
تدريب مرموقة.

للسحابة اإللكتروني في املنطقة العربية ،وإجناز يهدف
إلى ايجاد مجمع ملصادر تقنية املعلومات الكبيرة ،وتدعم
السحابة البرامج األكادميية جلامعة طالل أبوغزاله.
•موسوعة طالل أبوغزاله «تاجيبيديا» وهي مفهوم فريد من
نوعه يهدف إلى وضع محتوى عربي ثم التحقق منه على
االنترنت وذلك لنشر معرفة موثقة في العالم العربي.
•صدور تقرير تقنية املعلومات واإلتصاالت في التعليم في
خمس دول عربية والذي أعدته مجموعة طالل أبوغزاله
بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
«اليونسكو» ،لتعزيز القدرات على استخدام وقياس
تقنيات املعلومات واإلتصاالت في التعليم.
•جهاز «تاجي توب» وهو مشروع شراكة مع سامسوجن النتاج
حاسوب محمول ومعد حسب الطلب ومزود مبجموعة من
التطبيقات وأدوات التعلم.
• Arab Connectويهدف إلى أن نصبح جز ًء من الربط
البيني العاملي من خالل بنية حتتية الكترونية عربية تربط
املؤسسات العربية بوسائل اتصال على املستوى اإلقليمي.

هذا ويشارك في املؤمتر باحثون وقادة داعمني للتعليم االلكتروني
واجلودة وممثلني عن منظمات دولية وهيئات حكومية محلية
وإقليمية ومنظمات غير حكومية من ابرزهم الدكتور منصور
العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية رئيس جامعة
حمدان بن محمد االلكترونية والسيد سعيد الطاير العضو
املنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء مياه دبي والبروفيسور
وإلى جانب اجلامعة هناك عدد من املشاريع واملبادرات منها :عبداهلل بن عبد العزيز املوسى رئيس جلامعة السعودية
•مشروع سحابة طالل أبوغـــزاله ،وهو أول تطبيق خاص االلكترونية والدكتور مايكل ركبي من جامعة كيلي وغيرهم.
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في محاضرة ألقاها في كينغز أكاديمي
أبو غزاله يدعو الطالب إلى احتضان عالم المعرفة ويقول:
ً
التعليم ً
قوية جد ًا تحول األمم بالكامل وتدفعها نحو اإلزدهار اإلقتصادي
أداة
استضافت كينغز أكادميي سعادة الدكتور طالل أبوغـــزاله
كمتحدث رئيسي في مؤمتر منوذج األمم املتحدة السنوي الرابع
لكينغز أكادميي لعام  ،2014حيث حضرت وفود ممثلة لعدد
من املدارس في اململكة ومدرسة باكستانية باإلضافة إلى
طلبة كينغز أكادميي وتركز حديث د .أبوغزاله على العناصر
األساسية لبناء جيل جديد من القادة خلدمة بالدهم من
خالل إبداعهم وتفانيهم.
استهل د .أبوغزاله احلديث معربا ً عن سعادته للتحدث إلى قادة
املستقبل وتقدمي بعضا ً من النصائح التي تعلمها خالل رحلته
في عالم األعمال ،وعقب احملاضرة اجرى حوارا ً مع الطلبة.
«يعد التعليم أدا ًة قوي ًة جدا ً من شأنها
وقال مخاطبا ً الطلبة:
ّ
أن حتول األمم بالكامل كما تدفعها نحو اإلزدهار اإلقتصادي ،ومن
حولنا الكثير من األمثلة على اإلقتصادات املزدهرة القائمة
على املعرفة في العالم  ،ففي حني أ ّن التعليم حقا ً من حقوق
اإلنسان بالتأكيد ،يبقى الوصول إلى التعليم ونوعيته حتديني
مستمريني عاملياً».
حتمي آن أوانه ،وقال أننا
وأوضح بأن التعليم املرموق وذو املستوى العاملي ما زال حتى إلى التعليم ذي املستوى العاملي أم ٌر
ٌ
اآلن مرهونا ً بالقدرة املالية لدى غالبية الطالب حول العالم ،بحاجة إلى االنتقال من التعليم اجملاني عبر اإلنترنت إلى تعليم
وللمرة األولى في التاريخ نستطيع قلب هذه املعادلة ،فالوصول مرموق معتمد عبر االنترنت يكون في متناول اجلميع.
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وأضاف« :وباعتباري أتعلم دائماً ،فقد أخذت على عاتقي تلبية
رسمت مفهوما ً يشمل جميع اخلصائص
هذه احلاجة ،حيث
ُ
التي ينبغي أن تتوفر في جامعة مبستو ًى عاملي إنها جامعة
طالل أبو غزاله مؤكدا ً أن مستقبل التعليم ذو املستوى العاملي
سيكون عبر االنترنت».
وأشار بهذا الصدد إلى جامعة طالل أبوغزاله وقال أنها عبارة
عن حتالف رائد ،يجمع أفضل املؤسسات التعليمية عامليا ً
حتت مظل ٍة واحدة ،فبإعتبارها بوابة للتعليم عبر االنترنت،
تضمن اجلامعة تقدمي برامج انترنت بأعلى جودة إلى طالبها
من اجلامعات العاملية ذات السمعة املرموقة ومعاهد التدريب،
مما يقلل العبء على الطالب في ايجاد برامج انترنت جيدة
السمعة ،كما يدعمهم في التسجيل بأحد املؤسسات عاملية
املستوى ،ويزودهم بضمان دعمهم خالل فترة دراساتهم من
خالل سمعة الشركة األم للجامعة وهي مجموعة طالل
أبوغزاله.

لتعقيداته وأساليبه في العمل ـ ويجلس منهم سمر وبالل
أبوغزاله هنا بينكم وسبقهم في التخرج من هذه األكادميية
طالل أبوغزاله احلفيد الذي يدرس في السنة الثالثة في جامعة
يآل ،وتشبه خبرتهم خبرة الطالب اآلخرين ممن ولدوا في عصر
املعلومات ويعرفون باملواطنون الرقميون باملقارنة مع املهاجرين
الرقميني أمثالي اللذين لم يشربوا املعرفة مع احلليب».
وواصـل حديثـه« :منذ أربعة عقود ،أقمنا مجموعة طالل
أبوغزاله متطلعني لتعزيز حقوق امللكية الفكرية واملساهمة
في تنمية مجتمع املعرفة في العالم العربي ،وخالل السنوات،
اتسع مجال مؤسستنا ،كما ازداد عدد شركاتنا ،وتوسعنا
لنصبح شركة عاملية رائدة في اخلدمات التعليمية واملهنية
من خالل  80مكتبا ً و 180ممثل حول العالم ،ومنذ ذلك الوقت،
بقيــت بعض األشياء ثابتــة ـ خصوصا ً التزامنــا باملهنيــة
والـجـودة».

