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تلم�س جمل�س اإدارة مركز التدريب امل�صريف واملايل والعمايل التابع للنقابة املتطلبات 

احلقيقية للعاملني يف البنوك من حيث احلاجة اإلى عقد ور�صات تدريبية يف املحافظات 

البعيدة التي حتتاج ملثل هذا النوع من التدريب، وعقد املركز بنجاح اأول ور�صة تدريبية يف 

العقبة وذلك خالل يومي 10 – 2016/04/11 يف فندق املوفنبيك.

الور�صة املذكورة التي �صارك بها )14 موظفًا( من موظفي البنوك املتعاملني بال�صيكات 

ك�صف  )مهارات  بعنوان  كانت  هناك  البنوك  فروع  من  عدد  يف  والأجنبي  املحلي  والنقد 

التزوير والحتيال امل�صريف للم�صتندات وال�صيكات والتواقيع والعمالت(، وقد جاء اإختيار 

مو�صوع هذه الور�صة حتديدًا ليكون من�صجمًا مع طبيعة الفروع العاملة هناك والذي يغلب 

اإلى  يحتاجون  العقبة  بنوك  يف  العاملني  ولكن  اجلمهور،  مع  املبا�صر  التعامل  طابع  عليه 

ور�صات تدريبية م�صرفية  اأخرى مثل ) التميز يف خدمة العمالء ( و ) الخطاء ال�صائعة 

ملوظفي التلر وطرق معاجلتها ( ، ويتوجه جمل�س اإدارة املركز لعقد مثل هذه الور�صات يف 

العقبة، وهي اأبعد املدن عن عمان واأكرثها حاجة ملثل هذه الور�صات التدريبية .

 توجه جمل�س اإدارة املركز ل يقت�صر على عقد هذه الور�صات يف مدينة العقبة فقط 

،بل �صيتم العمل على تنفيذها يف املدن الردنية الخرى التي يتميز العمل امل�صريف فيها 

بالتعامل  املبا�صر  مع اجلمهور، �صواء من خالل النقد اأو ال�صيكات اأو املعامالت امل�صرفية 

الخرى ، وبدون �صك فاإن الكثافة العددية لفروع البنوك وعدد العاملني فيها يف مدن مثل  

اأربد والزرقاء تبدو اأكرث من العقبة التي و�صل اليها ن�صاط مركز التدريب قبل غريها من 

املدن رغم بعدها وظروف البنوك فيها.

املدن  يف  كبرية  تبدو  التدريب  مركز  ون�صاطات  برامج  تنفيذ  اآف��اق  ب��اأن  ذلك  يوؤكد   

املذكورة، ورمبا مبزيد من اجلهد ميكن الو�صول اإلى مواقع اأخرى لتنفيذ برامج تدريبية 

تعك�س قدرة النقابة ون�صاطها وديناميكيتها، وحتقق م�صلحة كافة الأطراف املعنية وعلى 

راأ�صها املوؤ�ص�صات امل�صرفية نف�صها التي بدون تعاونها مل يكن من املمكن حتقيق النجاحات 

الكبرية ال�صابقة يف جمال التدريب امل�صريف الذي قام به املركز التابع للنقابة حتى الآن.

مركز التدريب امل�صريف التابع 

للنقابة  ي�صل بن�صاطه اإىل العقبة

د. حيدر  ر�صيد



3 م��ج��ل��ة ال��ح��وار

بعد اجتماعات متعددة تخللتها الروح الإيجابية، واحلر�س امل�صرتك على م�صلحة امل�صرف والعاملني فيه ، ويف �صوء 

“ن�صال القطامني” التوقيع على اتفاق جماعي بني  املطالب املقدمة اإلى اإدارة امل�صرف مت بح�صور وزير العمل الدكتور 

النقابة، وبني م�صرف الراحجي، الأمر الذي يوؤكد احلر�س املتبادل على امل�صلحة العامة بني الطرفني .

وقع التفاق وزير العمل الدكتور “ن�صال القطامني” وعن امل�صرف وقعه الرئي�س التنفيذي “اأحمد اخلب” ومدير 

“�صمارة  الرئي�س  ر�صيد” ونائب  “حيدر  الدكتور  رئي�صها  وقعه  النقابة  عبيد” وعن  “هيثم  الب�صرية  امل��وارد  دائ��رة 

اخلطيب” وقد ت�صمن التفاق البنود الآتية :

• تدفع 	 اأن  على  اعتبارًا من 2016/01/01  ال�صاد�س ع�صر  راتب  العاملني  كافة  منح  امل�صرف على  اإداراة  وافقت   

الرواتب الأربعة الإ�صافية بنهاية كل ثالث اأ�صهر من ال�صنة .

•  وافقت اإدارة امل�صرف على تعديل �صلم الرواتب، بحيث يتم تعديل الرواتب للموظفني امل�صتحقني بعد ت�صكينهم على 	

ال�صلم اجلديد وفقًا لذلك .

•  وافقت اإدارة امل�صرف على تعديل نظام التاأمني ال�صحي، بحيث يتم رفع ن�صبة التغطية التاأمينية خارج امل�صت�صفى؛ 	

لت�صبح 90%  بدًل من %85  .

• اإدارة امل�صرف على �صمول زوج املوظفة واأبنائها بالتاأمني ال�صحي املعمول به يف امل�صرف، وذلك ملن ل 	  وافقت 

ي�صملهم نظام تاأمني �صحي اآخر .

• التاأمني اخلا�س بالعيون لي�صبح 150 دينارًا والأ�صنان 200 دينار، ورفع 	 اإدارة امل�صرف على رفع �صقف   وافقت 

�صقوف وتغطيات حالت الولدة  لكافة الدرجات .  

•  يبداأ �صريان هذا التفاق اعتبارًا من 2016/01/01 .   	

• يف جانب اآخر وافق امل�صرف على دعم مركز التدريب امل�صريف واملايل والعمايل التابع للنقابة .	

اتفصصاق جماعي بصصن النقابصصة وم�صصرف الراجحي 

مينصصح العاملصصن فيصصه راتصصب ال�سصصهر ال�سصصاد�س ع�ر 

من توقيع االتفاق بح�ضور وزير العمل
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ال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة ت���ط���ال���ب امل���ص���رف
 ب��ت��ط��ب��ي��ق االت���ف���اق امل���وق���ع م���ع ال��ن��ق��اب��ة

“ اأحمد  اإلى ال�صيد  وجه رئي�س النقابة العامة كتابًا 

اأ�صار  الراجحي  مل�صرف  التنفيذي  الرئي�س  اخلب” 

بنود التفاق املذكور على كافة  اإلى �صرورة تطبيق  فيه 

اأن عددًا من  العاملني يف امل�صرف حيث علمت النقابة 

العاملني الذين جرى حتويل عقودهم من عقود محدودة 

املدة اإلى عقود غري محدودة املدة مل ي�صتفيدوا من بنود 

هذه  تعميم  �صرورة  على  النقابة  كتاب  واأك��د  التفاق، 

البنود على كافة العاملني مبوجب اأحكام التفاق.

اتفاق جماعي بني النقابة وال�شركة 

الوطنية للخدمات املالية – اأوراق لال�شتثمار

يف �صوء املطالب املقدمة من النقابة اإلى اإدارة ال�صركة الوطنية للخدمات املالية – )اأوراق لال�صتثمار(، 

الروح الإيجابية، واحلر�س  التي عقدت بني الطرفني، والتي �صادتها  وبعد الجتماعات  امل�صرتكة املتعددة 

على امل�صلحة امل�صرتكة، وا�صتنادًا لأحكام قانون العمل الأردين ال�صاري املفعول فقد مت بتاريخ 2016/03/21 

توقيع اتفاق جماعي بني الطرفني وقعه عن ال�صركة الأن�صة األيدا اأر�صاك اأورفلي/ املدير العام ، وعن النقابة 

العامة  رئي�صها الدكتور »حيدر ر�صيد« ونائب الرئي�س »�صماره اخلطيب« وقد ت�صمن التفاق البنود الآتية :

  وافقت اإدارة ال�صركة على دفع الراتب الثالث ع�صر لكافة املوظفني اعتبارًا من 2016/01/01 على اأن ل 

يوثر ذلك على الزيادة ال�صنوية .   

 وافقت اإدارة ال�صركة على تعديل عالوة الزوجة للموظفني املتزوجني مببلغ  خم�صة  دنانري؛ لت�صبح خم�صة 

وع�صرين دينارًا بدًل من ع�صرين دينارًا.

 وافقت اإدارة ال�صركة على �صمول اأبناء العامالت املتزوجات بنظام التاأمني ال�صحي املعمول به يف ال�صركة.

اإدارة ال�صركة على منح  املوظفات املتزوجات عالوة �صهرية  )بدل ح�صانة( مقدارها خم�صة    وافقت 

ع�صر دينارًا عن كل طفل وحتى �صن اأربع �صنوات  .

علمًا بان هذه التعديالت �صت�صري اعتبارًا  من 2016/01/01
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النقابة العامة ت�ؤكد مت�شكها مبنح راتب  ال�شهر 

ال�شاد�س ع�شر للعاملني يف كابيتال بنك
باإقرار  الكامل  مت�صكها  العامة  للنقابة  الإداري��ة  الهيئة  اأّكدت 

اأ�صوه  بنك  كابيتال  يف  للعاملني  ع�صر  ال�صاد�س  ال�صهر  رات��ب 

يف  العاملة  البنوك  من  العظمى  الغالبية  يف  العاملني  بزمالئهم 

الأردن، والتي ا�صتجابت ملطلب النقابة العامة يف هذا املجال.

يف  العاملني  اإل��ى  النقابة  وجهته  ال��ذي  البيان  يف  ذل��ك  ج��اء 

يف  املت�صدد  البنك  اإدارة  موقف  ب��اأن  فيه  اأك��دت  وال��ذي  البنك، 

اأن  هذا املجال ل ين�صجم مع طبيعة احلوار الإيجابي الذي يجب 

ي�صود بني الإدارات، واأ�صحاب العمل، وبني العمال والنقابات التي 

متثلها، وكانت النقابة العامة قد تقدمت اإلى اإدارة البنك بعدد من 

املطالب رف�صت الإدارة حتقيق اأي منها وهذه املطالب:

 منح راتب ال�صهر ال�صاد�س ع�صر لكافة العاملني يف البنك كما 

هو معمول به يف غالبية البنوك الأخرى.

. البنك  يف  الدخار  ل�صندوق  نظام  	•ا�صتحداث 
يف  به  املعمول  ال�صلف  ونظام  الإ�صكان،  قرو�س  نظام  تعديل   	

البنك .

والأولد. الزوجة  عالوة  	 تعديل 
قانون  اأحكام  ح�صب  البنك  يف  العامالت  لأبناء  ح�صانة  فتح   	

العمل الأردين.

. البنك  يف  للعاملني  العامة  الأو�صاع  يف  	 البحث 
وفيما يلي ن�س البيان ال�صادر عن النقابة:

بيان هام اإلى الزميالت والزمالء

العاملني يف كابيتال بنك 

حتى  ترف�س  البنك  اإدارة  تزال  ل  والزمالء  الزميالت  اأيتها 

الأخرى من حيث  البنوك  العاملني يف  بزمالئكم  م�صاواتكم  الآن 

احلقيقية  الأداة  اأنكم  رغم  ع�صر  ال�صاد�س  ال�صهر  راتب  منحكم 

الوقت  وياأتي ذلك يف  الأرب��اح،  البنك، وحتقيقه ملزيد من  لنجاح 

الذي وقعت به النقابة اأخريًا اتفاقات جماعية مع عدد من البنوك 

املجال،  هذا  يف  منفرد  �صبه  و�صع  يف  البنك  اإدارة  جعل  العاملة 

اأن  وهي  مرفو�صة،  ودوافعها  مقبولة  غري  ذلك  يف  البنك  وحجة 

البنك ل يريد اأن يكافئ جميع موظفيه، بل يختار من بينهم من 

يريد، وذلك ليت�صنى لالإدارة العليا توزيع الأرباح على عنا�صرها، 

ومن هو مح�صوب عليها.

وافقت قبل ذلك  فلماذا  الإدارة �صحيحًا  تدعيه  ما  فاإذا كان 

رئي�س  ي�صر  ومل��اذا  ع�صر؟  اخلام�س  ال�صهر  رات��ب  منحكم  على 

جمل�س اإدارة البنك، 

وهو وزير عمل �صابق 

على عقد اجتماعات 

برعاية  النقابة  م��ع 

احلايل  العمل  وزي��ر 

ال���دك���ت���ور »ن�����ص��ال 

للبحث  ال��ق��ط��ام��ني« 

رات���ب  م���و����ص���وع  يف 

اأما  ع�صر،  ال�صاد�س 

ال��ت��م�����ص��ك ب��رف�����س 

اإقرار هذا احلق فهو 

ت�����ص��دد ل م���رر ل��ه، 

ومحاولة لإثبات الذات يف ق�صية ل حتتمل التجارب فراتب ال�صهر 

اأ�صبح حقًا للعاملني يف  اإقراره، وقد  ال�صاد�س ع�صر ل منا�س من 

البنوك، ولي�س منحة اأو منة من اأحد .

اإن الهيئة الإدارية للنقابة العامة اإذ تعاود �صكرها، وتقديرها 

باأنها  لكم  لتوؤكد  البنك؛  موظفي  م��ن  العمايل  ال��ن��زاع  ملتابعي 

�صت�صتمر يف العمل على تاأكيد �صحة موقفها، وعلى من يعتقد اأنه 

قراءة  واإع��ادة  الزمن،  جتاوزها  التي  مفاهيمه  فر�س  على  قادر 

يفرت�س  والتي  النقابة،  خا�صتها  التي  العمالية  النزاعات  ملفات 

اأنه يعرفها جيدًا . 

والنقابة العامة تخاطب جلنة العمل يف جمل�س 

النواب من اأجل التدخل حلل النزاع العمايل مع 

كابيتال بنك وان�صاف العاملني فيه

اإلى رئي�س جلنة  وّجهت الهيئة الإدارية للنقابة العامة مذكرة 

اإدارة  مع  القائم  العمايل  النزاع  حول  واأع�صائها  النيابية  العمل 

كابيتال بنك، وموقف اإدارة البنك املت�صدد حيال مطالب العاملني. 

