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االتحاد دربنا
لقد امتد عطاء االحتاد لي�سبق البعد اجلغرايف و�ضرب �شعب االمارات
وحكومته ا�سمى معاين العطاء وامل�ساعدة لتغطي �أياديهم البي�ضاء ربوع االر�ض،
�إكماال لنهج �صانع االحتاد املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ثراه ،وي�ؤكد االحتاد عاما تلو االخر ماقدمه لدولتنا الغالية ،فكل عام
ترتقي الدولة وتتبو�أ مراكز �أولى عاملية لتتقدم على دول العامل وت�صبح حمط
انظار العامل كله ،فهنيئا ال�سعد �شعب على حكومته ال�ساهرة لتوفري الرفاه
وال�سعادة ملواطنيها ومقيميها.،
وكان للقطاع االقت�صادي الن�صيب االكرب من منجزات االحتاد حتت قيادته
الر�شيدة بدءا من االباء امل�ؤ�س�سني رحمهم اهلل الى �أ�صحاب ال�سمو حكامنا اطال
اهلل اعمارهم ،وكانت ومازلت االمارات ت�شهد معدالت منو اقت�صادية كبرية
تتخطى دول عظمى وكربى وباتت الدولة حمط انظار امل�ستثمرين ورجال االعمال
ملا توفره من �أمان اقت�صادي وخدمات وت�سهيالت ت�ؤكد دعم احلكومة للقطاع
ككل ،وخالل هذه املنا�سبة التاريخية اتقدم ب�أ�سمى التهاين والتربيكات �إلى مقام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و مقام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  ،و�إلى مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد
النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان رعاه اهلل و�إخوانهم حكام الإمارات
و�أولياء العهود ،مبنا�سبة اليوم الوطني الثالث واالربعني.

إماراتنا الغالية
ا�صبحت االمارات من اوئل دول العامل يف كثري من جماالت التناف�سية
واجلودة وذلك بناء على تقارير و�شهادات دولية لتثبت اماراتنا الغالية على انها
مثاال يحتذى به ،وقد جاء هذا التقدم والتطور نتيجة االحتاد وما ار�ساه من امن
وامان ،وال ي�سعني خالل �أعياد دولتنا باليوم الوطني الـ  43اال ان اتقدم بالتهاين
والتربيكات �إلى مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل و مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  ،و�إلى مقام �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان رعاه اهلل
و�إخوانهم حكام الإمارات ،و�إلى �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد
عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي.
ويعد اليوم الوطني لالمارات تاريخ امليالد احلقيقي لدولتنا الغالية فخالل عهد
االحتاد حتولت االمارات الى واحة �آمنة جاذبة الغلب جن�سيات العامل يعي�شون
حتت راية حكامها مطمئنني �آمنني على انف�سهم وا�ستثماراتهم ،وتنوعت م�صادر
الدولة وازدهر ب�شكل الفت قطاعي ال�سياحة واالقت�صاد ،ويعد هذا اليوم مبثابة
جتديد الوالء واالنتماء حلكومتنا الر�شيدة للمواطنني واملقيمني وت�أ�صيل معاين
االيخاء والتعاون ،وادعو اهلل ان ت�ستمر م�سرية التنمية يف ظل قيادة ر�شيدة اولت
كامل اهتمامها ورعايتها لعن�صرها الب�شري ،فكل عام واالمارات حمفوظة
ومتقدمة ان �شاء اهلل.
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عمار النعيمي يفتتـح
معرض بدايات ويشيد
بمساهمة المرأة
االماراتية في مسيرة
التنمية
�أعرب �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س
التنفيذي عن فخره واعتزازه بقدرات املر�أة االمارتية التي ت�سهم
م�ساهمة متميزة �إلى جانب الرجل يف عملية التنمية والتطوير وتلعب
دورا �أ�سا�سيا يف تنمية االقت�صاد الوطني من خالل م�ساهمتها يف العملية
الإنتاجية يف كافة القطاعات اخلدمية واالقت�صادية وال�صناعية
والتجارية و�أثبتت وجودها يف خدمة بالدها  ..م�ؤكدا �سموه �أهمية
االرتقاء باملنتج املحلي وحر�ص قيادتنا الر�شيدة على تقدمي كل �أ�شكال
الدعم احلكومي للم�شاريع التي تقدمها املر�أة من �أجل حتقيق �أهدافها
ودخول �سوق العمل.
و�أ�شاد �سموه  -يف ت�صريح لو�سائل الإعالم
عقب افتتاحه الدورة الرابعة ملعر�ض " بدايات
" الذي ينظمه جمل�س �سيدات �أعمال عجمان
حتت �شعار "هويتي � -صناعتي" ويقام بالتعاون
مع غرفة جتارة و�صناعة عجمان مبركز ال�شيخ
زايد للم�ؤمترات واملعار�ض بجامعة عجمان
للعلوم والتكنولوجيا اليوم  -بجهود رئي�سة
جمل�س �سيدات �أعمال عجمان وفريق العمل
ملا بذله من جهد يف تنظيم واظهار املعر�ض
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امل�ستوى الراقي واملميز.
و وجه ال�شكر لغرفة جتارة و�صناعة عجمان
على جهودها ورعايتها لهذا احلدث وجمع
الأ�سر املنتجة يف مكان واحد لعر�ض منتجاتهم
وترويجها ..م�ؤكدا �سموه �أهمية االرتقاء
باملنتجات املحلية من �أجل املناف�سة يف
الأ�سواق.
وقال ان زيادة امل�شاركة يف هذا املعر�ض وخا�صة
م�شاركة دول جمل�س التعاون ي�ؤكد جناحه على

امل�ستوى املحلي واخلليجي ..م�شددا �سموه على
حر�ص حكومة عجمان لتقدمي كل �أوجه الدعم
للأ�سر املنتجة وتوجيه كافة الدوائر احلكومية
لتقدمي الدعم للأ�سر املنتجة يف الإما.
ودعا �سموه الى �ضرورة االهتمام بفئة ال�شباب
والفتيات و�سيدات الأعمال وت�شجيعهم على
دخول عامل التجارة واالنتاج والت�صنيع وت�سهيل
الأمور عليهم نحو بدء م�شاريع خا�صة بهم
وت�أ�سي�س وتنفيذ م�شاريع تكون �سندا لهم يف

امل�ستقبل.
وطالب �سمو ويل عهد عجمان امل�س�ؤولني يف
الدوائر املحلية واالحتادية ب�ضرورة �إبراز ن�شاط
ودور املر�أة و�إ�سهاماتها الإيجابية والفعالة على
كافة الأ�صعدة االجتماعية والثقافية والرتبوية
 ..م�شيدا بالدور الذي تلعبه املر�أة يف تنمية
املجتمع وتطويره من خالل ممار�سة العمل
االقت�صادي الذي يتالءم وقدراتها وميكنها
من �إقامة امل�شاريع اال�ستثمارية املنا�سبة وعلى

�أ�س�س قوية ودرا�سات جدوى مدرو�سة.
و�أكد �سموه �أن املر�أة االماراتية لديها املوهبة
واالفكار واالبداع والرغبة يف تنفيذ تلك
االهداف لكنها بحاجة �إلى م�ساندة وتوجيه من
قبل املجتمع وعدم الوقوف يف طريق تقدمها بل
م�ساندها ودعمها لال�ستمرار والنجاح.
وكان حفل افتتاح املعر�ض قد بد�أ بجولة
تفقدية لراعي احلفل �سمو ال�شيخ عمار بن
حميد النعيمي ويل عهد عجمان يف جميع

�أرجاء و�أجنحة واق�سام املعر�ض املختلفة
رافقه خاللها �سعادة �سامل بن احمد النعيمي
م�ست�شار �صاحب ال�سمو حاكم عجمان لل�ش�ؤون
اخلريية و�سعادة عبداهلل املويجعي رئي�س
جمل�س ادارة غرفة جتارة و�صناعة عجمان
وعدد من �أع�ضاء املجل�س والدكتورة �آمنة
خليفة رئي�سة جمل�س �سيدات عجمان وعدد من
مدراء الدوائر احلكومية وكبار امل�س�ؤولني.
وا�ستمع �سموه واحل�ضور �إلى �شرح واف من
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امل�شاركات يف املعر�ض والبالغ عددهن 150
م�شاركة منهن � 120سيدة �إماراتية و� 30سيدة
من دول جمل�س التعاون حول �إنتاجهن من
املنتجات املختلفة والتي ت�ضمنت املالب�س
والعطور والإك�س�سوارات والعباءات والأطعمة
ال�شعبية واالعمال واال�شغال اليدوية والفنون
الت�شكيلية والت�صميم وغريها من املنتجات
واطلع على جانب من الور�شة النظرية والعملية
املقامة على هام�ش املعر�ض.
وتلقى �سمو ويل عهد عجمان يف ختام جولته
التفقدية هدية تذكارية من الدكتورة �آمنة
خليفة رئي�سة جمل�س �سيدات عجمان تقديرا
الفتتاح ورعاية �سموه للمعر�ض ت�شجيعا منه
للمر�أة االماراتية.
و�أ�شاد عبد اهلل املويجعي رئي�س جمل�س ادارة
غرقة جتارة و�صناعة عجمان بتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان والتي �أدت
لنمو هذا القطاع وارتفاع عدد الأ�سر امل�سجلة
مبجل�س �سيدات �أعمال عجمان ..مثمنا املتابعة
والدعم والرعاية من قبل �سمو ال�شيخ عمار بن
حميد النعيمي ويل عهد عجمان والذي كانت
لرعاية �سموه للمعر�ض الأثر الأكرب يف جناحه
و�إ�ستمراره.
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و�أكد املويجعي �أهمية تنظيم املعر�ض وما يقدمه
من دعم ل�سيدات االعمال يف وقت �أ�صبحت
فيه م�شاريع �سيدات االعمال جزءا مهما من
االقت�صاد الوطني ..م�شريا يف الوقت ذاته الى
الدور الرئي�سي والكبري ملجل�س �سيدات االعمال
بعجمان والذي يعمل حتت مظلة غرفة عجمان
يف دعم قطاع �أعمال ال�سيدات ..و�أبدى �إعجابه
مبنتجات الأجنحة امل�شاركة وزيادة امل�شاركة
والتي ت�ؤكد مدى التطور والإحرتافية مل�شاريع
ال�سيدات ومنتجاتهن مما يجعلها مناف�سا قويا
يف ال�سوق املحلي.

م�شاركة خليجية

وقال �إن م�شاركات �سيدات �أعمال دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ت�ؤكد مدى
جناح معر�ض بدايات يف دورته الرابعة ومدى
االهتمام الذي توليه حكومتنا الر�شيدة لي�س
فقط على امل�ستوى املحلي بل على م�ستوى
املنطقة لدعم هذا القطاع احليوي والذي
�أ�صبح يلقى الدعم وامل�ساندة من خالل وجود
م�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة معنية بتطوير
م�شاريع ال�سيدات وحتويل �أفكارهن �إلى �أر�ض
الواقع مما يكون له نتائج طيبة على م�ستوى
الفرد واال�سرة واملجتمع.

دعم القيادة لقطاع املر�أة املنتجة
وثمنت الدكتورة �أمنة خليفة �آل علي رئي�سة
جمل�س �سيدات �أعمال عجمان حر�ص
ودعم القيادة الر�شيدة ل�سيدات االعمال
والأ�سر املنتجة وتي�سري كافة ال�سبل الجناح
م�شاريعهن والرتويج ملنتجاتهن ،و�أكدت ان
املعر�ض هدف يف ن�سخته الرابعة حتت �شعار
"هويتي�،صناعتي" �إلى ت�شجيع الأ�سر املنتجة
يف خمتلف الأن�شطة على �إ�صدار رخ�ص جتارية
والعمل ب�شكل نظامي ،وتوفري منتجات حملية
خمتلفة م�صنوعة وم�صممة ب�أيدي و�إبداع
مواطنات وذلك حتت �سقف واحد ،الى جانب
توفري املنتجات امل�ستخدمة يف كافة املنا�سبات
وم�ساعدة اال�سر املنتجة لبيع منتجاتها وكذلك
الرتويج للمجل�س ودوره الداعم للمر�أة.
و�أفادت ان املعر�ض الذي �شارك فيه � 150سيدة
تنوعت منتجاتهن ما بني اال�شغال اليدوية
والعطور والدخون وجتارة املالب�س والعبايات
وال�شيل والدعايا واالعالن وامل�أكوالت ال�شعبية
واحللويات واالك�س�سوارات واحلنة وخدمات
تعليم التدبري املنزيل والفنون الت�شكيلية.

فعاليات املعر�ض

واو�ضحت ان املعر�ض ت�ضمن جملة من
الفعاليات التي تهم كافة زواره مبختلف
�أعمارهم ومنها فعاليات تراثية اماراتية
وخليجية متنوعة ،حيث �شهدت كافة �أيام
املعر�ض فحو�صات جمانية ال�سنان االطفال
بالتعاون مع جامعة عجمان وفحو�صات طبية
جمانية للزوار بالتعاون مع مركز االح�سان
الطبي  ،ا�ضافة الى م�سابقات وتوزيع هدايا
على احل�ضور مع وجود �ساحة لألعاب االطفال،
هذا الى جانب ور�شة عمل للت�صوير الرقمي و
عر�ض فعالية " العر�س اخلليجي" الذي قدم
نبذة للزوار عن ازياء االعرا�س يف دول جمل�س
التعاون و ور�شة عمل �صناعة العطور والدخون
وعر�ض بدايات لالزياء ،و م�سابقة بدايات
لأجمل و�ألذ طبق بهدف ابراز االكالت ال�شعبية
االمارتية والتعريف بها للزوار.
وعن برنامج بدايات عموم ًا يف جمل�س �سيدات
اعمال عجمان �أو�ضحت الدكتورة �أمنة خليفة
ان الربنامج يتيح ل�سيدات االعمال رخ�صة
معفية من الر�سوم ملدة ثالث �سنوات بالتن�سيق
بني جمل�س �سيدات اعمال عجمان التابع
لغرفة جتارة و�صناعة عجمان ودائرة البلدية
والتخطيط بعجمان ،كما افادت ان برنامج
بدايات الى زيادة وعي ال�سيدات املُنتجات من

خالل برامج التوعية وتنمية املهارات ومتكني
ال�سيدات من احل�صول على رخ�صة جتارية
الى جانب التنظيم وامل�شاركة يف املعار�ض
والفعاليات مبا ال يقل عن  10فعاليات �سنويا
لت�سويق وعر�ض منتجاتهن.

�إ�شادة �سيدات االعمال اخلليجيات
مبعر�ض بدايات الرابع وتنوع
منتجاته
�أ�شادت �سيدات االعمال اخلليجيات وامل�شاركات
يف معر�ض بدايات الرابع بدور جمل�س �سيدات
اعمال عجمان باهمية معر�ض بدايات يف
دعم �سيدات االعمال واال�سر املنتجة ،واكدن
ان قطاع اعمال املر�أة يحظى بدعم الحمدود
من قيادات دول اخلليج من خالل وجود
م�ؤ�س�سات قائمة تدعم املر�أة واال�سر املنتجة
وتنظم الفعاليات واملعار�ض ال�سنوية للرتويج
ملنتجاتهن وت�شجيعهن ،كما �أكدن على �أهمية
املعر�ض الذي �ضم يف جنباته خمتلف املنتجات
من اال�شغال اليدوية والعطور والدخون وجتارة
املالب�س والعبايات وال�شيل والدعايا واالعالن
وامل�أكوالت ال�شعبية واحللويات واالك�س�سوارات
واحلنة وخدمات تعليم التدبري املنزيل والفنون
الت�شكيلية.

ونوهت امل�شاركات اخلليجيات ان املعر�ض
تكمن �أهميته كونه فر�صة كبرية لتقوية
ال�صالت والتعاون وتبادل االفكار بني
�سيدات االعمال امل�شاركات وفر�صة لإكت�ساب
افكار م�شاريع جديدة ال �سيما يف ظل التنوع
باملنتجات املعرو�ضة وابتكار العديد من
ال�سيدات امل�شاركات يف منتجاتهن مبا ي�ضمن
ال�صبغة ال�شعبية والرتاثية على تلك املنتجات
وي�ؤكد الهوية الوطنية لدول جمل�س التعاون
اخلليجي.

