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مؤتمر حول حق المؤلف والحقوق المجاورة
مجلة فينتشرVenture -
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إطالق مبادرة  TAG-UNDPللمرأة المعرفية
إنشاء قاعدة بيانات الكترونية عربية موثقة
ورشة تعريفية عن المجموعة في جامعة الخليل
إطالق بروشور المسؤولية االجتماعية للشركات
المشاركة في اجتماع إطالق مشروع الخطط التعليمية في
البرمجيات المفتوحة
المشاركة في اليوم الوظيفي في الجامعة الهاشمية
أبوغزاله والمعهد الوطني للموسيقى يطلقان األوركسترا االردنية
أنشطة مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة -نيسان 2014

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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مجلس التعليم العالي يجدد حتى  2026عقد
«كلية طالل ابوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال»
الجامعة األلمانية األردنية
عمان ـ أعلنت كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال إحدى الكليات االساسية في اجلامعة األملانية األردنية
عن جتديد اإلتفاقية املوقعة بشأن الكلية مع اجلامعة ملدة  10سنوات اخرى حتى عام  2026حيث أعتمد مجلس أمناء
اجلامعة ومجلس التعليم العالي توصية رئاسة اجلامعة بهذا اخلصوص.
وأوضح معالي الدكتور هشام غرايبة عميد الكلية بان
الكلية التي تأسست في يناير  2006حققت مستوى
أكادميي متقدم مما أكسبها سمعة ومكانه مرموقة
في االوساط األكادميية حيث حصلت على اإلعتماد
األوروبي من هيئة األعتماد الدولى  FIBAAوعلى جائزة
أفضل كلية في آسيا من املؤمتر العاملي للتعليم كما
مت تصنيف كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في
إدارة األعمال ضمن العشرة األوائل للكليات املانحة
للماجستير في الوطن العربي حسب مجلة فوربس-
الشرق األوسط.
وأشار الدكتور غرايبة بأن الكلية تعتزم طلب اعتماد
برامج إضافية لتدريسها وهي برنامج الدكتوراه في
إدارة األعمال وبرنامج ماجستير تسويق وبرنامج ماجستير في العلوم اللوجستية وإضافتها الى البرامج التي تطرحها الكلية
حاليا وهي برامج املاجستير في إدارة األعمال.
وقال الدكتور غرايبة نظرا لإلقبال املتزايد للطلبة فقد تقرر تخصيص مبنى بكامله في شارع مكة واضاف ان مجموعة طالل
أبوغزاله مالكة املبنى قد تعاقدت مع احدى الشركات املتخصصة بتقنيات الطاقة لتزويد املبنى بالطاقة الشمسية.
وعلى صعيد آخر أوضح الدكتور مجدي زريقات املدير املالي واإلداري بأن الكلية جتري اإلستعدادات الالزمة لتخريج الفوج السادس
من طلبة املاجستير في شهر آب املقبل حيث بلغ عدد خريجي الكلية حتى االن أربعمائة خريج .وأكد أيضا أن مستوى اخلريجني
حقق لهم فرص توظيف في املؤسسات والقطاعات الكبرى من خالل التعاقد معهم قبل تخرجهم.
هذا وقد هنأت مجموعة طالل أبوغزاله عمادة وإدارة الكلية ممثلة بالدكتور هشام غرايبة والدكتور مجدي زريقات وأعضاء
الهيئيتني التدريسية واإلدارية على اإلجنازات وما حققته الكلية على كافة الصعد.
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اتفاقية تعاون بين المجموعة ومديرية األمن العام -االردن
لمكفاحة التزوير والتعدي على حقوق الملكية الفكرية

وقع مدير األمن العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد
الطوالبة ورئيس مجموعة طالل أبوغــزاله الدولية الدكتور طالل
أبو غزالة مذكرة تفاهم بني مديرية األمن العام وشركة وكاالت
العالمات التجارية (أبوغــزاله للملكية الفكرية) إحدى شركات
اجملموعة للتعاون في مكافحة التزوير والغش والقرصنة والتعدي
على حقوق امللكية الفكرية.
وأكد الفريق أول الركن الدكتور الطوالبة أن املديرية ومن منطلق
تواصلها املستمر مع مؤسسات اجملتمع احمللي ،وفي سبيل تعزيز
أواصر التعاون مبا يخدم العملية األمنية ،ويسهم في تطوير أداء
مرتباتها ،تسعى لبناء شراكة مع املعنيني من اخملتصني واملهتمني
في عدد من اجملاالت التي تقع ضمن اختصاص مديرية األمن العام.
وأشار إلى أن أحد التطورات التي شهدها العمل الشرطي
املتخصص خالل السنوات املاضية ،كان التعامل القانوني على
أساس مهني بتأسيس قسم خاص بحماية امللكية الفكرية في
إدارة البحث اجلنائي ،وذلك في سعي من جهاز األمن العام ملواكبة
التطور التشريعي الذي منح احلماية القانونية للمؤلفات والعالمات
التجارية وكل ما يقع في نطاق احلق األدبي واملادي لنتاج األفكار
واإلبداع والتي تشكل جانبا كبيرا من حياتنا اليومية ،وتتعلق
باألفراد واملؤسسات ،ويتسع نطاقها على املستويني احمللي والدولي.

معتبرا أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقا من التعاون في نطاق
حماية امللكية الفكرية ،وتكامل األدوار للتعاون في مكافحة التزوير
والتقليد والقرصنة التي تقع على العالمات التجارية ،وستنعكس
هذه احلماية على االقتصاد الوطني ومتنع التجاوزات التي تتعلق
باملساس بأصالة وجودة املنتجات التي حتمل تلك العالمات.
وقال الدكتور أبو غزالة ان هذه املذكرة ستعزز من اجلهود املشتركة
بني اجلانبني لنقل اخلبرات املتعلقة بحماية العالمات التجارية
من أشكال الغش والتعدي ،وستوفر للقائمني على قسم حماية
امللكية الفكرية قواعد بيانات تتضمن العالمات التجارية اخلاصة
مبوكلي الشركة ،وتقدمي خبرات اخملتصني في الشركة لكشف
التقليد والقرصنة بشكل عام على أي من املنتجات التي يشك
بأنها تعرضت ملثل هذه التعديات غير القانونية.
واضاف ان مذكرة التفاهم ستحقق تعاونا تتكامل فيه األدوار
من حيث تعزيز املعرفة القانونية والعملية في هذا اجملال ،وتبادل
املعلومات حول سبل تعزيز حماية امللكية الفكرية.

وتضمنــت مذكرة التفاهــم إشــراك العامليــن فــي قســـم
حمايــة امللكية الفكرية في إدارة البحث اجلنائي في احملاضرات
واملؤمترات وورش العمل والندوات التي تنظمها اجملموعة ،والتعــاون
في مجــال النشــرات املتعلقــة بامللكيــة الفكريــة واحلقــول
وثمن الطوالبة التعاون مع شركة أبوغزاله للملكية الفكرية ،املعرفيــة.
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أنشطة منتدى تطوير السياسات االقتصادية
االجتماع التأسيسي لمجلس الرؤية المستقبلية لألردن 2021

عقد منتدى السياسات االقتصادية االجتماع التأسيسي
«جمللس الرؤية املستقبلية لألردن  »2021في ملتقى طالل ابوغزاله
املعرفي مبشاركة وحضور نخبة من الشخصيات من رجال الدولة
وخبراء االقتصاد واألعمال.
في مستهل االجتماع توجه سعادة الدكتور طالل ابوغزاله رئيس
أي
املنتدى بالشكر الى احلضور لإلسهام في وضع رؤية شاملة حول ّ
أردن نريد في عيده املئوي  2021ومن ثم في وضع مبادئ وسياسات
تهدف الى حتقيق تلك الرؤية شاملة القطاعات والسياسات
واالولويات.
وشهد االجتماع حوارا ً وتفاعالً شارك فيهه اجلميع وتوصلوا الى
التوافق على أن يكون معالي الدكتور جواد العناني نائبا ً لرئيس
اجمللس ،وسعادة االستاذ حسن أبونعمه منسقا ً عاماً ،وتكليف فريق
الدعم من قبل املنتدى املؤلف من د .قيس خلفات والدكتورة رشا
الديات ،واالستاذ طالل العوضي واالستاذة ن ّوار عبداجمليد للعمل حتت
إشراف نائب رئيس اجمللس ،عقد اجتماع دوري شهري والسعي الجناز
صياغة الرؤية ورفعها الى جـــاللة امللك املعظم فــــي  31كانون
ثاني  ،2015واعداد ورقة أولية تلخص ما مت االتفاق عليه في االجتماع
التأسيسي متهيدا لدراستها في االجتماع القادم في ،2014/5/6
واعتماد املنهجية التالية في إعداد الرؤية:
1.1تعريف مكونات الرؤية وأهدافها.
2.2حتديد أولوياتها.
3.3اقتراح السياسات الهادفة للتوصل اليها.

