
اإلصدار العاشر  -  كانون الثاني ٢٠١٧نشـرة إخباريــة

إلى  يهدف  المعرفي«  أبوغزاله  طالل  »ملتقى 
بحلول  معرفي«  »مجتمع  إلى  األردن  تحويل 

 ٢٠4٠

أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  أطلق   - عمان 
خطوة  في  المعرفي«،  أبوغزاله  طالل  »ملتقى 
تسعى إلى المضي قدما بالمجتمع األردني ليصبح 
قومي  ناتج  تحقيق  إلى  يهدف  معرفيا،  مجتمعا 

بقيمة 200 مليار دوالر عام 2040. 

العمومية  الجمعية  اجتماع  خالل  أبوغزاله  وقال 
أعضائه،  من  عدد  بحضور  عقد  الذي  للملتقى 
علينا  ما  جميعا  لندرك  يأتي  االجتماع  هذا  »إن 
من مسؤولية تجاه بالدنا«، حيث بلغ عدد أعضاء 
بوقتهم  تطوعوا  عضو،   900 يقارب  ما  الملتقى 

الوطن.  وعلمهم وجهدهم لخدمة هذا 

البالد  منها  تعاني  التي  »المشاكل  أن  إلى  وأشار 
ال يمكن أن تواجهها الحكومة منفردة، ويجب على 

كل منا أن يأخذ دوره في تولي زمام األمور«. 

اقتراح  الملتقى  خالل  من  واجبنا  »إن  قائال  وبين 

في هذا اإلصدار:

»ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي« يهدف إلى 
تحويل األردن إلى »مجتمع معرفي« بحلول 

٢٠4٠

جمانة طالل أبوغزاله على قائمة النساء 
األربعين األكثر إبداعا فوق سن األربعين في 

العالم

مكتب مجموعة أبوغزاله في معان يستقبل 
سعادة السفير اإلسباني 

»وزارة اإلسكان« تكلّف شركة طالل أبوغزاله 
لالستشارات إلعداد دراسة شاملة لقطاع اإلسكان 
في المملكة تمهيدا لوضع خطة إسكانية شاملة
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البرامج والقوانين والخطوات واإلجراءات لصانعي 
صناع  ليسوا  الملتقى  في  أنهم  مؤكدا  القرار«، 
مشاريع  تقديم  يستطيع  أبحاث  مركز  وإنما  قرار، 
أن رسالة  ليقرها، مضيفا  القرارات  قرارات لصانع 
حول  القرار  لصانعي  االقتراحات  إعداد  الملتقى 
تحول  تحقق  التي  االقتصادية،  السياسات  كافة 

)رقميا(. معرفيا  مجتمعا  ليصبح  األردن 

وشدد على أن الملتقى سيعمل من خالل مجموعة 
ثمان  عددها  والبالغ  المتخصصة  اللجان  من 
لجنة، والتي ستدرس وتعالج كل موضوع  وستون 
المعرفية،  األساليب  باستخدام  اقتراحها  وتقدم 
وذلك من خالل فرق عمل من الخبراء المختصين 
المعرفي،  التعليم  بمسارات  والمعنيين  والمهتمين 
المعرفي  واالقتصاد  المعرفية  التحتية  والبنية 
والحكومة المعرفية والعدالة االجتماعية المعرفية.

المعرفة  استعمال  الى  الوصول  نريد  »إننا  وأكد 
ستواجهنا  مشكلة  كل  ونحل  مجال  كل  في  لنبدع 
تقني  مجتمع  إلى  للوصول  التقنية  الحلول  ونقدم 
والحكومة  التعليم  حيث  من  سواء  جوانبه،  بكل 

المتطورة«.  التحتية  والبنية  اإللكترونية 

الرقمي  التعليم  على  يركز  الملتقى  أن  وبين 
للراغبين في الحصول عليه، وخاصة نشر  ونشره 
السوريين  الالجئين  تعليم  في  المجموعة  تجربة 

بريطانية،  أوروبية  بمنحة  الزعتري  مخيم  في 
من  الين  أون  جامعية  شهادات  على  ليحصلوا 

العالم وهم في مكانهم. أفضل جامعات 

األردن  تكون  أن  في  ليساهم  يعمل  أنه  إلى  وأشار 
دولة ال تحتاج الى مساعدات، وال يوجد فيها فقر، 
أي  يعمل  أن  يستطيع  المعرفي  العامل  أن  حيث 
عمل دون الحاجة إلى التوظيف، ألنه منتج ذاتيا. 