وقد جاء يف هذا الكتاب:

تزال  ل  بنك  كابيتال  اأدارة  ب��اأن  العلم  �صعادتكم  من  »اأرج��و 

من  مطلب  اأي  حتقيق   - م�صتغرب  وب�صكل   - الآن  حتى  ترف�س 

خا�س  وب�صكل  طويلة،  اأ�صهر  منذ  اإليها  املقدمة  النقابة  مطالب 

وزير  معايل  تدخل  رغم  ع�صر  ال�صاد�س  ال�صهر  رات��ب  دفع  اإق��رار 

العمل لأكرث من مرة يف محاولة لتقريب وجهات النظر بني البنك 

والنقابة يف هذا املجال. 

با�سم ال�سامل -  وزير العمل الأ�سبق - 

رئي�س جمل�س اإدارة البنك
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من  الج��ت��م��اع  ح�صر 

نقابة البنوك يف فل�صطني 

�صبانه”  “�صعيد  ال�صيد 

وال�صيدة  النقابة  رئي�س 

 ، وليد”  “يا�صمني 
ك��م��ا ح�����ص��ر م���ن ن��ق��اب��ة 

“يزيد  ال�صيد  )اجلوال( 

عقد  وق����د   ، رمياوي” 

الجتماع باإ�صراف ال�صيد 

مونزانو”  “مار�صيو 
النقابات  �صبكة  رئي�س 

الدولية / القطاع املايل، بال�صافة الى نيل اأندر�صون 

و”نيغل فالناغان” و”ماجدلينا كونغ” من م�صوؤويل 

ال�صبكة وال�صيد “منجي عبدالرحيم” م�صوؤول مكتب 

ال�صبكة يف تون�س ، وقد تراأ�س اآخر اجلل�صات ال�صيد 

النقابات  ل�صبكة  العام  المني  جينينجز”  “فيليب 
الدولية .

النقابة  اأو���ص��اع  ا�صتعرا�س  الجتماع  خ��الل  مت 

العامة للعاملني يف امل�صارف يف الردن ون�صاطاتها، 

ون�صاطاتها  الفل�صطينية  العمالية  النقابات  واأو�صاع 

وخا�صة نقابتي: العاملني يف البنوك، ويف )اجلوال(.

اإع��ت��م��اد برنامج  ت��ق��رر يف الج��ت��م��اع  ه��ذا وق��د 

العاملني  لنقابة  الع�صوية  زي��ادة  جمال  يف  للتعاون 

برنامج  اعتماد  مت  كما   ، الأردن  يف  امل�صارف  يف 

كبري للتدريب يف اأربع موؤ�ص�صات عاملة يف فل�صطني، 

وهي: القاهرة عمان، وبنك الردن، وبنك القد�س، 

اأول��ى  كخطوة  تقرر  كما   ، للتاأمني  امل�صرق  و�صركة 

لتحقيق ذلك عقد ور�صة تدريبية يف ّعمان بالتعاون 

حلوايل  الردن  يف  امل�صارف  يف  العاملني  نقابة  مع 

ثالثني عاماًل من هذه املوؤ�ص�صات يف الفرته من 26-

2016/05/29 ،وذلك يف مدينة عّمان . 

الدكتور حيدر ر�شيد ي�شارك يف اجتماع �شبكة النقابات 

الدولية يف جنيف لبناء قدرات النقابات الفل�شطينية

ش��ارك الدكتور “حيدر رشيد” رئيس النقابة العامة في االجتماع الذي نظمته 
ش��بكة النقابات الدولية )UNI(  في جwنيف في مركز الشبكة، وذلك من أجل 
مناقش��ة تفاصيل مش��روع دعم قدرات النقابات الفلس��طينية، ومن ضمنها 

نقابة العاملين في البنوك هناك.
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 إعادة حقوق مكتسبة للعاملني يف البنك األهلي األردني
المصارف  في  للعاملين  العامة  النقابة  رئيس  الزميل   إلى  رسالة  األردني  األهلي  البنك  عام  مدير  وجه 
والتأمين والمحاسبة أشار فيها إلى قيام البنك بإلغاءالتعديالت التي  كان  قد أجراها على نظام التامين الصحي 

المعمول به في البنك؛ وذلك ردًا على مذكرة من النقابة بهذا الخصوص ، وقد تضمن الكتاب ما يلي : 
إلغاء فرض مبلغ )5( دنانير عن كل نموذج إضافي بعد النموذج السادس .. 1
إلغاء فرض نسبة التحمل لعائلة الموظف لدى المختبرات، ومراكز األشعة، والطوارئ والبالغة %15.. 2
اعتماد مستشفى المركز العربي، ومركز الخالدي الطبي لجميع الموظفين وعائالتهم .  . 3

وجّه��ت النقاب��ة العام��ة مذكرة 
ال��ى وزير العم��ل الدكت��ور "نضال 
القطامين" أبلغته فيها بقيام إدارة 
بن��ك القاهرة عمان بإج��راء عملية 
فصل ممنهجة للعاملين في بعض 
المه��ن، والوظائف في��ه ، حيث زاد 
عدد المفصولين حتى تاريخ توجيه 
الكتاب  في 2016/03/31 عن أحد 
عشر عاماًل ،علمًا بأن عملية الفصل 
تتم أس��بوعيًّا في ظ��ل تصريحات 
من أوساط اإلدارة العامة بأن العدد 
س��يتضاعف لم��رات عدي��دة خ��الل 

الفتره القادمة .
  ه��ذا وق��د طلب��ت النقابة في 
كتابها من وزير العمل اإليعاز لمن 
يلزم؛ للتدخل م��ن أجل وقف هذه 
العملي��ة التي تأخد ش��كل الفصل 
الجماع��ي، وإعادة المفصولين إلى 
أعمالهم؛ خوفًا م��ن تطور الحراك 

بي��ن العاملي��ن  بش��كل ال ترغ��ب 
النقابة  في الوصول إليه ،علمًا بأن 
الهيئ��ة اإلدارية  للنقاب��ة كانت قد 
التق��ت بمجموعة من العاملين في 
مقر النقابة، واستمعت منهم خالل 
االجتم��اع إل��ى تفاصي��ل عملي��ات 
الفص��ل، وتلقت بع��د ذلك مذكرة 
من مجموعة كبيرة م��ن العاملين 
تطال��ب النقابة بالتدخ��ل من أجل 

وقف عملية الفصل الممنهجة . 
والعامل��ون ينف��ذون اعتصام��ًا 

أم��ام إدارة البنك وفروعه والنقابة 
تخاطب لجنة العمل النيابية

والمجلة في ضوء االعداد نظم 
بع��ض العاملي��ن اعتصام��ًا أم��ام 
إدارة البنك م��ن أجل وقف عمليات 
الفص��ل الجماع��ي التي تمارس��ها 
إل��ى  العاملي��ن  وإع��ادة  اإلدارة 
أعمالهم كما وجهت النقابة مذكرة 
إل��ى رئيس لجن��ة العم��ل النيابية 
طالبته فيها بالتدخل لوقف الفصل 

وإعادة العاملين إلى أعمالهم

 النقابة تطلب من وزير العمل التدخل 
لوقف فصل العاملني يف بنك القاهرة عمان 
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النقابة تشارك يف املؤتمر الرابع لشبكة النقابات الدولية يف أوروبا

اإنتخاب الدكت�ر حيدر ر�شيد ع�ش�ًا اأ�شيال يف املكتب 

التنفيذي لل�شبكة ملنطقة ال�شرق الأو�شط

عق��دت ش��بكة النقابات الدولي��ة UNI لمنطقة أوروب��ا مؤتمرها الرابع ف��ي مدينة روما 
بإيطالي��ا خ��الل الفترة من 14 و لغاي��ة 2016/03/16 حضرع ممثلين ع��ن يمثلون كافة 
النقابات العمالية المنتسبة للشبكة في أوروبا، حيث حضر الجلسة االفتتاحية حوالي 800 
مش��ارك يمثلون أعضاء المؤتمر، والضيوف المدعوين إلى حفل االفتتاح، وقد مّثل النقابة 
في المؤتمر الزميل رئيس النقابة العامة، والزميل “جالل البوالصة” نائب أمين الصندوق.
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اأربع  املوؤمتر الذي يعقد مرة كل 

�صنوات �صبقه عقد املوؤمتر الن�صائي 

كما  ال��دول��ي��ة،  ال��ن��ق��اب��ات  ل�صبكة 

للمكتب  اجتماع  امل��وؤمت��ر  قبل  عقد 

ناق�س  وق���د  ال�����ص��اب��ق،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

امل��وؤمت��ر خ��الل ف��رتة انعقاده ع��ددًا 

من الق�صايا الهامة، ومن �صمنها:

	•تغيري اأوروبا من خالل تطوير 
النقابات العمالية.

	 تغيري اأوروبا من خالل تطوير 
التفاو�س اجلماعي.

	•تغيري اأوروبا من خالل تطوير 
نوعية الوظائف.

	 خارطة الطريق ملا بعد موؤمتر 
لندن حتى املوؤمتر القادم.

اأعماله  نهاية  يف  امل��وؤمت��ر  اأخ���ذ 

ومنها  الهامة،  القرارات  من  عددًا 

مع  بالت�صامن  ق��رارًا  خا�س  ب�صكل 

ال�صابق  ال��رازي��ل  جمهورية  رئي�س 

اإلى  و�صل  الذي  �صيلفا”  دا  “لول 
من  الرازيلية  اجلمهورية  رئا�صة 

العمالية، وذلك يف  النقابات  خالل 

وجه محاولت الإ�صاءة اإليه، والنيل 

من تاريخه الوطني.

املوؤمتر  انتخب  اأعماله  نهاية  يف 

الأرب��ع  لل�صنوات  القيادية  هيئاته 

القادمة، وهي:

	 رئي�س �صبكة النقابات الدولية 
ملنطقة اأوروبا.

النقابات  �صبكة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

الدولية ملنطقة اأوروبا.

النقابات  ل�صبكة  العام  الأم��ني   

الدولية ملنطقة اأوروبا.

التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ان��ت��خ��اب   	
ملنطقة اأوروبا.

وقد فاز الدكتور “حيدر ر�صيد” 

مبن�صب  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  رئ��ي�����س 

وفازت  املكتب،  يف  الأ�صيل  الع�صو 

الأ�صيل  الع�صو  مبن�صب  فل�صطني 

علمًا  املكتب  يف  العاملة  امل��راأة  عن 

تتاألف  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  باأن 

ولبنان،  وفل�صطني،  الأردن،  م��ن: 

واإ�صرائيل.



»س��مارة  الزمي��ل  ش��ارك 
الخطيب« نائب رئيس النقابة 
العامة في الندوة حول )تطوير 
والتوجي��ه  التش��غيل  مكات��ب 
المهن��ي وتعزي��ز دوره��ا في 
العرب��ي(،  الش��باب  تش��غيل 
بي��روت  ف��ي  عق��دت  والت��ي 
خالل الفت��رة من 1 إلى 3 آذار 
2016 بالتع��اون بين منظمة 
العم��ل العربية، ووزارة العمل 

بالجمهورية اللبنانية.
إل��ى  الن��دوة  ه��ذه  ته��دف 
التش��غيل  إدارات  دع��م 
والتدري��ب، وتحس��ين خدمات 
التوجي��ه واإلرش��اد المهنيين، 
ف��ي رف��ع خبرة  والمس��اهمة 
وكفاءتهم  التش��غيل  مسؤول 
في ال��دول العربي��ة، والتعرف 
والمعوق��ات  الثغ��رات،  عل��ى 
وإيج��اد  تواجهه��م،  الت��ي 

الحلول المناسبة؛ لتذليل هذه 
اإلش��كاليات فضاًل ع��ن إيجاد 
آلي��ة للتنس��يق والرب��ط م��ع 
المهني،  التدري��ب  مؤسس��ات 
لتلبي��ة  التش��غيل  ومكات��ب 
احتياجات أسواق العمل الفعلية 
م��ن خ��الل ع��رض التج��ارب 
والخب��رات العربي��ة والدولي��ة 
الرائدة وتبادلها والتي عرضت 
االس��تفادة  وتعميم  بالن��دوة، 

بين السادة المشاركين.
ش��ارك ف��ي الن��دوة ممثل��ون 
ع��ن كل م��ن األردن، ومصر، 
والمغرب،  والع��راق،  ولبن��ان، 
وموريتانيا، وقد ناقشت الندوة 
خالل انعقادها المحاور التالية:

 أهمية التدري��ب والتوجيه 	 
المهن��ي كعملية مس��تمرة 
ف��ي دع��م العمال��ة الفنية 

الماهرة وتأهيلها.

 دور مكاتب التش��غيل في 	 
تطوير الكف��اءات المهنية، 
العمل في  وإدماج طالب��ي 

منظومة التشغيل.
س��وق 	  معلوم��ات  نظ��م   

ف��ي  وأثره��ا  العم��ل، 
التوجيه والتدريب المهني، 
الع��رض  بي��ن  والموازن��ة 

والطلب.
 التغيرات العربية والدولية، 	 

وأثره��ا على دمج الش��باب 
في سوق العمل .

 أثر التش��ريعات والمواثيق 	 
تنظي��م  ف��ي  العربي��ة 
التوجي��ه والتدريب المهني 

في الدول العربية.
اإلع��الم 	  منظوم��ة  دور   

ف��ي تعزي��ز ثقاف��ة العمل 
الش��باب  ل��دى  والمب��ادرة 

العربي، وغرسها.

نائب رئي�س النقابة ي�شارك يف الندوة القومية

 )مكاتب الت�شغيل(
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رئ���ي�������س ال���ن���ق���اب���ة ال����ع����ام����ة ي�����ش��ت��ق��ب��ل 

ال��دول��ي��ة ���ش��م��ي��ث  اآدم  ���ش��رك��ة  م���ن  وف������دًا 

وف����د م���ن ال��ن��ق��اب��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 

الأردن ي���زور  امل�����ش��ري��ة  وال��ت��اأم��ي��ن��ات  ال��ب��ن���ك 

اإ�صتقبل الدكتور “حيدر ر�صيد” رئي�س 

من  وف��دًا  النقابة  مقر  يف  العامة  النقابة 

�صركة “اآدم �صميث” الدولية منفذة م�صروع 

ت�صوية نزاعات العمل اجلماعية الذي �صيتم 

وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  مبوجب  تنفيذه 

العمل الأردنية، و�صفارة اململكة املتحدة.