�سيدات االعمال اخلليجيات يطلعن
على م�صانع املن�سوجات بعجمان

هذا وقام وفد �سيدات االعمال اخلليجيات
امل�شاركات بزيارة ميدانية لعدد من م�صانع
املن�سوجات باالمارة بهدف اكت�ساب اخلربات
والتعرف على كيفية العمل وفتح قنوات
جتارية بني م�صانع عجمان و�سيدات االعمال
اخلليجيات وامكانية بحث التعاون امل�ستقبلي
مبا يدعم �سيدات االعمال وينمي م�شاريعهن،
والتي �أ�شادن بجودة املنتجات وتنا�سب
ا�سعارها.
�إ�شادة بن�سب املبيعات يف معر�ض بدايات
وا�ستفادة اكرث من  150زائر من ور�ش العمل
�إ�ستفاد �أكرث من  150زائر ملعر�ض بدايات

موضوع العدد

الرابع من ور�ش العمل والدورات التي تخللت املعر�ض على مدار
خم�سة ايام كما �شهد املعر�ض اقبال من زوار االمارة واالمارات
ال�شمالية تبعه زيادة يف ن�سب مبيعات املُ�شاركات من �سيدات
اعمال االمارات و�سيدات اعمال دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وتناول املعر�ض عددا من ور�ش العمل حيث قدمت يف اليوم
الأول للمعر�ض ور�شة عمل بعنوان "كيف تختار م�شروع
امل�ستقبل؟" قدمها الأ�ستاذ يو�سف العو�ضي  -رئي�س جمل�س
�إدارة الأكادميية العاملية للتدريب� ،إ�ضافة �إلى ور�شة عمل
الت�صوير الرقمي قدمها الدكتور �أحمد �صقر – الأ�ستاذ يف
كلية الإعالم يف جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،بينما
�شهد اليوم الثاين ور�شة عمل �صناعة العطور والدخون وقدمتها
نها عبيد املهريي – �صاحبة م�شروع �أم مهرة للعطور والدخون
 ،ثم ور�شة تغليف الهدايا قدمتها مرمي العبدويل – مدربة يف
جمال امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
من جانبهن �أ�شادت العار�ضات بنجاح املعر�ض يف ن�سخته
الرابعة و�أكدن على ارتفاع ن�سب املبيعات مما ي�ؤكد جودة
منتجات �سيدات االعمال و�أو�ضحن عدة عوامل �أدت �إلى جناح
املعر�ض ومنها ح�سن التنظيم واال�ستقبال واملتابعة من قبل
اللجنة املنظمة وكذلك تنوع املنتجات املعرو�ضة.
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احلفل اخلتامي للمعر�ض.
ح�ضر حفل اخلتام �سعادة عبداهلل املويجعي رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة عجمان و�سعادة �سامل بن احمد النعيمي النائب الثاين لرئي�س
جمل�س ادارة غرفة عجمان و �آمنة خليفة �آل علي رئي�س جمل�س �سيدات
اعمال عجمان ،و �سامل ال�سويدي مدير عام غرفة عجمان وخوله خلفان بن
بدر املدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم امل�ؤ�س�سي بغرفة عجمان ،وكافة
رعاة املعر�ض وامل�شاركات من �سيدات االعمال وزائري املعر�ض.
و�إ�ستهل احلفل بال�سالم الوطني  ،ثم كلمة عريف احلفل والتي �ألقتها عائ�شة
العو�ضي ورحبت خاللها باحل�ضور وتقدمت بال�شكر نيابة عن جمل�س �سيدات
اعمال عجمان لكل من ا�سهم يف اجناح معر�ض بدايات الرابع وفعالياته من
الرعاة وو�سائل االعالم والداعمني وامل�شاركات من االمارات ودول جمل�س
التعاون اخلليجي وفريق العمل ،وا�ضافت ان هذه امل�شاركة الفاعلة ت�ؤكد
الوعي التام ب�أهمية دعم املر�أة العاملة واال�سر املنتجة.
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تحت مظلة غرفة عجمان

مشاركة فاعلة ومتميزة لجامعات
عجمان بالمعرض الدولي للجامعات و
المعاهد باألردن
جامعات عجمان ت�شيد بدور غرفة عجمان يف تطوير م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص
�أ�شادت م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف
�إمارة عجمان بالدور احليوي والرئي�سي
الذي تلعبه غرفة جتارة و�صناعة عجمان
وحر�صها على ابراز م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص
باالمارة والذي بدوره يدعم احلركة التعليمية
ب�شكل عام يف الدولة واملنطقة العربية ب�أكملها
18
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خا�صة وان تلك امل�ؤ�س�سات يدر�س بها حاليا
ع�شرات اجلن�سيات العربية واالجنبية نظرا
ل�سمعتها الطيبة.
كما وجهت جامعات عجمان ال�شكر اجلزيل
لغرفة عجمان على اتاحتها الفر�صة للم�شاركة
يف فعاليات املعر�ض الدويل للجامعات واملعاهد

وم�ستلزماتها بالأردن حتت مظلة غرفة جتارة
و�صناعة عجمان الداعم الرئي�سي لفعاليات
املعر�ض ،حيث حظيت جامعات عجمان
بتفاعل كافة الزوار والتعرف على الربامج
والتخ�ص�صات التي تقدمها �إ�ضافة الى امتام
عمليات ت�سجيل للطلبة الزائرين باملعر�ض.

و �أكد ممثلوا م�ؤ�س�سلت التعليم العايل اخلا�ص
بعجمان ب�أهمية املعر�ض الذي �شارك به
دول االردن ،ماليزيا� ،أ�سرتاليا �إ�ضافة الى
وكالء م�ؤ�س�سات تعليمية من بريطانيا و كندا
و الواليات املتحدة الأمريكية و غريها ،يف
فتح قنوات ات�صال مبا�شر مع �سواء بتبادل
اخلربات او توقيع االتفاقيات او �إمكانية بحث
اال�ستثمار امل�ستقبلي بني اجلامعات كا�ستقطاب
فروع من تلك اجلامعات المارة عجمان او فتح
فروع جلامعات عجمان بتلك الدول.
و�شهد جناح �إمارة عجمان ،زيارة معايل
الدكتور ابراهيم بدران م�ست�شار رئي�س جامعة
فالدلفيا للعالقات الدولية و املراكز العلمية
وزير الرتبية و التعليم الأ�سبق باالردن ،بح�ضور
معايل الأ�ستاذ حمد الكعبي امل�ست�شار الثقايف

حا�ضنة لذلك النوع من اال�ستثمار وزيادته
م�ستقبال.
وقال ان تنظيم معر�ض عجمان للتعليم
والتدريب وامل�شاركة يف املعر�ض الدويل
للجامعات واملعاهد باالردن جاءا كا�ستجابة
لتوجهات �إمارة عجمان يف �ضوء اخلطط التي
و�ضعها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد
النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى – حاكم عجمان
والتي تهدف �إلى تطوير التعليم العايل واالرتقاء
بامل�ؤ�س�سات التعليمية �إلى �أعلى امل�ستويات،
وبالتايل ف�إن دعم الغرفة لتواجد اجلامعات
و امل�ؤ�س�سات التعليمية �ضمن الأحداث العربية
و العاملية �سيكون له دور �أ�سا�سي يف االنطالق
نحو �أفق �أو�سع حيث �ست�ساهم هذه امل�شاركات
يف زيادة التفاعل بني الطالب من خارج دولة
االمارات بامل�ؤ�س�سات التعليمية فيها� ،إ�ضافة
�إلى تعزيز التعاون العلمي بني امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف عجمان و الأردن من خالل تبادل
اخلربات و طرح ا�سرتاتيجيات م�شرتكة ت�صب
�أوال و �أخريا يف م�صلحة الطالب.
كما ا�شار الى �أن معر�ض عجمان للتعليم
والتدريب والذي تنظمه الغرفة �سنويا ،
يف ن�سخته الثالثة  2015بعجمان �سي�شهد
نقلة نوعية من حيث امل�شاركات والفعاليات
واحل�ضور وذلك نتيجة طبيعة ملدى االهتمام
والنجاح الذي حظى به معر�ض عجمان للتعليم
يف �سفارة دولة االمارات العربية املتحدة
والتدريب يف ن�سخته الثانية  2014مب�شاركة
وال�سيد حممد حري�ص بن علي  ,ال�سكرتري
 35جهة متثل م�ؤ�س�سات تعليمية وجهات ذات
الأول للتعليم و التدريب ب�سفارة ماليزيا يف
عالقة بقطاع التعليم.
اململكة االدرنية.
و�أكد نا�صر الظفري املدير التنفيذي لقطاع جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
التخطيط ودعم االع�ضاء بغرفة عجمان ،وحول م�شاركة جامعات عجمان اخلا�صة
حر�ص غرفة عجمان على تقدمي كافة انواع باملعر�ض الدويل للجامعات واملعاهد باالردن،
الدعم للم�ؤ�س�سات التعليمية بعجمان والتعريف ا�شار و�سام �شاهني ممثل جامعة عجمان
بها حمليا ودوليا وذلك �ضمن حر�ص القيادة للعلوم والتكنولوجيا� ،أن م�شاركة اجلامعة
الر�شيدة بتطوير ومتيز البيئة التعليمية يف باملعر�ض هي االولى من نوعها حتت مظلة
االمارة ،و�أ�ضاف ان غرفة عجمان تويل عملية غرفة عجمان و�أكد على اهمية م�شاركة
اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري والتعليم اهمية اجلامعة مبثل هذه االحداث الدولية م�ستقبال
كربى وتعمل جاهدة على التوجيه لزيادة هذا وقال "ابرزنا خالل املعر�ض مدى تطور بيئة
اال�ستثمار باالمارة ،االمر الذي يعززه وجود التعليم بجامعة عجمان ومواكبة و�سائل التعليم
بنية حتتية متكاملة بعجمان جتعل منها بيئة الذكي واحلديث باجلامعة منذ �إن�شائها
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عام 1988م وتخريجها نحو  28000طالب،
كما �أبرزنا ال�سمعة العاملية التي حتظى بها
اجلامعة واهم التخ�ص�صات والربامج بها
بحيث تطرح اجلامعة  46برناجما �أكادمييا،
منها  12برناجما يف الدرا�سات العليا ،و33
برناجما يف البكالوريو�س ،ودبلوم يف �صحة
الفم والأ�سنان".

كلية املدينة اجلامعية بعجمان

من جانبه قال با�سل امل�شني ـ م�سئول الت�سويق
يف كلية املدينة اجلامعية بعجمان � ،أن غرفة
عجمان �ساهمت ب�شكل كبري يف الرتويج للكلية
من خالل تنظميها ملعر�ض عجمان للتعليم
والتدريب �سنويا والذي نحر�ص بامل�شاركة
فيه �سنويا وكذلك توفريها ملن�صات دولية
للتعريف بالكلية مما ي�ؤكد ريادة الغرفة يف
دعم القطاع التعليمي وتوفري �سبل الريادة
والنجاح له ،كما اكد على اهمية امل�شاركة
و�إتاحة الفر�صة لتعريف الطلبة واولياء االمور
من االردن مباهية الربامج والتخ�ص�صات
اجلامعية التي تقدمها كلية املدينة اجلامعية
بعجمان ومقوماتها التعليمية املتميزة.

جامعة اخلليج الطبية

�أن اجلامعة قد تلقت اهتماما خا�صا من
طالب اململكة و زوار املعر�ض نظرا ملجموعة
االخت�صا�صات التي تقدمها يف امليدان الطبي
وتوجه بال�شكر لغرفة عجمان على هذه املبادرة
و التي قامت الغرفة من خاللها بالرتويج
مل�ؤ�س�سات التعليم العايل� ،آمال �أن تتكرر
م�شاركة اجلامعة م�ستقبال يف �أحداث مماثلة.

و�أفاد دافي�س فران�سي�س مدير الت�سويق يف
جامعة اخلليج الطبية ب�أن املعر�ض جاء ناجحا
بكل املقايي�س بدءا من التنظيم واال�ستقبال الى
و�أ�ضافت �أمينة احلمادي ممثلة الكلية
امل�شاركات املتنوعة من الدول امل�شاركة واو�ضح

الكلية اجلامعية لالم والعلوم
اال�سرية
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اجلامعية لالم والعلوم اال�سرية ،ان �إهتمام
غرفة عجمان بقطاع التعليم اخلا�ص بعجمان
ي�ؤكد حر�صها وريادتها يف دعم كافة القطاعات
وخا�صة التي تعني باال�ستثمار يف العن�صر
الب�شري من ناحية وزيادة اال�ستثمار يف القطاع
التعليمي من ناحية �أخرى ،و�أكدت ان املعر�ض
�أ�ضاف الكثري للكلية والتعريف بها دوليا وما
تقدمه من برامج وتخ�ص�صات فريدة من
نوعها مثل الطهي و الت�صميم و التجميل �ضمن
فكرة الكلية اجلامعية لتحقيق �أهداف الكلية
اجلامعية يف بناء �أمهات امل�ستقبل.
من جانبه �أ�شار حممد املهريي رئي�س ق�سم دعم
وم�ساندة االع�ضاء بغرفة عجمان �أن م�شاركة
جامعات عجمان مبعر�ض الأردن ي�أتي انطالقا
من �إميان الغرفة ب�أهمية الرتويج و التعريف
بامل�ؤ�س�سات التعليمية يف الإمارة من خالل
حتقيق اللقاء املبا�شر عرب الفعاليات واملعار�ض
التعليمية ،ومو�ضحا �أن م�شاركة جامعة عجمان
للعلوم والتكنولوجيا وجامعة اخلليج الطبية
وكلية املدينة اجلامعية والكلية اجلامعية لالم
والعلوم اال�سرية� ،ستتبعها ا�ستقطاب طالب
اردنني مل�ؤ�س�سات التعليم العايل بعجمان وذلك
يف ظل ما متتلكه االمارة من مقومات ترتقي
بالقطاع التعليمي �إ�ضافة لريادة م�ؤ�س�سات
التعليم العايل اخلا�ص باالمارة.

أخبار وفعاليات

تحت عنوان " الحلول القانونية لتحسين مسار التطوير العقاري"

غرفة عجمان تنظم الندوة القانونية الثالثة
ضمن سلسلة الندوات القانونية
الندوة شهدت ما يزيد عن
 300من المهتمين بالتطوير العقاري
نظمت غرفة جتارة و�صناعة عجمان الندوة
القانونية الثالثة حتت عنوان " احللول
القانونية لتح�سني م�سار التطوير العقاري
" يف فندق الق�صر بعجمان ،بالتعاون مع
دائرة الأرا�ضي والأمالك وم�ؤ�س�سة التنظيم
العقاري يف عجمان وذلك حتت رعاية ال�شيخ
عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة
التنمية ال�سياحية ،ونظمت الندوة القانونية
�ضمن �سل�سة الندوات القانونية التي تنظمها
24
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الغرفة على مدار العام لت�ستهدف �أكرب �شريحة املحاماة واال�ست�شارات القانونية.
من اع�ضاء ومنت�سبي الغرفة وكذلك �أ�صحاب
انتعا�ش عقاري
العالقة بعمل وتوجهات الغرفة من املجتمع و�أكد �سعادة عبداهلل بن حممد املويجعي رئي�س
املحلي.
جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عجمان
قدم الندوة �سعادة عبا�س النيل – امل�ست�شار على �أهمية تطوير الت�شريعات التي تتعلق
القانوين بديوان �صاحب ال�سمو حاكم عجمان بالتطوير العقاري يف ظل عودة االنتعا�ش �إلى
وح�ضر الندوة القانونية �أكرث من  300مهتم القطاع العقاري يف الدولة و�ضرورة تعريف
بالتح�سني العقاري ،وكذلك ممثلي الدوائر رجال الأعمال وامل�ستثمرين بكافة املعلومات
واجلهات احلكومية املحلية واالحتادية ومكاتب والت�شريعات القانونية التي حتفظ حقوق

�أهمية الندوة

اجلميع واال�ستفادة من در�س الأزمة املالية
العاملية التي ع�صفت باقت�صاد العديد من
بلدان العامل ومن �أجل تعزيز م�سرية التنمية
االقت�صادية.
من جانبه ا�شاد عبداهلل عمر املرزوقي املدير
التنفيذي لقطاع خدمات ت�سجيل الع�ضوية
واملعامالت ،بحر�ص امل�ستثمرين على احل�ضور
واال�ستفادة من الندوة م�ؤكدا ان الندوة
او�ضحت للم�ستثمرين ما يحتاجونه يف من
حلول قانونية تهم قطاع االعمال ،واهمية
الوعي بالقوانني يف القطاع العقاري يف
الدولة".