وختم حديثه قائالً «امتطينا موجة التغيير عبر العقود
وقال الدكتور أبوغزاله «لقد
شاهدت أحفادي التسعة ،وهم بالتكيف مع التقدم التكنولوجي وبإعادة تشكيل أنفسنا على
ُ
من أبناء اجليل الرقمي ،يكبرون بوجود االنترنت ،كما تعرضوا طول الطريق ،وكنا قادرين على أن نتخطى التحديات اخملتلفة».
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األول في المنطقة العربية والخامس في العالم

د .أبوغزاله يطلق مركز ( )ICANNلحسم النزاعات
أعلن سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس جمعية اجملمع العربي للوساطة
والتحكيم في امللكية الفكرية ،اطالق املركز العربي األول لتسوية نزاعات
االنترنت على مستوى العالم ،وهو املركز االول في املنطقة العربية
واخلامس في العالم.
وقد متت املوافقة من قبل هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام اخملصصة
( )ICANNعلى اعتماد املركز العربي لتسوية النزاعات مرجعا رئيسيا ً
خلدمات تسوية النزاعات املتعلقة بأسماء النطاق على االنترنيت على
مستوى العالم.
وجاء تأسيس املركز ليكون مبثابة خطوة هامة نحو املزيد من حفظ احلقوق
واألمان على شبكة اإلنترنت للمنطقة العربية برمتها والعالم بأسره.
وسوف يتبع املركز مجموعة متنوعة من آليات العمل البديلة لتسوية
النزاعات بشأن كافة أشكال النزاعات على االنترنيت.

على تسوية النزاعات ذات الشأن بقضايا أسماء النطاق كافة وباللغة
هذا وقد مت إنشاء املركز العربي لتسوية النزاعات بشكل مشترك من قبل العربية خاصة ،ولتحقيق أهدافه سيسخر املركز كافة الوسائل والطرق
جمعية اجملمع العربي للوساطة والتحكيم في امللكية الفكرية ،واجملمع اجلديدة حلل النزاعات القانونية.
العربي للملكية الفكرية ،وذلك بهدف العمل مع هاتني املنظمتني حتت
توجيه رئيسهما سعادة الدكتور طالل أبوغزاله.
وعلى صعيد آخر ،يعمل املركز على تقوية وتعزيز أطر الشراكة على كافة
يأخذ املركز على عاتقه باقة متنوعة من األعمال والتي تشمل البحث ،الصعد ،في مسعى لدعم حتسني وتطوير حقوق امللكية الفكرية كافة.
وتطوير البرامج ،والتوسع على كافة املستويات ،باإلضافة إلى دعم فريق وجتدر اإلشارة الى اعتماد شركة طالل أبوغزاله ألسماء النطاق في وقت
عاملي على اطالع كبير بقضايا امللكية الفكرية ،مع التركيز بشكل خاص سابق كمسجل معتمد ألسماء النطاق في العام .2002

