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يحكى اأنه يف هذا الزمان �شيخ ا�شمه » ال�شالمة «، يعي�ش مع ع�شريته يف ود وترابط ويودع يف اهلل الأمانة، له ولدان 
الأول طويل القامة رفيع ال�شاأن عايل الهامة ، يتمهل يف راأيه لأنه يعلم اأن يف العجلة الندامة، طيب القلب حكيم الراأي،  
يتوخى الدقة يف ت�شرفاته، ويح�شب اأول واأخريا اأنه من اأبناء ال�شالمة، حتى ل يوؤخذ على والده اأن ابنه مل ي�شبع من 

حليب اأمه النقي و بكر يف فطامه، وهذا البن لي�ش مو�شوعنا فحديثنا عن الأ�شغر الذي يبلع اجلمل و�شنامه.
فهو الأ�شغر مو�شع الدلل، وحاله غري كل حال، يذهب اإلى اأين ي�شتهي و يعبث مبا ل ير�شاه الواقع واإمنا هو يرت�شي، 
له ق�شة غريبة عجيبة حيث يعلم اأن طوله ق�شري، وج�شده مقارنة مبن حوله �شغري، وفكره اإلى اأبعد حدوده اأق�شر من 
الق�شري، فكر بنف�شه يوما وخرج بفكر مرير ، اأنه ل بد اأن يلب�ش بنطال طويال من احلرير، ومل ي�شت�شر اأحدا ومل ي�شاركه 

اأحدا يف التفكري، حتى والده ال�شالمة ا�شتثناه من فكره ومل ي�شت�شره هذا النكري.
ارتدى بنطاله الطويل، واأخذ يف الطرقات مييل، وعينه على �شيخة اأبيه، مرده اأن بنطاله طويل، وح�شب فكره اأن 
ج�شمه كبري ووجهه جميل، ول يعلم اأن الع�شرية تنظر اإليه نظرة الذليل، لأنه مهما اأطاله بنطاله ف�شيبقى هو الق�شري 

واملقا�ش هو الدليل.
فدخل على اأبيه �شيخ الديوان، وبنطاله الطويل مي�شح وراءه الطرقات مطلقا له العنان، حتى اأن بع�ش اأفراد القبيلة 
اأ�شحاب مهنة �شريفة ومل يبقى له منازع،  اأ�شموه ) ق�شا�ش ال�شوارع ( ، لأنه ا�شتباح عمل غريه بدون رادع، وتغلب على 
فتكلم ال�شالمة بحكمه ال�شيخ �شاحب العقل والدين، فا�شتوقفه رجل من القبيلة حكيم رزين، وخاطبه اأن حكمه على 
الق�شري  ويجمع  الف�شفا�ش،  بنطاله  يق�شر  اأن  عليه  واأ�شار  اجلروح،  ي�شفي  دواء  له  �شيالقي  واأنه  جمروح  �شيكون  ولده 
اأحد  من  ق�شه  فتم  مقبول،  بو�شع  البنطال  تق�شري  وطلب  والقبول،  املوافقة  ال�شيخ  فاأبدى  اأنقا�ش،  من  خلفه  ما  النكري 
الأفراد بتعمد معمول، حتى يك�شف لأبيه ولده من اأي طينة جمبول، فبانت �شاقاه وك�شف عورته للجميع، ف�شاح ال�شالمة 
�شيحة ال�شريع » اأهذا ولدي والذي اأح�شبه مطيع«، فقال احلكيم  اأطلقه واأعط احلرية لكل �شميع، فرد عليه ال�شيخ هل 
اأبقي  اأن  وحيد،  واحلل  عندي  احلل  �شعيد،  قراري  من  يوما  �شاأكون  وهل  وحيد،  الكبري  ولدي  اأي�شبح  الفريد،  احلل  هذا 

اأبنائي حتت جناحي حتى لو كان ال�شغري حقريا، والكبري جديرا، ولكني والد قبل اأن اأكون �شيخا قديرا.
                                                                                

                                    جعلنا اهلل جميعا من أبناء السالمة

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                            ع�شمت طويق
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كهرباء اربد األولى عربيا
ضمن قطاع الطاقة حسب مؤشر فوربس العالمي

واحمد ذينات اقوى مدير عام
في مجال الطاقة ضمن شركات قطاع الطاقة وفق المؤشر نفسه

املرتبة  اربد  محافظة  كهرباء  �شركة  احتلت 
الولى �شمن القائمة التي ا�شدرتها جملة فورب�ش 
ال�شركات  لقوى  القت�شادية   الو�شط  ال�شرق 
العربية يف قطاع الطاقة  لتحقيقها اأعلى ن�شبة منو 

يف القيمة ال�شوقية والتي بلغت 26 باملئة عام 2011
و�شملت  فورب�ش  اجرتها  التي  الدرا�شة  واأكدت 
)324(�شركة من الردن وال�شعودية وم�شر والكويت 
ان  ولبنان  وقطر  وعمان  والبحرين  والمارات 
ال�شتقرار الداري يف كهرباء اربد �شاهم يف حتقيقها 

الكهرباء  قطاع  تنظيم  هيئة  رعاية  حتت 
درا�شات  لتمويل  اتفاقيات  ثالث  توقيع  مت 
ال�شبكات  املتعلقة با�شتخدام  اجلدوى القت�شادية 
والعدادات الذكية لتح�شني �شبكات توزيع الكهرباء 
�شركة  ت�شم  والتي  الأردن  يف  العاملة  لل�شركات 
و�شركة  الكهرباء  توزيع  و�شركة  اربد  كهرباء 

الكهرباء الأردنية.
وقام بتوقيع التفاقيات الثالثة بالنيابة عن 
وال�شفري  جانب  من  فيها  العامني  املدراء  ال�شركات 

الشركة توقع اتفاقية مع وكالة التنمية 
 والتجارة األمريكية

لالرباح وعزز من ادائها املايل 
اخلم�شة  ال�شنوات  خالل 
الزمة  »ت�شونامي  من  املا�شية 
ع�شفت  التي  القت�شادية« 

بالعامل عام  2008.
الدرا�شة  واأو�شحت 
جنحت  اربد  كهرباء  ان 
الربعة  املعايري  جتاوز  يف 
قوة  لقيا�ش  اعتمدتها  التي 
وبح�شب  التنفيذية  الدارات 
اعتمدت  فقد  ا�شدرته  بيان 
جملة  اأجرتها  التي  الدرا�شة 

لعام2011  امل�شاهمني  حقوق  على  العائد  فورب�ش 
منو  ومعدل  الواحد،  ال�شهم  ربحية  منو  ومعدل   ،
على  بناء  ال�شوقية  القيمة  منو  ومعدل  املوجودات 
�شعر اغالق ال�شهم يف31 كانون الأول من كل عام يف 
الفرتة من2007 الى2011، كمعايري لقيا�ش قوة هذه 

الدارات.
احمد  املهند�ش  ال�شركة  عام  مدير  ت�شدر  كما 
جمال  يف  الردن  يف  عام  مدير  اقوى  قائمة  ذينات 
الطاقة وفق الدرا�شة التي اعتمدت ارباح عام2011 

معيارا لهذا الت�شنيف.
القوائم  ر  اأكـ   تعد  ال�شهرية  فورب�ش  وجملة 
�شهرة يف العامل، وتعنى يف الدرجة الأولى باإح�شاء 
الـ  ـروات ومراقبة منو املوؤ�ش�شات وال�شركات املالية 
املعلومات  توفري  به  تقوم  ما  واأهم  العامل.  حول 
املالية والقت�شادية وتقوم كل عام بر�شد واأح�شاء 

اأر�شدة اأغنياء العامل. 
ومتتلك فورب�ش 7 ن�شخ بلغات مختلفة.

التنمية  وكالة  عن  بالنيابة  اململكة  يف  الأمريكي 
والتجارة الأمريكية من جانب اآخر.

التنمية  وكالة  قيام  على  التفاقيات  وتن�ش 
مليون  بقيمة  منح  بتقدمي  الأمريكية  والتجارة 
دولر  وخم�شمائة  األفا  وخم�شون  و�شتة  ومائة 
املتعلقة  القت�شادية  اجلدوى  لدرا�شة  اأمريكي 
لتح�شني  الذكية  والعدادات  ال�شبكات  با�شتخدام 
يف  العاملة  لل�شركات  الكهرباء  توزيع  �شبكات 

الأردن.
درا�شة  كل  قيمة  من   %90 املنح   هذه  وتغطي 
املتبقية  التوزيع بالن�شبة  ، فيما �شت�شاهم �شركات 
والبالغة 10% . هذا ومن املتوقع اأن يتم النتهاء من 

هذه الدرا�شة يف بداية عام 2013.
يف  نوعها  من  الأولى  الدرا�شات  هذه  وتعد   
تطبيقها   و�شي�شاعد  اململكة،  يف  الكهرباء  قطاع 
ال�شبكة  و�شالمة  وكفاءة  موثوقية  زيادة  على  
الطاقة  توافر  على  واملحافظة  الكهربائية 

ن�شبة  تخفي�ش  اإلى  بالإ�شافة  التكاليف،  وخف�ش 
الالزم  الوقت  وتقليل  الكهربائي  التيار  انقطاع 
الأعطال،  حدوث  عند  الكهربائي  التيار  لإعادة 
دقيقة  معلومات  على  احل�شول  يف  �شت�شاعد  كما 
ي�شاهم  ومبا  الكهربائية  ال�شبكة  عن  وحقيقية 
يف  خا�شة  الأحمال  واإدارة  ال�شتهالك  تر�شيد  يف 

فرتات الذروة. 
اأحمد  الدكتور  من  كل  التوقيع  وح�شر  هذا 
تنظيم  هيئة  مفو�شي  جمل�ش  رئي�ش  حيا�شات 
كارل  ال�شيد  و  املجل�ش  واأع�شاء  الكهرباء  قطاع 
الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  الإقليمي  املدير  كري�ش، 
والتجارة  التنمية  وكالة  لدى  واأوروبا  وافريقيا 
التخطيط  وزارة  عن  ومندوبني   ، الأمريكية 

والتعاون الدويل.

ـثـ

ـثـ
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مجلس إدارة الشركة يقر عطلة
اليومي  يوم السبت اعتبارًا من 2013/4/1 الدوام  يبداأ  ان  وعلى  اأيام   )6( من  بدًل  فقط  اأيام 

ال�شاعة  متام  يف  وينتهي  �شباحًا   )7:15( ال�شاعة  متام  يف 
الطوارئ  فرق  بعمل  ال�شتمرار  الظهر.مع  بعد  من  الرابعة 
حاليا  بها  املعمول  الرتتيبات  نف�ش  وفق  ال�شاعة  مدار  على 
القب�ش  مراكز  دوام  وا�شتمرار  الورديات(  بال�شركة)نظام 

بالعمل يوم ال�شبت من كل اأ�شبوع.

ال�شركة  موظفي  من  كبري  عدد  لرغبات  ا�شتجابًة 
جمل�ش  وافق  اململكة  يف  القطاع  �شركات  بباقي  واأ�شوًة 
اإدارة ال�شركة على تعطيل املوظفني يوم ال�شبت اعتباراً 
 )5( الأ�شبوعية  العمل  اأيام  ت�شبح  بحيث   2013/4/1 من 

تعيني  على  والتجارة  ال�شناعة  وزير  تن�شيب  على  بناًء  الوزراء  جمل�ش  وافق 
عطوفة املدير العام املهند�ش احمد ذينات ع�شواً يف جمل�ش اإدارة موؤ�ش�شة ت�شجيع 

ال�شتثمار كممثل عن القطاع اخلا�ش.

بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر
المدير العام عضوًا

 في مجلس إدارة مؤسسة تشجيع االستثمار 

زار وفد ميثل عدد من �شركات الكهرباء الفل�شطينية 
ال�شركة وذلك يف اإطار زيارة العمل التي قام بها للمملكة، 
محافظة  كهرباء  �شركات  عن  ممثلني  �شم  الذي  الوفد 
اطلعوا  ال�شمال  كهرباء  وتوزيع  غزة  وكهرباء  القد�ش 
احلية  الكهرباء  جمال  يف  الرائدة  ال�شركة  جتربة  على 
العامل  يف  املطبقة  ال�شيانة  طرق  احدث  من  تعترب  التي 
حاليًا حيث قاموا خالل زياراتهم التي ا�شتمرت على مدى 
التحويل  ومحطات  العمل  مواقع  من  عدد  بزيارة  يومني 
الواقع  ار�ش  على  واطلعوا  ال�شركة  امتياز  منطقة  �شمن 
على الآلية املطبقة يف جمال العمل على الكهرباء احلية 
ال�شديد مبدى التطور  اإعجابه  الفل�شطيني  واأبدى الوفد 
والذي  املجال  هذا  يف  ال�شركة  اإليه  و�شلت  الذي  والتقدم 

يوازي ما هو موجود يف كربى ال�شركات العاملية. 
احلية  الكهرباء  على  العمل  من  النوع  هذا  ان  يذكر 

وفـد مـن شركـات الكهربـــاء 
 الفلسطينية يزور كهرباء اربد

اأربع  محدود جدا يف املنطقة ويعد الأردن واحدا من بني 
كهرباء  وتعترب  الطريقة،  بهذه  تعمل  فقط  عربية  دول 
قامت  التي  الأردن  يف  الكهرباء  �شركات  اأوائل  من  اربد 
للخدمة  نوعية  نقلة  متثل  التي  التقنية  هذه  بتطبيق 
تخفي�ش  اإلى  وتوؤدي  للمواطنني  ال�شركة  تقدمها  التي 
معاناة  من  والتقليل  ال�شيانة  لأغرا�ش  الطفاءات  كلفة 

م�شرتكيها الناجمة عن مثل هذه الطفاءات.
املدير  عطوفة  مع  اجتماع  بعقد  الزيارة  واختتمت 
اأوجه  بحث  فيه  مت  امل�شاعدين  ال�شادة  من  وعدد  العام 
الكهرباء  و�شركات  اربد  كهرباء  بني  امل�شتقبلي  التعاون 
اجلزيل  ال�شكر  فيه  الفل�شطيني  الوفد  وقدم  فل�شطني  يف 

لكهرباء اربد على ح�شن وحفاوة ال�شتقبال.
م�شاعدو  ال�شادة  ال�شركة  جانب  من  الجتماع  وح�شر 
املدير العام ومدير دائرة تطوير وتخطيط املوارد الب�شرية 
ورئي�ش  العامة  وال�شالمة  الفني  التدقيق  دائرة  ومدير 

ق�شم العالقات العامة.

  وموؤ�ش�شة ت�شجيع ال�شتثمار موؤ�ش�شة رائدة عامليًا يف ا�شتقطاب ال�شتثمارات الأجنبية وتهدف بالدرجة الأولى  اإلى 
متكني ال�شتثمارات املحلية لتحقيق الزدهار الإقت�شادي يف اململكة.



5

فيما  وخا�شة  العلمي  املجال  يف  الوا�شعة  خلربته  نظرا 
للعلوم  ال�شت�شاري  املركز  قام  الكهربائية  بالطاقة  يتعلق 
احمد  املهند�ش  العام  املدير  عطوفة  بت�شمية  والتكنولوجيا 
العلوم  جلامعة  التابع  املركز  اإدارة  جمل�ش  يف  ع�شواً  ذينات 

والتكنولوجيا الأردنية.
 1996 عام  يف  تا�شي�شه  مت  الذي  املركز  يعترب  حيث 
وتقدمي  العلمي  البحث  يف  املتخ�ش�شة  املراكز  اأهم  من  واحدا 
ال�شت�شارات ودرا�شات اجلدوى وركنا فاعال يف دعم ال�شناعة 
املناطق  اأهم  احد  عن  كثريا  يبعد  ل  اأن  حيث  الوطنية 

عطوفة المدير العام عضوا
 في المركز االستشاري للعلوم والتكنولوجيا

اربد  محافظة  يف  ال�شناعية  احل�شن  مدينة  وهي   ال�شناعية 
والدرا�شات  بال�شت�شارات  القيام  اإلى    املركز  ويهدف 
كافة  يف  واملقايي�ش  العلمية  واملوا�شفات  وو�شع  والت�شاميم 
املجالت وحل امل�شاكل الفنية التي تواجه الوزارات وال�شركات 
الفحو�شات  باإجراء  والقيام   ، واخلا�ش  العام  القطاعني  يف 
والتحاليل املخربية ، وتقدمي اخلدمات الفنية وت�شنيع قطع 
والور�ش  الدورات  وعقد   ، املتوفرة  الإمكانيات  ح�شب  الغيار 
الوزارات  يف  للعاملني  املكثفة  الق�شرية  وامل�شاقات  التدريبية 

واملوؤ�ش�شات وال�شركات يف القطاعني العام واخلا�ش.

�شمن مبادرات ال�شركة العديدة يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية ولدعم موؤ�ش�شات املجتمع املحلي  قدمت ال�شركة دعم مايل 
لتمويل عدد من م�شاريع مبادرة »�شركتنا« املنبثقة عن موؤ�ش�شة اجلود غري الربحية، والتي تهدف لزرع بذور ريادة الأعمال 
ت�شاركيه  م�شاريع  لإن�شاء  متويل  تقدمي  طريق  عن  اململكة،  مدار�ش  من  ع�شر  احلادي  �شفوف  يف  وبناتنا  اأبنائنا  نفو�ش  يف 

�شغرية  وتقدمي املعرفة الالزمة لهم من خالل التدريب والإ�شراف والإر�شاد للتعرف على عنا�شر ومبادئ جناح امل�شاريع.

 دعم مبادرة » شركتنا«

نظمها  التي  العمل  زيارة  يف  العام  املدير  عطوفة  �شارك 
منظمة  مع  بالتعاون  لالإعمال  الأملاين  الأردين  املجل�ش 
)MENA( لعدد من �شناع القرار واخلرباء املهتمني من منطقة 
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  اإفريقيا   و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

 عطوفة المدير العام يشارك في أعمال المجلس األردني األلماني 
وخا�شة الطاقة ال�شم�شية جلمهورية اأملانيا الحتادية، وا�شتملت 
والتكنولوجيا  القت�شاد  وزارة  من  بدعم  جاءت  التي  الزيارة 
من  لعدد  وزيارات  عمل  اجتماعات   عدة  عقد  على  الأملانية 
امل�شانع وامل�شاريع واملوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الطاقة املتجددة.

من  بع�ش  يقدمها  التي  وامللهمة  املتنوعة  احلياتية  التجارب  بع�ش  على  ال�شركة  موظفي  اطالع  وبهدف  التوايل  على  الثالثة  للمرة 
عاي�شوا هذه التجارب، وفرت ال�شركة فر�شة للراغبني من موظفي ال�شركة يف ح�شور فعاليات م�شرح الفكر اجلديد هذا امل�شروع الفكري 
اليجابية  الطاقة  من  ب�شحنة  احلا�شرين  جمهور  اإمداد   بهدف  مختلفة  حياتية  جمالت  يف  املتميزين  من  عدد  لتجارب  يعر�ش  الذي 

ت�شتثريهم للبحث عن ذاتهم ولل�شعي نحو حتقيق الأحالم والتغلب على ال�شعوبات.
املحافظات  من   1200 منهم  �شاب   3000 حوايل  اإلى  عددهم  و�شل  الذين  لل�شباب  وهادفة  معينة  ر�شائل  فيها  فقرة   12 العر�ش  ت�شمن 

ح�شروا العر�ش.

 المشاركة في فعاليات مسرح الفكر الجديد

اجلديد  الفكر  م�شرح  موؤ�ش�ش 
قدورة،  ماهر  الجتماعي  والنا�شط 
الب�شاطة  اإلى  الجتاه  مت  اأنه  بني 
عدد  زيادة  بهدف  املرة،  هذه 
املوا�شيع  عدد  وبالتايل  الفقرات 
بطريقة  لل�شباب  املقدمة  والأفكار 
املهتم  ي�شتطيع  بحيث  ب�شيطة، 
تفا�شيل  عن  البحث  مو�شوع  باأي 

اإ�شافية.