دعم الغرفة ملجتمع االعمال

و ت�ؤكد دور الغرفة يف دعم الن�شاط التجاري

وم�س�ؤوليتها جتاه جمتمع االعمال ،والتزامها
بن�شر ثقافة الوعي القانوين و�سط اع�ضائها،
خللق بيئة اقت�صادية وقانونية يف الإمارة
تت�ضمن الو�سائل العملية الفعالة حلل املنازعات
التي قد تن�ش�أ نتيجة للعالقات االقت�صادية
املتنوعة ،كما افاد املرزوقي ان اجمايل ا�صدار
�شهادات امللكية للوحدات العقارية للم�شاريع
بامارة عجمان يف عام  2011يف كال من ابراج
"النعيمية وابراج الرا�شدية وابراج اخلور
وابراج الهورايزون وابراج الكورني�ش وابراج
الفالكون" و�صل الى  706مقارنة بعام 2012
لنف�س االبراج والتي بلغت  ، 1789وفيما يتعلق
باجمايل املعامالت املنجزة مل�ؤ�س�سة التنظيم
العقاري بامارة عجمان لعام  2012قد و�صلت
الى  3698معاملة.

و�أكد �سعادة عبا�س النيل امل�ست�شار القانوين
ل�صاحب ال�سمو حاكم عجمان على اهمية
الندوة لت�سليطها ال�ضوء على العديد من
امل�شاكل القانونية التي افرزتها ممار�سات
ومعامالت التطوير العقاري يف الدولة خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية وحماولة التعرف
وب�صورة �صحيحة على مفهوم بيع العقار
على اخلريطة مع و�ضع تكييف قانوين
�سليم لهذا العقد يتفق مع واقع احلال ومع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية و�أحكام القوانني
الو�ضعية ال�سارية يف الدولة ،وت�أتي اهمية
الندوة لتخدم �شريحة كبرية وهامة من
�أع�ضاء غرفة عجمان بحيث �أن �إزدهار �أو
تعرث م�شروعات "التطوير العقاري" ي�ؤثر ب�شكل
مبا�شر وفعال على حركة التنمية االقت�صادية
بوجه عام و�إزدهار التطوير العقاري �سي�ؤدي
بدوره لإزدهار قطاع البناء والت�شييد والذي
يعترب من �أهم القطاعات املنتجة يف �إقت�صاد
الدولة ،كما ا�ستهدفت الندوة رجال القانون و
مالك الأرا�ضي و�شركات املقاوالت واملهند�سني
اال�ست�شاريني.
وخالل الندوة قدم �سعادة عبا�س النيل
�شرح مف�صل ووا�ضح عن التطور التاريخي
لت�شريعات ومعامالت التطوير العقاري يف
�أوروبا وال�شرق الأو�سط واالمارات ،و�أبرز
الأخطاء ال�شائعة يف ممار�سات ومعامالت
التطوير العقاري يف الدولة.

تكـــــــريــــــــــــم
ويف ختام الندوة �أ�شاد كافة احل�ضور بالندوة وتوافقها مع الطفرة
العقارية التي ت�شهدها االمارات عموما وعجمان خ�صو�صا ال�سيما
ان الندوة خدمت �شريحة كبرية من العاملني مبجال العقارات
واملقاوالت الى جانب امل�ست�أجرين مما ي�ؤكد التزام غرفة عجمان
جتاه اع�ضائها وجمتمع االمارة بتقدمي كافة انواع الدعم ،هذا
ومت تكرمي الرعاة من املكاتب العقارية " مكتب اجلناحي ـ مكتب
الرا�سخون".
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مشاركـــــات دوليـــة ومحلية لغرفــــة عجمــــان بمعارض حقــــوق االمتيــــاز

غـــرفــــة عجمــان تنضم لرابطــــة
اإلمارات لتنمية الفرانشايز
تخطو غرفة جتارة و�صناعة عجمان نحو تعزيز قطاع
حقوق االمتياز ب�شكل متالحق ومت�سارع حر�صا منها
على دعم رواد و�شباب و�شابات االعمال بتوفري فر�ص
وم�شاريع جديدة قليلة املخاطر من �ش�أنها ان تعزز
مكانة االمارات ال�سيما يف ظل التطور الكبري الذي
ت�شهده الدولة واالقبال ال�سياحي املتزايد �سنويا مما
يتطلب تنفيذ م�شاريع ب�شكل م�ستمر.
هذا وافاد حممد اجلناحي ،مدير تنفيذي ـ قطاع
تنمية الإ�ستثمار والأعمال بغرفة عجمان� ،أن الغرفة
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خالل فرتة وجيزة قد �صدرت ملجتمع االعمال ماهية
حقوق االمتياز وعملت على توفري هذا القطاع احليوي
من خالل امل�شاركة باملعار�ض اخلارجية والداخلية
الى جانب تنظيم معر�ض عجمان حلقوق االمتياز
يف ن�سخته االولى والذي �ضم يف جنباته � 10شركات
�إماراتية واكرث من  40عار�ضا ميثلون  15دولة عربية
واجنبية ،ومبا ي�ؤكد توجه الغرفة ملواكبة تطور كافة
القطاعات االقت�صادية التي ت�شهدها املنطقة والعامل
بهدف توفري فر�ص �إ�ستثمارية نوعية لرجال و�سيدات

االعمال والرواد من ال�شباب واملقبلني على تنفيذ
امل�شاريع اخلا�صة.
و�أ�ضاف اجلناحي ان الغرفة خالل العام احلايل
�شاركت يف معر�ض حقوق االمتياز العاملي ـ نيويورك
يف ن�سخته الـ  23والذي يعد �أ�ضخم معر�ض حلقوق
االمتياز بالعامل بحيث �شارك فيه  450عالمة
جتارية من كافة دول العامل ،وعدد من اخلرباء
الدوليني والأكادمييني بقطاع حقوق االمتياز ،حيث
�شاركت الغرفة بوفد �ضم  10من رجال ورواد �أعمال

مواطنني بهدف التعرف على �أهم التجارب العاملية
حلقوق االمتياز وا�ستقطاب عالمات جتارية جديدة
الى جانب عر�ض لعدد من العالمات املحلية.
هذا و�شاركت غرفة عجمان على ر�أ�س وفد من
رواد االعمال مبعر�ض حقوق الإمتياز التجاري
"فرن�شايز" يف برمنغهام ـ �إجنلرتا ،والذي �ضم نخبة
من ا�صحاب العالمات التجارية العاملية وامل�شاريع
املتميزة االبداعية ،و�أكد اجلناحي �أن امل�شاركة مبثل
هذه املعار�ض الدولية اتاحت الفر�صة لكثري من
ال�شباب للتوجه نحو العمل اخلا�ص والبدء بتنفيذ
م�شاريع �شخ�صية ناحجة الى جانب تنمية روح
االبتكار يف تنفيذ امل�شاريع املحلية وت�صدير هذه
امل�شاريع لدول اخرى.

و�أكد �أن ال�شباب من اجلن�سني اكدوا ريادة امل�شاريع
املواطنة من خالل تواجدهم وعر�ض عالماتهم
التجارية �سواء مبعر�ض عجمان حلقوق االمتياز او
املعار�ض الدولية واملحلية التي �شاركت بها الغرفة.
و�ضمن م�ساعي غرفة عجمان لتكون حا�ضنة لقطاع
االمتياز التجاري وتوفري كافة الت�سهيالت لرواد
االعمال يف قطاع "فرن�شايز" وقعت غرفة جتارة
و�صناعة عجمان اتفاقية مع جمعية "فرن�شايز
االمريكية العاملية  " I.F.Aلتكون ع�ضوا
باجلمعية ،و�ستعمل االتفاقية على تنظيم �آليات
ا�ستقطاب رواد االعمال للعالمات التجارية حتت
مظلة جمعية "فرن�شايز االمريكية العاملية" بالتن�سيق
معهم ومراجعة كافة ال�شئون القانونية واملادية مبا

يعود بالنفع على م�ستقطبي هذه العالمات.
من جانبها �أو�ضحت جميلة كاجور مديرة ادارة
دعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة عن ان�ضمام
الغرفة لرابطة الإمارات لتنمية الفران�شايز والتي
�أطلقتها غرفة جتارة و�صناعة ابوظبي خالل الدورة
الثانية مل�ؤمتر ومعر�ض الفران�شايز العاملي ب�أبوظبي،
وتعمل الرابطة كم�ؤ�س�سة م�ستقلة هي الأولى من
نوعها يف دول جمل�س التعاون وتهدف �إلى تو�سيع
قاعدة الفران�شايز يف جماالت ال�صناعة واخلدمات
وال�سياحة والتعليم وال�صحة وعدد من املجاالت
احليوية الأخرى بهدف �إيجاد �أطر ر�سمية وو�ضع
�ضوابط وقانون �شامل ينظم �أعمال الفران�شايز
بالدولة.
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و�ضمن اهتمام غرفة عجمان برواد االعمال
وم�شاركتهم مبعار�ض حقوق االمتياز "فرن�شايز"
�شاركت الغرفة على ر�أ�س وفد �ضم  5رجال اعمال
لعر�ض م�شاريعهم وعالماتهم التجارية يف �أعمال
الدورة الثانية مل�ؤمتر ومعر�ض الفرن�شايز العاملي
الذي تنظمه غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي ،والذي
�شهد م�شاركة  160هيئة وم�ؤ�س�سة و�شركة من 17
دولة من خمتلف دول العامل  ،وفاز خالله �سلطان
خلف بن غدير بجائزة �أف�ضل امل�شاريع االماراتية
خالل املعر�ض.
واكد كافة امل�شاركني مبعر�ض ابوظبي على جناح
م�شاركتهم واهمية عر�ض عالماتهم التجارية
ا�ضافة للتعرف على اف�ضل املمار�سات واالفكار
اجلديدة واملبتكرة يف كافة املجاالت.
هذا وت�ستعد غرفة عجمان لتنظيم معر�ض عجمان
لالمتياز التجاري يف ن�سخته الثانية بالعام ،2015
من خالل ا�ستقطاب عالمات جتارية رائدة من كافة
دول العامل بهدف توفري من�صة عر�ض دولية تخدم
املقبلني من �شباب و�شابات االعمال الختيار م�شاريع
قليلة املخاطر مع رفع ن�سبة جناح م�شاريعهم،
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باال�ضافة الى عر�ض العالمات التجارية املحلية العاملية ومنها معر�ض نيويورك ولندن وابوظبي ،كما
مل�شاريعهم وافكارهم والتعرف على اف�ضل االفكار ان اكد م�شاركة �شباب االعمال بتلك املعار�ض هدفت
كذلك للرتويج لعالمات حملية مواطنة القت قبوال
وامل�شاريع مبا ي�ؤكد ثقافة االبداع واالبتكار.
من جانبه �أكد في�صل املويجعي اهمية م�شاركته من زائري املعار�ض.
مبعار�ض حقوق االمتياز وا�شاد بدور غرفة عجمان
احليوي يف دعم قطاع "فرن�شايز" وتوجيه �شباب
االعمال لتنفيذ م�شاريع خا�صة م�ضمونة النجاح،
و�أكد على جناح م�شاركته من خالل االطالع على
م�شاريع وافكار جديدة الى جانب وتبادل االفكار
واخلربات مع امل�شاركني ،وا�ضاف ان القطاع
ي�ضمن لل�شباب املقبلني عليه الريادة والتميز وذلك
بابتكار منتجات وعالمات جتارية ميكن ت�صديرها
م�ستقبال.
وقال �سلطان خلف بن غدير �أن امل�شاركة مبعار�ض
حقوق االمتياز �أ�ضافت الكثري ل�شباب االعمال و�أ�شار
الى �أن غرفة عجمان كان لها دور حيوي وفعال
لتعريف �شباب ورواد االعمال بقطاع "فرن�شايز"
من خالل معر�ض عجمان حلقوق االمتياز وكذلك
اتاحة الفر�صة لعدد من �شباب االعمال املواطنني
للم�شاركة والتعرف على هذا القطاع بكربى املعار�ض

حــــــوار

سعادة عبداهلل سعيد النعيمي:
اقتراح إقامة شركة المقاوالت
"التعاون"كان بإيعاز
من صاحب السمو الشيخ
حميد بن راشد النعيمي
حاكم عجمان عام 1969

رجل �أعمال له تاريخ يف جمال االعمال احلرة� ،إجتماعي يحبه من حوله وميار�س
العمل االجتماعي بكل ما �أوتي من قوة وب�شتى انواعه يهوى ال�سفر والرحالت كما
يعترب الريا�ضة جزء رئي�سي من يومه وحياته� ،إنه �سعادة عبداهلل �سعيد النعيمي.
جمل�س ادارة الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة
املنا�صب.
رجل اعمال له العديد من امل�شاريع يف جماالت ورئي�س جلنة ال�شباب فيها وع�ضو جمل�س
�إقت�صادية متنوعة وي�شغل حاليا ع�ضو جلنة �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عجمان وممثال
التحكيم وامل�صاحلة مبحكمة عجمان وع�ضو للغرفة يف العديد من املحافل االقت�صادية
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اخلليجية والعربية واال�سيوية ،كرم يف العديد
من املنا�سبات والتي من اهمها تكرميه من
قبل �صاحب ال�سمو �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س االعلي حاكم

عجمان يف �أكرث من منا�سبة.
ع�ضو جلنة التحكيم وامل�صاحلة :هذا
الدور من �أهم �أدوار حياتي وجزء حموري
هام مل�سريتي املهنية وكان يل ال�شرف باختيار
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي
ع�ضو املجل�س االعلي حاكم عجمان لهذا
املن�صب ،و�أعتربه من �أهم االعمال االجتماعية
التي �أمار�سها بعجمان وال ي�سعني ان �أ�صف
ال�سعادة الغامرة والر�ضا عندما �أ�ساهم
يف عملية امل�صاحلة �سواء بني االفراد او
امل�ؤ�س�سات.
جمل�س دائم يف منزله :اول جمل�س كان
عند املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ را�شد بن
حميد النعيمي وكان يفتح يوميا بعد �صالة
الع�صر الى قبيل املغرب ي ُعر�ض خالله كافة
املوا�ضيع ويتم مناق�شتها ب�شكل يومي وكنت
�أذهب مع والدي رحمه اهلل يوميا وتعلمنا
"مذهب اجللو�س" وت�أكد يل ُبعد ذلك بعد
نظر والدي ودور م�صاحبتي له بهدف درا�سة
احلياة االجتماعية ،وا�ستقاء عادتنا وتقاليدنا
اال�صيلة.
ومن هنا اخذنا �ضرورة وجود جمل�س يومي له
دور اجتماعي رائد الى جانب م�شاركة املجل�س
يف كافة االحداث واملنا�سبات �سواءا ال�سيا�سية
او الثقافية او االجتماعية او الريا�ضية والتي
كان اخرها على م�ستوى كبري "املجل�س
الرم�ضاين" والذي ناق�ش العديد من الق�ضايا
االقت�صادية وجمع عددا من كبار امل�سئولني
يف عجمان الى جانب عددا من كبار رجال
االعمال باالمارة.
ان الدور االجتماعي من انبل واف�ضل االدوار
التي ميار�سها االن�سان يف حياته وال�شعور
بامل�ساهمة الفعالة وااليجابية يف بناء املجتمع
وامل�ساعدة يف تطور ومنو دولة االمارات الغالية.

ال�شباب :الى جانب عملي االجتماعي وهلل والريا�ضة� ،سعينا يف ان�شاء مركز للهيئة العامة
ع�ضو جمل�س ادارة الهيئة العامة
احلمد ،يل دور وب�صمة وا�ضحة يف جمال لل�شباب والريا�ضة يف عجمان كما �سيفتتح
لل�شباب والريا�ضة ورئي�س جلنة الريا�ضة " وما نقوم به يف خدمة ال�شباب مركز خا�ص بالفتيات تابع للهئية ،واحلمد هلل
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حــــــــوار

�إ�ستطعنا خدمة �شباب الدولة عامة وعجمان
خا�صة با�شهار نادي لذوي االحتياجات
اخلا�صة وكل ما تتطلبه هذه الفئة يف متثيلها
بالهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة".
وما زلت �أ�ؤكد �أن االبواب واملجال�س مفتوحة
وعلى امت اال�ستعداد ملن يرغب يف تقدمي مقرتح
او جتربة من �ش�أنه ان ت�ضيف مل�سرية الريا�ضة
يف عجمان او يف االمارات عموما.
رحالت وا�سفار :الى جانب امل�سئوليات
واالعمال الكثرية ال ن�سى ن�صيب ال�سفر
والرحالت من حياتي الن لدي قناعة كبرية يف
ان كل رحلة البد وان تكت�شف خاللها اجلديد،
هلل احلمد خالل الع�شر �سنوات االخرية زرت
الكثري من البلدان حول العامل وعلى ح�سب ما
ر�أيت �أن االمارات هي �أف�ضلهم وب�شهادة �شهود
اهل تلك البلدان بانهم يتمنوا ان ي�صلوا الى ما
و�صلت اليه االمارات من خدمات وطيبة اهل
ومعاملة.
ومن اف�ضل الرحالت يف حياتي والتي الميكن
مقارنتها باي رحلة اخري كانت لآداء منا�سك
احلج برفقة �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي ،ومن �أحب البلدان التي �أتردد عليها
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"لبنان" ال�سيما منطقة "بعبدات" والتي يرتكز
فيها ب�شكل كبري عدد من اال�سر االمارتية
�إلى جانب جبل لبنان وهدوئه وطيب وكرم
املعاملة من اهل لبنان ،كما ان مل�صر طعم
خا�ص ال�سيما مدينة اال�سكندرية والتي تعلمت
فيها وع�شت �سنوات التعليم التخ�ص�صي بها،
كذلك �سنغافورة واحرتامها للقانون الى جانب
انني اعجبت كثريا بالدمنارك ـ كوبنهاجن،
واحرتامها للثقافات ونظافتها البيئية والتي
اعتقد انها من االف�ضل بيئيا على م�ستوى
العامل.