أن  والدولية  واإلقليمية  المحلية  الدراسات  وتؤكد 
هي  الوطنية،  التحديات  لمواجهة  العملية  الحلول 
من خالل هذا التحول وبدونه سنبقى ندرس ونعالج 
والتعليمية  واالجتماعية  االقتصادية  مشاكلنا 
على  جدوى  دون  ولكن  آنية،  بطريقة  وغيرها 

والبعيد. المتوسط  المدى 

والملتقى هيئة خيرية غير ربحية تمولها مؤسسة 
وهو  فاونديشن(،  أبوغزاله  )طالل  المجتمع  خدمة 
فيه  المنتجين  أن  حيث  المجتمع،  لخدمة  نموذج 
وعلمهم  بوقتهم  متبرعون  أردنيون  مواطنون  هم 
الذي به نفخر، وله  الوطن  وجهدهم في خدمة هذا 

الهاشمية. لقيادته  بالوالء  ندين 

http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=2297&group_

key=news&lang=ar



www.tag-forum.org3

لدى  اإلبداع  بقوة  االحتفال  ضمن   - نيويورك 
المبدعات  النساء  منظمة  أصدرت  المرأة، 
العام،  لهذا  قائمتها  اآلربعين  فوق  هن  من 
جمانة  السيدة  اسم  أسمائها  بين  ضمت  والتي 
طالل  مجموعة  إدارة  مجلس  عضو  أبوغزاله، 
االبداعي  ونهجها  لفكرها  تقديرا  أبوغزاله 
مستقبل  بناء  أجل  من  االبتكار  على  وقدرتها 

المعرفة. على  قائم  أفضل 

طالل  الدكتور  سعادة  ابنة  هي  جمانة  السيدة 
التنفيذي  والرئيس  المؤسس  وهي  أبوغزاله 
وهي   ،betwixt.us أس  بتويكست  لشركة 
العالقات  بجعل  تعنى  للتكنولوجيا  شركة 
بناء  خالل  من  وانتاجية  جدوى  أكثر  المهنية 
نالت  وقد  العمل،  فرق  ضمن  النفسية  السالمة 
التسويق  صناعة  مجال  في  الجوائز  من  العديد 
استراتيجية  تحديد  في  وعملها  جهودها  لقاء 
أمريكان  مثل  شركات  لعدة  التجارية  العالمة 
أميركا  أوف  وبنك  كوال  وكوكا  وياهو  إكسبريس 

هيلتون. فنادق  ومجموعة 

وهي حاصلة على ماجستير في إدارة األعمال من 
كلية هارفارد لألعمال وعلى شهادة البكالوريوس 
ماكينا،  كليرمونت  كلية  من  والفلسفة  األدب  في 
وقد ألهمت أبوغزاله وشجعت نساء أخريات على 
مستقبل  عن  البحث  وعلى  مغاير  مسار  اتخاذ 

واالبتكار. المعرفة  على  قائم 

مجال  في  أعمل  »إنني  جمانة:  السيدة  تقول 
 20 من  أكثر  منذ  والتسويق  التجارية  األعمال 
ينبغي  مما  الكثير  وجود  اكتشفت  وقد  عاما، 
شركة  خالل  من  االتصال  مجال  في  عمله 
على  تعمل  التي   ،betwixt.us أس  بتويكست 
التقييمي،  التحري  مجال  في  البحث  إدخال 
أرسطو  ومثلث  االجتماعي  االختراق  ونظرية 
وسالسة  سهولة  بكل  تعمل  بطريقة   – للبالغة 

حاليا«. القائم  الرقمي  التعاون  ضمن 

على  اعتمادنا  زاد  »لقد  قائلة  وتضيف 
االهتمام  جل  توجيه  حاليا  ويجري  التكنولوجيا، 
يحَظ  لم  بينما  الكفاءة،  تعظيم  نحو  واالستثمار 

