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�أو  �أيديكم،  قد يكون هذ� �لعدد �جلديد من �ملجلة بني 

يف مر�حل طباعته �الأخرية عندما تظهر نتائج �النتخابات 

�لنيابية �لتي جرت �أو �ستجري بتاريخ 2016/09/20.

     �ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه د�ئمًا يف مثل هذه �حلاالت 

هو هل �ستحمل هذه �النتخابات جديدً� يف نتائجها من حيث 

�لدور �لذي يجب �أن يلعبه جمل�س �لنو�ب �لقادم يف �حلياة 

�لرقابي  �ل��دور  له  �سيكون  وه��ل  و�لت�سريعية؟  �ل�سيا�سية 

�آخر هل �ستتغري ت�سكيلة �ملجل�س من  �ملفرت�س؟ ويف جانب 

لت�سعهم  �لنتائج  �ستحملهم  �لذين  �الأ�سخا�س  تغري  خالل 

و�أخريً� هل �سيكون لهذ� �ملجل�س �سمة خا�سة  �لقبة؟  حتت 

�إلى  ��ستنادً�  �سابق �سمته �خلا�سة  به كما كان لكل جمل�س 

�لقانون �لذي جرت �النتخابات على �أ�سا�سه؟

عملّيًا، فاإن �أكرث �ملجال�س �لنيابية قربًا �إلى نب�س �ل�سارع 

جمل�س  �أول  كان  و�ل�سيا�سية  �الجتماعية  ل�سر�ئحه  ومتثياًل 

عام  جرت  �لتي  �لعرفية  �الأحكام  �إلغاء  بعد  ت�سكل  نيابي 

�لعك�سي  �ل�سد  وقوى  �حلكومة،  فاإن  �أي�سًا،  وعملّيًا   ،1989

مل تتحمل مثل هذه �لنتائج �لتي �أفرزت نو�بًا مار�سو� دورً� 

نيابَيًا حقيقَيًا، فبد�أت باإجر�ء عمليات تعديل على �لقانون 

�أج��ل  م��ن  �لدميقر�طية  �ل�����س��ورة  ت�سويه  �إل��ى  �إال  ت���وؤِد  مل 

د�خل  ودوره��م  �ملعار�سني،  �لنو�ب  ظاهرة  من  �لتخل�س 

�ملجل�س، ولتف�سيل جمل�س نيابي )على �ملقا�س( كما يقال، 

وكان �أبرز هذه �لتجليات �حلكومية قانون �ل�سوت �لو�حد 

�لنظر  نيابَيًا فارغًا من �مل�سمون بغ�س  �أفرز جمل�سًا  �لذي 

خالل  من  �ملجل�س  �إلى  و�سلت  �لتي  �خلا�سة  �حل��االت  عن 

بع�س �ملو�قع.

�لتعديل �الأخري �لذي جرى على قانون �النتخابات رمبا 

لن يفرز جمل�سًا نيابَيًا يختلف كثريً� عن �ملجال�س �ل�سابقة 

�أ�سا�س �لقو�ئم �ملفككة �سلفًا،  رغم �أن �لرت�سيح جرى على 

وخطر ذلك �سيظهر عند �إعالن �لنتائج �لتي �ستعك�س حجم 

تهرب �ملر�سحني �لكبري من �اللتز�م بالقو�ئم �لتي مل تت�سكل 

�لتي  �لرت�سح  عتبة  تخطي  هو  فقط  و�حد  �أ�سا�س  على  �إال 

ت�سرتط �الن�سمام �إلى قائمة بغ�س �لنظر عن وجود برنامج 

�نتخابي لها، �أو حتقق �الن�سجام بني �أع�سائها، ولذلك فقد 

متيزت فرتة �لرت�سيح �ملا�سية بظاهرة مفجعة وهي �لبحث 

عن ح�سو�ت الإكمال �لقو�ئم بغ�س �لنظر عن وزن مثل هذه 

�حل�سو�ت و�إمكاناتها، وهذ� عك�س ظاهرة وجود مر�سحني 

رمبا ي�سلحون الأي �سيء �سوى �أن يكونو� مر�سحني للمجل�س 

�لنيابي فما بالك باأع�ساء فيه؟!

قانون  �سطوة  ��ستمر�ر  ه��ي  �لثانية  �ملهمة  �لظاهرة 

على  يتم  �لرت�سح  �أن  فرغم  وت��اأث��ري�ت��ه،  �ل��و�ح��د  �ل�سوت 

�أع�ساء  وخا�سة   - �ملر�سحني  �أغلب  ف��اإن  �لقائمة  �أ�سا�س 

�ملجل�س �ل�سابق، �أو من يعتربون �أنف�سهم �أكرب من قو�ئمهم 

�أَم��ا  ف��ردي،  �أ�سا�س  على  �النتخابية  دعايتهم  مار�سو�   -

�لقائمة �لتي تعترب بالن�سبة لهم �سرطًا للرت�سح، فاإن ��سمها 

�لدعائية،  و�سائلهم  زو�ي��ا  �إح��دى  يف  بالكاد  قر�ءته  ميكن 

فما  معينة،  بقائمة  �أ�سمائهم  �رتباط  من  يخجلون  وكاأنهم 

بالك مبكونات هذه �لقائمة؟!

�إَن نتائج �النتخابات رمبا تكون قد ظهرت، �أو على و�سك 

�أن تظهر خالل �أيام، وبعد ذلك تبد�أ حملة �إغالق �لهو�تف 

�لناجحني، وتبد�أ مرحلة �النتظار  �لنو�ب  �خللوية من قبل 

لت�سكيل �حلكومة �جلديدة،  �نتظار�  �لهو�تف �خللوية  عند 

�أو لتعبئة بع�س �ملنا�سب �ل�ساغرة، ثم تبد�أ بعد ذلك مرحلة 

مع  �أو  �جل��دد،  �لنو�ب  مع  ذلك  كان  �سو�ء  �ملو�طن  معاناة 

�حلكومة �جلديدة يف �نتظار جتلياتها وممار�ساتها.

