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طالل أبوغزاله وشركاه لالستشارات تضع
معايير ترخيص السجالت التجارية
في البحرين

في هذا اإلصدار:
المعيار الدولي إلدارة المخاطر آيزو 31000
خدمات إعادة هندسة العمليات
«أبوغزاله» تنجز مشروع تطوير سياسات
وإجراءات المالية والمشتريات
لهيئة االوراق المالية والسلع اإلماراتية
«أبوغزاله» تباشر مشروع «إعادة هيكلة»
الشركة المتحدة لإلنتاج الزراعي

البحرين – كانون الثاني 2017
وقعت طالل أبوغ زاله وشركاه لالستشارات-البحرين
عقداً مع وزارة األشغال والبلديات في مملكة البحرين
لوضع معايير ت راخيص السجالت التجارية للبلديات.
وقال األستاذ محمود خلفاوي مدير االستشارات
في مكتب البحرين إن اختيار الوزارة ألبوغ زاله
لالستشارات جاء من بين العديد من الشركات
المتقدمة ،استناداً لخب رتها الطويلة في وضع
المعايير الفنية والمهنية للقطاع الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها بصدد توثيق معايير الت راخيص،
حيث إن المعايير المعمول بها حالياً تخدم الم واطنين
والشركات ،ولكنها تطمح من خالل هذا المشروع إلى
توثيق اإلج راءات بشكل مهني أفضل وذلك لت وائم
أفضل المعايير والمقاييس العالمية في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجه العام الذي تتبناه الحكومة البحرينية في تسهيل اإلج راءات الحكومية على
الم واطنين والمقيمين ،س واء كان وا أف رادا أو شركات مع الحفاظ على أعلى درجات المهنية في القطاع الحكومي.
وهذه ليست المرة األولى التي تضع فيها حكومة البحرين ثقتها في طالل أبوغ زاله وشركاه لالستشارات ،حيث
سبق وأن كلفتها وزارة التجارة إلعداد الدليل اإلرشادي لقطاع الشئون التجارية ،واألول من نوعه في المنطقة.

المعيار الدولي إلدارة المخاطر آيزو 31000
لم تقتصر م واصفات اإلدارة التي تصدرها المنظمة الدولية للتقييس
(اآليزو) على الم واصفات ذات العالقة بالجودة والبيئة والسالمة
العامة ،بل امتدت لتشمل أنظمة أساسية مكملة لنجاح واستم رارية
المؤسسات مثل استخدام الطاقة وإدارة الممتلكات وإدارة المخاطر.
وتعتبر األيزو  31000من أهم هذه الم واصفات المبتكرة ،وهي عائلة
من المعايير التي أصدرتها اآليزو الم رتبطة بإدارة المخاطر .هدف
معيار أيزو  31000:2009هو تقديم أساسيات وخطوط إرشادية إلدارة
المخاطر ،حيث إن المؤسسات التي تدير المخاطر بفاعلية هي األكثر
نجاحاً في حماية نفسها واالستم رار في تنمية أعمالهم.
وهي م واصفة تقدم األسس والتوجيهات العامة بخصوص إدارة المخاطر ،ويمكن تطبيقها على أي نوع من
المخاطر أياً كانت طبيعتها ،وتسعى بذلك إلى خلق معايير موحدة عالمية لممارسي إدارة المخاطر والشركات
بكافة ان واعها ً
بدال من المعايير المستخدمة حالياً والتي تختلف بإختالف المنشأة ومجاالت عمله س واء الخاصة
أو الحكومية ،أي أن تطبيقها ليس مقتص راً على مجال أو قطاع معين.
إن قيام المؤسسات بتطبيق المبادئ واإلرشادات الخاصة بمعيار إدارة المخاطر سيمكنها من تطوير الفاعلية
التشغيلية ،وزيادة ثقة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصالح بها ،كما ستتمكن من منع أو تقليل فرص
حدوث المخاطر ،وتقلل من حجم الخسائر الناتجة عن حصول هذه المخاطر ،في حال لم تتمكن من منع
حصولها .وسيساعد تطبيق هذا المعيار على تحسين أداء الشركة على صعيد الصحة والسالمة ،وعلى بناء
نظام قوي قادر على اتخاذ الق رارات المناسبة وتشجيع اإلدارة الوقائية على كافة األصعدة.
ويمكن تلخيص ف وائد وم زايا المعيار الدولي إلدارة المخاطر آيزو  31000بما يلي:
»
»
»
»