البنك الدولي يشيد بمساهمة شركة طالل أبوغزاله القانونية
في تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2014
أعده البنك الدولي
ساهمت شركة طالل أبوغزاله القانونية مجددا ً في التقرير الذي ّ
حتت عنوان «ممارسة أنشطة األعمال  :2014فهم األنظمة للشركات الصغيرة
واملتوسطة احلجم».
عد تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام  2014اإلصدار احلادي عشر لسلسة تقارير
وي ُ ّ
ممارسة أنشطة األعمال ،ويُق ّيم هذا التقرير األنظمة التي تؤثر على الشركات احملل ّية
في  189اقتصاد ،كما يصنف هذه االقتصادات ضمن  10مجاالت وفقا ً لطرق تنظيم
األعمال التجارية فيها؛ على سبيل املثال :بدء األعمال التجارية ،وتسوية حاالت اإلعسار،
والتجارة عبر احلدود.
بينما ميتد التقرير لهذا العام ليشمل ،للمرة األولى  ،جمع البيانات عن أربع اقتصادات
جديدة تتمثل في :ليبيا ،وميامنار ،وسان ماريو وجنوب السودان ،كما تُبرَز مجموعة
مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال في التقرير من خالل دور احلد األدنى ملتطلبات رأس املال
في بدء العمل التجاري ،وحمالت التفتيش املتكررة للكشف عن مدى فعالية تصاريح
العمل ،وحجم تكلفة احلصول على الكهرباء ،ون ُُظم النافــذة الواحدة فــي التجــارة
عبــر الــحــدود ،واإليــداع والدفــع اإللكترونــي فيمــا يتعــلق بدفــع الضــرائب ،فضــالً عــن الـمحـاكم اإللكترونيــة في إنفـــاذ العقــود.
واحتلت سنغافورا الصدارة في الترتيب العاملي لسهولة ممارسة أنشطة األعمال فيها ،بينما يليها في الترتيب ٌ
كل من :منطقة هونغ كوجن اإلدارية
اخلاصة ،والصني ،ونيوزيلندا ،والواليات املتحدة ،والدمنارك ،وماليزيا ،وجمهورية كوريا ،وجورجيا ،والنرويج ،واململكة املتحدة.
ومن اجلدير بالذكر أ ّن املكاتب التي شاركت في إعداد التقرير تتمثل في البلدان التالية :العراق ،واإلمارات العربية املتحدة ،والكويت ،والبحرين ،ومصر،
وسوريا ،وتركيا ،واململكة العربية السعودية ،و ُعمان ،واألردن ،ولبنان ،وقطر .إلاّ أنّه ،ووفقا ً لبيان صادر عن مجموعة البنك الدولي ،فإ ّن مشاركة شركة
طالل أبوغزاله القانونية في تقرير ممارسة أنشطة األعمال تؤثر إيجابيا على حتسني حياة األعمال اليومية لرجال األعمال ،في حني كشف التقرير عن
ارتفاع بنسبة  %18في إصالح تنظيم األعمال التجارية.
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ملتقى طالل ابوغزاله المعرفي
برنامج تعزيز دور المواطنة في مكافحة الفساد
مبشاركة ممثلي ثالثون مؤسسة من مؤسسات اجملتمع املدني
استضاف ملتقى طالل ابوغزاله املعرفي برنامجا ً تدريبيا ً حول تعزيز
دور املواطنة في مكافحة الفساد في األردن.
ونظم البرنامج الذي عقد برعاية السيد سميح بينو رئيس هيئة
مكافحة الفساد كل من مركز الرؤى للدراسات واألبحاث التنموية
واالستراتيجية بالتعاون مع مبادرة الشراكة االمريكية الشرق
أوسطية وملتقى طالل ابوغزاله املعرفي.
وتضمن البرنامج ست ورشات عمل على مدار يومني تركزت على
مفاهيم الفساد ،الفساد في القطاع العام ،والفساد في القطاع
اخلاص واجملتمع املدني واالعالم والفساد ،والعالقة بني الفساد
وسيادة القانون واحلوكمة الرشيدة ،استراتيجيات ومبادرات اجملتمع
املدني ملكافحة الفساد.
د� .أبوغزاله :تو�صيف مفهوم الف�ساد
أردنية ،إذ ما زال العالم كله يبحث ويتحدث عن الفساد وبدون
باحلضور
ابوغزاله
طالل
الدكتور
سعادة
وفي افتتاح البرنامج رحب
توصيف وأضاف بانه ال يجوز أن تتناول أي موضوع وتتحدث عنه بدون
وشكر املنظمني والهيئات الداعمة للبرنامج ،ودعا الى اخلروج توصيف.
بنتيجة ما من هذا احلوار لتوصيف مفهوم الفساد ،وأن نصل الى
صيغة ونضع معايير لهذا التوصيف وليس تعريفا ً فقط.
نزهة :املواطنة والف�ساد
وألقى السيد رمزي نزهه عضو مجلس اإلدارة لهيئة مكافحة
وطرح الدكتور ابوغزاله عدة تساؤالت عن مفهوم الفساد وقال الفساد كلمة أوضح فيها أن ما مييز هذا اللقاء هو عنوانه الرئيسي
هل الفساد سوء ادارة أم هو هدر أموال املؤسسات .هل التقصير الذي يركز على أهمية تعزيز املواطنة ملكافحة الفساد ،وقال إذا
في العمل فساداً ،أم هل خلق جو وبيئة غير منتجة من خالل خلق ضعفت املواطنة فإن ظاهرة الفساد وتنمو وتستفحل.
صراعات داخل املؤسسة فساداّ؟
وقال من املؤسف أن نرى أشخاصا ً يرددون كلمة مواطنة كشعار
هل اخلطأ بحسن نيته يعتبر فسادا ً ثم هل الفساد االداري من ناحية دون ترجمتها في سلوكياتهم ،فنراهم يتهربون من أداء الضرائب
التعيينات ،وعدم االنتاجية فساداً؟
ويعتمدون الغش في نشاطهم املهني ،ويستغلون مواقع النفوذ
لتحقيق مصالح ذاتية ،وميارسون الواسطة واحملسوبية ،ونهب املال
وأضاف ،هل هو شيء ملموس ،أم أنه كل ما يفسد النتيجة املرجوة العام واستغالل املمتلكات ملصلحتهم .وأضاف ألن املواطنة احلقة
من العمل ،أم هو ما يعرف باجملتمع من مفهوم الرشوة ،وسوء أمانة ،ترتب علينا بصفتنا أفرادا ً أو مؤسسات مجتمع مدني أن نقوم
أو عمولة أو عقد يضر باملؤسسة ملصلحة ما ،أو استغالل املنصب .بدورنا في مساءلة أصحاب السلطة  ،وحتملهم مسؤولية أفعالهم
وقراراتهم فاملساءلة أحد أهم أشكال املواطنة.
وأشار د .أبوغزاله الى اخللط بني النزاهة والشفافية والفساد وقال
هل عدم النزاهة يعتبر فساداً ،أم أن هناك خط رمادي بينهما .ومتنى
على جميع املؤسسات مبا فيها مؤسسات الدولة ،وهيئة مكافحة نا�رص الدين :رقابة على ال�رشكات
الفساد أن تصل الى مفهوم ومعايير واملواضيع التي تقع حتت طائلة وألقى األستاذ مصطفى ناصر الدين املدير التنفيذي لشركة طالل
الفساد وبحيث تصبح مرجعا ً للقضاء والهيئة واحلكومة وكل من أبوغزاله كلمة بينّ وجوب الرقابة على الشركات والشركات متعددة
اجلنسيات وغيرها ،حيث عرض بعض األمثلة التي تعتبر فساد؛
يعنيهم األمر.
كالشركات التي تقدم تقارير زائفة وذلك لتبني ان الشركة رابحة!
وأكد د .ابوغزاله استعداده لنقل ما يتم التوصل اليه من توصيف او الشركات العائلية التي تقوم بأنشطة تخدم مصاحلها اخلاصة
ومعايير الى اجملتمع الدولي والى األمم املتحدة ،وتصبح بذلك مبادرة ولكن تضر مصالح األخرين وغيرها الكثير.
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وأضاف بأن العديد من الدول تعمل من حيث احلكومة الرشيدية حلل النتائج والتو�صيات:
مشاكل الفساد لضمان عمل األنشطة حسب األنظمة املعمول
بها .كما أوضح ان الفساد في القطاع اخلاص أسوأ من القطاع وفي ختام فعاليات البرنامج توصل املشاركون الى النتائج
العام .و قال ان البنوك هي اكثر اجلهات التي عليها رقابة لكن اجلهل والتوصيات التالية:
من قبل املواطنني و عدم وجود هيئات حكومية أو مؤسسات مجتمع
•لم يتم التوصل الى تعريف موحد للفساد ميكنه ان يشمل
مدني لتوعية املواطنني هي التي تؤدي الى الفساد.
جميع اشكال الفساد املمكنه و لكن البنك الدولي والوكالة
األمريكية ع ّرفت الفساد على انه» اساءة استعمال السلطة
ال�ضمور :النزاهة لي�ست ثرثرة
املوكله بهدف حتقيق مكاسب خاصة».
أوضح عطوفة السيد علي الضمور األمني العام لهيئة مكافحة
•مكافحة الفساد هي ليست هدفا ً وامنا هي وسيلة لوقف
الفساد بأن الدول العربية فشلت بنص التشريعات واألنظمة
الفساد في أي دوله.
ملكافحة الفساد؛ وذكر ان تشريع ضعيف مع مطبقني ذوي كفاءة
الفعالة للمواطنني في مختلف ميادين
•املواطنة هي املشاركة
ّ
أفضل من تشريع قوي ومطبقني ضعفاء .وأضاف ان هيئة مكافحة
الـحياة والتي تساعد في أعمال تطوعية تساعد في تقدم
الفساد هي لتشكيل منظومة نزاهة وطنية يشارك فيها كل
الدولة.
املؤسسات و السلطات التشريعية ،القضائية و التنفيذية .حيث ان
•مت طلب تعديل القانون لتحسني األداء وفك القيود عن ذوي
«النزاهة هي خُ لق و ليست ثرثرة» .و قال ان الفساد األخالقي هو األب
احلصانات للتأكد من عدم وجود فساد او االشتباه بوجوده.
الشرعي و األهم ألنه يتولد عنه فساد اقتصادي ،سياسي وإداري
•الهيئة تعمل على جتهيز برنامج حلماية املواطنني وفق آليات
ومن هنا يأتي دور هيئة مكافحة الفساد.
معينة و حتقيق الشفافية املطلوبة.
•اقتراح بوجود قوة دافعة ومؤثرة للوقوف امام مجلس النواب.
وكان الدكتور خالد العواملة مدير عام مركز الرؤى للدراسات
•مراجعة ومناقشة الدول أنظمة األمم املتحدة و املوافقة عليها
التنموية واالستراتيجية قد ألقى كلمة في بداية اجللسة أوضح
حتى تتمكن منظمات اجملتمع املدني باملشاركة واملساهمة
فيها أن الهدف من البرنامج هو تعريف مؤسسات اجملتمع املدني
الفعالة في مكافحة الفساد.
في مفاهيم الفساد والنزاهة واملساءلة والشفافية من خالل تعزيز
•التوصية بتنظيم دورات تدريبية للمحاميني والقضاة تساعدهم
الوعي باألدوات القانونية والتشريعية واملؤسسات الرقابية .وقال
على فهم القانون الدولي وتطبيقه ملكافحة الفساد.
كما يهدف البرنامج الى تقوية دور املؤسسات في املشاركة والرقابة
•التوصية بانشاء محاكم خاصة ملكافحة الفساد.
والتوعية ومكافحة أشكال وممارسات الفساد.
•التوصية بوضع قانون لتجرمي رشوة املوظفني من خالل املراقبة
الصارمة للدول لضمان التنفيذ الفعال.
قد مت توزيع املشاركني على فرق عمل حلل متارين تدريبية من خالل
•تفعيل اللجنة التحقيقية في البرملان ،ملراقبة ومكافحة
مناقشة املواضيع التالية :الرشوة ،اإلبالغ ،الضيافة والهدايا،
الفساد.
اجلمعيات اخليرية والتبرعات السياسية واحملسوبية والواسطة.
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ابوغزاله يبحث مع وفد وزارة التعليم العالي الليبية
تأسيس شبكة البحث والتعليم في ليبيا
عمان ـ استقبل سعادة الدكتور طالل ابوغزاله رئيس املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم الدكتور بشير اشتيوي وكيل وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي في ليبيا والوفد املرافق وجرى في االجتماع بحث افاق التعاون حول تأسيس شبكة البحث والتعليم الوطنية الليبية.