جمل�س نيابي جديد

د. حيدر  ر�صيد
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النقابــة اخبـــار 

م��ذك��رة  للنقابة  �الإد�ري������ة  �لهيئة  وّج��ه��ت 

�إق��ر�ر  ر�أ�سها  على  �ملطالب  من  جملة  ت�سمنت 

جمل�س  رئي�س  �إل��ى  ع�سر  �ل�ساد�س  �ل�سهر  ر�ت��ب 

ت�سمنت  وق��د  �لكويتي،  �الأردين  �لبنك  �إد�رة 

عن  ممثلني  ب��ني  م��وع��د  بتحديد  طلبًا  �مل��ذك��رة 

�لبنك و�لنقابة للبحث يف �ملطالب �الآتية:

منح ر�تب �ل�سهر �ل�ساد�س ع�سر لكافة   -1

�لبنوك  يف  بالعاملني  �أ�سوة  �لبنك  يف  �لعاملني 

�الإ�سافية  �لرو�تب  �حت�ساب  تعديل  مع  �الأخ��رى 

لت�سبح على �لر�تب �ل�سهري �الإجمايل.

ت��ع��دي��ل رو�ت�����ب ك��اف��ة �ل��ع��ام��ل��ني يف   -2

و�الأو���س��اع  �لبنك،  و�أو���س��اع  ي��ت��الءم  مب��ا  �لبنك 

�القت�سادية.

و�الأوالد  للزوجة  عائلية  ع��الوة  منح   -3

لكافة �لعاملني �مل�ستحقني وم�ساو�تهم مع غريهم 

يف هذ� �ملجال، وذلك على �لنحو �الآتي:

· منح �لعاملني �ملتزوجني عالوة زوجة مببلغ 

30 دينارً� �سهرّيًا ولزوجة و�حدة.

�أبناء �لعاملني عالوة �أوالد قيمتها 10  · منح 
دنانري �سهريًّا، وعن كل ولد وحتى �لولد �لر�بع.

�ملعمول  �الإ�سكان  قرو�س  نظام  تعديل   -4

به يف �لبنك.

�ملعمول  �ل�سحي  �لتاأمني  تعديل نظام   -5

به يف �لبنك.

عن  للعامالت  ح�سانة  ع���الوة  منح   -6

�أوالدهن ما دون �سن �لر�بعة.

�لبحث يف �الأو�ساع �لعامة للعاملني يف   -7

�لبنك.

االتفاق  الراجحي بتطبيق  العامة يطالب مصرف  النقابة  رئيس 
العاملني  جميع  على  واملصرف  النقابة  بني  املوقع  الجماعي 

وجه رئي�س �لنقابة �لعامة مذكرة �إلى �لرئي�س �لتنفيذي مل�سرف �لر�جحي، 

فيها  �لعمال طالبه  نقابات  ورئي�س �حتاد  �لعمل،  وزير  �إلى  �ملذكرة  ون�سخ من 

بتطبيق �التفاق �جلماعي �ملوقع بني �مل�سرف و�لنقابة على جميع �لعاملني. وقد 

جاء يف �ملذكرة ما يلي:

�سعادة �لرئي�س �لتنفيذي / م�سرف �لر�جحي -�الأردن 

�ملو�سوع/ تطبيق �التفاق �جلماعي �ملوقع بني �لنقابة و�مل�سرف على كافة 

�لعاملني 

�إ����س���ارة �إل���ى �الت��ف��اق �مل��وق��ع ب��ني �ل��ن��ق��اب��ة وم�����س��رف �ل��ر�ج��ح��ي بتاريخ 

ع�سر  �ل�ساد�س  �ل�سهر  ر�تب  �لعاملني(  )كافة  منح  و�ملت�سمن   2016/02/23

 / م  195/ن  رق��م  �ل�سابق  كتابنا  على  وعطفًا  �أخ��رى،  حقوق  �إل��ى  باالإ�سافة 

2016 تاريخ 2016/03/31 ون�سخة �إلى معايل وزير �لعمل، ويف �سوء �ملكاملات 

للنقابة  �الإد�ري��ة  �لهيئة  باأن  �إعالمكم  �أرج��و  �خل�سو�س  بهذ�  بيننا  �لهاتفية 

�لعامة تنتظر �إجر�ء�تكم لتحقيق �مل�ساو�ة بني كافة �لعاملني يف �لبنك يف �سوء 

�التفاق �ملذكور.

السادس عشر الشهر  راتب  بإقرار  الكويتي  األردني  البنك  تطالب  النقابة 
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النقابــة النقابــةاخبـــار  النقابــةاخبـــار  اخبـــار 

من  بعدد  �ملا�سية  �لفرتة  خالل  بنك  كابيتال  �أد�ء  متيز 

يف  �لعاملني  حلقوق  �ل��وف��اء  من  �لتن�سل  �أهمها:  �لظو�هر 

�لبنك، باالإ�سافة �إلى تر�جع �أد�ئه، وتذبذب نتائجه، وكذلك 

عالمات �ال�ستفهام �لكبرية �لتي حتيط باأعماله يف �لعر�ق، 

�الأمر �لذي توؤكده متابعة �جلهات �مل�سرفية �لرقابية، وكبار 

�مل�ساهمني ملا يجري يف �لبنك، وخا�سة يف فروعه �لعاملة يف 

�لعر�ق.