»وضع سياسة واضحة إلدارة المخاطر تعمل على تعزيز الجهات ذات العالقة ،بما فيها العمالء.
»خفض الخسائر ألدنى مستوى محتمل.
»رفع مستوى الكفاءة التشغيلية من خالل تبني فكر اإلدارة الوقائية.
»تحسين أداء نظام اإلدارة وزيادة مرونته.
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» »زيادة القدرة على االستجابة بفاعلية للتغي رات وحماية العمل أثناء التطور.
» »توفيرمنهجية فاعلة للتهامل مع الك وارث واألزمات بكافة أن واعها.
ويمتلك مستشارو “طالل أبوغ زاله وشركاه لالستشارات” القدرة على التدريب والتأهيل ،باإلضافة إلى الكفاءة
الالزمة لمساعدة عمالئها ،في إنشاء أنظمة إدارة المخاطر وتطبيقها بشكل ناجح.

خدمات إعادة هندسة العمليات
تقدم طالل أبوغ زاله وشركاه لالستشارات خدمات إعادة
هندسة العمليات والتي تهدف إلى تحسين وتطوير
العمليات والخدمات المقدمة من قبل المؤسسات ،ضمن
أعلى معايير الجودة ووفقاً ألفضل الممارسات المحلية
والعالمية.
وتتضمن مشاريع إعادة هندسة العمليات تصميم نماذج
عمل تشغيلية مستقبلية تعمل على توحيد إج راءات العمل
المتشابهة ،واختصار الزوائد وغير الضروري منها
لضمان انسيابية العمليات والخدمات بشكل اقتصادي.
كما تشمل تحديث وتوثيق اإلج راءات والعمليات بطريقة
مبتكرة ،وذلك عبر إعادة توثيقها وتحديثها بما ي واكب
تطلعات المؤسسات المستقبلية ويلبي احتياجاتها الحالية ،مع م راعاة توجهات معظم المؤسسات إلى أتمتة
عملياتها وخدماتها ،وعادة يتم اقت راح اإلج راءات القابلة لألتمتة والخدمات القابلة للتطبيق على األجهزة الذكية
في نهاية المشروع.
كما يتم في الغالب في نهاية مشاريع إعادة الهندسة ،اختصار إج راءات العمليات والخدمات وتخفيض الوقت
المستغرق والكلفة االجمالية لها ،مما يؤدي إلى تقليص الحاجة إلى الم وارد البشرية والمالية في تلك المؤسسات.
كما تهدف مشاريع إعادة هندسة العمليات واالج راءات إلى إزالة جميع العقبات واالرتباكات الموجودة أو التي
تنشأ في العمل ،مما يساعد على التخلص من أي مشاكل تعيق سير العمل وذلك باستخدام تقنية المعلومات
الحديثة ،مع وجود الم وارد البشرية الملتزمة تجاه العمل .وبالرغم من حقيقة أن جميع معالم التغيير مطلوبة،
إال أن إعادة هندسة العمليات أصبحت خط األساس والنقطة ال رئيسية التي ستؤدي إلى األهداف المرجوة منها
وبشكل شامل.
وتتلخص م راحل دارسات إعادة الهندسة فيما يلي:
» »تقييم الوضع الحالي وتحليل الفج وات وفرص التحسين.
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»
»
»
»
»
»

»تحليل العمليات لتحديد أهدافها ودراسة القيمة المضافة لكافة خط واتها إللغاء ال زائد منها.
»إعداد تصور حول الوضع المستقبلي السليم بنا ًء على الممارسات المثالية ،ودعمه بأرقام ودراسات حول
المخرجات المستقبلية.
»إعداد خ رائط عمل جديدة تجسد التصور المستقبلي ،ومن ثم تجربته على أرض ال واقع قبل اعتماده.
»إعتماد العمليات بشكل النهائي بعد التجربة ،وترجمتها إلى سياسات وإج راءات مكتوبة.
»نقل المعرفة وإدارة التغيير الالزمين لتنفيذ العمليات الجديدة.
»متابعة تنفيذ العمليات الجديدة ،وإج راء القياسات الالزمة التي تؤكد تحقق الفائدة المرجوة.