وأكد الدكتور أبوغزاله أهمية شبكات البحث والتعليم
الوطنية املتصلة مع شبكات البحث والتعليم العاملية،
حيث تتيح الشبكة الوصول لكم هائل من مصادر البحث
والتعليم واخلدمات التقنية املتوفرة في العديد من الدول
املتقدمة ،وتركز البحث على املوضوعات التالية:
•أهمية دراسة حالة البنية التحتية االلكترونية في
ليبيا للخروج بتوصيات تدعم بناء الشبكة الوطنية
لتوفير االتصال مع العالم اخلارجي
•انضمام ليبيا إلى مشروع الربط األورومتوسطي
•تأسيس شبكة البحث والتعليم الليبية لربط
اجلامعات الليبية واملؤسسات التعليمية األخرى
•الربط اخلارجي مع شبكات البحث والتعليم العربية
والعاملية
وجرى االتفاق على عقد ورشة عمل في ليبيا تضم ممثلني عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة االتصاالت وصناع القرار وخبراء
من اجلامعات ومشاركة خبراء في مجال شبكات البحث والتعليم من العالم العربي لدراسة الوضع الليبي وتوقيع اتفاقية بناء الشبكه
وعمل خطة عمل تفصيلية للبدء بالبناء احلقيقي للشبكه.
كما اقترح الدكتور طالل أبوغزاله فكرة انضمام ليبيا لبرنامج «االورومتوسطي  »2030والذي يعمل على تفعيل دور االقتصاد في العالم
للعام  ،2030وترشيح عدد من املراكز البحثية االقتصادية لالنضمام ومتثيل ليبيا في هذا البرنامج الهام ،ومت اقتراح إقامة مركز للبحث
العلمي في جامعة بنغازي.

طالل أبوغزاله وشركاه – مكتب الرياض
ورشة عمل حول التطبيقات اإللكترونية
في الزكاة والدخل
عقدت دائرة الزكاة والضرائب في شركة طالل ابوغزاله وشركاه -محاسبون
قانيون مكتب الرياض ورشة عمل حول عرض التطبيقات االلكترونية للبوابة
االلكترونية ملصلحة الزكاة والدخل.
وشارك في الورشة املدراء املاليون واحملاسبون واخملتصون في الزكاة والضرائب
من املؤسسات والشركات وقطاعات األعمال ،وتركزت محاورها على أهم
املستجدات في مجال الزكاة والضريبة وإطالع املشاركني على متطلبات تقدمي الزكاة والضريبة وجرى عرض عملي للتطبيقات االلكترونية
املتاحة حاليا ً ملكلفي الزكاة الشرعية ،وتناول كذلك شرحا ً آللية ارتباط الشركات مع احملاسب القانوني لتقدمي خدمات الزكاة والضريبة.
وتأتي هذه الورشة انسجاما ً مع رسالة الشركة بنشر وتعزيز الوعي املهني في أوساط احملاسبني واملراجعني وفي قطاعات األعمال ،وهي
واحدة من ورش العمل والدورات التي قررت مكاتبها في كل من الرياض وجده واخلبر عقدها ،وتشمل املوضوعات املهنية في احملاسبة،
والزكاة ،واالستشارات املالية وغيرها.
وقد القت الورشة استجابة وجناحا ً حيث عبر املشاركون عن رضاهم وتقديرهم للمعلومات التي حصلوا عليها والتي عززت من مدى
فهمهم للمستجدات في هذا القطاع
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بتمويل من البنك الدولي ..وبالشراكة مع المجموعة
إطالق مشروع تعزيز الجودة في برنامج
نظم المعلومات المحاسبية في جامعة خضوري

