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اتفاقية تعاون بين «أبوغزاله» و«مركز
الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير»
إلعداد وتطبيق نظام  AS9100في
مختبرات الطيران التابعة للمركز

في هذا اإلصدار:
اتفاقية تعاون بين «أبوغزاله» و»مركز الملك
عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير» إلعداد وتطبيق
نظام  AS9100في مختبرات الطيران التابعة
للمركز
«أبوغزاله» و«اإلسكوا» و«المنظمة العربية
للتنمية الصناعية» يطلقون المشروع العربي
للنانوتكنولوجي في تحلية المياه والطاقة الشمسية
أبوغزاله والمدير الجديد لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في األردن يدرسان تعاوناً مستقبلياً
«أبوغزاله لالستشارات» توقع اتفاقية تعاون
استراتيجية مع «تادي إلدارة االستثمار» الصينية
اتفاقية بين طالل أبوغزاله لالستشارات ووزارة
العدل ألرشفة ملفات الدعاوى ووثائق كاتب العدل
وزير األشغال وأبوغزاله :خطة عمل لحلول اإلسكان
في األردن

عمان  -وقعت شركة أبوغزاله وشركاه
الستشا رات أنظمة الجودة و مركز الملك عبد
هللا الثاني للتصميم والتطوير اتفاقية تعاون
إلعداد وتطبيق نظام( )AS9100نظام إدارة
الجودة المتعلق بمنشآت الطي ران.
وتعد مجموعة طالل أبوغزاله التي تأسست
عام  1972أكبر مجموعة عالمية من شركات
الخدمات المهنية التي تعمل في مختلف
وتعمل المجموعة من خالل
المجاالت.
مكاتبها البالغ عددها  86مكتبا و 180مكتب
تمثيل حول العالم.
وتعتبر شركة أبوغزاله وشركاه الستشا رات
أنظمة الجودة أحد شركات المجموعة
المتخصصة بإعداد أنظمة اإلدارة وأنظمة
الجودة المختلفة مثل اآليزو  ،9001:2015اآليزو
 ،14001:2015األوساس  2007 :18001وأنظمة
متخصصة بالصناعات الغذائية والصناعات
الدوائية باإلضافة إلى مجاالت الطي ران
وغيرها .قامت الشركة بتنفيذ عدد كبير من

المشاريع مع الكثير من الشركات والمؤسسات
الربحية وغير الربحية والمؤسسات الحكومية
والمؤسسات التعليمية.
ومركز الملك عبد هللا الثاني للتصميم والتطوير
( )KADDBمؤسسة حكومية مستقلة تعمل تحت
مظلة القوات المسلحة األردنية يهدف إلى أن يكون
مرك زا للدفاع وأبحاث األمن العالمي والتنمية في
المنطقة .ويتلخص نشاط عمل المركز حول
التصميم والتطوير للمنتجات والمشاريع الدفاعية،
والفحص والتقييم ،وإيجاد الحلول التي تلبي
متطلبات المستخدم والعمل كحاضنة تكنولوجية
في المملكة ،باإلضافة الى تقديم دورات تكنولوجيا
الدفاع لمنتسبي القوات المسلحة واألجهزة األمنية
وضباط جيوش الدول العربية والصديقة.
يطمح المركز إلى زيادة الوعي والمعرفة
والكفاءة المهنية عند الموظفين حول آليات
التصميم والتطوير ،وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ

التي تنطبق على جميع االحتياجات األمنية،
وتنمية العالقة مع الجامعات األردنية من خالل
خلق بيئة مناسبة للطالب لتطبيق أبحاثهم
ومشاريعهم العلمية.
وتعد هذه االتفاقية استكماال و تطوي را لنظام
إدارة الجودة المطبق أساسا في المركز و
المطابق للمواصفة  ISO9001بتطبيق أكثر
تخصصا لنظام جودة مطابق أيضا لمتطلبات
شركات الطي ران وفقا للمواصفة AS9100
والتي تعنى بشكل خاص حول تطبيق نظام إدارة
الطي ران(
جودة متخصص بمختب رات أسلحة
مثل الطائ رات بدون طيار ) ويعنى هذا النظام
بتطبيق كافة متطلبات نظام إدارة الجودة
المخصص لمختب رات شركات الطي ران ابتداء
من اإلج راءات اإلدارية و وصوال إلى اإلج راءات
الفنية بما في ذلك بيئة العمل و االختبا رات
الفنية المطلوبة و يعتبر هذا النظام دمج
لنظامي الجودة و الصحة و السالمة المهنية
(دمج بين إدارة الجودة و إدارة المخاطر) .