�لبنك �لذي رف�س وال يز�ل يرف�س حتى �الآن �ال�ستجابة 

لطلب �لنقابة و�لعاملني فيه و�ملتمثل باإقر�ر دفع ر�تب �ل�سهر 

�ل�ساد�س ع�سر �أ�سوًة بالبنوك �الأخرى �لعاملة يف �الأردن، رغم 

�أن رئي�س جمل�س �إد�رة �لبنك )�ملهند�س با�سم �ل�سامل( �سغل 

من�سب وزير �لعمل لعدة �سنو�ت، وذلك بحجج و�هية ال تقنع 

�أحد�، وتذبذبت نتائج �أعماله خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية، ففي 

 36 حو�يل  �إلى   2014 �سنة  �أرباحه  فيه  و�سلت  �لذي  �لوقت 

�إلى  لت�سل  كارثي  ب�سكل  �الأرباح  تر�جعت هذه  دينار،  مليون 

حو�يل مليون دينار فقط يف نهاية عام 2015، �أما �أد�وؤه لهذ� 

�الجتماع  خالل  �لبنك  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  قدر  فقد  �لعام، 

�ل�سنوي للهيئة �لعامة �لذي عقد يف �سهر متوز باأنها �ست�سل 

و�ملخ�س�سات  �ل�سريبة  �حت�ساب  قبل  دينار  مليون   25 �إلى 

�الأخرى يف نهاية �لن�سف �الأول من عام 2016 مقارنة مع 22 

مليون دينار للفرتة نف�سها من �لعام �ملا�سي.

كابيتال بنك �لذي يعاين يف �أد�ئه �مل�سريف من �إ�سكاالت 

موظفيه  �إلى حقوق  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  ينظر خالل  معينة مل 

يز�ل  وال  �ملختلفة،  �ملو�قع  يف  ��سمه  على  يحافظون  �لذين 

فماذ�  ع�سر،  �ل�ساد�س  �ل�سهر  ر�تب  �إقر�ر  �الآن  يرف�س حتى 

�سيكون موقف موظفيه وموقف جمل�س �إد�رته عندما ي�سبح 

باأن  علمًا  �حلق؟  هذ�  لهم  مينح  ال  �لذي  �لوحيد  �لبنك  هو 

هذه �لق�سية منظورة كنز�ع عمايل بني �لنقابة و�لبنك لدى 

وز�رة �لعمل.

مطالب النقابة الى اإدارة كابيتال بنك

 التي ل يزال البنك يرف�س حتقيقها

يف  �لعاملني  لكافة  ع�سر  �ل�ساد�س  �ل�سهر  ر�تب  منح   -1

�لبنك.

2- ��ستحد�ث نظام ل�سندوق �الدخار يف �لبنك.

3- تعديل نظام قرو�س �ال�سكان، ونظام �ل�سلف �ملعمول 

به يف �لبنك.

4- تعديل عالوة �لزوجة و�الأوالد.

5- فتح ح�سانة الأبناء �لعامالت يف �لبنك ح�سب �أحكام 

قانون �لعمل �الأردين.

6- �لبحث يف �الأو�ساع �لعامة للعاملني يف �لبنك.

كابيتال بنك  نتائج متذبذبة
وعالمات استفهام وتنصل من حقوق العاملني
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للنقابة  �الإد�ري����ة  �لهيئة  ق��ررت 

م��رك��ز  �إد�رة  وجم��ل�����س  �ل���ع���ام���ة، 

و�لعمايل  و�ملايل  �مل�سريف  �لتدريب 

�لتابع للنقابة تو�سيع �ملركز وتطوير 

�لدعم  ���س��وء  يف  وذل��ك  ن�ساطاته، 

�ل�����ذي ق����رر ����س���ن���دوق �ل��ت�����س��غ��ي��ل، 

و�لتقني  �ملهني  و�لتعليم  و�لتدريب 

تقدميه للمركز لهذه �لغاية. 

على  �الآن  يعمل  �ل���ذي  �مل��رك��ز   

مدتها  تدريبية  عمل  ور���س��ات  عقد 

�لبنوك  ملوظفي  ور���س��ة  لكل  ي��وم��ان 

�لبنوك  �إد�ر�ت  ت�سميهم  �ل��ذي��ن 

�لعاملة يف �الأردن، و�لتي تتناول �أهم 

و�لتعديالت  �مل�سرفية،  �لق�سايا 

ع���ل���ى �ل����ق����و�ن����ني، و�ل��ت�����س��ري��ع��ات 

بلغ  و�ل��ت��ي  �مل�سرفية،  و�الأع�����ر�ف 

ور���س��ة   )22( �الآن  ح��ت��ى  ع��دده��ا 

�سارك فيها )422( م�ساركًا ، و�لذي 

وتطوير  تو�سيعه،  خ��الل  من  �سيتم 

ن�ساطاته عقد بر�مج تدريبية طويلة 

خلريجي �جلامعات من حملة درجة 

�سوق  �إلى  و�لد�خلني  �لبكالوريو�س، 

ت�سغيلهم  على  �لعمل  ليتم  �لعمل 

�إمت��ام  بعد  �لبنكية  �ملوؤ�س�سات  يف 

ه���ذه �ل��رب�م��ج م��ن خ���الل �الت��ف��اق 

�سوء  ويف  �مل�سرفية،  �الإد�ر�ت  مع 

�لرب�مج  هذه  خريجي  �إلى  حاجتها 

در��سة  مناهجها  يف  �ستقدم  �لتي 

م�سرفية �ساملة. 

مركز التدريب املصريف واملالي والعمالي
فـي طور التوسيع والتطوير

م��ج��ل��ة ال��ح��وار

النقابــة النقابــةاخبـــار  النقابــةاخبـــار  اخبـــار 
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النقابــة اخبـــار 

�سارك وفد من �لنقابة �لعامة يف �جتماع �لقطاع �ملايل 

يف �سبكة �لنقابات �لدولية ملنطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال 

�أفريقيا، و�لذي عقد يف مدينة تون�س خالل �لفرتة ما بني 3 

ولغاية 4/ �أيار/ 2016، وقد ت�سكل �لوفد من �لدكتور »حيدر 

ر�سيد« رئي�س �لنقابة �لعامة، و�لزميل »ه�سام ك�ساب« �أمني 

�ل�سر.