وكالعادة  ال�شركة  اأن  ويذكر 
طالب  من  لعدد  الفر�شة  وفرت 
املجتمع  من  وال�شباب  اجلامعات 
وقامت  العر�ش  حل�شور  املحلي 
وتذاكر  النقل  و�شائل  بتامني 
اخلا�ش  ح�شابها  على  الدخول 
مب�شوؤولياتها  قيامها  من  كنوع 

الجتماعية جتاه جمتمعها املحلي.
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الدكتور  الأ�شتاذ  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  معايل  رعاية  حتت 
العام  املدير  وعطوفة  املجل�ش  اأع�شاء  وح�شور  خ�شاونة  فايز 
من  كبري  وعدد  الكهرباء  يف  للعاملني  العامة  النقابة  ورئي�ش 
اإلى  بالإ�شافة  اململكة  يف  الكهرباء  �شركات  وم�شوؤويل  مدراء 
جمع كبري من موظفي ال�شركة اأقامت ال�شركة احتفالها ال�شنوي 

مبنا�شبة عيد العمال العاملي.
وا�شتهل معايل رئي�ش جمل�ش الإدارة احلفل بكلمة قدم فيها 
التهنئة والتربيك لأ�شرة ال�شركة اإدارة وموظفني بهذه املنا�شبة 
اجلميع  داعيني  حققوها  التي  املميزة  بالجنازات  هنئهم  كما 
التي  النجاحات  من  املزيد  لتحقيق  النهج  نف�ش  على  لال�شتمرار 

ت�شجل مل�شرية جناح كهرباء اربد. 
بهذه  ال�شركة  اأبناء  العام  املدير  عطوفة  هنىء  جانبه  من 
لإدارة  ال�شنوية  التقاليد  من  بها  الحتفال  اأ�شبح  الذي  املنا�شبة 

ال�شركة اعتزازاً باأبنائها العاملني فيها وتكرميًا جلهودهم املميزة  االحتفال بعيد العمال العالمي
اربد  كهرباء  ورفعة  بتقدم  الدوام  على  وت�شهم  اأ�شهمت  التي 
ال�شركات الرائدة  اأ�شبحت بف�شل جهودهم تلك واحدة من  التي 
كما  البلد،  يف  العاملة  الكهرباء  �شركات  م�شتوى  على  واملميزة 
املنجزة  وم�شاريعها  ال�شركة  اجنازات  اأهم  كلمته  يف  ا�شتعر�ش 
على  ال�شركة  موظفي  جلميع   اجلزيل  �شكره  مقدمًا  وامل�شتقبلية 
ما حققوه من اجنازات مهيبًا باجلميع ال�شتمرار وبذل اجلهود من 

اأجل حتقيق املزيد من التقدم باأداء ال�شركة.
وا�شتمل احلفل على عدد من الفقرات الفنية والغنائية حيث 
ا�شتملت على عدد  قدمت فرقة جامعة الريموك و�شلة غنائية 
قدم  كما  احل�شور  اإعجاب  نالت  والرتاثية  الطربية  الأغاين  من 
يتميز  جامعي  طالب  وهو  بطاينة  ق�شي  املهند�ش  الزميل  ابن 
مبوهبة غنائية عدد من الأغاين الوطنية واختتم احلفل الزميل 
املطرب احمد دراي�شة الذي اعتاد اأن يتحف احل�شور يف كل عام 
بجديدة الفني املتميز وباغانيه التي يتم تاأليف وتلحني بع�شها 

لكهرباء اربد خا�شة.
التقاعد  �شن  و�شلوا  الذين  الزمالء  تكرمي  احلفل  خالل  ومت 

وانهوا خدماتهم خالل العام املا�شي .
بلغ  اجلوائز  من  كبري  عدد  على  �شحب  اإجراء  احلفل  وتخلل 
عدد )75( جائزة كان من بينها �شا�شتي عر�ش )LCD(مت توزيعها 
على الزمالء احل�شور احتفاًل بهذه املنا�شبة حيث متيز حفل هذا 

العام بوفرة اجلوائز التي مت تقدميها للزمالء احل�شور.

العام  املدير  عطوفة  رعاية  حتت 
واإحتفاًل بيوم املراأة العاملي وتكري�شا لل�شنة 
احلميدة التي انتهجتها ال�شركة يف ال�شنوات 
تكرمييًا  حفاًل  ال�شركة  اأقامت  الأخرية 
ال�شركة  ادارة  جمل�ش  قاعة  يف  ملوظفاتها 

بح�شور كافة موظفات ال�شركة.
املدير  لعطوفة  بكلمة  احلفل  ا�شتهل 
لهن  وقدم  باحلا�شرات  فيها  رحب  العام 
اإلى  واأ�شار  املنا�شبة  بهذه  والتربيك  التهنئة 
اأثبتت جدارة واإبداعا يف  املراأة الأردنية  اأن 
اأهمية  يوؤكد  ما  احتلتها،  التي  املواقع  كافة 
والهام  احليوي  القطاع  هذا  يف  ال�شتثمار 

والغني بالطاقات املبدعة واخلالقة.
ال�شركة  موظفات  بجهود  اأ�شاد  كما 
مكانتها  واإعالء  ال�شركة  خلدمة  املبذولة 

 االحتفال بيوم المرأة العالمي
ا�شتعداد  على  ال�شركة  اإدارة  اأن  اإلى  واأ�شار 
للمراأة  الدعم  اأ�شكال  كافة  لتقدمي  تام 
وان  ال�شركة  يف  ومكانتها  ذاتها  حتقق  حتى 
وجودها  مبجرد  تكتفي  ل  اأن  يجب  املراأة 
بطموح  العمل  عليها  يجب  بل  كموظفة 
عملها.  �شمن  القيادية  املنا�شب  لتويل   اكرب 
بهذا  الحتفال  اأهمية  على   عطوفته  واأكد 
اخلرية  للجهود  منه  تقديراً  وذلك  اليوم 
التي ت�شهم فيها الزميالت املوظفات يف دعم 
مع  جنب  اإلى  جنبًا  ال�شركة  م�شرية  وتطور 
اأن  واأ�شاف  املوظفني  زمالئهن  باقي  جهود 
على  يقت�شر  اأن  يجب  ل  باملراأة  الحتفال 
بها  الحتفال  يتم  اأن  يجب  بل  واحد  يوم 
والبنة  والزوجة  والأخت  اإلم  فهي  دائمًا 
والزميلة وهي دائمًا مكرمه فالإ�شالم كرمها 

وحفظ  واقر  عام  واأربعمائة  األف  قبل 
حقوقها التي كانت م�شتباحة من قبل.

املوظفات  الزميالت  عربت  جانبهن  من 
عن اإعجابهن وتقديرهن لهذه اللفته الرائعة 
التي  ال�شنوية  املنا�شبات  من  اأ�شبحت  التي 
الإدارة  من  حر�شا  �شنويا  بها  الحتفال  يتم 
ال�شركة. يف  العاملة  املراأة  دور  تقدير   على 

ويف نهاية الحتفال �شلم عطوفة املدير العام 
هدايا تقديرية جلميع موظفات ال�شركة.
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تكريم عطوفة المدير العام
 بدرع الملتقى الوطني للتوعية والتطوير

 ضمن حفل » زمام المبادرة «
العام  املدير  عطوفة  والتعليم  الرتبية  وزير  كرم  الوزراء  رئي�ش  دولة  عن  مندوبًا 
وكل من الزمالء ال�شيد عدنان الدومي م�شاعد املدير للموارد الب�شرية وال�شوؤون الإدارية 
لدورهم  تقديرا  الب�شرية  املوارد  وتطوير  التخطيط  دائرة  مدير  ملكاوي  محمد  والزميل 
للعام  املتميزة  واملبادرات  للعطاء  روادا  وازدهاره  الأردن  رفعة  اأجل  من  املتميز  وعطائهم 

2011 – 2012 �شمن حفل امللتقى الوطني للتوعية والتطوير ) املبادرات املتميزة (.
وتكرمي  املبادرة  محاور  عر�ش  امللكي  الثقايف  املركز  يف  اأقيم  الذي  احلفل  خالل  ومت 
عدد من الفعاليات الر�شمية والقت�شادية والإعالمية وهيئات متثل املجتمع املدين التي 
ت�شاهم مبادراتها وبراجمها يف رفعة الوطن وتقدمه وتن�شر ثقافة املعرفة والإبداع وجتذر 

اأخالقيات العمل.
مت  التي  املبادرات  حزمة  يت�شمن  والتطوير  للتوعية  الوطني  امللتقى  اأن  اإلى  ي�شار  
ال�شتثماري  والتو�شع  الوطن  حاجات  وتتناول  الوطنية  الأولويات  من  وتنبع  اإطالقها 
من  اليومية  حياته  يف  املواطن  تواجه  التي  التحديات  مع  للتعامل  املوؤ�ش�شات  دور  وتفعيل 

منطلق اأن الإ�شالح والتحديث والعمل اجلاد نهج را�شخ يف امل�شرية الأردنية.

مع  امل�شاركة  فاعلية  لزيادة  �شعيًا 
وا�شتكمال  وموؤ�ش�شاته  املحلي  املجتمع 
تعزيز  جمال  يف  اربد  كهرباء  خلطط 
طالب  بتدريب  الجتماعية  م�شوؤولياتها 
اجلامعات والكليات للم�شاهمة يف اإك�شابهم 
للبدء  لهم  ال�شرورية  واملعارف  املهارات 
املدير  عطوفة  بحث  العملية،  حياتهم  يف 
العام املهند�ش اأحمد ذينات والوفد املرافق 
يف  ال�شت�شارات  ملركز  زيارتهم  اأثناء  له 
الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 
برهان  الدكتور  املركز  عام  مدير  مع 
ط�شطو�ش  اأوجه التعاون يف جمال الطاقة 

والتدريب والتعليم.
املدير  عطوفة  اأ�شار  اللقاء  بداية  ويف 
بال�شروح  نفخر  الأردن  يف  »اإننا  العام 
بناء  يف  ت�شهم  التي  املتطورة  العلمية 
الراأ�شمال  هو  لأنه  وتاأهيله؛  الإن�شان 
مخرجات  اأن  مبينا  الفعلي،  ال�شتثماري 
الأثر  لها  كان  الأردين  التعليم  موؤ�ش�شات 
وموؤ�ش�شاتنا  �شركاتنا  بناء  يف  الفعال 
التدريب  اأهمية  على  واأكد  الإنتاجية، 
املكمل  العن�شر  يعترب  حيث  للطالب 

 بحث التعاون بين كهرباء إربد وجامعة العلوم والتكنولوجيا
تخ�ش�شه  جمال  يف  النظري  للمنهاج 
عن  الك�شف  يف  ي�شهم  حقيقيًا  واختباراً 
الطالب  لدى  وال�شعف  القوة  مواطن 
املهارات  �شقل  يف  دوره  اإلى  بالإ�شافة 
العملية  القدرات  وتعزيز  الإبداعية 
لديه، لفتا اإلى اأن كهرباء اربد تعد مركزا 
الهند�شة  جمالت  يف  للطلبة  تدريبيا 
ا�شتغالل  اأهمية  على  الكهربائية.و�شدد 
الرياح  طاقة  وخا�شة  املتجددة  الطاقة 
التحديات  ملواجهة  ال�شم�شية   والطاقة 
الطاقة،  جمال  يف  الأردن  تواجه  التي 
امل�شاركة  يف  الجتهاد  اإلى  اجلامعات  داعيا 
من  التي  الق�شايا  من  لعدد  حلول  لإيجاد 
لأنها  اململكة،  يف  والطاقة  املياه  اأهمها 
اإدخال  ومحاولة  الأهم  التحدي  ت�شكل 
اخلطط  م�شاقات  �شمن  املوا�شيع  هذه 

الدرا�شية للطالب.
ط�شطو�ش  الدكتور  قال  جانبه  من 
التعليم  ربط  اإلى  املركز  يف  ن�شعى  »اإننا 
الإنتاج  وتطوير  لتعزيز  بال�شناعة 
الأردين اإ�شافة اإلى تدريب طلبة اجلامعة 
موؤكدا  الإنتاجية،  واملوؤ�ش�شات  امل�شانع  يف 

الأكادميية  اجلوانب  بني  الربط  اأهمية 
والتطبيقية يف العملية التعليمية.

من  عدد  الى  املناق�شات  وخل�شت 
اإقامة  اقرتاح  اأهمها  من  كان  القرتاحات 
ال�شركة  بني  م�شرتك  تدريب  مركز 
ي�شتهدف  اجلامعة  حرم  داخل  واجلامعة 
اجلامعة  وطالب  ال�شركة  موظفي  تدريب 
بالإ�شافة اإلى املتدربني من املجتمع املحلي 
م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل  اإلى  بالإ�شافة 
او  تدقيق  مو�شوع  حول  الطرفني  بني 
ال�شت�شارات  تقدمي  هدفها  الطاقة  كفاءة 
املو�شع  هذا  كون  املجال  هذا  يف  للطرفني 
نظرا  حاليا  امللحة  املوا�شيع  من  بات 
الأردن  منها  يعاين  التي  اخلانقة  لالزمة 
يتم  ان  اقرتاح  مت  كما  الطاقة،  جمال  يف 
تن�شيط اآليات و�شبل التوا�شل بني ال�شركة 
لتقدمي  اجلامعة  يف  ال�شت�شارات  ومركز 
حول  ال�شركة  جانب  من  اقرتاحات 
الربامج التدريبية التي يقدمها املركز كما 
مت الت�شديد على �شرورة تبادل التدريب 
الطاقة  جمايل  يف  وخا�شة  الطرفني  بني 

املتجددة وكفاءة الطاقة.
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عن  ونيابة  الرائدة  القت�شادية  امل�شاريع  بع�ش  لدعم  م�شاعدات  تقدمي  اجل  من  الردين  لل�شوق  درا�شتها  اطار  يف 
عطوفة املدير العام �شارك الزميل محمد ملكاوي مدير دائرة املوارد الب�شرية والتخطيط يف ور�شة العمل التي اأقامتها 
ال�شراكة بني   « العلمي واجلامعة الأردنية حول مو�شوع  العايل والبحث  التعليم  الفرن�شية بالتعاون مع وزارة  ال�شفارة 
القطاعني العام واخلا�ش يف جمال التعليم والبحث والتطوير « مب�شاركة عدد كبري من الوزارات واملوؤ�ش�شات وال�شركات 

واجلامعات الأردنية.
العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  اأبرزها  من  كان  املحاور  من  عدد  يومني  مدى  على  ا�شتمرت  التي  الور�شة  وناق�شت   
التعليم والتدريب حيث مت ت�شليط ال�شوء على عدد من التجارب الفرن�شية املطبقة يف هذا املجال  واخلا�ش يف جمال 
منها ال�شيا�شات ال�شريبية الت�شجيعية ل�شالح ال�شركات العاملة يف جمال التعليم والبحث والتطوير بالإ�شافة اإلى الدعم 
اإدارات بع�ش  القطاع اخلا�ش يف جمال�ش  التدريبية وم�شاركة  الدولة وال�شركات للربامج  امل�شرتك من قبل  والتطوير 
اجلامعات، وناق�ش محور اخر مو�شوع تعزيز الجتاهات املهنية والتدريب يف التخ�ش�شات والربامج التعليمية اإلى جانب 

عر�ش عدد من التجارب يف جمال تعزيز العالقة بني ال�شركاء.

 المشاركة في ورشة العمل الفرنسية األردنية 

يف ظل ال�شيا�شة املتبعة يف ال�شركة لتوجيه املوظفني اجلدد، اأقامت دائرة التخطيط وتطوير املوارد الب�شرية ور�شة 
عمل لدفعة جديدة من املوظفني الذين مت تعيينهم موؤخرا يف مالك ال�شركة حتت عنوان » توجيه املوظفني اجلدد« 
واإتقان  والتوجيه  والتوعية  الإر�شاد  يف  هامه  قاعدة  تعترب  والتي  الأ�شا�شية  املو�شوعات  بع�ش  على  اطالعهم  بهدف 

العمل واأهمها.
 - روؤية ور�شالة واأهداف ال�شركة.

- دور املوظف يف حتقيق روؤية ور�شالة واأهداف ال�شركة.
- مدونة ال�شلوك الوظيفي.

- قانون العمل الأردين ونظام العمل الداخلي لل�شركة.
- واجبات وحقوق املوظفني.

.ISO 9001:2008 نظام اإدارة اجلودة -
- مو�شوعات ال�شالمة العامة ذات الأهمية يف مكان العمل.

العن�شر  اأهمية  على  و�شدد  بهم  عطوفته  رحب  حيث  العام  املدير  عطوفة  مع  امل�شاركني  بلقاء  الور�شة  واختتمت 
ال�شركة  خدموا  الذين  ال�شركة  باأبناء  عطوفته  اأ�شاد  كما  والجناز  العمل  م�شرية  دعم  يف  الأ�شا�شي  ودورة  الب�شري 
لإر�شائهم  الدائم  ال�شعي  يف  ال�شركة  اإدارة  وهدف  امل�شرتكني  اأهمية  على  موؤكدا  ال�شابقة  الأعوام  خالل  وم�شرتكيها 

وتقدمي اأف�شل اخلدمات لهم ويف نهاية اللقاء اأجاب عطوفته على بع�ش ال�شتف�شارات لبع�ش امل�شاركني يف الور�شة.

 المدير العام يلتقي الموظفين الجدد

 المشاركة في مؤتمر سيجري 2012
مدير  التميمي  ب�شار  واملهند�ش  العام  املدير  عطوفة  �شارك 
الرابع  العاملي  �شيجري  مبوؤمتر  والدرا�شات  التخطيط  دائرة 
والأربعني 2012 الذي عقد يف العا�شمة الفرن�شية باري�ش  والذي 
نظم من قبل   املجل�ش العاملي لنظم الطاقة الكهربائية العاملية 
اهتمام  على  تاأكيداً  الوطنية  جلانه  مع  بالتعاون   )CIGRE(
يف  امل�شاركني  طليعة  يف  اربد  كهرباء  تكون  باأن  ال�شركة  اإدارة 
على  الطالع  وبهدف  الهادفة،  والعلمية  املتخ�ش�شة  املوؤمترات 
املوؤمتر  يعد  حيث  الكهرباء؛  تقنيات  جمال  يف  امل�شتجدات  اآخر 
املخت�شني  مع  اللقاءات  واإثراء  اخلربات  لتبادل  كبرية  فر�شة 

يف هيئات و�شركات الكهرباء العاملية.
عدد  املوؤمتر  يف  املقدمة  العمل  واأوراق  الأبحاث  وناق�شت 
املعدات  منها:  الكهرباء  جمال  يف  واملهمة  الأ�شا�شية  املحاور  من 
واخلطوط  واملحطات  العزل  وتن�شيق  الكهربائية  والعوازل 
والتخطيط  والتداخل  والت�شالت  والوقاية  الكهربائية 

والتحليل والت�شغيل والتحكم.
لهذا  �شيجري  موؤمتر  فعاليات  يف  امل�شاركني  عدد  �شجل  وقد 
العام رقمًا قيا�شيا حيث �شم املوؤمتر 3200 م�شارك من جميع دول 
العامل، كما ح�شر 3626 زائرا املعر�ش املقام على هام�ش املوؤمتر.
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الب�شرية  املوارد  وتطوير  تخطيط  دائرة  قامت 
با�شتحداث )منهجية مراجعة وحتديث التنظيم الإداري( 
وهي  ال�شركة  يف  الإداري  التنظيم  عنا�شر  على  لتطبيقها 
يتولى  حيث  الوظيفي(  والو�شف  التنظيمي  )الهيكل 
الإدارية  وال�شوؤون  الب�شرية  للموارد  العام  املدير  م�شاعد 
ومتابعة  بتنفيذ  الب�شرية  املوارد  تخطيط  دائرة  ومدير 

جدية اللتزام ببنود املنهجية.
وتبحث املنهجية مبا�ش�شة التنظيم الإداري واملراجعة 

 استحداث » منهجية مراجعة وتحديث التنظيم اإلداري
والأو�شاف  التنظيمي  للهيكل  وامل�شتمرة  الدورية 
داخليا  العمل  يف  امل�شتجدات  بكافة  التزاما  الوظيفية 
وخارجيا مبا فيها اإعادة هند�شة )هندرة( اإجراءات تنفيذ 

عمليات ال�شركة املختلفة لتحقيق كفاءة هذه العمليات.
وا�شتملت املنهجية على حتليل مخت�شر لواقع التنظيم 
الإدارية  والطرق  الأ�شاليب  وعلى  ال�شركة  يف  الإداري 

لتحديث الهيكل التنظيمي يف ال�شركة.

نظرا لأهمية املرحلة التي يعي�شها املوظف اجلديد يف بداية خدمته واحلاجة امللحة لإيجاد قاعدة ثابتة يتم فيها 
الإجراءات  وطبيعة  وواجباته  حقوقه  وبيان  ال�شركة  يف  العمل  بيئة  على  والتعرف  والتثبيت  التعيني  اإلية  تو�شيح 
الإدارية والو�شوح يف التعامل مع املوظف اجلديد بطريقة تعك�ش واقع العمل يف ال�شركة مت ا�شتحداث منهجية خا�شة 
اأ�شا�شية يف  ال�شركة والتثبيت فيها والتي من خاللها يخطو املوظف خطواته الأولى وتعترب ركيزة  بالتعيني يف مالك 
اأفعاله خالل هذه املرحلة وموؤ�شرا عاما ل�شلوكه واداءة خالل فرتة  اإلى قيا�ش ردود  بناء �شريته الوظيفية بالإ�شافة 

عمله يف ال�شركة.