الدكتور  م��ن  ك��اًل  �صم  ال��زائ��ر  ال��وف��د 

القانوين  امل�صت�صار  ب�صايرة”  “محمد 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  ملنطقة  لل�صركة 

اأفريقيا واأفغان�صتان بالإ�صافة اإلى الأ�صتاذة 

الو�صاطة يف  خبرية  هزمي”  اأبو  “يا�صمني 
ت�صوية النزاعات العمالية.

وفد  الذي عقد بني  الجتماع  مت خالل 

“حيدر  الدكتور  النقابة  ورئي�س  ال�صركة 

ر�صيد” الطالع على اأهداف تنفيذ امل�صروع 

واآلياته واأ�صكال التعاون املمكنة بني النقابة 

جمال  يف  خا�س  ب�صكل  وذل��ك  وامل�����ص��روع، 

ال��ت��ف��او���س، وحل  ال��ت��دري��ب على م��ه��ارات 

النزاعات العمالية، حيث اأكد رئي�س النقابة 

امل�صروع،  لدعم  النقابة  ا�صتعداد  العامة 

والتعاون يف اإجناحه.

بدعوة من الهيئة الدارية للنقابة العامة 

واملحا�صبة  والتاأمني  امل�صارف  يف  للعاملني 

الثنائية  العالقات  اإط��ار  ويف   ، الأردن  يف 

القائمة بني النقابة والنقابة العامة للعاملني 

يف  املالية  والأعمال  والتاأمينات  البنوك  يف 

م�صر قام وفد من النقابة ال�صقيقة يف م�صر 

بزياره الى الأردن اأجرى خاللها محادثات 

التعاون،  تعزيز  اأجل  من  اجلوانب  متعددة 

واملحافل  امل��ومت��رات،  يف  املواقف  وتن�صيق 

العربية والدولية.

كاًل  ع�صويته  يف  ال�صيف  الوفد  �صم   

م��ن ك��ام��ل ع��ب��دال��ك��رمي ح��ج��ازي وع�صام 

عبدال�صيد عبدالفتاح ورحمي محمد حامد 

وماجده علي حجازي.

ه���ذا وق���د اط��ل��ع ال��وف��د خ���الل زي��ارت��ه 

الطبيعية  املرافق  من  العديد  على  ل��الأردن 

وال�صياحية ، والتقى اأع�صاء الهيئة الدارية 

للنقابة يف اجتماع مطول ، ويف نهاية زيارته 

ال�صتمرار  على  ال��ط��رف��ان  ات��ف��ق  ل����الأردن 

ال��زي��ارات،  وتبادل  الثنائية،  العالقات  يف 

والتن�صيق امل�صرتك. 
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الورشة التدريبية السابعة عشر  
برعاية السيد محمد موسى/ مدير عام البنك االهلي األردني

 )تقييم اأنظمة الرقابة الداخلية وفق مفه�م 

للمخاطر( امل�شتندة  التدقيق  خطة  واإعداد    COSO

كلمة الدكتور حيدر رشيد:
أنا  بالخير  يصبحكم  اهلل 
رئيس  رشيد  حيدر  الدكتور 
باالستاذ  أواًل  وأرح��ب  النقابة 
البنك  عام  مدير  موسى  محمد 
وسابقًا  حاليًا،  األردني  األهلي 
وانتهى  العربي  بالبنك  ب��دأ 
يتحول  أن  قبل  العربي  بالبنك 
عمله  وبدأ  األهلي،  البنك  إلى 
وآخر  التسهيالت سنة 78،  في 
منطقة  مدير  كان  له  منصب 
بأنه  القول  ونستطيع  األردن 

خبير تسهيالت.
خليل  بالدكتور  أيضًا  نرحب 
حياته  ب��دأ  ال���ذي  ال��ق��ص��اص 
ال��ع��م��ل��ي��ة وال��م��ص��رف��ي��ة في 

شهادة  يحمل  المركزي،  البنك 
ولديه  بالمحاسبة،  الدكتوراه 
خبرة 23 سنة، حيث عمل في 
المركزي بشكل أساسي  البنك 
مع  يعمل  واآلن  بالتدقيق، 

الوكالة األمريكية.
في  م��وج��ودون  اآلن  أن��ت��م 
العامة  بالنقابة  الثاني  بيتكم 
ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ال��م��ص��ارف 
ال  وأن��ا  والمحاسبة،  والتأمين 
إننا  حيث  كثيرًا،  الحديث  أريد 
من  المناسبات  ه��ذه  نستغل 
أشخاص  م��ن  نسمع  أن  أج��ل 
أجل  من  نكسبهم  مصرفيين 
أن يفتتحوا ويرعوا مثل ورشات 
صغار  وكلمتين  ه��ذه،  العمل 

في  م��وج��ودي��ن  فحضراتكم 
مقر النقابة، وهذه النقابة هي 
العاملين  تمثل  عمالية  نقابة 
التأمين،  وشركات  البنوك،  في 
الحسابات  تدقيق  وم��ك��ات��ب 
والعاملين في محالت الصرافة، 
وأي شيء له عالقة بالمصارف، 
فيه  ال��م��وج��ودي��ن  وال��م��رك��ز 
النقابة  بالتعاون ما بين  انشئ 
التي  المصرفية  والمؤسسات 
استوعبت دور النقابة وأهميتها.
باألستاذ  أرح��ب  أخ��رى  مره   
“محمد موسى” والدكتور “خليل 
المجال  وأع��ط��ي  ال��ق��ص��اص” 
لألستاذ “محمد ليحدثنا ويفتتح 

الورشة فاهاًل وسهاًل.
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صباح الخير
الدكتور  أشكر  أن  أود  بداية 
“ح��ي��در رش��ي��د” ع��ل��ى حسن 
إتاحة  على  وأش��ك��ره  التقديم 
الفرصة لي ألن أفتتح مثل هذه 
الورشة المهمه خاصة في الفترة 
المصرفي،  العمل  من  الحالية 
لي  أتحت  أنك  أشكرك  أن  وأود 
ألول  النقابة  ألزور  الفرصة 
مرة في حياتي، وأنتم من فترة 
وأتشرف  كمحاضر،  دعوتموني 
أن  عام  مدير  منصب  في  وأن��ا 
هنا،  محاضرة  وأل��ق��ي  أحضر 
وأحب أن أخبركم أن الذي صنع 
اسم “محمد موسى” في العالم 
المصرفي، أو الجهاز المصرفي 
األردني كاسم من المصرفيين 
التدريب  هو  القطاع  ه��ذا  في 
وضعني  الذي  وهو  المصرفي، 
ألني  المصرفية؛  الخارطة  على 
بدأت حياتي المصرفية سنة 78 
الدراسات  دائرة  العربي  بالبنك 
مهمة  دائرة  وكانت  والمشاريع، 
مقاولين  تعثر  نتيجة  أسست؛ 
كبار في تلك الفترة، وكان حجم 
حوالي  تعثرت  التي  التسهيالت 

بنك  في  كانت  ولو  مليون   39
في  قائمة  له  قامت  لما  صغير 
البنك  اضطر  وقد  الفترة،  تلك 
دائ��رة  تأسيس  إل��ى  حينه  في 
المشاريع  لتقييم  متخصصة 
حتى  المقاولين،  على  والرقابة 
تذهب  األم��وال  هذه  أن  نتأكد 

للغايات التي منحت من أجلها.
الفتره  تلك  في  رحلتي  بدأت 
وأن����ا أع��ت��ز ب��أن��ي ع��م��ل��ت مع 
مصرفي كبير هو األستاذ “مفلح 
أخد بيدي في تلك  عقل” والذي 
صغيرًا  شابًا  كنت  ألني  الفترة؛ 
وعشرين  أرب��ع  معه  ودّرب��ن��ي 
نائبه،  وكنت  تقاعد،  حتى  سنة 
وكان متخصصًا جدًا في التدريب 
ال��دراس��ات  بمعهد  المصرفي 
كثيرًا،  منه  وتعلمت  المصرفية، 
أن  فرصة  لي  أتيحت  وبعدها 
في  إدارة  مجلس  عضو  أك��ون 
البنك  مثلت  حيث  المعهد،  هذا 
التغيير  مرحلة  وقدت  العربي، 
في معهد الدراسات حيث طورنا 
ما يسمى الدبلوم المصرفي في 
االئتمان، وأنا أشرفت على إعداد 
المحاضرين،  واختيار  ال��م��واد، 

اآلن  ال���دراس���ات  معهد  وص���ار 
على  الشباب  من  جياًل  يخّرج 
م��س��ت��وى ع����اٍل م���ن ال��ث��ق��اف��ة 
ال��م��ص��رف��ي��ة، ب��االض��اف��ة إل��ى 
منحهم شهادة من وجهة نظري 
البكالوريس  تفوق  او  تعادل 
وكنا  الجامعات،  تمنحه  ال��ذي 
نتحدث أنا والدكتور “خليل” قبل 
بمعهد  دورة  والذي حضر  قليل، 
الدراسات سنتين دبلوم مصرفي 
أخذها  التي  المواد  أن  فيه  شعر 
كانت بالنسبة له أقوى مما أخده 
من الجامعة، والتي تمنح شهادة 
تضع اإلنسان على مسار، ولكن 
اإلنسان هو الذي يحدد في عمله 

أين يريد أن يذهب؟
 إذا أردنا أن نتطرق لموضوع 
أنتم  التحقتم  ال��ت��ي  ال����دورة 
مهم  والموضوع  حاليًّا،  فيها 
الحاكمية  ظل  في  خاصة  ج��دًا 
أنتم  ال��ب��ن��وك،  ف��ي  ال��ج��دي��دة 
المصرفي  العمل  أن  تعلمون 
تطور كثيرًا في السنين األخيرة 
مركزيات  هناك  أصبح  حيث 
مسار  جزأت  والمركزيات  عمل، 
عمليات  في  بالفروع  العمليات 

كلمة االستاذ محمد موسى مدير عام البنك االهلي االردني

م��ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  اإىل  ت���ه���دف  امل����رك����زي����ات 

الآن  ال���ك���ل���ف���ة  وت��خ��ف��ي�����س  الأخ�����ط�����اء 

هنالك �شيء مهم جداً يف البنوك وهو وحدة الرقابة املركزية
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النوع  وه��ذا  الفرع،  داخ��ل  تتم 
أي  مسار  وتتبع  تدقيقًا  خلق 
عملية، في السابق كان بالفرع 
الداخلي،  المدقق  اسمه  شيء 
وكان يراقب مسار كل العمليات 
من ضبط المحسوبات إلى آخره، 
اختلف  ال��م��وض��وع  ه��ذا  ولكن 
كبير  ضعف  هناك  أن  إذ  اآلن، 
ومسار  األداء،  على  الرقابة  في 
العمليات، والفروع نتيجة المسار 
البنوك  اتبعته  ال��ذي  الجديد 
تهدف  التي  المركزيات  وه��و 
األخطاء  حجم  من  التقليل  إلى 
وتخفيف  تحصل،  كانت  التي 
الكلفة بشكل كبير، ولكن اآلن 
هناك شيء مهم في البنك وهو 
وحدة الرقابة المركزية، والبنك 
المركزي سيصدر قريبًا تعليمات 
يلزم بها جميع البنوك بأن يكون 
ب��اإلدارة  مربوطه  إدارة  لديها 
إدارة  بعكس  للبنك،  التنفيذية 
المرتبطة  الداخلي  التدقيق 
كنا  وك��م��ا  اإلدارة،  بمجلس 
اآلن  خليل  والدكتور  انا  نتكلم 
نحن امام مسارين األهم فيهما 
المركزية  الرقابة  وح��دة  ه��و 
مجلس  قبل  اإلدارة  عين  وهي 
اإلدارة بحيث يتم التأكد من أن 
إجراءاتنا في  كل عملياتنا وكل 
البنك تسير وفق خطط مهمة، 
هناك  يكون  ان  يتطلب  وه��ذا 
دقيقة  عمل  وإجراءات  سياسات 
الرقابة  وح��دة  تستطيع  حتى 

المركزية أن تقوم بمهمتها.
أنتم في ورشة عمل مهمة جدًا 
القادمة وستستفيدون  للمرحلة 

جدًا من خبرات ومعرفة الدكتور 
“خليل” إن شاء اهلل من أجل ذلك 
أطلب منكم كلكم أن تأخذوا هذا 
الجد، ألن  الموضوع على محمل 
الدورات التدريبية مهمة، وتكمن 
ليس  المحاضر  ب��أن  أهميتها 
اكاديميًا،  شخصًا  وليس  نظريًا 
خبرة  لك  ينقل  يحاضر  وعندما 
سنين في محاضرة وهذه مهمة 
أن  ممكن  وم��ن  ج���دًا،  صعبة 
وتدرسها،  تسهيالت  طلب  تحلل 
ولكن الخبرة مهمة عندما تحول 
تعليمية  لمادة  التسيهالت  طلب 
الخبرة  كل  تصب  أن  والمطلوب 
مهمة  وهذه  تعليمية  مادة  في 
من  أطلب  وأن��ا  سهلة،  ليست 
يأخذ  أن  ف��رص��ة  إن��س��ان  ك��ل 
بهذا  يهتم  وأن  تدريبية،  دورة 

الموضوع.
اهلل  ش��اء  وإن  اهلل،  وفقكم 
متقدمة  بمواقع  قريبًا  نراكم 

في بنوككم شكرًا جزياًل.
العلمية  ال��م��ادة  تتضمن 
الرقابة  أنظمة  تقييم  لمادة 
 COSO مفهوم  وفق  الداخلية 
وإعداد خطة التدقيق المستندة 

للمخاطر ما يلي:
 Internal نظام الرقابة الداخلية

:Control System
- مفهوم نظام الرقابة الداخلية 

وفقًا لتعريف المعهد األمريكي
. )IIA( للمدققين الداخليين -

- تعريف نظام الرقابة الداخلية 
. )COSO( وفقًا لمفهوم

لنظام  الرئيسة  األه����داف   -
الرقابة الداخلية .