4.4املؤشرات لقياسها ومتابعة تنفيذها
يذكر أن منتدى تطوير السياسات االقتصادية كان قد دعا على
أثر جلسة نقاشية حول االقتصاد الوطني الى تشكيل مجلس
لصياغة رؤية مستقبلية لألردن الذي نريد في العيد املئوي
لتأسيس األردن الهاشمي احلديث عام  ،2021ترفع الى جاللة
امللك ،شاملة املبادئ التالية:
1.1طاقة متوفرة بتكلفة معقولة بحلول مختلفة.
2.2اقتصاد وطني معرفي يسهل التجارة االلكترونية وبشكل
خاص في اخلدمات.
3.3موازنة متوازنة دون عجز وبدون قروض من خالل االنتاجية
والترشيد واالدارة املالية احلكيمة.
4.4نظام تعليمي معرفي يخرج 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 ونساء.
1111وطن تتمتع كل بقاعه بالتنمية والرفاه على قدم املساواة.
1212األمن املستدام واألمان والطمأنينة للجميع في كنف رعاية
وحب الوطن وامللك.

6

حوار حول السياسات الضريبية في االردن
د .أبوغـــزاله :لجنة خبراء لقانون عصـــري

عقد منتدى تطوير السياسات االقتصادية جلسة نقاشية في وتقليص العجز في املوازنة ،مشيرا ً الى برامج االصالح ،والتحديات
ملتقى طالل ابوغزاله املعرفي حول السياسات الضريبية في األردن التي تواجه دائرة الضريبة ومنها املتأخرات والتهرب الضريبي.
حتدث فيها عطوفة السيد اياد القضاة مدير عام دائرة ضريبة الدخل
واملبيعات.
وأوضح القضاة بأن إصالح النظام الضريبي عملية مستمرة ،مبا
وترأس اجللسة وادارة احلوار سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس يحقق العدالة في هذا النظام.
املنتدى بحضور ومشاركة أعضاء املنتدى وقادة القطاعات
االقتصادية وخبراء الضرائب حيث شهدت اجللسة حوارا ً معمقا ً وأشاد القضاة إلى التعاون ما بني دائرة ضريبة الدخل واملبيعات
وهادفا ً تركز على معدالت الضريبة واالعفاءات وتشجيع االستثمار ومشروع اإلصالح املالي الثاني املمول من الوكالة األمريكية للتنمية
وعلى إصالح السياسات الضريبية والتهرب واملتأخرات ،وتناول احلوار الدولية على مدار اخلمس سنوات املاضية والذي كان مثاال ً واضحا ً
معايير السياسات الضريبية الدولية.
لقصة جناح أتت ثمارها مما انعكس ايجابا ً في بعض اجملاالت على أداء
الدائرة وأداء موظفيها فباإلضافة إلى الدعم الفني تواصل الوكالة
في بداية اجللسة رحب سعادة الدكتور أبوغزاله باحلضور وقال هذه األمريكية للتنمية الدولية ومشروع اإلصالح املالي الثاني تقدمي
اجللسة هي اجتماع خبراء لبحث موضوع مهم جدا ً ومقلق جداً ،الدعم للدائرة من أجل حتسني أدائها الكلي سواء على صعيد إصالح
وهو إحدى وسائل حتصيل الدخل للدولة.
اإلدارة الضريبية أو السياسة الضريبية.
وقال ،نحن أمام قانون للضريبة نتمنى أن يتم حتديثه وتطويره ليكون
محفزا ً لالقتصاد ،ذلك أنه اذا انكمش الوعاء بسبب ضرائب غير
معقولة فإن عوائد وأرباح املؤسسات والشركات تنخفض ،وبالتالي
البد من األخذ في االعتبار القلق من أثر النظام الضريبي على االنتاج،
وأكد الدكتور أبوغزاله على أهمية تسديد املكلفني مبا يترتب عليهم
من استحقاقات كواجب وطني .واستشهد مبقولة فرانكلن روزفلت
الذي قال :هناك حقيقتان ال يستطيع االنسان الهروب أو التهرب
منهما :الوفاة والضرائب.
وحتدث عطوفة السيد إياد القضاة موجها ً الشكر والتقدير الى
منتدى تطوير السياسات االقتصادية برئاسة الدكتور طالل أبوغزاله
على هذا اللقاء احلواري الهام ،وقدم شرحا ً تفصيليا ً وافيا ً عن أداء
خدمات دائرة الضريبة ،وأهمية العوائد الضريبية في تعزيز اخلزينة

وجرى النقاش واملداخالت حول انتاجية ومعدالت الضرائب وعالقتها
مع تصاعدية النظام الضريبي والعدالة االجتماعية وتوزيع الدخل،
واالعفاءات ،وسياسة ضريبة الدخل كإحدى محفزات االستثمار،
وااللتزام والصالحيات املمنوحة مبوجب القانون.
وفي ختام اجللسة تقدم الدكتور طالل أبوغزاله بالشرك اجلزيل إلى
عطوفة السيد إياد القضاة على الشفافية واملهنية واملصداقية
التي قدم فيها عرضه للوضع القائم ثم دعا أبوغزاله إلى تشكيل
جلنة خبراء لصياغة وبلورة ما مت طرحة من أفكار وآراء واقتراحات
وتوصيات ونتائج وتقدميها الى مدير دائرة الضريبة واملبيعات وكذلك
االستفادة منها إلخراج قانون ضريبة دخل ومبيعات عصري ووفق
املعايير الدولية.
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حلقة نقاشية حول االستثمار في األردن
أبوغزاله :تشكيل فريق عمل تطوير االجراءات التجارية
وصياغة قانون استثمار نموذجي
عقد منتدى تطوير السياسات االقتصادية حلقة نقاشية في ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي بعنوان «االستثمار باألردن» ملناقشة
نتائج فريق عمل االستثمار ،وترأس اجللسة وأدار احلوار سعادة الدكتور طالل ابوغزاله رئيس املنتدى بحضور وزراء سابقني ونواب
وأعيان وسفراء ورجال أعمال وأعضاء املنتدى وممثلو الهيئات الدولية وخبراء االستثمار ورجال قانون وقادة اجملتمع املدني وإعالميني،
وطلبة من كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في ادارة األعمال ،وشارك فيها سعادة النائب أحمد اجلالودي مقرر جلنة االستثمار
في مجلس النواب.
�أبوغزاله :ن�سعى لتح�سني و�ضعنا التناف�سي من خالل تطوير
البيئة اال�ستثمارية اجلاذبة.
في بداية اجللسة رحب سعادة الدكتور أبوغزاله باحلضور
وقدم الشكر لعطوفة الدكتور معن النسور رئيس فريق
عمل االستثمار وأعضاء الفريق على اجلهد القيم في إعداد
التقرير النهائي .وثمن جهد البنك الدولي ومؤسسة التمويل
الدولية  WB/IFCفي اعداد تقرير اجراءات العمل في دول
العالم والذي يصدر سنويا ً وقد وزع على احلضور نسخة منه
موضحا ً بأن طالل أبوغزاله القانونية هي أحد املشاركني
األحد عشر من املؤسسات العاملية اإلقليمية التي ساهمت
في إعداد هذا التقرير .وقد وزع على املشاركني موجز عما
يخص األردن مستخرجا ً من هذا التقرير العاملي املبوب حسب
نوعية االجراءات كما هو مبني فيه .حيث شارك في إعداد
اجلزء املتعلق باألردن  48محاميا ً أردنيا ً ومستشارا ً قانونيا ً في
مؤسسات أردنية.
وقال الدكتور أبوغزاله بأن أهداف هذا املنتدى هي تقدمي التوصيات االيجابية والبناءة لتطوير السياسات االقتصادية مبا يخدم املصلحة احلقيقية للوطن
بشفافية وصدق وجرأة في احلق ،لذلك فإن هدفنا اليوم السعي لتطوير االجراءات التي تستقطب املستثمرين من خالل تطوير االجراءات االقتصادية
املتبعة.
وأضاف وزعنا موجزا ً مقارنا ً إلجمالي وضع األردن بني دول العالم وجاءت النتائج غير مرضية للحريصني على األردن ومنها على سبيل املثال أن رتبة األردن
من بني  189دولة في بعض املعايير كنموذج جاءت كما يلي:
في سهولة اجراءات العمل املرتبة  ،119في اجراءات تأسيس عمل املرتبة  ،117في اجراءات تصاريح البناء املرتبة  ،111في اجراءات تسجيل العقار املرتبة
 ،104في اجراءات حماية املستثمرين املرتبة  ،170في اجراءات نفاذ العقود املرتبة  ،133وفي اجراءات التصفية املرتبة .113
وإزاء ذلك تساءل الدكتور طالل أبوغزاله عما ميكن فعله ،وقدم اقتراحا ً لتشكيل «جلنة تطوير االجراءات التجارية» كفريق عمل من أعضاء املنتدى
لتقييم التوصيات الالزمة لتطوير اجراءاتنا االقتصادية وحتسني وضعنا التنافسي بني دول العالم.
وكإجراء مستعجل أوضح د .أبوغزاله بأنه سيتم إرسال كتاب الى مجلس النواب لشرح ما يجب معاجلته من ثغرات وسلبيات في قانون االستثمار،
بحيث سيتم في مرحلة الحقة صياغة قانون استثمار منوذجي عصري من قبل خبراء املنتدى وتقدميه الى اجلهات املسؤولة.
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الن�سور :هذه هي التحديات
وقدم الدكتور معن النسور نتائج عمل فريق االستثمار في ورقة عمل حول البيئة االستثمارية في األردن الواقع والتحديات شرح فيها أهمية االستثمار
ومساهمته الكبيرة في حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ،والنظرة املستقبلية إلجراءات جذب االستثمار.
وعرض التحديات ومعيقات االستثمار في االردن واملتمثلة في ضعف التناغم بني السياسات االقتصادية والسياسة االستثمارية.
وتعدد التشريعات الناظمة واألطر املؤسسية املعنية باالستثمار ،وكذلك احلاجة الى االسراع في اقرار قانون استثمار جديد.
التو�صيات:
وخلص الدكتور النسور الى جملة توصيات لتحفيز بيئة االستثمار في االردن وتركزت في ما يلي:
•اإلسراع في إقرار قانون استثمار جديد لتوحيد مرجعيات االستثمار وتسهيل منح اإلعفاءات وإعادة هيكلة اإلعفاءات.
•إعطاء األولوية للقوانني االقتصادية من قبل مجلس النواب إلقرارها.
•جتديد حوافز االستثمار واعادة النظر بالقطاعات املستفيدة منها ،من خالل خفض الضرائب ورسوم اجلمارك.
•ضرورة أن تكون هناك سياسة حتفيز استثمار معروفة ومتفق عليها ،ويحدد بناء عليها احلوافز االضافية ألي من األنشطة االقتصادية.
•اعتماد استراتيجية موحدة للترويج املوجه في عمليات الترويج لالستثمار.
•ربط خارطة الفرص االستثمارية حملافظات اململكة بصندوق تنمية احملافظات.
•توفير وحتديث قواعد البيانات عن االقتصاد االردني واملناخ االستثماري التي يحتاجها املستثمر .
•ضرورة إعادة بنوك التنمية مثل البنك الصناعي ،والبنك الزراعي لتمارس نشاطها بتقدمي القروض امليسرة للمستثمرين
•التركيز على األردنيني املغتربني في اخلارج ،من خالل سياسة واضحة.
وشهدت احللقة حوارا ً ومداخالت وأسئلة أغنت املوضوع باملعلومات وخبرات املشاركني في كافة املوضوعات االقتصادية والقانونية واالجراءات احملفزة
على االستثمار .ودعا أحد االقتراحات الى تنظيم ورشة عمل يشارك فيها اخلبراء املعنيني في جميع قطاعات االقتصاد واالعمال واخلدمات ،ملراجعة
ترتيب االردن واملؤشرات الدولية الصادرة من املؤسسات والهيئات الدولية ،ويدعى اليها ممثلو هذه الهيئات ومنها مؤسسة التمويل الدولية ،ومؤشر
التنافسية الدولي ،واملنتدى االقتصادي العاملي.
يذكر أن فريق عمل اإلستثمار يضم عطوفة د .معن النسور ،رئيس الفريق والسادة أ .د .بشير الزعبي ،د .منهل شوتر ،أ .بشير الساليطة ،د .متري مدانات،
أ .محمد الروابدة ،أ .بالل احلموري.
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حوار مع مبعوث األمين العام لألمم المتحدة للشباب
عمان ـ برعاية سعادة الدكتور طالل أبوغزاله نظم منتدى
تطوير السياسات االقتصادية في ملتقى طالل أبوغزاله
املعرفي جلسة نقاشية مع االستاذ أحمد الهنداوي مبعوث
األمني العام لألمم املتحدة للشباب ،وقدم الضيف وأدار احلوار
األستاذ فادي الداود عضو املنتدى.
وشهدت اجللسة تفاعالً ومشاركة واسعة كان للشباب
النصيب االكبر فيها حيث شارك طلبة من اجلامعات واملدارس
وممثلو هيئات األمم املتحدة واملؤسسات الدولية وعدد من االعيان
والنواب والسفراء من بينهم سفراء بريطانيا ،كندا ،البرازيل
وممثلون عن الهيئات الدبلوماسية وأعضاء من منتدى تطوير
السياسات االقتصادية.
في بداية اجللسة توجه الهنداوي بالشكر والتقدير للدكتور
طالل ابوغزاله إلتاحة املنتدى هذه الفرصة وااللتقاء مع
الشباب من هذا املنبر وقال ال يوجد في األمم املتحدة تعريف
واضح لتحديد عمر الشباب وهناك تعريفات متفاوتة لكن
رمزية الشباب هي عبارة عن سلسلة من االختبارات التي يجب
اجتيازها وتتمثل في التعليم ،والبحث عن فرصة عمل ،تكوين
أسرة واستقالل عن األهل ثم املشاركة السياسية واملدنية.