 استحداث منهجية التعيين والتثبيت

انطالقًا من �شعي ال�شركة اإلى تطوير وتنمية مواردها الب�شرية واإدامة عملية
التح�شني وتقدمي اخلدمة الأف�شل للمتعاملني معها فقد �شعت اإلى تطوير منهجيات

تهدف اإلى ماأ�ش�شة عمليات املوارد الب�شرية و�شمان توفري موارد ب�شرية موؤهلة ومدربة ذات
كفاءة عالية قادرة على aالإيفاء مبتطلبات اخلدمة املثلى، وذلك بالرتكيز على عمليات ال�شتقطاب

الوظائف  لإ�شغال  للتقدم  الفنية  واملهارات  واخلربات  الكفاءات  ذوي  جذب  يتم  مبوجبها  والتي  بها  املتعلقة  والإجراءات 
وتطوير  تخطيط  دائرة  قامت  حيث  الوظيفة  متطلبات  لتويل  وقدرة  كفاءة  واأكرثهم  املتقدمني  اأف�شل  بفرز  واملرتبطة 

املوارد الب�شرية بو�شع منهجية خا�شة لال�شتقطاب والختيار نظرا للحاجة امللحة لذلك.
عملية  م�شادر  تطبيقها،  وم�شوؤولية  جمال  املنهجية،  اأهداف  ال�شتقطاب،  عملية  تعريف  على  املنهجية  وا�شتملت 
ال�شتقطاب، اأنواع ال�شتقطاب، خطوات عملية ال�شتقطاب والختيار. بالإ�شافة اإلى �شرح تف�شيلي لكل بند من هذه البنود.

استحداث منهجية
االستقطاب
 واالختيار

اجلودة  لإدارة  الأردنية  الأكادميية  من  وبتنظيم  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  عام  اأمني  ال�شيد  رعاية  حتت 
الذي  الثاين  اجلودة  موؤمتر  يف  ال�شركة  عن  ممثالن  كيوان  رباب   ، عني  اأبو  احمد  الزمالء  من  كل  �شارك   )JAQM(
وبالتايل  الأداء  وتقييم  اجلودة  قيا�ش  يتم  خاللها  من   التي  العلمية  الأ�ش�ش  فهم  من  امل�شاركني  متكني  بهدف  عقد 
او  العمالء  وفهم  التميز  حتقيق  على  قادرة  واملوؤ�ش�شة  ال�شركة  جتعل  ناجحة  خطط  وحتديد  اأولويات  و�شع 
يتعاملون  التي  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اأداء  وتقييم  اجلودة  بقيا�ش  العمالء  يقوم  وكيف  وتوقعاتهم  اخلدمة  متلقي 
توقعاتهم، وتلبية  متطلباتهم  لتحقيق  اجلودة  حت�شني  على  م�شتمر  وب�شكل  العمل  يتم  كيف  وبالتايل   معها 

 وقد �شارك يف املوؤمتر خرباء من مختلف الدول العربية بالإ�شافة اإلى الأردن ك�شعادة الدكتور طالل ابو غزالة والدكتور 
خالد الوزين، وقد ناق�ش امل�شاركون يف املوؤمتر الذي عقد على مدار يوم واحد موا�شيع عديدة منها اأهمية اجلودة يف حت�شني 
املوؤمتر عدة جتارب ومناذج  ا�شتعر�ش  و   ، الإبداع  اإلى  القيا�ش  الأداء من  و موؤ�شرات  الأزمات  الوطني و اجلودة يف  القت�شاد 

محلية وعاملية يف تطبيق معايري اجلودة و قيا�ش الأداء.

 المشاركة في مؤتمر الجودة الثاني
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تدريبي  برنامج  تنفيذ 
احلية« الكهرباء  على   »العمل 

بخلق  ال�شركة  ر�شالة   حتقيق  بهدف 
ذات  وُمدّربة  موؤهلة  عاملة  قوى 
اخلدمات  م�شتوى  ولرفع  عالية  كفاءة 
تنفيذ  مت  ال�شركة،  للم�شرتكي  املقدمة 

 تنفيذ برنامج تدريبي »العمل على الكهرباء الحية«
�شركة  مع  بالتعاون  تدريبي  برنامج 
الكهرباء  على  والتدريب  ال�شيانة 
تدريب  خالله  مت   )EMECO( احلية 
اإدارة  من  متدرب  فني   )38( جمموعه  ما 
�شوؤون املناطق على كيفية اإجراء ال�شيانة 
الكهربائية  الطاقة  نقل  خلطوط  احلية 

بال�شتثمار  ال�شركة  للتزام  تطبيقا 
اجل  من  الب�شري  العن�شر  تطوير  يف 
وم�شاركة  قدراته  وتنمية  كفاءته  رفع 
املجتمع املحلي يف حتقيق اأهداف امل�شوؤولية 
التعاون  لتفاقية  وتطبيقا  الجتماعية 
التي مت توقيعها مع موؤ�ش�شة التدريب املهني 
الفنيني  من  عدد  تدريب  ال�شركة  اأنهت 

االنتهاء من مشروع تدريب فنيين مستجدين
 بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني 

عدد  وبلغ  تدريبيًا  برناجمًا   )31(  2012 العام  خالل  الب�شرية  املوارد  وتطوير  تخطيط  دائرة  عقدت   -
امل�شاركني فيها )441( موظف من مختلف اإدارات ودوائر ال�شركة بق�شد زيادة كفاءة وفاعلية املوظفني 

وتعزيز اجتاهاتهم ال�شلوكية ومتكينهم من الإيفاء مبتطلبات العمل وفقًا لأف�شل معايري الأداء.
- تاأكيداً على دور ال�شركة البارز يف خدمة جمتمعها املحلي وتنفيذا خلطط الإدارة يف جمال امل�شوؤولية 
من  متدرب   )181( جمموعه  ما  بتدريب  الب�شرية  املوارد  وتطوير  تخطيط  دائرة  قامت  الجتماعية 
طالب اجلامعات ونقابة املهند�شني الأردنيني ووزارة الإ�شغال العامة ومركز اإرادة لتعزيز الإنتاجية يف 

مختلف اإدارات ودوائر ال�شركة الفنية والإدارية واملالية.

من انجازات دائرة 
تخطيط وتطوير 
الموارد البشرية 

 للعام 2012

- قام الزمالء املهند�ش عبد املهدي العمري  
محمد  وال�شيد  جرادات  بالل  واملهند�ش 
الوليات  اإلى  عمل  بزيارة  ملكاوي   فواز 
تبادل  اتفاقية  �شمن   الأمريكية  املتحدة 
اخلربات املوقعة بني كهرباء اربد وبلدية 

.)SMUD( شكرمنتو الأمريكية�
الإدارية  لل�شوؤون  امل�شاعد  الزمالء  قام   -
وفادي  ن�شري  وطارق  الدومي  عدنان 
الإمارات  دولة  اإلى  عمل  بزيارة  خري�ش 
باإعمال  فيها  �شاركوا  املتحدة  العربية 

املوؤمتر العربي الثاين للموارد الب�شرية.
فرواتي  ان�ش  املهند�ش  الزمالء  قام   -
و�شوكت عبيدات بزيارة عمل اإلى الوليات 
تبادل  اتفاقية  �شمن   الأمريكية  املتحدة 
اخلربات املوقعة بني كهرباء اربد و�شركة 

.)SMUD( شكرمنتو الأمريكية�

 المشاركات الخارجية

احمد  املهند�ش  العام  املدير  بعطوفة  ممثله 
الوطني  املوؤمتر  اأعمال  يف  ال�شركة  �شاركت  ذينات 
تطوير  و  دعم  يف  التكنولوجي  التعليم  تفعيل  »نحو 
العلوم  جامعة  يف  عقد  والذي  ال�شناعي«  القطاع 
املوؤ�ش�شات  من  عدد  فيه  و�شاركت  والتكنولوجيا 
الأكادميية و ال�شناعية من القطاعني العام واخلا�ش.
ال�شت�شاري  املركز  مدير  املوؤمتر  رئي�ش  وبني 
الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  يف  والتكنولوجيا  للعلوم 
برهان ط�شطو�ش اأن هذا املوؤمتر ياأتي ا�شتكمال للدور 
التكنولوجيا  و  العلوم  جامعة  تبذلة  الذي  الكبري 
الأردنية لتحقيق روؤية جاللة امللك عبد هلل الثاين 
والقطاع  اجلامعة  بني  حقيقية  �شراكة  بناء  يف 
خالل  من  ال�شناعية  الإنتاجية  تعزيز  يف  ال�شناعي 

ا�شتبدالها  و  للعوازل  احلي  الغ�شيل  مثل 
باأنواع اأخر.

التدريبي  الربنامج  نهاية  ويف 
على  للعمل  تخويل  �شهادات  توزيع  مت 
على   )EMECO( �شركة  احلية  الكهرباء 

املتدربني امل�شاركني بالدورة.

امل�شتجدين �شمن برنامج تدريبي نظامي.
وقد �شاهمت ال�شركة بتوفري املدربني، 
التدريب  ومواقع  للتدريب  الالزمة  املواد 
املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  م�شلة  حتت  و 
وم�شوؤوليتها املبا�شرة كجهة ر�شمية معتمدة 
تعيني  الربنامج  هذا  ح�شيلته  وكانت 
الفنيني املتدربني بعد اأن مت عمل اختبارات 

نظرية وعملية لهم يف نهاية الربنامج .
حققه  الذي  الكبري  للنجاح   ً ونتيجة 
البدء  ب�شدد  ال�شركة  فاإن  الربنامج 
مب�شروع مماثل يف بداية العام القادم 2013.

المشاركة في فعاليات مؤتمر تفعيل التعليم التكنولوجي 
في تطوير القطاع الصناعي في جامعة العلوم والتكنولوجيا 
الذي  والأكادميي  التكنولوجي  الدعم  من  ال�شتفادة 
يف  الأكادميية  الربامج  وتطوير  اجلامعة  تقدمه 
و�شوق  ال�شناعي  القطاع  متطلبات  لتلبي  اجلامعة 

العمل. 
وناق�ش املوؤمتر الذي ا�شتمر ليوم واحد عدد من 
املحاور املتعلقة بربط مخرجات التعليم التكنولوجي 
مع احتياجات القطاع ال�شناعي و�شبل دعم الأبحاث 
وتعزيز  وتن�شيط  ال�شناعة،  بتطوير  املتعلقة 
ال�شراكة بني القطاعني ال�شناعي والأكادميي بهدف 
الربامج  وتطوير  ال�شناعية  النتاجية  تعزيز 
القطاع  متطلبات  لتلبي  اجلامعات  يف  الأكادميية 

ال�شناعي و�شوق العمل .
الراعية  اجلهات  بتكرمي  املوؤمتر  واختتم 
لفعالياته حيث كانت كهرباء اربد وكعادتها من اأوائل 
قدم  حيث  العلمية  والفعاليات  لالأن�شطة  الداعمني 

راعي املوؤمتر درع تكرميي لعطوفة املدير العام.
ق�شم  رئي�ش  طويق  ع�شمت  الزميل  ان  يذكر 
العالقات قد �شارك الى جانب عطوفة املدير العام يف 

فعاليات املوؤمتر.
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كهرباء  �شركة  م�شرية  من  جدا  طويلة  فرتة  واكبت  العالمي  ال�شعيد  على  املهني  عمري  �شكلت  التي  الفرتة  خالل 
محافظة اربد التي اأعتربها خري منوذج لل�شركات اخلدمية القادرة على التكيف مع الواقع والمكانات لتقفز بف�شل وعي 
ادارتها و�شيا�شة القائمني عليها خطوات عري�شة و�شليمة ا�شتطاعت من خاللها احداث نقلة نوعية �شهد لها املجتمع الذي 

خدمته هي هدفها.
 وملا كان قطاع الطاقة الكهربائية من القطاعات التي ت�شكل حتديا كبريا للمنطقة خا�شة يف ظل الظروف الأخرية 
وملا كان الطلب على الطاقة الكهربائية ينمو على الرغم من اأي ظرف لأن الطاقة الكهربائية عن�شر اأ�شا�شي ملفهوم التنمية 
والقت�شاد كان العمل جادا من كافة عنا�شر �شركة كهرباء اربد لإثبات احل�شور يف توفري الطاقة الكهربائية واي�شالها 

لكل منطقة من مناطق المتياز وتر�شيدها والتقليل من النقطاعات على ال�شبكة الكهربائية.
وطاقات  للتنفيذ  قابلة  الية  و  خطة  خالل  من  م�شرتكيها  من  الو�شع  ال�شريحة  ار�شاء  يف  حقيقة  ال�شركة  وجنحت 
تكون  باأن  والأمل  والطموح  املر�شومة  خطتها  لتج�شيد  واحد  كفريق  تعمل  والقدرات  بالإخال�ش  م�شلحة  كفوؤة  ب�شرية 
ال�شركة هي الأقدر على خدمة امل�شرتكني يف منطقة المتياز، ف�شعى اجلميع الى موا�شلة الليل بالنهار وال�شيف بال�شتاء 
من اأجل ذلك، كما عملت الدارة على خلق فر�ش عمل جديدة وفر�ش تدريب وتاأهيل  لأبناء املجتمع املحلي وا�شتمرت 
امتيازها وتقليل  واآلياتها وتو�شيع خدماتها لت�شمل كافة منطقة  اأجهزتها  التطوير والتحديث لكافة  ال�شركة يف عمليات 

�شاعات انقطاع التيار الكهربائي،.
قبل  ال�شلبيات  لنجمع  الوطنية  ال�شركة  هذه  من  واحتياجاتهم  ومطالبهم  امل�شرتكني  ر�شا  نر�شد  كاإعالميني  وكنا 
وال�شكر  الثناء  فكان  حتقيقها  الى  اجلميع  يتطلع  التي  الأمور  بع�ش  الى  النتباه  ولفت  البناء  النقد  بهدف  اليجابيات 
املتوا�شل لكافة كوادرها من كافة القطاعات و�شهادة حق تذكر باأن اليجابيات غلبت خا�شة عندما يذكر جانب امل�شوؤولية 
الجتماعية كرافد لدعم اجنازات ال�شركة يف حتقيق ما يفوق التوقعات بالإ�شافة الى جودة اخلدمة الكهربائية املقدمة 
وتدريب  اخلريية  بالتربعات  يتعلق  فيما  خا�شة  املحلي  املجتمع  مع  والتعاون  التوا�شل  ج�شور  مد  الى  دائما  ت�شعى  غالبا 
عدد كبري من اأبناء املجتمع يف كافة مراكز عملها والهتمام باملتفوقني من اأبناء العاملني وطالب اجلامعات واملراكز املهنية.
ويف النهاية ل منلك جميعا ال اأن ن�شجل العتزاز ب�شركة ا�شتطاعت خالل فرتة ق�شرية اأن ت�شع قدما ثابتة على �شلم 
النجاح املت�شاعد وبجهد طيب انتقل من مديونية احلكومة الى اأرباح غري م�شبوقة على ال�شعيد املايل ون�شب ا�شتمرارية 

عالية لإدامة التيار الكهربائي جتاوزت التوقعات وناف�شت اأقوى الدول عامليا.

 كهرباء اربد في عيونهم

الصحفي زياد البطاينة
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م�شتقل،  ن�شاط  بانه   )Internal audit( الداخلي  التدقيق  يعرف 
وامل�شداقية  التوكيد  خدمات  لتاأدية  يهدف  اجلودة،  ي�شمن  مو�شوعي، 
وجد لتح�شني واإ�شافة قيمة للعمليات يف املوؤ�ش�شة. وهو ي�شاعد املوؤ�ش�شة 
يف حتقيق اهدافها من خالل تطبيق ا�شاليب من�شبطة من اجل تطوير 
املوؤ�ش�شية.  اإدارة املخاطر وال�شوابط واحلاكمية  وتقييم فعالية ان�شطة 
واملدقق الداخلي هو �شخ�ش يعمل �شمن ق�شم او دائرة التدقيق الداخلي 
م�شوؤليتها.حيث  ويتحمل  الداخلي  التدقيق  بعمليات  يقوم  باملنظمة 
تطويره  مت  الذي  الإداري  الن�شباط  من  نوع  هو  الداخلي  التدقيق  ان 
)منذ احلرب العاملية الثانية( من ن�شاط يرتكز اأ�شا�شا على الأمور املالية 
حجم  ازدياد  الت�شغيلية.ان  امل�شتويات  لكامل  و�شل  ان  اإلى  واملحا�شبية 
ولد  مما  والعمليات  الأن�شطة  تعقيد  من  زاد  باملنظمات  الالمركزية 
احلاجة ليجاد و�شائل مراقبة ادت لنمو التدقيق الداخلي.وقام املعهد 
الأمريكي للمدققني الداخليني بالرتويج ملهنة املدقق الداخلي املعتمد 
وجعلها مهنية متطورة واأوجد اأنظمة وقواعد وتعليمات وو�شع معايري 

دولية ل�شبط التدقيق واملدققني الداخليني.
الدوائر  اكرث  من  الداخلي  التدقيق  دائرة  تعترب  اربد  كهرباء  ويف 
�شمان  على  ال�شركة  ادارة  حلر�ش  نظرا  ال�شركة  يف  وح�شا�شية  اهمية 
امام  والفنية  والدارية  املالية  عملياتها  جلميع  واملوثوقية  امل�شداقية 
النظمة  جميع  بتطبيق  تقيدها  الى  بال�شافة  معها  املتعاملني  جميع 
والقوانني الناظمة لعمل ال�شركات يف الردن  وخا�شة �شروط الرخ�شة 
حوكمة  ومبادىء  الكهرباء  قطاع  تنظيم  هيئة  قبل  من  لها  املمنوحه 

ال�شركات حيث يعترب التدقيق الداخلي احد عنا�شره الرئي�شية.
وابراز  ال�شركة  يف  الداخلي  التدقيق  دائرة  على  ال�شوء  ولت�شليط 
الزميل  مع  التايل  اللقاء  ال�شمال  لنور  كان  اجنازها  وحجم  اهدافها  اهم 

�شفيان حمدان مدير دائرة التدقيق الداخلي.
-ما هي اأهمية التدقيق الداخلي يف عمل ال�شركات؟

التدقيق الداخلي هو متطلب الزامي ح�شب قواعد حوكمة ال�شركات يف 
الردن والهدف منه:- 

وتقيدها  التزامها  مدى  حول  ذمتها  اإبراء  على  ال�شركة  م�شاعدة  اول:- 
بجميع الت�شريعات  والقوانني والأنظمة ومعايري العمل املعتمدة دوليا.

والبيانـــات  املعلومات  موثوقية  زيادة  على  ال�شركة  م�شاعدة  وثانيا:- 
وامل�شاهمني  واحلكومية  الرقابيــة     للهيئــات  واملقدمة  عنها  ال�شـادرة 

فيها وجلميع املتعاملني معها.
حيث  اإرباحها  وتعظيم  اأهدافها  حتقيق  على  ال�شركة  م�شاعدة  ثالثا:- 
انه يعمل كاداة ار�شاد لالدارة ملواطن اخللل او ال�شعف التي قد تكون يف 

بع�ش اعمال الدارات واحيانا تقدمي مقرتح باملعاجلة ال�شليمة .
- ما هي اأهم ال�شفات التي يجب اأن يتميز بها املدقق الناجح؟

                            اأول:- النزاهة وعدم التحيز يف عمله و اتخاذ قراراته.
بكل  اأعماله  باأداء  القيام  الداخلي  املدقق  من  يتطلب  وهذا                   

» تعظيم ارباح الشركة وتقليل الخسائر من 
أهم اهداف التدقيق الداخلي«

»يعتبر التدقيق الداخلي اداة إرشاد إلدارة 
الشركة لمواطن الخلل في بعض عملياتها«

اجرت المقابلة الزميله / ايمان ذينات

امللقــاة  امل�شوؤوليات  حتقيق  يف  اجلهد  وبذل  مطلقة  ونزاهة  م�شداقية 
عليهـــم عنــد 

تاأدية اأعماله واللتزام بالقوانني ال�شادرة عن مهنة التدقيق الداخلي 
ومتابعة جميع التطورات احلديثة املتعلقة به و بيان اأي اأن�شطـة غيـــر  

قانونية اأو اأعمال ل تتنا�شب مع توجيهات املهنة.
ثانيا :- الكفاءة .

املطلوبة  واخلربة  واملهارة  املعرفة  يطبق  اأن  املدقق  على  يجب  حيث 
اأثناء تاأدية عمله .

ثالثا :- املو�شوعية .
املو�شوعية يف جمع  اإبداء اعلي درجات  الداخلي  وهذا يعن على املدقق 
لتاأثري  يخ�شعوا  ل  وان  عمله  حول  والتقارير  املعلومات  واإي�شال  الأدلة 
تقديراتهم  بناء  عند  املختلفة  الأطراف  وتاأثري  ال�شخ�شية  م�شاحلهم 
وتكوين راأيهم املهني ، ول يت�شرع يف اإطالق حكمه على مواطن التدقيق .

