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اإلصدار الثاني  -نيسان 2016

طالل أبوغزاله لالستشارات تقدم خدماتها في
مدينة جيزان السعودية

في هذا اإلصدار:
طالل أبوغزاله لالستشارات تقدم خدماتها في
مدينة جيزان السعودية
اآليزو تتبنى للمرة األولى مواصفات دولية
للصحة والسالمة المهنية (اآليزو )45001
لواحدة من كبرى شركات الذهب في دبي
«أبوغزاله وشركاه لالستشارات» تعد دليال
لمكافحة غسيل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب
أبوغزاله وشركاه لالستشارات تؤهل الدائرة
االقتصادية في إمارة رأس الخيمة للترفيع
لشهادة األيزو  9001إصدار 2015
«أبوغزاله وشركاه لالستشارات « تعقد دورة
تدريبية حول أنظمة اإلدارة المتكاملة
«أبوغزاله لالستشارات» تراجع أنظمة إدارة
الجودة والبيئة والصحة والسالمة في غرفة
تجارة أبوظبي

باشرت طالل أبوغ زاله وشركاه لالستشارات-مكتب
جدة بتقديم خدماتها في مدينة جي زان ،ضمن
سياستها بتقديم خدماتها في مختلف المناطق
والمدن في المملكة العربية السعودية.
وباشرت عملها مع كبرى الشركات العاملة في
مدينة جي زان ،والتي تعد من أوائل الشركات في
مجال الكسارات والخالطات.
وستقوم أبوغ زاله لالستشارات بإعداد أنظمة العمل
المؤسسية وفقا ألفضل الممارسات بما يشمل إعداد
أنظمة العمل اإلدارية وأنظمة الم وارد البشرية
واألنظمة المالية والمحاسبية.
وحيث أن الشركة تسعى لتقديم خدماتها لكافة
المناطق والمدن في المملكة العربية السعودية
حيث تقدم خدماتها للشركات في مدن مكة
المكرمة ،والمدينة المنورة ،وأبها ،والطائف،
والجوف ،والجبيل.
وتتمتع طالل أبوغزاله وشركاه لالستشارات بالريادة
في مجال إعداد أنظمة العمل المؤسسية لكونها من
الشركات ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال.
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اآليزو تتبنى للمرة األولى مواصفات دولية للصحة والسالمة المهنية (اآليزو )45001

قررت اآليزو تبني مشروع إلعداد مواصفة دولية
تعنى بأنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية،
وذلك بعد مشاورات ومداوالت امتدت ألكثر من
 14عاماً.
ووافق المجلس الفني في اآليزو على مشروع
المواصفة في شهر حزي ران من العام  ،2013بعد
ثالثة محاوالت فاشلة للحصول على الموافقة،
قدم أولها في العام  1996وذلك بعد صدور
المواصفة البريطانية في هذا المجال في العام
.)8800 BS( 1996
وكانت كل من مواصفتي اآليزو  9001واآليزو
 14001قد صدرت للمرة األولى بعد صدور
مواصفتي ال  5750 BSوال  7750 BSالخاصة
بأنطمة إدارة الجودة وأنظمة إدارة البيئة على
التوالي.
وفور صدور مواصفة اآليزو  45001هذا العام
( ،)2016من المتوقع أن تتحول كافة الشركات
والمنظمات المهتمة في هذا المجال من تبني
مواصفة األوساس  18001الى تطبيق المواصفة
الجديدة.

وحول محتوى المواصفة الجديدة ،بين
المهندس خالد أبوعصبة المدير التنفيذي
اإلقليمي ألبوغزاله وشركاه لالستشا رات
وممثل المجموعة في لجنة اآليزو الفنية رقم
 176أن المواصفة الجديدة مبنية على أساس
المتطلبات والشروط الواردة في مواصفة
األوساس  18001ومتطلبات وإرشادات
السالمة والصحة المهنية الصادرة عن
منظمة العمل الدولية (  )ILOباإلضافة
إلى المتطلبات المماثلة الصادرة عن
بعض الدول المتقدمة في هذا المجال مثل
بريطانيا وسنغافورة وأست راليا والواليات
المتحدة األمريكية.
ومن المتوقع أن تتبنى هذه المواصفة الهيكل
العام المعتمد ألنظمة اإلدارة (  )HLSوالذي
تبنته إصدار عام  2015من مواصفتي
اآليزو  9001واآليزو  ،14001وبحيث يكون
من السهل بناء أنظمة إدارة متكاملة
( )Integrated Management Systems
بدون الحاجة لبناء أنظمة مستقلة لتلبية
كل مواصفة على حده.
يشار إلى أن المواصفة حالياً في مرحلة
الموافقة النهائية ( )FDISومن المتوقع
صدورها خالل شهر تشرين أول المقبل من
العام الجاري ،وستكون أبوغ زاله لالستشا رات
جاهزة لتأهيل كافة الشركات للحصول على
الشهادة فور صدور المواصفة الجديدة.
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لواحدة من كبرى شركات الذهب في دبي
«أبوغزاله وشركاه لالستشارات» تعد دليال لمكافحة غسيل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب
انتهت أبوغ زاله وشركاه لالستشا رات  -دبي،
من إعداد دليل لمكافحة غسيل األموال
ومحاربة تمويل اإلرهاب ،لواحدة من كبرى
شركات تكرير وتصنيع وتجارة الذهب بالجملة
العاملة في دبي.
وقامت أبوغ زاله لالستشا رات بإعداد السياسات
المتعلقة بمكافحة غسيل األموال ودليل إج راءات
العمل الذي ينظم عمليات الموافقة على قبول
الزبائن ومن ثم طريقة م راقبة معاملتهم مع
الشركة بشكل يقلل من احتماالت تورطهم في
عمليات مشبوهة ذات عالقة بغسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
وجاء هذا العمل ضمن اتفاقية وقعتها أبوغ زاله
لالستشا رات مع هذه الشركة إلعداد سياسات
وإج راءات للمطابقة مع القوانين االتحادية
في دولة اإلما رات العربية المتحدة وتعليمات
وأنظمة البنك المركزي اإلما راتي ،بما يتعلق
بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
وتم العمل على إعداد هذه األدلة بعد م راجعة