- أنواع الرقابة الداخلية .
ال��رق��اب��ة  ن��ظ��ام  م��ك��ون��ات   -

الداخلية:
- وسائل وأساليب تقييم نظام 

الرقابة الداخلية .
- التقييم الذاتي لنظام الرقابة 

:CSA الداخلية
 Work العمل  ورش  استخدام   -

.Shop
المسوحات  أسلوب  استخدام   -

.Survey
- تنفيذ ورشة عمل لتقييم ذاتي 

لنظام رقابة داخلية لنشاط 
تقسيم  خ���الل  م��ن  م��ح��دد   -
مجموعات  إل��ى  المشاركين 

وفرق عمل.
المستندة  التدقيق  خطة   -
 Risk Based Audit للمخاطر  

:Plan
المهنية  المحاسبة  معايير   -
ال��داخ��ل��ي  للتدقيق  ال��دول��ي��ة 

المستند للمخاطر
- الصادرة عن المعهد األمريكي 

:IIA للمدققين الداخليين
)السمات(  الصفات  - معايير 

  Attribute Standards
 Performance األداء  معايير   -

 Standards
- م����ع����اي����ي����ر ال��ت��ط��ب��ي��ق 
 Implementation Standards

-  بناء الخطة السنوية للتدقيق 
الداخلي المستند للمخاطر.

- إعداد تقرير التدقيق المستند 
للمخاطر .

إلع��داد  عمل  ورش��ة  تنفيذ    -
خطة تدقيق مستندة للمخاطر.
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المشاركين في ورشة عمل )تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم COSO وإعداد خطة 

التدقيق المستندة للمخاطر(2016/01/21-20

 الفاضلة نادين سامي سليم كسابرة/ بنك سوستيه جنرال.	 
 السيد جميل سهيل جميل هزو/بنك سوستيه جنرال.	 
 السيد تميم عدنان محمد مبيضين/بنك المؤسسة العربية المصرفية.	 
 السيد محمود غازي محمود الطالفحة/بنك المؤسسة العربية المصرفية.	 
 السيد صالح ابراهيم قريش/بنك األردن دبي اإلسالمي.	 
 السيد زيد ايوب ابو الليل/ بنك األردن دبي اإلسالمي.	 
 الفاضلة ميساء محمد الشخشير/بنك األردن دبي اإلسالمي.	 
 الفاضلة جورجيت األسمر/ البنك التجاري األردني.	 
 السيد إلياس بشار يوسف حداد/ بنك ستاندرد تشارترد.	 
 	.AJIB السيد زيد سعيد حماد/بنك االستثمار العربي األردني 
 	.AJIB السيد عمر نبيل الصايغ/ بنك االستثمار العربي األردني 
 السيد عبدالكريم شريف عبدالكريم حنون/ البنك العقاري المصري.	 
 االنسة دانا امين محمد سالم/ البنك العقاري المصري.	 
 الفاضلة عريب فهمي على حمودة /البنك األهلي األردني.	 
 السيد صفوان سهيل علي عصفور/ البنك األهلي األردني.	 
 السيد عبداهلل رمضان/مصرف الراجحي.	 
 السيد هيثم الطويل/مصرف الراجحي.	 
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كلمة الدكتور حيدر رشيد  
"عدن��ان  باألس��تاذ  نرح��ب 
ش��يوخ  م��ن  وه��و  الس��الخ"، 
المصرفيين في قطاع المصارف 
في األردن، وأنا كرئيس للنقابة 
الس��بعينات، وهو  أعرف��ه م��ن 
كمصرفي عتيق ، ويعمل عدنان 
الس��الخ اآلن مستش��ارًا لإلدارة 

العامة لبنك لبنان والمهجر. 
عمليًا ب��دأ حياته ف��ي البنك 
العثمان��ي، وه��و البن��ك ال��ذي 
تحول إل��ى بن��ك جرندليز، وقد 
أس��س بعدها بن��ك الصادرات، 
وأصب��ح مدي��رًا عامًا ل��ه، وبعد 
ذلك أس��س بنك لبنان والمهجر 
ل��إلدارة  المستش��ار  اآلن  وه��و 
العامة كما ذكرت، وأرحب أيضًا 
باألس��تاذ "عالء التميمي"، وهو 
اس��م علم  في مج��ال التدريب 
وظيفت��ة  وخبي��ر،  المصرف��ي 
الحالية مدير دائرة االئتمان في 
العرب��ي، وعمليًا معروف  البنك 
كمحاضر داخل األردن وخارجها، 
وبه��ذه الصفات وبه��ذه المواقع 
الت��ي يحتله��ا يعتب��ر بالنس��بة 
لن��ا أحد األش��خاص الذين نعتز 
ونس��تفيد  معه��م،  بالتعام��ل 
منهم، وسنبقى نستفيد منهم، 
ولذل��ك قلت س��نجمع المجد من 
أطراف��ه بس��بب وجود األس��تاذ 
"ع��الء"،  واألس��تاذ  "عدن��ان" 
طبيع��ة  حس��ب  أن��ه  وأعتق��د 

الورش��ة، وأس��ماء المش��اركين 
جي��دة  مس��تويات  لدين��ا  فيه��ا 
م��ن المش��اركين م��ن البن��وك 
أنن��ا تابعنا  المختلف��ة، وخاصة 
ب��أن البن��وك كانت معني��ة بأن 
تش��ارك، ولي��س س��رًا أن أقول 
لك��م بأن��ه كان الزم��ًا أن يكون 
العدد ضع��ف الحالي، لكن نحن 
نعلم، واألس��تاذ "عالء" يعلم أن 
العدد المثالي للورش��ات هذه ال 
يفض��ل أن  يتجاوز العش��رين، 
وكان من الممكن أن يكون العدد 
أربعي��ن يعن��ي حس��ب طبيع��ة 

اإلقبال الذي كان موجودًا.
 أن��ا ال أري��د أن أطيل عليكم 
ولكن أريد أن أتكلم عن النقابة 
قلي��اًل، ه��ذه نقابتك��م، وه��ذا 
مركز التدريب هو مركزكم لكن 
أحب أن أشير الى أن هذا المركز 

رغم أن النقابة عمليّا تدافع عن 
حقوقكم، وف��ي بعض الحاالت 
يكون هناك نوع من أنواع الشد 
والج��ذب مع إدارات البنوك إال أن 
ه��ذا المركز موج��ود بدعم من 
البن��وك، ولم يك��ن من الممكن 
أن يباش��ر ه��ذا المرك��ز عمل��ه 
ويتطور بهذا الش��كل دون دعم 
البنوك له، وهي ليست جميعها 

طبعا، وإنما عددًا كبيرًا منها .
مره أخ��رى أرحب ب��األخ "أبو 
الس��الخ"، كخبير  أحمد عدن��ان 
مصرف��ي، ومن ش��يوخ القطاع 
المصرفي في األردن، وأيضًا له 
تاريخ في التع��اون والعالقة مع 
النقابة بحكم كونه مسوؤاًل في 
عدد من البن��وك األردنية ، كما 
أرحب باألستاذ "عالء التميمي"، 

وبكم جميعًا.

الورشة التدريبية الثامنة عشر
برعاية السيد عدنان السالخ / مستشار اإلدارة العامة بنك لبنان واملهجر

 ) التحليل املايل لغايات اإقرا�شية (
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أواًل اهلل يعطيكم العافية 
أن��ا ال أري��د ان أتكل��م عن 
األرقام، فاألس��تاذ »عالء« هو 
صاحبه��ا ، وإنما أريد تقس��يم 
حديث��ي إل��ى قس��مين: األول 
صفة الموظف الجيد، والثاني 
صفة العم��الء الذي يتعاملون 

مع البنك .
أواًل : أي موظ��ف في البنك 
- وخاصة في االئتمان -، يجب 
أن يتحل��ى بالصدق، واألمانة، 
واإلخالص، والوالء للموسسة؛ 
ألن��ه مؤتم��ن عليه��ا ، ولذلك 
فل��دي نظري��ة - وأعتقد أنني 
ه��ي   يقوله��ا-  ش��خص  أول 
أن��ك إذا أردت أن تك��ون قويًا، 
وتس��تمر ف��ي قوت��ك مرفوع 
ال��رأس، ال تفع��ل ش��يئًا ف��ي 
الخف��اء ال تس��تطيع فعله في 
العل��ن ، بمعنى أن��ك لو كنت 
في مجتمع، وكان هناك حديث 
هن��اك  وكان  الرش��وة،  ع��ن 
شخص مارس��ها في الخفاء ، 
وال يعل��م به��ا غي��ر اهلل ، فإذا 
ذكرت الرشوة، سوف يخفض 

رأس��ه تلقائيًا، بينم��ا لو كنت 
نظيفًا س��وف تبقى كل العمر 

مرفوع الرأس. 
أم��ر آخ��ر ال تجع��ل العميل 
يس��تلم عجل��ة القي��ادة، حيث 
يجب أن تكون أنت المس��يطر، 
وأحس��ن صفة للموظف الجيد 
أن يق��ول  »ال« عندم��ا تك��ون 
كلم��ة »ال« ه��ي الصحيح��ة،  
وال تخج��ل، وال تخاف، واألهم 
من ذلك عندم��ا تكون متمكنًا 
ويأت��ي إليك عمي��ل، ال تجعله 
العلي��ا  اإلدارة  ب��أن  يش��عر 
ه��ي م��ن يأخ��ذ الق��رار ف��ي 
المعام��الت، ألن القيادة العليا 
تأخذ القرار بناًء على توصيتك 
، ولذلك يجب أن يكون جوابك 
أنني س��وف أدرس الموضوع، 
خ��الل  الج��واب  وأعطي��ك 
48/24 س��اعة، فإذا كان الرد 
بالرفض أستش��ر م��ن أردت، 
وال يجب أن تق��ول للعميل أن 
المعاملة  رفضت ، ولكن يجب 
علي��ك أن تقول أن المعاملة ال 
تتناسب مع سياسة البنك بعد 

الدراس��ة، ف��ي تل��ك الحالة ال 
يستطيع العميل تجاوزك  إلى 
اإلدارة العلي��ا، ويحترم قرارك 
أكث��ر م��ن أن يق��وم بتحميل 
الموضوع لمن هو أعلى منك، 
وذل��ك خط��أ ، أن��ت تعمل في 
موسس��ة لذلك يجب أن يكون 
الجواب مؤسسيًّا وليس جوابًا 
فرديّ��ًا ، ألنه ل��م يتم رفض 
اإلدارة باألصل  المعاملة م��ن 

دون دراسة .
ثانيًا : صف��ات العميل لدي 
نظري��ة تقول  بأن��ه ال يمكن 
لمؤسس��ة مالية، أو مصرفية، 
أو دائن أن يتعثر أو أن يخس��ر 
عليه��ا  القائمي��ن  كان  إذا 
يتمتع��ون بصفة هامة، وهي 
النظاف��ة وال أعن��ي بالنظافة 
الش��خصية(،  )النظاف��ة  هن��ا 
بل أعن��ي الص��دق، واألمانة، 
، وهن��اك ش��يء  واالخ��الص 
يمكن أن نتذكره دائمًا، هو أن 
اهلل س��بحانه وتعال��ى موجود 
، وه��و يمنعن��ا م��ن الوق��وع 
بالخطأ، وهذا موجود بالفطرة 

كلمة السيد عدنان السالخ مستشار اإلدارة العامه يف بريوت / بنك لبنان واملهجر

�شيئًا  تفعل  ل  ق���ي��ًا  ت��ك���ن  اأن  اأردت  اإذا 

ال��ع��ل��ن  يف  ف��ع��ل��ه  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ل  اخل���ف���اء  يف 

ل يوجد عمل اأو معلومة �شعبة يف الأعمال امل�شرفية كافة
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فكثي��رون م��ن ) المس��يحيين 
والمس��لمين وحت��ى اليه��ود ( 
يعملون حس��ب األصول، فإذا 
كن��ت أنت مؤتمن على ش��يء 
فيجب أن تحافظ عليه حس��ب 
األصول م��ع أي عميل، ويجب 
أن تستفس��ر عن سمعتة قبل 
أن تقرر البحث عن الضمانات، 
ولذل��ك يج��ب أن تبح��ث ع��ن 
العميل الذي يتصف بالسمعة 
الجيدة سوأ كان فردًا أو شركة 
، هل هو حسن السمعة ؟ هل 
عمله جيد ؟  هل إدارة الشركة 
فاس��دة؟ ولذلك يجب أن تقوم 
بزي��ارة ميداني��ة، وه��ي جدًا 
مهم��ه س��واء كانت ش��ركة أو 

دكانًا أو مزرعة، أو غير ذلك .
 مث��ال على ذل��ك، كنت في 
لن��دن، وذهب��ت إل��ى اإلفطار 
في الفندق الذي كنت أس��كن 
في��ه ، فوج��دت كل العاملي��ن 
يضحكون بصوت عاٍل، فقلت 
له��م ) يبدو أنكم س��عداء جدًا 
في عملك��م (؟ فأجاب��وا: نعم 
نح��ن كذل��ك ، ولذل��ك اإلدارة 
التي تجع��ل الموظف مرتاحًا، 
وفي نفس��ية جيدة ومعنويات 
عالية، هي الشركة التي يجب 

أن تتعامل معها. 
بالمقاب��ل، هناك ش��ركات 
ومصانع قب��ل أن تدخل إليها، 
تدرك أنها عميل غير مناس��ب 
للبن��ك،  وهن��ا أري��د أن أقول 
دائم��ًا يج��ب علي��ك أن تختار 
العميل الجيد، وليس العكس، 

وتبدأ أنت بالمبادرة باإلتصال 
ه��و  يق��وم  أن  ولي��س  ب��ه، 
باإلتصال بك، ويجب أن تقبلوا 
ب��أي دورة تدريبي��ة تع��رض 
عليكم، وأش��يد هنا بالدكتور 
»حيدر رشيد » وما قام به في 
المساهمة بإنشاء هذا المركز 

