نشـرة إخباريــة

اإلصدار السادس  -تشرين أول 2016

بتكليف من المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية
طالل أبوغزاله لالستشارات تنجز دراسة
خاصة حول أنظمة وإجراءات حماية الملكية
الفكرية في الكويت ومصر

في هذا اإلصدار:
بتكليف من المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية
طالل ابوغزاله لالستشارات تنجز دراسة خاصة
حول أنظمة وإجراءات حماية الملكية الفكرية
في الكويت ومصر
«وزارة األشغال» تكلف «أبوغزاله وشركاه
لالستشارات» لدراسة قطاع اإلسكان في المملكة
مع البنك الدولي
أبوغزاله وشركاه لالستشارات تعقد محاضرة
تعريفية حول أنظمة إدارة الجودة في جامعة
الدول العربية
أبوغزاله وشركاه لالستشارات تنظم ورشة عمل
حول مواصفة أيزو  2015 :9001في «اقتصادية
رأس الخيمة»

دبي  -انتهت طالل أبوغزاله وشركاه
لالستشا رات من إنجاز د راسة خاصة حول
أنظمة وإج راءات حماية الملكية الفكرية
في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر
العربية وذلك بالتعاون مع أبوغزاله للملكية
الفكرية وأبوغزاله القانونية.
وكلفت المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية
طالل أبوغزاله وشركاه لالستشا رات إلعداد
تقرير مفصل حول أنظمة حماية الملكية
في البلدين وإج راءات تسجيل وحماية
العالمات التجارية من واقع د راسة ميدانية
توفر معلومات عملية للمصدرين اليابانيين
في البلدين ،بحيث يتمكنون من التعرف
على اإلج راءات المتبعة لتسجيل العالمات،
واإلج راءات المتبعة في وزارة الصناعة
والتجارة لحماية العالمات التجارية من
ا لتقليد .

وأشار األستاذ معتصم أبوغزاله المدير التنفيذي للتسويق الوطني في أبوغزاله للملكية الفكرية
ونقطة االتصال مع مكتب المنظمة اليابانية في دبي ،إلى أن التقرير الذي أعده فريق العمل
المشترك في مكتبي القاهرة والكويت حقق كافة مطالب المنظمة وتم اعتماد إصداره بصيغته
النهائية وتعميمه على الملحقيات التجارية لليابان في المنطقة ليتم استخدامه من قبل
المصدرين اليابانيين المهتمين.

«وزارة األشغال» تكلف «أبوغزاله وشركاه لالستشارات» لدراسة قطاع اإلسكان في المملكة
مع البنك الدولي
وقالت الدكتورة دانا الكخن المدير التنفيذي
ألبوغزاله لالستشا رات في األردن أن الد راسة
ستبين دور قطاع اإلسكان في االقتصاد الوطني،
إعادة تقييم القطاع ومنظومة اإلنتاج والتأجير
السكني وأنظمة التمويل من التنفيذ لغايات
البيع والتنفيذ لغايات التأجير.

عمان  -اختارت وزارة األشغال العامة واإلسكان
طالل أبوغزاله وشركاه لالستشا رات  -األردن
إلعداد الد راسة التقييمية لقطاع اإلسكان في
المملكة بالتعاون مع خب راء من البنك الدولي.

وأضافت «جاء اختيا رنا بناء على التقييم
الفني للعرض الفني الذي تم تقد يمه
من قبلنا والذي جاء متوافقاً مع الشروط
المرجعية المعدة من قبل فريق البنك
الد ولي والمؤسسة العامة لإل سكان والتطوير
ا لحضري ».

وجاء اختيار مجموعة طالل أبوغزاله للقيام
بهذه المهمة ،لسمعتها الطيبة وخبرتها الطويلة
في إعداد الد راسات االست راتيجية ألغلب
حكومات المنطقة العربية على مدار  45عاما
من تأسيس المجموعة.

على هذا المشروع فريق من الخب راء
إلنجاز الد راسة على أعلى المستويات
خالل المدة الزمنية المخصصة
والبالغة ستة أشهر.

وسيعمل
المؤهلين
المهنية
للمشروع

أبوغزاله وشركاه لالستشارات تعقد محاضرة تعريفية حول أنظمة إدارة الجودة في جامعة
الدول العربية
القاهرة  -عقدت طالل أبوغ زاله وشركاه لالستشارات -القاهرة محاضرة تعريفية لموظفي دائرة التكامل
العربي االقتصادي في جامعة الدول العربية وذلك في مقر الجامعة.
وتأتي هذه المحاضرة كمتطلب من متطلبات الحصول على شهادة المطابقة لمواصفة إدارة الجودة اآليزو
 ،9001حيث يشترط توعية وتعريف الموظفين بمفاهيم إدارة الجودة ،وبدورهم في تقديم خدمات ذات جودة
عالية لكافة الجهات المستفيدة.
وسيقوم فريق أبوغ زاله لالستشارات بتقديم الدعم لفريق اإلدارة لتمكينهم من تطبيق نظام إدارة الجودة إلى
حين الحصول على الشهادة ،لتكون أولى اإلدارات التي تحصل على هذه الشهادة في تاريخ جامعة الدول
العربية.
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أبوغزاله وشركاه لالستشارات تنظم ورشة عمل حول مواصفة أيزو  2015 :9001في
«اقتصادية رأس الخيمة»
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.
رأس الخيمة  -عقدت طالل أبوغ زاله وشركاه
لالستشا رات ورشة عمل حول آليات تطبيق
إصدار عام  2015من مواصفة اآليزو 9001
لموظفي الدائرة االقتصادية في إمارة رأس
ا لخيمة.
وقدم الدورة المهندس خالد أبوعصبة المدير
التنفيذي الدولي ألبوغ زاله لالستشا رات وبحضور
أكثر من  25مدير ورئيس قسم من منتسبي
الدائرة ،حيث يأتي تنظيم هذه الدورة لتأهيل
موظفي الدائرة للتعامل مع االشت راطات الجديدة
لإلصدار الجديد من مواصفة اآليزو .9001
وخالل الورشة تم استع راض بعض التغيي رات
المهمة في هذا اإلصدار من اآليزو  9001مقارنة

كما تم التركيز على أن المواصفة الجديدة تركز
على ترسيخ قيمة التعاون في الدائرة من خالل
نشر ثقافة مساهمة الموظفين في التطوير
والتحسين المستمر.
وكانت قد كلفت الدائرة االقتصادية في إمارة رأس
الخيمة أبوغ زاله وشركاه لالستشا رات لتطوير نظام
إدارة الجودة لديها ليصبح مطابقاً لهذا اإلصدار.
ووجهت األستاذة موزة حسن الشميلي مدير
مكتب التميز المؤسسي في الدائرة الشكر
الجزيل ألبوغ زاله لالستشا رات على ما يقدمونه
للدائرة من دعم ،مقدمة لهم درع تقدير على
الجهود التي يبذلونها.

معلومات اإلتصال
لالستعالم يرجى االتصال بنا:
الموقع اإللكترونيwww.tag-consultants.com :
البريد اإللكترونيkabuosbeh@tagorg.com :
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