رام اهلل ـ مت إطالق مشروع تعزيز اجلودة لبرنامج نظم املعلومات
احملاسبية فـي جامعــة فلسطيـن التقنية ـ خضــوري وذلك
بالشراكة مع مؤسسه طالل أبوغــزاله الدوليــة وبتمويل من
البنك الدولي بحضور الدكتور مروان عورتاني ،رئيس جامعة
فلسطني التقنية – خضوري ،والسيد جمال ملحم ـ املدير
اإلقليمي ملؤسسة طالل أبوغزاله في فلسطني والدكتــور
إيهاب القبج ـ عميد كلية اإلدارة واالقتصاد واإلعمال باجلامعة،
والسيد رياض ابو شحادة  -مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وفي نهاية االفتتاح ،حتدث املهندس حسام قصراوي ـ مدير دائرة
سلطة النقد ،وعدد كبير من أعضاء الهيئة األكادميية باجلامعة الدراسات واملشاريع باجلامعة عن املشروع وعن أهدافه والنتائج
وأكادمييون من اجلامعات الفلسطينية األخرى وحشد من طلبة املرجوة منه.
كلية اإلدارة واالقتصاد.
وعلى هامش إطالق البرنامج  ،مت توقيع اتفاقية تعاون بني اجلامعة
استهل احلفل بكلمة افتتاحية لرئيس اجلامعة أعرب فيها واملمثلة برئيسهــا البروفيسـور مروان عورتاني وجمعية مدققني
عن شكره وامتنانه جلميع الشركاء واحلضور وأكد على أهمية الـحســابات القانونيـني الفلسطينيـة مـمثله بالسيد جمــال
مشروع تعزيز اجلودة في برنامج نظم املعلومات احملاسبية حيث ملحم.
انه يعتبر نقلة نوعية في أساليب التعلم والتعليم البعيدة عن
األساليب التقليدية ،وأشار الدكتور العورتاني أن الغاية املنشودة وعقدت ورشة تقييم االحتياجات اخلاصة بالبرنامج ،حيث حتدث
من املشروع تكمن في تأهيل طلبة اجلامعة وجعلهم قادرين على الدكتور عبد الفتاح السرطاوي من كلية اإلدارة واالقتصاد باجلامعة
مواجهة حتديات احلياة واغتنام الفرص بشكل أفضل والتأقلم عن اخلطة الدراسية لبرنامج أنظمة املعلومات احملاسبية ،وحتدث
األستاذ جمال ملحم عن تدريب طلبة برنامج  AISمع شركة
السريع مع احلياة املهنية.
طالل أبوغزاله واملركز املعرفي ،وقدم مدير املشورع حسام قصراوي
وأشاد السيد جمال ملحم بسياسة وإستراتيجية جامعة عرضا ً حول مهمة دراسة االحتياجات ،وعرض الدكتور معز أبو عليا
خضوري وتطلعاتها املستقبلية للنهوض باجلامعة ومسيرتها املعايير الدولية العتماد البرامج احملاسبية ،كما وحتدث أيضا عن
التعليمية ،وأشار إلى مساهمه مؤسسة طالل أبوغزاله في عقد مهارات خريجي احملاسبة وفقا للمعايير الدولية للتعليم احملاسبة
دورات تدريبيه لألكادمييني باجلامعة والتدريب العملي للطلبة في ونتائج الدراسات السابقة ،وفي نهاية الورشة حتدث السيد جمال
املكاتب املتخصصة في مجال احملاسبة وغيرها من اجملاالت ذات ملحم عن جسر الهوة بني القطاع اخلاص والتعليم العالي.
العالقة ،وحتدث السيد ملحم عن أهمية املعرفة ووجوب اللحاق
بها من اجل املنافسة العاملية داعيا الطلبة للتنافس عامليا في يذكر ان احد نتائج هذا املشروع سيكون تاسيس مركز أبوغزاله
سوق العمل ،وفي نهاية كلمته عبر عن سعادته بالشراكة مع للمعرفه داخل اجلامعه.
جامعة خضوري متمنيا توسيع آفاق التعاون مستقبال.
و أشار الدكتور إيهاب القبج إلى مدى حاجة املؤسسات األكادميية
ملواكبة التطور العلمي واملعارف اجلديدة ،ومعرفة حاجات سوق
العمل احمللية واإلقليمية والعاملية ،وأكد على أهميه الشراكة مع
القطاع اخلاص حيث أنها تعتبر عالقة تفاعلية ضرورية للتطور
العلمي والستيعاب اخلريجني واالستفادة من اخلبرات العملية
بسوق العمل.
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إطالق مركز طالل أبوغزاله لصنع المعرفة والثروة
د .ابوغزاله :هدفنا المساهمة في بناء اقتصاد مبني على المعرفة
أعلنت مجموعة طالل أبوغزاله عن اطالق مركزاً جديداً باسم طالل أبوغزاله لصنع املعرفة والثروة ( )TAG-CREATIONوذلك بهدف
توفير الدعم للمبدعني وروّاد األعمال واتاحة الفرصة لهم حلماية وتسويق اختراعاتهم أو ربطهم باملستثمرين وجهات التمويل.

