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اإلصدار الثالث  -حزيران 2016

أبوغزاله وشركاه لالستشارات تنظم ورشة
عمل حول مواصفة أيزو  2015 :9001في
الكويت

في هذا اإلصدار:
أبوغزاله وشركاه لالستشارات تنظم ورشة عمل
حول مواصفة أيزو  2015 :9001في الكويت
«أبوغزاله ليمتد» تعقد ورشة عمل لمشروع
حوكمة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
تدير االكتتاب الثانوي العام للبنك اإلسالمي
الفلسطيني
تنهي تصميم دليل الجودة لكلية «هندسة
الحاسوب» في جامعة الكويت
قرار تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع
والشركات ( مالكة العالمات التجارية) المؤهلة
لتصدير منتجاتها إلي جمهورية مصر العربية

الكويت  25 -أيار  - 2016عقدت طالل
ورشة
لالستشا رات
وشركاه
أبوغزاله
عمل حول إصدار عام  2015من مواصفة
اآليزو  9001لتزويد الممارسين والمهنيين
المهتمين في مجال العمليات والجودة
والمتابعين لعملية م راجعة مواصفة األيزو
 9001في الدولة بما هو جديد حول هذه
المواصفة األهم دولياً.
وقدم ورشة العمل المدير التنفيذي اإلقليمي لنشاط
االستشارات في مجموعة طالل أبوغ زاله المهندس
خالد أبوعصبة عضو لجنة اآليزو  176وممثلها.
ً
استكماال لسلسة من ورش
وتأتي هذه الورشة
العمل التي تعقدها مجموعة طالل أبوغ زاله
في المنطقة العربية لنقل المعرفة المتعلقة
بهذه المواصفة من مصدرها مباشرة وذلك
بحكم عضويتها في اللجنة التي وضعت هذه
المواصفة ،حيث تم سابقا عقد ذات الورشة في
كل من اإلما رات العربية المتحدة ،واألردن.
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وحضر الورشة أصحاب ق رار ومد راء
تنفيذيون وخب راء جودة ألكثر من  50مؤسسة
وشركة كويتية من القطاعين العام والخاص.
وتم خالل الورشة استع راض بعض التغيي رات
المهمة في هذا اإلصدار من اآليزو 9001
مقارنة بإصدار  ،2008وكان من أبرز
التعديالت التي ط رأت على المواصفة
التركيز على إدارة المخاطر ،وتغيير الهيكل
العام للمواصفة ليتوافق مع الهيكل العام
المعتمد لمواصفات نظم اإلدارة األخرى
مثل مواصفات إدارة البيئة ومواصفات إدارة
السالمة والصحة المهنية وبشكل يساعد
المنظمات على تطبيق أكثر من مواصفة
في الوقت ذاته دون الحاجة لوجود أنظمة
متعددة بهيكلية مختلفة.
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الشهادة تحديد وإدارة المخاطر والسيطرة
عليها باعتبارها متطلبات جديدة في
المواصفة ،إضافة إلى إعطاء اإلدارة
العليا لد ور أكثر نشاطاً في مواءمة
التوجهات
لتوافق
الجودة
سياسات
االستراتيجية لها.
وتضمن اإلصدار الجديد التغيير في عدد
من المصطلحات المستخدمة كاستخدام
ً
بدال من منتجات فقط،
منتجات وخدمات
ّ
واستخدام المعلومات الموث قة لتحل محل
السجالت والمستندات ،واستخدام مز وّد
ً
بدال من م ّو ردين.
خارجي

وستمنح المنظمات الحاصلة على شهادة
اآليزو  9001حسب اإلصدار  ،2008حتى
شهر أيلول /سبتمبر من العام  2018النتقالها
وسيترتب على المنظمات الحاصلة على إلى اإلصدار الجديد من المواصفة.
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«أبوغزاله ليمتد» تعقد ورشة عمل لمشروع حوكمة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

القاهرة  -أيا ر  - 2016عقد ت شركة طال ل
أبوغزاله أسوشيتس ليمتد ورشة عمل
لمشروع خطة حوكمة الهيئة القومية
لسكك حد يد مصر والممول من قبل
البنك األوربي إلعا د ة األعما ر والتنمية.