  ناق�س �الجتماع عددً� من �لق�سايا �لهامة وعلى ر�أ�سها 

مر�جعة �لتطور يف �لعالقات بني جمموعة نقابات �لقطاع 

و�سمال  �الأو���س��ط  �ل�سرق   )MENA( منطقة  يف  �مل��ايل 

�أفريقيا، باالإ�سافة �إلى حتديد �لتحديات �لتي تو�جه عملية 

و�لفر�س  �لنقابات،  هذه  يف  �الأع�ساء  من  �ملزيد  تنظيم 

�سبكة  ب��ني  �مل��وق��ع  �الت��ف��اق  نتائج  وتقييم  ل��ذل��ك،  �ملتاحة 

�لنقابات �لدولية )UNI( ، و�الإد�رة �لعاملية لبنك �سو�سيته 

جرن�ل، وتطوير ��سرت�تيجية م�سرتكة من �أجل �لو�سول �إلى 

 BNP Paribas تفاق م�سابه مع �الإد�رة �لعاملية لبنك�

�لنقابية يف  �الأطر�ف  لكافة  ، وتطوير خطة عمل م�سرتكة 

�ملنطقة . كما ناق�س �الجتماع من ناحية ثانية �لدور �لنقابي 

)مبادئ �الحتاد وقيمه و�أهد�فه، وتطوير �لتنظيم �لنقابي 

�لقريب  �مل�ستويني  على  �لنقابية  �حلركة  و�أولوية  وقدر�ته، 

و�ملتو�سط(.

�مل�ستقبلية �ملطلوبة يف  �ل�سيا�سات   كما ناق�س �الجتماع 

جمال �القت�ساد و�جلو�نب �لهامة منها �ملتعلقة مبا يلي: 

- منوذج تنموي جديد.

- و�سع خطط �قت�سادية تخلق فر�س �لعمل �لالئق لل�سباب 

�لعربي. 

- مكافحة �لف�ساد. 

- �إعادة �لنظر يف �التفاقيات �القت�سادية �ملربمة مع �لدول 

و�لتكتالت �القت�سادية �لدولية. 

�ملدين  �ملجتمع  ومنظمات  �لعمالية  �لنقابات  مع  �لعمل   -

�لعربي.

- �إطالق حو�ر �إجتماعي عربي.

النقابة تشارك يف اجتماع القطاع املالي يف شبكة النقابات 
أفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  ملنطقة   UNI الدولية 
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ر�سيد”  “حيدر  �لدكتور  �لزميالن  �سارك  كما 

�أم��ني  قموه”  و”�أجمد  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ق��اب��ة  رئ��ي�����س 

منطقة  يف  �لت�سغيل  �آف���اق  م��وؤمت��ر  يف  �ل�سندوق 

�ملتو�سط، و�لذي عقد يف مدينة تون�س خالل �لفرتة 

نظمته  و�لذي   ،2016/07/20 ولغاية   07/19 من 

قبل  م��ن  �ملدعومة  للت�سغيل  �الأوروب��ي��ة  �ملوؤ�س�سة 

�ملفو�سية �الأوروبية.

�سارك يف �ملوؤمتر ممثلون عن �جلهات �مل�سوؤولة 

منظمات  عن  وممثلون  و�لت�سغيل،  �لتدريب  عن 

ول��ب��ن��ان،  �الأردن،  م��ن  ك��ل  يف  �ل��ع��م��ل  �أ���س��ح��اب 

وفل�سطني،  و�ملغرب،  وليبيا،  وم�سر،  و�جل��ز�ئ��ر، 

وتون�س، وممثلون عن عدد من �ملنظمات �الأوروبية 

�ملعنية بالتدريب و�لت�سغيل.

مؤتمر املهنيني واملديرين يف شبكة النقابات الدولية يعقد مؤتمره يف مدريد 

يف  عضوًا  العامة  النقابة  رئيس  الزميل  انتخاب  إعــادة 
األوسط  الشرق  منطقة  عن  للشبكة  التوجيهية  اللجنة 

مدريد  �الإ�سبانية  �لعا�سمة  �حت�سنت 

�سبكة  يف  و�مل���دي���ري���ن  �مل��ه��ن��ي��ني  م���وؤمت���ر 

�لنقابات �لدولية، وذلك خالل �لفرتة ما 

بني 19 ولغاية 20/ 2016/5 ، وقد ح�سر 

�ملوؤمتر عن �لنقابة كل من �لدكتور »حيدر 

و�لزميل  �لعامة،  �لنقابة  رئي�س  ر�سيد« 

�الإد�ري���ة،  �لهيئة  ع�سو  ع��ب��ود«  »محمود 

ح��ي��ث ���س��ب��ق �ن��ع��ق��اد �مل���وؤمت���ر �ج��ت��م��اع 

بتاريخ  �ل�سبكة  يف  �لتوجيهية  �للجنة 

�لزميل  به  �سارك  �ل��ذي   2016/05/18

�للجنة.  �لنقابة باعتباره ع�سوً� يف  رئي�س 

باالإ�سافة �إلى �نتخاب رئي�س جديد لل�سبكة 

ت�سمن جدول �أعمال �ملوؤمتر �نتخاب جلنة 

توجيهية جديدة عن �لفرتة 2016 ولغاية 

�نعقاده  خالل  �ملوؤمتر  ناق�س  وقد   ،2020

�لعمل،  ع��امل  يف  �حلا�سل  �لكبري  �لتغري 

ومدى  و�لت�سغيل،  �ال�ستخد�م  طبيعة  ويف 

يف  و�مل��دي��ري��ن  �ملهنيني  على  ذل��ك  ت��اأث��ري 

�لقطاع �ملايل يف �لقطاعات �لتابعة ل�سبكة 

�لنقابات �لدولية.