دول املنطقة ،مشيرا ً الى صعوبة االنتقال الى التعليم العالي
واالختالالت الواضحة في العدالة وتوزيع الفرص التعليمية
إضافة الى غياب املواءمة بني مخرجات التعليم وحاجات سوق
العمل.

وأوضح بأن التطور في قطاعات االعمال هو أسرع من املؤسسات
التعليمية وهناك حتدي كبير في سوق العمل عامليا ً بوجود 75
وحتدث بشيء من التفضيل عما يواجه الشباب في كل مرحلة مليون متعطل عن العمل ،وعلى العالم إيجاد  600مليون
من هذه املراحل ،وقال أن هناك تفاوتا ً في جودة التعليم بني فرصة في السنوات اخلمسة عشر املقبلة.
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وحتدث الهنداوي من رؤية األمم املتحدة وقال أن األمني العام
لألمم املتحدة وضع الشباب في سلم وصدارة األولويات ،عندما
انتخبت مبعوثا ً لألمم املتحدة للشباب عام  ،2012وأضاف من
املمكن تفسير احلراك الشبابي في دول غير دميقراطية ،وتساءل
كيف نفسر احلركات الشبابية واندفاعها في دول كالبرازيل
التي حتقق نسب منو عالية ومتارس احلكم الدميقراطي ولديها
واحدة من أفضل االستراتيجيات الشبابية في العالم.
وأوضح أبوغزاله أن فريق عمل رؤية األردن في ( 2022العيد املئوي
للمملكة) مهتديا ً بتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاني
وطرح احملاضر جملة من احللول كما تراها األمم املتحدة وتتلخص املعظم في رسالته إلى احلكومة سيضع برنامج األمم املتحدة
في دعم املشاريع الريادية الصغيرة ،والتدريب والتأهيل للشراكة مع الشباب ضمن أوراق البحث الذي سوف يعتمدها
واملشاركة واالستثمار في الشباب والقوى البشرية وعلى الدول في إعداد اخلطة التي سيرفعها إلى سيد البالد.
التفكير بذلك فهذه ليست معونة وال صدقة ،ولكن نتائجها
حتقق مردودا ً هائالً ،كما جرى في جتربة النمور اآلسيوية ،ذلك أن وقال بأن هذه اجللسة ذات أهمية خاصة ألنها فتحت اجملال
هذا العالم «شاب» ونصف سكانه حتت سن  25سنة وهناك أمام الشباب للحوار واطالق العنان للحديث عن واقعهم
مليار و  800مليون من  24-10سنة.
ومستقبلهم وطموحاتهم ،فهناك شباب من اجلامعات
واملدارس وقد أظهروا جميعهم نضوجا ً وجتاوبا ً مع كل ما طرح
وكرر الهنداوي التزام األمم املتحدة في دعم الشباب وقال أن السيد ومع رسالة األمني العام لألمم املتحدة بالعمل مع الشباب لبناء
بان كي مون أكد الى مفهوم العمل مع الشباب وليس من أجل املستقبل.
الشباب وبذلك ميكن حتقيق التنمية املنشودة والشاملة.
وفي مداخلة على املوضوع عبر سعادة الدكتور طالل ابوغزاله
عن شعوره بسعادة غامرة كأحد الشخصيات التي خدمت األمم
املتحدة وتوليت عدة مهام ومناصب فيها أن ميثل شباب بلدنا
العزيز األردن وعمره  28عاما ً منظمة األمم املتحدة للشباب .وهو
منصب استحدث ألول مرة.
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للسنة السابعة