كافة القوانين والعمليات الصادرة في دولة
اإلما رات العربية بهذا الخصوص ومن ثم تحديد
الفجوات في األنظمة الحالية لدى الشركة ،والحقا
تم تدريب موظفي الشركة على األنظمة الجديدة،
التي دخلت حيز التنفيذ فور انتهاء عملية
التدريب.
ويؤكد إنجاز هذه العملية غير التقليدية قدرة
طالل أبوغزاله لالستشا رات على توظيف
خب راتها وقد رات مستشاريها لتلبية كافة
متطلبات عمالئها التقليدية وغير التقليدية،
حيث قامت خالل األعوام القليلة الماضية
إدخال العديد من الخدمات الخاصة مثل
أنظمة الحوكمة لمؤسسات القطاع العام،
وأنظمة مكاتب إدارة المشاريع ،وشهادات
اآليزو في مجال تقنية المعلومات وخدمات
الزبائن ،باإلضافة إلى خدمات أدلة مكافحة
غسيل األموال ،لتضاف إلى الخدمات األخرى
األساسية والتي تقدمها وتشمل أنظمة إدارة
الجودة والبيئة ،ود راسات الجدوى ،ود راسات
السوق ،وخطط األعمال ،واألنظمة المالية
واإلدارية ،واستشا رات الموارد البشرية.

أبوغزاله وشركاه لالستشارات تؤهل الدائرة االقتصادية في إمارة رأس الخيمة للترفيع
لشهادة األيزو  9001إصدار 2015
أبوغزاله
طالل
باشرت
وشركاه لالستشا رات بم راجعة
نظام إدارة الجودة المتبع
لدى الدائرة االقتصادية في
إمارة رأس الخيمة لتحديد
نقاط التحسين المطلوب
تنفيذها لترقية نظام إدارة
الجودة لديها ليصبح مطابقاً
لمتطلبات اإلصدار الجديد
من مواصفة اآليزو 9001
إصدار عام .2015
ويأتي هذا العمل استنادا لعقد
تم توقيعه بين الجانبين ،عقب

مشاركة ممثل الدائرة في
المحاضرة التي عقدت خالل
شهر يونيو من العام 2015
في غرفة رأس الخيمة حول
متطلبات اإلصدار الجديد
من مواصفة اآليزو ،9001
والتي كانت األولى من نوعها
في دولة اإلما رات العربية
المتحدة.
وتتمتع طالل أبوغ زاله وشركاه
لالستشا رات بالريادة في
مجال مواصفات إدارة الجودة
انطالقا من كونها العضو

ا لعر بي غير ا لحكومي
في
وا لممثل
ا لوحيد
لجنة ا آليز و ا لفنية رقم
.176
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«أبوغزاله وشركاه لالستشارات» تعقد دورة تدريبية حول أنظمة اإلدارة المتكاملة
عقدت طالل أبوغ زاله وشركاه لالستشا رات -
األردن دورة تدريبية حول مفاهيم ومتطلبات
تطبيق أنظمة الجودة والبيئة والصحة والسالمة
المهنية بشكل متكامل.
وتضمنت مواضيع الدورة التي عقدت في مقر
جامعة طالل أبوغ زاله عمان  -األردن والتي
امتدت على مدار أربعة أيام ،مقدمة عن
مفاهيم أساسيات التدقيق الداخلي على أنظمة
اإلدارة.

يشار إلى أن هذه الدورات جزء من برنامج
تدريبي تعمل شركة طالل أبوغ زاله
لالستشا رات عمان-األردن ،لتقديمها لش رائح
مختلفة في المجتمع بهدف زيادة الوعي
بمتطلبات ومفاهيم أنظمة الجودة.

وحضر الدورة مشاركون من مختلف القطاعات
الصناعية والخدمية في المملكة.

«أبوغزاله لالستشارات» تراجع أنظمة إدارة الجودة والبيئة والصحة والسالمة في غرفة
تجارة أبوظبي

اختارت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
شركة أبوغزاله وشركاه لالستشارات
إلجراء عملية مراجعة شاملة لتطبيق
أنظمة إدارة الجودة (اآليزو  )9001وإدارة
البيئة (اآليزو  )14001السالمة والصحة
المهنية (األوساس  )18001في الغرفة.
و يأ تي

د ور

ا لشركة

للخروج

بتقر ير

حول أهم ا لتوصيا ت وا لفروقا ت ،ومن
ثم إعداد خطة عمل إلصالح أخطاء
تمهيداً
ا لغرفة
لخضوع
ا لتطبيق،
لفحص تجد يد ا لشها دات ا لثال ثة نها ية
شهر أ يا ر .2016
ويقوم بتنفيذ هذه العملية الخاصة فريق
من مستشاري مكتب أبوظبي.