التعليمي الرائع . 
ال يوج��د عم��ل أو معلوم��ة 
صعب��ة ف��ي األعم��ال البنكية 
كاف��ة، ولك��ن يج��ب عليك أن 
تس��أل وتبحث ف��ي اإلنترنت، 
حت��ى تص��ل إل��ى المعلوم��ة 
س��ألت  إذا  ألن��ه  الصحيح��ة؛ 
خصوص��ًا  تس��تفيد  فس��وف 
بوج��ود اإلمكاني��ات المتوفرة 
لديك��م، وهنا نق��ول يجب أن 
الجماعي  العم��ل  تتوف��ر روح 
للموظ��ف الجيد م��ع معرفتي 
بع��ض  ف��ي  يحص��ل  بم��ا 
الشركات والبنوك من منافسة 
بين الموظفي��ن ، ولكن يجب 
أن تعتم��د على م��ا هو متوفر 
لدي��ك م��ن إمكاني��ات  حت��ى 
تس��تطيع تحقيق الهدف الذي 

ترغب به .
في جانب آخر، يجب عليكم 
المناس��بة  الش��ركة  اختي��ار 
فهناك ش��ركات تحت سيطرة 
 One man(   ش��خص واح��د
show(، وه��ذه القضي��ة يجب 
االعتب��ار،  بعي��ن  نأخذه��ا  أن 
هل لديه أوالد يمتلكون خبرة 
أو ال؟  ف��إذا كان الج��واب »ال« 
نقوم باالعت��ذار لهم، وكذلك 

الش��ركات الت��ي لديها مجلس 
إدارة ، نح��اول أن نبح��ث ع��ن  
أعضاء مجلس اإلدارة هل هم 
أم فاس��دون؟،   جيدون وأكفاء 
وعلي��ه نأخذ القرار المناس��ب 
الش��ركات  الكثير من  فهن��اك 
التي س��رقها أعض��اء مجالس 

اإلدارة.
هذا باختصار ما يمكن قوله 
فيما يتعلق بالبنك والمعامالت 

البنكية إداريًّا ،وليس ماليًّا 
أتمنى لك��م التوفيق ويجب 
عملي��ات  تتقن��وا  أن  عليك��م 

االئتمان جيدًا.   
العلمية ما  الم��ادة  تتضمن 

يلي:
مقدمة عن التحليل المالي.

- رأس المال العامل : 
- الدورة التشغيلية والدورة 
النقدي��ة وصاف��ي راس المال 

العامل واالستثمار العامل . 
الم��ال  راس  ادارة  أهمي��ة 
العامل وقرارات االستثمار في�ه                                 
- سياسة المنشأة في ادارة 
راس المال العامل وتمويله . 

تحليل مخاطر بنود القوائم 
المالية . 

الهيكل المالي : 
- محددات الهيكل المالي. 

االقتراض  - مزايا وعي��وب 
من وجهة نظر المقترض . 

 - الرفع المالي والتشغيلي. 
خصائ��ص مصادر التمويل 

المختلفة .





أسماء المشاركين في الورشة : 
	 السيدة زهراء مصطفى محمد/ بنك سوستيه جنرال

	 السيد ثائر رأفت بسيم الهلسة / بنك المؤسسة العربية المصرفية
	 السيدة بدور نمر علي البلبيسي / بنك المؤسسة العربية المصرفية

AJIB السيد  فهد صالح محمد عبد الجواد/ بنك االستثمار العربي 	
AJIB السيد عالء هشام محمود أبو عياد / بنك االستثمار العربي 	

	 السيدة اآلء أبو زايد / بنك االتحاد
	 السيدة نسرين الدجاني / البنك االستثماري

	 السيدة هبة العيسى / البنك االستثماري
	 السيدة كندة حجر / البنك االستثماري

	 السيد غسان يعقوب عبداهلل أبو حلو / بنك ستاندرد تشارترد
	 الفاضلة رهام سالم سالمة الحديدي / البنك العربي اإلسالمي

	 الفاضلة هبة احمد صبحي العيادي / البنك العربي االسالمي
	 السيد مراد عمران عبداهلل أبو دهيم / بنك لبنان والمهجر

	 السيدة هديل زياد محمود سعد الدين  / بنك لبنان والمهجر
	 السيدة ريما غنام أحمد جرار / بنك لبنان والمهجر

	 السيد زيد سامي جورج خوري / البنك العربي
	  السيد علي نبيل حسين أبو طاعة / البنك العربي

	 السيد زيد الفلوح / بنك االسكان
	 السيد نسيم شجراوي / بنك االسكان

	  السيدة ندى زكى عبد النبي / البنك العربي
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كلمة الدكتور حيدر رشيد  
يعطيك��م  اهلل   ، الخي��ر  صب��اح 

العافية 
أرح��ب بك��م وأرح��ب باالس��تاذ 
»أحم��د الخ��ب« الرئي��س التنفيذي 
وبالنس��بة  الراجح��ي  لمص��رف 
القطاع  العاملي��ن في  للمصرفيين 
المصرف��ي فه��و مع��روف ومألوف 
، وبالنس��بة ل��ي فهو مأل��وف جدًا ، 
ب��دأ »أحمد الخب« عمل��ه في البنك 
العربي س��نة 1975 وبش��كل عام 
عم��ل ف��ي مجموع��ة م��ن البنوك، 
  ABC وخبرته الرئيسة ما بين بنك
،و البن��ك األهلي قبل أن يصل إلى 
مص��رف الراجح��ي ، نحن ع��ادة ما 
نس��تضيف ونح��ب أن يك��ون معنا 
م��دراء عامي��ن الفتت��اح مث��ل هذه 
الورشات، حيث إن ذلك يعكس أواًل 
مدى التعاون والعالقات الودية بين 
النقابة والبنوك و يعكس ذلك ثانيًا 
تجربتهم ومعرفته��م بهذا القطاع  
)هذا يتعلق بالم��دراء الذين لديهم 

خبره طويلة ( .
ايض��ًا أرح��ب باألس��تاذ »عدنان 
ناج��ي« المدي��ر التنفي��ذي/ البن��ك 
المرك��زي - دائ��رة الرقاب��ة عل��ى 
البنوك وهي من أهم الدوائر. وهو 
معروف بالنس��بة لنا وليس��ت المرة 
األول��ى الت��ي نس��تضيفه أو يكون 
معنا م��ن أجل تقديم م��واد علمية 

تتعل��ق  بقضاي��ا مصرفي��ة هام��ة 
وهذه المرة معي��ار اإلفصاح المالي 

رقم 9 .
بطبيع��ة الحال أفتتح��ت النقابة 
ه��ذا المركز وه��و مرك��ز للتدريب 
للنقاب��ة و  - وبتقدي��ري كرئي��س 
رئيس لمجلس إدارة المركز - فقد 
حقق نجاحًا كبي��رًا جدًا ، ولكن هذا 
النجاح بين قوسين ) لم يكن ممكنًا 
دون دع��م إدارات البنوك المتفهمة 
والت��ي تعل��م أهمي��ة التع��اون مع 
النقاب��ة أواًل، وثانيًا أهمية التدريب 
م��ن خ��الل عم��ل مؤسس��ي مث��ل 
العمل الذي نقوم به(،  ولذلك الدور 
الذي يقوم به هذا المركز - وبدعم 
م��ن البن��وك - ه��و دور مه��م جدًا 
المصلحة  وإيجابي، وينعكس على 
العام��ة للموظفي��ن أنفس��هم أوال 
كأش��خاص وأيض��ًا للبن��وك الت��ي 

أرسلتهم ليمثلوها.
بطبيع��ة الحال لدين��ا نموذجان 
للتعامل مع البنوك في هذا المجال، 
البنوك التي تدع��م المركز وتكون 
المش��اركة لها مجاني��ة ، أو البنوك 
الت��ي ال تدع��م المرك��ز لس��بب أو 
آلخر فإن المشاركة تكون مدفوعة 
األج��ر، وبس��عر رمزي وه��و 100 
دينار عن المشارك الواحد لليومين 
، وذل��ك ألننا مؤسس��ة غير ربحية، 

وبالتالي الوضع مختلف.   
المرك��ز ناج��ح، وحق��ق نجاحات 
كبيرة بفض��ل دع��م إدارت البنوك 
المتفهم��ه وتعاونه��ا، وأرج��و اآلن 
أن يتفضل األس��تاذ “أحم��د الخب« 
بافتتاح هذه الورش��ة  ومن ثم تبدأ 
الورش��ة أعماله��ا، ونتح��دث بعدها 
القادمين  اليومي��ن  ع��ن س��يناريو 

فأهاًل وسهاًل.

مركز التدريب املصريف والعمالي يواصل عمل ورشاته التخصصية

الورشة التدريبية التاسعة عشر 
برعاية السيد أحمد الخب الرئيس التنفيذي ملصرف الراجحي

)معيار الف�شاح املايل رقم 9(
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أعتقد أن ش��بابنا تس��تحق أن 
يك��ون عل��ى مس��توى ع��ال من 

المعرفة والقدرة
»حي��در«  الدكت��ور  أش��كر 
صديقي العزيز، وأش��كر النقابة 
على دعوتها لرعاية ورشة العمل 
المهم��ة، وأرح��ب أيضًا باألس��تاذ 
أخون��ا وزميلنا،  ناج��ي«  »عدنان 
ففي أي مجال لالطالع والمعرفة 
مرح��ب في��ه، ومهم ج��دًا خاصة 
المصارف  العاملين ف��ي  لقط��اع 
والفك��رة التي طرحته��ا النقابة، 
وبدأت فيها من فترة لعقد ورشات 
عمل أو ندوات، وهذا دور إضافي 
للنقابة غير مطلوب منها، وال في 
نظامها، وإنما جاء كقيمة مضافة 
للنقابة؛ من أجل العاملين الذين 
ترعاه��م وتدافع ع��ن حقوقهم، 
وتزي��د معرفته��م، وتحس��ن من 
قدراته��م، وه��ذا دور مه��م جدًا 
ومطلوب من كل المؤسسات ذات 
العالق��ة بالعاملين في المصارف 
والمف��روض أنه��ا تكث��ف دورها 
ف��ي ه��ذا المج��ال أكث��ر وتنفق 

وتستثمر.
  نح��ن المخضرمي��ن بقط��اع 
المص��ارف نس��تطيع الحديث عن 
التاري��خ ، وبإعتق��ادي م��ن خالل 
تجاربن��ا وطبع��ًا احتكاكن��ا بكثير 
م��ن العاملي��ن ف��ي المؤسس��ات 
المصرفية، فنحن بحاجة لتطوير 

قدراتن��ا أكث��ر وأكث��ر، وإذا أردت 
أن تق��ارن مع التاري��خ فأعتقد أن 
النس��ب األردني��ة ف��ي المصارف 
تراجعت، وه��ذا ال يعتبر اتهامًا أو 
انتقادًا بقدر ما هو إقرار بحقيقة 
ناتجة ع��ن عوامل كثي��رة أهمها 
انح��دار المس��توى التعليمي في 
وح��دي  لس��ت  لألس��ف  األردن، 
من يتح��دث عن إنحدار مس��توى 
التعليم، وكل يوم نقرأ الصحف، 
ونطل��ع عل��ى دراس��ات مس��توى 
التعلي��م عندن��ا إذ ن��رى لالس��ف 
تراجعًا وبش��كل كبير ج��دًا ففي 
دول كثيرة تطور مستوى التعليم 
لدرج��ة رائع��ة ج��دًا، ومخرج��ات 
التعليم أصبحت تتنافس في كل 
العالم وال أريد الدخول في أسباب 
تده��ور التعليم ف��ي األردن، ألن 
ه��ذا موض��وع ش��ائك ل��ه خبراء 

ومتخصصين . 
أنا أعتقد أن ش��بابنا يس��تحق 
أن يك��ون على مس��توى عاٍل من 
والعمال��ة   ، والق��درة  المعرف��ة 
بالنزاه��ة  معروف��ة  األردني��ة 
مقارنة م��ع عمالة الدول االخرى، 
ونح��ن نع��رف ذل��ك م��ن تجربة 
عمالنا ف��ي دول الخليج، فوالئهم 
وانتمائه��م لعمله��م كبي��ر جدًا، 
وعلى س��بيل المثال الهنود كانوا 
أقلي��ة مقاب��ل االردنيي��ن رغ��م 
أنه��م كعمالة كانت أرخص فماذا 

حدث بعد ذل��ك ؟ لقد حدثت ثورة 
تعليمية ف��ي الهن��د  ركزت على 
ونوعيتها   ومس��تواها  المعرف��ة، 
التي أصبحت على مستوى كبير، 
فأصب��ح الهن��ود من أكث��ر الناس 
فرئي��س  بالتكنولوجي��ا،  إلمام��ًا 
جوج��ل هن��دي ورئي��س س��يتي 
بنك هندي و رئيس بيبسي كوال 
إم��راه هندية ، في الس��ابق كان 
األردنيون ه��م أصحاب المناصب 

العليا في دول ا لخليج . 
المصرف��ي  تام��ة  بصراح��ة 
الناج��ح ال يمكن ان يك��ون ناجحًا 
إال اذا تسلح بثالثة أمور أساسية: 
أوله��ا: المعرف��ة، فالمعرفة قوة، 
والمعرفة وأنتم أدرى ما شاء اهلل 
قدرتكم عل��ى االط��الع أصبحت 
أكثر منا بكثي��ر ، نحن عندما كنا 
نبحث ع��ن المعلومة كن��ا نعاني 
كثيرًا، يعني ليس سهاًل ألنها لم 
تكن متوفرة بس��هولة، كنا نبحث 
في أمهات الكتب أو في منشورات 
ومجلدات، وكان البحث صعبًا ألنه 
لم يكن هناك وسائل تكنولوجيا 
تس��اعدنا بينم��ا هذه ف��ي األيام 
ف��إن وس��ائل المعرف��ة أصبح��ت 
متاحه بش��كل كبير جدًا، وبعمق 
كبي��ر، وتنوع هائ��ل، فقط ابحث 
عن  أي شي تريده ستجده، و كنا 
نبح��ث ع��ن قصاص��ة ورق حتى 
نقرأ أي ش��يء نحاول أن نستفيد 