(أجيب) أفضل شركة ملكية فكرية
في الشرق األوسط
لندن ـ حصلت شركة أبوغزاله للملكية الفكرية (أجيب) على جائزة
أفضل شركة ملكية فكرية في الشرق األوسط لعام  ،2014وذلك في
حفل نظمته إدارة امللكية الفكرية ( )MIPفي فندق الدورشستر في لندن.
ُقدم اجلوائز تقديرا ً إلجنازات أعمال امللكية
ووفقا ً إلدارة امللكية الفكرية ( ،)MIPت ّ
الفكرية التي حققت خالل السنة السابقة ،سواء كانت هذه األعمال دعاوى
أو مقاضاة ،أو تراخيص أو غيرها من األعمال .وهي تتويج للمسح السنوي
الذي جتريه إدارة امللكية الفكرية ( )MIPعلى مدى خمسة شهور والذي يشمل
شركات امللكية الفكرية الرائدة على مستوى العالـم.
واستلمت املدير التنفيذي للتسويق والتطوير الدولي في أبوغزاله للملكية
الفكرية (أجيب) األستاذة دمية النبر اجلائزة بالنيابة عن (أجيب) وقالت بهذه
املناسبة« :لقد حققت (أجيب) مستويات عالية من النجاح بفضل توجيهات
وإشراف سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس مجلس اإلدارة وبقيادة مديرها
العام السيد لؤي أبوغزاله .ونحن فخورون بأن حتظى (أجيب) على هذه اجلائزة
املرموقة وللسنة السابعة ،ونشكر إدارة امللكية الفكرية على عملهم
وجهودهم».
ومن اجلدير بالذكر أن املسح الذي جتريه إدارة امللكية الفكرية هو األكبر واألعمق،
ويغطي نشاطات احملاكمات وفض النزاعات في أكثر من  65هيئة قضائية حول
العالم مبا فيها األمريكيتني ،وآسيا ،وأوروبا.
تأسست إدارة امللكية الفكرية ( )MIPفي العام  ،1990وهي اجمللة الدولية الرائدة
ألصحاب امللكية الفكرية ،وتصل إلى أكثر من  80,000قارئ حول العالم.
وتُصدر سنويا ً عشرة أعداد تتضمن أخبارا ً ودراسات ومقاالت ثرية ومقابالت مع
شخصيات ذات نفوذ في مجال امللكية الفكرية.
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بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية
مؤتمر في ملتقى طالل أبوغزاله
حول حق المؤلف والحقوق المجاورة

عمان  -مبناسبة اليوم العاملي للملكية استضاف ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي ورشة عمل حول حق املؤلف واحلقوق اجملاورة التي
نظمها اجملمع العربي للملكية الفكرية بحضور معالي الدكتورة النا مامكغ ،وزيرة الثقافة ومعالي الدكتور صبري اربيحات ويهدف
املؤمتر الذي عقد بالتعاون مع دائرة املكتبة الوطنية واجلامعة األردنية وأبوغزاله للملكية الفكرية إلى التعريف بالنظام الدولي
حلماية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وقانون حقوق التأليف والنشر .والتعريف بأدوار املؤلف واحلقوق اجملاورة في تعزيز األدب واملوسيقى
والفن واإلبداع والتنمية االقتصادية.
كلمة د� .صربي ربيحات
مرة بالطاقة اإليجابية وأمتنى لهذا النموذج اإلنساني الطيب أن
بدأت الورشة بكلمة معالي الدكتور صبري اربيحات ،رئيس مركز يتكرر.
الشمال واجلنوب للحوار والتنمية الذي سلط الضوء على الدراسة
التي نشرتها املنظمة العاملية للملكية الفكرية «الوايبو» حول
املساهمة اإلقتصادية للصناعات القائمة على حق املؤلف ثمن فيها وقالت أن حقوق امللكية الفكرية ليست إختراعا ً جديدا ً إمنا هي قيمة
التزام وحماس وإميان الدكتور طالل أبوغزاله لدفع اإلبداع والعمل رئيسية في احلضارة العربية ،وأوردت مثاال ً على ذلك قيمة األمانة
اخلالق في األردن والعالم العربي إلى األمام ،مشيدا ً بإدارته جملموعة حيث كان الفرد يحاسب على جتاوزاته وسلوكه السلبي وكان هذا
شكالً من أشكال العيب وحثت الوزيرة املؤسسة الدينية ممثلة
عاملية نفخر أن مقرها في األردن وفروعها في سائر أنحاء العالم.
بوزارة األوقاف إلى ضرورة تبني اخلطاب الديني لتبيان أهمية حقوق
وقال لقد كلفتنا منظمة الوايبو الجناز هذه الدراسة التي تبني األثر امللكية الفكرية وعدم التعدي وذك إليصال الرسالة إلى الرأي العام.
اإلقتصادي وكذلك ما هي القيمة املضافة على الدخل ،وكيف نهيء وأضافت كما أن هناك تطاوال ً على البحث العلمي ،وقد دفعنا ثمن
بيئة أفضل لإلبداع ،وكيف نحمي منتجات العقل في كافة اجملاالت ،التجاوزات غاليا ً بسبب ما وصفته بتخمة الشهادات.

وأضاف ال بد أن ندرك بأن هناك قيمة إقتصادية كبيرة للصناعات
ً
وأوضحت بأن األردن يسعى ليتصدر الدول األكثر حرصا على حق
القائمة على حق املؤلف غير القيمة الثقافية والفكرية.
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وأشارت إلى أننا كلما عززنا اإللتزام بقوانني
واستحقاقات امللكية الفكرية فإننا جنذب اإلستثمارات ،ودعت وزيرة
كلمة وزيرة الثقافة
والقت الوزيرة النا مامكغ كلمة جاء فيها أن وجودنا هنا لإلحتفال الثقافة إلى ضرورة تأهيل القضاة في موضوعات وقضايا حقوق
باإلبداع الفكري في مركز طالل أبوغزاله املعرفي ،الذي ميدنا في كل امللكية الفكرية.
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كلمة د .طالل �أبوغزاله
حتدث سعادة الدكتور طالل أبوغزاله وقال بأن امللكية الفكرية هي
احملرك والطاقة التي تدعم اإلقتصاد ،وبدون ملكية فكرية ال ميكن
حماية اإلبداع ودعا الدكتور أبوغزاله وزارة الثقاقة إلى دراسة إنشاء
جمعية حلقوق املبدعني على نسق اجلمعيات القائمة في الدول
املتقدمة يشارك فيها املبدعون وتتولى متابعة قضاياهم ومراقبة
ومنع التعدي على إجنازاتهم وحتصيل أتعابهم حتى بعد وفاتهم،
وهذه الظاهرة احلضارية متنحهم الطمأنينة وتشجع املبدعني.
وعن دور احلكومة في دعم منو الصناعات اإلبداعية حتدث فيها مدير
وقال« :ترتفع األصوات وتنادي إلى أي أردن نريد وأدعو إلى أردن معرفي املكتبة الوطنية عطوفة األستاذ محمد العبادي،
كل ما فيه يسير بتقنية املعلومات وأمامنا فرصة لكي نطور كافة
قطاعاتنا اإلنتاجية واخلدمية ونظامنا التعليمي».
وعن امللكية الفكرية والصناعات اإلبداعية حتدثت فيها األستاذة
عايشة سالم« .املساهمة االقتصادية للصناعات القائمة على حق
وأضاف في مجال حقوق املؤلف على اإلنترنت ،فنحن أمام حتول املؤلف في األردن» حتدث فيها الدكتور صبري أربيحات ،أهمية حقوق
تاريخي بانتقال العالم إلى عصر املعرفة ،وقد أعتُمدت شركة الطبع والنشر لصناعة السينما حتدث فيها األستاذ عبد السالم
أبوغزاله للملكية الفكرية من قبل هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام احلاج ،الهيئة امللكية لألفالم ،وتسوية القضايا املعروضة على
املعتمدة «آيكان» لتصبح مركز حتكيم دولي لتقوم بالتحكيم في احملاكم  /املنازعات  /التدخل التشريعي حلل نزاعات ،وحقوق التأليف
القضايا على اإلنترنت ،ونعمل على وضع ضوابط وقوانني لكبح والنشر حتدثت فيها القاضي نهاد احلسبان  ،محكمة االستئناف،
التعديات في اإلنترنت.
باإلضافة إلى حملة عامة عن اخر التطورات الدولية حلماية حق املؤلف
وأوضح أبوغزاله أننا نسعى إلى تغيير شامل وكامل ،وسننشيء و احلقوق اجملاورة حتدث فيها الدكتور سهيل حدادين ،اجلامعة األردنية.
إبتداء من سبتمبر املقبل أول صف ذكي ليس فيه مدرس أو كتاب
ويتعامل كل من فيه من خالل أجهزة الكمبيوتر فقط.
املتحدثون واملحاور
وطرحت في الورشة عددا ً من املوضوعات وتناولت الطبيعة الدولية
حلق املؤلف :اتفاقية بيرن واتفاق تريبس ومعاهدة الوايبو بشأن حق
املؤلف حتدثت فيها األستاذة عايشة سالم  -السفارة األمريكية،
وقانون حق املؤلف في األردن ،ومقدمة حول حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة حتدثت فيها األستاذة هال حدادين من املكتبة الوطنية.
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مجلة فينتشرVenture -
د .ابوغزاله عرّاب الملكية الفكرية
في قائمة األوائل ألصحاب النفوذ في األردن
عمان ـ حل سعادة الدكتور طالل ابوغزاله في قائمة
العشرين األوائل ألصحاب النفوذ والتي نشرتها
في مجلة «فنتشر  »Venture -التي تصدر في
عمان ،ووصفت اجمللة الدكتور أبوغزاله بأنه البطل
االقليمي للملكية الفكرية ونظرا ً لدوره الرائد في
التأسيس للملكية الفكرية في العالم العربي،
وأطلق عليه ع ّراب امللكية الفكرية في املنطقة.
وأوردت اجمللة موجزا ً عن السيرة العملية للدكتور
أبوغزاله وأشارت الى أنه درس في اجلامعة األمريكية
في بيروت ثم بدأ حياته العملية في مهنة تدقيق
احلسابات ،لكنه سرعان ما حتول الى أنشطة
مهنية أخرى وعلى رأسها امللكية الفكرية ،وكان
ذلك بعد حضوره مؤمترا ً في الواليات املتحدة تناول
هذه املسألة.
كما أنه يعتبر مناصرا ً مخلصاُ للتعليم حيث
أسس كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في
ادارة األعمال ،وكلية طالل أبوغزاله اجلامعية ،طالل
أبوغزاله كونفوشيوس الذي يدرس اللغة الصينية،
إضافة الى الدورات التدريبية للمؤسسات
والشركات واألفراد في مجال االدارة املالية واالقتصاد
والقانون والتعليم االلكتروني.
وأوضحت اجمللة أن مجموعة طالل أبوغزاله تعتبر
مظلة لعدد من املؤسسات والشركات العاملة
في مختلف القطاعات .فقد تأسست «أجيب» في
دولة الكويت وساعدت في وضع األساس العتماد
ممارسات امللكية الفكرية في املنطقة وقد ساعدت الشركة منذ تأسيسها احلكومات العربية وصناع القرار في صياغة حقوق
امللكية الفكرية والقوانني واألنظمة أما أبو غزاله للخدمات القانونية فقد تأسست في عام  1998وهي متخصصة في تقدمي
اخلدمات واحللول القانونية في حني أن شركة طالل أبو غزاله وشركاه الدولية فهي شركة تدقيق حسابات واستشارات تقدم
خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باإلضافة إلى حلول األعمال.
ورأت اجمللة الى أن الدكتور طالل أبوغزاله تنبه قبل أي شخصية آخرى في املنطقة إلى أهمية امللكية الفكرية قبل عدة سنوات.
ويعتقد بأن التعليم اإللكتروني هو الطريق إلى املستقبل .فهنالك دراسة تظهر فيها التنبؤات بأنه بحلول عام  ،2020سوف
تنتهج نسبة  %80من اجلامعات األمريكية التعليم اإلفتراضي وسيكون التعليم مباشرا ً على اإلنترنت .ومبا أن العالم يتحرك
بسرعة شديدة وإننا في مرحلة إنتقالية إال أن بعض الدول حتاول احلصول على إعتماد للتعليم املباشر عبر اإلنترنت .كما إن
تكنولوجيا املعلومات تتحرك قدما ً والتكنولوجيا التفاعلية هذه تسعى ألن تكون املفضلة مع مرور الوقت.
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برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية
أبوغزاله في افتتاح مؤتمر حوكمة الشركات بجامعة الكسليك

