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«أبوغزاله الدولية» تحافظ على شهادة «اآليزو
 »9001للسنة الـ12

في هذا اإلصدار:
«أبوغزاله الدولية» تحافظ على شهادة
«اآليزو  »9001للسنة الـ12
أبوغزاله وشركاه لالستشارات تشارك
في اجتماع مجموعة الخبراء المسؤولة
عن إصدار مواصفة اآليزو 10006
طالل أبوغزاله وشركاه لالستشارات
تنهي المرحلتين األولى والثانية من
مشروعها مع الهيئة القومية لسكك
حديد مصر
«أبوغزاله الدولية» تؤسس مكتب إدارة
المشاريع لوزارة «التغير المناخي»
اإلماراتية ضمن أحدث برامج التكنولوجيا

حصلت مجموعة طالل أبوغزاله وشركاه الدولية على شهادة المطابقة لمواصفة اآليزو  ، 9001والتي تتقدم
لها انطالقا من اهتمامها بتقديم أفضل الخدمات لعمالئها حول العالم ،بتبني أفضل األنظمة والممارسات.
يذكر أن الشركة تقدمت ألول مرة لفحص المطابقة لمواصفة اآليزو  9001في العام  2004ونجحت في
حصولها على الشهادة ،ليستمر هذا االستحقاق على مدار السنوات الـ 12الماضية.
وتم إعداد وتهيئة المجموعة للحصول على هذه الشهادة بواسطة األستاذة هبة القادر مدير استشارات اآليزو في
شركة أبوغزاله لالستشارات  -مكتب األردن.

أبوغزاله وشركاه لالستشارات تشارك في اجتماع مجموعة الخبراء المسؤولة عن إصدار مواصفة
اآليزو 10006
شارك ممثل شركة أبوغزاله وشركاه لالستشارات المهندس خالد أبوعصبة في االجتماع الثالث لمجموعة الخبراء
رقم  27التابعة للجنة اآليزو الفنية رقم  176والتي تم عقده إلكترونيا باستخدام تقنية الويبيكس (.)WebEx

ويعتبر هذا االجتماع هو األول للمجموعة والذي عقد في هونج كونج على هامش اجتماع لجنة اآليزو الفنية رقم
 ،176فيما عقد االجتماع الثاني إلكترونيا ً أيضاً.وتتشكل المجموعة من عدد محدود من الخبراء ممن يمتلكون
الدراية بمواصفات إدارة الجودة ومواصفات إدارة المشاريع على حد سواء إلعداد مواصفة تطبيق أنظمة الجودة
في إدارة المشاريع األيزو .10006
وتضم المجموعة خبراء يمثلون منظمات عالمية منها على سبيل المثال شركة إيرباص وسيسكو وهيئتي
المواصفات الفرنسية والبريطانية ،باإلضافة إلى ممثل مجموعة طالل أبوغزاله .ومن المتوقع أن يعقد االجتماع
القادم بشكل تقليدي خالل األسبوع األول من شهر أيار  /مايو 2016في العاصمة الفرنسية باريس برعاية كل
من إيرباص وهيئة المواصفات الفرنسية.
يشار إلى أن مجموعة طالل أبوغزاله هي العضو العربي غير الحكومي الوحيد الممثلة في لجنة اآليزو الفنية رقم
 176المسؤولة عن صياغة وصيانة وتعديل سلسلة اآليزو  9001من العام .1996
وتعتبر هذه اللجنة األهم بين اللجان الفنية الــ  300التابعة لآليزو نظرا لكونها مسؤولة عن صياغة المواصفة
األهم في العالم والتي يلتزم بتطبيقها أكثر من مليون وثالثمائة ألف مؤسسة في العالم .وتم اختيار ممثل المجموعة
ضمن فرق الخبراء الذين قاموا بصياغة آخر ثالثة إصدارات لمواصفة اآليزو  9001في األعوام ،2000
 ،2008وآخرها عام .2015

طالل أبوغزاله وشركاه لالستشارات تنهي المرحلتين األولى والثانية من مشروعها مع الهيئة
القومية لسكك حديد مصر

أنهى الفريق المختص من شركة طالل أبوغزاله وشركاه لالستشارات العمل على المرحلتين األولى والثانية
لمشروعها مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر ( )ENRلتقديم استشارات الحوكمة بتمويل البنك األوروبي
لإلنشاء والتعمير.
ويأتي المشروع في إطار تنفيذها للعقد الموقع مع الهيئة ،والذي يقضي بدارسة الوضع الحالي للهيئة بما يتعلق
بممارساتها في مجال الحوكمة ،ليصار فيما بعد إلى إصدار تقرير عن الفجوات والتوصيات لسدها ،ومن ثم العمل
مع فريقي الهيئة والبنك األوروبي على تنفيذ التوصيات.
وقالت األستاذة سلفانا سعد أنه وفقا للعقد الموقع ،ستقوم أبوغزاله لالستشارات بمساعدة الهيئة القومية لسكك
حديد مصر ( )ENRعلى تحسين حوكمة في ممارسات األعمال الخاصة بها من خالل تطوير سياسات وإجراءات
أفضل وباألخص في المشتريات والتدقيق الداخلي والرقابة.
وأضافت أن ما يميز هذا المشروع هو تعاون ثالثة من مكاتب أبوغزاله لالستشارات لتنفيذ المشروع هي مكاتب
دبي ،وجدة باإلضافة إلى مكتب القاهرة ،تحت إشراف اإلدارة اإلقليمية.
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«أبوغزاله الدولية» تؤسس مكتب إدارة المشاريع لوزارة «التغير المناخي» اإلماراتية ضمن
أحدث برامج التكنولوجيا
أنجزت شركة طالل أبوغزاله وشركاه الدولية  -أبوظبي مشروع تأسيس مكتب إدارة المشاريع لوزارة التغير
المناخي والبيئة اإلماراتية.