«أبوغزاله» و«اإلسكوا» و«المنظمة العربية للتنمية الصناعية» يطلقون المشروع العربي
للنانوتكنولوجي في تحلية المياه والطاقة الشمسية
والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
(االيدمو) التابعة لجامعة الدول العربية إلعداد
د راسات الجدوى للمشاريع التصنيعية التي تعتمد
على استخدام تقنية النانو في تحلية المياه والطاقة
الشمسية في الدول العربية.
ووفقا للمذكرة سيتم إعداد د راسات جدوى إلنشاء
صناعات على مستوى الوطن العربي تستخدم
تكنولوجيا النانو في توليد الطاقة عب راألشعة
الشمسية وفي تحلية المياه.
ويتضمن ذلك إطالق حملة توعوية من خالل
عمان  -وقعت شركة أبوغ زاله وشركاه لالستشا رات
األدوات اإلعالمية المختلفة لنشر الوعي حول
مذكرة تفاهم مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية
(النانوتكنولوجي) وتطبيقاتها في مختلف المجاالت
لغربي آسيا (اإلسكوا) التابعة لألمم المتحدة
وباألخص تحلية المياه والطاقة المتجددة.
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وتأتي هذه المذكرة تجسيداً لق رارات القمة العربية
االقتصادية في الكويت سنة  2013ولدور اإلسك وا
في تسخير العلوم والتكنولوجيا في تنفيذ أهداف
التنمية المستدامة والريادة العلمية في المنطقة
العربية تطبيقات النانوتكنولوجي والتي تمثل التوجه
المستقبلي للتطورات العلمية التي ستغير المعادلة وعبر عن اعت زازه بالتعاون مع مجموعة طالل أبوغ زاله
االقتصادية واالجتماعية من خالل تطبيقاتها العملية لما لها من دور ريادي كمؤسسة مهنية عريقة تعمل
وخاصة في المجاالت الصناعية المختلفة وأهمها على بلورة األفكار إلى خطط وب رامج قابلة للتنفيذ.
الطاقة والمياه والغذاء.
كما تهدف هذه المذكرة إلى تحديد أفكار مشاريع لتحلية
وأشار الدكتور أبوغ زاله إلى الدور الحيوي الذي المياه والطاقة الشمسية باستخدام النانوتكنولوجي في
ستحدثه تطبيقات النانوتكنولوجي وخاصة في حال الدول العربية ،ومن ثم إعداد الدراسات الالزمة لتحويل
تضافر جهود القطاعين العام والخاص في إقامة تلك األفكار إلى مشاريع صناعية والترويج لها
مشاريع تحقق االستثمار األمثل للنانوتكنولوجي في بهدف جذب االستثمار ضمن ورشة علمية ومعرض
مختلف المجاالت ،مبينا أن ذلك سيسهم في تحويل متخصص.
تحديات التنمية المستدامة في العالم العربي إلى
فرص استثمارية هادفة تخلق العديد من فرص العمل وسيتم الت واصل والتنسيق مع مختلف الهيئات
ال واعدة ،وإحداث نقلة نوعية في دفع عجلة التنمية والجهات العلمية المعنية في األردن وباقي الدول
العربية ضمن نهج تشاركي يقوم على تبادل الخب رات
االقتصادية والبشرية.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز اإلسك وا واألفكار وتحقيق التشبيك الفعال بين مختلف األط راف
للتكنولوجيا الدكتور فؤاد م راد ،على أن التركيز على ذات العالقة.
إقامة مشاريع استثمارية صناعية تقوم على تسخير
النانوتكنولوجي في مجاالت الطاقة والمياه سيحقق
قف زات نوعية القتصاديات الدول العربية ،مما س يُحدث
آثاراً إيجابية ملموسة على مختلف األصعدة.