رابعا :- ال�شرية .
التي  للمنظمة  العائدة  املعلومات  قيمة  يحرتم  اأن  املدقق  على  يجب 
يعمل بها وان ل يك�شف عن اي معلومة لديه اإل من خالل �شلطة مخت�شة 

باأمر قانوين اأو واجب تقت�شيه الأعراف املهنية . 
ثالثا:- ال�شتقاللية وتقع م�شوؤولية توفريها على جمل�ش اإدارة ال�شركة 
ال�شفات  من  تعترب  حيث  ككل  التدقيق  لدائرة  ال�شركة  اإدارة  وعلى 
اجلوهرية التي يجب ان يتمتع بها رجل التدقيق الداخلي حتى يتمكن 
من  عليه  التاأثري  ودون  وجه  اأكمل  على  عمله  مب�شوؤوليات  القيام  من 
عمله  من  النهائي  الهدف  حتقيق  على  ي�شاعده  وهذا  اأخرى  اأطراف  اأي 

والذي ي�شب حتما يف امل�شلحة العامة لل�شركة.
اإدارة  مبجل�ش  الداخلي  التدقيق  لدائرة  املبا�شر  الرتباط  هذا  -ملاذا 

ال�شركة ؟
حتى  مبا�شرًة  ال�شركة  اإدارة  مبجل�ش  الداخلي  التدقيق  دائرة  ترتبط 
وعلى  عليها  تاأثري  ال�شركة  داخل  جهة  اأي  اأو  ال�شركة   لإدارة  يكون  ل 
اأحكامها وعلى نتائج عملها، و يف كهرباء اربد هناك تفهم كبري من جهة 
وعدم  التعاون  من  روح  اوجد  مما  بالذات  النقطة  لهذه  ال�شركة  اإدارة 
ت�شارب امل�شالح وبالعك�ش هناك تفاهم وتعاون كبري من اإدارة ال�شركة 
ومن كافة املوظفني وعلى مختلف م�شتوياتهم الوظيفية لطبيعة عمل 
الدائرة ومن جهته فان جمل�ش الإدارة على ثقة تامة وي�شعر بطماأنينة 
وكافة  اإدارة  لدى  احلا�شل  وللوعي  الدائرة  ا�شتقاللية  حول  كبرية 

موظفي ال�شركة حول طبيعة ارتباط وعمل الدائرة.
جمل�ش  الثالثة  العملية  اأطراف  بني  وتعاون  تفاهم  هناك  هلل  فاحلمد 

الإدارة واإدارة وموظفي ال�شركة ودائرة التدقيق. 
-ما هي اأهم اأهداف دائرة التدقيق الداخلي يف كهرباء اربد؟

تنبثق اأهداف الدائرة من الأهداف العامة لل�شركة حيث ميكن تلخي�شها مبا يلي:-
املتاحة  الإمكانيات  �شمن  اخل�شائر  وتقليل  ال�شركة  اأرباح  تعظيم 
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لواجباتهم  املوظفني  كافة  تاأدية  �شمان  من  بد  ل  ذلك  حتقيق  ول�شمان 
والتاأكد  بالتدقيق  الدائرة  دور  ياأتي  وهنا  وجه  اأكمل  وعلى  الوظيفية 
وفق  اأعمالهم  بتاأدية  املوظفني  كافة  من  التام  والتقيد  اللتزام  من 
وت�شريعات  وقوانني  ال�شركة  داخل  بها  املعمول  والأنظمة  التعليمات 

الدولة واملعايري املعتمدة دوليا.
اأو  اأي مخالفات  ال�شركة من عدم وجود  - طماأنة جمل�ش الإدارة  واإدارة 
الناظمة  اخلارجية  اأو  لل�شركة  الداخلية  والقوانني  لالأنظمة  جتاوزات 
اأن  ميكن  اأخطاء  لأي  ال�شركة  اإدارة  وتنبيه  الأردن  يف  ال�شركات  لعمل 
حتدث من اجل التعديل والت�شحيح والعدول عن اأية اإجراءات خاطئة 

اأو مخالفة ميكن اأن ترتب اأحيانا غرامات مالية على ال�شركة.
- تعزيز �شمعة وم�شداقية ال�شركة لدى املجتمع املحلي ولكافة املتعاملني معها.
ال�شركة  اأعمال  وحت�شني  تطوير  �شانه  من  ما  كل  تقدمي  على  احلر�ش 

وتقدمي اأف�شل اخلدمات لعمالء ال�شركة .
- ما هو نطاق عمل الدائرة داخل ال�شركة؟

من  وجزء  املالية  بالأمور  مح�شوراً  ال�شابق  يف  كان  الدائرة  عمل  نطاق 
اإدارة  مع  تفاهم  اإلى  تو�شلنا  �شنوات  ثالثة  منذ  ولكن  الإدارية  الأمور 
املالية  العمليات  جميع  لي�شمل  الدائرة  عمل  نطاق  لتو�شيع  ال�شركة 
جميع  وي�شمل  �شامل  عملنا  نطاق  فاأ�شبح  لل�شركة  والفنية  والإدارية 
عمليات ال�شركة وجميع موظفيها وعلى مختلف م�شتوياتهم الوظيفية 

وذلك ح�شب معايري التدقيق الداخلي املتعارف عليها.
- حدثنا عن الهيكل الداخلي للدائرة اأق�شامها وعدد موظفيها.

الهيكل  تغري  مت  ال�شركة  يف  الداخلي  التدقيق  مفهوم  تغري  عندما 
الداخلي للدائرة فاأ�شبحت الدائرة ت�شمل  مدير الدائرة يتبع له ق�شمي 
التدقيق الفني والتدقيق املايل والإداري وعدد موظفي الدائرة �شبعة 

موظفي وتتبع الدائرة وكما ذكرنا �شابقا اإلى جمل�ش الإدارة مبا�شرة.
عدد  زيادة  اجل  من  موظفيها  عدد  لزيادة  الدائرة  لدى  خطط  ويوجد 
�شاعات التدقيق فكلما زادت عدد ال�شاعات كان لذلك انعكا�شات ايجابية 

اكرب على جودة ودقة العمل املنجز. 
- حدثنا عن اأهم امل�شاكل اأو ال�شعوبات التي من املمكن اأن تعوق عملكم 

اأحيانا كدائرة؟
تاأدية  اأثناء  تواجهنا  ان  ميكن  التي  وال�شعوبات  امل�شاكل  تلخي�ش  ميكن 

عملنا مبا يلي:-
- اإنتقاء طريقة التعامل مع بع�ش املوظفني حيث ان املوظف يف النهاية 
و  اإلى اخر فمنهم احل�شا�ش  اإن�شان  الب�شرية تختلف من  ب�شر والطبيعة 
منهم الهادئ ومنهم املتوتر  ولكل منهم طريقة تعامل خا�شة يجب على 
من  نوع  ي�شكل  وهذا  معه  التوا�شل  من  يتمكن  حتى  يراعيها  ان  املدقق 
التحدي ويرتب عليه نوع من ال�شغط النف�شي حتى يتمكن من التكيف 

مع كافة نوعيات املوظفني.
يتطلب  اأحيانا  ال�شركة(  )م�شرتكي  اخلارجي  اجلمهور  مع  التعامل   -
بع�ش  على  للتدقيق  امليدان  اإلى  اخلروج  املدقق  من  العمل  طبيعة 
والبع�ش  امل�شرتكني  مع  املبا�شر  التعامل  يتطلب  مما  الفنية  املعامالت 
منهم جند لديه نوع من املمانعة لإعطاء املعلومة ب�شبب عدم الإدراك 
والفهم لطبيعة عملنا مما يتطلب منا اأي�شا التكيف مع طبيعة امل�شرتك 
واإتباع طرق تعامل خا�شة مع كل نوعيه منهم ملحاولة الو�شول للمعلومة 
عند  النقطة  لهذه  التنبه  مت  فقد  لنا  بالن�شبة  هلل  واحلمد  املطلوبة. 
اختيار موظفي الدائرة فتم اختيارهم ممن يتمتعون مبهارات التعامل 

مع الآخرين.
- التطور التكنولوجي احلا�شل يف ال�شركة والأنظمة والربامج احلديثة 
بع�ش  اأحيانا  ت�شكل  ال�شركة  عمل  على  با�شتمرار  اإدخالها  يتم  التي 
اأن  حيث  �شواء  حد  على  عليه  املدقق  وللموظف  للمدقق  ال�شعوبة 
التغري امل�شتمر يتطلب من كال الطرفني ان يواكبوا هذا التغري ويحاولوا 
على   )FLOW WORK( نظام  اإدخال  مت  عندما  ذلك  ومثال  ا�شتيعابه 

عمل ال�شركة.
املدقق  من  تتطلب  والقوانني  التعليمات  بع�ش  على  امل�شتمر  التغري   -
بال�شورة  عمله  اجناز  من  يتمكن  حتى  با�شتمرار  بها  معرفته  مراجعة 

ال�شحيحة.
- ما هي  اأهم اجنازات الدائرة خالل ال�شنوات الأخرية.

التحديات  ومواكبة  ال�شركة  �شهدتها  التي  اخل�شخ�شة  عملية  مواكبة   -
اجلديدة التي ترتبت على ذلك.

على  املرتتبة  الذمم  من  العديد  حت�شيل  يف  ال�شركة  اإدارة  م�شاعدة   -
بع�ش امل�شرتكني.

- م�شاعدة اإدارة ال�شركة على تخفي�ش ن�شبة الفاقد الكهربائي وحتديد 
مواطنة ومعرفة الأ�شباب املوؤدية له.

- التاأكد من �شحة بيانات املبيعات املح�شرة من امليدان.
- امل�شاهمة يف رفع كفاءة املوظفني وتعريفهم على كافة الأنظمة والقوانني 
والتعليمات الناظمة لعمل ال�شركة فعملية التدقيق تتطلب من املدقق 
بها. والإملام  بعمله  املتعلقة  والأنظمة  التعليمات  على  الطالع   عليهم 
اإدارات ال�شركة وذلك من  امل�شاهمة يف رفع جودة العمل املنجز من قبل 
العمل  �شغط  نتيجة  الواقع   على  تربز  التي  الأخطاء  معاجلة  خالل 
ت�شحيحها  اجل  من  عنها  الك�شف  يف  الداخلي  التدقيق  دور  ياأتي  وهنا 
لتفاديها  فاعلية  اكرث  رقابية  اإجراءات  و�شع  يف  الإدارة  م�شاعدة  و 

م�شتقبال .
اأمام  - امل�شاهمة يف حت�شني �شورة ال�شركة وزيادة الثقة وامل�شداقية بها 

جميع املتعاملني معها من اأفراد وموؤ�ش�شات.
- ما هي اأهم التطلعات امل�شتقبلية للدائرة؟

ن�شبة  وخف�ش  والقوانني  بالأنظمة  الإدارات  كافة  التزام  ن�شبة  رفع 
الأخطاء يف تقرير) تدقيق مدى اللتزام( الذي يتم مرتني خالل العام 
الواحد وتقليل ن�شبة الأخطاء ما اأمكن يف عمل اإدارات ال�شركة املختلفة 

وذلك من خالل تطبيق اإجراءات رقابية اأكرث فاعلية.
- كلمة تود اأن توجهها ملوظفي ال�شركة

اأود اأن اأقدم جلميع موظفي ال�شركة ال�شكر اجلزيل وعلى مختلف فئاتهم 
الوظيفية واخ�ش بالذكر اإدارة ال�شركة على تعاونهم وتفهمهم

لطبيعة عمل الدائرة الأمر الذي ينعك�ش ايجابيا على حجم
اجنازاتنا.
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 دائرة عالقات المشتركين
من  عدد  من  اللجنة  وت�شكلت   2006 عام 
تطبيق  مراحل  ملتابعة  ال�شركة  موظفي 
ال�شركة  ح�شول  حلني  ال�شركة  يف  النظام 
ISO 9001/2000 ويف هذه  الـ  على �شهادة 
اإدارة  لنظام  ممثاًل  تعيني  مت  املرحلة 
باأع�شاء  املناطه  املهام  ملتابعة  اجلودة 
تطبيق  على  والإ�شراف  اجلودة  جلنة 
النظام ورفع التقارير لالإدارة العليا حول 
النظام.ومتكنت  تطبيق  عمليات  �شري 
املرحلة  يف  الإدارة  وممثل  اجلودة  جلنة 
الإجراءات  جميع  كتابة  من  الأولى 
يف  الإدارية  الوحدات  جلميع  اخلا�شة 
الوحدات  مدراء  مع  وبالتعاون  ال�شركة 
الإدارية كل فيما يخ�شه.كما متت كتابة 
الإجراءات العامة وخطط العمل واأهداف 
الفنية  واملراجع  الإدارية  الوحدات 
واإجراء  ال�شجالت  وحفظ  والقانونية 
واإن�شاء  والقيا�ش  الفح�ش  اأجهزة  معايرة 
ال�شركة  يف  داخلية  اإلكرتونية  �شبكة 
اجلودة  اإدارة  نظام  لن�شر   )Intra net(

.docuware عرب نظام الـ
نظام  توثيق  مت   2007 العام  بداية  يف 
جميع  يف  بتطبيقه  والبدء  اجلودة  اإدارة 
وبتاريخ  ال�شركة،  يف  الإدارية  الوحدات 
2007/7/9  مت املوافقة على اإجراء عملية  
 SGS �شركة  قبل  من  اخلارجي  التدقيق 
بعد   ،   2000/9001 الأيزو  �شهادة  ملنح 
الأولى  الزيارتني  مواعيد  ا�شتكمال 
لغاية   2006/7/31 تاريخ   من  والثانية 
كهرباء  �شركة  منح  مت   ،  2007/8/2-1
 ،ISO 9001/2000 محافظة اربد �شهادة الـ
املقدمة  اخلدمة  اأن  من  التاأكد  مت  حيث 
من ال�شركة تتوافق مع متطلبات موا�شفة 
ISO 9001.يف العام 2010 مت جتديد �شهادة 
اأخرى  �شنوات   3 ملدة   2000/ISO 9001 الـ 
 ،ISO 9001/2008 اجلديد  بالإ�شدار 
تنفيذ  يتابع  اجلودة  ق�شم  يزال  ول 
التدقيق  بعملية  كالقيام  له  املوكلة  املهام 
الداخلي لنظام اإدارة اجلودة ب�شكل دوري 
على جميع الوحدات الإدارية يف ال�شركة 
اخلا�شة  الإجراءات  وحتديث  ومراجعة 
معايرة  ومتابعة  الإدارية  بالوحدات 
اإلى  بالإ�شافة  والقيا�ش  الفح�ش  اأجهزة 
عقد  يف  واملتمثل  للق�شم  التوعوي  الدور 
اإدارة  ور�ش التوعية حول متطلبات نظام 

ثقافة  ون�شر  اجلدد  للموظفني  اجلودة 
الجتماعات  عقد  طريق  عن  اجلودة 
وقد  ال�شركة  ملوظفي  التوعية  وور�ش 
العديد من الجنازات خالل  الق�شم  حقق 
بع�ش  هذرة  اعادة  مت  كما   2012 العام 

الجراءات ومن اهمها :
بعملية  اجلوده  ق�شم  موظفي  قيام   -1
بها  تقوم  كانت  التي  الداخلي  التدقيق 
نتائج  وكانت  ع�شو.   18 من  مكونه  جلنة 
مت  حيث  ممتازة  الداخلي  التدقيق 
تتبع  اأ�شلوب  واإتباع  التدقيق  اإليه  تغيري 
املعامالت والإجراءات يف جميع الوحدات 
التدقيق  الإدارية. حيث نتج عن عملية 
اكت�شاف الكثري من حالت عدم املطابقة 
مت  كما  ال�شركة.  على  ماديا  موؤثر  ومنها 
ت�شكيل جلان حتقيق بحق بع�ش املوظفني 
مت  حالت  على  ا�شتنادا  ال�شركة  يف 
اكت�شافها خالل عملية التدقيق الداخلي، 
املعايرة فقد مت توكيل  ومبا يخ�ش جلنة 
كل وحده فنيه مبعايرة الأجهزة اخلا�شة 

بها.
ال�شركة  وحدات  كافة  مخاطبة  2-مت 
اإلى  الإ�شافة  اجلودة  اإجراءات  لتحديث 
الدرا�شة  بعد  جوده  اإجراءات  اعتماد 
يف  الإدارية  الوحدات  جلميع  والتحليل 
لنظام  م�شبقا  �شمها  يتم  مل  التي  ال�شركة 

اإدارة اجلودة.
جميع  مع  دوريه  اجتماعات  عقد  3-مت 
ملناق�شة  ال�شركة  يف  الإدارية  الوحدات 
كما  اجلودة  مبوا�شفة  اللتزام  اأهمية 
اأهداف  و�شع  كيفية  اإلى  التطرق  مت 

ت�شغيلية.
ق�شم  اإجراءات  جميع  حو�شبة  4-مت 
محو�شبة  اأ�شبحت  العمل  والية  اأجلوده 

وغري ورقيه كما يف ال�شابق.
التدقيق  عملية  على  الإ�شراف  5-مت 
جيده  كانت  النتائج  ان  حيث  اخلارجي 
عملية  اأثناء  ا�شتعداد  من  مت  ملا  وذلك 

التدقيق الداخلي

بهدف اإيجاد جهة متخ�ش�ش يف اإجراء 
الك�شف  اإلى  الهادفة  والدرا�شات  البحوث 
عن اأراء واجتاهات امل�شرتكني وبيان نقاط 
امل�شرتك  بني  العالقة  يف  وال�شعف  القوة 
لتحقيق  منهجيات  وتطبيق  وال�شركة 
 2011 العام  يف  ال�شركة  قامت  العمالء  ر�شا 
امل�شرتكني  عالقات  دائرة  با�شتحداث 

تتكون من عدة اأق�شام:-
1. ق�شم اجلودة

اخلارجي  والت�شال  العالقات  2.ق�شم 
)customer care(

3. ق�شم خدمات العمالء )مركز الت�شال/
)call center

)marketing( 4. ق�شم الت�شويق
5. مق�شم ال�شركة

حيث تقوم الدائرة باملتابعة مع جميع 
لتطبيق  ال�شركة  يف  الإدارية  الوحدات 
والهادفة   ISO 9001/2008 ال  موا�شفة 
اإلى حتقيق ر�شا العميل عن طريق تفعيل 
يتوافق  ملا  هندرتها  واإعادة  الإجراءات 
الزمنية  الفرتة  وتقليل  العميل  ر�شا  مع 
لتقدمي اخلدمة مع الخذ بعني العتبار 
الى  بال�شافه  املقدمه  اخلدمه  نوعيه 
الت�شغيليه  الأهداف  جميع  متابعة 
الت�شحيحيه  والجراءات  ال�شركة  يف 

الوقائيه.
بتقدمي  الدائرة  وتعنى  هذا 
مبا  ال�شركة  واقع  عن  �شامله  درا�شات 
وتقدمي  للعميل  اأملقدمه  اخلدمة  يخ�ش 
املوارد  مع  تتوافق  وتو�شيات  اقرتاحات 
ال�شركة لتعنى بخدمة العميل  املتاحة يف 
 )Customer oriented organization(
العمالء  �شكاوي  تلقي  اإلى  بال�شافه 
مهني  ب�شكل  الأعطال  وا�شتقبال  الهاتفية 

ومتريرها للمعنيني لإجراء الالزم.
اأق�شام الدائرة

1- ق�شم اجلودة
اخلدمات  تقدمي  يف  التميز  بهدف 
ورغبات  توقعات  مب�شتوى  والرتقاء  و 
حا�شراً  التام  ر�شاهم  وحتقق  امل�شرتكني 
التح�شني  خالل  من  وذلك  وم�شتقباًل، 
مبتطلبات  واللتزام  امل�شتمر  والتطوير 
اعتماد  يف  ال�شركة  رغبت  الأداء  ومعايري 
وتطبيق نظام اإدارة اجلودة ولتحقيق هذه             
             الغاية مت ت�شكيل جلنة اجلودة يف 
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جميع  يف  طريقهم  عن  توعوي  برو�شور 
منطقة المتياز.