للهيئة بما يتعلق بمما رسا تها في مجا ل
الحوكمة ،ليصا ر فيما بعد إلى إصدار
تقرير عن الفجوات والتوصيا ت لسدها،
ومن ثم العمل مع فريقي الهيئة والبنك
األوروبي على تنفيذ التوصيا ت.

وعقدت الورشة في القاهرة بحضور
المهندس مدحت شوشة رئيس الهيئة
القومية لسكك حديد مصر ،والسفير
محمود عالم مستشار وزير النقل للتعاون
الد ولي ،والسيد فيليب تر وورت مدير
مكتب مصر للبنك األوربي وبحضور
ممثلين من وزارة النقل ووزارة التعاون
الد ولي والهيئة القومية لسكة حديد مصر.

وأثنى المتحد ثون الرئيسيون على أداء
فريق عمل مجموعة طال ل أبوغزاله وما
تم أنجازه في المشروع وعن النتا ئج
المرجوة من هذا المشروع.

وأستعرض المهند س خا لد أبو عصبة
في
لال ستشا رات
التنفيذي
المد ير
مجموعة طال ل أبوغزالة ورئيس الفريق
االستشا ري للمشروع أهداف المشروع
وما تم أنجازه ،ومنهجية تقييم الوضع
الحا لي ،واآل لية التي تم بها تشخيص
الوضع الحا لي في الهيئة بما يتعلق
با لتد قيق الداخلي والمشتريا ت واال لتزام.
ووتقوم أبوغزاله لال ستشا رات بمساعد ة
الهيئة القومية لسكك حد يد مصر
(  )EN Rعلى تحسين الحوكمة في
مما رسا ت األعما ل الخا صة بها من
خال ل تطو ير سيا سا ت وإجراءات أفضل،
حيث تعمل على دارسة الوضع الحا لي

من جا نبها أ وضحت األستا ذ ة نبا ل
أ بوغزا له مد ير ا لمشروع من مجموعة
طال ل أ بوغزا له مخرجا ت تقر ير تقييم
ا لوضع ا لحا لي ونقا ط ا لقوة ،وفرص
ا لتحسين لد ى ا لهيئة في ا لنواحي
ا لثال ث .
فيما استعرض األستا ذ أحمد بريزات
مستشا ر الحوكمة من مجموعة طال ل
أبوغزاله تقرير التوصيا ت النها ئية
للمشروع وخطة تنفيذ هذه التوصيا ت.
وفي ختا م الورشة تم عقد جلسة نقا شية
بين ممثلي البنك االوروبي إلعا د ة
االعما ر والتنمية وممثلي الهيئة القومية
لسكك حد يد مصر ووزارة النقل وذ لك
لتوضيح النتا ئج المتوقعة في نها ية
المشروع وتأ ثيرها على االداء الداخلي
للهيئة من وجهة نظر إدارة الهيئة.
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أبوغزاله لالستشارات تدير االكتتاب الثانوي العام للبنك اإلسالمي الفلسطيني
بقيمة  12.5مليون دوالر لزيادة رأس مال البنك من
 50مليون دوالر لـ  62.5مليون دوالر كمرحلة أولى
ضمن الخطة لرفع رأس مال البنك لـ 75مليون
دوالر خالل العامين المقبلين.

رام هللا  -أيار  - 2016باشرت شركة طالل أبوغ زاله
لالستشارات – رام هللا بإدارة اإلصدار لالكتتاب
الثانوي العام للبنك االسالمي الفلسطيني حيث
تم إعداد نشرة اإلصدار الخاصة بعملية االصدار
وتمت الم وافقه عليها من قبل هيئة سوق رأس المال
الفلسطينية.
واشتمل االكتتاب على طرح  12.5مليون سهم

وتعد هذه ثاني عملية إلدارة إصدار تديرها
الشركة في فلسطين خالل هذا العام حيث
سبق لها إدارة االكتتاب الثانوي العام للشركة
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة
العامة المحدودة خالل الربع االول من العام
الجاري.
وتعتبر شركة أبوغ زاله وشركاه لالستشا رات
الشركة األولى التي حصلت على ترخيص
من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلدارة
اإلصدارات األولية والثانوية لألسهم واألوراق
المالية وتقديم الخدمات المرتبطة بها بموجب
قانون األوراق المالية رقم  12لسنة .2004

