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للسنة التاسعة على التوالي :مجموعة
أبوغزاله ضمن الشركات المهنية العشرين
في العالم

في هذا اإلصدار:
للسنة التاسعة على التوالي :مجموعة ابوغزاله
ضمن الشركات المهنية العشرين في العالم
أبوغزاله يؤكد على أهمية ابرام اتفاقيات
«اقتصاد االنترنت»
أبوغزاله لالستشارات تنفذ مشروع تحديث أدلة
سياسات وإجراءات المالية والمشتريات
في هيئة األوراق المالية اإلماراتية
طالل ابوغزاله لالستشارات تعد الخطة
االستراتيجية للتدريب والتطوير لسلطة المياه
الفلسطينية

عمان  -حافظت طالل أبوغ زاله وشركاه الدولية
على عضويتها في منتدى مكاتب المحاسبة
العشرين الكبرى في العالم وذلك للسنة التاسعة
على الت والي ،والوحيدة من المنطقة التي تت واجد
في المنتدى العالمي المهني الى جانب كبريات
الشركات العالمية العابرة للقارات في مجال مهنة
المحاسبة والتدقيق.
ويرجع انضمام طالل أبوغ زاله وشركاه الدولية
ومحافظتها على عضويتها بين كبار شركات
التدقيق العالمية الى السمعة العالمية التي
تتمتع بها والى الت زامها بأعلى معايير الجودة في
إدارة عملها المهني والتطبيق الكامل للمعايير
األخالقية الخاصة بالمهنة وحرص الشركة على
تطبيق ونشر المعايير الدولية للتدقيق والمحاسبة
من خالل مكاتبها في الدول التي تعمل بها.
وسعادة الدكتور طالل أبوغ زاله هو الشخصية
العربية األولى التي شغلت مجلس إدارة االتحاد

الدولي للمعايير ،باإلضافة الى ترؤسه جمعية االمم المتحدة للخب راء في معايير التأهيل المهني في
جنيف ،كما ت رأس مجموعة عمل األمم المتحدة للخب راء الحكوميين للمعايير الدولية المحاسبية والتقارير،
باإلضافة إلى انتخابه ك رئيس للجنة شؤون الدول الصناعية والمتطورة ولجنة المعايير المحاسبية الدولية،
وعضويات مهنية اخرى في هذ المجال.
ومنتدى شركات المحاسبة مسجل كجمعية مستقلة تم إنشاؤها من قبل االتحاد الدولي للمحاسبة وتضم
بعضويتها  27شركة محاسبة عالمية تقوم بعمليات التدقيق عالمياً وتلتزم بأعلى معايير الممارسة المهنية
لتدقيق الحسابات.

برعاية الرئيس الكيني وحضور األمين العام لألمم المتحدة لمؤتمر االنكتاد
أبوغزاله يؤكد على أهمية ابرام اتفاقيات «اقتصاد االنترنت»

نيروبي  -اختتم المؤتمر ال رابع عشر لألمم المتحدة
حول تجارة الخدمات  14 UNCTADفي مدينة
نيروبي والذي عقد برعاية ال رئيس الكيني اوهورو
كينياتا وبحضور األمين العام لألمم المتحدة السيد بان
كي مون ومشاركة رئيس مجلس إدارة مجموعة طالل
أبوغ زاله سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله بالتركيز على
أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ألجندة 2030
والعمل على تسهيل التجارة في الخدمات من خالل
االنت رنت.
ويعتبر مؤتمر  14 UNCTADوالذي استضافته
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الحكومة الكينية منصة عامة للنقاش حول السياسات
الدولية والتنمية المستدامة في الدول النامية والذي
يجمع مسؤولين وصناع الق رار والخب راء من القطاعين
العام والخاص وكذلك المجتمع المدني.
وأكد الدكتور أبوغ زاله خالل حديثه في جلسة «تسهيل
التجارة في الخدمات» على أن تقديره لهيمنة التجارة
في الخدمات تمثل  50بالمائة من التجارة الدولية و70
بالمائة من الناتج المحلي االجمالي للدول ،بالمقارنة
مع حقبة الثمانينات والتي مثلت فيها التجارة في
الخدمات  30بالمائة من التجارة الدولية و  70بالمائة
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من الناتج المحلي االجمالي للدول .مشي را الى أنه التجارة العالمية أنشئت في عالم قدم فيه االنت رنت
وبحلول عام  ،2040ستمثل التجارة في الخدمات  70مجانا ولم يتوقع أحد حجم التسونامي لثورة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت».
بالمائة من كليهما.
ونتيجة للتطور السريع في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،والذي وصفه الدكتور
أبوغ زاله ب «تسونامي» أكد على أهمية مواكبة
التطور العالمي في قطاعات التجارة واالقتصاد وأن
يتم ذلك من خالل اب رام اتفاقيات «اقتصاد االنت رنت».