ناق�س �ملوؤمتر يف هذ� �ملجال جمموعة 

�خت�سا�سيون  قدمها  �لتي  �الأبحاث  من 

�لبحث يف هذه  ب��اأن  فيها  �أك��دو�  وخ��رب�ء 

�لق�سايا ال يتم من خالل �لبحث يف كمية 

�الإن�سان  �ل�سغل )نظرية حتطيم  �أو  �لعمل 

�الآيل للوظائف( على �سبيل �ملثال، بل من 

خالل �لرتكيز على �سروط �لعمل وتو�زنها 

�لت�سغيل،  على  �الجتماعي  �حل��و�ر  و�أث��ر 

�لعمل،  يف  �ملهنية  و�ل�سالمة  و�ل�سحة 

�لق�سايا  ه��ذه  ت�سعها  �لتي  و�لتحديات 

�أمام �لنقابات �لعمالية. 

�أعماله جلنة  نهاية  �ملوؤمتر يف  �نتخب 

�نتخاب  فيها  �أع��ي��د  ج��دي��دة  توجيهية 

�ل��دك��ت��ور »ح��ي��در ر���س��ي��د« مم��ث��اًل ملنطقة 

من  حيث  �للجنة،  يف  �الأو���س��ط  �ل�����س��رق 

�ملعلوم �أن �للجنة �لتوجيهية ت�سم ممثلني 

يف  منت�سرة  جغر�فية  مناطق  ثماين  عن 

�لعامل.

النقابة تشارك يف مؤتمر آفاق التشغيل يف منطقة املتوسط

املؤتمر ينعقد تحت شعار تحقيق الفارق من خالل املشاركة

م��ج��ل��ة ال��ح��وار

النقابــة اخبـــار 
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النقابــة اخبـــار 

�ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ق��اب��ة  م���ن  وف����د  ز�ر 

يف  و�ل��ت��اأم��ني  �مل�����س��ارف  يف  للعاملني 

فل�سطني مقر نقابتنا، وذلك يف خطوة 

�لثنائية  �لعالقات  تعزيز  طريق  على 

يوم  �لزيارة  متت  وقد  �لنقابتني،  بني 

 ،2016/07/28 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س 

“�أحمد طميزه”  �لوفد كاًل من  و�سم 

�بد�ح” من�سق  �لنقابة و”�أمين  رئي�س 

�ل�سروف”  و”و�ئل  �لدولية  �لعالقات 

و”محمود  �لعربية  �لعالقات  من�سق 

�سعفان” من�سق �لعالقات �الجتماعية. 

للنقابة  زيارته  �لوفد خالل  �جتمع 

رئي�س  ر�سيد”  “حيدر  ب��ال��دك��ت��ور 

�خلطيب”  و”�سمارة  �لعامة  �لنقابة 

�ل��رئ��ي�����س، وق���د ج���رى �لبحث  ن��ائ��ب 

�لنقابتني،  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  يف 

�لنقابي،  �لتدريب  جمال  يف  وخا�سة 

�الت��ف��اق ع��ل��ى ع��ق��د دور�ت  ح��ي��ث مت 

من  �لنقابة  الأع�ساء  تدريبية  نقابية 

�لتدريب  مركز  يف  وذل��ك  فل�سطني، 

�لتابع  و�ل��ع��م��ايل  و�مل����ايل  �مل�����س��ريف 

�مل�سارف  يف  للعاملني  �لعامة  للنقابة 

على  �الأردن،  يف  و�ملحا�سبة  و�لتاأمني 

�أن تقوم �لنقابة �الأردنية بدعم �لنقابة 

�لفل�سطينية من خالل �إعد�د �لرب�مج 

�لتدريبة للدور�ت، وتاأمني �ملحا�سرين 

�لو�سائل  ك��اف��ة  وت��ق��دمي  و�خل�����رب�ء، 

�ل��دور�ت  هذه  لعقد  �ملطلوبة  �الأخ��رى 

و�إجناحها. 

يف �إط����ار �ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

نقابتنا و�لنقابة �لعامة للعاملني بالبنوك 

م�سر،  يف  �ملالية  و�الأعمال  و�لتاأمينات 

وتنفيذً� للربوتوكول �ملُوّقع بني �لنقابتني 

قام وفد من نقابتنا بزيارة �إلى جمهورية 

 -17 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لعربية  م�سر 

. 2016/05/21

�إحبايل«  �لزمالء»يو�سف  �لوفد  �سم 

وقد  �الأ�سمر«  و»�سالح  حنيحن«  و»وليد 

�لتقى �لوفد خالل �لزيارة رئي�س �لهيئة 

و�أع�سائها،  �مل�سرية  للنقابة  �الإد�ري���ة 

�ل�سياحية  �ملو�قع  زي��ارة  �إل��ى  باالإ�سافة 

�لنقابة  جتربة  على  و�الط��الع  و�الأثرية، 

يف جمال تنظيم �لعاملني يف �لبنوك.

النقابة يزور  فلسطني  يف  والتأمني  املصارف  يف  العاملني  نقابة  من  وفد 

وفد من النقابة يف زيارة إىل جمهورية مصر العربية



�لتو�يل  على  �ل�ساد�سة  لل�سنة  �لعامة  �لنقابة  نظمت 

خالل  وذل��ك  �لقدم،  ك��رة  ل�سد��سيات  �ل�سنوية  �لبطولة 

�لفرتة ما بني 2016/05/15 ولغاية 2016/06/01.