جمانة طالل أبوغزاله على قائمة النساء األربعين األكثر إبداعا فوق سن األربعين في العالم
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ديناميكية  تطوير  أو  التفاعل  أساليب  تطوير 
بأي  الرقمي  العالم  في  األشخاص  بين  التفاعل 
الخوض  في  اإلطالق  على  أتردد  ولم  اهتمام، 
تماما  مناسبا  الوقت  كان  فقد  المجال،  بهذا 

جديد«.  شيء  ولخلق  المسار  لتغيير 

عزما  القائمة  هذه  ضمن  إدراجها  زادها  ولقد 
والكفاح  للعمل  النساء  فناشدت  وقوة  وإصرارا 
الذي  العالم  هذا  في  أكبر إلثبات وجودهن  بشكل 

الذكور. عليه  يهيمن 

في  والدها  تأثير  عن  حديثها  معرض  وفي 
أوضحت  المرأة،  قضايا  بدعم  الخاصة  قراراتها 
الذين  جميع  وتشكر  فخورة  أنها  جمانة  السيدة 
آمنوا ووثقوا بها وبرأيها، حيث أن النساء قادرات 
وأن  وسهولة،  بيسر  العالم  هذا  في  النجاح  على 
بهن  يؤمن  شخص  وجود  هو  يحتاجونه  ما  كل 
فقط. »لقد دأب والدي طالل أبوغزاله دوما على 
بجانبها،  والوقوف  المرأة  قضايا  وتأييد  دعم 
المزيد  وبذل  والعمل  العطاء  على  النساء  وشجع 
أبوغزاله  طالل  مؤسسة  نرى  واليوم  الجهد،  من 
نسبة  بلغت  حيث  ذلك  على  يشهد  حي  مثال 

الذكور«.  من  أعلى  فيها  العامالت  النساء 

مجلس  عضوية  تشغل  التي  جمانة،  وتضيف 
كلية  في  األعمال  وريادة  اإلبداع  مركز  إدارة 
الموظفين  أقدم  معظم  »إن  ماكينا:  كليرمونت 
 »betwixt.us أس  بتويكست  شركة  في  لدينا 
في  يعملن  اللواتي  بات  الشا النساء  من  هن 
يتم  وعادة  مرة،  ألول  التكنولوجيا  صناعة 
اكتشاف  على  العامل  الفريق  أعضاء  تشجيع 
المسميات  وخلق  بهن  الخاصة  األدوار 

وتؤدي  تهن،  مساهما تعكس  التي  الوظيفية 
ويعكس  أفضل،  بعمل  القيام  على  لتحفيزهن 
العمل  في  ونهجي  رؤيتي  لتحديد  با النهج  ذلك 
الشركة.  انشاء  عند  البداية  منذ  تصورته  كما 
بحد  فني  عمل  يمثل  الشركة  هذه  في  فرد  فأي 

التنفيذ«.  قيد  وعمل  ذاته 

تحب  شغوفة  إنسانة  والدها،  مثل  جمانة، 
والدها  ابتدأ  حيث  والمغامرة،  المجازفة 
صغير  بمكتب   1972 عام  في  شركته  مشروع 
في  مكتبا   85 في  قوي  تواجد  لديه  واليوم 
من  مجموعة  لخدمة  لم  العا أنحاء  جميع 

والدوليين. اإلقليميين  العمالء 

»إنه  جمانة  أضافت  والدها  عن  حديثها  وفي 
الكثير،  منه  تعلمت  لقد  األعلى،  ومثلي  قدوتي 
التي  للتكنولوجيا،  وحبه  شغفه  خاصة 
طويل؛  وقت  منذ  تنبأ  كما  مستقبلنا  ستشكل 
التكنولوجيا  قامت  لقد  نظري  وجهة  ومن 
مستقبال«. به  القيام  وستواصل  لفعل،  با بذلك 

األربعين  النساء  قائمة  منظمة  وتحتفل 
سن  فوق  هن  ممن  لم  العا في  المبدعات 
أنحاء  جميع  في  النساء  بإبداع  األربعين 
قبل  من  المنظمة  هذه  إنشاء  تم  وقد  لم،  العا
وتمنح  جونسون،  وويتني  فوليتا  كريستينا 
اللواتي  للنساء  صوتا  المنظمة  أو  القائمة  هذه 
حققنه  مما  أكثر  للمستقبل  تطلعات  لديهن 
إنجازات. من  خلفهن  تركن  ومما  الماضي،  في 
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key=news&lang=ar



www.tag-forum.org5

مكتب مجموعة أبوغزاله في معان يستقبل سعادة السفير اإلسباني 

إلى  بها  قام  التي  الخاصة  جولته  خالل   - معان 
انسورينا  سانتياغو  السيد  قام  معان،  مدينة 
والوفد  األردن  لدى  اإلسبانية  المملكة  سفير 
طالل  مجموعة  مكتب  إلى  بزيارة  له  المرافق 