أبوغزاله والمدير الجديد لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن يدرسان تعاونا ً مستقبليا ً
ع ّم ان  -ناقش سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله والمدير الجديد
لب رنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن معالي السيدة سارة
فيرير أوليفيال العديد من المسائل والتعاونات في مجاالت
متع ّددة.
ويجسّ د اللقاء العالقات القوية بين مجموعة طالل أبوغ زاله
وب رنامج األمم المتحدة اإلنمائي وف ْه م المجموعة العميق والفريد لعمل الب رنامج في األردن.
ً
قائال« :تفتخر طالل أبوغ زاله كونها جزءاً من بعثة
وخالل اللقاء ،رحّ ب الدكتور أبوغ زاله بالسيدة أوليفيال
ب رنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن».
وأضاف« :ك نّ ا وال زلنا داعمين بش ّدة لجهود وعمل ب رنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن .ونحن اآلن جاهزون
لنوسّ ع نطاق تعاوننا ليشمل المجاالت والقطاعات المختلفة من خالل شركاتنا ومكاتبنا حول العالم .نُ درك
تم يّز عالقتنا مع ب رنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والتي أثبتت نجاحها خالل العديد من الب رامج والدراسات التي
أجريناها سوياً».
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من جانبها ،ع بّرت الس يّدة أوليفيال عن إعجابها بالعمل الذي أنجزه الدكتور طالل أبوغ زاله ومجموعته الدولية
حيث قالت« :أق ّدر ّ
كل ما تعلّ مته خالل هذا اللقاء حول قدرات وجهود مجموعة طالل أبوغ زاله الدولية ورئيسها
الدكتور طالل أبوغ زاله .أدعم فكرة مشاركة القطاع الخاص الذي يؤ ّدي دوراً كبي راً في المجاالت ال رئيسية التي
تُ ساهم في تحقيق الرفاه لجميع المجتمعات».
وب رنامج األمم المتحدة اإلنمائي كرّم الدكتور أبوغ زاله خالل العام الماضي عن دوره في تعزيز أهداف التنمية
خالل احتفال الب رنامج بالذكرى الخمسين لتأسيسه والذكرى األربعين لبداية عملياته في األردن.
وفي ذات العام ،أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي دراسة حول «األثر غير المباشر ألزمة الالجئين
السوريين على االقتصاد األردني» والتي م وّلها ب رنامج األمم المتح ّدة اإلنمائي وأع ّدتها طالل أبوغ زاله
لالستشارات (.)TAG-Consult
وتتعاون مجموعة طالل أبوغ زاله مع ب رنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العديد من المشاريع ،أه ّم ها في مجاالت
بناء القدرات بغية تحقيق تنمية مستدامة للشباب األردني والالجئين السوريين.
وعملت الس يّدة أوليفيال ،إسبانية الجنسية ،لمدة  16عاماً في منظومة األمم المتحدة عموماً وب رنامج األمم
مؤخ راً مستشاراً إقليمياً
المتحدة اإلنمائي خصوصاً في المقر ال رئيسي وفي بعض الدول األخرى .وقد تم تعيينها ّ
لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ( )UNDGفي نيويورك.
وتحمل الس يّدة أويفيال ،العاملة في قطاع التنمية والملمة بالعلوم السياسية والخبيرة في مجال حقوق اإلنسان
وقضايا الحوكمة ،شهادة ماجستير في العلوم السياسية واإلدارة العامة من الجامعة المستقلة في برشلونة
(إسبانيا) ودرجة ماجستير أوروبية في حقوق اإلنسان والديموق راطية من المركز المشترك بين الجامعات
األوروبية لحقوق اإلنسان وتطبيق الديمق راطية ( )EIUCفي إيطاليا.

«أبوغزاله لالستشارات» توقع اتفاقية تعاون استراتيجية مع «تادي إلدارة االستثمار» الصينية
ينتش وان ،مقاطعة نينغشيا ،الصين  -وقعت شركة طالل أبوغ زاله وشركاه
لالستشارات ( ،)TAG-Consultالعضو في مجموعة طالل أبوغ زاله
( )TAG-Orgاتفاقية تعاون است راتيجية مع شركة تادي ( )TADIإلدارة
االستثمار في نينغشيا الصينية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في
مجاالت التبادل الثقافي والتعليم والتدريب.