ويعمل لدى أبوغ زاله لالستشارات أكثر من  100خبير ومستشار عمليات وأنظمة قادرين على تلبية متطلبات
عمالئها فيما يتعلق بإعادة هندسة العمليات في أكثر من  20مكتبا في المنطقة العربية.

«أبوغزاله» تنجز مشروع تطوير سياسات وإجراءات المالية والمشتريات
لهيئة االوراق المالية والسلع اإلماراتية

أبوظبي -كانون الثاني 2017
أنجزت شركة طالل أبوغ زاله وشركاه الدولية – أبوظبي مشروع م راجعة وتحديث أدلة السياسات واإلج راءات،
للشؤون المالية والمشتريات لهيئة االوراق المالية والسلع االماراتية.
وشمل نطاق عمل المشروع تقييم الوضع الحالي للسياسات واإلج راءات المالية والمشتريات وإصدار تقرير
تحليل الفج وات ،ومن ثم تطوير أدلة السياسات واالج راءات بما يتماشى مع ق واعد وأصول المحاسبة الدولية،
والق وانين والتشريعات من قبل الجهات التنظيمية والرقابية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،باإلضافة إلى
تطوير مصفوفة الصالحيات والمسؤوليات.
وتم تحقيق األهداف المرجوة من وراء تنفيذ المشروع ،من خالل تلبية التطلعات والتوقعات المستقبلية لإلدارة
العليا في الهيئة بشكل يت وافق مع أفضل الممارسات الدولية ،ويتماشى بالت وازي مع توجهات الحكومة اإلماراتية
واست راتيجيتها المالية.
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«أبوغزاله» تباشر مشروع «إعادة هيكلة» الشركة المتحدة لإلنتاج الزراعي
الكويت – كانون الثاني 2017
باشرت طالل أبوغ زاله وشركاه لالستشارات تقديم خدمات استشارية
للشركة المتحدة لإلنتاج الزراعي؛ إحدى الشركات التابعة لشركة
مشاريع الكويت القابضة ( )KIPCOالكويتية ،والتي تعتبر من
كبرى الشركات القابضة على مستوى المنطقة.
وسيقوم الفريق االستشاري للشركة بتقديم خدمات استشارية تتضمن
تطوير وتوثيق السياسات واإلج راءات المنظمة لألنشطة ،والعمليات
الخاصة بالشركة المتحدة لإلنتاج الزراعي ،وم راجعة وتحديث الهيكل الوظيفي للشركة ،باإلضافة إلى إعداد
نظام شؤون الموظفين والذي يشمل إعداد جدول الرواتب واألجور والتوصيف الوظيفي ،إلى جانب إعداد
مصفوفة الصالحيات للمستويات الوظيفية الخاصة بموظفي الشركة المتحدة لإلنتاج الزراعي.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ االعمال االستشارية خالل أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد ،حيث سيشمل نطاق
العمل جميع العمليات داخل الشركة ،بما في ذلك إدارة المشاتل ،وإدارة المشاريع الزراعية ،وإدارة اإلنتاج
الزراعي وما تحتويه من عمليات تصنيعية ،وإدارة الورش الفنية ،باإلضافة إلى اإلدارات المساندة ،كالشؤون
اإلدارية والقانونية ،اإلدارة المالية وغيرها.

معلومات اإلتصال
لالستعالم يرجى االتصال بنا:
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البريد اإللكترونيkabuosbeh@tagorg.com :
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