يف  عاملة  بنوك  ثمانية  متثل  فرق  �لبطولة  يف  �سارك 

�الأردن، وقد ق�ّسمت هذه �لفرق �إلى جمموعتني وذلك على 

�لنحو �الآتي:

�ملجموعة �لثانية �ملجموعة �الأولى

�لبنك �لتجاري �الأردين �لبنك �لعربي

بنك لبنان و�ملهجر بنك �الأردن

بنك �الأردن دبي �الإ�سالمي AJIB بنك �ال�ستثمار �لعربي

�لبنك �الأردين �لكويتي �لبنك �ال�ستثماري

ر بنك �الأردن  دَّ   بعد �نتهاء مباريات �ملرحلة �الأولى َت�سَ

ر �لبنك �لتجاري �الأردين �ملجموعة  دَّ �ملجموعة �الأولى، وَت�سَ

�لثانية، و�نتقال �إلى مرحلة ن�سف �لنهائي، �أّما عن �لفرق 

�الأخرى، فقد جرت بينهم مباريات �لتاأهل لن�سف �لنهائي، 

وقد تاأهل لهذه �ملرحلة نتيجة لهذه �ملباريات كاًل من بنك 

�ال�ستثمار �لعربي، وبنك لبنان و�ملهجر لين�سما بذلك �إلى 

�لبنك �لتجاري �الأردين، وبنك �الأردن، حيث فاز يف ن�سف 

�لنهائي فريق بنك �الأردن على فريق بنك لبنان و�ملهجر، 

وفريق بنك �ال�ستثمار �لعربي على فريق  �لبنك �لتجاري 

�الأردين ليتاأهل �لفريقان بذلك �إلى �ملبار�ة �لنهائية �لتي 

. AJIB فاز فيها بنك �ال�ستثمار �لعربي

موظفي  م��ن  غفري  جمهور  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  ح�سر    

�لعامة  �لنقابة  رئي�س  نائب  وق��ام  �ملتناف�سني،  �لبنكني 

كاأ�س  �لفائز  �لفريق  بت�سليم  �خلطيب«  »�سمارة  �لزميل 

�لبطولة، وكاأ�س �لفريق �لثاين، كما مت توزيع �لكوؤو�س على 

�لالعبني، وذلك على �لنحو �الآتي:

   كاأ�س �أح�سن العب يف �لبطولة وفاز به �لالعب “�أني�س 

�لعبيدي” من بنك لبنان و�ملهجر، كما فاز بكاأ�س �أح�سن 

حار�س مرمى  �لالعب »كمال �لقطب« من بنك �ال�ستثمار 

 . AJIB لعربي�

النقابة العامة تنظم البطولة ال�صنوية ل�صدا�صيات كرة القدم 

فريقا بنك الأردن وبنك ال�صتثمار العربي AJIB يتاأهالن اإلــى املباراة النهائية 

بنك االستثمار العربي AJIB يفوز بالبطولة 

9 م��ج��ل��ة ال��ح��وار

النقابــة اخبـــار 
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ــــــرون حـــــول ــــــش ــــــع ـــــــــــة الـــــعـــــمـــــل ال ورش
ــال املــصــريف( ــي ــت ــر واالح ــزوي ــت )مـــهـــارات كــشــف ال
ـــمـــرة الأولـــــــى  الــــور�ــــصــــة تـــعـــقـــد بـــنـــجـــاح كـــبـــر يف مـــديـــنـــة الـــعـــقـــبـــة لـــل

و�سل مركز �لتدريب �مل�سريف 

�إلى  بن�ساطاته  و�لعمايل  و�مل��ايل 

مدينة �لعقبة بعد �أن �قت�سر عقد 

مدينة  على  �لتدريبية  �لور�سات 

ور�سته  �ملركز  عقد  فقد  عمان، 

موفنبيك  ف��ن��دق  يف  �ل��ع�����س��رون 

�لفرتة  خ��الل  وذل��ك  )�لعقبة(، 

 ،2016/4/11 ول��غ��اي��ة   10 م��ن 

وقدم  �لور�سة  �أع��م��ال  �أد�ر  وق��د 

�مل�سريف  �خلبري  �لعلمية  مادتها 

�الأ�ستاذ »�أجمد عطية« )م�ست�سار 

وخبري  و�لتزييف  �لتزوير  ك�سف 

�الأم��و�ل  غ�سل  عمليات  مكافحة 

ومتويل �الإرهاب(.

�لور�سة خم�سة ع�سر     ح�سر 

�لعاملة  �لبنوك  موظفًا من فروع 

�لعقبة،  م��دي��ن��ة  يف  �الأردن  يف 

�لعامة  �لنقابة  رئي�س  �فتتح  وقد 

�أعمال �لور�سة حيث ت�سمن �ليوم 

�الأول �لت�سجيل، و�فتتاح �لور�سة، 

ومناق�سة  �سرح  �أعماله  وت�سمنت 

م��ف��ه��وم �ل���ت���زوي���ر و�ل��ت��زي��ي��ف 

�لتو�قيع  ك�سف  �إل���ى  ب��االإ���س��اف��ة 

�ملزورة و�لتو�قيع �ل�سحيحة. 

�سرح  �ل��ث��اين مت  �ل��ي��وم     يف 

وم��ن��اق�����س��ة ت���زوي���ر �ل���وث���ائ���ق، 

و�مل�������س���ت���ن���د�ت، و�مل�����ح�����رر�ت، 

و�ل�سيكات، وو�سائل �لك�سف عنها، 

و�أ�ساليب  �الأختام  �إلى  باالإ�سافة 

و�لب�سمات  ت��زوي��ره��ا،  ك�����س��ف 

وك�سف  وف��و�ئ��ده��ا،  ومميز�تها 

�لنقدية  �الأور�ق  وتزوير  تزييف 

وتقليدها باالأ�ساليب �لعلمية، وقد 

مت يف نهاية �أعمال �لور�سة ت�سليم 

�مل�ساركون  قيم  وقد  �ل�سهاد�ت. 

مدينة  يف  ع��ق��ده��ا  �ل��ور���س��ة  يف 

�أهمية عقد  على  و�أك��دو�  �لعقبة، 

مثل هذه �لور�سات يف �ملحافظات 

�ملختلفة م�ستقباًل.