ال�شعبية يف منطقة م�صفوت ومنها كانت
االنطالقة ومن خالل عمل والدي انطلقت الى
العمل احلر وكذلك �آخذ بيد ولدي الى هذا
املجال.
م�شاريع ال�شباب :احلمد هلل ان القيادة اولت
اهتمام كبري بامل�شاريع اخلا�صة وتوجيهات
�صاحب ال�سمو حاكم عجمان وويل عهده
نربا�س لعمل كافة اجلهات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية لتقدمي كافة ا�شكال الدعم والعون
لل�شباب املواطنني وخا�صة يف ظل املقومات
الكبرية واملتنوعة التي متتلكها االمارات االن
وهلل احلمد  ،كما ان لغرفة عجمان دور حيوي
بهذا القطاع وت�سعى لدعم م�شاريع ال�شباب
وتوجيههم خلو�ض هذا املجال من خالل
عمل املعار�ض املتخ�ص�صة لهم او م�شاركتهم
باملعار�ض اخلارجية ال�ستياق اخلربات
والتعرف على افكار جديدة الى جانب وجود
ادارة دعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
بالغرفة.

االقت�صاد :ورثت العمل احلر عن والدي
رحمه اهلل فهو كان اول مقاول بناء يف عجمان
واول م�شروع كان "�شركة التعاون" ،وكان
اقرتاح �إقامة �شركة املقاوالت بايعاز من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي
حفظه اهلل انذاك قبل االحتاد يف عام 1969
وهذا لدليل وا�ضح و�صريح على بعد نظر
�سموه يف ايجاد رجاالت اقت�صاد يبنون االمارة
وي�ساهمون يف تنميتها ،وبعد افتتاح �شركة تنمية عجمان وخططها :ارى ان
املقاوالت ر�سى لوالدي عقد ان�شاء امل�شاكن م�ؤ�س�سات عجمان كافة تعمل على ترجمة

ر�ؤية االمارة  2021وهذه حقيقة امل�سها عن
قرب ،بتوجيهات من حاكم عجمان ومتابعة
ويل عهده �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي
للو�صول الى اهداف عجمان اال�سرتاتيجية
ور�ؤيتها امل�ستقبلية ،كما ان التميز ا�صبح نهجا
مل�ؤ�س�سات ودوائر عجمان وتقدمي خدمات
املتعاملني ب�شكل راقي و�سريع ومي�سر و�أخ�ص
من تلك الدوائر "دائرة البلدية والتخطيط
ودائرة التنمية االقت�صادية ودائرة التنمية
ال�سياحية ودائرة االرا�ضي واالمالك" و�إن
�شاء اهلل �ست�شهد عجمان طفرة جديدة ونه�ضة
كبرية يف كافة املرافق والقطاعات االقت�صادية
وال�سياحية وتقدمي خدمات لوج�ستية.

عبداهلل سعيد:
عجـمــــان للصــــــرف
الصحي من أهـــم
القــرارات التــــي
غيرت خريطة عجمان
االقتصادية
�شركة عجمان لل�صرف ال�صحي:
اعتربها من اقوى القرارات التي �ساعدت على
النمو ال�سكاين واالقت�صادي وقد كنت ع�ضو
جمل�س ادارة بال�شركة وممثال حلكومة عجمان
 ،واليوم جنني ثمار هذه ال�شركة وقد �ساعدت
هذه ال�شركة الى جانب خطط التنمية م�سرية

عجمان التنموية وحتقيق طفرتها االقت�صادية.
ما الذي حتتاجه عجمان  :الطفرة ال�سياحية
الكربى التي ت�شهدها االمارة حتتاج الى
زيادة اماكن الرتفيه والت�سلية ا�ضافة الفتتاح
املطاعم املتنوعة والتي تلبي رغبات ال�سائحني
ال �سيما �أن عجمان باتت وجه �سياحية فريدة.

م�ستقبل االمارة :احلمد هلل قيادتنا الر�شيدة
حري�صة على تنفيذ التنمية يف عجمان وفق
خمططات مدرو�سة وممنهجة حتى يكون
تنفيذ امل�شاريع الكربى باالمارة وفقة ر�ؤى
م�ستقبلية تتما�شى مع ازدهار االمارة وتو�سعها
ال�سكاين م�ستقبال".

ن�صيحة :البد لكافة رجال االعمال ان يكون لهم دور جمتمعي من خالل �شخ�صهم او �شركاتهم وم�ؤ�س�ساتهم الن
ذلك واجب عليهم  ،كما احث ال�شباب على اختيار امل�شاريع املنا�سبة من خالل اجلهات املخت�صة مب�شاريع ال�شباب او �أخذ
الن�صائح ممن �سبقوهم بالعمل احلر وكذلك �ضرورة ح�ضور املجال�س والتي منها ي�ستقي اخلربات يف كافة املجاالت فلها دور
متميز ووا�ضح يف توجيه الفرد والبناء ال�صحيح لل�شخ�صية.
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سياحــــــــة

فندق عجمان سراي

حيث تلتقـــي فخامــــــــ
األناقة الـــمعاصرة
بجمــالشــواطـــئإمــــــ
حوار /فوزية عزاب
يقع فندق عجمان �سراي بالقرب من املياه الفريوزية
للخليج العربي ،حيث تت�ألق ال�شواطئ الرملية البي�ضاء
حتت �أ�شعة ال�شم�س على امتداد ال�ساحل البكر لعجمان.
كما �أنه يقع على م�سافة ق�صرية بال�سيارة من دبي
والعديد من املطارات الدولية الرئي�سية ،وهو مبثابة
مالذ ي�سهل الو�صول �إليه من املدينة املحيطة به .ويعد
�أول منتجعات "لك�شري كولك�شن" جماور لل�شاطئ يف
ال�شرق الأو�سط.
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ــــــة الضيافــة وخطوط

ــــــارةعجمان
احلوار التايل مع ال�سيد ميكائلي فرنياين ،املدير
العام لفندق عجمان �سراي  -التابع لعالمة "لك�شري
كولك�شن"  -يعرفنا �أكرث على خدمات ومميزات
الفندق.

مباذا يتميز فندق �سراي عجمان من
حيث املوقع واخلدمات؟

ميكائلي فرنياين

املدير العام لفندق عجمان �سراي

ي�ضم الفندق  205غرفة وجناح ًا  -يتمتع معظمها
ب�إطالالت بانورامية على مياه اخلليج العربي ذات
الألوان الرائعة  -بالإ�ضافة �إلى جمموعة كبرية
من املطاعم وامل�شارب ،والتي يوفر كل منها جتربة

ح�سية ا�ستثنائية وفريدة .وتن�ساب داخل الفندق
خطوط الأناقة املعا�صرة ،مع م�سحة من الألوان
واللم�سات ال�شرقية اخلفيفة ويتميز املنتجع ،الذي
يحقق التوازن املثايل بني اال�سرتخاء واملغامرة،
ب�شواطئ رملية بلون العاج ،ومياه فريوزية �صافية،
وحو�ض �سباحة �أنيق و�آمن ،وجمموعة من الريا�ضات
املائية .و�سوف ي�ستمتع ال�ضيوف الذي يتطلعون
�إلى تعزيز رفاهيتهم بوجود �صالة �ألعاب ريا�ضية
حديثة وجمهزة ب�شكل كامل بالإ�ضافة �إلى الكثري من
جتارب  GoCo Spaلتدليل احلوا�س.
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تطوير �أ�سواق جديدة جلذب ال�سياح �إلى الفندق من
دول خمتلفة مثل اململكة املتحدة وايطاليا وال�صني
والأمريكتني .ونحن نركز ب�شكل رئي�سي على
املعار�ض التجارية الدولية ،واحلمالت الرتويجية
امل�شرتكة للدخول يف الأ�سواق اجلديدة .ويعد فندق
عجمان �سراي هو �أول منتجعات "لك�شري كولك�شن"
جماور لل�شاطئ يف ال�شرق الأو�سط مما يعطينا ميزة
خا�صة لأن هذا يربطنا برموز بالفعل را�سخة مثل
فندق جروفرن هاو�س بدبي ومنتجع املها ال�صحراوي
وفندق �شرياتون الكويت.

ما ر�أيكم يف خطط عجمان
امل�ستقبلية يف جمال ت�صنيف
الفنادق؟

�إن جتديد وحتديث نظام ت�صنيف الفنادق �سوف
يحقق قيمة �إ�ضافية �إلى جودة و�سمعة الفنادق يف
عجمان .واملبادرات التي تقوم بها دائرة التنمية
ال�سياحية بعجمان فيما يتعلق بامل�شاركة يف املعار�ض
التجارية الرئي�سية وتعزيز اخلربات والوجهة ككل
�سوف تعزز ال�سياحة وم�ستوى الإ�شغال بالفنادق.
وهم �أي�ضا ي�ضعون تركيز ًا كبري ًا يف خلق الفعاليات
التي �سوف جتلب املزيد من الزائرين من الإمارات
املجاورة وغريها من الوجهات يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي .كما �أن خطط عجمان لبناء مطار
دويل مع �أول رحلة له يف عام � ،2018سوف يكون
�أي�ضا عامال رئي�سيا جلذب املزيد من ال�سياح �إلى
الإمارة".

�إلى �أي حد ا�ستفاد الفندق من
االنتعا�ش االقت�صادي الذي تعرفه
�إمارة عجمان؟

لقد حقق فندق عجمان �سراي زيادة يف معدالت
الإ�شغال ت�صل �إلى  90يف املئة خالل �شهر نوفمرب
 2014باملقارنة بالأ�شهر الأولى منذ �إفتتاح الفندق".
ويعود هذا االنتعا�ش يف القطاع ال�سياحي والنمو
يف معدالت اال�شغال لدى الفنادق يف عجمان �إلى
جهود دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان لرتويج امارة
عجمان كوجهة جديدة يف الإمارات العربية املتحدة
بالإ�ضافة �إلى الفعاليات التي ا�ست�ضافتها الإمارات
خالل الفرتة املا�ضية.

ماهي خططكم جلذب �أكرب عدد من
النزالء م�ستقبال؟

�إن نزالئنا مزيج من خمتلف اجلن�سيات ،ونعمل على
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أخبار وفعاليات

غرفة عجمان تشارك في معرض
سوق السفر بلندن
�شاركت غرفة جتارة و�صناعة عجمان بالتعاون مع
دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان يف معر�ض �سوق
ال�سفر العاملي  2014والذي اقيم يف مركز اك�سيل
للمعار�ض يف العا�صمة الربيطانية لندن ،حيث اعترب
�سوق ال�سفر العاملي �أكرب حدث �سنوي عاملي يف قطاع
ال�سياحة وال�سفر.
و�شارك يف املعر�ض عدد كبري من الدول وال�شركات،
و�شمل كافة القطاعات ال�سياحية واملنتجات
االقت�صادية من خدمية وزراعية و�صناعية وجتارية
 ،كما ان املعر�ض يعد فر�صة �سانحة لبناء عالقات
متينة بني رجال االعمال.
وت�أتي م�شاركة وفد غرفة عجمان يف املعر�ض للمرة
الأولى هذا العام يف تعريف الزوار مب�ؤهالت عجمان
ال�سياحية واال�ستثمارية ،والت�سهيالت الإدارية
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املمنوحة للم�ستثمرين ،و املقومات االقت�صادية يف القطاع ال�سياحي والقطاعات ذات ال�صلة ،م�شري ًا
وال�سياحية والبنية التحتية التي بدورها ت�ساعد على �إلى �أن هذه امل�شاركة ت�أكيد على االهتمام الكبري
جذب اال�ستثمارات وال�سياحة ب�صفة عامة وعلى وجه الذي توليه قيادتنا الر�شيدة لقطاع ال�سياحة ،ملا فيه
اخل�صو�ص التعريف باملميزات ال�سياحية التي تتمتع
من فوائد اقت�صادية حممودة وفر�ص كبرية لتعريف
بها عجمان وامل�شاريع التي تقام فيها ا�ضافة الى عقد
العامل على دولة الإمارات و�شعبها وتراثها وتاريخها
لقاءات واجتماعات مع امل�ؤ�س�سات وال�شركات لت�سويق
وحا�ضرها امل�شرقني.
امارة عجمان عامليا .
كما ذكرت �إن تن�شيط القطاع ال�سياحي وحتفيز
وعلقت ال�سيدة �شيخة النعيمي مدير ادارة الرتويج
اال�ستثمارات يف هذا املجال من �أهم �أولوياتنا والذي
وا�ستقطاب اال�ستثمارات يف الغرفة -ممثل وفد
غرفة عجمان على هذه امل�شاركة قائله " �سنقدم كثريا ما يجلب معه ا�ستثمارات مهمة يف قطاعات
للزوار معلومات كاملة عن عجمان ،م�شرية الى ان قد تكون قريبة �أو بعيدة من الن�شاط ال�سياحي،
الهدف اال�سا�سي من م�شاركة الغرفة ت�أتي لت�ؤكد ولعل هذا ما يف�سر اهتمامنا كم�ؤ�س�سة حكومية تُعنى
�أهمية هذا املعر�ض يف تو�سيع قنوات التوا�صل �أ�سا�س ًا بت�سهيل �أعمال التجارة وال�صناعة ،بقطاع
والتعاون مع �شريحة وا�سعة من املهنيني وامل�ستثمرين ال�سياحة وبامل�شاركة يف هذه الفعالية ال�سياحية.

كلية المدينة الجامعية برامج
أكاديمية متنوعة
وارتقاء بالبحث العلمي
ت�أ�س�ست كلية املدينة اجلامعية و هي م�ؤ�س�سة تعليم عايل مقرها �إمارة عجمان ،يف عام  ..، 2011بعد
ح�صولها على الرتخي�ص من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بدولة بالإمارات العربية املتحدة يف
�أغ�سط�س من نف�س ال�سنة.
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وتقوم الكلية بتوفري خدمة تعليمية عالية اجلودة
للطالب من �أبناء الإمارات وكذلك الطالب
القادمني من خارج الدولة ،باالعتماد على
جمموعة وا�سعة من الأن�شطة املختلفة يف عملية
التطوير الأكادميي واملهني ،وجميع الربامج
الأكادميية التي تقدمها معتمدة من قبل وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي.
فماهي القيمة امل�ضافة التي ت�سعى الكلية
�إ�ضافتها يف جمال التعليم بالدولة خا�صة مع
تواجد عدد كبري من الكليات واجلامعات؟ وما
طبيعة الربنامج الأكادميي التي تعتمده ،وكيف
ت�سعى ملالئمته ملتطلبات �سوق العمل؟

تنوع ثقـــايف

بحيث تكون ذات ت�أثري قوي لبيئة متعددة
الثقافات مبا فيها متو�سطي ومنخف�ضي الدخل
وبحيث يتمكن اخلريجون من ايجاد فر�ص عمل
يف �سوق العمل الإماراتي فور تخرجهم .وبناء على
ما جاء يف ر�سالة الكلية ،ف�إنها تخلق �أجواء حتفز
على الدرا�سة والتعلم ،وت�شجع على امل�شاركة
املجتمعية وتنمي ثقافة البحث العلمي .كل ذلك
ي�ضع اجلامعة يف مكان ٍة مرموقة ومينحها �سمع ُة
طيبة يف نهاية املطاف.