المسؤولية االجتماعية هي رسالة لكل مؤمن
جونية ـ لبنان ،برعاية رئيس اجلمهورية
اللبنانية العماد ميشال سليمان ،نظمت
كل من جامعة الروح القدس -الكسليك
وجمعية كليات ادارة االعمال والعلوم
االقتصادية والسياسية فــي اجلامعــات
العربية املؤتـمر الـدولي بعنوان :حوكمــة
الشركــات عبــر االخالقيــات والثقافــة
والـمواطنــة :التقديـمـات والتوقعــــات
مبشاركة حشد من املفكرين واالكادمييني
ورجال السياسة واالقتصاد والقانـــون
وقادة اجملتمــع الـمدني ومـمثلـي وسائل
االعـــالم.
والقى سعــادة الدكتور طـالل أبوغـــزاله
كلمــة فـي اجللسة االفتتاحية بعنــوان
«ماذا نعطي وماذا نتوقع» اوضح فيها بان
املسؤولية االجتماعية هي جتسيد لعالقة
الشراكة بني الشركة الصاحلــة والـمواطن
الصالح مــع اجملتمع كما انها نتــاج ادراك
الفرد والشركة بفضل اجملتمع والتعبيـر عن
االمتنان لذلك الفضل كما انها تعني دمج
القيم واالعتبارات االجتماعية في االنشطة
اليومية واالستراتيجية لالعمــال بحيــث
تصبح الضميرالعملي

وقال د.أبو غزاله بان هذا املفهوم كان وراء
اطالق امليثاق العاملي لألمم املتحدة عام 2000
والذي تشرفت بان كنت احد مؤسسيه
ونائبا ً لرئيسه امني عام االمم املتحدة السيد
كوفي عنان وقتها ثم بعده السيد بان كي
مون ،هذا االتفاق الذي يتضمن عشرة مبادئ
وهي انه يتعني على املؤسسات التجارية
دعم حماية واحترام حقوق االنسان املعلنة
دوليا ً وبأنها ليست ضالعة في انتهاكات
وقال ان جتـربة مجموعة أبوغزاله اثبتت أن هذه احلقوق ،كما يتعني عليها احترام حرية
اجملتمع يزيد من فضله على الشركة والفرد ،تكوين اجلمعيات واالعتراف الفعلي باحلق
في املساواة والقضاء على جميع اشكال
تقديرا ً للشعور باملسؤولية.
السخرة والعمل اجلبري.
وأضاف ،هناك من يوجه االنتقاد ملن يؤدي
املسؤولية االجتماعية بأنه يستفيد اعالميا ً وأكدت هذه املبادئ على االلغاء الفعلي
او معنويـا ً أو مـادياً ،وهذا االنتقاد ال قيمـة لعمل االطفال والقضاء على التمييز في
له واالجــدر باملنتقد ان يـؤدي هذا الـواجب مجال التوظيف ،واملهن والتشجيع على
فيفيد ويستفيـد مباشرة او بطريقــة غير اتباع نهج احترازي ازاء جميع التحديات
البيئية ،اضافة الى القيام مببادرات لتوسيع
مباشرة.

نطاق املسؤولية البيئية وتشجيــع تطوير
التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة ويتضمن
املبــدأ العاشر مكافحـة الفسـاد بكــل
اشكاله مبا فيها االلتزام والرشى.
وقال د.أبوغــزاله لقد ساهمنا في انشاء
مراكز للميثاق العاملي في حل من القاهــرة
وعمان ودمشق ،وقال نتطلع ان تقود جامعة
الكسليك انشاء مراكز في لبنان.
واختتم أبوغــزاله بالقــول ان املسؤوليــة
االجتماعيـة هـي رسالة لكل مؤمـن  ،فقد
قالت االم تريــزا :اذا كنــا ال نستطيـــــع
ان نحب الناس الذين نراهــم ،فكيف لنــا
ان نحـب اهلل الـذي ال نــراه ،وقال البـرت
اينشتايـن :بـان الديــن احلقيقــي هـو ان
تعيــش حياتـك بكل جوارحــك وبكــــل
مافــي نفســك مــن خيــر واستقامـــة
وصـــالح.
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أبوغزاله يطلق مبادرة  TAG-UNDPللمرأة المعرفية
ويقول :ال عذر للمرأة أال تساهم في صنع المعرفة والثروة
عمان  -نظم املكتب اإلقليمي لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في الدول
ّ
العربية مشاورة إقليمية رفيعة املستوى في عمان لعرض مبادرة جديدة
والفعالة للمراة العربية في احلياة
بعنوان «تعزيز املشاركة الشاملة
ّ
العامة -مشروع مشاركة» ،بحضور معالي السيدة رمي أبوحسان وزيرة
التنمية االجتماعية والدكتورة سميرة التويجري املديرة االقليمية  /هيئة
االمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ومعالي الدكتورة سيما
بحوت األمني العام املساعد لألمم املتحدة واملديرة االقليمية ملكتب الدول
العربية برنامج األمم املتحدة االمنائي ومعالي الدكتور هيفاء أبوغزاله،
األمني العام املساعد ورئيس قسم اإلعالم واإلتصال في جامعة الدول
العربية.
وتهدف صياغة مشروع مشاركة على مدى السنوات الثالث املقبلة
إلى معاجلة القصور في املشاركة في احلياة العامة ومعاجلة اإلنتقاص
من حقوق املواطنة للمرأة في املنطقة العربية ،كما تهدف إلى ضمان
املساواة بني اجلنسني خاصة في البلدان التي متر في مرحلة إنتقالية.
وتتلخص احلصيلة اإلجمالية للمشروع بالعبارة التالية «يتحقق التقدم
بصورة أسرع من خالل تقليص عدم املساواة بني اجلنسني ومن خالل تعزيز
متكني املراة»
وشارك في احلوار واملشاورات حشد من السيدات ميثلن جامعة الدول
العربية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومراكز الدراسات ومجالس حقوق
اإلنسان واملرأة ومؤسسات عربية ودولية معنية باملراة وأكادمييات وقيادات
نسائية من اجملتمع املدني من  12دولة عربية ومجموعة كبيرة من أصحاب
املصلحة من حكومات وخبراء وناشطني وجهات مانحة على الصعيدين
اإلقليمي والدولي.
وقد قدمت معالي الدكتور سيما بحوث الشكر للدكتور أبوغزاله مشيدة
بجهوده في خدمة اجملتمع العربي.