ووقع االتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة تادي ،السيد زهانغ ي وانهاو،
ومديرة مجموعة طالل أبوغ زاله في منطقة الصين العظمى ،السيدة نور شانغوي.
وأعرب سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله عن اعت زازه بهذه االتفاقية التي من شأنها أن توثق العالقات التاريخية
العربية  -الصينية ،معربا أيضا عن سعادته بالثقة التي منحتها الحكومة الصينية للمجموعة باعتبار طالل
أبوغ زاله  -قسم تأشي رات جمهورية الصين الشعبية ( - )TAG-Visaمؤسسة أردنية تمنح التأشي رات للم واطنين
األردنيين والمقيمين.
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ً
قائال« :نحن مسرورون بتأسيس معهد طالل أبوغ زاله – كونفوشيوس لتعليم اللغة
وأوضح الدكتور أبوغ زاله
الصينية في المنطقة العربية ،وفخورون لكوننا المؤسسة الخاصة الوحيدة التي تحظى بهذا النوع من التعاون
مع الحكومة الصينية».
ومنح فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية ،الدكتور شي جين بينغ في القاهرة ج وائز فخرية لعشر أشخاص،
ومنهم الدكتور أبوغ زاله ،وذلك تقدي راً لجهودهم في تعزيز العالقات الصينية العربية.
ووفقاً لالتفاقية ،يتعاون الطرفان من الناحية الثقافية مع الجامعات في تأسيس م راكز للتبادل الثقافي الصيني-
العربي ،وتقديم الخدمات االستشارية للدراسة في الشرق األوسط في السوق التعليمية المستهدفة ،وفي الترويج
للمنتجات الثقافية اإلبداعية والسياحة الثقافية ،كما يتعاونان مع الحكومات في إنشاء المدن الت وأم «الرديفة»
في دولتي الطرفين لعقد المعارض الثقافية والتجارية الدورية.
وأما في مجالي التعليم والتدريب ،فيتعاون الجانبان مع الجامعات وم راكز البحوث إلنشاء م راكز بحث «الح زام
والطريق» وذلك إلج راء الدراسات وتقديم المشورة في مختلف المجاالت.
وتماشياً مع خطط التعليم العالي في نينغشيا حسب مبادرة «الح زام والطريق» ،تتعاون مجموعة تادي ومجموعة
طالل أبوغ زاله مع الحكومات والجامعات والمشاريع لتأسيس وتمويل الجامعة الصينية العربية أو الجامعة
الصينية العربية للعلوم والتكنولوجيا مع إدخال مبادئ التدريس والتعليم في مجموعة طالل أبوغ زاله.
ومن أجل تنمية الم واهب متعددة المستويات ومتعددة االختصاصات من أجل التبادالت االقتصادية والثقافية
الصينية -العربية ،يتعاون الطرفان مع الكليات المتوسطة والمدارس الثانوية المتخصصة ،إليجاد كليات
اللغات تضم أقساما مستقلة للغة العربية ،على غ رار معهد كونفوشيوس ،وتقدم دورات حول اآلداب العربية
واإلسالمية واالقتصاد واألعمال والتعليم لمنح الدبلوم أو شهادة بالمهارة.
وبحث الجانبان مقترحات التعاون المتوقعة المستقبلية والتي تشمل التعاون في مجاالت االستشارات اإلدارية،
وحقوق الملكية الفكرية ،والتمويل اإلسالمي ،وتأسيس الشركات التابعة.
لمحة عن شركة تادي ( )TADIإلدارة االستثمار في نينغشيا
هي شركة إلدارة االستثمار ،رأسمالها المسجل  10مليون ي وان ،وتركز على إدارة االستثمار ،والبحوث التجارية،
وخدمات االستشارات في مجاالت الثقافة ،والتعليم ،واإلعالم ،والترفيه ،والسياحة ،والتسلية والصناعات الناشئة،
واألدوية الحيوية ،والمدن الذكية ،والرياضة ،والرعاية الصحية ،واإلنت رنت ،والبيانات الضخمة ،وغير ذلك من
المجاالت.