كما يعمل مركز طالل ابوغــزاله لصنع املعــرفة والثـروة على
مساعدة الشركات التي تسعـى الى االنتشار في العالـم العربــي،
من خالل دراسات السوق ،وحتديد الشركاء وحتديد اجلهات املؤهلة
للحصول على التراخيص واالمتيازات والوكاالت لتسهيل عملية
نقل التكنولوجيا مستفيدة من اخلبرات التراكمية جملموعة طالل
أبوغزاله وانتشار مكاتبها في  80بلدا ً في العالم.
وأكد الدكتور طالل أبوغزاله بهذه املناسبة بأن الهدف الرئيسي
الذي نسعى لتحقيقه من هذا املركز هو املساهمة في بناء اقتصاد
مبني على املعرفة عن طريق انشاء الروابط بني العقول املبدعة
وخبراء األعمال واملستثمرين وبذلك نقدم منبرا ً يتيح التفاعل بني
حاجات االقتصاد واألفكار املبدعة.
إننا نعتقد أن مبادئ ونظريات صنع الثروة ترتبط ارتباطا وثيقا ً مع
مفهوم التنافسية ولهذا تسهم طالل أبوغــزاله لصنع املعرفة
والثروة في تطوير القدرة التنافسية من خالل املعرفة وأثرها على
االقتصاد في مساعدة أصحاب االختراعات على حماية وتسويق
اختراعاتهم ومنتجانتهم ،كما تساعد الشركات والوكالء واملوزعني
وأصحاب االمتياز والتراخيص على املستوى احمللي واالقليمي.
ويساهم هذا املركز في تسهيل عملية نقل التكنولوجيا من خالل املتعلقة مبنتجاتهم وخدماتهم املبتكرة ،وتشجيع التعاون بيـن
التراخيص ومنح االمتياز ،ويساعد الشركات الصغيرة واملتوسطة اصحاب املصالح في املنطقة ،واعداد أفضل الطرق لتطوير وتسويق
في توسيع اعمالها عن طريق ايجاد شركاء جتاريني وممثلني وموزعني ،التكنولوجيا.
وتزويد املستثمرين باملستجدات التكنولوجية للمساهمة في
تطوير الصناعات العربية.
ويرتبط مركز طالل أبوغــزاله لصنع املعرفة والثروة ويتعاون مع
مؤسسات دولية وعربية منهـا مركز االسكوا للتكنولوجيا ،أميتي
وهناك أهداف اخرى تتمثل في تزويد املستثمرين وأصحاب املشاريع حلضانة االبداع في الهند ،و أي بي أي في سنغافورة وعدد من
الريادية باخلدمات املهنية الضرورية وتقدمي املشورة حول املسائل حاضنات األعمال واجلامعات البحثية في الدول العربية.
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تعاون بين المجموعة ومجلس االعمال العراقي
د.أبوغزاله  :إفتتاح المكتب  81وجامعة في البصرة
د .الساعدي :االتفاقية تحمل آفاق ًا كبيرة لخدمة اقتصاد العراق
شهد ملتقى طالل ابوغزاله املعرفي التوقيع على مذكرة تفاهم بني
مجموعة طالل ابوغزاله ومجلس األعمال العراقي تقضي بالتعاون
بينهما فيما يتعلق بنشاطات وخدمات اجملموعة ،وتشكيل فريق
عمل مشترك من أجل دراسة تنفيذ النشاطات واخلدمات املتعلقة
بالتدقيق واالستشارات االدارية والقانونية ،وتكنولوجيا املعلومات
واالستشارات في مجال التعليم ،وامللكية الفكرية ،واملناقصات
والترجمة واملؤهالت املهنية والتدريب ومنح الشهادات.
وقد وقع املذكرة سعادة الدكتور طالل ابوغزاله والدكتور ماجد
عالوي الساعدي بحضور أعضاء من مجلس االعمال العراقي ومدراء
الدوائر اخملتلفة في مجموعة طالل ابوغزاله.
وبهذه املناسبة قال الدكتور ابوغزاله أننا فخورون أن نبدأ برنامج
تعاون هام وأتطلع الى عمل جدي ألن العراق ومبا ميثله من أهمية،
فنحن حريصون على أداء واجبنا املهني كامالً ليشمل كافة مفيدة جلميع أعضاء مجلس األعمال كما حتمل آفاقا ً كبيرة خلدمة
احملافظات وكلها عزيزة علينا ،وما نحن بصدده اليوم ميثل بداية خير االقتصاد العراقي.
لكي نعمل الكثير سوياً.
وشدد الساعـدي على أهميــة تدريب الكـوادر احلكومية وفــي
وأعلن د .أبوغزاله عن قرار فتح مكتب للمجموعة في محافظة املؤسسات على اإلدارة الرشيدة وفي جميع القطاعات ،وأشاد
البصرة ليكون الثالث بعد مكتبي بغداد وأربيل واملكتب  81بقرار الدكتور أيوغزاله توسيع نشاط وخدمات اجملموعة في العراق
للمجموعة .كما أعلن عن توجه اجملموعة إلنشاء جامعة في البصرة ليشمل البصرة بافتتاح مكتب هناك ،والتخطيط إلنشاء جامعة
والتركيز على التأهيل وبناء القدرات ألبناء العراق.
مشيرا ً الى أن التعليم واجب أخالقي واستثمار هام ،وأعــرب عن أن
أمله في أن يكون في ذلك بادرة خير لوضع األسس لعالقة طويلة
أما الدكتور ماجد الساعدي فقال بأن توقيع املذكرة جناح لنا كرجال مثمرة.
أعمال أن نرتبط ونتعاون مع هذا الصرح العلمي املهني ذات القيمة
العلمية العالية وقدم التهنئة للدكتور أبوغزاله على هذه األفكار هذا واستمع أعضــاء مجلس االعمال العراقي من مدراء اجملموعة
املبدعة .وأضاف بأن االتفاقية تتضمن محاور عديدة للتعاون وكلها طالل ابوغزاله الى شرح عن أعمال وخدمات اجملموعة.
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مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تشيد بمهنية
المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين
اشادت مؤسسة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ( )IFRS Foundationمبهنية اجملمع العربي الدولي للمحاسبني القانونيني
برئاسة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله وجهوده املتواصلة في تسهيل وتطوير ومتويل الترجمة العربية للمواد املرجعية اخلاصة باملواد
التعليمية

وكانت مؤسسة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية وهي
هيئة مهنية رائدة في مجال ترجمة املعايير الدولية واإلصدارات
املهنية املتعلقة باحملاسبة والتدقيق واخلدمات ذات العالقة
للغة العربية قد أطلقت مبادرة التعليم بتطوير سلسلة
شاملة من املواد التعليمية القائمة على أساس اإلطار ملساعدة
مدربي املعايير في تدريسها للمتدربني على نحو أكثر فعالية،
وليعملوا على تطوير قدرة طالبهم من املهتمني وذوي العالقة
على إصدار األحكام والتقديرات الالزمة لتطبيق املعايير الدولية
إلعداد التقارير املالية واملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
للمنشآت الصغيرة واملتوسطة.

قانوني معتمد ( )CPAأو ما يعادلها،
3 .3املرحلة  :3دورة قبل احلصول مباشرة على مؤهل محاسب
قانوني ( )CAأو محاسب قانوني معتمد ( )CPAأو ما
يعادلها.
وقد جرى حتديد املراحل على نطاق واسع لكي تأخذ باإلعتبار
املنهجيات اخملتلفة لتأهيل احملاسبني في جميع أنحاء العالم.

هذا ويذكر بأن اجملمع قام بترجمة املرحلة األولى من املادة
التعليمية للورشة املنعقدة حول تعليم املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية :منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي مت
ويتم إعداد املواد التدريبية حول املواضيع عبر ثالثة أقسام عقدها في يونيو  2013في األردن كتبرع خلدمة املهنة واملهنيني
منفصلة ،وذلك لدعم تدريب طالب شهادة محاسب قانوني في الوطن العربي.
( )CAأو محاسب قانوني معتمد (( )CPAأو ما يعادلها) على
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية القائمة على أساس لإلطالع وملزيد من املعلومات حول املادة التدريبية يرجى زيارة
اإلطار:
الرابط التالي-:
1 .1املرحلة  :1دورة أولى للطالب حول إعداد التقارير املالية؛
2 .2املرحلة  :2دورة متوسطة حول إعداد التقارير املالية
_http://tagorg.com/news.aspx?id=13659&group
للحصول على مؤهل محاسب قانوني ( )CAأو محاسب
key=news&lang=ar
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أمين عمان في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي
 2014سيشهد نقله نوعية في مشاريع وخدمات األمانة

عملية لتطوير منظومة النقل العام كأحد احللول الهامة
لتخفيف االزمات املرورية في العاصمة في ظل تزايد أعداد
املركبات التي تصل في ساعات الذروة الى مليون و 800الف
مركبة ،وعزوف املواطن عن ارتياد وسائط النقل العام لصالح
املركبات اخلاصة.