وأضاف كما وجدنا غيابا ً للمرأة في شراكتنا مع اللجنة االقتصادية
وحتدث سعادة الدكتور طالل ابوغزاله في اجللسة العامة اخلتامية وثمن واالجتماعية لغرب آسيا – االمم احملتدة في برنامج رحالت االبداع املعرفي.
اجلهود الهامة التي يقودها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمات األخرى
املعنية باملرأة والتي تناولت كافة جوانب حقوق املرأة وطالب ابوغزاله املرأة وأوضح ابوغزاله أن ما نحتاجه هو برنامج توعية وتوجيه من خالل إنشاء
نفسها واملنظمات املعنية بها بالتحول إلى أولية جديدة.
موقع إعالمي يتضمن قاعدة معلومات لغرض حتقيق حتول في اجملتمع
النسائي إلى اإلختراع املعرفي وحقيبة إبداع معرفي رقمية.
وأعرب د.أبوغزاله عن إعتزازه بالشراكه مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
التي أنتجت حقيبة األعمال للمبادرين  SME Toolkitوالتي ساعدت اآلالف وأكد بهذا الصدد أنه ليس هناك أي عذر للمراة أال تساهم في صنع
في إقامة وتطوير مشاريعهم وقال ،لقد حان الوقت ألعرض على البرنامج املعرفة والثروة ،وقال بأن اإلبداع الرقمي قرار ذاتي ال يحتاج إال إلى القدرة
شراكة جديدة في مجال توجيه (وليس متكني) املرأة لصنع املعرفة وصنع العقلية واإلتصاالتية وهما متاحتان للرجل واملراة على قدر واحد ،وأشار
الثروة ،مضيفا ً أن صنع املعرفة اليحتاج إلى متكني بل إلى قرار ذاتي ،وهذه إلى تفوق املراة في مراكز مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة كما أشار إلى
املبادرة هي « »TAG-UNDPللمرأة املعرفية .وأشاد د .أبوغزاله بدور وقيادة أن اجلوائز الثالث األولى للتفوق في كلية طالل ابوغزاله للدراسات العليا
معالي د .سيما بحوث في عملية التنمية العربية.
في إدارة األعمال حتصل عليها اخلريجات وليس اخلريجني.
وأشار الى شراكة مجموعة طالل ابوغزاله مع منظمة األمم املتحدة
للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» حول استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت في التعليم في الدول العربية والتي صدر عنها أول تقرير
يشمل خمس دول وقال لم يتضمن التقرير أي احصاء عن حصة املرأة،

وفي ختام كلمته توجة الدكتور أبوغزاله إلى احلضور بالقول :أقول للمرأة
أن العالم سيشهدعام  2050التوحد بني اإلنسان واآلله وال أخالنا نريد أن
يصبح العالم املتوحد للرجال دون النساء وأعلن صراحة انني أحب العالم
القادم أن يتم فيه توحد بني الرجل واملراة ( تقنياً) قبل التوحد مع اآلله.
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أبوغزاله :انشاء قاعدة بيانات الكترونية عربية موثقة
تشمل البلدان العربية والعالم تبدأ من األردن والبحرين

وقعت في مقـر ملتقى طالل أبوغــزاله
املعرفـي اتفاقيــة شراكة بني الشركة
العربية لتقنية املعلومــات الدوليــة
أحد شركات مجموعــة طالل أبوغزاله
وشركة إيه أم أس للدعايـة واالعـالن
ومقرها البحرين ،تهدف االتفاقية الــى
بنـاء قاعدة بيانـات الكترونيـة عربيــة
موثقة تشمــل كــل مواطن في جمع
البلدان العربية ،وبحيـث حتتــوي على
معلومــات شاملــة وذات داللة عــن
شخصية املواطنني.
ويبدأ هذا البرنامج الطموح في البلدين
الشقيقني اململكة األردنية الهاشمية
ومملكة البحرين ويشمل جميع مواطني الدولتني أينما تواجدوا ثم ينطلق بعد ذلك الى الدول العربية األخرى والعالم.
وقد بارك سعادة الدكتور طالل أبوغزاله اإلتفاقية مؤكدا ً على أهمية هذا املشروع كون املنطقة العربية تفتقد الى
قاعدة بيانات مصنفة ذات مصداقية ،مما ينمي القدرات املعرفية لدى فئات اجملتمع ويعزز التوجهات نحو التحول الى
مجتمعات املعرفة.
وقد وقع االتفاقية الدكتور محمد عبدالكرمي املناعي رئيس مجلس ادارة إيه أم أس واالستاذ صالح أبوعصبه املدير
التنفيذي للعربية لتقنية املعلومات الدولية ،بحضور السيد عبد العزيز عبد الكرمي املناعي وعدد من مدراء مجموعة
طالل أبوغزاله.
هذا وقد جرى تشكيل فريق عمل من اجلانبني أوكلت له مهمة وضع خطة مشتركة لوضع األولويات وتنفيذ بنود
البرنامج على مراحل تبدأ من األردن البحرين.
وأعرب الدكتور املناعي عن إعتزازه بالتعاون مع مجموعة طالل أبوغزاله وقال أن ما أجنز اليوم مينحنا قوة إقليمية
وعاملية تساعدنا على حتقيق األهداف ،موضحا ً بأن املشروع قابل للتطوير باستمرار ويستوعب كل األفكار املبدعة
واخلالقة ،ويشمل كافة اخلدمات والقطاعات االقتصادية والتنموية واخلدمات والتعليم وقطاع الشباب واألسر مبا في
ذلك ربات البيوت.
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ورشة تعريفية عن المجموعة في جامعة الخليل

رام اهلل ـ فلسطني عقدت في جامعة اخلليل ورشة عمل
تعريفية حول مجموعة طالل ابوغزاله الدولية واجملمع الدولي
العربي للمحاسبني القانونيني بحضور الدكتور باسل النتشة
ـ عميد كلية التمويل واإلدارة ,واالستاذ جمال ملحم ـ املدير
التنفيذي جملموعه طالل أبوغزاله ،وعدد من األكادمييني بكلية
التمويل واإلدارة وحشد من طلبة الكلية.
بدأت الورشة بكلمة افتتاحية ترحيبية لعميد كلية التمويل
واإلدارة الدكتور باسل النتشة ،حيث رحب بالضيوف واحلضور،
وأشاد بالدور الكبير واجلهد الذي تبذله مجموعة طالل ابوغزاله
الدولية في بناء املعرفة وتعزيز ثقافة التطور املستمر لدى فئات
اجملتمع اخملتلفة من أكادمييني ومهنيني وطلبة ،وأعرب عن أمله
في ان تكون هذه الورشة بداية للتعاون املشترك ما بني اجلامعة
ومجموعة طالل أبوغزاله مستقبال.

وحتدث السيد محمد احلاج منسق اجملمع عن دور اجملمع في بناء
القدرات املهنية ذات العالقة باحملاسبة والتدقيق على املستوى
العربي  ,وتطرق الى أهم الشهادات املهنية التي مينحها اجملمع
ومدى االعتراف الدولي بها وأهميتها في السوق العربية لدعم
القدرات التنافسية واللحاق باالقتصاديات املتطورة  ,واكد احلاج
على الرسالة التي يحملها اجملمع والغاية التي وجد من اجلها
أال وهي االرتقاء مبهنتي احملاسبة والتدقيق على املستوى العربي
وتخريج جيل جديد من احملاسبني العرب.

والتقى السيد جمال ملحم مع رئيس جامعة اخلليل األستاذ
الدكتور احمد العطــاونة حيث عبر الدكتور العطاونة عن
شكره واعتزازه مبجموعة طالل أبوغــزاله الدولية واجملمع
الدولي العربي للمحاسبني القانونني وما أُجنز على املستوى
العربي والدولي ,وأعرب عن الرغبة في التعاون مع اجملموعة
واجملمع ومت االتفاق على تفعيل دورات اجملمع في اجلامعة أمال في
ومن جانبه ،أشاد السيد جمال ملحم مبكانة جامعة اخلليل توسيع آفاق التعاون املشترك مستقبال.
ومسيرتها التعليمية ,واهتمام عمادة كلية التمويل واإلدارة
بتعريف طلبتها بالواقع العملي ،وتطرق السيد ملحم إلى جامعة اخلليل
التعريف مبجموعة طالل أبوغــزاله واجلهد التي تبذله في خدمة تأسست جامعة اخلليل عام  1971في فلسطني ،وهي صرح
االقتصاد الفلسطيني واالقتصاديات العربية وتعزيز نشر الوعي علمي رائد يضم تسع كليات بتخصصات مختلفة ومتنوعة,
واملعرفة في كافة األوساط املهنية ،وفي ختام كلمته وجه رسالة وتضم اجلامعة في البرامج املتنوعه التي تطرحها ما يزيد عن
للطلبة باملثابرة والبحث عن املعرفة والسعي للتعلم الذاتي من سبعة اآلالف وخمسمائة طالب وطالبة.
اجل املنافسة في سوق العمل وتلبية حاجاته.
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بروشور المسؤولية االجتماعية للشركات خطوة هامة
أبوغزاله :علينا كقطاع خاص واجب ومسؤولية كشركاء في الوطن