ه����ذ� وق����د ت�����س��م��ن��ت �مل����ادة 

�لعلمية للور�سة �لبنود �الآتية �لتي 

خالل  ومناق�ستها  تقدميها  مت 

م��ج��ل��ة ال��ح��وار10
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يومي �لور�سة:

- مفهوم �لتزوير و�لتزييف.

- ك�سف �لتو�قيع �ملزورة.

و�لتو�قيع  �ل�سحيحة  �لتو�قيع   -

�ملزورة.

و�مل�ستند�ت؛  �لوثائق،  تزوير   -

وو�سائل  و�ل�سيكات،  و�ملحرر�ت، 

�لك�سف عنها.

ك�سف  و�أ���س��ال��ي��ب  �الأخ����ت����ام   -

تزويرها.

ومم���ي���ز�ت���ه���ا  �ل���ب�������س���م���ات   -

وفو�ئدها.

�الأور�ق  وتزوير  تزييف  ك�سف   -

باالأ�ساليب  وتقليدها  �لنقدية 

�لعلمية.

اأ�صماء امل�صاركني يف الور�صة:

���س��امل  ع��ب��د  ي����زن  • �ل�����س��ي��د 
�لنعيمات/ �لبنك �لعربي.

مو�سى  �أحمد  �ل�سيد �سد�م   •
�لقطامني/ �لبنك �لعربي.

مو�سى  في�سل  �أحمد  �ل�سيد   •
�ل�سياب /بنك �ال�ستثمار �لعربي.

�أحمد عبد �الإله يون�س  �ل�سيد   •
�ل���ط���ر�ون���ة /ب��ن��ك �ال���س��ت��ث��م��ار 

�لعربي.

محمد  �ل��ك��رمي  ع��ب��د  �ل�سيد   •
جمعة �لكباريتي/ بنك �الإ�سكان.

فرحان  محمد  قي�س  �ل�سيد   •
�جلازي/ بنك �الإ�سكان.

• �ل�سيد طارق طالل �أبو غو�س/ 
بنك �ستاندرد ت�سار ترد.

�لتخيمي/  عبده  �أحمد  • �ل�سيد 
بنك �لقاهرة عمان.

�لبقاعني/  ر�تب  �سيف  • �ل�سيد 
بنك �لقاهرة عمان.

�أ�سعد  م��ال��ك  محمد  �ل�سيد   •
�ل��ن��اب��ل�����س��ي/ �ل��ب��ن��ك �ل��ع��ق��اري 

�مل�سري. 

ع��ب��د محمد  دع���اء  �ل�����س��ي��دة   •
�لع�س/ �لبنك �لعقاري �مل�سري.

ق�سيم  ع��وين  �سمهر  �ل�سيد   •
�لعربية  �مل��وؤ���س�����س��ة  ع��ب��ي��د�ت/ 

�مل�سرفية.

كامل  طلحة  نادية  �لفا�سلة   •
عودة / �لبنك �الأردين �لكويتي.

عبد  محمود  �إ�سر�ء  �لفا�سلة   •
�الأرين  �لبنك  �لغر�م/  �لرحمن 

�لكويتي.

�لبنك  �لبهو /  نيفني  • �لفا�سلة 
�الأهلي �الأردين.

لطفي/  م��ي�����س��ون  �ل��ف��ا���س��ل��ة   •
�لبنك �الأهلي �الأردين.

11 م��ج��ل��ة ال��ح��وار
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ور�صة العمل احلادية والع�صرون حول التميز يف خدمة العمالء

العمالء مع  املباشرة  العالقة  ذوي  باملوظفني  خاصة  الورشة 

و�����س���ل م��رك��ز �ل��ت��دري��ب �مل�����س��ريف و�مل���ايل 

�مل�سرفية  ور�ساته  عقد  للنقابة  �لتابع  و�لعمايل 

�أن عقد ور�سته �لع�سرين بنجاح  �ملتخ�س�سة بعد 

�حلادية  ور�سته  بعقد  وذل��ك  �لعقبة،  مدينة  يف 

 11 من  �لفرتة  خ��الل  �ملركز  مقر  يف  و�لع�سرين 

ولغاية 2016/5/12 وعنو�نها )�لتميز يف خدمة 

العلمية  مادتها  �أد�رها وقدم  و�لتي  �لعمالء( 

على مدار يومني املحا�صر واخلبر امل�صريف 

ال�صيد »�صمر قاقي�س«.

�أعمالها يف �ليوم �الأول بت�سجيل  بد�أت �لور�سة 

�مل�����س��ارك��ني، وم���ن ث��م �ف��ت��ت��اح �أع��م��ال �ل��ور���س��ة، 

وناق�ست بعد ذلك مفهوم خدمة �لزبائن، وجودة 

�خلدمة، و�لتميز يف �خلدمة، �أما يف �ليوم �لثاين 

و�لفنية  �ل�سلوكية  �ملهار�ت  مفهوم  ناق�ست  فقد 

لتقدمي �خلدمة، وبعد ذلك ناق�ست مو�سوع متابعة 

ومن  لتقدمي �خلدمة،  و�لفنية  �ل�سلوكية  �ملهار�ت 

�ليوم  نهاية  يف  وج��رى  �لزبائن،  مع  �لتعامل  ثم 

�لثاين ت�سليم �ل�سهاد�ت، و�ختتام �أعمال �لور�سة.

هذ� وقد ت�سمنت �ملادة �لعلمية للور�سة �لبنود 

يومي  خالل  ومناق�ستها  تقدميها  مت  �لتي  �الآتية 

�لور�سة:

- خدمة �لزبائن.

- جودة �خلدمة.

- �لتميز يف �خلدمة.

- �ملهار�ت �ل�سلوكية و�لفنية لتقدمي �خلدمة.

لتقدمي  و�لفنية  �ل�سلوكية  �مل��ه��ار�ت  متابعة   -

�خلدمة.