نظم منتدى تطوير السياسات اإلقتصادية جلسة نقاشية في
ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي بعنوان «رؤية أمانة عمان الكبرى
خلدمة مدينة عمان» ،واستضاف فيها معالي السيد عقل
بلتاجي أمني عمان بحضور سعادة الدكتور طالل أبوغزاله،
رئيس املنتدى ووزراء سابقون ومسؤولون حكوميون وقادة اجملتمع
املدني وأكادمييون وجمع من الشباب والشابات وطلبة مدارس
وكشف ان االمانة طرحت عطاء مواقف لتنظيم االصطفاف
اليوبيل وممثلي وسائل اإلعالم.
على الشوارع فضال عن سعيها اليجاد مواقف الصطفاف
بدأت اجللسـة بترحيب الدكتور أبوغـزاله بأمني عمان واحلضور املركبات لساعات طويلة من خالل مباني استثمارية .الفتا
مشيدا ً بصفات وبقدرات وكفاءة السيد بلتاجي وقال« :سنرى الى أن األمانة وفرت مؤخرا موقفا مجانيا للمركبات في شارع
في عهده أمانة جديدة باألداء واخلدمات والتحديث ،مطالبا ً في وصفي التل مبساحة ( )5.3دومن.
الوقت ذاته أن يعمل السيد بلتاجي على حتويلها إلى أمانة
وبني أن األمانة رفعت مستوى الرقابة في قطاعات الصحة
ذكية بكل خدماتها وأنظمتها وبرامجها وعالقاتها».
والبيئة واألشغال واملرور؛ ملنع اخملالفات وتصويبها ،مشيرا الى
وأكد أبوغـزاله أن التحـول نحـو األداء اإللكتروني واحلكومـة ان غياب الرقابة امليدانية على هذه احملاور اسهم في تشويه
اإللكترونية هـو أحد أساليب القضـاء على الفســاد ،واضعا ً املشهد احلضاري للعاصمة والتأثير سلبا على حياة املواطنني.
إمكانيات وخبرات مجموعة طالل أبوغزاله لإلسهام وحتقيق واستعرض امني عمان ابرز محاور عمل االمانة للمرحلة املقبلة
وهي (البيئة والصحة ،االشغال العامة ،التخطيط والتنظيم،
هذا الهدف.
االستثمار ،هوية عمان ،هيكلة امانة عمان ،الوضع املالي) والتي
بعد ذلك حتدث السيد عقل بلتاجي وشكر الدكتور أبوغزاله سيتم تنفيذها على مدار السنوات الثالث القادمة مبا يرتقي
على اإلستضافة في هذا امللتقى املعرفي وقال أن املعرفة تعني باخلدمات املقدمة للمواطنني ويحقق رضاهم وينعكس ايجابا
على واقع املدينة ومستقبلها.
كل شيء.
واعلن امني عمان عقل بلتاجي أن االمانة باشرت بخطوات

وقال امني عمان أن األمانة تسعى «ألنسنة املدينة» من خالل
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املشاريع التي تنفذها واخلدمات التي تقدمها لتكون عمان
رفيقة وصديقة للمواطن والزائر والسائح ،وإعادة هوية عمان
التراثية والثقافية واحلضارية واجلمالية التي أوشكت أن
تختطف جراء الفوضى واخملالفات واإلعتداءات على األرصفة
والشوارع ،خاصة وسط املدينة مبينا أنه يعمل من منظور
املواطن مبا يأمل أن تقدمه األمانة ملدينته وما يطلبه منها ،ومن
موقعه كأمني عني خلدمة مدينة عمان.
واضاف» إن عمان بعمقها التاريخي املمتد الى اثنتي عشرة
ألف سنة وتنوع احلضارات التي مرت عليها تتطلب عمال جادا
من اجلميع إلعادة األلق لها ومبا ينعكس تقدما وتطورا على
واقعها ومستقبلها».
مشددا على أهمية تغيير الذهنية والسلوك االيجابي جتاه
املدينة ومرافقها اخلدمية ومراقبة ممارساتنا اليومية.

بانه قد مت تأهيل حوالي  600موظف حتت مسمى معاون االمانة
سيباشرون عملهم قريبا بهدف استثمار وجتميع الطاقات
االيجابية من الكادر البشري في االمانة عمان؛ الفتا الى ان
معاون امانة عمان سيكون عينه في امليدان برصد اخملالفات
واملالحظات من خالل اجهزة كفية حديثة ( )PDAتستخدم
لهذه الغاية.
وأشار الى ان هناك توجه لالستثمار في استخراج الطاقة من
النفايات من خالل مشروع مشترك مع البنك الدولي سينتج
تقريبا ً  6ميجا واط كهرباء في الساعة  ،منوها ً إلى إنشاء 3
خاليا في مكب الغباوي ضمن مواصفات منظمة الصحة
العاملية املعمول بها عامليا ً للمحافظة على املياه اجلوفية.
فضال عن خطط األمانة إلنشاء مشروع لتدوير النفايات لتقليل
كلفة جمع النفايات والتخلص منها ،ولتشكل دخال يعزز موارد
األمانة خلدمة املدينة .

وقال بلتاجي ان االمانة قامت بإعادة هيكلة قروضها بقرض واكد أن األمانة ستنجز قريبا استصدار رخص املهن واحلصول
واحد واحلصول على سعر فائدة اقل من القروض القائمة وبفترة على العديد من الوثائق واملعلومات الكترونيا من قبل املواطنني
سماح سنتني وملدة  8سنوات ما سيمكنها من تقدمي افضل مبا يوفر عليهم الوقت واجلهد ضمن خطتها لتطبيق احلكومة
اخلدمات للمواطنني وترتيب البيت املالي الداخلي المانة عمان .االلكترونية بشكل كامل.
موضحا أن مديونية األمانة التي تصل الى  250مليون دينار ،هذا وقدم عدد من املشاركني مداخالت وأسئلة ومالحظات
عمان حيث إمتدت اجللسة النقاشية أكثر
تقابلها مبالغ مالية مستحقة لألمانة على احلكومة واملواطنني أجاب عليها أمني ّ
ستنعكس حال تسديدها مشاريع وخدمات للمواطنني .وتابع من ساعتني.
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ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي
يستضيف مؤتمر ستارتب ويك اند العالمي
د .أبوغزاله يدعو الشباب للعمل على خلق الثروة المستقبلية من خالل المعرفة
استضاف ملتقى طالل أبوغزاله
املعرفي بحضور سعادة الدكتور
طالل أبوغــزاله فعاليـات املؤمتر
العاملـي ستارتب ويك اند والذي
ينظم بشكل دوري في اكثر من
 650مدينة فـي  116دولـة فـي
العـــالـم.
وأشار د .طالل إلى أن مجموعــة
طالل أبوغزاله تنظـم باإلشتراك
شـاـرك في الـحـدث  80شــابا ً مـع جـولة اإلستثـمـار فــي
وشابة ،وبلغ عدد املدربني  11مدربا ً التكنولوجيـا مركــز اإلسكــوا
من الـخبراء في مجال تأسيس للتكنولوجيــا التابــع للجنــة
املشاريـع الناشئـه مـن حيـــث اإلقتصاديــة واإلجتماعية لغرب
االفكـار والتصميم والتطبيــق آسيا -األمـم املتحــدة وجمعية
والتسويق باإلضافة إلى مجموعة خبراء التراخيص ـ الدول العربية،
مـن الـمحامني األردنيني لتقدمي و«حاضنة األعمال  »iParkجولة
االستشارات القانونيه الـخاصة اإلستثمــار بالتكنولوجيا والتـي
باملنتجات التي قد تنتج عن تنظـم فـي خمـس دول عربـيــة
احلدث نتيجة عمل رواد االعمال كل عام لتوفير الدعم الـمناسب
علــى مشاريعهــم وتأسيــس للمشاريـع الرياديـة التي حتمل
شركاتهــم .ويتــم عقــد هذا أفكـارا ً فريــدة فـي قطاعــات
الـحدث في العطلة األسبوعية التكنولوجيــا اخملتلفـة ،وإتاحـة
العطاء فرصه للطلبه وللعاملني الفرصـة لهـا بالتشبيـك ولقـاء
للمشاركة وذلك خارج ساعات املستثمرين.
دوامهم الرسمية في اجلامعات
والشركات وحتى املدراس.
وعن آلية عقد احلدث أشار األستاذ
علي احللـي ،منظم املؤمتـر األخير
وفي كلمته دعا سعادة د .طالل
أبوغــزاله الشباب للعمـل على
خلق الثروة املستقبلية من خالل
املعرفة وذلك باستخدام تقن ّيات
املعرفة مشيرا ً إلى أ ّن الشركة
التجارية األكبر في العالم هي
املتخصصة
جوجل «»Google
ّ
في جتارة السلع املعرفية قد
بدأها شباب مثلكم وأكد على
أن النجاح ال يحتاج اال ألمتالك
العيون واليدين وجهاز كومبيوتر.
ومناقشـة مشاريعهـم وتبنــي
تنفيذها مـن قبـل اخلبراء وذلك
من خالل العمل ضمـن فرق في
بيئة مريحة للخروج مبنتج نهائي
ألفكارهم».