3- ق�شم خدمات العمالء
باأواخر  العمالء  خدمات  ق�شم  ا�شتحدث 
نحو  ال�شركة  توجه  من  كجزء   2010 عام 
عاتقه  على  الق�شم  حمل  امل�شرتكني،  ر�شا 
وكان  ال�شركة  توجه  الأولى  اأيامه  ومنذ 

كمراآة تعك�ش �شورتها امل�شرقة.
عني الق�شم يف بداياته بت�شجيل الأعطال 
على النظام الكهربائي مل�شرتكي محافظة 
اربد ح�شرا ليمتد تقدمي اخلدمة لحقا 
فاملفرق  عجلون  ثم  جر�ش  محافظة  اإلى 
األف   350 جمموعه  ملا  خدماته  ليقدم 

م�شرتك يف كافة مناطق امتياز ال�شركة.
اكت�شب ق�شم خدمات العمالء مكانة اكرب 
عالقات  دائرة  من  جزء  اأ�شبح  عندما 
فزادت  اجلودة،  واإدارة  امل�شرتكني 
فاأ�شبح  للم�شرتك  املقدمة  اخلدمات 
ت�شجيل  اإلى  بالإ�شافة  الق�شم  موظفو 
عن  يجيبون  الكهربائي  النظام  اأعطال 
قيم  بخ�شو�ش  امل�شرتكني  ا�شتف�شارات 
ا�شرتاكاتهم  على  امل�شتحقة  الفواتري 
الفواتري،  هذه  اإ�شدار  يف  اإ�شكالت  واأي 
واأ�شبح الق�شم �شلة الو�شل بني امل�شرتكني 
والف�شل  الطوارئ  اأق�شام  وموظفي 
�شكاوي  ت�شجيل  اإلى  اإ�شافة  والو�شل، 
امل�شرتكني عرب الهاتف مبا�شرة على نظام 

.).W.F( تدفق �شري العمل
الق�شم خالل عام 2011 )151059(  ا�شتقبل 
على  عطل   )33682( ت�شجيل  ومت  مكاملة 
وحتى   2012 عام  يف  اأما  الكهربائي  النظام 
الق�شم  ا�شتقبل  فقد  اأيلول  �شهر  نهاية 
)28900(عطل  و�شجل  مكاملة   )191820(

على النظام الكهربائي.
من  املقدمة  اخلدمة  جودة  ول�شمان 
الق�شم  موظفو  يقوم  ال�شركة  موظفي 
من  ع�شوائية  عينة  مع  الت�شال  باإعادة 
لال�شتف�شار  �شابقا  ات�شلوا  الذي  امل�شرتكني 
لتطوير  اقرتاحات  اأو  مالحظات  اأي  عن 
اأداء املوظفني �شواء بق�شم خدمات العمالء 
اأو يف الأق�شام الفنية واإعداد تقارير دورية 
من  الذي  الأمر  الت�شالت  هذه  بنتائج 
 �شاأنه رفع م�شتوى الر�شا عن اأداء ال�شركة.
من  جمموعة  بعمل  الق�شم  قام  كما 
بالتن�شيق  الهاتف  عرب  ال�شتبيانات 
اخلارجي  والت�شال  العالقات  ق�شم  مع 
بق�شم  اخلا�شة  ال�شتبيانات  اجناز  ومت 

حيث  الفني  الك�شف  وق�شم  الطوارئ 
امل�شرتكني  من  عينة  مع  الت�شال  مت 
يقدمها  التي  اخلدمات  من  امل�شتفيدين 
من  مكونة  العينة  وهذه  الق�شمني  كال 
موزعة  ا�شتبيان  لكل  م�شرتك  األف 
المتياز. منطقة  محافظات   على 

وي�شعى الق�شم �شمن خطة العمل املعتمدة 
اخلدمات  وزيادة  ن�شاطه  تو�شيع  على 
املوظفني من  املقدمة لن�شل ملرحلة متكن 
دون  امل�شرتكني  من  ات�شال  اإي  مع  التعامل 
الق�شم  اإلى  امل�شرتك  حتويل  اإلى  احلاجة 
معامالت  ومتابعة  با�شتف�شاره  املعني 

امل�شرتكني.
بطاقم  العمل  العمالء  خدمات  ق�شم  بداأ 
العدد  ليزداد  موظفني  �شتة  من  مكون 
على  يعملون  موظف  ع�شر  اأربعة  لي�شبح 
ي�شلون  الأ�شبوع  اأيام  وكافة  ال�شاعة  مدار 
اأكمل  على  العمل  لإمتام  بالنهار  الليل 
وجه يعملون بدافع من ولئهم ل�شركتهم 

وانتمائهم لأردننا الغايل.
العام  خالل  الق�شم  اجنازات  ابرز  وتاليا 

-:2012
وتفعيل  الت�شال  مركز  نظام  حتديث   -1

.outbound خدمة ال
طريق  عن  عمال  ر�شا  ا�شتبيانات  عمل   -2

مركز الت�شال عن طريق الهاتف.
امل�شرتكني  مع  الت�شال  خدمة  تفعيل   -3
للتاأكد من الر�شا العام بعد اإ�شالح الأعطال 
after service call من قبل ور�ش الطوارئ 
وا�شتقبال  ال�شكاوي  منهجية  تطبيق   -4
مركز  طريق  عن  الهاتفية  ال�شكاوي 

الت�شال.
5- تغطية جميع منطقة المتياز من قبل 
عدد  بتزايد  �شبب  مما  الت�شال  مركز 
 املكاملات لت�شل اإلى متو�شط 800 مكاملة يوميا.
6- متابعة ق�شم الطوارئ يف جميع منطقة 
يف  والو�شل  الف�شل  ق�شم  وتتبع  المتياز 

كثري من احلالت وب�شكل يومي.
7-قيام وحدة املق�شم بتويل التدقيق على 

فواتري �شركة الت�شالت الأردنية.
8- ت�شميم برنامج من قبل وحدة املق�شم 
خـــــا�ش بــاأرقـــام الهواتــف الداخليــــة
واخلارجية ويتم التحديث ب�شكل �شهري.

ـثـ

2- ق�شم العالقات والت�شال اخلارجي:
والت�شال  العالقات  ق�شم  ا�شتحداث  مت 
ال�شركة  لروؤية  حتقيقا  اخلارجي 
والتفاعل  الت�شال  اطر  متتني  ب�شرورة 
على  ـر  اأكـ  التعرف  بهدف  م�شرتكيها  مع 
ومحاولة  م�شكالتهم  وتلم�ش  حاجاتهم 
الق�شم  اجنازات  ابرز  اإيجاز  وميكن  حلها 

خالل العام 2012 مبا يلي:-
كبار  زيارة  منهجيه  بتطبيق  1.البدء 
لتعريفهم  المتياز  منطقة  يف  امل�شرتكني 
لأهم  وال�شتماع  وللتوا�شل  بال�شركة 
�شدى  لها  كان  مما  وم�شاكلهم  مالحظاتهم 
امل�شرتكني،  لدى  ايجابي  واثر  كبري 
بلديه،   30 عن  يزيد  ما  زيارة  مت  حيث 
تدريبيه،  ومراكز  كليه   30 جامعات،   7
 250 جتاري،  محل   400 فنادق،   6 بنك،   25

مطعم، 30 من�شار حجر.
2.توزيع ما يزيد عن 2500 برو�شور توعوي 

لكافة �شرائح امل�شرتكني.
ومت  ا�شتبيان   5000 عن  يزيد  ما  3.توزيع 
تقارير  وكتابة  نتائجها  ودرا�شة  حتليلها 

تف�شيلية مع تو�شيات واإر�شالها للمعنيني.
مبا   USAID لل  املمثلة  اجلهة  4.متابعة 
عقد  ومت  امل�شرتكني  مع  التوا�شل  يخ�ش 
درا�شة  فيها  مت  اجتماعات   5 من  اكرث 
واقع ال�شركة والإجراءات املتخذة يف هذا 

املجال ومت الإ�شادة بالجنازات.
تطبيق  اجل  من  تف�شيلية  درا�شة  5.عمل 
ال�شركة  مكاتب  من  عدد  يف  الدور  نظام 
حيث �شيتم تفعيله خالل الربع الأول من 

عام 2013.
وكتابة  ال�شركة  مكاتب  جميع  6.زيارة 
التي  واحلالت  املخالفات  ببع�ش  تقارير 

تنايف اأ�ش�ش خدمة العمالء.
يقارب  ما  �شامله  بيانات  قاعدة  7.تا�شي�ش 
ويتم  املعلومات  بجميع  م�شرتك   1500

حاليا ال�شتكمال.
�شهرية  �شحف  عدة  مع  8.التن�شيق 
 6000 عن  يزيد  ما  توزيع  ومت  واأ�شبوعيه 
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حققتها  التي  الرائعة  الجنازات  ان 
النتائج  ومتيز  املا�شية  الفرتة  خالل  �شركتنا 
املالية واخلدمات املقدمة لكافة امل�شرتكني يف 
منطقة المتياز، ما كانت ال نتاج تظافر كافة 
كوادر اداراتها وجهد ادارة عامة مميزة عملت 
الفريق  بروح  تعمل  ومتابعتها،  ايجادها  على 
الواحد بقيادات كفوؤة تقدم ال�شالح العام على 
اأي اعتبار لي�شهل على امل�شرتك احل�شول على 

اأف�شل اخلدمات.
املميزة  الفنية كبقية الدارات  والدارات 
العامة  الأهداف  حتقيق  عاتقها  على  اأخذت 
حيث  مدرو�شة  علمية  منهجي  وفق  لل�شركة 

حققت اأف�شل النتائج.
وتاليا نربز اأهم الجنازات لبع�ش الدوائر 
والأق�شام يف الدارات الفنية لالأ�شهر الثمانية 

الأولى من العام احلايل2012
اجنازات دائرتي ال�شيانة والتفتي�ش:

 33 �ش.ع  اأر�شية  كوابل  كم   12.209 متديد   -
اأر�شية �ش.ع 11 ك.ف،  ك.ف، 0.332 كم كوابل 

4.741 كم كوابل اأر�شية �شغط منخف�ش
كم   0.177 و  اأر�شية  كوابل  كم   0.936 خلع   -

كوابل هوائية
- غيار 27 محطة حتويل 11/0.4 بقدرة 10200 
كيلو فولت، 174 محطة حتويل 33/0.4 بقدرة 

20020 كيلو فولت
- تركيب 5 محطات حتويل 11/0.4 بقدرة 2830 

كيلو فولت
- خلع 3 محولت 11/33 بقدرة 600 كيلو فولت

وغيار   ،6 وتركيب  حلقي  مفتاح   32 غيار   -
مكثف �ش.م واحد

 ،118 وتركيب  توزيع  �شندوق   423 �شيانة   -
تركيب 22 علبة توزيع

- �شيانة 105 محطات رئي�شية وفرعية طارئة 
وتفقد 402 محطة حتويل رئي�شية

املقا�شـــــات  مختلفة  م�شتقيمة  و�شالت   36 عمل    -
�ش.م، 103 و�شـــالت م�شتقيمــة  �ش.ع، و 137 و�شالت 

نهاية �ش.ع مختلفة املقا�شات
- تركيب 27 عامود �شغط عايل وخلع 17

- تركيب 1 جمزء 33 ك.ف و 17 مفتاح حلقي 
33 ك.ف و 3 معيد اغالق 33 ك.ف

- خلع 11 مفتاح حلقي و 3 معيد اغالق وجمزء 
واحد

- تركيب 120 وحدة فيوزات وغيار 14
- تركيب كا�شفات اأعطال اأر�شية عدد 18 وفك 5 

وكا�شفات اأعطال هوائية عدد 1وفك 4
- تركيب 17 �شندوق لكا�شفات الأعطال الأر�شية و 

50 �شندوق لكا�شفات الأعطال الهوائية
 156 و  اأر�شية  اأعطال  كا�شفات   152 �شيانة   -

كا�شفات اأعطال هوائية
كا�شفات   لرتكيب  موقع   46 على  الك�شف   -

اأعطال و الك�شف على كا�شفات اأعطال عدد 2
-                                كهربة 56 محول ومكثف

انجازات الدوائر الفنية
 خالل االشهر الثمانية األولى من عام 2012

- تركيب وفك 250 جهاز محلل اأحمال
- تركيب مرابط كهرباء حية عدد 312 وجهاز 
عن  حتكم  وحدة  وتركيب   1 عدد   SMS حتكم 

بعد عدد 12
- فك لوحة جهاز حتكم عدد 2 و�شيانة 2

- ق�ش جنابر عدد 480 وربط 958
- كهربة 31 جمزء ومعيد وتركيب محول تيار 

لكا�شفات العطال الأر�شية عدد 100
- تركيب 217 مرت تيوب حراري

- غ�شيل عوازل على )عامود مفرد عدد 10886 
و 5981 على عامود �شد و 203 على مفتاح هوائي 
و 1160 على وحدة فيوزات و 1279 على محطة 
 24 و  اغالق  معيد  على   19 و  فرعية  حتويل 
على جمزء( ليبلغ املجموع الكلي 19552 عملية 
غ�شيل عوازل وتبلغ كمية املاء امل�شتخدمة يف 

عملية الغ�شيل 4637 مرت مكب 
 13 عدد  فاز  واحد  م�شرتكني  عداد  تركيب   -
وخلع   28 عدد  فاز  ثالثة  م�شرتكني  وعداد 

عداد ثالثة فاز مع لوازمه عدد 8
اجنازات ق�شم الكامريات احلرارية:

محطة   3933 �شد،  عامود   13982 ت�شوير   -
وحدة   3187 توزيع،  �شندوق   4630 حتويل، 
فيوزات، 1384 مفتاح، 47 معيد، 70 جمزء، و 57 

وحدة مكثفات
على  العمل  مدة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
�شاعة   264 بلغت  بال�شاعة  احلية  الكهرباء 
وبلغ   ،1815 بالف�شل  امل�شمولة  املحولت  وعدد 
بالف�شل  املتاأثرة  املحولت  قدرة  جمموع 
التوفري  وكمية  �شاعة  ميجاوبط/   519.58
ومقدار  �شاعة   / ميجاواط   672.842 بالطاقة 
دينار   11786 املباعة  الطاقة  يف  املايل  الوفر 

�شهريا.
املناطق:-

 12864 عدد  جديد  فاز  واحد  عداد  تركيب   -
وعداد ثالثة فاز جديد عدد 460 و تركيب 19 
ثالثة  انارة  عداد   13 و  فاز  واحد  انارة  عداد 

فاز
- نقل 6234 عداد واحد فاز وخلع 330 وغيار 426
- نقل 74 عداد ثالثة فاز وخلع 25 وغيار 13

- غيار عداد انارة واحد فاز عدد 5 وثالثة فاز 
عدد 21، تركيب 24 علبة 
وحدات   428 و  توزيع 

انارة
وحدة   4285 �شيانة   -

انارة
كم   137.137 متديد   -
�ش.م  جمدولة  كوابل 

و�شدم اأعمدة
كابالت   435762 تركيب   -
م�شرتكني  تو�شيالت 
 19780 و  مربع،  مرت   16
تو�شيالت  كابالت 

كابالت   10649 و  مكعب،  مرت   6 م�شرتكني 
و  مربع،  مرت   25×25×3 م�شرتكني  تو�شيالت 
ملم   4×16 م�شرتكني  تو�شيالت  كابالت   434
مربع، و 232 كابالت تو�شيالت م�شرتكني 6×4 

ملم مربع
�شندوق   462 و  عداد  خزانة   122 تركيب   -
 عداد واحد فاز و 75 �شندوق عداد ثالثة فاز
منخف�ش  �شغط  هوائية  �شبكة  اأعمدة  تركيب 
 97 عدد  فاز  واحد  منا�شبات  وقاطع   395 عدد 

وقاطع منا�شبات ثالثة فاز عدد 89
- التعامل مع معامالت ) 22111 ك�شف واحد فاز، 
315 ك�شف ثالثة فاز، 626 ك�شف بلديات، 2041 
ومعار�شة،  نقل  معاملة   3674 طوارئ،  مذكرة 
خلية   385 مطري،  �شلك   780 ملكية،  نقل   378
معاملة   37026 كونتاكرت،  غيار   884 �شوئية، 
ا�شرتاك   15387 و�شل،  معاملة   29269 ف�شل، 
فاز  ثالثة  ا�شرتاك   978 و  جديد  فاز  واحد 
جديد، و 10340 اأعطال م�شرتكة فردية، 1863 
و  انارة  اأعطال   2043 متفرقة،  �شبكات  اأعطال 

1140 معاملة اي�شال تيار (
 815 و  منخف�ش،  �شغط  فيوز   1501  ( غيار   -

�شغط عايل و 1771 مربط(
قاطع   185 و  فاز  واحد  قاطع   1515 تركيب   -
 ،133 وفك  انارة  وحدة   326 ف�شل  فاز،  ثالثة 

غيار 146 عامود م�شدوم.
من  الأولى  اخلم�شة  الأ�شهر   ( العدادات  ق�شم 

العام احلايل 2012(:
- فح�ش 9420 عداد واحد فاز و 976 عداد ثالثة 

فاز، و 313 عدادات م�شرتكني داخل امل�شغل.
- تطبيق 9360 عداد واحد فاز و 739 عداد ثالثة 

فاز و 42 عداد ثالثة فاز مع محولت التيار
- فح�ش 914 عداد واحد فاز و 622 عداد ثالثة 
فاز باملوقع ، قراءة 512 عداد ثالثة فاز وختم 

2264 عداد
وجمع  ع�شوائي  تفتي�ش  عملية   9325 اجراء   -

معلومات فنية
- �شبط 670 عملية تالعب

- غيار ) 1263 عداد واحد فاز و 121 عداد ثالثة 
فاز و 258 قاطع واحد فاز و 20 قاطع ثالثة فاز 

( و نقل 122 عداد واحد وثالثة فاز
 - خلع 205 عداد واحد فاز و 64 عداد ثالثة فاز
عداد   92 وتثبيت  عدادات  خزانة   238 �شيانة 

واحد وثالثة فاز
- تركيب 134 كيبل 2*6 ملم، 30 كيبل 4+6 ملم، 
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و 2132 كيبل جمدول 16+16+1
عملية   154 و  تيار  ف�شل  عملية   270 اجراء   -

اعادة تيار 
- غيار 263 لوحة خ�شب و جلب 668 عداد

ق�شم تنفيذ ال�شبكات الهوائية جهد منخف�ش:
- تركيب 4858 عامود و 2386 �شتي و 7 عرا�شيات 

و 59 تندور هوائي
- خلع 591 عامود ودعم 460 وخلع 4 �شتي

- مد 386.283 كم كيبل جمدول، فك و�شد 2045 
كم �شلك اأملنيوم، فك وتنزيل 9235.4 كم �شلك، 

فك و�شد 9548 كم كيبل جمدول
- فك وتركيب 209 وحدة انارة 

اخلم�شة  الأ�شهر   ( الرتفاق  حقوق  ق�شم 
الأولى من العام احلايل 2012(:

عدلية  وانذارات  ق�شايا   8 على  الك�شف   -
والتدقيق على تقاريرها

محولت  مواقع  لإيجاد  ك�شوفات   3 اجراء   -
لغايات حت�شني ال�شبكة الكهربائية

الأرا�شي  دائرة  مع   GPS نقطة   29 تثبيت   -
تنفيذ  تخ�ش  �شوارع  �شعة  وحتديد  وامل�شاحة 

�شبكات جهد منخف�ش مع اجلهات املعنية
- متابعة ق�شايا ) 28 مراجعة لوزارة البلديات 
وت�شديق  تنظيمية  مخططات  على  للح�شول 
العامة  الأ�شغال  وزارة  مراجعة   6  ، �شوارع 
وقرارات  واعالنات  مخططات  على  للح�شول 
الرا�شي  مديريات  مراجعة   44 و  ا�شتمالك، 
الت�شجيل  و�شندات  مخططات  على  للح�شول 
وقرارات  تغيري  وبيانات  متلك  و�شهادات 

ا�شتمالك ولوحات ورقية ورقمية (
معار�شات  حل  معاملة   29 ومتابعة  الك�شف   -
خطوط  على  مواطنني  اأو  بلديات  اأو  وزارات 

ال�شبكات جهد منخف�ش اأو جهد متو�شط
واحل�شول  معاملة   130 عن  امل�شرتك  الك�شف   -
على موافقة الوزارات اأو البلديات على م�شارات 

خطوط جهد منخف�ش او جهد متو�شط.
ق�شم الك�شف والت�شميم والرتفاق:

 : التايل  النحو  1220 معاملة على  التعامل مع   -
) 579 معاملة عداد جديد، 242 معاملة بناية، 
 3 قدرة،  رفع  معاملة   306 حت�شني،  معامالت   8
معاملة   13 م�شروع،   12 محول،  نقل  معامالت 
معاملة  و  عداد،  نقل  معاملة   56 اأعمدة،  نقل 

واحدة لنقل خزانة (
عليها  الك�شف  مت  معاملة   291 مع  التعامل   -
اعادة  مت  معاملة   29  ( التايل:  النحو  وعلى 

الأق�شام  اأر�شلت  معاملة   46 عليها،  الك�شف 
 162 عليها،  الك�شف  ل�شتكمال  الأخرى 
للت�شميم  واأر�شلت  عليها  الك�شف  مت  معاملة 
واحد  لك�شف  حولت  معاملة   27 ل�شتكمالها، 
فاز، 4 معامالت ار�شلت للتخطيط لعمل درا�شة 
امكانية التغذية، و 23 معاملة حولت لعطوفة 