شهدت غرفة جتارة عمان حفل إطالق بروشور املسؤولية أن تشجيع تطبيق مفاهيم املسؤولية االجتماعية للشركات
االجتماعية للشركات الذي جاء كثمرة جلهد وتعاون مشترك بني أصبح أحد املعايير الدولية لتصنيف األعمال واألنشطة االقتصادية
مجموعة طالل ابوغزاله وغرفة جتارة عمان والسفارة الهولندية .للشركات ،مؤكدا ً على الدور الهام للمسؤولية اجملتمعية كعامل
رئيسي في عملية التنمية املستدامة.
وجرى احلفل برعاية معالي السيدة رمي أبوحسان وزيرة التنمية
ً
االجتماعية ،بحضور سعادة الدكتور طالل ابوغزاله ورئيس غرفة وقال بأن غرفة جتارة عمان تتطلع مستقبال الى انتهاج مسيرة
جتارة عمان والسفير الهولندي وأعضاء مجلس ادارة غرفة جتارة جديدة تُ ْقوم على توحيد جهود الشركات واملؤسسات العاملة في
عمان وعدد من رجال االعمال وقادة اجملتمع املدني.
القطاع اخلاص من أجل توسيع قاعدة تطبيق مجاالت املسؤولية
االجتماعية.
الوزيرة �أبوح�سان� :أثمن هذه املبادرة
ً
وحتدثت معالي الوزيرة رمي أبو حسان وثمنت هذه املبادرة التي لم وأشار الى أن بروشور املسؤولية االجتماعية يتضمن تعريفا للشركات
تكتف بالدعوات أو بالطروحات بل ترجمت ذلك في منهج عملي أثناء ممارستها ألعمالها بحيث تأخذ بعني االعتبار االهتمام في تأثير
مصاغ على شكل التزام أخالقي وعملي في وثائق مكتوبة من أعمالها على اجملتمع واحلفاظ على البيئة واستدامة االعمال.
أجل أن يكون مبثابة تعهد شخص على كل الشركات وعلى كل
رجال االعمال ،مما يؤدي الى وجود جبهة داعمة للعمل االجتماعي د� .أبوغزاله :علينا واجب ك�رشكاء يف الوطن
والتطوعي ستترك بصمات حقيقية على تطور ذلك العمل وتقدمه .أكد الدكتور طالل أبوغزاله املتحدث الرئيسي في احلفل بأنه يتعني
على الشركات أن تكون أخالقية كاألفراد الطبيعيني ،اذ تعتبر
وأبدت الوزيرة اعجابها مبا ورد في كتيب املسؤولية اجملتمعية من املسؤولية اإلجتماعية للشركات مجرد إطار أخالقي متاما ً كاألطر
فوائد وتطلعات تسهم في حتسني فهم املساهمة االيجابية التي األخالقية لألفراد.
تقدمها الشركات واملؤسسات نحو مجتمع أكثر انصافاً ،وقدمت
الشكر لسفارة هولندا ومجموعة طالل أبوغزاله وغرفة جتارة عمان وقال بأن إيثار الشركات واجب ومسؤولية ،كما أن األنشطة التي
لدعمهم والتزامهم وجهودهم لتنفيذ املبادرة.
تعكس املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص هي شكل من
أشكال املواطنة الصاحلة .وأن تكون الشركة «مواطن صالح» من
مراد :توحيد جهود ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات.
خالل رد اجلميل الى اجملتمع وتعزيز اخلير االجتماعي بغض النظر فيما
وكان السيد عيسى حيدر مراد رئيس الغرفة قد أوضح في كلمته إذا كانت ستجني ماليا ً ثمار ما زرعته روحياً.
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ودعا الدكتور أبوغزاله غرفة التجارة الى تطبيق مشروع إنشاء وحدة
خدمة اجملتمع كدائرة متفرغة لهذا الغرض ،وقال قد يكون هذا احلدث
بداية حلل مشكلة األردن االقتصادية ،وقال يجب أن نقود وبإقرار ذاتي
ونتحمل جانبا ً من املسؤولية كقطاع خاص قبل احلكومة ونقوم
بواجبنا بالدعم بصفتنا شركاء مع احلكومة في الوطن.

مع مجموعة طالل أبوغــزاله وغرفة جتارة عمان ورشة عمل دعت
اليها الشركات االردنية لبحث موضوع املسؤولية اجملتمعية في
عامي  2013و  ،2104وكنتيجة لنتائج هاتني الورشتني ،استطعنا
التواصل إلجناز هذا البروشور وقدم الشكر للشركاء في هذا اجلهد،
وهذا يعكس مثاال ً جيدا ً على التعاون بني هولندا واألردن.

وأوضح د .أبوغزاله بأن مجموعتنا (طالل أبوغزاله) التزمت أن تتبنى
ما يتجاوز مجرد األرباح ،ووضعت رسالة لها «تقدمي خدمات عالية
اجلودة وبناء القدرات واإلسهام في التنمية االجتماعية واالقتصادية
للعالم العربي» وقال بأن اجملموعة احد املؤسسني لالتفاق العاملي
لألمم املتحدة منذ إنشائه وهو مبادرة هامة في مجال املسؤولية
االجتماعية على املستوى العاملي .وكان لي شرف تولي منصب أول
نائب لرئيسه األمني العام لألمم املتحدة السابق كوفي عنان واحلالي
بان كي مون.

نا�رص الدين :ا�ستكمال ت�سجيل ال�شبكة االردنية
ومن جهته أعلن األستاذ مصطفى ناصر الدين رئيس جمعية
الشبكة األردنية للميثاق العاملي عن استكمال تسجيل اجلمعيــة
االردنية للميثاق العاملي ،متاشيا ً مع توصيات إنشاء فروع وطنية
وإقليميــة في كافــة دول العالم ،والتي أوكل تنفيذها من قبــل
امليثاق العاملي الى سعادة الدكتور طــالل ابوغــزاله بصفته نائب
رئيــس امليثاق .واقترح أن تستضيف غرفة جتارة عمان اجلمعية في
مبنى الغرفة ،لتساهم في حتقيق األهداف التنموية االقتصادية مبا
يخدم فئات اجملتمع واالقتصاد الوطني.

كلمة ال�سفري الهولندي:
وأوضح السيد بول فاندل ايجسل سفير هولندا بأن احلكومة وثمن احلضور هذه املبادرة ّ
اخللقة وقدم عدد من رجال االعمال وقادة
الهولندية مهتمة مبوضوع املسؤولية االجتماعية ملا لها من تأثير اجملتمع املدني مداخالت وأفكار واقتراحات أثْرت املوضوع.
ايجابي على اجملتمع واالقتصاد وقال لقد نظمت السفارة بالتعاون
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بحضور هيئات عربية عامة وخاصة واالتحاد األوروبي
طالل أبوغزاله لتقنية المعلومات الدولية تشارك في االجتماع التمهيدي
الطالق مشروع الخطط التعليمية في البرمجيات المفتوحة OSSCOM
بون ،املانيا - ،شاركت طالل أبوغزاله لتقنية املعلومات الدولية ( )TAGITIفي
االجتماع التمهيدي الطالق مشروع مجتمعات املصادر املفتوحة للبرمجيات
( )OSSCOMالذي استضافه قسم علوم احلاسوب في جامعة بون راين زيغ
للعلوم التطبيقية ومقرها املانيا.
وحضر االجتماع الذي استغرق يومان عشر شركاء من خمسة بلدان ممن
وافقوا على خطة عمل مدتها ثالث سنوات لتنفيذ املشروع.
ويهدف مشروع  OSSCOMالذي متوله املفوضية األوروبية ـ برنامج متبوس
إلى تعزيز استخدام البرمجيات مفتوحة املصدر في تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ( )ICTفي كل من األردن ولبنان ،وذلك بتزويد اخلريجني باملهارات
الضرورية لتحسني فرصهم في سوق العمل و متكينهم من املساهمة في
عملية التحديث في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .حيث تشكل
اجلامعات مراكز للتميز ومراكز لبرمجيات املصدر املفتوح لتقدمي الدعم الالزم
للشركات احمللية بشكل خاص وللمجتمع بوجه عام .وثمة هدف رئيسي لهذا
املشروع يتمثل في حتسني التعاون بني اجلامعات واملؤسسات احمللية املعنية اضافة الى إنشاء شبكة لهذا الغرض.
وضم وفد طالل أبوغزاله لتقنية املعلومات كال من االستاذ مصطفى ناصر الدين ،املدير التنفيذي في مجموعة طالل أبوغزاله ،واالستاذ رامز قنيبي،
مدير تطوير املواقع لدى شركة طالل ابوغزاله لتقنية املعلومات الدولية.
وقال االستاذ مصطفى ناصر الدين« :قدم الوفد عرضا موجزا عن اخلدمات املهنية التي تقدمها مجموعة طالل أبوغزاله من خالل مكاتبها الثمانني
حول العالم وذلك باإلضافة إلى دور أبوغزاله لتقنية املعلومات في مشروع .»OSSCOM
وصرح االستاذ رامز قنيبي« :سوف نعمل على تصميم وتطوير املوقع اإللكتروني للمشروع واإلشراف عليه وكذلك على البوابة االلكترونية لألعضاء»