الأهداف الأكادميية املن�شودة
تخلق �أجــــــواء حتفـــــز علـــــــى
الدرا�سة والتعلم ،وت�شجع علـــى
امل�شاركة املجتمعية وتنمي ثقافة
البحث العلمي

لقد �سعت �إدارة الكلية جاهدة لت�صميم الربامج
الأكادميية بحيث تكون متما�شية ومتطلبات
�سوق العمل على م�ستوى الدولة ولتمكن خريجي
الربامج الأكادميية للكلية
هذه الربامج من حتقيق �أهدافهم الأكادميية تقدم الكلية براجمها الأكادميية وفق نظام
املن�شودة من خالل الرتكيز على عملية التعليم التعليمي الأمريكي ،مع توفر جداول حما�ضرات

العدد 72

ديسمبر 2014

43

تحقـــيق

�صباحية ،م�سائية ويف نهاية الأ�سبوع ،وذلك
لتوفري �أكرب قدر من املرونة للطالب ،وتوفر
الكلية منح ًا درا�سي ًة متنوعة وخ�صومات تناف�سية
على الر�سوم الدرا�سية .كما �أن لغة التدري�س يف
الكلية ب�شكل عام هي الإجنليزية مع طرح بع�ض
التخ�ص�صات باللغة العربية.
وتوفر الكلية  4برامج )  9تخ�ص�صات)  :وهي
كالتايل :
بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال يف تخ�ص�صات:
• �إدارة املالية واملحا�سبة.
• �إدارة املوارد الب�شرية.
• �إدارة الت�سويق.
• �إدارة نظم املعلومات.
• �إدارة ال�ضيافة وال�سياحة.
• بكالوريو�س يف القانون ( باللغة العربية).
• بكالوريو�س يف �إدارة املوارد الب�شرية (باللغة
العربية).
• بكالوريو�س يف العالقات العامة والإعالن
(باللغة العربية) يف تخ�ص�صى:
• العالقات العامة.
• الإعالن.
• الدبلوم املهني يف التدري�س.

• معر�ض عجمان للتعليم والتدريب يف 2013
و .2014
• معر�ض ال�شارقة للتعليم الذي يقام يف اك�سبو
ال�شارقة . 2014- 2013- 2012
• معر�ض التعليم والتدريب يف دبي ويقام يف
مركز امل�ؤمترات مبركز دبى التجاري -2012
. 2014 - 2013
• معر�ض جناح الذى يقام ب�أر�ض املعار�ض يف
�أبو ظبى .2014 – 2013
• معر�ض عمان للتعليم والتدريب يف اململكة
االردنية الها�شمية .2014
• االحتفال �سنويا بالعيد الوطنى لدولة
االمارات العربية املتحدة والعديد من الأن�شطة
الطالبية الريا�ضية والثقافية.

تنوع املرافق

حتر�ص الكلية على توفري املرافق املالئمة
وال�ضرورية للطلبة ل�ضمان ا�ستقرارهم وراحتهم
بحيث تتوفر على مكتبة ،خمتربات احلا�سب
الآيل ،ال�صالة الريا�ضية ،غرفة الرتفيه ،م�صلى
منف�صل للذكور والإناث ،كافترييا ،وغرف �صفية
وا�سعة للدرا�سة.
�إ�ضافة �إلى ذلك تقوم الكلية بعمل ا�ستبيان
اال�ستجابة ل�سوق العمل
ف�صلي ملعرفة �آراء الطلبة واحتياجاتهم وتعمل
تقوم الكلية بعمل درا�سات م�سح ال�سوق قبل طرح على تلبيتها قدر االمكان.
اي برنامج للت�أكد من مالئمته ملتطلبات �سوق
ا�سرتاتيجية االرتقاء بالبحث
العمل املحلي .كما �ساهمت مذكرات التفاهم
العلمي
التي وقعتها الكلية مع العديد من الدوائر
احلكومية واملحلية بتحديد احتياجات هذه تتبنى �إدارة الكلية ا�سرتاتيجية التطوير
الدوائر ب�شكل خا�ص و�سوق العمل ب�شكل عام واالرتقاء امل�ستمر لتقدمي �أف�ضل اخلدمات وتوفري
�أحدث الربامج والكليات ح�سب متطلبات �سوق
مما وفر ر�ؤية �أو�ضح للكلية لعملية طرح الربامج
العمل الإماراتي ،وتخطط الكلية لطرح برامج
املتنوعة.
املاج�ستري يف القريب العاجل يف التخ�ص�صات
�أن�شطـــة الكلــــية
التالية:
ت�شارك الكلية يف العديد من الأن�شطة الداخلية * ماج�ستري يف القانون باللغة العربية (خا�ص)
واخلارجية  .فقد �شاركت خالل الأعوام املا�ضية  -ماج�ستري فى القانون باللغة العربية (عام)
والعام احلايل يف معار�ض التعليم املختلفة * ماج�ستري يف ادارة املوارد الب�شرية  -ماج�ستري
التي تقام داخل الدولة وخارجها ,وكذلك فى ادارة الت�سويق
معار�ض التوظيف والتدريب واخلدمة املجتمعية * ماج�ستري يف التمويل الإ�سالمي – ماج�ستري
بالإ�ضافة �إلى الأن�شطة الريا�ضية والثقافية اجلودة ال�شاملة
للطلبة امل�ستمرة خالل الف�صل وهي كالآتي:
* ماج�ستري يف الإدارة املالية.
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االرتقاء بالبرامج
وتحديثها
بإستمرار حسب
متطلبات سوق
العمل

�شروط االلتحاق لكلية املدينة اجلامعية
التخ�ص�ص
بكالوريو�س �إدارة الأعمال يف جميع
التخ�ص�صات التي تدر�س باللغة
الأجنليزية

متطلبات الثانوية العامة

التوفل الدويل مبعدل 61
ال�شهادة الأ�صلية �أو طبق الأ�صل من
الثانوية العامة من دولة الإمارات العربية (�أو) التوفل املحلي مبعدل 500
مبعدل �( IELTS 5.0أو) الـ
املتحدة �أو ما يعادلها مبعدل اليقل عن
.%60

بكالوريو�س �إدارة الأعمال يف تخ�ص�ص
املوارد الب�شرية «باللغة العربية».

التوفل الدويل مبعدل 45
(�أو) التوفل املحلي مبعدل 450
مبعدل �( IELTS 4.5أو) الـ
التوفل الدويل مبعدل 45
(�أو) التوفل املحلي مبعدل 450
مبعدل �( IELTS 4.5أو) الـ
غري مطلوب

بكالوريو�س يف العالقات العامة
واالعالن « باللغة العربية»
بكالوريو�س يف القانون «باللغة العربية»
الدبلوم املهني يف التدري�س «باللغة
العربية»

متطلبات اللغة االجنليزية

درجة البكالوريو�س �أو ما يعادلها من
جامعة معرتف بها يف التخ�ص�صات
العلمية التي توفرها اجلامعة بتقدير ال
يقل عن  2من  4نقاط �أو ما يعادله

متطلبات اخرى
• �صورة حديثة عن جواز ال�سفر
• بطاقة الهوية لدولة الإمارات العربية املتحدة
• �صورة عن الإقامة �سارية الفعول بدولة الإمارات
العربية املتحدة
• �أربع �صور �شخ�صية حديثة ( خلفية بي�ضاء).

غري مطلوب
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"غرفة عجمان" تناقش بنـــــ
اإلقتصادية لسـيدات األعــــ

نظمت غرفة جتارة و�صناعة عجمان حلقة
نقا�شية بعنوان ( بناء الهوية االقت�صادية
ل�سيدات الأعمال و�أثرها التنموي املحلي
والدويل) ،حيث تر�أ�س احللقة �سعادة عبداهلل
املويجعي رئي�س جمل�س �إدارة غرفة عجمان،
والتي قدمها الدكتور عابد بيد�س رئي�س جمل�س
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�إدارة جمموعة التطوير امل�ؤ�س�سي  -خبري
التطوير والثقافة امل�ؤ�س�سية.
وح�ضر احللقة �سعادة الدكتورة �أمنة خليفة
رئي�س جمل�س �سيدات �أعمال عجمان و�سعادة
�سامل ال�سويدي املدير العام ولفيف من �سيدات
االعمال بعجمان واملدراء التنفيذيون ومدراء

الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام وموظفي الغرفة.
و�أكد عبداهلل املويجعي على �أهمية احللقة يف
التوعية بالت�أثري االقت�صادي ل�سيدات االعمال
يف الدولة على امل�ستوى املحلي والدويل ومبا
يحققه من منو يف �شتى املجاالت ال �سيما
االقت�صادي.

ــــــاء الهوية
ـــــمال

وبد�أ الدكتور عابد بيد�س ،احللقة النقا�شية
مبقدمة عامة عن مفهوم الهوية االقت�صادية،
وهي هوية ال�شخ�ص التي ت�شعره باالنتماء
لدولة واحدة �أو �أمة واحدة ،ويجب �أن يكون
�شعور ت�شاركي واحد مرتبط مع جمموعة من
املجتمع ،بغ�ض النظر عن �إن كان ال�شخ�ص

مواطنا �أم ال .وتف�صيال او�ضح الدكتور ان
الهوية الوطنية ال ت�أتي بالفطرة فقد اثبتت
الدرا�سات ان الهوية الوطنية تت�أثر بالعنا�صر
االجتماعية امل�شرتكة كالرموز الوطنية واللغة
وتاريخ البالد والوعي الوطني وغريها من
العنا�صر.

كما مت التطرق الى الهوية الثقافية ومكونات
البنية التحتية للهوية الوطنية واملتمثلة يف
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والدميقراطية والتوازن
بني ال�سلطات (التنفيذية والت�شريعية
والق�ضائية) وغريها.
كما ذكر الدكتور ان التنمية امل�ستدامة تتطلب
حتقيق التوازن بني احتياجات الأجيال احلالية
وامل�ستقبلية باعتبار ان اال�ستدامة االجتماعية
هي جانب �أ�سا�سي لتحقيق التنمية على املدى
الطويل.
وا�ضاف الدكتور بيد�س ان الهوية االقت�صادية
تبنى على كيفية اال�ستفادة من ر�سم
اال�سرتاتيجية واولوياتها وكيفية بنائها وكيفية
ترويجها ،م�ؤكدا ب�أن للإعالم دور ايجابي يف
خدمة اهداف املجتمع يف املحافظة على هويته
ودعم خططه التنموية يف الدولة.
كما قدم الدكتور امثلة ومناذج عن الإمكانيات
التي توفرها الهوية االقت�صادية يف �سبيل تو�سيع
حجم �أعمالها ،م�شريا الى ان القوة ال�صناعية
التي متتلكها �أملانيا على �سبيل املثال مرتبطة
يف تركيب التكامل االقت�صادي مع التكاتف
االجتماعي والذي يعمل على بناء ورفع القوة
ال�شرائية يف املجتمع االملاين ،لي�صبح قادرا
على حتقيق طموحاته ومبا ينعك�س بالنتيجة
على تنامي قدرات وفر�ص املجتمع االقت�صادية
والنوعية يف اال�ستثمار.
ويف ختام احللقة �شكر �سعادة عبداهلل املويجعي
املحا�ضر على عر�ضه القيم واو�ضح ب�أن الغرفة
حري�صة على دعم �سيدات االعمال وايجاد
الفر�ص التي ميكن ان تت�شكل وتنبعث بتفعيل
وتطوير اعمالهن بهوية اقت�صادية متميزة ذات
�أثر �إيجابي على التنمية االقت�صادية ملجتمع
االمارات.
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غرفـة عجمان تحفـز جيـل
المستقبــل علـى االدخـــار
توا�صل غرفة جتارة و�صناعة عجمان تفاعلها
االيجابي جتاه املجتمع املدين ون�شر ثقافة
اال�ستثمار ومبادئه الأولية التى تتج�سد يف مفهوم
االدخار ،حول هذا املو�ضوع نظمت غرفة عجمان
حما�ضرة حول فوائد االدخار للنا�شئة حتت
عنوان حتفيز رجال و�سيدات امل�ستقبل على
االدخار بالتعاون مع مركز التنمية االجتماعية
بعجمان وذلك باحل�ضور وامل�شاركة الفاعلة من
الطالب والطالبات يف مدر�ستي عبد اهلل عمر بن
عبد العزيز وعائ�شة بنت عبد اهلل.
قدم املحا�ضرة الدكتور عبد الفتاح فرح ـ
امل�ست�شار االقت�صادي بغرفة عجمان ،وتناول عدة
حماور منها طرق حتفيز الن�شئ على االدخار
من خالل عدة عوامل تنبع بالأ�سا�س من الأ�سرة
وت�أ�صيل ثقافة االدخار والتي من �ش�أنها �أن
ت�ساعد ال�شباب يف حياتهم امل�ستقبلية ،و�أكد �أن
املحا�ضرة تهدف �إلى التحفيز املبكر للأطفال
لالدخار ب�أ�سلوب عملي وحمبب ،باعتباره خطوة
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هامة لت�أمني م�ستقبلهم و�إعدادهم لتحمل
امل�س�ؤولية املالية؛ مبينا عالقة الدخل بالإنفاق
واالدخار ،وفرق بني احلاجات والرغبات والدور
الإيجابي واملهم لبث القيم ال�سليمة يف االدخار
لدى النا�شئة على امل�ستوى الفردي والأ�سري وعلى
الدخل القومي.
كما �أفاد ب�أن الت�شجيع على االدخار يعد العامل
الأكرب يف ت�أ�صيل هذه الثقافة لدى �شباب
امل�ستقبل والتي منها تعلم الطالب والطالبات
للح�ساب ،التعاون ،ال�صرب ،املرغوبات ،بر
الوالدين،الطاعة ،اتخاذ القرار ،املنطق،
الأولويات ،الإ�سرتاتيجية ،و�ضع الأهداف والعمل
على حتقيقها ،الرتكيز على النتائج ،املرونة
والتعاي�ش مع البيئة ،رحابة ال�صدر ،والتطلع
والتخطيط ،و�أكد على �أن تعلم وا�ستيعاب
مفهوم االدخار لل�صغار يتطلب اقرتان الن�صائح
باملمار�سة العملية.
و�أ�ضاف �أن الو�سائل املعينة لتعليم الأطفال كيفية

االدخار تكمن يف �إعداد خمطط لأهداف االدخار
وتقدمي مكاف�آت مقابل توفري املال والقدوة
احل�سنة وم�ساعدة الأطفال الأكرب يف ممار�سة
االدخار و�إيجاد م�ساحة للخط�أ والتي منها يتعلم
الكثري� ..إ�ضافة �إلى انتقاء وممار�سة الألعاب
ذات ال�صلة.
ويف ختام املحا�ضرة وجه الدكتور عبد الفتاح فرح
ال�شكر اجلزيل للقائمني على تنظيم املحا�ضرة،
الأمر الذي ي�ؤكد �أهمية التعاون املتبادل لن�شر
ثقافة االدخار بني �أجيال امل�ستقبل ون�شر الوعي
مبثل هذه الق�ضايا ذات الأهمية  ،ومبا يحقق
قدرة الدولة على حتقيق التناف�سية على امل�ستوى
العاملي.كما �أفاد �أن غرفة عجمان حري�صة
على ت�أكيد دورها املجتمعي �سواء بالفعاليات �أو
الأن�شطة �أو املحا�ضرات التي من �ش�أنها �أن تخدم
كافة �شرائح املجتمع ومبا يحفز وجود اقت�صاد
�أخ�ضر م�ستدام.