وأضـاف« :تساعد هذه املبـادرات
الشباب علـى صقـل قدراتهـم
ومتنحهم الفرصة البداء آراءهم

ستارتب ويـك انـد فـي األردن أن
اليوم األول هو يـوم طرح األفكار
والتصويت على املشاريع األفضل
والقابلة للتبني والتطبيـق ،مــن
ثم يتم تشكيل فرق العمل من
املشاركيــن مـن اصحاب األفكار
اخملتارة ،واصحاب األفكار التي لم
جتتاز التصويت وباقي املشاركني
حيث ينتهي اليوم األول بتشكيل
الفرق تلك».
وأضـاف« :تباشــر الفـرق فـــي
اليوم الثانــي العمــل على هذه
الـمشاريع وهــي فـي الغــالب

مشاريـــع الكترونيــة ،حيـــث
يوفــر فريق التنسيق مدربيــن
مؤهليـن يعملــون على تــدريب
الفــرق على تكويــن منتجاتها
ووضع خطــط تسويقيه لهــا
اضافــه الــى طــرق التعامــل
احلديث مع البرمجيات فيـمــا
لو كــان الـمنتــج يتعـلـــــق
بتكنولوجيا املعلومات ،وفي اليـوم
االخير تقدم الفـرق مشاريعهـا
أمام جلنة التحكيم من الشركات
الداعمــة للمشاريع الصغيـــرة
الخـتيــــار الـخمـــس فــــرق
الفائــــزة».
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كلية طالل أبوغزاله تعتمد الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء
وقعت كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال/
اجلامعة األملانية األردنية والشركة الشاملة حللول الطاقة
والبيئة ( )ECOSOLإتفاقية تقضي بتنفيذ مشروع تركيب
نظام طاقة شمسية في مبنى الكلية بشارع مكة.
وأوضح املهندس أشرف احلسيني ،مدير املشروع بأن هذا
النظام مع برنامج إدارة الطاقة يحقق وفرا ً مبا يقارب  %90من
فاتورة اإلستهالك السنوي املعتاد ،وهو يتماشى مع سياسة
مجموعة طالل أبوغزاله باحلفاظ على البيئة ،ودعما ً لسياسة
احلكومة في تخفيف أعباء فاتورة الطاقة حيث جرى احلصول
على املوافقات الرسمية الالزمة لتنفيذ املشروع .
وقال احلسيني بأن تصميم البنية التحتية والهيكل للنظام
قد جرى تصميمه من قبل دائرة اإلستشارات الهندسية في
مجموعة طالل أبوغزاله بطريقة فنية تتماشى مع النمط
املعماري ملدينة عمان وأضاف بأن الشركة املنفذة تعكف حاليا ً
على دراسة وتصميم أنظمة إدارة طاقة متكاملة (ترشيد
إستهالك وأنظمة توليد طاقة شمسية) لتغطية إحتياجات
مباني اجملموعة الثالث األخرى في منطقتي الشميساني
وشارع مكة.
وأفاد املهندس جالل اخلصاونة ،املدير الفني للشركة الشاملة وقد وقع اإلتفاقية األستاذ عفيف عساف ،املدير التنفيذي
بأن الدراسات الفنية بينت باإلضافة إلى الوفر باالستهالك فإنه للتمويل في مجموعة طالل أبوغزاله ،واملهندس حسن صبح،
سيخفض أيضا ً انبعاث الغازات الدفيئة الضارة بالبيئة مبعدل مدير عام الشركة الشاملة بحضور مسؤولني من الكلية
والشركة.
 123طن مكافيء سنوياً.
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مجموعة طالل أبو غزاله
تنفذ دورة تدريبية في « إدارة الموارد البشرية»
لمجموعة من مدراء وضباط الشرطة الفلسطينية

متابعة ملا تـم تنفيذه من دورات تدريبية جملموعة من مدراء وضباط الشرطة الفلسطينية في موضــوع
«التخطيط اإلستراتيجي» والتي مت تنفيذها بالتعاون مع مكتب اجملموعة فـي رام اهلل فقد تـم تنفيــذ دورة
تدريبية في «إدارة املوارد البشرية» جملموعة جديدة من مدراء وضباط الشرطة الفلسطينية في كلية طالل
أبوغزاله إلدارة األعمال حتت إشراف مجموعة طالل أبوغـــزاله للتدريب املهني.
وقد إستمرت الدورة ملدة خمسة أيام تناولت العديد من املواضيع املهمة في إدارة املوارد البشرية في القطاع
ُ
الشرَطي كأهداف ووظائف وتخطيط املوارد البشرية والوصف الوظيفي وإجراءات العمل.
وفي ختــام الدورة مت تسليم املشاركني شهادة مشاركة من مجموعـة طالل أبو غـزاله للتدريب الـمهنــي.