اصدار النسخة العربية المترجمة من
إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2013
إنطالقا ً من املسؤولية املهنية جلمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني (األردن) وسعيها
ملواكبة التطورات وكل جديد في علوم احملاسبة والتدقيق فقد أصدرت اجلمعية والتي يرأس مجلس
إدارتها سعادة الدكتور طالل أبو غزالة ,أحدث نسخة عربية مترجمة من معايير احملاسبة الدولية
في القطاع العام ،بعد التعديالت التي قام بها مجلس معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام
(.)IPSASB
تتضمن نسخة عام  2013الفصول  4-1من إطار املفاهيم اخلاص بإعداد التقارير املالية ذات الغرض
العام حسب منشآت القطاع العام ،والتي مت إصدارها في يناير  .2013يتضمن دليل  2013كذلك
قائمة محدثة مبعايير احملاسبة الدولية في القطاع العام التي تُطبق على البيانات املالية السنوية
التي تغطي الفترات التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعد ذلك ،وقائمة مبعايير احملاسبة الدولية في
القطاع العام التي تُطبق على البيانات املالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  1يناير
 2014أو بعد ذلك.
وقد مت وضع املعايير والبيانات في كل من الدليلني من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية في
القطاع العام على التوالي .ويسهم االحتاد الدولي للمحاسبني في تيسير الهياكل والعمليات التي
تدعم عمليات هذين اجمللسني املستقلني في وضع املعايير ،مبا في ذلك نشر األدلة.
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أبوغزاله للتوظيف المهني
تشارك في اليوم الوظيفي في الجامعة الهاشمية
شاركت أبوغزاله للتوظيف املهني وتطوير املوارد البشرية وجامعة طالل
أبوغزاله واجملمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني في اليوم الوظيفي
الذي أقيم في حرم اجلامعة الهاشمية ،حيث مت التعريف عن خدمات اجملموعة
والدورات املتاحة وكيفية استفادة الطالب من هذه الدورات وارشاد الباحثني
عن العمل على الوظائف املتاحة باجملموعة والعمالء ،كما جرى إرشادهم
حول كيفية كتابة السيرة الذاتية وإجراء مقابالت العمل .وقد شهد جناح
اجملموعة إقباال ً كبيرا ً من الطلبة واحلضور الذين حرصوا على التعرف على ما
تقدمه اجملموعة من خدمات في مجال التوظيف والبحث عن العمل.
وعرض ممثل اجلامعة البرامج األكادميية واملهنية التي تطرحها اجلامعة من
خالل شراكتها مع أرقى اجلامعات العاملية ،كما زار اجلناح الدكتور حسام
الدين خداش عميد كلية االقتصاد وعدد من أساتذة و اداريي اجلامعة حيث
أشادوا مبشاركة اجملموعة وما تقدمه من خدمات في اجملتمع.
حترص مجموعة طالل أبوغزاله على تنظيم املشاركة في معارض التوظيف التي تهدف إلى تهيئة فرص التواصل املباشر مع اجلهات التي تسعى إلى
توظيف الكفاءات في السوق العملية وإتاحة الفرصة للباحثني عن عمل للبحث عن وظيفة أو إليجاد فرصة أفضل في مختلف اجملاالت والقطاعات.

طالل أبوغزاله والمعهد الوطني للموسيقى
يطلقان االوركسترا االردنية الوطنية
عمان ـ جتري االستعدادات الطالق جمعية االوركسترا االردنيه الوطنية ،في اول اطالله رسميه لالوركسترا االردنيه الوطنيه في السابعه من مساء
الثالثاء يوم الرابع والعشرين من حزيران لعام  2014في مركز احلسني الثقافي ـ رأس العني ،ويجري االحتفال حتت رعايه جالله امللكه نور احلسني
ويستضيف احلفل سعاده الدكتور طالل أبوغزاله ومعالي أمني عمان السيد عقل بلتاجي.
وأوضح الدكتور طالل أبوغزاله بأن جاللة امللكة نور احلسني وافقت على توليها الرئاسة الفخرية جلمعية االوركسترا االردنيه الوطنية التي يرأسها
الدكتور أبوغزاله ،وستعنى اجلمعية باالبداع والفن والتميز املوسيقي مبشاركه والتزام ودعم الراعيني واحملبني للموسيقى من القطاع اخلاص والهيئات
الدبلوماسيه.
وأضاف د .أبوغزاله ان اجلمعية نتاج تعاون بني مجموعه طالل أبوغزاله واملعهد الوطني للموسيقى التابع ملؤسسة امللك احلسني بهدف احياء أوركسترا
املعهد انسجاما ً مع رؤية جالله امللكه نور للموسيقى باعتبار املوسيقى جزء من التراث االردني وعرض مواهب املوسيقيني االردنيني في العالم.
وتهدف جمعية االوركسترا االردنيه الوطنية الى وضع االردن على اخلريطه املوسيقيه العامليه وتسويق اجنازاتها موسيقياً ،وتطوير فرص عمل
للموسيقيني االردنيني في حقل املوسيقى ،وتعزيز عملية التبادل الثقافي ،كما تسهم في تطوير السياحتني الداخليه واخلارجيه وذلك من خالل تنظيم
برامج متنوعه من الفعاليات الفنيه التي تعكس اجنازات االردن على هذا الصعيد ،مستفيده من املواقع االثريه في عمان.
وقال أبوغزاله بأن العمل جارٍ لتشكيل مجلس إدارة للجمعيه يضم نخبه من املهتمني وعشاق موسيقى االوركسترا في االردن.
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أنشطـة مجتمــع طــالل ابوغــزاله للمعــرفة ـ نيسـان 2014
عقد مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة العديد من الدورات التدريبية خالل شهر نيسان ،حيث مت عقد عدة
دورات في مجال املهارات االساسية منها مهارات العرض والتقدمي ،فن االتكيت وخدمة العمالء ،املهارات
القيادية وبناء فريق العمل باالضافة الى حل املشكالت واتخاذ القرارات .وقدشارك في هذه الدورات حوالي
مائة متدرب من مختلف التخصصات.
وفي مجال دبلوم أبوغزاله التدريبي مت عقد اكثر من عشر دورات تدريبية تناولت مواضيع متعددة منها
الهياكل التنظيمية ،التحليل والوصف الوظيفي في مجال ادارة املوارد البشرية .اما في مجال دبلوم احملاسبة
فقد مت عقد دورة معايير احملاسبة الدولية باالضافة الى دورة التحليل املالي باستخدام احلاسوب .كما مت عقد
دورة الترجمة التحريرية ودورة ترجمة العقود واالتفاقيات وذلك ضمن دبلوم الترجمة .باالضافة الى ذلك مت
عقد دورتني في مجال دبلوم التسويق االولى بعنوان التسويق الدولي والثانية حول التسويق الصيدالني .وقد
متيزت هذه الدورات والتي حضرها اكثر من  75متدربا ً بالتطبيقات العملية املكثفة.
وفي مجال البرامج التدريبية املتخصصة مت عقد دورة تدريب املدربني اما في مجال احملاضرات التوعوية فقد
عقد املركز محاضرة بعنوان كتابة السيرة الذاتية ومقابالت العمل ،حضرها العديد من املهتمني الذين أثنوا
بدورهم على دور مجتمع املعرفة في صقل مهاراتهم وخبراتهم.
وضمن املسؤولية االجتماعية التي يضطلع بها املركز يتم التنسيق حاليا مع عدة جهات عامة وخاصة
لفتح مراكز معرفة في جميع انحاء اململكة وذلك بناء على توجيهات سعادة الدكتور طالل أبوغـــزاله.
كما استمر املركز في هذا الصدد بتقديـــم دورات تدريبيــة مجــانية ملنتسبي صنـدوق االمــان لرعاية
االيتـــام وبالتعـــاون مـــع شـــركة أمنيــة لالتصاالت.
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إصدار «معجم أبوغزاله القانوني»

أصدرت مجموعة طالل أبوغزاله حديثا ً معجم أبوغزاله القانوني وهو املعجم السادس ضمن
سلسلة إصدارات علمية مهنية متخصصة ،ويغطي املعجم مجموعة محاور ال تتوفر مجتمعة
في القواميس التقليدية كمحور امللكية الفكرية بأبعاده اجلديدة ،ومحور القانون الدولي ،ال سيما
محور الدستورية احمللية ،والدستورية العاملية الذي تتجلى فيه إنتقال البشرية من مرحلة القومية
والدولية إلى مرحلة العاملية ،إضافة إلى محور التقنيات املوافقة للشريعة وخاصة عقب األزمة
املالية التي عصفت بإقتصادات العالم.
وهناك محور عن اجلرائم اجلنائية احلديثة مثل غسيل األموال والفساد واإلحتكار ،إضافة إلى
اإلستراتيجيات القانونية والتجارية في توجيه الشركات والتجارة الدولية واحلكم الرشيد للشركات،
ومت تخصيص جزء لإلستثمار وممارساته املثلى وعمليات اإلستحواذ واإلندماج ،وجزء آخر يتناول علم
اإلجرام والعقاب.