لمحة عن شركة طالل أبوغزاله وشركاه لالستشارات
تعد شركة طالل أبوغ زاله لالستشارات ( ،)TAG-Consultواحدة من الشركات األعضاء في مجموعة طالل
أبوغ زاله للخدمات المهنية والتعليمية العالمية ،وهي شركة مختصة في تقديم المشورة إلى الحكومات
والمنظمات ال رائدة والمؤسسات العامة.
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اتفاقية بين طالل أبوغزاله لالستشارات ووزارة العدل ألرشفة ملفات الدعاوى ووثائق كاتب
العدل
أوراقهم ومعامالتهم ،األمر الذي من شأنه في النهاية
أن يحقق السرعة والدقة في االج راءات والعدالة
الناجزة.
وأضاف جمالية أن األرشفة لملفات الدعاوى يساعد
أيضا المحامين في عملهم وم راجعتهم للمحاكم من
خالل االطالع على محاضر الدعاوى المؤرشفة
وسهولة استخ راج صور عن أوراق الدعاوى الموكلة
إليهم.
عمان  -وقعت وزارة العدل وشركة أبوغ زاله وشركاه
لالستشارات االتفاقية ألرشفة ملفات الدعاوى ووثائق
كاتب العدل كافة ،تنفيذا لخطة الوزارة االست راتيجية
لتطوير القضاء ،ومواكبة التطور وحماية كافة
وثائقها.

من جانبه وجه مدير األرشفة اإللكترونية في شركة
طالل أبوغ زاله سامر الرمحي الشكر للوزارة على
ثقتها بالشركة ومشروع األرشفة ،مشي را إلى أن
االتفاقية تتضمن أن تقوم الشركة بأرشفة عشرين
مليون وثيقة من ملفات الدعاوى بما في ذلك
الدعاوى التنفيذية ووثائق كاتب العدل في المحاكم
بدقة وبجودة عالية.

ووقع االتفاقية أمين عام الوزارة القاضي احمد
جمالية ،والمدير التنفيذي لشركة أبوغ زاله وشركاه
لالستشارات سامر أبوراشد ،بحضور ممثلين عن
وأضاف الرمحي أن هذه االتفاقية تأتي في إطار
الجانبين.
التعاون الذي تسعى له الشركة مع الوزارات والمؤسسات
وقال األمين العام القاضي أحمد جمالية أن الوزارة الحكومية كافة بما يخدم عمل هذه المؤسسات ويوفر
تسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في الخدمة للم واطنين.
تطوير اإلج راءات وتحديثها في المحاكم األمر الذي
يعود بالفائدة على المواطنين وغيرهم من متلقي ومجموعة طالل أبوغ زاله أنشأت مكتبها اإلقليمي
الخدمة ،مبينا أن ارشفة ملفات الدعاوى ووثائق لألرشفة االلكترونية في محافظة معان عام 2015
كاتب العدل يحقق الحماية والحفظ للملفات واألوراق لخدمة المؤسسات والمنشآت المحلية والعربية ،تماشيا
والمعامالت التي يجريها كاتب العدل كالوكاالت مع األساليب الحديثة في نظم المعلومات واالتصاالت
والكفاالت والعقود وغيرها.
والتي تعد من متطلبات العصر لم واكبة الثورات
ً
ً
التكنولوجية الحديثة التي احدثت انقالبا جذريا على
واضاف جمالية أن مشروع األرشفة من أهم المشاريع المفهوم التقليدي القديم للوثائق الورقية وآلية حفظها
التي تعنى بها الوزارة لغايات مواكبة التطورات وأرشفتها وتداولها ،وإيمانا بأهمية هذه التكنولوجيا في
الحديثة وإدخال التكنولوجيا في إج راءات عملها حفظ البيانات وتحويلها من الورقية إلى اإللكترونية
وعمل المحاكم بما يسهل على الموظفين من عملية في تحقيق الن زاهة وتوفير تكاليف إتالف المستندات
الوصول إلى الملفات واالوراق بسرعة ويسهل عمل الورقية وسهولة تداولها واسترجاعها إضافة إلى حماية
القضاة كما يسهل على المواطنين الحصول على المستندات من التعرض للتلف والسرقة.