غرفة عجمان تطبق نظام
دليـل التصنيف الموحــد
لألنشطــة االقتصاديـــة
ألعضــائهــا باستخـــدام
نظام ذكاء االعمال()BI
يف اطار دعم قطاعات الأعمال وت�سهيل عمل
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،وتعزيز دور غرفة
جتارة و�صناعة عجمان يف دعم جمتمع
الأعمال يف عجمان وتزويد �أع�ضائها باملزيد
من اخلدمات والت�سهيالت ذات القيمة
امل�ضافة ،طبقت الغرفة دليل الت�صنيف
املوحد للأن�شطة االقت�صادية يف االمارة
لأع�ضائها با�ستخدام نظام ذكاء االعمال
( )Business Intelligenceوالذي
ي�ضم  17قطاعا رئي�سيا.
�صرح بذلك �سامل ال�سويدي مدير عام غرفة
جتارة و�صناعة عجمان مو�ضحا ان الغرفة قد
متكنت من تطبيق نظام دليل الت�صنيف املوحد
للأن�شطة االقت�صادية على ان�شطة الغرفة
للعمل بها وا�ستخدامها ،وقد انح�صر عدد
االن�شطة التي مار�سها اع�ضاء غرفة عجمان
 1908ن�شاطا طيلة الفرتة املا�ضية ومنذ ان�شاء
الغرفة يف عام  ،1977وقد متت مواءمتها
جميعا وبن�سبة  %100مع ان�شطة نظام دليل
الت�صنيف املوحد والبالغ عددها  3437ن�شاطا
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�ضمن القطاعات الرئي�سية ،وي�أتي ذلك بهدف
تعزيز بيئة االعمال يف االمارة ودعم القطاع
االقت�صادي والذي ي�شهد منوا متزايدا وذلك
بف�ضل توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س االعلى حاكم
عجمان واملتابعة امل�ستمرة ل�سمو ال�شيخ عمار
بن حميد النعيمي رئي�س املجل�س التنفيذي
ويل عهد عجمان ..من منطلق تطوير الأداء
االقت�صادي والذي يهدف الى تعزيز بيئة
الأعمال يف امارة عجمان ،مبا ين�سجم مع
ا�سرتاتيجية احلكومة املحلية  2021وتعزيز
ال�شراكة وتوثيقها بني الدوائر املحلية
و�شركائها من الدوائر احلكومية والقطاع
اخلا�ص.
فقد حر�صت غرفة عجمان على تعزيز
التناف�سية االقت�صادية ،وتوفري بيئة �أعمال
متكاملة تتوافر فيها الت�سهيالت واخلدمات
الفعالة كافة ،ويعترب الدليل املوحد للأن�شطة
االقت�صادية مرجع ًا موحد ًا للت�صنيفات
االقت�صادية يف �إمارات الدولة ،والذي مت

ا�صدارة من قبل وزارة االقت�صاد ،وي�ساهم
ب�صورة فعالة يف بلورة وتو�ضيح خمتلف
الأن�شطة االقت�صادية يف االمارة ،واال�ستفادة
الق�صوى من هذا الدليل وتوظيفه يف العديد
من املجاالت واال�ستخدامات يف ا�صدار
التقارير االقت�صادية واعداد م�ساهمة االدارة
يف احل�سابات القومية.
واو�ضح عبداهلل عمر املرزوقي املدير التنفيذي
لقطاع خدمات ت�سجيل الع�ضوية واملعامالت،
ان اخلدمات امل�ستمرة التي تقدمها غرفة
عجمان لأع�ضائها ت�سهم يف تعزيز مكانة
االمارة يف ال�ساحة االقت�صادية العاملية من
خالل تزويد جمتمع الأعمال يف عجمان ب�أرقى
اخلدمات واملعلومات.
وا�شار الى ان اتباع املعايري العاملية لدليل
الت�صنيف املوحد للأن�شطة االقت�صادية،
�سي�سهم يف م�ساندة امل�ستثمرين والباحثني
والراغبني يف احل�صول على الت�صنيفات
االقت�صادية حول خمتلف االن�شطة االقت�صادية
يف االمارة ب�سهولة تامة.
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ب�أنها "جميع املحاوالت التي ت�ساهم يف تطوع
المفاهيم
ال�شركات لتحقيق التنمية وذلك العتبارات
.1تعريف امل�س�ؤولية املجتمعية
و�أ�سباب �أخالقية واجتماعية ،وتعتمد امل�س�ؤولية
تطور مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية منذ ن�ش�أتها االجتماعية على املبادرات احل�سنة من القطاع
لي�شمل م�ؤخر ًا املحاور التالية ،والتي مت االتفاق اخلا�ص� ،سواء �أكانت �شركات �أم رجال �أعمال،
عليها من قبل �أغلب املنظمات العاملية العاملة دون وجود �إجراءات ملزمة قانونيا ،وبهذا ف�إن
بهذا املجال:
امل�س�ؤولية االجتماعية تتحقق من خالل الإقناع
• النمو االقت�صادي
والتعليم".
• التقدم االجتماعي
وتع ّرف منظمة الأيزو يف املوا�صفة
• املحافظة على البيئة
 26000امل�س�ؤولية املجتمعية ب�أنها
وتتكامل هذه املحاور بدورها مع مفهوم
"م�س�ؤولية املن�ش�أة جتاه ت�أثريات
التنمية امل�ستدامة الهادف الى تلبية
قراراتها و�أن�شطتها على املجتمع
احتياجات الأجيال امل�ستقبلية
والبيئة ،وذلك من خالل
وعدم امل�سا�س بها.
�سلوك �أخالقي يت�سم
ولقد ع ّرفت الغرفة
بال�شفافية" ومن �ش�أن
الدولية
التجارية
هذا ال�سلوك �أن يكون
امل�س�ؤولية املجتمعية
له الآثار التالية:
• الإ�سهام يف
التنمية امل�ستدامة
مت�ضمنة �صحة
ورخاء املجتمع.

• �أخذ توقعات الأطراف املعنية يف االعتبار.
• التما�شي مع القوانني املطبقة ومعايري ال�سلوك
الدولية.
• الدمج عرب املن�ش�أة وممار�سة عالقاتها من
خاللها.
وعرف جمل�س الأعمال العاملي للتنمية امل�ستدامة
امل�س�ؤولية املجتمعية على النحو التايل" :االلتزام
امل�ستمر من قبل من�ش�آت الأعمال بالعمل،
والت�صرف ب�شكل �أخالقي ،وامل�ساهمة يف حتقيق
التنمية االقت�صادية ،والعمل على حت�سني نوعية
الظروف املعي�شية للقوى العاملة وعائالتهم،
�إ�ضافة �إلى ال�سكان املحليني واملجتمع ب�شكل
عام".
كما ع ّرف البنك الدويل امل�س�ؤولية املجتمعية
ب�أنها "التزام �أ�صحاب الن�شاطات التجارية
بامل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة ،من خالل
العمل مع موظفيهم وعائالتهم ،واملجتمع املحلي
واملجتمع ككل؛ لتح�سني م�ستوى معي�شة النا�س،
ب�أ�سلوب يخدم التجارة ،ويخدم التنمية يف �آن
واحد ،وتكون مدجمة يف الأن�شطة امل�ستمرة
للمن�ش�أة".
�أما منظمة العمل الدولية ،فتعرف امل�س�ؤولية
املجتمعية للمن�ش�آت ب�أنها "املبادرات الطوعية،
التي تقوم بها املن�ش�آت ،عالوة على ما عليها من
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التزامات قانونية .وهي طريقة ت�ستطيع �أن تنظر
بها �أية من�ش�أة يف ت�أثريها على جميع �أ�صحاب
امل�صلحة املعنيني ،وتعد امل�س�ؤولية املجتمعية
للمن�ش�آت تكملة للوائح احلكومية� ،أو ال�سيا�سة
املجتمعية ،ولي�ست بدي ًال عنهما".
ويت�ضح من التعريفات ال�سابقة� ،أن اغلب
املنظمات الدولية قد �أجمعت على اخل�صائ�ص
امل�شرتكة التالية:
• الإقرار بطواعية مبد�أ امل�س�ؤولية املجتمعية
للمن�ش�آت (عدم الإلزامية).
• تكامل ال�سيا�سات املجتمعية والبيئية
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واالقت�صادية ،مع الأعمال الإدارية اليومية
للمن�ش�أة.
• تقبل امل�س�ؤولية املجتمعية للمن�ش�آت كونها
واحدة من الأن�شطة الأ�سا�سية الرا�سخة ،يف
ن�شاطات املن�ش�أة الإدارية واال�سرتاتيجية.
• عملية ت�شاركية تقوم بها املن�ش�آت؛ لتعظيم
القدرة الت�شاركية بالتنمية.
وت�ستطيع خمتلف املن�ش�آت تطبيق امل�س�ؤولية
املجتمعية بغ�ض النظر عن طبيعة عملها� ،سوا ًء
بادى الأمر
وقد ركزت امل�س�ؤولية املجتمعية يف ْ
كانت قطاع ًا خا�ص ًا �أو عام ًا� ،أو منظمات املجتمع
على الأعمال اخلريية والتطوعية وال�صدقات،
املدين� ،أو من املن�ش�آت ال�صغرية �أو املتو�سطة.
وظهرت املو�ضوعات املتعلقة مبمار�سات العمل

ت�ستطيع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
القيام بدور حموري وهام يف جمال
امل�س�ؤولية املجتمعية� ،إذ �أن ما يقرب من
 ٪ 90من املن�ش�آت يف جميع �أنحاء العامل
تتكون من امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
احلجم ،وتوفر ما بني  ٪ -60 50من
فر�ص العمل وتلعب دورا هاما يف تنمية
املجتمع.

وممار�سات الت�شغيل العادلة وحماربة الف�ساد
يف القرن ال�سابق ،وحديث ًا �أ�ضيفت �إليها ق�ضايا
حقوق الإن�سان والبيئة وحوكمة املن�ش�آت وحماربة
الف�ساد وحماية امل�ستهلك ،وجمموعة من الق�ضايا
التي تركز على النمو االقت�صادي والتقدم
االجتماعي واملحافظة على البيئة.
لقد انتقلت امل�س�ؤولية املجتمعية من
�إطار املبادرة الآنية املنفردة �إلى
�إطار املنظور ال�شامل �ضمن اخلطط
اال�سرتاتيجية للمن�ش�آت ،وتوقفت
عن كونها جمرد برنامج �إن�ساين او
اجتماعي ،بل �أ�صبحت نهج ًا �إداري ًا
وا�ضح املعامل و�سلوك ًا ملزم ًا ينتج عنه
جناح عملي م�ستدام.
.2ن�ش�أة مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية
تطور مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية عرب ال�سنوات
من خالل اتخاذه لأ�شكال متعددة وا�صطباغه
ب�صبغة مميزة ح�سب املرحلة الزمنية والأحداث
التاريخية ،ومن ال�صعب احيان ًا الف�صل بني
مراحل التطور نظر ًا لتداخلها يف بع�ض الأحيان.
وكانت امل�س�ؤولية املجتمعية منذ ن�ش�أة اخلليقة
و�إلى يومنا هذا ترتبط باملفهوم املطلق املنبثق من
القيم االخالقية� ،إلى �أن بد�أ العلماء يف ال�سنوات
الأخرية يف ت�أطري هذا املفهوم وت�سمية الأمور
ب�أ�سمائها الدالة وو�ضع املعايري التطبيقية ملفهوم
امل�س�ؤولية املجتمعية.
يرتبط مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية ارتباط ًا وثيق ًا
ب�أخالقيات الأعمال واملحافظة على البيئة وان
يكون للمن�ش�أة دور فاعل يف املجتمع الذي تعمل
به .قال الفيل�سوف "�إميانويل كانت" :"1ي�صدر
الواجب الأخالقي عن �ضرورة عقلية ،ولهذا ف�إن
احرتامه م�س�ألة حتمية ال اختيارية" .وقد رف�ض
"كانت" االجتاه �أو التفكري الذي يحكم على
الواجبات الأخالقية تبع ًا لنتائجها �أو ما يرتتب
عليها .فالأخالق ت�ستمد قيمتها من �أخالقيتها ،ال

بق�ضايا و�أمور مل تكن تتعامل معها يف ال�ستينيات
من نفعيتها.
ثم جاء "�آدم �سميث ،"1يف نهاية القرن ال�سابع وال�سبعينيات من القرن املا�ضي.
ع�شر ودعا �إلى حترير م�شروعات الأعمال ،لكي �إن انت�شار هذه النظرية فتح �أعني الأفراد
ت�سعى نحو الأرباح دون قيود ،ثم جاءت الفل�سفة واملن�ش�آت على جمموعات جديدة من �شرائح
النفعية مبفكريها الذين نادوا ب�أن" :اخلري هو املجتمع ،التي يجب على املن�ش�آت االهتمام
ماينفع النا�س ،لذلك ف�إن نتائج الأعمال هي بق�ضاياها واحتياجاتها وهذه املجموعات هي:
التي حتدد ما �إذا كانت �أخالقية وخرية �أم ال( ".الزبائن ،املوردون ،حاملو الأ�سهم واملالكون،
وبنا ًء عليه فقد ابتعدت الأعمال عن تبني املفهوم املوظفون واملجتمع املحلي...الخ) .وبالتايل
الأخالقي يف هذه املرحلة كي حتقق الأرباح
�أ�صبح تطبيق نظرية امل�س�ؤولية املجتمعية يقا�س
املن�شودة.
بنوع العالقة بني هذه املجموعات واملن�ش�آت،
وبرز يف القرن التا�سع ع�شر عدة فال�سفة جدد ،ومدى ا�ستجابة املن�ش�آت حلاجات هذه املجموعات
�أعلنوا �أن �أغلب م�شروعات الأعمال تخالف وكيفية التعامل معها.
الأخالق .ثم جاء القرن الع�شرون ،الذي �ألقى
والآن �أ�صبحت ال�سمة الغالبة لإدارة الأعمال
على عاتق املفكرين مهمة و�ضع ت�شريعات
يف القرن احلادي والع�شرين ،تتمثل يف ادخال
حمددة لتنظيم �أطر م�شروعات الأعمال ،كيف امل�س�ؤولية املجتمعية يف منت ا�سرتاتيجية املن�ش�أة،
ت�ستعيد �أخالقياتها مرة �أخرى عن طريق حتملها حيث تتحول املن�ش�آت الى خدمة املجتمع،
امل�س�ؤولية املجتمعية ،بحيث ي�صبح لها دور فاعل واالهتمام بالبيئة و�إعادة ا�ستخدام املوارد
يف النمو االقت�صادي واملحافظة على البيئة الطبيعية ،وحمايتها من النفاذ ،وكذلك ا�ستخدام
والتقدم االجتماعي يف املجتمعات التي تعمل بها .تكنولوجيا �صديقة للبيئة ،واالهتمام بالعن�صر
�إن امل�س�ؤولية املجتمعية تدعو الى تطبيق ال�سنن الب�شري واال�ستثمار به ،واالنتباه الى �صحته
الأخالقية ال�سائدة يف املجتمع على الت�شريعات ورفاهيته ور�ضاه ،واالهتمام باملتعاملني ب�شتى
املنظمة للأعمال .ويعود �أ�صل هذه الفكرة �إلى الو�سائل والطرق �ألى جانب الهدف اال�سا�سي وهو
التعاليم ال�سماوية التي حترم ال�سرقة واالختال�س حتقيق االرباح.
واالحتيال و�إهدار الأموال واملمار�سات غري ومن امل�ؤمل مع تنامي ثقافة امل�س�ؤولية املجتمعية،
الأخالقية .ف�أخالق الأعمال هي حماولة للتوفيق
وحتقيق التوازن ما بني الواجبات وال�سنن
الأخالقية ،واملحافظة على البيئة وجمريات
الأن�شطة االقت�صادية واملالية ،و�أن يكون لها دور
م�ؤثر يف التقدم االجتماعي لدى املجتمعات.
واجلدير بالذكر �أن نظرية جمموعات �أ�صحاب
امل�صلحة ()Stakeholder Groups
كانت �إحدى النظريات الرئي�سية ،التي �أدى
ظهورها �إلى تطور نظرية امل�س�ؤولية املجتمعية
املعا�صرة ،التي �أ�صبحت تهتم ب�شكل �أكرث �شموال

�أن يتم التحول �إلى مرحلة تنامي الذكاء املجتمعي،
وكذلك �صياغة عقد اجتماعي بني قطاع الأعمال
واملجتمع املدين ،يقوم على �أ�س�س من ال�شفافية
والنزاهة واحرتام الآخر والأمان واخلدمة
العامة .بالإ�ضافة �إلى توليد ق�ص�ص جناح،
لتمكني املجتمع املحلي ،وحفظ حقوقه بالإ�ضافة
�إلى بناء �أ�س�س التنمية املرتبطة بالإن�سان.
حيث تحُ رتم كرامة االن�سان واملجتمعات املحلية
وت�صبح جزء ًا من م�شروع التنمية امل�ستدامة يف
الوطن العربي.
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أخبار وفعاليات

ورشة عمل لـ«بوابة غرفة
عجمان للتوظيف»
نظمت غرفة عجمان بالتعاون مع مكتب هيئة
تنمية املوارد الب�شرية ب�إمارة عجمان و�شركة
بيت.كوم ور�شة عمل حول الباحثني عن فر�ص
العمل ،وجاء ذلك �ضمن التوجه اال�سرتاتيجي
للغرفة نحو حتقيق اال�ستدامة االقت�صادية
وامل�س�ؤولية االجتماعية بالتعاون مع ال�شركاء.
وحر�صا على تفعيل اهداف الغرفة ا�ستهدفت
الور�شة فئة الباحثني عن العمل من مواطني
الدولة ،حيث عقدت الور�شة يف مبنى الغرفة،
وح�ضرها كل من ال�سيد نا�صر الظفري املدير
التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم االع�ضاء
واال�ستاذة عائ�شه هالل مدير ادارة اخلدمات
االلكرتونية بالغرفة وممثلي مكتب هيئة املوارد
الب�شرية وعدد من الباحثني عن العمل.
وذكرت اال�ستاذة عائ�شه هالل ب�أن بوابة
التوظيف يف موقع غرفة عجمان تعترب بادرة
فريدة من نوعها من حيث االهداف واملحتوى.
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حيث ي�ستطيع الباحث عن العمل الو�صول الى
الفر�ص الوظيفية املتاحة بكل �سهولة وي�سر،
كما تتيح له فر�صه بناء �سرية ذاتية احرتافية
ومتقدمة ت�ضمن له فر�صة اكرب للرت�شيح
للوظيفة واحل�صول عليها .تعترب خدمات
البوابة كثرية ومتعدده وتوازن بني متطلبات
�سوق العمل يف الدوحة وبني العر�ض والطلب.
وهدفت ور�شة العمل �إلى توعية امل�شاركني
ب�أهمية و�ضرورة التوجه نحو القطاع اخلا�ص
والعام للح�صول على وظيفة وا�ستخدام كافة
الو�سائل املتاحة وا�ستغالل التكنولوجيا احلديثة
يف البحث ،حيث ميكن للباحث احل�صول على
الوظيفة من خالل املوقع اخلا�ص بالوظائف
الذي ان�ش�أته غرفة عجمان خلدمة الباحثني
عن العمل وذلك بالتعاون مع �شركة بيت.
كوم "،ذات اخلربة الوا�سعة والرائدة يف جمال
التوظيف.