معان.  في  أبوغزاله 

سعادة  عن  مندوبا  الضيف  استقبال  في  وكان 
في  التنفيذي  المدير  أبوغزاله،  طالل  الدكتور 
أطلع  حيث  أبوعصبه،  لؤي  األستاذ  المجموعة 
المكتب  في  العمل  مجريات  على  السفير  سعادة 
المكتب  مهام  عن  تفصيلي  شرح  خالل  من 
معان.  في  افتتاحه  تم  أجلها  من  التي  والغايات 

بالمكتب،  الشديد  إعجابه  أنسورينا  السيد  وأبدى 
والمجموعة  السفارة  بين  ما  التعاون  إلى  داعيا 
وبناء  التدريب  مجال  في  معان  تطوير  وشركة 

القدرات. 

ماريا  السيدة  الزيارة  هذه  في  سعادته  ورافق 
السفارة  في  والتجاري  االقتصادي  الملحق  ساينث 
ماجد  السيد  معان  بلدية  رئيس  وعطوفة  اإلسبانية 
الرئيس  كريشان  حسين  والمهندس  الشراري 
شرطة  ومدير  معان  تطوير  لشركة  التنفيذي 
معان وعدد من كبار موظفي شركة تطوير معان 

والبلدية.

للدكتور  الجزيل  الشكر  السفير  سعادة  ووجه 
خدمة  في  سعادته  جهود  مثمنا  أبوغزاله،  طالل 
خالل  من  المدينة  في  البارزة  وإسهاماته  معان 
التعليم  وخدمة  معان  ألبناء  عمل  فرص  إيجاد 
والتعاون  معرفة،  مراكز  بتأسيس  وذلك  وتطويره 
معان  مدينة  في  والخاصة  الحكومية  الهيئات  مع 
والتعليمية  االقتصادية  الوطنية  األهداف  لخدمة 

المملكة. في 

السفير  لسعادة  أبوعصبه  األستاذ  تقدم  جانبه  من 
حرص  مؤكدا  المجموعة،  مكتب  لزيارته  بالشكر 
فيه  ما  كل  تقديم  على  أبوغزاله  الدكتور  سعادة 
استعداد  أكد  كما  وأبنائها،  لمعان  وفائدة  نفع 
الدورات  بتقديم  معان  بمكتب  ممثلة  المجموعة 
وبالتعاون  السفير  سعادة  اقترحها  التي  التدريبية 

مع شركة تطوير معان.  

البرنامج  ضمن  المجموعة  مكتب  زيارة  وتأتي 
المعد مسبقا لزيارة معان حيث زار سعادة السفير 
دار البلدية وقصر الملك المؤسس، وشركة تطوير 
معان، وجامعة الحسين بن طالل، وموقع الشركة 

المتجددة. الطاقة  العاملة في مجال  اإلسبانية 
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»وزارة اإلسكان« تكلّف شركة طالل أبوغزاله لالستشارات إلعداد دراسة شاملة لقطاع اإلسكان 
في المملكة تمهيدا لوضع خطة إسكانية شاملة

األشغال  وزارة  مقر  في  مؤخرا  جرى   - عمان 
الوزارة  بين  اتفاق  توقيع  واإلسكان  العامة 
أبوغزاله  شركة  أبوغزاله/  طالل  ومجموعة 
تقييمية  دراسة  إلعداد  لالستشارات  وشركاه 
لوضع  تمهيدا  اإلسكان  قطاع  أوضاع  عن  شاملة 
بمشاركة  المملكة  مستوى  على  لإلسكان  خطة 

