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برعاية وزير اإلسكان
«أبوغزاله لالستشارات» تعقد ورشة العمل
الخاصة بتقييم قطاع االسكان

في هذا اإلصدار:
«أبوغزاله لالستشارات» تعقد ورشة العمل
الخاصة بتقييم قطاع االسكان
تكريم «أبوغزاله وشركاه» بلقب المورد األكثر
تفاعال لعام  2016لفئة الشركات االستشارية
«أبوغزاله لالستشارات» تمثل المجمع العربي
الدولي لتكنولوجيا اإلدارة في اجتماعات لجنة
االيزو الفنية

عمان  -افتتح وزير األشغال العامة واإلسكان
المهندس سامي هلسه ورشة العمل الخاصة بتقييم
قطاع اإلسكان بالوزارة ،بالتعاون مع خب راء من البنك
الدولي و«طالل أبوغ زاله وشركاه لالستشارات».
وبين هلسه أنه بنا ًء على توجيهات دولة رئيس
الوزراء وق رار مجلس الوزراء بخصوص قطاع
اإلسكان ،قامت المؤسسة العامة لالسكان والتطوير
الحضري ،بتكليف مجموعة طالل أبوغ زاله إلعداد
دراسة تقييمية لقطاع اإلسكان في المملكة وإعداد
خطة العمل الالزمة له ،بالتعاون مع خب راء من البنك
الدولي بحيث تتضمن الدراسة دور قطاع اإلسكان
في االقتصاد الوطني ،وإعادة تقييم القطاع ومنظومة
اإلنتاج والتأجير السكني وأنظمة التمويل لغايات
البيع والتأجير.

وأفادت الدكتورة دانا الكخن ،المدير التنفيذي في أبوغ زاله لالستشارات  -األردن ،أن ورشة العمل تناولت واقع
حال قطاع االسكان والمعيقات التي تؤثر في فعالية ذلك ،ما يؤكد على أهمية دراسة كافة المعيقات والحلول
الالزمة لتحسينها ،وان هذه المقترحات واآلراء سترفد الدراسة للوصول الى خطة العمل المطلوبة لتحسين اداء
القطاع لرفعها الى مجلس الوزراء العتمادها أصولياً.
وتخللت ورشة العمل والتي عقدت بقاعة «أهل العزم» شرح من قبل معالي المهندس يوسف حياصات كأحد
الخب راء في مجال االسكان عن االست راتيجية الوطنية لقطاع اإلسكان ،والتي أعدت بالتعاون مع البنك الدولي
عام  1989وتسلسل األحداث التي تمت بخصوص القطاع من ضمنها م راجعة االست راتيجية ووضع خطة عمل
عام  1996أي قبل عشرين عاما .كما وتحدثت خبيرة البنك الدولي الين هملتون عن التجارب العالمية بهذا
الخصوص وضرورة االستفادة من المالحظات التي سيتم استالمها من الحضور بورشة العمل.
ويجدر اإلشارة إلى أن ورشة العمل ضمت الجهات التنظيمية من أمانة عمان والبلديات الكبرى ومندوبي عن
القطاع المصرفي البنك المركزي ،والبنوك التجارية ومندوبين المكاتب االستشارية الهندسية ونقابة المقاولين
ونقابة المهندسين والمستثمرين في قطاع اإلسكان.

تكريم «أبوغزاله وشركاه» بلقب المورد األكثر تفاعال لعام  2016لفئة الشركات االستشارية
رأس الخيمة  -كرمت دائرة التنمية
االقتصادية ب رأس الخيمة شركة طالل
أبوغ زاله وشركاه الدولية بلقب المورد
األكثر تفاعال لعام  2016عن فئة
الشركات االستشارية.
جاء ذلك خالل الحفل المنعقد مؤخ را
برعاية رئيس الدائرة الشيخ /محمد
بن كايد القاسمي لتكريم الشركاء
االست راتيجيين والموردين.
ويأتي التكريم تثمينا لجهود شركة طالل
أبوغ زاله في الخدمات االستشارية المقدمة للدائرة خالل عام  ،2016حيث تم تنفيذ مشروع تحديث نظام إدارة
الجودة االيزو  9001بنجاح وحصول الدائرة على شهادة الجودة االيزو اصدار عام .2015
وقدم التكريم للشركاء االست راتيجيين والموردين الشيخ /محمد بن كايد القاسمي وسعادة الدكتور عبدالرحمن
الشايب النقبي مدير عام الدائرة.
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وثمن األستاذ /ماهر خضر مدير االستشارات
لمكتب أبوظبي هذا التكريم ،مؤكدا أن شركة
طالل أبوغ زاله وشركاه الدولية ،وكافة شركات
مجموعة طالل أبوغ زاله إلى تقديم أفضل
الخدمات المهنية لخدمة األعمال وتطويرها
والسعي جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية
والخاصة واألف راد لم واكبة مختلف التطورات
والتحديثات في عالم األعمال.