وشمل نطاق عمل المشروع تطوير منهجية متكاملة إلدارة
المشاريع تشمل جميع مراحل حياة المشروع بدءا من التخطيط
واالعتماد ومرورا بالتصاميم ومراحل الطرح والترسية والتنفيذ
ووصوال لمرحلة التشغيل والصيانة بالتكامل مع مجموعة من
الوسائل والبرمجيات واالدوات التي سيتم استخدامها إلدارة
مشاريع الوزارة.
وقال األستاذ يحيى آل علي مدير مكتب إدارة المشاريع بالوزارة
أن مشروع إنشاء مكتب إدارة المشاريع بالوزارة يعد أحد أهم
الوسائل التي تساعد على تحقيق األهداف االستراتيجية للوزارة
وأهداف المبادرات والبرامج التي تتكون من مجموعة من
المشاريع.
وأضاف آل علي أن المشروع يهدف الى تحقيق أهداف الوزارة في إنجاح كل مشروع على حدة من خالل االلتزام
بالنطاق والوقت والتكلفة المقدرة للمشروع وتحقيق الجودة المطلوبة مع الحد من المخاطر التي قد تواجه
هذه المشاريع ،كما توجه بالشكر والتقدير للفريق االستشاري من شركة طالل أبوغزاله وشركاه الدولية على
جهودهم المبذولة في تحقيق أهداف الوزارة من المشروع بمهنية عالية.
وأكد االستاذ ماهر خضر مدير المشروع في
شركة طالل أبوغزاله وشركاه الدولية بأنه
تمت مراعاة تطبيق أحدث المنهجيات والبرامج
العالمية المختصة في إدارة المشاريع مثل
منهجية معهد إدارة المشاريع بالواليات
المتحدة وذلك لتطوير النظام االداري ومنهجية
العمل لمكتب إدارة المشاريع بالوزارة.
وأضاف أنه تم استخدام تطبيق برنامج
Enterprise Project Management
 EPMبهدف تقديم حلول متكاملة مدمجة
مع أحدث برامج وتطبيقات تقنية المعلومات
تماشيا مع توجه حكومة دولة االمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها لبناء حكومة ذكية ،وحرصا من شركة
طالل أبوغزاله وشركاه الدولية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والتقنيات والخدمات المهنية لعمالئها في
القطاعين الحكومي والخاص.
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اتفاق تعاون بين طالل أبوغزاله وشركاه الدولية ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب

عت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب اتفاقية مع
طالل ابوغزاله وشركاه الدولية لالستفادة مما تملكه المجموعة
من إمكانيات وخبرات لإلسهام في تحقيق أهداف المؤسسة في
تنمية مشاريع الشباب.

وبموجب هذا االتفاق ،تقوم مجموعة طالل أبوغزاله بتقديم خدماتها االستشارية في مجاالت دراسات الجدوى
االقتصادية ،واالستشارات اإلدارية ،وخدمات المستثمرين واستشارات األعمال ألعضاء المؤسسة.
ومؤسسة سعود بن صقر تهدف إلى تنمية قطاع االعمال واإلسهام في تحقيق سياسة الحكومة في مجال تنمية
وتطوير مشاريع الشباب في إمارة راس الخيمة حيث تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها الدور الكبير في
تنمية االقتصاد الوطني وذلك ألثرها المباشر على النواحي االقتصادية واالجتماعية ولتحقيقها استقاللية الفرد
والرضا ورفع الناتج المحلي.
«أبوغزاله وشركاه لالستشارات» تعقد  6دورات تدريبية حول مواصفات اآليزو في  3أشهر في اإلمارات
عقدت شركة أبوغزاله لالستشارات  6دورات تدريبية 3 ،منها للعاملين في مؤسسة المناطق الحرة برأس
الخيمة ،و 3أخرى لشركة «دو» لالتصاالت ،المشغل الخلوي واألرضي الثاني في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وكانت الدورات الستة حول مواصفات اآليزو  9001والخاصة بإدارة الجودة واآليزو  14001والخاصة
بأنظمة إدارة البيئة ومواصفة األوساس  18001الخاصة بالسالمة والصحة المهنية.
وجاء اختيار أبوغزاله وشركاه لالستشارات لتقديم هذه الدورات من قبل هذه المؤسسات الهامة لما تتمتع به
الشركة من سمعة في هذا المجال بصفتها العضو العربي غير الحكومي الوحيد في لجنة اآليزو الفنية رقم .176
يشار إلى أن تقديم الدورات جاء بشكل متتالي ،حيث قامت الجهات المستفيدة بإعادة تقديم هذه الدورات بعد
نجاحها في المرة األولى في كل جهة.

www.agcon.com | 3