املدير العام وللدائرة القانونية (
ق�شم الك�شف وت�شميم �شبكات اجلهد املتو�شط 

الهوائية:
- الك�شف عن 602 معاملة وحتديد م�شار 170 خط

- م�شاحة خطوط بطول 55525 مرت وت�شميم 
خطوط بطول 49652 مرت، تعليم جور خطوط 

بطول 63484 مرت
ور�شم  قائم  خط  حتت  محول   132 تعليم   -

بروفايالت بطول 55192 مرت
 182 و  الطاقة  لوزارة  موافقة   125 عمل   -

مراجعات بلدية
- متابعة 18 معاملة ملحقة بامل�شاريع

متو�شط: جهد  الهوائية  ال�شبكات  تنفيذ   ق�شم 
هوائية  متو�شط  جهد  �شبكات  كم  تركيب   -
جهد 33 ك.ف �شغط عايل و 8 كم �شبكات جهد 
�شغط  ك.ف   33 جهد  ريف  هوائية  متو�شط 

عايل
- تركيب 10 مفاتيح هوائية جهد 33 ك.ف
- خلع 17 كم �شبكات هوائية جهد 33 ك.ف

 ( جهد  جديدة  حتويل  محطات   9 تركيب   -
0.4/11 ( بقدرة 4710 كيلو فولت

جهد  جديدة  حتويل  محطة   131 تركيب   -
0.4/33 بقدرة 49610 كيلو فولت

جهد  جديدة  حتويل  محطات   7 تركيب   -
0.4/33 ريف بقدرة 700 كيلو فولت

ال�شبكة  من  مرجتعة  حتويل  محطة   16 خلع   -
جهد 0.4/33 بقدرة 12560 كيلو فولت

- خلع محطة حتويل مرجتعة من ال�شبكة جهد 
0.4/11 بقدرة 400 كيلو فولت

ومحطات  الأر�شية  ال�شبكات  تنفيذ  ق�شم 
التحويل:

و  ك.ف   33 اأر�شية  �شبكة  كم   0.833 تركيب   -
4.464 كم �شبكة اأر�شية 11 ك.ف

و�شلة   9000 و  نهاية  و�شلة   65.000 عمل   -
م�شتقيمة ) 11 + 33 ( ك.ف

- تركيب 33 �شندوق توزيع ، 88 �شندوق انارة، 
فاز  ثالثة  عداد   449  ، فاز  واحد  عداد   273
 6 �شعة  عدادات  خزانة   74  ،  C.T �شندوق   66
خزانة   162 عدادات، 

عدادات �شعة 12 عداد
روؤو�ش   4015 كب�ش   -
مختلفة  خطوط 

املقا�شات
�شلك   737 متديد   -

مطري بطول 30 مرت
- خلع 64 عداد واحد فاز 

و 27 عداد ثالثة فاز
- نقل 75 عداد واحد فاز 
داخل خزانة و 20 عداد 
ثالثة فاز داخل خزانة 

�شندوق  داخل  جمدولة  كوابل   205 ربط   -
التوزيع وتركيب 26 كم كيبالت اأر�شية �شغط 

منخف�ش 0.4 ك.ف
- تركيب 2 محطة حتويل 250 ك.ف.اأ 11/0.4 

بقدرة 500 كيلو فولت
- تركيب 8 محطات حتويل 630 ك.ف.اأ بقدرة 

5040 كيلو فولت
- تركيب محطة حتويل واحدة 1500 ك.ف.اأ 

11/0.4 بقدرة 1500 كيلو فولت
- تركيب 6 وحدات مفاتيح حلقية 11 ك.ف ، 

وتركيب 4 مفاتيح فيدر �شويت�ش
دائرة التخطيط:

- تركيب 123 مكثف 5 ك فاز على �شبكة جهد 
منخف�ش بقدرة 615

- تركيب 108 مكثف 10 ك فاز على �شبكة جهد 
منخف�ش بقدرة 1080

- تركيب 180 مكثف 15 ك فاز على �شبكة جهد 
منخف�ش بقدرة 2700

- تركيب 195 مكثف 25 ك فاز على �شبكة جهد 
منخف�ش بقدرة 4875

- تركيب 148 مكثف 50 ك فاز على �شبكة جهد 
منخف�ش بقدرة 7400

- تركيب 82 مكثف 75 ك فاز على �شبكة جهد 
منخف�ش بقدرة 6150

- تركيب 53 مكثف 100 ك فاز على �شبكة جهد 
منخف�ش بقدرة 5300

جهد  �شبكة  على  فاز  ك   5 مكثف   33 خلع   -
منخف�ش بقدرة 115

جهد  �شبكة  على  فاز  ك   10 مكثف   104 خلع   -
منخف�ش بقدرة 1040

جهد  �شبكة  على  فاز  ك   15 مكثف   156 خلع   -
منخف�ش بقدرة 2340

جهد  �شبكة  على  فاز  ك   25 مكثف   169 خلع   -
منخف�ش بقدرة 4225

جهد  �شبكة  على  فاز  ك   50 مكثف   69 خلع   -
منخف�ش بقدرة 3450

جهد  �شبكة  على  فاز  ك   75 مكثف   4 خلع   -
منخف�ش بقدرة 300

- خلع 37 مكثف 100 ك فاز على
�شبكة جهد منخف�ش بقدرة 3700
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البطاقة ال�شخ�شية:
ال�شم: املهند�ش نايف محمود عبابنة

املوؤهل العلمي: 
بكالوريو�ش هند�شة كهربائية

تاريخ التعيني يف ال�شركة: 1984/3/20
احلالة الجتماعية: متزوج ولدي 3 اأولد 

و 4 بنات
ما هي اأبرز املهام املوكلة لدائرة العدادات؟
تق�شم دائرة العدادات الى ق�شمني هما 
ق�شم الفح�ش والبراء و ق�شم التفتي�ش، 

ومن اأبرز مهام دائرة العدادات ما يلي:
التي  العدادات  جميع  وابراء  فح�ش   -
فح�ش  �شهادات  وعمل  ال�شركة  الى  ترد 
عند  تركيبها  قبل  دقتها  ل�شمان  لها 
ويف  اأنواعهم  اختالف  على  امل�شرتكني 

كافة مناطق عمل ال�شركة
- فح�ش العدادات املركبة لدى امل�شرتكني 
امتياز  منطقة  كامل  ويف  اأنواعها  بكافة 

ال�شركة بناء على طلب امل�شرتكني
واحد  كانت  �شواء   ( العدادات  تطبيق   -
وتطبيق  وجتهيزها،   ) فاز  ثالثة  اأو  فاز 
و�شرفها  النارة  ولوحات  القيا�ش  لوحات 
منطقة  يف  ال�شركة  م�شرتكي  لكافة 

المتياز 
بهدف  العدادات  على  التفتي�ش   -
حالت  و�شبط  �شالمتها  على  الطمئنان 

العبث بها
كافة  من  الواردة  التقارير  متابعة   -

مناطق عمل ال�شركة 
- عمل ال�شيانة الالزمة خلزائن العدادات 

الراكبة وتركيب فوا�شل القطع لها
فيه  الدائرة  يف  عملكم  من  كبري  جزء 
م�شرتكي  ال�شادة  مع  مبا�شر  ات�شال 
و  انفعالتهم  مع  تتعاملون  كيف  ال�شركة 
�شلبية  تكون  اأن  ميكن  التي  اأفعالهم  ردود 

يف بع�ش الأحيان؟
لها  العدادات  دائرة  عمل  طبيعة 
�شواء  العمالء  مع  ومبا�شر  دائم  ات�شال 

ضيف 
 العدد...

كانوا من داخل ال�شركة ) املوظفني ( اأو من 
خارجها ) امل�شرتكني (، وغالبا ما يتطلب 
املبا�شر  الت�شال  الى  يحتاج  الذي  العمل 
و  محرتف  عمل  كادر  الى  امل�شرتكني  مع 
موؤهل فنيا واداريا حتى ي�شتطيع التعامل 
مع مختلف امناط العقليات وردود الأفعال 

من خالل العديد من الأ�شاليب اأهمها :
اأي  توجيه  وعدم  امل�شرتك  احرتام   -

ا�شاءة له مهما كان نوع احتياجاته
مع  طلبه  لفهم  امل�شرتك  الى  ال�شتماع   -
ويف  به  الهتمام  اظهار  على  الرتكيز 
خا�شة  معه  التعاطف  الأحيان  بع�ش 
مع  يتعار�ش  ل  ومبا  العبث  حالت  يف 
يتولد  اأن  على  والعمل  العمل  م�شلحة 
�شعور لدى كافة امل�شرتكني على اختالف 
احتياجاتهم باأن املوظف موجود خلدمته

- ال�شتجابة للممكن من طلباته ويف حال 
ال�شبب  اي�شال  من  بد  ل  ال�شتجابة  عدم 
باأن  لأقناعه  للم�شرتك  ح�شنة  بطريقة 
واأنظمة  قوانني  ح�شب  تعمل  ال�شركة 

معمول بها ل ميكن جتاوزها
- ال�شدق يف التعامل مع امل�شرتكني 

تواجه  التي  وال�شعوبات  امل�شاكل  اأبرز 
الدائرة

فيه  العدادات  دائرة  �شمن  العمل 
من  الرغم  على  ال�شعوبات  من  الكثري 
توفر كادر مدرب ومحرتف، ال اأن طبيعة 
املبا�شر  الت�شال  ذات  الدوائر  يف  العمل 
مع اجلمهور تتطلب حرفية عالية ودقة 
الفني  العمل  بني  ما  الدمج  يف  متناهية 
حتدي  يعترب  ذاته  بحد  وهذا  الداري  و 

لإبراز قدرة موظفي الدائرة.
كما تتطلب مثل هذه الأعمال اخلربة 
يف التعامل مع عقليات امل�شرتكني املختلفة 
جتاه  اأفعالهم  ردود  وطبيعة  واأمناطهم 

كفاءة  من  وبالرغم  املختلفة،  املواقف 
هناك  اأن  ال  الدائرة  يف  الوظيفي  الكادر 
التي  وال�شعوبات  امل�شاكل  من  العديد 
من  الور�ش  منع  اأهمها  العاملني  تواجه 
التفتي�ش  ور�ش  خا�شة  بواجبها  القيام 
على العدادات، ومنع الف�شل ب�شبب تراكم 
الذمم على امل�شرتكني ويف بع�ش الأحيان 
تهديد  الى  اعرتا�ش  من  احلالت  تتحول 
وطبيعة  املنطقة  طبيعة  ح�شب  وذلك 

امل�شرتكني.
حادثة طريفة حدثت لك اأثناء تاأديتك لعملك
العديد  الى  العمل  اأثناء  نتعر�ش 
اأغرب  ولكن  الطريفة  احلوادث  من 
اأحد  راجعني  عندما  لها  تعر�شت  حالة 
جرح  عن  عبارة  عبث  بحالة  امل�شرتكني 
يف ال�شلك وا�شتجرار الطاقة منه بطريقة 
غري م�شروعة، و ادعى اأن لديه ببغاء هي 
لذلك  ونتيجة  ال�شلك  بجرح  قامت  من 
كهربائية  �شعقة  ب�شبب  الببغاء  ماتت 
العبث  غرامة  منه  نطلب  اأن  من  وبدل 

طلب منا تعوي�شا بدل الببغاء.
كلمة تود اأن توجهها الى:

والحرتام  ال�شدق  الدائرة:  موظفي 
النتاجية  يعظم  بالتعامل  والذكاء 

ويزيد فر�ش النجاح
اجليل اجلديد من موظفي ال�شركة: 

م�شرية  واكملوا  القدمي  اجليل  من  تعلموا 
النجاح التي بداأوا بها 

ادارة ال�شركة: نحو مزيد من التقدم والنجاح 
الهواية: لعب كرة القدم وال�شطرجن

الأكلة املف�شلة: املن�شف
اأجمل بلد زرته يف حياتك: ل يوجد اأجمل 

من بلدي الأردن
الريا�شة املف�شلة: كرة القدم

اأجمل الذكريات: ذكريات الطفولة

اجرت اللقاء الزميلة / رنا بطاينة
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فارس 
العدد ...

البطاقة ال�شخ�شية :
ال�شم:  موؤيد ناجي عالونة

احلالة الجتماعية: متزوج ولدي 3 اأبناء 
و 3 بنات

الوظيفة احلالية: رئي�ش محا�شبة امل�شرتكني
تاريخ التعيني يف ال�شركة : 1980/1/1

حدثنا عن طبيعة عملك
محا�شبة  اأق�شام  �شمن  العمل  يتميز 
فئات  لتعدد  وذلك  بالت�شعب  امل�شرتكني 
وميكن  معهم  نتعامل  الذين  امل�شرتكني 
ق�شم  بها  يقوم  التي  الأعمال  تلخي�ش 

محا�شبة امل�شرتكني مبا يلي:
- محا�شبة امل�شرتكني العتياديني

 - محا�شبة امل�شرتكني ح�شب تقارير اأق�شام 
والتفتي�ش  الأعمدة  و�شدم  الطوارئ 
كوابل  بقطع  يت�شببون  قد  والذين 
هوائية اأو اأر�شية ا�شتجرار الطاقة بطرق 
على  اأخرى  اأ�شرار  واأي  م�شروعة،  غري 

جتهيزات ال�شركة وال�شبكة الكهربائية.
ر�شميا  التاأمني  �شركات  مخاطبة   -
ال�شبكة  جتهيزات  على  الأ�شرار  بكلف 

الكهربائية
على  للتحفظ  ال�شري  دائرة  مخاطبة   -
ممتلكات  على  لالأ�شرار  امل�شببة  املركبات 
هوية  على  التعرف  عدم  حال  يف  ال�شركة 
للتعرف  الداري  احلاكم  ومخاطبة  امل�شبب 
معلومة  اأي  خالل  من  امل�شبب  هوية  على 
ميكن احل�شول عليها عن طريق رقم املركبة 
لالأ�شرار  امل�شببني  امل�شرتكني  مخاطبة   -
الكهربائية  ال�شبكة  جتهيزات  على 
حقوق  لتح�شيل  ر�شمية  كتب  مبوجب 

ال�شركة املادية
للدائرة  املعامالت  بع�ش  حتويل   -
املتخلفني  امل�شرتكني  ملخاطبة  القانونية 

عن دفع املطالبات املالية لل�شركة 

ر�شميا  الداريني  احلكام  مخاطبة   -
عدم   ( املخالفة  التفتي�ش  مبعامالت 
 ) وغريها  الور�ش،  منع  ال�شتجابة، 
مراجعة  ب�شرورة  ر�شميا  وتبليغهم 

ال�شركة.
املختلفة  العمل  ظروف  مع  تتعامل  كيف 
اأثناء  تواجهك  التي  امل�شاكل  اأهم  هي  وما 

تاأدية عملك؟
يدفع  اأن  يحب  ل  عام  ب�شكل  املواطن 
املقدمة  اخلدمة  عن  النظر  بغ�ش  املال 
اأن  اأي مخالفة ميكن  له ب�شكل عام،  وعن 
اخلدمة  على  احل�شول  �شبيل  يف  بها  يقوم 
اأقل  وتكاليف  اأعلى  بجودة  الكهربائية 
ب�شكل خا�ش، والطريقة الأف�شل للتعامل 
العقليات  مراعاة  هي  املواقف  كافة  يف 
ال�شلوكية  والأمناط  للمواطنني  املختلفة 
املختلفة لهم والتعامل معهم حتت مبداأ ) ما 
ل تر�شاه لنف�شك ل تر�شاه للغري ( واتباع 
وبطريقة  القناع  يف  ايجابية  طريقة 
ت�شعرهم اأنك منهم وباأ�شلوب �شل�ش وراقي 
اأن  ابدا  تتوهم  فال  انفعالتهم،  وحتمل 
وابت�شم  يريد  ما  دائما  يعرف  امل�شرتك 
الغا�شبة  للقلوب  مفتاح  فالبت�شامة 
وحاول  وايجابية  مبو�شوعية  وت�شرف 

بقدر المكان اأن تف�شر المور لهم.
هي  تواجهنا  التي  امل�شاكل  اأغلب  اأما 
التعامل مع امل�شرتكني الذين ي�شتخدمون 
الكهرباء بطرق غري م�شروعة ) ا�شتجرار 
اأن  ادراك  من  بد  ل  وهنا   ،  ) الطاقة 
عن  اأبدا  تنف�شل  ل  الب�شرية  الطبيعة 
امل�شرتكني  فاأغلب  املحيطة  الظروف 
مقتنعون بان الطاقة الكهربائية حق لهم 
ل يجب اأن يدفعوا له مقابل وقد جتربهم 
ا�شتجرار  على  اأحيانا  املادية  الظروف 
الطاقة بطرق غري م�شروعة وهنا تكمن 

العقليات  ا�شتيعاب  على  القدرة  اأهمية 
بال�شحيح  واقناعهم  املختلفة  الب�شرية 
امل�شاكل  هذه  مثل  تعالى  اهلل  وبف�شل 
ال�شركة  اأغلبها ينتهي بحلول ت�شمن حق 
باأهمية  اقتناعه  بعد  امل�شرتك  وتر�شي 
يتجزاأ  ل  كجزء  الكهرباء  على  املحافظة 

من واجبه جتاه نف�شه ووطنه.
موقف لن ين�شى 

عملي  يف  اأغادر  مل  عام   )  33  ( منذ 
امل�شرتكني،  مع  تتعامل  التي  الأق�شام 
يف  لل�شالة  اإماما  الأيام  اأحد  يف  وكنت 
هو  كما  الع�شاء  و�شالة  امل�شاجد  اأحد 
اأمام  فوقفت  جهرا  ركعتني  فيها  معروف 
فطر  للذي  وجهي  وجهت   ( قائال  امل�شلني 
ال�شماوات وما اأنا من امل�شرتكني ( بدل من 

) وما اأنا من امل�شركني (
رجل  الق�شم  راجع  الأيام  اأحد  ويف 
وقدميا  احل�شن  بلدة  من  بال�شن  كبري 
كنا عند الك�شف عن املعامالت اذا مل يكن 
 ( املعاملة  يف  يكتب  مق�شور  العداد  مكان 
يلزم التعهد بالق�شارة ( ف�شاألت امل�شرتك 
�شوؤايل  من  الرجل  فغ�شب   ) قا�شر  )انت 
عندي  اأنا  قا�شر  �شو  اهلل  وحد   ( وقال 

�شباب و�شبايا دكاترة ومهند�شني (
ن�شيحة تود توجيهها الى زمالئك موظفي 

ال�شركة
وحافظوا  واحد  رجل  بقلب  اعملوا 
املوظفني  بني  واملحبة  الخوة  روح  على 
هذا  اأبناء  جميعا  فنحن  وامل�شرتكني، 
اجلميع  وادعو  واحدة   وم�شلحتنا  الوطن 
وعدم  والخال�ش  العمل  اتقان  الى 
تاأجيل الأعمال التي ميكن اجنازها اليوم 

الى الغد.
كلمة تود توجيهها الى ادارة ال�شركة 

يف  تعبكم  نتيجة  فوجدمت  تعبتم 
الجنازات الرائعة التي حتققت، هو رجاء 
بحجم  الثواب  حجم  يكون  اأن  القلب  من 

العمل وحجم العقاب بحجم اخلطاأ.

اجرت اللقاء الزميلة / رنا بطاينة
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موقع م�شتودعات حو�شا: 
تقع م�شتودعات حو�شا يف املنطقة ال�شرقية من اململكة على بعد 35 كم من مدينة اربد. 

اأبرز املهام التي يقوم بها املوظفني يف م�شتودعات حو�شا:- 
- تزويد امل�شتودعات الفرعية يف ال�شركة بكافة احتياجاتها من املواد املختلفة

�شناديق  م�شرتكني،  خزائن  منخف�ش،  �شغط  اأعمدة  عايل،  �شغط  اأعمدة   ( مثل  م�شاغلها  يف  الالزمة  املواد  بع�ش  ت�شنيع   -
توزيع، �شناديق عدة للفنيني، اأ�شاور، وغريها(

- ا�شتقبال وتخزين املواد امل�شتخدمة يف اأعمال ال�شركة املختلفة
موظفي م�شتودعات حو�شا

يبلغ عدد موظفي م�شتودعات حو�شا ) 21 موظف ( وهم:
- رئي�ش الق�شم اأحمد عو�ش

- ه�شام عمورة
- طالل باير طاف�ش

- محمد روؤوف بني هاين
- ريا�ش حنا الكيلة

- راأفت محمد احليلواين
- وا�شف حمد اأبو عبطة

- محمود عبد الروؤوف ال�شناق
- راجي ح�شني عودة

- ريا�ش �شيف اهلل ب�شاب�شة
- عبد الكرمي ح�شن عودة

 اعرف شركتك
 مستودعات حوشا المركزية

كلمة رئي�ش الق�شم 
م�شتودعات حو�شا جزء ل يتجزاأ من �شركتنا احلبيبة التي كلما قدمنا لها كلما زاد عطاءها، والتقدم والتطور احلا�شل 
والدارة  عملهم  مناطق  اختالف  على  العاملني  كافة  من  املبذولة  واجلهود  املتوا�شل  العمل  نتاج  ال  هو  ما  الأعمال  كافة  يف 

احلكيمة والواعية  وعلى راأ�شها عطوفة املدير العام.