كلمة السيد أحمد الخب الرئيس التنفيذي ملصرف الراجحي

ث��الث��ة ع��ن��ا���ش��ر اأ���ش��ا���ش��ي��ة ي��ج��ب ت���اف��ره��ا يف 

وال�شخ�شية والنزاهة  املعرفة  الناجح  امل�شريف 
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من��ه في معرفة أي��ن نجد أماكن 
للتدريب ونس��أل الخب��راء عن أي 
ش��يء، اآلن تس��تطيع أن تثق��ف 
وبصراح��ة   ، وتعلمه��ا  نفس��ك، 
األس��اس ف��ي اإلع��داد، حيث إن 
موظ��ف المص��رف يك��ون عن��ده 
اس��تعداد ورغب��ة وإيم��ان بأن أي 
معلومة إضافية تعطيه قوة أكثر 
وتعطيه قيمة أكثر، يعني سعره 
ي��زداد بق��وة معرفت��ه، ويجب أن 
ندرك هذا الش��ي بشكل أساسي 
وكما ذكرنا أن المعرفة موجودة، 
المعرفة هي معرفتك في األمور 
المصرفي��ة العملياتي��ة البحت��ة، 
وه��ي مهم��ة لكنها غي��ر كافية، 
وهذا مجتمعنا يعتمد علينا فمثال 
ال��دوالر،  يس��ألونك ع��ن أخب��ار 
ماذا حل باالقتص��اد األمريكي أو 
الروس��ي ويبدأون باإلستفس��ار؛ 
ألنه��م يتوقعون من��ك أن تعرف 
كونك مصرفيّ��ًا، حيث إن الناس 
تح��اول أن تلجأ ل��ك، وحتى تأخد 
من��ك المعرف��ة فس��عة اطالعك 

يجب أن تكون كافية.
كنت ف��ي الس��ابق أدرب على 
االعتم��ادات المس��تندية، وكن��ت 
أشرح للشباب عن البواخر، أحضر 
لهم ص��ورًا عن كيفي��ة التحميل 
ف��ي الباخرة، وش��رحًا كاماًل عنها 
متوف��رًا م��ن منش��ورات غرف��ة 
التجارة الدولية بطريقة مبسطة 
حتى يعرفوا عن التجارة ليشتغل 
ويوس��ع معرفت��ه لش��ي أعمق و 
أكثر، وهذه تعطي��ه قوة إضافية 

أكثر.
النزاهة هي العنصر األساسي 
الثان��ي للمصرف��ي الذي يس��عى 
ًاوناجحًا،  ليكون مصرفيًا متمي��ز 
والمصرف��ي دون نزاه��ة فاش��ل 

مهما كانت الصورة التي يعطيها 
لنفس��ه، ويج��ب علين��ا أن ندرك 
ذلك، وهن��ا أحيانًا تتململ بعض 
تعليم��ات  م��ن  البن��وك  إدارات 
والس��لطات  المرك��زي،  البن��ك 
النقدي��ة في التقي��د بالتعليمات، 
وبعضه��م يق��ول نح��ن ش��ركة 
ولدين��ا مس��اهمين ونملك رأس 
م��ال، كل هذا صحي��ح، لكن في 
البنوك الش��يء ال��ذي يختلف عن 
أي تج��ارة ف��ي العال��م ه��ي أن  
الن��اس يأتمنوك عل��ى ودائعهم، 
رأس  قيمته��ا  تتج��اوز  والت��ي 
مال��ك أضعاف األضع��اف ما دمت 
ق��د ائتمنت عل��ى ودائ��ع فأنت ال 
تس��تطيع أن تقول أنن��ي أريد أن 
اتص��رف وكأن��ه رأس م��ال؛ ألن 
هذا لي��س رأس مالك وإنما هذه 
تحاف��ظ  أن  أردت  وإذا   ، أمان��ات 
عليها بالدرجة األولى ، وأردت أن 
تنميه��ا بالدرج��ة الثانية، فمعنى 
ذل��ك أن��ت فاش��ل إذا ل��م تنميها 
وتحافظ عليها، وأي خسارة  لهذه 
االمان��ات كأن��ك تخ��ون األمانه، 
حت��ى في الفكر الديني المس��الة 
صعب��ة جدًا، فما بال��ك في القيم 
الت��ي نعيش��ها فالنزاهة مس��ألة 
مهمة جدًا، وأنت��م منكم أصحاب 
خب��رات، وأنت��م تعلم��ون أهمية 

ترافق النزاهة مع المعرفة.
  البعد الثالث هو الش��خصية، 
والش��خصية ال ه��ي ش��كل، وال 
عيون زرق، وال عيون ملونة، إنما 
الش��خصية هي مكون��ات كثيرة 
طبعًا الشكل جزء مهم منها لكنه 
لي��س الج��زء األهم، الش��خصية 
تلق��ى القب��ول، األس��اس عندما 
تع��رف كيف تتواص��ل مع الناس، 
وهذه تتطلب ق��درات أنت تبنيها 

عل��ى  نأت��ي  وهن��ا  بنفس��ك، 
المعرف��ة، كلم��ا زادت معرفت��ك 
تحس��نت قدراتك على التواصل؛ 
ألن التواص��ل هو تعبير، لذا يجب 
أن يك��ون لديك مخزون��ًا لغويًا ال 

يأتي وأنت جالس.
أود التأكيد في النهاية وبجملة 
واح��دة عل��ى أن القي��ادة ليس��ت 
تعيين��ًا ، فالمدي��ر يت��م تعيين��ه، 
أم��ا القائ��د - وهو المله��م- فهو 
ال��ذي يحس اآلخرين بأنه يضيف 
لهم ش��يئًا إضافة نوعية حقيقية 
تفيدهم عل��ى مس��توى الحياة ، 
وفي العم��ل المصرفي المهم أن 
يش��عر اآلخرون ب��أن لديك قيمة 
مضاف��ة، ف��إذا ل��م تك��ن لدي��ك 
اإلمكانية لذلك فأنت لست قائد  .
أحييك��م م��رة أخ��رى وأش��كر 
النقابة واألستاذ المحاضر متمنيًا 

لكم النجاح .
تتضمن المادة العلمية :

	 استعراض البرنامج للتطبيقات 
الجديدة لمعيار9.

	 فئات الموجودات المالية.
	 طرق القي��اس األولي والقياس 

الالحق.
	 إعادة التصنيف.

	 التدني وطرق قياسه.
مخاطر االئتمان.

.PD احتمالية التعثر 	
	 اإلفصاحات.
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السيد فادي محمود حسين جبرين / بنك اإلستثمار العربي األردني أجب	 
اآلنسة روان عدنان سعدي ملحس / بنك اإلستثمار العربي األردني أجب	 
اآلنسة ساندرا إبراهيم إسماعيل بصبوص / بنك اإلستثمار العربي األردني أجب	 
 السيد ياسر صالح غنيم / بنك اإلسكان للتجارة والتمويل	 
السيد عماد سالم عباسي / بنك اإلسكان للتجارة والتمويل	 
السيدة  لمى نايف عبد الفتاح البكري  / بنك اإلسكان للتجارة والتمويل	 
السيد محمد حسين محمد غنيم / بنك اإلسكان للتجارة والتمويل	 
الدكتورة رشا عصام عطااهلل المجالي / المؤسسة العربية المصرفية	 
السيد سامر مازن توفيق مسلم / المؤسسة العربية المصرفية	 
السيد فادي زياد خلف المصاروة / المؤسسة العربية المصرفية	 
السيد عبداهلل محفوظ ثيودور كشك / البنك التجاري األردني	 
السيد زياد جريس يوسف معايعة / البنك التجاري األردني	 
السيد عمر عبد الحافظ عبداهلل قطيش / البنك العربي	 
السيد أوج خالد محمد النبالي / البنك العربي	 
السيد نادر ريمون سليمان سليمان / البنك العربي	 
السيد محمد جميل عبد الكريم البقور  / البنك األهلي األردني	 
السيد كمال عبد الكريم عبد الهادي البوريني  / مصرف الراجحي	 
السيد فادي سالم صالح درويش  / مصرف الراجحي 	 
السيد احمد درويش / بنك عودة	 
السيد محمود جودي عبد الجواد صالح / بنك الكويت الوطني	 
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العمل  مؤتمر  عقد 
الثالثة  دورته  العربي 
مدينة  في  واالربعين 
الفتره  خالل  القاهرة 
 2016/4/9 بين  م��ا 
ولغاية 2016/04/16 
بمشاركة وفود عربية 
االنتاج  أط��راف  تمثل 
مثل  وق���د  ال��ث��الث��ة، 
برئاسة  وف��د  االردن 
الدكتور  العمل  وزي��ر 

نضال القطامين، وضم الوفد في عضويته 
عدنان الدهامشة مدير دائرة عالقات العمل 
في وزارة العمل  ، وعن أتحاد نقابات العمل 
أبو  وخالد  االتحاد،  رئيس  المعايطة  مازن 
المعايطة   كما ضم عن  و محمود  مرجوب 
رئيس  الراغب  أبو  عدنان  العمل  أصحاب 
الحمصي  زياد  والعين  االردن  صناعة  غرفة 
بني  موفق  و  عمان  صناعة  غرفة  رئيس 
وعدنان  وشاهرقرباع  غزاوي  وطالل  هاني 

غيث .
المؤتمر  في  كبيرًا  حضورًا  االردن  حقق   

المعايطة  م��ازن  الزميل  تكريم  تم  حيث 
إنتخاب  تم  كما  االردن،  عمال  أتحاد  رئيس 
عدنان أبو الراغب نائبًا لرئيس المؤتمر عن 
أصحاب العمل، و الدكتور حيدر رشيد رئيس 
النقابة العامة عضوًا في هئية الرقابة المالية 
عن العمال، والدكتورة كاثيا عباسي رئيسة 
الجمعية االردنية لسيدات االعمال عضوًا في 

لجنة شؤون المراءة العاملة.  
المؤتمر  أعمال  نهاية  في  تم  وقد  هذا   
إعادة انتخاب العين زياد الحمصي عضوًا في 
مجلس ادارة المنظمة –ونائبًا للرئيس ممثاًل 

آلصحاب العمل . 

العربية العمل  منظمة  م�ؤمتر  يف  ل��الأردن  هامة  م�اقع 
املنظمة  ادارة  جمل�س  لرئي�س  نائبا  احلم�صي  زي��اد  العني  •	
املالية ال��رق��اب��ة  هيئة  يف  ع�صواً  ر�صيد  ح��ي��در  ال��دك��ت��ور  •	
العربية  املراءة  �صوؤون  جلنة  يف  ع�صواً  عبا�صي  كاثيا  الدكتورة  •	

أخبار االتحاد العام والنقابات العمالية



م��ج��ل��ة ال��ح��وار26

خالل  المؤتمر  ون��اق��ش  ه��ذا 
الهامة  القضايا  من  ع��ددًا  انعقاده 

تندرج ضمن البنود اآلتية:
	 البند األول: تقرير المدير العام 

لمكتب العمل العربي.
	 البند الثاني: النظر في قررات 
مجلس اإلدارة السابقة وتوصياته، 

باإلضافة إلى عدد من المالحق.
تنفيذ  متابعة  الثالث:  البند   	
العربي  العمل  مؤتمر  ق����رارات 

السابق.
المالية  المسائل  الرابع:  البند   	

والخطة والموازنة.
	 البند الخامس: تطبيق اتفاقيات 

العمل العربية وتوصياتها.
المدير  مذكرة  السادس:  البند   	
حول  العربي  العمل  لمكتب  العام 
الدورة )105( لمؤتمر العمل الدولي 

)جنيف- حزيران / 2016(.
الهيئات  تشكيل  السابع:  البند   	
بمنظمة  والنظامية  الدستورية 

العمل العربية.
العمل  منظمة  إدارة  مجلس   	

العربية.
بمنظمة  المالية  الرقابة  	 هيئة 

العمل العربية.
النقابية بمكتب  الحريات  	 لجنة 

العمل العربي.
ال��م��رأة  ع��م��ل  ش���ؤون  لجنة   	

العربية.
الخبراء  لجنة  اعضاء  اختيار   	

القانونيين.
	 البند الثامن: تكريم رواد العمل 

العرب.
االقتصاد  دور  التاسع:  البند   	
االجتماعي والتضامني »التعاونيات« 

في زيادة فرص التشغيل.
	 البند العاشر: تبادل المعلومات 
العمل  أس��واق  تنظيم  في  وأثرها 

العربية.
تحديد  عشر:  ال��ح��ادي  البند   	
لمؤتمر   )44( ال��دورة  أعمال  مكان 
أعمالها  وج���دول  العربي  العمل 

)أبريل- نيسان/2017(.

العربي  العمل  مؤتمر  يعقد 
 ( المقر  بلد  في  السنوي  مؤتمره 
في  إال  العربية(  مصر  جمهورية 
العربية  ال��دول  أح��دى  طلبت  ح��ال 
ويتم  المؤتمر  أعمال  إستضافة 
نيسان  شهر  خ��الل  المؤتمر  عقد 
المدير  أعمال  ويتولى  عام  كل  من 
لهذه  العربية  العمل  لمنظمة  العام 
الدورة التي بدأت في العام الماضي 
السيد  أعوام  أربعة  لمدة  وتستمر 
فريق  عن  ممثاًل  المطيري  فايز 
العمال وهو الرئيس السابق التحاد 

عمال الكويت.

االردن عمال  احت��اد  رئي�س  املعايطة  م��ازن  الزميل  تكرمي  •	
املومتر لرئي�س  ن��ائ��ًب��ا  ال��راغ��ب  اأب���و  ع��دن��ان  اإن��ت��خ��اب  •	

أخبار االتحاد العام والنقابات العمالية

ال�صيد مازن املعايطة حلظة التكرمي
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إنجازات جديده للنقابة العامة للعاملني يف الصناعات الغذائية

وقع االتفاق نيابة عن شركة مياه األردن الرئيس التنفيذي 
المهن��دس “مني��ر عوي��س” ومدي��ر إدارة الم��وارد البش��رية 
المهندس “ناصر النابلسي”، كما وقعه نيابة عن النقابة السيد 
“أحم��د أبو خض��را” رئيس النقابة العامة، واآلنس��ة “بش��رى 
السلمان” عضو الهيئة اإلدارية، والسيد “جمال اربيحات” عضو 

اللجنة النقابية حيث تضمن االتفاق البنود اآلتية:

	 زي��ادة س��نوية للعام 2016 بنس��بة 4% م��ن الراتب 
األساسي مرتبطة بتقييم األداء السنوي. 