بد�أت الور�شة بكلمه من ممثلي مكتب تنمية
املوارد الب�شرية حيث اكد ان هيئة تنمية املوارد
الب�شرية ت�سعى الى توفري خدمات متميزة
يف جماالت ت�أهيل و�إر�شاد وتوظيف املوارد
الب�شرية الوطنية مبا ي�ؤهلها لتكون قوى عاملة
منتجة ت�ساهم يف تنمية اقت�صاد وطني يقوم
على التناف�سية واملهارة.
ومن ثم ا�ستعر�ض اخلبري مدير تطوير االعمال
احمد ترعاين حماور الور�شة التوعوية املتمثلة
يف كيفية احل�صول على وظيفة يف الع�صر
الرقمي من �شركة بيت.كوم ،وذلك من خالل
عمليات التوظيف املتطورة من تقدمها ال�شركة
للباحثني عن فر�ص عمل االكرث تطورا وحداثة،
م�ؤكدا على �أهميه الور�شة من حيث الفائدة
االقت�صادية و االجتماعية.

كلمة يف حق وطن
نهنئ حكام الإمارات و�شعب الإمارات باليوم الوطني  43وندعو من اهلل �أن يعم الأمن والأمان على هذه
الأر�ض الطيبة.
علي نوار

ر�شا علي ال�شمري

حممد احلمراين

تهنة �إلى دولة الإمارات مبنا�سبة العيد الوطني:
�إلى �شعب الإم ــارات�           إلى مهد احل�ضــارات
�أبث احلب �أ�شواقـ ـ ــا           وعطرا من �سنا ذاتي
و�أق�سم بالذي �أن�شـ ــا�          سما �شعب الإم ــارات
ب�أن ح�ضارتي ت ـ ـ ــاج         على ر�أ�س احل�ضـارات
ع�شقت ترابها وطــنا         ع�شقت �سماءها حلما
�شموخ الع ّز يف وطني        ر�سائل جمدها الآتـ ــي
�إليك و�أنت يل �أمـ ــل          ق�صيدتي وابتهاالتـ ــي  

لنا الفخر واالعتزاز بدولتنا وحكامنا الذين مل ي�صنعهم البرتول بل كافحوا واجتهدوا حتى نالوا املجد
والرفعة لهم ول�شعبهم ب�شهادة العامل كله ،فدولتنا هي االحتاد الوحيد الذين جنح على م�ستوى االمة
وذلك بف�ضل حكمة قادتنا الآباء امل�ؤ�س�سني واكمال امل�سرية من قيادتنا الر�شيدة ،دام اهلل عزك يا
امارات.
لكم كنت اعتقد ان االم واحده ومل اكن اعتقد ان يف يوم من االيام �سوف اكت�شف ان يل ام مل تلدين
وهي من احت�ضنتني وانا الغريب فلكي كل احلب يا امي االمارات على كل �شئ قدمتيه الينا واليك اف�ضل
الدعاء باالمن واالمان واال�ستقرار واالزدهار
مع كل احلب واالفتخار

عبدالنا�صر م�صطفى التوين

بهذه املنا�سبة التاريخية لدولتنا الغالية ن�ؤكد عهدنا ووالءنا وانتمائنا لهذه االر�ض الطيبة التي �شمل
عطائها مواطنيها ومقيمها حتت ظل قيادة ر�شيدة ،فكل عام واالمارات رائدة و�آمنة ومتطورة ومزدهرة،
حفظ اهلل االمارات قيادة و�شعبا  .
حمد ال�سعيدي

يحيى عبداهلل حممد

�أتقدم ب�أ�سمى ايات التهاين و التربيكات الى مقام �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل و الى �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و الى �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمى-
حاكم عجمان رعاه اهلل و الى اخوانهم حكام االمارات و النواب و �أولياء العهود ،والى �سعادة عبداهلل
حممد املويجعى -رئي�س جمل�س ادارة غرفة عجمان والى �سعادة اع�ضاء جمل�س ادارة الغرفة والى
�سعادة �سامل احمد ال�سويدى املدير العام للغرفة والى جميع موظفى غرفة عجمان والى مواطني
ومقيمي الدولة ،و�أ�سئل املولى عزوجل ان يحفظهم جميعا ودولتتنا من كل �شر.
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زيارات

غرفة عجمان تستقبل وفدا
تركيا لبحث التعاون المشترك

زيــــــــارات

غرفة عجمان تستقبل وفدا
تركيا لبحث التعاون المشترك

الوفد ضم  40رجل اعــــــ
البناء والتشيد واالســــــ
ا�ستقبلت غرفة جتارة و�صناعة عجمان وفدا
من غرفة جتارة و�صناعة بوزويوك الرتكية
�ضم  40رجل �أعمال بهدف االطالع وبحث
الفر�ص اال�ستثمارية بني الطرفني وامكانية
التعاون امل�ستقبلي بني رجال االعمال خا�صة
وان الوفد �ضم عددا من رجال االعمال يف
قطاع مواد البناء والعقارات ،جاء ذلك بفندق
عجمان �سراى بح�ضور دائرة التنمية ال�سياحية
ومنطقة عجمان احلرة وم�ؤ�س�سة عجمان
للتنظيم العقاري.
ا�ستقبل الوفد �سعادة عبداهلل املويجعي ـ رئي�س
جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عجمان
وفي�صل �أحمد النعيمي مديرعام دائرة التنمية
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ال�سياحية وحممد اجلناحي مدير تنفيذي ـ
قطاع تنمية اال�ستثمار واالعمال بغرفة عجمان
وعدد من م�سئويل الدوائر املحلية ورجال
االعمال باالمارة.

تطور �سياحة عجمان

ويف بداية اللقاء رحب �سعادة عبداهلل املويجعي
بالوفد الزائر و�أكد على عمق العالقات بني
البلدين ومدى التعاون االقت�صادي القائم
بينهما و�أكد ان اللقاء �سيثمر عن تعاون مبا�شر
بني كافة رجال االعمال ال�سيما يف قطاع
البناء والعقارات منوها بالفر�ص املتاحة بهذا
القطاع يف االمارات عموما وعجمان خ�صو�صا
كما ا�شار الى ان النمو ال�سياحي الذي ت�شهده

االمارة �سيعزز منو قطاع البناء والت�شيد وقال
"من املتوقع ان ت�ستقبل عجمان بالعام 2017
ما يقارب  5مليون �سائح" مما �سيفتح املجال
لبناء الفنادق واملنتجعات واالن�شطة امل�صاحبة
للن�شاط ال�سياحي.
كما �أكد رئي�س جمل�س ادارة غرفة عجمان على
ان اللقاء من �ش�أنه تعزيز فر�ص م�صانع مواد
البناء الرتكية لت�سويق منتجاتها ال�سيما مع
وجود ا�سطول نقل بري من اكرب ا�ساطيل النقل
بالعامل ،كما �سيعزز تلك ال�شراكة امل�ستقبلية
اجلودة العالية للمنتجات العالية ورخ�ص
تكاليفها.
و�أكد على �أهمية الزيارة وما يرتتب عليها

حتتية متميزة ب�إمارة عجمان.

دعوة لزيارة بوزويوك

من جانبه وجه �سعادة بورا الواونت رئي�س الوفد
الرتكي رئي�س غرفة جتارة و�صناعة بوزويوك
الرتكية ال�شكر لغرفة عجمان على حفاوة
اال�ستقبال ،وعر�ض �أهم الفر�ص اال�ستثمارية
ببوزويوك وحجم التجارة لديهم مو�ضحا
اهمية فتح ا�سواق جديدة لرجال اعمال
عجمان وتركيا ،كما وجه الدعوة لرجال اعمال
عجمان بزيارة مدينة بوزويوك والتعرف عن
قرب بالفر�ص اال�ستثمارية املتاحة لديها.

مذكرة تفاهم

ـــــــــمال مهتمين بمجال
ــــــــتثمار العقاري

وعلى هام�ش اللقاء وقع �سعادة �سعادة عبداهلل
املويجعي ـ رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة عجمان مذكرة تفاهم مع �سعادة
بورا الواونت رئي�س الوفد الرتكي رئي�س غرفة
جتارة و�صناعة بوزويوك الرتكية تهدف الى
زيادة التعاون امل�ستقبلي بني الطرفني.

زيارة م�شروع الزوراء

ويف ختام الزيارة قام الوفد بزيارة م�شروع
الزوراء الذي يعد �أكرب م�شروع رائد باالمارة
للوقوف على اهم الفر�ص املتاحة واالطالع
عليها ال �سيما ان امل�شروع ينفذ على مراحل،
حيث �أن تخ�ص�ص الوفد الزائر مبنتجات
م�شري ًا �إلى ان غرفة عجمان ت�سعى دائما �إلى وامل�ستثمرين من كافة الدول ،الأمر الذي البناء والت�شيد واال�ستثمار العقاري يعزز
فتح قنوات �إت�صال مع كافة رجال االعمال يعززه وجود ت�سهيالت �إقت�صادية جادة وبنية الفر�ص اال�ستثمارية بني الطرفني.

ارقام واح�صائيات

بعد ذلك قدمت �شيخة النعيمي عر�ضا �شامال عن امارة عجمان والر�ؤية اال�سرتاتيجية حلكومة عجمان بجانب اهم املقومات التي متتلكها عجمان
جلذب رجال االعمال وامل�ستثمرين ومنها اهم الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة ا�ضافة ملوقع االمارة املتميز  ،كما قدمت نبذة عن اخلدمات التي تقدمها
الغرفة واو�ضحت ان ع�ضوية الغرفة و�صلت بنهاية العام  2013الى  27800ع�ضوية منها  752م�صنعا كما �أ�صدرت الغرفة خالل نف�س الفرتة  38الف
�شهادة من�ش�أ .كما ا�شارت الى منو حجم التداول العقاري باالمارة خالل العام  ،2013التي بلغت ما يزيد عن  2مليار درهم .وتناول العر�ض اهم
القطاعات التجارية بني عجمان وتركيا حيث ت�أتي املنتجات التعدينية غري املعدنية بن�سبة  ،%27املنتجات املعدنية واملعدات والآلآت بن�سبة  ،%21واملنتجات
البرتولية الكيماوية بن�سبة  %18واملنتجات املعدنية اال�سا�سية بن�سبة  %14واالغذية وامل�شروبات بن�سبة  ،% 12ومنتجات الغزل والن�سيج واملالب�س اجلاهزة
وال�صناعات اجللدية بن�سبة  ،%6ومنتجات اخرى متثل .%2
كما ا�ضافت م�ؤ�س�سة عجمان للتنظيم العقاري ان حجم تداول ال�شقق اال�ستثمارية خالل الن�صف االول من العام  2014و�صل الى  711مليون درهم.
هذا وقام في�صل �أحمد النعيمي مديرعام دائرة التنمية ال�سياحية ب�شرح واف للوفد الرتكي باملميزات والفر�ص ال�سياحية واال�ستثمارية التي متتلكها
االمارة ومدى التطور الكبري بالقطاع ال�سياحي خالل ال�سنوات املا�ضية مما يعزز فر�ص اال�ستثمار وخا�صة مبجال البناء والت�شيد واال�ستثمار العقاري.
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new boom and great renaissance in all the
facilities of economic and tourism sectors,
and provide logistical services.
Ajman Sewerage: It is one of the

strongest decisions that helped population
and economic growth in Ajman. I was
a member of its Board of Directors and
the representative of Ajman Government.
Today, we are reaping the benefits of
the company, which have along with the
development plans contributed to the
development march and the economic
boom in Ajman.

What does Ajman need: the tourist

boom being witnessed in Ajman needs
increasing the entertainment and
amusement facilities, besides various
restaurants to meet requirements of the
tourists, specially that Ajman has become
a unique tourism destination.

The Emirate’s Future: our prudent

leadership is keen on implementing
the development in Ajman within fully
considered and systematic schemes, so
as to be in line with the future vision of
the emirate's prosperity and population
expansion in the future.

Advice: businessmen should have societal role
through their personality or their company, because
it is a duty on them. I also urge young people to
choose appropriate projects through help of the
competent departments and benefit from those
who have experience in self-employment. They also
need to attend Majalis, from which they will acquire
experiences in all areas. These have clear and
distinguished role in guiding the individuals.
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and contribute to its development. The
company was awarded a contract for
the construction of traditional houses
in Masfoot area. From this, I began my
self-employment with help and support of
my father.
Youth Projects: Praise be to God that

of work, traveling occupies big share
of my life. In every journey, I acquire
something new. During the past 10 years,
I visited many countries around the world,
but I see that the Emirates is still the
best, which is also opinion of people of
these countries, who wish to reach what
the Emirates have achieved in terms of
services, civilization and hospitality.
One of my life’s best journeys, which is
incomparable to any other one was the
performing of Hajj “Pilgrimage” in the
company of His Highness Sheikh Ammar
Bin Humaid Al Nuaimi. Also Lebanon is
one of the countries which I frequently
visit, specially Baabadat area, where a big
number of Emirati families live, as well
as Lebanon Mountain for its quietness
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and generosity of its people. Egypt has
a special taste, particularly Alexandria,
where I lived and studied for years.
Also Singapore and its respect to the
law, and I liked Denmark-Copenhagen
and their respect to the cultures and
cleanliness. I think it is the world’s best
environmentally.
The Economy: I Inherited self-

employment from my father. He was the
first construction contractor in Ajman,
and the first project was “Al Taawun
Company”. His Highness Sheikh Humaid
Bin Rashid Al Nuaimi, instructed to
establish the company in 1969 before the
Union, which was a clear foresight to
find economy men to build the emirate

the leadership has paid great attention
to small and medium enterprises. His
Highness the Ruler of Ajman and Crown
Prince direct all government entities
and institutions to provide all forms of
support and assistance for young citizens.
The UAE thankfully owns distinguished
elements ensuring growth and success of
any project. The Ajman Chamber has a
pivotal role in supporting youth projects
and directing them to access this area. it
provides them with specialized exhibitions
and participation in international events
to acquire experiences and learn new
ideas. This is besides a department
dedicated for SMEs at the Chamber.
Plans and Development of
Ajman: All the institutions in Ajman

are working on translating the emirate’s
vision-2021 under the guidance of the
Ruler of Ajman and the follow-up of the
Crown Prince HH Sheikh Ammar Bin
Humaid Al Nuaimi to achieve the Ajman
strategic objective and its future vision.
Excellence has become an approach of the
institutions and departments in Ajman to
provide sophisticated, fast and hassle-free
services for the customers, such as the
Municipality and Planning Department,
Department of Economic Development,
Department of Tourism Development, and
Land Department. Ajman will witness a

most important role of my life. It is
pivotal and important part of my career.
I had the honor to be appointed by His
Highness Sheikh Humaid Bin Rashid
Al Nuaimi, Supreme Council Member
and Ruler of Ajman for this position. It
is the most important social work that I
exercise in Ajman. I can not describe the
overwhelming pleasure and satisfaction
when I contribute to reconciliation
between whether individuals or
institutions.
A standing Majlis in his house:

the first Majlis was at late Sheikh Rashid
Bin Humaid Al Nuaimi’s house, which
was being opened daily after Asr prayers
till before Maghrib, during which all
topics were discussed. I used to go with
my father, where I learnt the doctrine of
Majlis. Later, I knew the foresight of my
father and the reason of taking me there,
where I studied the social life and learnt
our noble origin traditions and customs.
Thus, there should be a daily Majlis posing
a leading social role, in addition to taking
part in all events and occasions, whether
political, cultural, social or sport. We
organise Ramadan Majlis which discusses
several economic issues in presence of
senior officials and businessmen in Ajman.
The social role is one of the best and
noblest activity that human exercises in
our best to serve the youth and sport. We
life. It is a noble feeling to effectively
have established the center of the general
and positively contribute to building the
society and increasing growth of the UAE. authority of youth and sports in Ajman,
and currently are working on opening a
Board of Directors Member
center for girls affiliating to the authority.
of General Authority of Youth
Thanks to God, we’ve succeeded to serve
and Sport and Head of Youth
the youth across the country in general
Committee: besides my social work, I
have a clear role in the sports area, we do and in Ajman in particular through

establishment of a club for the people with
special needs.
The Majalis are open and ready to receive
any who would like to provide a proposal
or an experience to benefit the sport
march in Ajman or the country in general.
Journeys and Traveling: In spite of
my responsibilities and the huge amount
Issue 72 December 2014
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Ajman Ruler instructs to
establish
Al Taawun
Company
in1969