هذا وقد وقعت مجموعة طالل أبوغ زاله وب رنامج االمم
المتحدة للمستوطنات البشرية ()UN–HABITAT
هو وكالة تابعة لألمم المتحدة مهتمة بالمستوطنات
البشرية ،مذكرة تفاهم من أجل العمل على تنفيذ
مبادرة (الشبكة  )11والتي أطلقت العام الماضي تحت
رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي للعمل على
تطوير هدف التنمية المستدامة لألمم المتحدة رقم 11
والمتمثل بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة
للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة ،وبناء
مستوطنات ومدن حضرية آمنة وشاملة عام .2030

وشارك الدكتور أبوغ زاله بالمؤتمر بصفته كذلك ال رئيس
المشارك لشبكة لشبكة التكنولوجيا الرقمية للتحضر
المستدام (الشبكة  ،)11وك رئيس المجلس الفخري
التحاد التحضر المستدام مؤكدا بأن شركة أبوغ زاله
للملكية الفكرية استطاعت أن تصبح الشركة رقم واحد
في العالم في مجال حماية الملكية الفكرية ألنها قررت ومن الجدير بالذكر أن الدكتور طالل أبوغ زاله
قدم تقري را بعن وان «منظمة التجارة العالمية على
العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
مفترق طرق :حتمية استحداث ب رنامج إصالحي
ومن التوصيات التي قدمها الدكتور أبوغ زاله وهو عضو لمنظمة التجارة العالمية» ،والذي قدم فيه مجموعة
فريق الخب راء الدوليين في منظمة التجارة العالمية من التوصيات لتحسين تعاون المنظمة مع القطاع
لمؤتمر  UNCTADضرورة انشاء مجلس استشاري الخاص ،والتركيز حول التوعية العامة.
لتسهيل التجارة في الخدمات من خالل االنت رنت.
وخالل المؤتمر ،ناقش الحضور عددا من القضايا ومن
وذكر العناصر التي تعمل على تسهيل التجارة في ضمنها أهمية دعم السياحة باعتبارها محرك للنمو
الخدمات واألعمال التي يمكن القيام بها في منظمة واالستدامة في افريقيا واالجة الى التغلب على التحديات
التجارة العالمية واتفاقيات التجارة اإلقليمية من فيما يتعلق بالبطالة والفقر والقدرة على التنافس في
أجل تسهيل التجارة في الخدمات مؤكدا أن «منظمة القطاع الزراعي واإلنتاجية من أجل متقبل أفضل.

أبوغزاله لالستشارات تنفذ مشروع تحديث أدلة سياسات وإجراءات المالية والمشتريات في
هيئة األوراق المالية اإلماراتية
المشروع من بين العديد من الشركات االستشارية
المتقدمة استنادا لخبرتها الفنية الطويلة في هذا
المجال.

ابوظبي  -باشرت أبوغ زاله وشركاه لالستشارات-مكتب
ابوظبي ،تنفيذ مشروع م راجعة وتحديث أدلة سياسات
وإج راءات المالية والمشتريات في هيئة األواق المالية
والسلع في دولة االمارات العربية.
واختارت الهيئة أبوغ زاله لالستشا رات لتنفيذ هذا
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ويشمل نطاق عمل المشروع على م راجعة كافة
أدلة سياسات وإج راءات المالية والمشتريات
الحالية لدى هيئة األوراق المالية والسلع وتحديد
الفجوات الناتجة عنه والعمل على تحديثها وفقاً
ألفضل الممارسات العالمية الموجودة وبما يضمن
تحقيق المتطلبات القانونية الصادرة عن الجهات
التشريعية ذات العالقة بهذا المجال داخل الدولة.
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وتعد دليل اجراءات التدريب
طالل ابوغزاله لالستشارات تعد الخطة االستراتيجية للتدريب والتطوير لسلطة المياه الفلسطينية

رام هللا-أغسطس :2016
نظمت طالل أبوغزاله لالستشا رات وسلطة المياه الفلسطينية ورشة عمل متخصصة لمناقشة
دليل اج راءات التدريب في سلطة المياه الفلسطينية.
وتأتي الورشة بهدف أعداد الخطة االست راتيجية للتدريب والتطوير ،ودليل إج راءات التدريب
لسلطة المياه الفلسطينية ،ضمن برنامج اصالح قطاع المياه ،حيث يأتي الدليل لرسم الخطوط
العريضة لتنفيذ الخطة االست راتيجية للتدريب ،لضمان مأسسة العملية التدريبية لسلطة المياه.
وخالل افتتاح الورشة التي رعاها رئيس سلطة المياه الفلسطينية المهندس مازن غنيم ،أكد
على اهمية هذا الدليل لتنظيم العملية التدريبية في م راحلها االربعة والتي تشمل االحتياجات
التدريبية ومرحلة التصميم ومرحلة تنفيذ التدريب ومرحلة التقييم والمتابعة ،مشي را الى اهمية
رفع كفاءة العاملين في سلطة المياه من اجل تنفيذ المهام المناطة بها بطريقة فعالة مما ينتج
عنه تحسين كفاءة الخدمة وتطوير العمل وادارته بأفضل الطرق.
ويأتي تنفيذ الخطة االست راتيجية وتنفيذ دليل االج راء ضمن البرنامج الممول من الحكومة
البلجيكية من خالل التعاون الفني البلجيكي حيث قامت طالل ابوغزاله لالستشا رات بتنفيذ
المشروع.
وقال األستاذ جمال ملحم المدير التنفيذي في مكتب مجموعة طالل أبوغزاله في رام هللا أن إعداد
الخطة االست راتيجية للتدريب في قطاع المياه يعتبر من اهم االدوات لمأسسة العملية التدريبية
في سلطة المياه والتي تهدف الى رفع قد رات العاملين في المجاالت المختلفة ،وخلق نظام فعال
وكفؤ لعملية التدريب مبني على االحتياج الفعلي ،وكذلك حشد وتجنيد الدعم الالزم لتطوير
وتدريب الموظفين وكذلك تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة الختيار المرشح.
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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
© TAG-Consult ٢٠١٦
يسمح بإعادة النشر شريطة توثيق المصدر
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