«أبوغزاله لالستشارات» تمثل المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا اإلدارة في اجتماعات لجنة
االيزو الفنية
روتردام  -شارك ممثل المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا اإلدارة والمدير التنفيذي الدولي لالستشارات في
مجموعة طالل أبوغ زاله ،المهندس خالد أبوعصبة في اجتماعات لجنة االيزو الفنية رقم  176ولجانها الفرعية
التي عقدت مؤخ را في روتردام-هولندا.
وجاءت المشاركة بدعوة من هيئة الم واصفات الهولندية ( ،)NENوبحضور أكثر من مائتي خبير جودة
يمثلون ستين دولة.
وتناولت االجتماعات قضايا هامة تتعلق بمستقبل سلسلة الم واصفات االيزو  ،9000والتي تعتبر األهم من
الم واصفات ال  25,000التي أصدرتها االيزو على مدار األع وام التسعة و الستين الماضية.
ويحرص رئيس مجلس إدارة المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا اإلدارة الدكتور طالل أبوغ زاله ،على مشاركة
المجمع في نشاطات لجنة اآليزو الفنية رقم  176منذ العام  1993ودون انقطاع بصفته العضو العربي غير
الحكومي الوحيد في هذه اللجنة ،وذلك ليتسنى للمجمع نقل آخر المستجدات في عالم م واصفات أنظمة إدارة
الجودة إلى المهتمين بهذا المجال في العالم العربي وبالت زامن مع نظ رائهم في كافة أنحاء العالم ،وبحيث
يستطيعون التعرف على التغيي رات والتحديثات لتي تط رأ على م واصفات أنظمة إدارة الجودة وذلك قبل إصدارها.
وكانت أبرز النقاشات خالل االجتماع االنتهاء من تعديل م واصفات اآليزو  9004و 10005و 10006واآليزو
 ،10007خاصة بعد أن تم إصدار م واصفة اآليزو  9001لعام  2015في سبتمبر من العام الماضي.
وتلي م واصفتي اآليزو  9004واآليزو  10006م واصفتا اآليزو  9001في األهمية في سلسلة م واصفات أنظمة إدارة
الجودة ،حيث تعنى األولى بالنهوض بأداء المؤسسات لمرحلة ما بعد الحصول على شهادة المطابقة حسب
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م واصفة اآليزو  9001وتشجع استم رارية النجاح لديها ،وفيما تعنى الثانية بتطبيق مفاهيم وم واصفات إدارة
الجودة في إدارة المشاريع.
وشارك ممثل المجمع باجتماعات لجنة الترجمة العربية التي عقدت على هامش اجتماعات اللجنة بمشاركة
من ممثلي مصر والسعودية واإلمارات ،والتي ناقشت عملية ترجمة اإلصدارات الحديثة من سلسلة اآليزو 9000
والم واصفات اإلرشادية التابعة لها ،حيث تعمل المجموعة على ترجمة أكثر من خمسة عشر م واصفة دولية
بالتعاون مع هيئات الم واصفات العربية إلصدار هذه الم واصفات باللغة العربية وإصدارها كم واصفات معتمدة
من اآليزو بجانب اللغات ال رئيسية (اإلنجليزية ،الف رنسية ،والروسية).
وتعتبر لجنة اآليزو الفنية رقم  176األهم بين أكثر من  240لجنة فنية تتبع لآليزو ،وبدورها تعتبر م واصفة
اآليزو  9001هي األهم من بين الم واصفات الـ  25,000التي أصدرتها اآليزو حتى اليوم.

معلومات اإلتصال
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