A businessman of long history in self-employment, social, friendly, practices all kinds of social work
with all his strength, loves traveling and journeys, sport is an indispensable part of his daily life, this
is HE Abdullah Saeed Al Nuaimi.
The Posts:

A businessman owns several enterprises
in various areas. He is currently a member
of the Arbitration and Conciliation
Commission at Ajman Court, Board
of Directors Member of the General
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Authority of Youth and Sports, Chairman
of the Youth Committee, Board of
Directors Member of Ajman Chamber and
represents the chamber in many of the
GCC, Arab and Asian economic forums.
He was honored in many occasions,

notably honoring by His Highness Sheikh
Humaid Bin Rashid Al Nuaimi, Supreme
Council Member and Ruler of Ajman
more than a time.
Member of the Arbitration and
Conciliation Commission: The

Al Muwaiji also stressed importance of
the visit, noting that Ajman Chamber is
constantly seeking to open channels of
communication with the businessmen
and investors from all the countries.
And this is supported by presence of
serious economic facilitations and distinct
infrastructure in Ajman, he added.
An invitation to visit Bozuyuk

For his part, Bura Lawant, head of the
Turkish delegation and Chairman of
Bozuyuk Chamber thanked the Ajman
Chamber for the well reception. He
pointed to the important investment
opportunities in Bozuyuk and its trade
volume, stressing the importance of

opening new markets to the businessmen
in Ajman and Turkey. He also invited the
businessmen in Ajman to visit Bozuyuk
city to be closely acquainted with the
investment opportunities available in it.
Figures and Statistics

In the meantime, Sheikha Al Nuaimi
gave a full presentation about the emirate
of Ajman and strategic vision of its
government, along with its distinguished
elements that attract businessmen and
investors. She also pointed to the services
that the Ajman Chamber offers to the
business community. The members with
the Chamber reached 27,800 in 2013
including 752 factories, while it issued

38,000 certificates during the same period,
Al Nuaimi added.
She also pointed to the growth of real
estate volume in the emirate in 2013 that
exceeded Dhs2 billion. The presentation
addressed the most important commercial
sectors between Ajman and Turkey, where
metallurgical products of non-metallic
come by 27 per cent, metal products,
machinery and equipment by 21 per cent,
petroleum and chemical products by 18
per cent, essential metal products by 14
per cent, food and beverage by 12 per
cent, and textile products, garments and
leather industries by 6 per cent, and other
products represent 2 per cent.
Meanwhile, the ARRA pointed out
that the trading volume of investment
apartment reached Dhs711 million during
the first half of 2014.
During the meeting, Faisal Al Nuaimi,
director of Department of Tourism
Development, provided the delegation
with a full explanation about the tourist
and investment advantages in the emirate.
He also pointed to the large development
in the tourism industry in Ajman during
the past years that will enhance the
investment opportunities in construction
and real estate sectors.
Memorandum of Understanding

On the sidelines of the meeting, Al
Muwaiji signed a memorandum of
understanding with Chairman of Bozuyuk
Chamber that aims to increase the future
cooperation between both sides.
Visiting Al Zawraa project

The visit was concluded by visiting Al
Zawraa project, a leading giant project.
The delegation was briefed on the available
opportunities in the project which is being
established on phases.   
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Ajman Chamber
discusses joint
cooperation with Turkey

T

he Ajman Chamber of Commerce
and Industry received a delegation
from the Turkish Bozuyuk Chamber of
Commerce and Industry at Ajman Saray
Hotel to discuss the joint cooperation
in business and investment between
the two parties. The delegation that
comprised of 40 Turkish businessmen of
construction and real estate sectors met
with representatives of the Department
of Tourism Development, Ajman Free
Zone, and Ajman Real Estate Regulatory
Authority (ARRA).
The delegates were received by Abdullah
Al Muwaiji, Chairman of Ajman
Chamber, Faisal Ahmed Al Nuaimi,
Director General of Department of
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Tourism Development, Mohamed Al
Janahi, Executive Director of Investment
and Business Development at Ajman
Chamber, and a number of officials of
local departments and businessmen in the
emirate.
The development of Ajman Tourism

Al Muwaiji opened the meeting by
stressing strength of the ties between the
two countries and the standing economic
cooperation between them. This meeting
will yield fruitful cooperation for all
businessmen, particularly in the areas of
construction and real estates in Ajman
and the UAE in General, he said. Al
Muwaiji also pointed out that the tourist

growth being witnessed by the emirate will
enhance the construction sector. “Ajman
is expected to receive about 5 million
tourists by 2017, which will open the
way for constructing hotels and resorts,
in addition to organising animation
activities” he added.
This meeting will also enhance the
chances of the Turkish factories of
construction materials to promote their
products, specially in presence of one
of the largest transporting fleet in the
world, he added. Moreover, such a future
partnership will strengthen the high
quality of the products with preserving
their cheapness, he said.

Personal economic

34

Issue 72 December 2014

09

News & Events

importance of participating
in such international events.
“during the exhibition, we
highlighted the extend to
development of education in the
Ajman University and its coping
up with the smart and modern
education. It graduated 28,000
students since its inception in
1988. We have also underlined
the global reputation that the
university enjoys and its most
important programmes and
disciplines. Ajman University
provides 46 different academic
programmes, including 12
for the postgraduate, and 33
bachelor programmes, as well
as a diploma in oral and dental
. health” Wesam said
City University College of Ajman
)(CUCA
Meanwhile, Basel Al Mashni,
marketing manger of the City
University College of Ajman
(CUCA), said that the Chamber
largely contributed to promoting
the college through organising
the annual Ajman Education
and Training Exhibition
(AETEX). The college is keen
on participating in it every year.

14
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He also pointed to its efforts to
provide international platform
to promote the college, and
all means of success to the
educational sector as whole. He
also stressed the importance of
the participation in EDU-Amman
that allowed the opportunity to
educate the students and the
parents in Jordan about the
programmes and disciplines
offered by the CUCA and its
.unique advantages
)Gulf Medical University (GMU
Also Davis Francis, marketing
manger of the Gulf Medical
University, said that the
exhibition was so successful
in terms of the organization,
reception, and the various
participations from different
countries. The GMU received
great attention of the Jordanian
students and the exhibition’s
visitors because of the medial
specializations, which the
university provides. Francis
thanked the Chamber for
this initiative through which it
promoted the higher education
institutions, looking forward to
. more similar activities

University College for Mother
and Family Science
In the meantime, Amina Al
Hammadi, representative of the
University College for Mother
and Family Science, said that
the attention of Ajman Chamber
to the private education sector
reflects its keenness and
leadership on supporting all
areas, specially those which
relate to investment in human
resources. She stressed that
the exhibition contributed
to promoting the college
internationally and educating
the public about its unique
programmes and disciplines
like cooking, designing and
beautifying which seek to
achieve its aims of building the
.future mothers
For his part, Mohamed Al
Muhairi, Head of Members
Support Department at
Ajman Chamber, said that
the participations of Ajman’s
universities in that event
comes from its faith in the
importance of their promotion
in the educational activities and
exhibitions through the direct
contact. The participation of
Ajman University of Science
and Technology, Gulf Medical
University, City University
College of Ajman (CUCA)
and the University College for
Mother and Family Science
will contribute to attracting
Jordanian students to join the
universities of Ajman which
enjoy distinguished capabilities,
in addition to the great support
of the leadership, Al Muhairi
.added

of communication, whether
through exchange of experiences
or signing agreements. It also
enhances the future investment
between the universities, such as
opening new branches in Ajman
.or in these countries
Visited pavilion of emirate of
Ajman, Advisor to the President
for International Relations and
Scientific Centers at Philadelphia
University and former Minister of
Education in Jordan, in presence
of Hamad Al Kaabi, Cultural

with the trends of Ajman in the
Counselor at
light of the foresight plans put
the Embassy of
by His Highness Sheikh Humaid
the UAE, and
Bin Rashid Al Nuaimi, Supreme
Mohammed
Council Member and Ruler of
Haris Bin Ali, the
Ajman that aim at developing the
first secretary
higher education and promoting
of education
the educational institutions to
and training at
advanced levels, he added,
the Embassy
Hence, the support of Ajman
of Malaysia in
Chamber to presence of the
.Jordan
emirate’s educational institutions
Naser Al Dhafri,
in the Arab and global events
executive director
stands a key player in the move
for planning
towards broader horizons. These
and members
participation will contribute to
support at Ajman
Chamber stressed increasing the interaction between
the students in other countries
commitment of
with the universities in the UAE,
the Chamber
in addition to enhancing the
to provide all
scientific cooperation between the
types of support
educational institutions in Ajman
for the Ajman’s
and Jordan through exchange
educational
of experiences and sharing joint
institutions and
. strategies serving the students
promote them
The AETEX which is organised
locally and
annually by Ajman Chamber will
internationally.
witness a boom in its 3rd edition in
This reflects
2015 in terms of the participations,
keenness of
the activities and the number
the prudent
of visitors. The previous edition
leadership on
in 2014 witnessed significant
developing the
participation of 35 different
educational
institutions which attracted over
climate in the
6,500 visitors of students, parents,
emirate and
making it distinctive, Naser Al
businessmen, directors of schools
Dhafri. Moreover, the Chamber
.and educational firms
pays great attention to the
Ajman University of Science and
investment in human resources
Technology
and the education and works
As for the participations of the
hard to increase it in the emirate,
private universities in EDUspecially in presence of integrated Amman, Wesam Shahine,
infrastructure for such activity and
representative of the Ajman
. its growth in the future, he said
University of Science and
The organization of Ajman
Technology, said that it was the
Education and Training Exhibition
first time to participate in the
(AETEX) and the participation
exhibition under umbrella of
in EDU-Amman came in line
Ajman Chamber, stressing the
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Effectual performance of
Ajman’s universities in EDU
Amman-2014
Role of Ajman Chamber in flourishing private education appreciated

T

he private higher education
institutions in Ajman hailed
the pivotal role of Ajman Chamber
and its keenness on promoting
them, which by turn supports the
education process in the country
in general and the Arab region as
whole. Tens of different Arab and
foreign nationalities of students
are currently studying in these
institutions which enjoy the good
reputation.

12
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They also thanked the Ajman
Chamber for allowing the
opportunity of participation in
the activities of the International
Exhibition of Universities,
Institutes & Universities
Equipment ( EDU Amman - 2014
) under its umbrella. During the
event, the universities of Ajman
received large interaction from all
the visitors, who were acquainted
with their disciplines and

programmes, besides registering
many students with them at the
. exhibition
Representatives of the higher
education institutions in Ajman
also asserted importance
of the exhibition, in which
Jordan, Malaysia and Australia
participated, along with
representatives of institutions from
UK, Canada, USA and others. It
allows opening direct channels

Subject issue
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Zayed Center for Conference
and Exhibition, Sheikh
Ammar praised efforts of the
Chairperson of AJBWC and
the workgroup that yielded
a classy and distinctive
exhibition.
He also thanked the Ajman
Chamber of Commerce and
Industry for its efforts and
sponsorship of this event
that gathered the productive
families under one roof to
display and promote their
products to create effective
competition in markets.
The increase of participation
in Bedayat, especially of the
GCC countries emphasizes
its local and regional success,
Sheikh Ammar said, stressing
keenness of the government
on providing every support to
the productive families in the
emirate.
he said. He stressed the
importance of promoting the
local products and keenness
of the leadership on providing
all government support for the
women enterprises, so as to
achieve their goals and access
the labour market.
Opening the 4th edition
of Bedayat Exhibition
that organised by Ajman
Businesswoman Council under
the slogan “My Industry….My
Identity” in cooperation with
Ajman Chamber at Sheikh

Meanwhile, Abdullah Al Muwaiji
, Chairman of Ajman Chamber
lauded directives of His
Highness Sheikh Humaid Bin
Rashid Al Nuaimi, Supreme
Council Member and Ruler
of Ajman that led to growth
in such area and increasing
number of the productive
families registered in the
AJBWC. He also praised the
support of HH Sheikh Ammar
Bin Humaid Al Nuaimi, that his
auspices of the exhibition was
the biggest factor behind its

The leadership support
to the productive women
In the meantime, Dr
Amna Khalifa Al Ali,
Chairperson of the AJBWC,
praised the support of the
prudent leadership to the
businesswomen and the
productive families through
providing all the means for the
success and promotion of their
enterprises and products. She
pointed out that the 4th edition
of Bedayat under the slogan
“My Industry….My Identity”
aimed at encouraging the
productive families in various
sectors. It allows issuing
trade licences, and exercising
activities within legal frame,
in addition to gathering locally
made products by Emirati
women under one roof. It
also provides all the products
required for all occasions and
helps the productive families
selling their products reflecting
the council’s role in backing
women, she added.
The exhibition witnessed
participation of 150
businesswomen who
showcased various products
like handmade items,
fragrances, incenses,
garments, abaya, scarves,
publicities, tradition food and
sweet, accessories, henna,
household education services
and fine arts.

success and continuity.
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Opening Bedayat
Exhibition: Ammar Al
Nuaimi hails contribution of
Emirati women
H
8

H Sheikh Ammar Bin

of capabilities of the Emirati

part in boosting the production

Humaid Al Nuaimi,

women who significantly

in all service, economic,

Crown Prince of Ajman and

contribute to the development

industrial and commercial

Chairman of the Executive

and play a key role in the

sectors, and asserted their

Council expressed his pride

national economy. They take

role in serving their nation,
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Dear Our Emirates
The United Arab Emirates has become one of the world’s
first countries in competitiveness and quality areas according
to international reports and certificates that set our dear
country an example for the entire world. On the occasion
of the 43rd anniversary of the National Day, I cannot but
extended my greetings to His Highness Sheikh Khalifa Bin
Zayed Al Nahyan, President of UAE, His Highness Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President
and Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh
Humaid Bin Rashid Al Nuaimi, Supreme Council Member
and Ruler of Ajman and the Rulers of Emirates, HH Sheikh
Ammar Bin Humaid Al Nuaimi, Crown Prince of Ajman and
Chairman of the Executive Council and the Crown Princes
The National Day is the real date of birth of our dear
country. Through the Union, the Emirates has turned into an
attractive safe state to most of the world’s nationalities under
leadership of its rulers. They live assured and secured on
its land. The countries resources became various, tourism
and economy are remarkably witnessing a boom. This day
renews the loyalty and belongingness of the citizens and the
residents to our prudent leadership, and rooting the values of
cooperation and fraternization. I pray to God that the march
of development will continue under our leadership who pay
full attention and care for the people, wishing more prosperity
and progress to our dear nation.

Salem Al Suwaidi

Director General of Ajman Chamber
Issue 72 December 2014
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Union is Our Path
The Union’s giving has extended to beyond the borders. The
Emirati people and their leadership showed the highest sense of
giving and assistance by their white hands that extended to the
entire world. This comes in line with the approach of the Union
founder late Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan. The Union
confirms through the years what it yielded to our dear nation. The
UAE rises year after year occupying the first global positions and
has become focus of attention of the whole world. Congratulations
to the happiest people on their government that strive to provide
welfare and happiness for the citizens and the residents.
The economic sector had the lion’s share of the achievements
of the Union under our prudent leadership starting from the
founding fathers to their highnesses the rulers. The UAE has been
witnessing significant economic growth rates beyond super and
major countries. It’s become focus of attention of investors and
businessmen benefiting from the economic security, distinguished
services and facilities to confirm the government›s support for the
sector as a whole. On the occasion of such a historic occasion, I
extended my greetings to His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed
Al Nahyan, President of UAE, His Highness Sheikh Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President and Prime Minister
and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Humaid Bin Rashid Al
Nuaimi, Supreme Council Member and Ruler of Ajman and the
Rulers of Emirates, HH Sheikh Ammar Bin Humaid Al Nuaimi,
Crown Prince of Ajman and Chairman of the Executive Council
and the Crown Princes

HE Abdullah Al Muwaiji
Chairman of Ajman Chamber
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Ajman Chamber discusses
joint cooperation with Turkey
Union is Our Path
Dear Our Emirates

Ajman Ruler instructs to establish
Al Taawun Company in1969
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