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وزير األشغال وأبوغزاله :خطة عمل لحلول اإلسكان في األردن
تلك الحاجة والمعروض من االنتاج السكني،
تمهيداً إليجاد جملة من الحلول المبتكرة التي
من شأنها توفير سكن آمن وصحي ومستدام
وميسّ ر للمواطنين.
وعقدت الجلسة بحضور عطوفة مدير عام
المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري
السيد فارس الجنيدي ،والمهندسة مي عصفور
من المؤسسة ،والسيدة ليلى طشامنة من وزارة
عمان  -عقد سعادة الدكتور طالل أبوغزاله األشغال ،إضافة إلى فريق عمل إعداد الد راسة
ومعالي وزير األشغال العامة واإلسكان المهندس لدى شركة أبوغزاله وشركاه لالستشا رات.
سامي هلسه ،اجتماعا الستع راض مدى اإلنجاز
وسير العمل في إعداد الد راسة التقييمية لواقع وسلط كل من معالي وزير األشغال العامة
قطاع اإلسكان في المملكة األردنية الهاشمية.
واإلسكان وعطوفة مدير عام المؤسسة العامة
لإلسكان والتطوير الحضري الضوء على
وتمثل الد راسة الركيزة األساسية لقطاع اإلسكان جملة من النقاط الجوهرية المرتبطة بواقع
والتي سيتم بنا ًء عليها وضع خطة عمل تنفيذية الحال ضمن مختلف أنشطة القطاع والتي
ً
تتضمن
حلوال تعالج التحديات التي تواجه ستتناولها الدراسة بشكل معمق ،وأهمها
القطاع.
الجوانب المتعلقة بأبرز المتغيرات الراهنة
والمؤشرات االقتصادية واإلسكانية المرتبطة
واتفق الجانبان على تنظيم طاولة حوارية بنطاق الدراسة.
مستديرة الثالثاء المقبل في السابع من الشهر
الجاري في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي ،وتم استع راض سير العمل ضمن أبرز المحاور
المنهجية
واألطر
للد راسة
لبحث متطلبات قطاع اإلسكان يحضرها االست راتيجية
كافة المعنيين في القطاع وخاصة الجهات المتبعة لجعل الد راسة تحاكي حيثيات الوضع
والمؤسسات المعنية بالتمويل اإلسكاني ،القائم لقطاع اإلسكان بمختلف أبعاده ال
لتضمينها في خطة العمل.
سيما االقتصادي واالجتماعي والديموغ رافي
والتشريعي والتمويلي والهندسي وجوانب
ورحب سعادة رئيس مجموعة طالل أبوغزاله التخطيط الحضري وتنظيم األراضي وعوامل
بالحضور ،وأكد على ضرورة أن تركز الد راسة العرض والطلب على اإلنتاج السكني ومتطلبات
على اآلثار االجتماعية المباشرة وغير المباشرة البناء المستدام.
للقطاع كونه أحد أكثر القطاعات االقتصادية
مالمسة للمواطن.
وناقش المجتمعون األدوات التحليلية التي سيتم
من خاللها تحديد الفرص والتحديات المرتبطة
ً
وصوال إلى اقت راح حزمة من
وأوعز بضرورة أن تحدد الد راسة بدقة متناهية بكافة هذه الجوانب
الحاجة السكنية للمواطن ومعالجة الفجوة بين الحلول الناجعة.
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يشار إلى أنه تم عقد ورشات عمل خالل الشهر الماضي وسيتم عقد و راشت خالل الشهر الجاري
يتم خاللها تحليل وعرض أبرز النتائج التي يتم التوصل إليها خالل الد راسة حيث تشمل ورش
العمل لقاءات مع ممثلين من وزارة اإلسكان واألشغال العامة والبنك الدولي وجمعية المستثمرين
في قطاع اإلسكان وممثلين عن المؤسسات المالية المعنية بالتمويل اإلسكاني.
معلومات اإلتصال
لالستعالم يرجى االتصال بنا:
الموقع اإللكترونيwww.tag-consultants.com :
البريد اإللكترونيkabuosbeh@tagorg.com :
يتم نشر هذه النشرة اإلخبارية من قبل طالل أبوغ زاله وشركاه لإلستشارات ()TAG-Consult
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