- ماأمون �شاكر �شطناوي
- اأحمد علي ذينات

- تامر اأحمد عبابنة
- �شمري �شعيد ال�شقار
- رامز �شعود �شرحان
- محمد عمر ال�شالح
- اأمين عو�ش رثعان

- عبد اهلل رزق �شطناوي
- حت�شني محمد �شقر

- لوؤي محمد خري الغزاوي
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األخبار االجتماعية
العامة  الثانوية  يف   ) محمد   ( ابنه  بنجاح  اربد   / امل�شرتكني  خدمات  اق�شام  رئي�ش  هاين  بني  ح�شني  محمد  الزميل  احتفل 

مبعدل 98.2 وح�شوله على مقعد لدرا�شة الطب الب�شري يف اجلامعة الها�شمية
الف مربوك وعقبال التخرج

ح�شل الزميل حمزة عبابنة من دائرة عالقات امل�شرتكني على �شهادة البكالوريو�ش يف القانون من جامعة الريموك.
األف مربوك

ح�شلت الزميلة منار الزعبي من ق�شم �شوؤون املوظفني على �شهادة املاج�شتري يف ادارة الأعمال من جامعة الريموك كما رزقت 
مبولود جديد اأ�شمته ) محمد ( 

األف مربوك يا اأم عماد

احتفل الزميل ماأمون محمد نا�شر العي�شى وعائلته بزفاف ابنته وجناح ابنه ) اأ�شرف ( يف الثانوية العامة والتحاقه بجامعة 
عجلون الوطنية تخ�ش�ش نظم معلومات ادارية والتحاق ابنه ) محمد ( باخلدمة الع�شكرية يف مديرية الدفاع املدين

األف مربوك

احتفلت الزميلة هيفاء الربيع من الدائرة القانونية وزوجها ال�شيد عبد اجلليل محمد اجلاليلة 
بتخرج ابنهما ) اأحمد ( وح�شوله على درجة البكالوريو�ش يف املحا�شبة من جامعة اربد 

الأهلية وبنجاح ابنهما ) حمزة ( يف الثانوية العامة وح�شوله على مقعد للدرا�شة يف اجلامعة

األف مربوك

احتفل الزميل يو�شف حتاملة من دائرة النقليات
بتخرج ابنة �شمري

من كلية الهند�شة / هند�شة ميكاترونك�ش / اجلامعة الأملانية 

األف مربوك

حمزة اجلاليلةاأحمد اجلاليلة

�شمري يو�شف حتاملة



2 2

م. و�شيم ن�شر كنعان
رائد ال�شرع

بهاء ذيب عبد اهلل
محمود عادل ابراهيم

�شياء الدين اأيوب محمود
عامر فخري ال�شلبي

بالل زيد عودات
اأحمد محمد معابرة
يا�شر محمد عالونة

�شادي ب�شام اللواحمة
زيد محمد زايد

محمد عبد اهلل عبيدات
لوؤي محمد خري الغزاوي
�شالح الدين اأبو الهيجاء

فالح عبد الكرمي احلوراين
محمد ابراهيم اللواحمة

ح�شن ابراهيم الطراب�شة
�شياء �شعود الق�شا�ش

اأحمد اقنيبي و�شهاد الغامن
محمد عبد الكرمي العطار
محمد توفيق عبد الهادي

عبد اهلل عبد العزيز العمري
عالء اأحمد احلوراين

محمد من�شور الرو�شان

 الخطوبة والزواج
علي فاروق فندي

زهري اأحمد ذينات
محمود اأحمد الدردور

محمد محمود بني هاين
اأن�ش عبد القادر ملكاوي

حمزة في�شل ال�شياب
اأ�شرف ابراهيم حتاملة

معت�شم �شواحلة 
�شلطان محمد دواغرة
معاذ اأحمد ال�شباحني

عدي م�شطفى هياجنة
املهند�ش قتيبة الهزامية

محمد ماجد الكوفحي
ح�شني )محمد روؤوف( بني هاين

 زكريا فتحي مقابله 
مراد العكاليك

نان�شي غرايبة
ن�شرين البدور
ا�شرف ال�شقـار
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المواليد الجدد

ينال
رامي بصول

هيثم
يوسف مقدادي

نور مهند بطاينة
ابنة الزميلة المهندسة

بسمة العثمان

مؤمن
جهاد كنعان

ليمار
معن الجاليلة

كرم
جهاد المومني

غنى
عبداهلل دبيس

عمار
محمد الزعبي

عرب
معتز طعاني

طارق
زياد أبو الفول
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شام
معتز طعاني

سيرين
يوسف مقدادي

سوار
ياسر الروابدة

ريتال
يوسف مقدادي

ريـان
فايز الخن

راشد
محمد شقيرات

خالد
عمر شطناوي

حسن وجنا
راجي عودة

حاتم وزكريا وجنى
وائل بني هاني

رياد ورنيم ومحمد
ابناء الزميلة

اماني المومني
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عبداللطيف
ناجي العالونة

عبداهلل وعمر
محمد عبابنة

محمد وماهر
عبداهلل السردي

حاتم
عبدالمهدي بطاينة

جود
خالد الحسبان

جود
جهاد المومني

جواد
قيس ذيابات

أحمد
امين هزايمة

ابراهيم
يوسف مقدادي

اسامة
سامر بطاينة
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�شوت مكابح ال�شيارة اأعاده الى حالة اليقظة 
كان دماغه من�شغال مبوا�شيع �شتى ومل يح�ش باأنه يقطع ال�شارع ..

تغا�شى عن �شتائم ال�شائق وم�شى يقلب كفيه وي�شرب اأخما�شًا لأ�شدا�ش و�شوت زوجته ما زال عالقا يف اأذنيه.
)بدنا حلمة ،جيب بطاطا،لتن�شى احلليب(

ال�شيف  رائحة  اأزعجته  وكم  املعطف  هذا  اأحب  كم  الطويل  مبعطفه  بكربياء  مي�شي  مظهره  على  حري�شًا   كان 

ٍ  جديد يبدو اأن ال�شيف قد اأتى باكراً هذا العام وبالتايل عليه �شراء بنطاِلِ
يالهذا املعطف كم �شرته واأخفى الرقعة يف قفا بنطاله !

قلبه  اإلى  الرعب  اأدخلت  الثياب  على  املعلقة  الأ�شعار  لكن  ين�شى  اأن  محاوًل  املحالت  واجهات  اإلى  النظر   بداأ 

وفكر ب�شوٍت عاٍل )مااإلنا غري البالة(وم�شى من جديد ...
مد يده يف جيبه ليتح�ش�ش ما بقي من راتبه وتذكر اأنه قد ترك ثمن ورقة )يان�شيب(

اليان�شيب كان مدمنًا على �شرائها واأنفق عليها ما يعادل اإحدى اجلوائز الكربى
 ا�شرتى ورقته اختارها بعناية وكاأنه كان يعرفها منذ زمن وانتهز الفر�شة للحديث مع البائع عن الرابحني وما فعلوه وكيف 

انقلبت حياتهم !...
اأمامه على الطريق فتاتان تتحدثان ب�شوٍت مرتفع اأبطاأ امل�شري خوفًا من اأن ي�شمع حديثهما 

لكن ف�شوله كان ي�شتعل ، اكتفى بالنظر .�شيء ي�شقط من اإحداهما اقرتب منه انحنى بطريقة لتلفت النظر تناوله واأكمل 
امل�شري فتح يده لريى قطعة ذهبية )ا�شوارة(

لبداأنها غالية الثمن )قالها يف �شره(
وهنا بداأت معركة الأ�شداد يف داخله ا�شتغل �شيطانه نقطة �شعٍف يف نف�شه وهي الفقر 

وبداأ يزين له اأخذها وبيعها واأنه بحاجة اإلى ثمنها واأنها زينة واأن �شاحبتها لي�شت بحاجتها ...
لكن �شهامته التي ُربي عليها اأ�شكتت �شيطانه ل لن يقبل على نف�شه مالي�ش له ولن يكون اإل كما اأراد)عفيفًا(

ولن ياأخذها ...
اأ�شرع اخلطا اقرتب من الفتاة ب�شوٍت اأج�ش خافت )اأختي لو �شمحتي(

مل ت�شمعه
بحركة ل اإرادية و�شع يده على كتفها ليوقفها 

ا�شتدارت ودون �شابق اإنذار لطمته على خده وهي تقول 
يا قليل احلياء 

تلعثم �شاعت منه الكلمات حني بداأ النا�ش بالتجمهر مد يده  بالقطعة الذهبية باجتاهها...
تناولتها من يده وهي ترجتف حاولت التعبري عن اأ�شفها لكنه مل ي�شمع ..

ا�شتدار وعاد اأدراجه مل يعد يفكر يف عمله اأو بالذهاب اإلى اأي مكان
نظرات النا�ش اأكلت كرامته

ربرَ ال�شارع عرَرَرَ
لكنه يف هذه املرة مل ي�شتيقظ على �شوت مكابح ال�شيارة

 يف اليوم التايل ويف نف�ش املكان 
اأحدهم يقول لأخر يف الأم�ش حاول التحر�ش بفتاة هنا واأثناء هروبه ده�شته �شيارة فمات . 

  بقلم الزميل / أنس الردايده
دائرة منطقة اربد 

ومضى.... 

 اأن�ش الردايده
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العمل واحل�شول مقابله على راتب جيد من اجل عي�ش كرمي وبناء م�شتقبل الفرد هو هدف كل �شخ�ش .
ولكن الأجور املرتفعة لي�شت بال�شرورة اأن تتنا�شب طرديًا مع الإنتاجية .

اأخالقيات العمل ، والتحفيز املعنوي وبيئة العمل املريحة قد تكون العامل الأكرب لزيادة الإنتاجية ، حتى لو مل تكن من 
اأ�شحاب الرواتب املرتفعة .

ولرعاية عملك ، هناك ثمانية اأ�شياء يحتاجها املوظف منك :
- احلرية : وذلك من خالل اإتاحة املجال للموظف لتطوير العمل وتب�شيط الإجراءات والإبداع .

- الأهداف : وتكمن يف متعة التحدي اأمام املوظف حتى ولو كانت ب�شيطة .
- الر�شالة : وذلك من خالل اإ�شعار املوظف باأنة جزء من �شيء عظيم لنكون ) الأف�شل ، الأكرب ،....(

- التوقعات : يف حني اأن كل وظيفة ت�شمن قدراً من احلرية ، اإل اأنة ل بد من تلبية التوقعات منها من خالل النتقاد البناء 
لزيادة الإنتاجية .

يتم  مل  ولو  حتى  باأهميتها  واإ�شعارهم  املوظفني  يقدمها  التي  والقرتاحات  الأفكار  ا�شتيعاب  خالل  من  وذلك   : املدخالت   -
الأخذ بها .

- الت�شال : لي�ش دائما الراتب هو احلافز الرئي�شي للعمل واإمنا التوا�شل اليجابي يف بيئة العمل ، والعالقات احل�شنة لها اكرب 
الأثر يف زيادة الإنتاجية وحت�شني الأداء .

- الت�شاق : وذلك بعدم املحاباة اأو املعاملة غري العادلة بني املوظفني وخ�شو�شا اجلن�ش الأخر والنتقاد البناء .
- امل�شتقبل : لكل وظيفة م�شار طبيعي مبرور الوقت �شواء كان داخل ال�شركة اأو خارجها فال بد اأن توؤدي اإلى �شيء اكرب م�شتقباًل .

                                                                            واأخرياً املوظفني يهتمون لعملك عندما تهتم بهم اأوًل .

بقلم الزميل / مراد العكاليك
قسم شؤون الموظفين

الراتب مهم ولكن ........

التنمية المستدامة والمعرفة
العمال  عامل  يف  لقاء  او  محا�شرة  تخلو  ل  تكاد 
بهذا  ويق�شد  امل�شتدامة  التنمية  م�شطلح  من  والتنمية 
امل�شطلح ان ن�شتفيد من املوارد البيئية املتاحة لنا بحدود 
منها  ال�شتفادة  من  القادمة  الجيال  قدرة  على  توؤثر  ل 
التي  املوارد  جميع  على  امل�شطلح  ذلك  تعميم  وميكن 
وفرتها لنا الطبيعة بقدرة اخلالق وعرفانًا باجلميل ل بد 
لنا من العتدال يف ا�شتخدام هذه املوارد، فم�شادر الطاقة 
لنحافظ  معها  والتعامل  با�شتخدامها  العتدال  من  بد  ل 
عليها ول نتعدى على حقوق الجيال القادمة بها فالنفط 
والوقود احليوي وغريها من م�شادر الطاقة ميكن نفاذها 
البديلة  الطاقة  )م�شادر  امل�شادر  هذه  بع�ش  وجدنا  واذا 
كالهواء وا�شعة ال�شم�ش( ل تنفذ ولكن اذا لوثنا البيئة فال 
ميكن لالجيال القادمة ال�شتفادة منها كما يجب وبالتايل 

ميكن اعتبارها محدودة بامكانية ا�شتخدامها.
متوفرة  لنها  تن�شب  لالن�شان  املتاحة  املوارد  جميع 
الهم  املورد  ال  الزمن  مع  تنق�ش  وبالتايل  معينة  بحدود 

يف حياة الن�شان وهو املعرفة والعقل الب�شري فاملعرفة مع 
ا�شتخدامها والتفكري بها تزداد وتنمو، وبالتايل فانه ل بد 
من زيادة التفكري وال�شتغالل لعقل الن�شان لنتمكن من 

تطوير وتنمية املعارف التي تو�شل اليها الن�شان.
والفرق ما بني املجتمعات او ال�شخا�ش هو يف العتدال 
املتاحى فهنالك من يغايل يف  املوارد  ا�شتخدام  واملغالة يف 
ا�شتخدام املوارد الطبيعية كالنفط والبيئة وغريها مقابل 
بالعلم  التفكري  اخر يعتدل بذلك، وهنالك من يغايل يف 
ويفيد  والتطوير  باجلديد  ياتي  من  هم  وهوؤلء  واملعرفة 
وتطوير  بالتفكري  معتدلون  اخرين  مبقابل  املجتمعات 

املعرفة او حتى بع�شهم متوا�شعون بذلك.
ام  مغالة  ذلك  من  نحن  اين  نحدد  ان  علينا  هنا  ومن 
على  وي�شاعد  مفيد  هو  مبا  التفكري  يف  توا�شع  ام  اعتدال 

منو املعارف التي تخدم الن�شانية.
بقلم الزميل / عبد املهدي بطاينة
رئي�ش ق�شم التخطيط والتطوير التنظيمي
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نايل سات
والعرب

ي�شتوقفني قمر النايل �شات  مبحطاته  الكثرية  واملتنوعة   ومواطن عربي ب�شيط يقبع   يف  غرفة جلو�شه   مرتب�شًا 
ي�شوب ا�شعة جهاز التحكم عن بعد  كقنا�ش يحاول  �شيد فري�شته ،   جتده  م�شدود الع�شاب  �شعب املرا�ش  محول  املنزل 
املخملية  . يلعن  احلكومة والطبقة  الكالم   او  ال�شغري لغرفة عمليات والزوجة والطفال لأ�شنام  ل تقوى على احلراك  
والف�شاد  والفقر وغياب  العدالة   وحقوق الن�شان  واحليوان على حد  �شواء  ،  يحلل ال�شيا�شات اخلارجية  والداخلية  لأكرث 

الدول  تعقيداً  .
اخلطوط  وير�شم  القت�شادية  ال�شعبة  للم�شكالت  الناجعة  احللول   ي�شع  الب�شيط   املواطن  هذا  القارئ   عزيزي  جتد 
النا�شئة  ومحلالرَ  ل�شرتاتيجيات الدول واأيدولوجيات  اجلماعات واملجتمعات   وكاأنه  العري�شة  وال�شغرية للدميقراطيات 

عا�ش يف كل دوله  مئة عام   ! .
اما الطامة الكربى ب�شريح  العبارة  فانه ان تابع قناة  العربية  كان  يف  الو�شط  وان تابع اجلزيرة  حتول للمعار�شة  وان 

تابع  زوينة بلدنا  كان من الوطنيني  املوالني  للنخاع   وكل  ذلك  وذاك  ب�شرعة  جهاز  التحكم عن بعد !
اما اآن الأوان  ان نحدد م�شارنا  ال�شيا�شي  والجتماعي والثقايف   وان نكون  اإما  يف  الو�شط  او اليمني  او الي�شار ؟

وان يكون  الردنيون مدركون  مل�شتقبلهم واملخاطر املحدقة بهم من كل �شوب وحدب .
حمى اهلل الأردن وملكه و�شعبه  اما احلكومات  فهي كف�شل  ال�شيف واخلريف وال�شتاء  يف كل ف�شل نبحث كيف  نتخطاه 

باأقل اخل�شائر ،  اما الربيع  فبالعمل والخال�ش والولء والنتماء ي�شنعه ال�شعب فقط ..............
بقلم الزميل / خالد احل�شبان / دائرة املفرق

الجودة كمفهوم وأهداف وفوائد تطبيق
اأهداف اجلودة من وجهة نظر العميل » رغبات  اأوًل :- 

العميل »
التي  اخلدمة  اأو  املنتج  يف  وتوقعات  رغبات  للعميل  اإن 
مفهوم  من  مايريد  النهاية  يف  متثل  والتي  يتلقاها 

اجلودة ومن اأهدافها 
اجلودة  باأهداف  ن�شميها  اأن  ميكن  هذه  النظر  ووجهة 

بالن�شبة للعميل وهي:- 
يوؤدي  منا�شب  وت�شطيب  و�شكل  كفاءة  ذو  منتج   .1

الغر�ش الذي من اأجله ا�شرتاه العميل.
2. منا�شبة ال�شعر لإمكانيات العميل » اأقل �شعر » .

3. انعدام العيوب والثقة يف املنتج .
4. عمر افرتا�شي اأطول » متا�شك املنتج عرب الوقت » .

 ( املنتج  على  ال�شمان  وتوافر  البيع  بعد  ما  5.خدمات 
فرتة ال�شمان ( وتوافر قطع الغيار )الدعم الفني (  .

6. توافر املنتج يف الأ�شواق و�شهولة احل�شول عليه.
7. الوفاء مبواعيد الت�شليم.

و  وال�شالمة  الأمن  �شروط  توافر  و  املنتج  يف  الإبهار   .8
انخفا�ش« اأو انعدام » تاأثرياملنتج ال�شلبي علي البيئة.

9. توافر قنوات ات�شال بني العميل واملوؤ�ش�شة اأو ال�شركة 
اأو مقدم اخلدمة.

10. رغبات خا�شة للعميل من املمكن اأن يحددها هو يف 
املنتج اأواخلدمة.

اأو  املوؤ�ش�شة  نظر  وجهة  من  اجلودة  اأهداف  ثانيا:- 
ال�شركة اأو امل�شنع اأو مقدم اخلدمة

1. حتقيق رغبات العميل وتلبية مطالبه. بل الو�شول 
اإلى مرحلة اإبهار العميل.

تكاليف  وخف�ش  والأرباح  املكا�شب  اأعلى  حتقيق   .2
الإنتاج وحتقيق �شعر مناف�ش للمنتج اأو اخلدمة . 

داخل  العمل  اأ�شاليب  تطوير  و  الإنتاجية  زيادة   .3
املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة .

4. تقليل ن�شب املرفو�شات و املرجتعات.
من  واخت�شارها  الروتينية  العمل  اإجراءات  تقليل   .5

حيث الوقت والتكاليف.
العاملني  مبهارات  والرتقاء  العمل  بيئة  حت�شني   .6

وقدراتهم..
واملتمثلة  الدولية  واملتطلبات  القوانني  مع  التوافق   .7

. ) ISO (فى هيئة املوا�شفات
8. التح�شني امل�شتمر.

9. حتقيق القدرة للموؤ�ش�شة اأو ال�شركة على املناف�شة و 
البقاء.