	 زيادة عالوة غالء المعيش��ة بقيمة 20 دينارًا لتصبح 
60 دين��ارًا لكافة العاملين في الش��ركة، وحس��ب أس��س 

التعويضات، والمنافع الوظيفية.
	 اس��تحداث ب��دل حضان��ة للعامالت المس��تحقات في 
الش��ركة بقيمة 25 دين��ارًا عن كل طفل وحس��ب أحكام 

المادة رقم 72 من قانون العمل األردني.
	  تش��كل لجنة من الفريقي��ن لمعالجة أي خلل يحدث 
عند تطبيق ه��ذا اإلتفاق تبدأ من تاري��خ نفاذها وتنتهي 

بعد مرور ستين يوما.
	 تلتزم النقابة بعدم المطالبة بأية منافع، أو تعويضات 
أو امتيازات وظيفية أخرى خالل فترة سريان هذا االتفاق.
	 تس��ري أح��كام ه��ذا اإلتف��اق اعتب��ارًا م��ن تاري��خ 

2016/1/1 ،  وتنتهي بتاريخ 2017/12/31.

وق��د وقع ه��ذا االتف��اق نيابة ع��ن الش��ركة الدكتور 
“أحمد بديع الحوراني” نائب رئيس مجلس اإلدارة/المدير 
العام، ووقعها عن النقابة السيد “أحمد أبو خضرا” رئيس 
النقاب��ة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والس��يد 
“يحي��ى القرع��ان” أمين س��ر النقابة العام��ة وقد تضمن 

االتفاق البنود اآلتية: 
	 صرف زياده س��نوية بنس��بة 7% تحتس��ب م��ن الراتب 

اإلجمالي.
	 تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين يسمى كلًّ من الطرفين ممثليه فيها؛ لمتابعة تنفيذ هذا االتفاق، وأي خالف ينشأ عنها.

	 تسري أحكام هذا اإلتفاق اعتبارًا من 2016/01/01 وتنتهي بتاريخ 2016/12/31.
	 يُحرر هذا اإلتفاق من ثالث نسخ يحتفظ كل طرف بنسخة، وتودع النسخة الثالثة لدى مندوب التوفيق في وزارة العمل.

كم��ا وقع��ت النقابة العامة للعاملين ف��ي الصناعات الغذائية اتفاقات جماعية أخرى مع ثالث ش��ركات عاملة في القطاع 
الذي تمثل العاملين فيه، وهذه الش��ركات هي ش��ركة الثلج الصودا والكازوز األردنية، وشركة األلبان الدانمركية األردنية، 
وش��ركة كراون الش��رق األوس��ط لصناعة العب��وات الكائنة، حيث تم بموجب هذه االتفاق تحس��ين أوض��اع العاملين في 

الشركات الثالث.

حقق��ت النقابة العامة للعاملين في الصناع��ات الغذائية مطالب جديدة لمنتس��بيها، والعاملين في 
الشركات التي تمثلها وقد تحققت هذه المطالب من خالل االتفاقات الجماعية اآلتية:

االتفاق الجماعي مع شركة مياه االردن

االتفاق الجماعي مع شركة األلبان األردنية

واتفاقيات جماعية أخرى توقعها النقابة مع عدد من الشركات

أخبار االتحاد العام والنقابات العمالية
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يعقد مؤتمر العمل الدولي دورته )105( في مدينة جنيف في سويسرا التي هي مقر منظمة العمل 
الدولية، والتي يعقد بها المؤتمر سنويًّا منذ تأسيس المنظمة عام 1919م ، وسوف يعقد المؤتمر هذا 
العام خالل الفترة من 30 حزيران وحتى 11/ تموز / 2016، ويرأس وزير العمل الوفد األردني الذي 

يتشكل عادة من قبل أطراف اإلنتاج الثالثة: الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل.
وقد انتخب االتحاد العام لنقابات عمال األردن ممثليه إلى المؤتمر المذكور ضمن الوفد األردني من 

الزمالء:
 	 الدكتور حيدر رشيد األمين المساعد للعالقات الدولية في االتحاد /عضوًا أصياًل.

 	 السيد أحمد أبو خضرا األمين المساعد للعالقات الداخلية /مستشارًا.
 	 السيد همام المعايطة األمين المساعد للعالقات العامة /مستشارًا.

بعد اإلضراب الذي نفذه العاملون في شركة األبيض 
لألس��مدة والكيماويات، وفي ضوء تدخل وزير العمل 
ورئيس لجنة العمل النيابي��ة وأعضائها تم التوصل 
إلى توقيع اتفاق جماعي بين الش��ركة والنقابة حيث 
أكد الحرص عل��ى توطيد عالقات العمل الطيبة بين 
الطرفين، وقد وقع االتفاق باإلضافة إلى وزير العمل 
الدكت��ور »نضال القطامي��ن« ورئيس لجن��ة العمل 
النيابي��ة الس��يد »عب��داهلل عبي��دات« الدكت��ور »إياد 

الهنداوي« الرئيس التنفيذي في الش��ركة والس��يد »خالد زاهر الفناطس��ة« رئيس النقاب��ة العامة. ويتضمن االتفاق 
الذي تم توقيعه بتاريخ 2016/3/22 البنود اآلتية:

تعتبر مقدمة هذا االتفاق جزءًا ال يتجزأ من بنوده ويقرأ معه.	 
تلتزم الش��ركة بدفع المستحقات المتأخرة للعاملين، والمتمثلة بأجور الرابع عشر والخامس عشر من عام 2013 	 

، وأجر الثالث عشر من عام 2014 ، وصرف رواتب شهري شباط وآذار لعام 2016.
تلتزم الشركة بدفع مستحقات العاملين في صندوق التوفير الذي تم حله من قبل مجلس اإلدارة.	 
تفعيل التأمين الصحي حسب النظام المعمول به سابقًا.	 
تلتزم الشركة بصرف بدل العمل اإلضافي؛ المتأخر عن السنوات السابقة وفقًا ألحكام قانون العمل األردني.	 
تفعيل العمل بالزيادة السنوية وفق أحكام نظام الموارد البشرية للشركة.	 
تفعيل هيكلة الرواتب، والمسميات الوظيفية على جميع العاملين حسب النظام المعد لهذه الغاية.	 
تلتزم الشركة بإعادة العمال المفصولين إلى عملهم وعددهم 18 عاماًل.	 
يس��مح للشركة بعمل هيكلة إلخراج )100( عامل اختياريًا، وبموافقة الشركة على أن يصرف للعامل الذي يقبل 	 

خروجه من الش��ركة أجر أربعة أش��هر، والخاضع الشتراكات الضمان االجتماعي عن كل سنة خدمة بما ال يقل عن 
)5000( دينار، وال يزيد عن )25000( دينار، وتحس��ب كس��ور السنة بالنسبة والتناسب، وفي حال لم يصل العدد 

إلى )100( عامل، فللشركة الحق في استكمال العدد المطلوب من العمال، وإعالم النقابة بذلك.
تلتزم الشركة بعدم المساس بأي عامل شارك في اإلضراب من الناحية القانونية، واإلدارية، والمالية.	 
تلتزم النقابة بعودة جميع العمال إلى عملهم فور استالم مستحقاتهم.	 

ممثلو االتحاد العام لنقابات العمال إلى مؤتمر العمل الدولي

بعد نجاح االضراب اتفاق جماعي  بين نقابة العاملين في المناجم وشركة األبيض لألسمدة والكيماويات

أخبار االتحاد العام والنقابات العمالية
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)يوم العمال العاملي(

والمجلة بين أيديكم تطل علينا ذكرى األحداث 
بذكرى  تسميتها  على  العالم  اتفق  التي  الدامية 
عنوان  تحت  بها  االحتفال  ويجري  أيار  من  األول 
العالم  عمال  يقف  حيث  العالمي(،  العمال  )عيد 
ومراجعة  حساب  وقفة  النقابية  ومنظماتهم 
وإلرس��ال  النضالية  ومتطلباتهم  النتصاراتهم 
بأن  للعالم  بينهم  فيما  مشتركة  تضامن  رسالة 
أساس  عنصر  هو  المشترك  ونضالهم  وحدتهم 

من عناصر تحقيق مطالبهم المشروعة.
ما هو أصل الحكاية :

تع��ود خلفي��ة ه��ذا الي��وم الى الق��رن التاس��ع 
عشر ففي أميركا وكندا واستراليا، وقبل االعالن 
عن هذا اليوم بسنوات، كانت شيكاغو في القرن 
التاس��ع عش��ر تخوض نزاع��ات عمالي��ة كبي��رة 
لتخفي��ض س��اعات العم��ل إل��ى ثماني س��اعات 
أيار م��ن  م��ن  األول  ي��وم  فف��ي  الي��وم،  ف��ي 
عام 1886 نظ��م العمال في ش��يكاغو ومن ثم 

في تورينتو إضراب��ا ع��ن العم��ل ش��ارك فيه ما 
بي��ن 350 و 400 ألف عامل، طالبوا فيه بتحديد 
ساعات العمل تحت ش��عار "ثماني ساعات عمل، 
ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة" ، 
األمر الذي لم يَرق للس��لطات وأصحاب المعامل 
خصوصا وأن الدعوة لإلضراب حققت نجاحا جيدا 
وش��لت الحركة االقتصادية في المدينة، ففتحت 
الش��رطة النار عل��ى المتظاهرين وقتل��ت عددًا 
منه��م، ثم ألقى مجهول قنبلة في وس��ط تجمع 
للش��رطة أدى إل��ى مقت��ل إحدى عش��ر ش��خصا 
بينهم س��بعة من رجال الش��رطة واعتُقَِل على 
إث��ر ذل��ك العدي��د من ق��ادة العم��ال وحكم على 
س��بعة منهم باإلعدام، وعلى اآلخرين بالس��جن 
لفترات مُتفاوتة. وكان الجالد ينفذ حكم اإلعدام 
بالعمال السبعة بينما كانت زوجة اوجست سبايز 
أحد العمال المحكوم عليهم باإلعدام تقرأ خطابا 
كتبه زوجها البنه الصغير جيم يقول فيه  )ولدي 

الطابع األممي للذكرى يأخذ اليوم شكل التضامن في مواجهة االرهاب والتطرف

ذكرى االول من أيار
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ذكرى االول من أيار

الصغير عندما تكبر وتصبح ش��ابا وتحقق أمنية 
عمري س��تعرف لماذا أموت، ليس عندي ما أقوله 
ل��ك أكثر من أننى ب��ريء، وأموت من أجل قضية 
شريفة ولهذا ال أخاف الموت وعندما تكبر ستفخر 
بابيك وتحك��ى قصته ألصدقائ��ك(، وقد ظهرت 
حقيق��ة الجهة الت��ي رمت القنبل��ة عندما اعترف 
مدير الش��رطة وهو على ف��راش الموت بأن من 

رمى القنبلة كان واحدًا من عناصر الشرطة. 
الموآمرة الكبرى:

بعد هذه األح��داث الدامية ت��م محاكمة ثمانية 
م��ن ق��ادة العم��ال المضربي��ن الذي��ن اتهم��وا 
بالمس��ئولية عن إلقاء القنبلة ، وعن قتل رجال 
الش��رطة والعمال ، وقد صدرت األحكام بإعدام 
س��بعة منه��م ، وتم تنفيذ الحك��م فيهم، األمر 
ال��ذي أحدث حالة من االس��تياء والغضب العارم 
ليس في أمريكا فقط بل في كافة أنحاء العالم 
، وقد ظل��ت ذكرى هؤالء الش��هداء في الذاكرة 
العام��ة خ��الل الس��نوات التالية حتى تكش��فت 
الموآمرة وكشف مدير شرطة شيكاغو خيوطها 
الرئيسة وهو على فراش الموت معترفا بأن من 
أعدم��وا ال عالقة لهم بالحادث ، وأن محاكمتهم 
وإعدامهم كان في س��ياق خطة مش��تركة بين 
الشرطة وأصحاب األعمال من أجل احباط تحرك 
العم��ال وض��رب وحدته��م وحركته��م النقابية 

والعمالية .
بع��د االعترافات الخطيرة أعي��دت محاكمة قادة 
العم��ال الذين ج��رى إعدامه��م وت��م تبرئتهم 
وإع��ادة االعتبار لهم من جدي��د وتحولت ذكرى 
المج��زرة الدموي��ة الت��ي ذهب��وا ضحيته��ا إلى 
عيد عالم��ي يحتفل ب��ه العم��ال والنقابات في 
كاف��ة انحاء العال��م ، وقد أخذ هذا العيد ش��كل 
عيد وطني في دول المعس��كر االشتراكي قبل 
انهيار منظومة الدول االشتراكية بقيادة االتحاد 
الس��وفيتي ، ولكن االحتف��ال بهذا العيد ال يزال 
يج��ري في كاف��ة دول العالم كعي��د وطني في 

بعضها وعيد عمالي في بعضها اآلخر .