أبوغزاله لالستشارات تنهي تصميم دليل الجودة لكلية «هندسة الحاسوب» في جامعة
الكويت
الكويت  -أيار  - 2016أنهى
فريق عمل شركة أبوغزاله
لالستشا رات تصميم دليل
الجودة والعمليات واإلج راءات
الخاصة بكلية علوم وهندسة
الحاسوب بجامعة الكويت.
وتم تنفيذ المشروع تحت
اش راف كادر أكاديمي وفني
متخصص ،استنادا لمعايير
الجودة ذات العالقة ،حيث قام
فريق العمل بتنفيذ المشروع
على تسع م راحل ،ابتدا ًء من
تقييم احتياجات العمل الخاصة
بالكلية ،ومقارنتها بتطبيقات
الكليات والمؤسسات العلمية
المشابهة.
وكانت إدارة الكلية قد وقعت
اتفاقية مع شركة أبوغ زاله

لالستشارات والملكية الفكرية
إلعداد نظام إدارة الجودة الشاملة
داخل الكلية ،وبصورة تساعد
على تحسين جودة العمليات
وتعزيز مخرجات العملية
التعليمية ،من منطلق سعيها
لتحسين العمليات الداخلية.
وقام فريق العمل بقيادة
المهندس سامي الفقهاء ،مدير
االستشارات في شركة أبوغ زاله
لالستشارات-الكويت ،بمساعدة
إدارة الكلية على صياغة
الخطط واألهداف االست راتيجية
الخاصة بالكلية ،والتي من
شأنها تحسين مخرجات العمل
وفقاً للرؤية المتطورة التي
تسعى الجامعة إلى تحقيقها.
وتم تصميم أدلة العمليات ،وما

تشمله من إج راءات ،وخ رائط
تدفق العمل (process
 ،)mapsوالنماذج وأدلة
الجودة ،إضافة إلى تحديد
والصالحيات
المسؤوليات
الخاصة بموظفي الجودة
داخل الكلية ،وبما يتوافق
مع أفضل التطبيقات في
مؤسسات العمل المشابهة.
وبعد االنتهاء من اعداد
نظام الجودة الشاملة ،قامت
الشركة بالتنسيق مع فريق
الحلول اإللكترونية في
مجموعة طالل أبوغزاله
الدولية ،ليتم اعداد نظام
الكتروني لضبط عمليات
الجودة الشاملة ،وما يرتبط
بها من عمليات تدقيق
داخلي في الكلية.
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القاهرة  -أصدرت وزارة التجارة والصناعة
في مصر ق رار رقم  43لسنة  2016بشأن
تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع
والشركات ( مالكة العالمات التجارية)
المؤهلة لتصدير منتجاتها إلي جمهورية
مصر العربية.
لقد تم تف ُع يل هذا الق رار بداءاً من  15مارس
 ، 2016حيث ينشأ بالهيئة العامة للرقابة
علي الصاد رات والواردات سجل للمصانع
والشركات مالكة العالمات التجارية
المؤهلة لتصدير المنتجات إلي جمهورية
مصر العربية.
وال يجوز االف راج عن هذه المنتجات
الواردة بقصد االتجار إال إذا كانت من
إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من
الشركات مالكة العالمة أو م راكز توزيعها
المسجلة في هذا السجل.

5

إن أحد المتطلبات الرئيسية لقبول
مستندات التسجيل والمستندات االخري
الواجب تسليمها من الشركات والمصانع
في القانون هو وجود شهادة لتطبيق نظام
الجودة .
وهذه الشهادة يجب أن تكون صادرة من جهة
معترف بها من االتحاد الدولي لالعتماد
(  )ILACأو المنتدي الدولي لالعتماد
(  )IAFأو من جهة حكومية مصرية أو
أجنبية يوافق عليها الوزير المختص
بالتجارة الخارجية.
لمزيد من االستفسا رات علي القانون
 ،المستندات المطلوبة ،أو لمزيد من
االيضاحات  .يرجي االتصال ب
egypt@tag-legal.com
agcon.egypt@agcon.com

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
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