الدولي.   البنك 

وتأتي أهمية هذه الدراسة نظرا لألبعاد الثالثة لهذا 
القطاع والتي تشمل أوال أن اإلسكان حالة وحاجة 
إنسانية تمس حياة كل مواطن، وثانيا ألن اإلسكان 
القومي  الناتج  قطاع هام من حيث ما يضيفه إلى 
أحد  يشكل  اإلسكان  ألن  وثالثا   .GDP اإلجمالي 

الرئيسية.  الدولة  موارد 

وحالة  حاجة  اإلسكان  لكون  بالنسبة  أما 
خالل  من  يتضح  ذلك  فإن  وطنية  اجتماعية 
اإلسكانية  المواطن  احتياجات  لدراسة  الضرورة 
والمطلوب  المعروض  بين  الخلل  ومعالجة 
ومستدام  وصحي  آمن،  سكن  وتأمين  سكن  من 

للمواطنين.  وميّسر 

أما الجانب االقتصادي لإلسكان فيتضح مما يضيفه 
هذا النشاط سواء من خالل الخدمات الهندسية ومن 
إجراءات  ومن  المواد  تجارة  ومن  المقاوالت  أهمل 
التمويل وما يؤمنه من عمالة وتوظيف وكذلك من 
يعتبر  ما  وكثيرا  وغيرها  والبيع  التأجير  إجراءات 
نشاط اإلسكان المؤشر األول على النمو االقتصادي 

أو التباطؤ االقتصادي في البالد. 

خالل  من  للدولة  إيراد  مصدر  اإلسكان  وثالثا 
وبعده  وأثنائه  البناء  قبل  والضرائب  الرسوم 
ومن  الدخل  ضريبة  ومن  والتأجير  البيع  وعند 
ذلك.  وغير  المساكن  في  المتاحة  الخدمات  رسوم 
يشارك  تفاعلية  ستكون  الدراسة  فإن  وبالتالي 
ستشمل  العمل  ورش  خالل  من  المواطن  فيها 
القوانين ذات العالقة، العرض والطلب، التخطيط 
المواءمة  البناء،  أنماط  التمويل،  أنظمة  السكاني، 
التحتية، صناعة  البنية  والمتاح،  االحتياجات  بين 

البيئية.  واالعتبارات  البناء  تجارة  البناء، 

اعتزازه  عن  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  وعبر 
بالثقة الغالية التي منحتها الحكومة األردنية برئاسة 
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التكليف  الملقي معتبرا أن هذا  دولة الدكتور هاني 
نظرا  وطني  واجب  هو  بل  مهني  عمل  مجرد  ليس 
عن  وعبر  الثالث.  جوانبه  في  الموضحة  ألهمية 
اعتزازه بتوقيه هذا االتفاق مع معالي المهندس سامي 
المجموعة والوزارة سيعمالن معا  أن  هلسة، مؤكدا 
كفريق واحد لخدمة هذا الوطن بقيادة جاللة الملك 

عبدهللا الثاني المعظم وعمال بتوجيهاته. 

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لإلسكان 
والتطوير الحضري معالي وزير اإلسكان المهندس 
سامي هلسة أن الدراسة ستكون ذات أهمية لقطاع 
القطاع خالل  توجهات  تحديد  في  اإلسكان خاصة 

المقبلة.  الفترة 

يأتي  الدراسة  هذه  بتنفيذ  الوزارة  قرار  أن  وأضاف 
بهدف تحليل واقع قطاع اإلسكان في األردن لوضع 

قرار  أن  مضيفا  وتحسينه.  واضحة  عمل  خطة 
الملك  جاللة  لتوجيهات  استجابة  يأتي  الدراسة 
عبدهللا الثاني في توفير األفضل للمواطنين، وتطبيقا 
االستراتيجية  تحديد  إلدارة  العليا  اللجنة  لقرار 
مجلس  قرار  بموجب  والمشكلة  لإلسكان  الوطنية 
بموجب   2016/7/24 تاريخ   )709( رقم  الوزراء 
 32299/1/11/6 رقم  الوزراء  رئيس  دولة  كتاب 

تاريخ 2016/7/23.

تمتاز  أبوغزاله  طالل  مجموعة  أن  الذكر  ويجدر 
االستراتيجية  الدراسات  إعداد  في  الطويلة  بخبرتها 
 45 مدار  على  العربية  المنطقة  حكومات  ألغلب 

عاما من تأسيس المجموعة.
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