 * فوائد تطبيق نظام اإدارةاجلودة:
حالت  �شبط  و�شهولة  الأخطاء  و  الوقت  الإقالل   .1

عدم املطابقة.
2. ال�شتفادة املثلى من املوارد املتاحة وخف�ش التكاليف 

وحتقيق ال�شعر املناف�ش  .
التي  الوثائق  من  متكاملة  جمموعة  وتطوير  توفري   .3
متثل الدليل الإر�شادي لالإجراءات الإدارية والفنية والتي 

ت�شاهم يف حتقيق اأداء جميع العمليات ب�شورة اأف�شل.
او  ال�شركة  اجلودة  اإدارة  نظام  تطبيق  ي�شاعد   .4
وتعريف  العميل  متطلبات  حتليل  على  املوؤ�ش�شة 
هذه  وجعل  املقبول  املنتج  لتوفري  الالزمة  العمليات 

العمليات حتت املراقبة .
املهام  ويحدد  التوثيق  على  مبنى  اإدارى  نظام  اإن�شاء   .5

وامل�شوؤوليات وال�شلطات.
الدار�شة  على  املبنية  ال�شحيحة  القرارات  اتخاذ   .6

والتحليل.
7. تدعيم اجلودة لعمليات التح�شني امل�شتمر.

8. زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد..
* الـخـال�شـة*

اجلودة  عامل  هو  اليوم  واخلدمات  املنتجات  عامل  ان 
الربح  حتقيق  ثم  الأول  املقام  يف  العميل  ور�شاء 
لهذا  الداعي  ولعل  التايل  املقام  فى  الإنتاجية  وزيادة 
لدى  البدائل  وتوافر  العاملية  املناف�شة  زيادة  التوجه 
لالختيار  الفر�شة  يعطيه  مما  امل�شتهلك  اأو  العميل 
يريد. الذي  النوع  نف�ش  من  �شلعتني  بني   واملفا�شلة 
على املوؤ�ش�شات وال�شركات وامل�شانع واأي مقدم خدمة اأن 
يعلم اأن تكاليف تطبيق نظم واإدارات اجلودة وان كانت 
القت�شادية  تكون  �شوف  اأنها  اإل  البداية  فى  عالية 

واملحفزة لال�شتمرار والبقاء يف النهاية .
على جميع موظفي ال�شركة اأن يعو اأن اجلودة هي فكر 

واأ�شلوب واأهداف وتطبيق ونتائج .
واأخريا ……..

» اأعملها ب�شورة �شحيحة من اأول مرة وكل مرة  كرو�شبي«

بقلم الزميلة / رباب كيوان
دائرة عالقات امل�شرتكني

للجودة   حقيقية  ثقافة  ن�شر  تعزيز   من  اإنطالقًا 
باأن  لالإدراك  وتعزيزاً  اربد  محافظة  كهرباء  �شركة  يف 
واأن  ال�شركة  يف  موظف  كل  م�شوؤولية  هي  اجلودة  اإدارة 
م�شاعد  هو  امل�شتدامة  والتنمية  اجلودة  اإدارة  ق�شم 
اجلودة،  اإدارة  نظام  تطبيق  عملية  على  وم�شرف 
مفهوم  حول  الب�شيط  ال�شرح  هذا  اأقدم  اأن  اإرتاأيت 

،اأهداف و اأهمية تطبيق نظام اإدارة اجلودة.
مفهوم اجلودة

الآية  هذه  يف  جنده  للجودة  مفهوم  واأ�شمل  اأعم  اإن   -
الكرمية وهذا احلديث ال�شريف

قال تعالى : » �شنع اهلل الذي اأتقن كل �شيء »
قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم » اإن اهلل يحب اإذا 

عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه ».
حقا اأنه الإتقان هو اأكرب مفهوم واأدق تعريف للجودة. 
على  واجنازه  وجه  اأمت  على  العمل  اأداء  هو  فالإتقان 
على  واحلر�ش  اخلام  املواد  على  واحلفاظ  �شوره  اأف�شل 
اجناز العمل واإمتامه فى اقل وقت وباأعلى قيمة وقبل 

كل ذلك الدقة واملهارة.
اجلودة   )  ISO  ( للموا�شفات  الدولية   املنظمة  عرفت 

باأنها : 
تلبية  على  قدرتها  حتدد  مادة  مميزات  جممل   .1

احلاجات املو�شوفة اأو املت�شمنة.
يحملها  التي  الكلية  واخل�شائ�ش  اخلوا�ش  جمموعة   .2
الحتياجات  لتحقيق  وقابليته  اخلدمة   / املنتج 
 Fitness For Use  – للغر�ش  املطابقة  اأو  والر�شى 

. Quality is Fitness for use وال�شالحية للغر�ش.«
اأي اأن : - 

 املفهوم ال�شامل للجودة هو  اللتزام والإيفاء مبتطلبات 
وتوقعات العمالء ب�شفة دائمة.

و الهدف هو حتقيق اأو اجتياز توقعات العمالء يف جميع 
الأوقات.

و تقا�ش اجلودة  مبدى ر�شى العمالء.
و تتحقق اجلودة من خالل الوقاية من حدوث العيوب 

والأخطاء.
اأهداف اجلودة

لأهداف اجلودة وجهتي نظر وهما:- 
- اأهداف اجلودة من وجهة نظر العميل » رغبات العميل » .

اأو  ال�شركة  اأو  املوؤ�ش�شة  اأهداف اجلودة من وجهة نظر   -
امل�شنع اأو مقدم اخلدمة.
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املهنية   وال�شحة  ال�شالمة  وادارة  البيئة  اإدارة  لنظامى  اربد  كهرباء  �شركة  تطبيق  اأن 
حتديد  منها  يتطلب   -  )ISO14001،ISO18001( موا�شفة  دوليًا  املعتمدتني  -املوا�شفاتني 
�شيا�شتها واهدافها للبيئة ولل�شالمة وال�شحة املهنية ، وكان من اهدافها تقليل ال�شابات بني 

العاملني واملواطنيني والناجتة عن النقاط والتقاطاعات اخلطرة. 
ادراك  و  فهم  يف  النطالق  ونقطة  الولى  اخلطوة  هي  املخاطر  وحتديد  التعرف  وان 
طبيعة تلك املخاطر و اآثارها على ال�شحة العامة، ويتطلب ازالة ومنع حدوث املخاطر و�شع 

* مثلما ترتك بع�ش الأطعمة تربد قليال لي�شهل عليك اأكلها، اترك بع�ش ) اخلالفات ( تهداأ قليال لي�شهل عليك حلها 
* الأ�شياء اجلميلة بداخلنا ولي�شت يف الأحداث، فعندما منتلك عينا جميلة فاإننا نرى كل �شيء جميال .. وعندما منتلك نف�شا 

را�شية �شرن�شى ولو بالقليل
بجمالها  لكنها  املدى  ق�شرية  معرفة  من  فكم  الأخالق..  وجميل  الأثر  بجميل  تقا�ش  امنا  الع�شرة  بطول  تقا�ش  ل  العالقات   *

وهدوئها اأعمق واأبقى من اأطول معرفة
* الحرتام ل يدل على احلب، امنا يدل على ح�شن الرتبية .. احرتم حتى ولو مل حتب

* من يقدم لك الهتمام فال تهمله، لأن هذه النوعية من القلوب على وجه النقرا�ش
* الراحة كال�شراب، كلما اقرتبت منها ابتعدت ولن ت�شلها ال يف اجلنة.. فلنرتك الراحة ولنبحث عن اجلنة

* اأناقة الل�شان هي ترجمة لأناقة الروح .. فال ترفع �شوتك عند احلوار بل ارفع م�شتوى كلماتك
* ل تكرث من ال�شكوى فياأتيك الهم .. لكن اأكرث من » احلمد هلل » فتاأتيك ال�شعادة

اختارتها الزميلة / �شامية محمود عينبو�شي
ق�شم التاأمني ال�شحي

محطات للمتأملين

مزايا استخدام االعمدة الخشبية مقارنة باالعمدة 
 الحديدية لحمل شبكات الجهد المنخفض

تعليمات ار�شادية للمواطنيني والعاملني واتباع تقنيات حديثة ومواد متنع تلك املخاطر ومن املواد التى �شيتم ا�شتخدامها يف �شركة 
كهرباء اربد لتقليل ا�شابات العمل بني العاملني وال�شابات بني املواطنيني العمدة اخل�شبية حلمل �شبكات اجلهد املنخف�ش .

 
ان ا�شتخدام ال�شركة لتلك العمدة كان ملا متتع به من مزايا مقارنة بالعمدة احلديدية  وتتلخ�ش تلك املزايا مبا يلي :- 

)Cost ( 1-ال�شعر
الغرز  ا�شاور وحوامل وطريقة  الثمن مقارنة بالعمدة اخل�شبية وملحقات العمدة اخل�شبية من  اأن العمدة احلديدية غالية 

واحلمل اأقل كلفة من ا�شتخدام العمدة احلديدية 
)Weight( 2-الوزن

ان العمدة احلديدية وزنها �شعفى وزن العمدة اخل�شبية عند مقارنة نف�ش الحجام من كل نوع وهذا يوؤدى الى املزايا التالية :- 
1- يقلل من كلفة النقل 

2- ميكن نقل العمدة اخل�شبية يدويا وخا�شة الى الماكن التى ل ت�شل اليها املركبات . 
3-  يتيح غرز العمدة اخل�شبية يدويا دون احلاجة الى اجهزة ميكانية مثل الرافعات 

)Environmental ( 3- احلفاظ على البيئة
اأن �شب ال�شلب عند ت�شنيع العمدة احلديدية له ا�شرار �شلبية على البيئة وتاأثريها على البيئة يكون كالتالى :- 

املدن  على  وهائل  كارثي  تاأثري  لها  لل�شلب  واملعاجلة  التعدين  عملية  ان   )A
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B(  اأن عملية الت�شنيع ملعدن العمدة احلديدية من �شب وت�شكيل ي�شكل    م�شكلة كبرية ورئي�شية يف انبعاثات الكربون يف اجلو . 
الوقود  ا�شتخدام كميات كبرية من  الى  اأن زيادة وزن العمدة احلديدية يحتاج الى عدد كبري من املركبات لنقلها وبالتايل   )C

من قبل املركبات الذي يوؤدى الى انبعاث مادة الكربون امل�شرة للبيئة . 
)Insulation ( 4-العزل

مو�شلة  غري  اخل�شبية  والأعمدة   ، واملواطنيني  العاملني  على  خطورة  ت�شكل  مما  للكهرباء  جيدة  مو�شلة  احلديدية  العمدة  اأن 
للكهرباء يف جميع الأحوال .  

لهذا اأن العمدة اخل�شبية اآمنة عند ا�شتعمالها ول تكون �شببا يف انقطاع التيار  الكهربائي   
)Life Span ( 5-العمر الفرتا�شي

اأن الأعمدة احلديدية تتعر�ش لل�شداأ وحتتاج لذلك الى �شيانة دائمة وم�شتمرة طوال فرتة ا�شتخدامها يف عمرها الفرتا�شي 
، اأن العمدة اخل�شبية تعالج وحتقن مبادة الكريوزوت )  )creosoteملنعها من التلف اأو التعفن لإطالة عمرها الى خم�شني عام ، 
CCA)Chromated Copper Arsenate(ولكن يف جميع الحوال املعاجلة بهاتني  واملعاجلة بهذه املادة اأف�شل من املعاجلة مبادة  

املادتيني يزيد من العمر الفرتا�شي لالعمدة اخل�شبية عن العمدة احلديدية . 
)Strength ( 6-قوة ال�شد

اأن ن�شبة قوة ال�شد الى الوزن لالعمدة اخل�شبية اأف�شل بكثري منها لالعمدة احلديدية . 
) Mpa   )  68  ( اأن معامل التمزق لالعمدة اخل�شبية ) ميجا با�شكل
Mpa 14000  )اأن معامل املرونة لالعمدة اخل�شبية ) ميجا با�شكل

)Pole Climbing ( 7-الت�شلق  على الأعمدة
من الطبيعى ت�شلق العمدة اخل�شبية بوا�شطة ا�شتخدام اأ�شفاد الت�شلق احلديدية ، وميكن الت�شلق ب�شهولة و�شرعة على العمدة 

اخل�شبية ، وميكن حمل اأ�شفاد الت�شلق احلديدية بيد واحدة اأثناء التنقل من عمود الى عمود . 

اعداد املهند�شة زهرية اأحمد فريد حادر 
 دائرة الدرا�شات
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�شلبه،  من  وال�شالم  ال�شالة  عليهما  ادم  �شيدنا  ابن  هو 
اأخاه  قابيل  قتل  اأن  بعد  ال�شالم  عليها  حواء  ولدته  وقد 

 نبي اهلل شيث عليه السالم هابيل.
جعل اهلل تعالى �شيًثا نبييا بعد موت �شيدنا ادم عليه ال�شالة وال�شالم، واأنزل عليه خم�شني �شحيفة، 

روى اأبو ذر الغفارّي ر�شي اهلل عنه عن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه قال: »اأُنزل على �شيث خم�شون 
�شحيفة« رواه ابن حبان.

قام �شيدنا �شيث بالأمر بعد �شيدنا ادم عليه ال�شالم و�شار يدعو اإلى طاعة اهلل وتطبيق �شريعة اهلل، 

النا�ش يف زمانه على دين الإ�شالم يعبدون اهلل تعالى وحده ول ي�شركون به �شيًئا، واأنزل اهلل  وقد كان 

عليه �شرًعا جديًدا وهو حترمي زواج الأخ من اأخته غري التواأم بعد اأن كان حالًل يف �شرع ادم.

ولقد ُذكر اأن ادم عليه ال�شالم مر�ش قبل موته اأحد ع�شر يوًما، وكتب و�شيته ثم دفع كتاب و�شيته 

اإلى �شيث واأمره اأن يخفيه عن ولده قابيل وولده، لأن قابيل كان ح�شوًدا ولذلك قيل: اإن �شيًثا كان و�شّي 
اأبيه ادم عليه ال�شالم يف مخّلفيه.

اأقام �شيدنا �شيث مبكة يحج ويعتمر اإلى اأن مات، وقيل اإن �شيًثا ملا مر�ش اأو�شى اإلى ابنه اأنو�ش، وقيل 

دفن مع اأبويه ادم وحواء عليهما ال�شالم يف غار باأبي قبي�ش يف مكة، ويقال اإنه دفن بقرب م�شجد اخليف 
مبنى.

اأبيه �شيث على منهجه من غري تبديل ول تغيري ثم بعده ولد  اأنو�ش بعد وفاة  املوؤرخون: قام  قال 

قينان، ثم من بعده ابنه مهالييل وهو الذي يزعم الأعاجم من الفر�ش اأنه ملرَك الأقاليمرَ ال�شبعة، ثم بعده 

ْرد فلما ح�شرته الوفاة اأو�شى اإلى ولده اأخنوخ وهو اإدري�ش عليه ال�شالم على امل�شهور ابنه يرَ

» من اأقوال
علي بن اأبي طالب
كّرم اهلل وجهه: 

اأ�شد الذنوب ما ا�شتخف به 
�شاحبه.«

) فلرنفع اأ�شواتنا بال�شالة على محمد �شلى اهلل عليه و�شلم(جراء ذلك دوام ال�شعادة واخلري وخ�شو�شا هذه ال�شاعة واإين منذ مدة طويله اأُكرث من ال�شالة على محمد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم ، لهذا اأجد من قال :‹ من اأكرث من ال�شالة علّي �شوف ليجد ال�شوء والأذى �شاعة الحت�شار ›،  قال له : ياهذا لتتعجب ، اإين �شمعت حديثا عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم فلما راأى املري�ش حالة التعجب واحلرية يف وجه الرجل ...  التي يواجهها كل ان�شان �شاعة خروجه من هذه الدنيا ... لأنه من املتعارف عند اجلميع اأن نزع الروح من الأمور ال�شاقه واملره ...تعجب الرجل ال�شالح من كالم املوؤمن ..  قال املري�ش : اإين لاأجد اأي مرارة بل اح�ش بطعم حلو يف فمي ... قال له : كيف جتد مرارة نزع الروح ؟  فلما ح�شر عنده وجده يف حالة الحت�شار .. ذهب اأحد ال�شاحلني اإلى عيادة مري�ش يف اآخر اأيام حياته ..

 من اأقوال ال�شيخ ال�شعراوي رحمه اهلل

 - اإذا اأهمك اأمر غريك ، فـاأعلـم اأنـك ذو طبع اأ�شيل .

- واإذا راأيت يف غريك جمـالً ، فاأعلم اأن داخلك 

 جميل .

 - واإذا حافظت على الأخوة، فاأعلم اأن لك على

  منابر النور زميل .

 - واذا راعيت معروف غريك، فاأعلم اأنك

 للوفاء خليل.
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 حكمة العدد

»�شئل حكيم عربي: ممن يجب اأن توؤخذ املبادئ 

احلكيمة؟ فاأجاب: من الأعمى لأنه ل ي�شع قدمه 

على الأر�ش حتى ي�شتوثق من مو�شعه بع�شاه.«

 ال�شيف حتى نادى البخيل ابنهيحكى اأن اأحدهم نزل �شيفًا على �شديق له من البخالء وما اأن و�شل  من طرائف البخالء 
 وقال له: يا ولد عندنا �شيف عزيز على قلبي فاذهب وا�شرت  لنا 

 ن�شف كيلو حلم من اأح�شن حلم. ذهب الولد وبعد مدة عاد ومل ي�شرت  �شيئًا 
 ف�شاأله اأبوه: اأين اللحم؟ 

 فقال الولد: ذهبت اإلى اجلزار وقلت له: اأعطنا اأح�شن ما عندك من حلم.. 
فقال اجلزار: �شاأعطيك حلمًا كاأنه الزبد. قلت لنف�شي اإذا كان كذلك 

 اأ�شرتي الزبد بدل اللحم. فذهبت اإلى البقال  فلماذا ل 
وقلت له: اأعطنا اأح�شن ما عندك من الزبد. فقال: اأعطيك زبدًا كاأنه 

 الدب�ش. 
 فقال الرجل: اأعطيك )دب�شًا( كاأنه  الدب�ش وقلت: اأعطنا اأح�شن ما عندك من الدب�ش.. فقلت: اإذا كان الأمر كذلك فالأف�شل اأن اأ�شرتي الدب�ش. فذهبت اإلى بائع 

 املاء ال�شايف 
 عدت دون اأن اأ�شرتي �شيئا. فقلت لنف�شي: اإذا كان الأمر كذلك، فعندنا ماء �شاٍف يف البيت . وهكذا 

فاأجاب البن ل يا اأبي.. اأنا لب�شت حذاء ال�شيف حذاءك باجلري من دكاٍن اإلى دكان. قال الأب: يالك من �شبي �شاطر. ولكن فاتك �شيء.. لقد ا�شتهلكت 

 - فر�شة املوت من ال�شحك هي 1 من 15 مليار 

- تقريباً 95% من الأ�شخا�ش يف نقطة معينة من 

حياتهم حاولوا اأن يغلقوا باآب الثالجة بهدوء 

حقائق غريبة  ليعرفوا متى ُتغلق اللمبة . 
 وممتعة

 - قبل النوم  93% من الأ�شخا�ش يح�شب كم �شاعة لديه لينام فيها . 

ب كاأطول برج بالعامل ملدة اأ�شبوعني فقط ! اإلى اأن  - برج ”�شريز“ يف �شيكاغو ُلقِّ

 انتهى بناء برج خليفة يف اإمارة دبي.

 - يف بدايات 1900 م اللون الوردي كاآن لون للرجال .

- عندما ت�شاأل املراأة �شوؤال فهي تعرف اجلواب بن�شبة 80% .. لذلك دائما كن 
 �شادقا . 

- خط الأطباء ال�شيء للو�شفات الطبية يقتل 7000 �شخ�ش �شنوياً حول العامل . 

 قبيلة جوبي�ش الفريقية 

رجال هذه القبيلة ل يحبون ثرثرة الن�شاء لذا فاإنهم يجربون 

ن�شائهم عند الزواج بثقب ل�شانها حيث يو�شع فيه حلقة م�شتديرة 

كخامت اخلطوبة ويو�شع يف احللقة خيط طويل مي�شك الزوج 

طرفه فاإذا ما ثرثرت واأزعجت زوجها يكفيه ب�شدة واحدة من 

هذا اخليط اأن ي�شع حداً لرثثرتها وكرثة كالمها!!!

 عادات وتقاليد حول العالم

يف الرحم و�شع اهلل الطفل يف �شائل ملحي �شديد امللوحة 

 ليطفو ج�شمه فينعدم ثقله ،

ورزقه ياأتيه دون عناء عن طريق احلبل ال�شري املربوط 

 بالأم الذي ينقل له كل اأ�شباب الرزق ،

فاإن ق�شرت الأم يف طعامها ل ينق�ش على اجلنني �شيء 

 لوجود غدد تقوم باإذابة اأ�شنان وعظام الأم لتعوي�ش النق�ش

لذلك جند اأ�شنانها وركبها ورجليها توؤملهامع تقدم ال�شن.

لماذا امك تؤلمها رجليها مع 

 التقدم بالسن
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