عيد العمال في األردن :
بقي االحتف��ال بعيد العم��ال العالمي في األردن 
اليس��ارية  السياس��ية   الق��وى  عل��ى  مقتص��رًا 
والمنظم��ات النقابية المختلف��ة ، وقد ظلت هذه 
الق��وى والمنظمات تطال��ب الحكوم��ات األردنية 
المتعاقب��ة باالعت��راف به��ذا العيد كعي��د وطني 
يحتف��ل ب��ه العم��ال ويعطل��ون أعماله��م حتى 
اعترف��ت حكوم��ة المرح��وم وصف��ي الت��ل بهذا 
العي��د كعيد وطني تعطل به المؤسس��ات العامة 
والخاص��ة أعماله��ا وقد اعتبرت القوى اليس��ارية 
والنقابي��ة ه��ذا االعت��راف انتصارًا له��ا وتحقيقًا 

لواحد من أهم شعاراتها في حينه .  
االحتف��االت  بي��ن  األردن  ف��ي  أي��ار  احتف��االت   

الحكومية واحتفاالت المعارضة السياسية: 
ش��هدت الفترة الزمنية ما بي��ن أحداث أيلول عام 
1970 وإلغاء األحكام العرفية س��نة 1989 حالة 
من االنقسام الحاد داخل المجتمع األردني نتجت 
عن غياب الديمقراطية ومظاهر االضطهاد والقمع 
وتسلط األجهزة األمنية على كافة مظاهر الحياه 
السياس��ية والنقابي��ة ، وقد تميزت ه��ذه الفترة 
بنفوذ قوي جدًا للقوى اليسارية والقومية  داخل  
النقاب��ات العمالية، ولم يكن يحول بين س��يطرة 
هذه القوى عل��ى قيادات غالبي��ة النقابات وعلى 
قيادة اإلتحاد العام للنقابات سوى التدخل الشرس 
ال��ذي كان يتم من قبل األجهزة األمنية الذي كان 
يأخذ أش��كااًل متعددة ، تبدأ من منع السياس��يين 
من العمل في المؤسس��ات الحكومية والخاصة ، 
وفصله��م من أعمالهم ، واس��تدعائهم للتحقيق 
معهم ، والتدخل في االنتخابات النقابية بش��كل 
شرس ، بالتعاون مع إدارات المؤسسات وأصحاب 
العم��ل  في العديد من الح��االت ، واالعتماد على 
أعوان ومخبرين داخ��ل النقابات العمالية بدوافع 
مختلف��ة ، واألخط��ر واأله��م من ذل��ك كان منع 
النقابيين اليس��اريين والقوميين من السفر إلى 
الخ��ارج حتى للمش��اركة في نش��اطات وفعاليات 
ومؤتم��رات نقابي��ة وعمالية مع إبق��اء هذا الحق 
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للنقابات أو النقابيين اآلخرين الموالين .
لق��د طال��ت هذه االج��راءات حوالي س��بع نقابات 
عمالي��ة وقياداته��ا ، وم��ن ضمنها نقابتن��ا التي 
أخذت أشكال التدخل في أعمالها من أجل إسقاط 
قيادته��ا والس��يطرة عليه��ا أش��كااًل مختلفة، لم 
تنجح حت��ى اآلن بطبيعة الحال ف��ي صرفها عن  

أهدافها .
عملي��ًا وخالل ه��ذه الفت��رة أخذ االحتف��ال بعيد 
العمال العالمي وخاصة  بعد االعتراف به من قبل 
حكومة المرحوم وصفي التل ش��كلين مختلفين 
أولهم��ا : االحتفال الرس��مي الحكوم��ي الذي كان 
يتم غالبا بش��كل باهت وبتحش��يد  مصطنع  من 
خ��الل حفل  خطابي محدود ، أما االحتفال الثاني 
ال��ذي كانت تنظمه النقابات القومية واليس��ارية 
وعددها س��بعة نقابات وعدد من الفروع واللجان 
النقابي��ة األخرى ف��كان ، يتم من خ��الل تنظيم 
رحل��ة جماعية للعم��ال وعائالتهم إل��ى منطقة 
دبين  يشارك بها اآلف العمال ، وتتخللها مظاهر 
مختلف��ة لالحتفال بالعي��د وأهمه��ا الكلمة التي 
كان��ت تلق��ى باس��م النقاب��ات المش��اركة وكان 
يلقيها في غالبية السنوات رئيس نقابتنا الحالي 
الدكت��ور حيدر رش��يد والذي كان رئيس��ًا للنقابة 

في ذلك الحين أيضًا  .
احتفاالت أيار بعد إلغاء االحكام العرفية :

عملي��ًا تراج��ع االس��تقطاب السياس��ي والنقابي 
بش��كل كبي��ر بع��د إلغ��اء األح��كام العرفية عام 
1989 ، وبع��د ذلك ونتيج��ة للتحرك الذي  قامت 
ب��ه النقابات اليس��ارية والقومية من أجل ضمان 
تمثيله��ا داخل قيادة االتحاد الع��ام لنقابات عمال 
األردن وتصحيح أوضاعه وذلك بتأسيس التجمع 
النقابي الديمقراطي ، والحوار الذي تم في حينه 
بإشراف رئيس الوزراء مضر بدران واالتفاق الذي 
جرى على تعديل النظام االساسي لالتحاد بحيث 
أصبح يعطي الحق لكل نقابة عمالية  بأن تمتثل 
ف��ي الهيئ��ة التنفيذية بعد أن كانت ه��ذه الهيئة  
تتش��كل قبل تعديل النظام األساس��ي من خالل 

انتخابات المجلس المركزي  الذي يس��يطر عليه 
ألس��باب متعددة أنصار التوج��ه الحكومي ، األمر 
الذي يس��مح بأن تتش��كل قيادة االتحاد من عدد  
محدود من النقابات ، أصبح��ت النقابات العمالية 
الس��بعة عش��ر ممثلة في الهيئة التنفيذية وبات 
االحتفال بعيد األول من أيار يتم من خالل قرارات 
الهيئة  التنفيذية ولم يخرج في غالبية الس��نوات 
عن احتفال رس��مي ، يرعاه جاللة الملك أو حفل 
خطاب��ي تحت رعاي��ة وزير العم��ل ، وفي بعض 
هذه االحتفاالت كان يتم تكريم بعض العمال أو 

القيادات النقابية .
العصر الذهبي الحتفاالت أيار:

يمك��ن القول ب��أن العصر الذهبي ال��ذي تفتقده 
الحرك��ة العمالي��ة اآلن كان ف��ي االحتفاالت التي 
كانت تجري قبل إلغاء األحكام العرفية عام 1989 
حي��ث كانت ه��ذه االحتفاالت تأخذ طابع��ًا عماليًا 
حقيقيًا ويش��ارك فيه��ا اآلف العم��ال ونقاباتهم 
, وف��ي كثير من الح��االت في تل��ك الفترة كانت 
السلطات الحكومية واألمنية تحاول منع أو عرقلة 
هذه االحتفاالت بش��كل أو بآخر ولكنها رغم كل 
ذلك كانت تتم بطريقة جماهيرية وعمالية تليق  

بالمناسبة العالمية .
األول من أيار اليوم:

يمر ذكرى االول من أيار هذه األيام والعالم يعاني 
من التط��رف واإلرهاب الذي إجتاح العالم وبات ال 
يف��رق بين طائفة أو دين أو عامل وصاحب عمل 

أو طفل أو إمرأة أو غير ذلك.
إن التضام��ن االمم��ي في مواجه��ة االرهاب بات 
الي��وم هو التضام��ن المطلوب م��ن أجل القضاء 
على ه��ذه اآلفه الخطيرة، وتبق��ى حركة العمال 
وتضامنه��م م��ن أج��ل الدف��اع ع��ن مصالحهم 
الطبيعي��ة قائمة جنبًا إلى جنب مع التضامن أجل 

وقف االرهاب والقضاء عليه.

ذكرى االول من أيار





قام مؤخرًا بلوجر صيني مهتم بتاريخ إمبراطورية »تشينج« بنشر 
مجموعة صور ألش��هر عمالق صيني عاش في تلك الفترة، حيث 
إن الصور تخص »زان تشي تشاي« الذي عاش في القرن التاسع 
عشر إبان فترة إمبراطورية »تشينج« التي تُعد آخر إمبراطوريات 
الصين قبل تحولها لجمهورية، حيث ش��اهده وقتها مجموعة من 
األوروبيي��ن الذين كانوا يزورون اإلمبراطوري��ة وقتها، ونصحوه 
بالس��فر إلنجلترا، وبالفعل هاجر زان تشي تش��اي النجلترا عام 
1865 ، وعمل فترة بالسيرك - كونه عمالقًا يلفت االنتباه بشدة 
- قب��ل أن ينضم إلح��دى الكلي��ات، والتي تعلم بها عش��ر لغات، 
وبعد وفاة زوجته الصينية تزوج »زان تش��ي تش��اي« مجددًا من 
ام��رأة إنجليزي��ة وأنجبت منه طفلين، ثم افتتح متجرًا لألعش��اب 

المستوردة من الصين، وتوفى عن عمر يناهز 50 عامًا.

أصب��ح االحتفال بيوم كذبة أبريل طقس��ًا عالميًًا يتبادل فيه الناس المزاح بالن��كات، والمعلومات الكاذبة، والمواقف 
الطريفة دون اكتراث، حتى صار اليوم هو عيد اللهو العالمي، فما هو سر اختيار أول أبريل لالحتفال بذلك الطقس 
الغري��ب؟ في الحقيقة، هناك أكثر من نظرية تحاول تفس��ير س��ر اختيار أول أبري��ل كيوم للكذب، حيث تؤكد بعض 
الكتابات أنه في عام 1564 قام الملك شارل التاسع بتغيير التوقيت السنوي في فرنسا ليبدأ في أبريل بداًل من أول 
يناير، وبالتالي صار األول من أبريل هو الموافق ليوم رأس الس��نة في فرنس��ا وغيرها من الدول التي طبقت هذا 

التقويم الحقًا.
وبعد أن عاد التقويم الميالدي يبدأ من شهر يناير مجددًا، قرر الناس استمرار االحتفال في األول من أبريل بإطالق 
الن��كات وتدبير المقالب، والمواقف الطريفة، ونش��ر الش��ائعات الطريفة المضحكة ليصب��ح اليوم هو يوم اللهو في 

العالم.
ومع حلول القرن الس��ابع عش��ر الميالدي أصبح االحتفال بأول أبريل طقس��ًا يشمل معظم سكان قارة أوروبا، ومنها 

انتقل االحتفال لباقي القارات. 
ولك��ن، هناك نظرية أخ��رى تؤكد أن االحتف��ال بيوم الكذب 
يتزام��ن مع االحتف��ال الهندي بعيد هول��ي )مهرجان األلوان( 
وال��ذي يتم إحي��اؤه في ليل��ة األول من أبري��ل، وذلك بقيام 
العام��ة م��ن طائفة الهن��دوس بتدبي��ر المقال��ب، والمواقف 

الطريفة.
بينما تؤكد كتابات أخرى أن االحتفال بهذا اليوم يعود للقرون 
الوس��طى، حي��ث كان يت��م اإلفراج ع��ن المرض��ى العقليين 
“المجاني��ن” ف��ي أوائل أبري��ل من كل عام كن��وع من الرأفة 

بهم، لذلك أطلق عليه “عيد جميع المجانين«.

إستراحة العدد

هل تعلم من هو أشهر عمالقة الصني عرب تاريخها؟ 

ه��ل تعلم م��ا هو أصل االحتفال بي��وم كذبة أبريل؟
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يعتب��ر ش��ارع Doyers الواق��ع 
بوالي��ة نيوي��ورك األمريكي��ة هو 
أغرب ش��وارع العالم؛ وذلك بسبب 
السمعة التي اكتس��بها كونه أكثر 

الشوارع دموية على مر التاريخ.
نيوي��ورك  والي��ة  أن  ورغ��م 
معروفة عالميًًا بأنها موطن الكثير 
م��ن العصاب��ات الصيني��ة لدرج��ة 
الس��ينمائية  األف��الم  معظ��م  أن 
المقدم��ة ح��ول المدين��ة تتمحور 
أحداثها ح��ول عال��م الجريمة بها، 
إال أن هذا الش��ارع يظل هو األسوأ 

عالميًًا.
ش��ارع Doyers  الواقع بمدينة 
مانهات��ن، والذي ال يتج��اوز طوله 
مئتي ي��اردة فق��ط يعتب��ر عنوانًا 
للعن��ف، والفوض��ى، والعنصرية، 
حيث اتخذته العديد من العصابات 
مقرًا لها، كما أنه كان يحوي العديد 
م��ن أندي��ة القم��ار ، وكان مركزًا 

لبي��وت البغ��اء خالل أواخ��ر القرن 
التاس��ع عش��ر. ومع حل��ول القرن 
العشرين، أصبح مليئًا بالمشاجرات 
العنيف��ة بي��ن العصاب��ات، وأصبح 
القتلى يتس��اقطون بشكل يومي 
في ذلك الشارع الذي أصبح سكان 
نيوي��ورك يتجنبون��ه؛ خوف��ًا م��ن 
تعرضهم لالعتداء إذا مروا بداخله.

ورغم ذلك، فإن الشارع يكتسب 
ش��هرة عالمي��ة كبي��رة لدرج��ة أن 
بعضًا ممن يتمتع��ون بالجرأة من 
الس��ياح األجان��ب يتواف��دون على 

زيارته كل عام. 
ه��ل تتمت��ع بالج��رأة الكافي��ة 
لزيارة ه��ذا الش��ارع والتنزه حول 

متاجره؟

يح��رص المواطن��ون الصيني��ون على ه��ذا الطقس 
اليومي الذي تتوارثه األجيال منذ مئات الس��نين، وهو 
ش��رب الماء المغل��ي في جمي��ع األوقات، وحت��ى أثناء 
تن��اول وجباته��م اليومية، فال تس��تغرب إذا علمتَ أن 

الصينيين يحبون شرب أكواب الماء الساخنة على مدار 
س��اعات اليوم، وحتى في فصل الصيف، وكذلك أثناء 
تناولهم الطع��ام، وذلك أنهم يؤمن��ون أن اإلكثار من 
شرب الماء الساخن يرفع من معدالت المناعة، ويحسن 
الحالة الصحية العامة، وأن شرب الماء الفاتر في درجة 
الحرارة العادية، أو حتى الماء البارد، أو المثلج سيؤدي 
في النهاي��ة إلى متاعب صحية جم��ة يمكنهم تالفيها 

بسهولة عن طريق شرب الماء الساخن.
وبحسب صحيفة  »LA Times«، فإن الشباب الصينيين 
الذين يرفضون االمتثال لتلك العادة الغريبة يتعرضون 
النتقادات ومضايقات من أفراد عائالتهم األكبر س��نًا؛ 
ألنه��م يخالفون التقاليد المتوارثة منذ قرون بش��كل 
علني، ويكون رد األجداد وقتها »الماء البارد سيصيبك 

بتقلصات في المعدة«.

إستراحة العدد

هل تعلم أين يقع أكثر الشوارع املخيفة يف العالم؟ 

هل تعلم ملاذا يصًر الصينيون على شرب املاء املغلي يف الطقس الصيفي الحار؟
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