- �لتعامل مع �لزبائن.

م��ج��ل��ة ال��ح��وار12
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خدمة  يف  )التميز  عمل  ور�صة  يف  امل�صاركني  اأ�صماء 

العمالء(

�لبقاعني /  جمال  حنا  دي��اال   / �لفا�سلة   -1

�لبنك �الأهلي �الأردين.

�لبنك  عطا /  نقوال  حنا  / دميا  �لفا�سلة   -2

�الأهلي �الأردين.

بنك  زينه/  �أبو  محمود  محمد  �بي  �ل�سيد   -3

�ملوؤ�س�سة �لعربية �مل�سرفية.

ريان/  �أبو  محمود  �إبر�هيم  �سالم  �الآن�سة   -4

بنك �ملوؤ�س�سة �لعربية �مل�سرفية.

بنك  ���س��م��اوي/  عي�سى  �أح���الم  �لفا�سلة   -5

�ستاندرد ت�سارترد.

�ستاندرد  بنك  مطر/  عادل  �إيهاب  �ل�سيد   -6

ت�سارترد.

بنك   / خليل  �ل��دي��ن  ع��الء  ول��ي��د  �ل�سيد   -7

�لقاهرة عمان.

بنك  �ل��ر�غ��ب/  �أب��و  �سالح  محمد  �ل�سيد   -8

�لقاهرة عمان.

�لفا�سلة هبه ر�كان �لفاعور/بنك �لقاهرة   -9

عمان.

بنك  �سهاب/  �أب��و  عاطف  د�ن��ه  �لفا�سلة   -10

�لقاهرة عمان.

�ل�سردي/  محمود  �سالح  رز�ن  �ل�سيدة   -11

�لبنك �لعربي.

12- �ل�سيدة يا�سمني عز �لدين محمد �ساهني 

/ �لبنك �لعربي.

13- �ل�سيد معت�سم زيدون عليان �لفاعوري / 

�لبنك �لتجاري �الأردين.

�إبر�هيم  �أمني”  “محمد  ن��ارت  �ل�سيد   -14

�سي�سه/ �لبنك �لتجاري �الأردين.

15- �ل�سيدة رهام طايل �لعبد�لالت / �لبنك 

�لعقاري �مل�سري �لعربي.

13 م��ج��ل��ة ال��ح��وار
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ــــورشــــة الــتــدريــبــيــة الــثــانــيــة والـــعـــشـــرون ال
)9( رقـــم  ــي  ــال امل اإلفـــصـــاح  تطبيق  ــات  ــي آل حـــول 

و�لعمايل  و�مل��ايل  �مل�سريف  �لتدريب  مركز  عقد 

ور�سته �لثانية و�لع�سرون يف مقر �ملركز خالل �لفرتة 

وقدم  اأدارهــا  وقد   2016/7/25 ولغاية   24 من 

»عدنان  الأ�صتاذ  املحا�صر  العلمية  مادتها 

يف  تنفيذي  مدير  م�صاعد   / ناجي«  يو�صف 

البنك املركزي الأردين, وقد ح�سر �لور�سة �ستة 

ع�سر م�ساركًا من م�سوؤويل وموظفي �لبنوك �لعاملة 

يف �الأردن.

ت�سمنت �ملادة �لعلمية للور�سة �لبنود �الآتية: 

بعد �لت�سجيل و�فتتاح �لور�سة 

- ��ستعر��س �لربنامج للتطبيقات �جلديدة ملعيار 9. 

- طرق �لقيا�س �الأويل و�لقيا�س �لالحق.

- �إعادة �لت�سنيف.

- �لتدين وطرق قيا�سه. 

- مخاطر �الئتمان.

.PD حتمالية �لتعرث� -

- �الإف�ساحات.

اأ�صماء امل�صاركني يف الور�صة: 

�الأعرج/بنك  د�ود  مو�سى  كارولني  �ل�سيدة   •
�ملوؤ�س�سة �لعربية �مل�سرفية.

�ساحلية/بنك  ف���وؤ�د  ج��ورج  �سمري  �ل�سيد   •
�ملوؤ�س�سة �لعربية �مل�سرفية.

بنك  �لفو��سلة/  علي  محمود  �أمل  �الآن�سة   •

نشاطات مركز التدريب المصرفي والمالي والعمالي
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نشاطات مركز التدريب المصرفي والمالي والعمالي

�ملوؤ�س�سة �لعربية �مل�سرفية.

• �ل�سيد محمود جودي عبد �جلو�د �سالح/ بنك 
�لكويت �لوطني.

ت�سار  �ستاندرد  بنك  كمال/  ن�سرين  �لفا�سلة   •
ترد.

بنك �ستاندرد ت�سار ترد. حنا/  �سامر  • �ل�سيد 
لبنان  �هلل/بنك  عبيد  خطار  �سعيد  �ل�سيد   •

و�ملهجر.

لبنان  ب��ن��ك  �ل��زع��ب��ي/  ب�سري  م��ع��ن  �ل�سيد   •
و�ملهجر.

لبنان  بنك  �لعوبلي/  محمود  نبيل  �ل�سيد   •
و�ملهجر.

بنك  ���س��م��ري��ن/  محمد  غ��ال��ب  ل���وؤي  �ل�سيد   •
�ال�ستثمار �لعربي �الأردين.

بنك   / �الأ�سرم  جوزيف  خليل  �نيتا  �لفا�سلة   •
�ال�ستثمار �لعربي �الأردين.

�ال�ستثمار  �سليمان/بنك  �أحمد  �إيهاب  �ل�سيد   •
�لعربي �الأردين.

�لتجاري  �لبنك  م�ساعدة/  ت��اال  �لفا�سلة   •
�الأردين.

بنك  �حلمادين/  محمود  �أحمد  نبيل  �ل�سيد   •
�لقاهرة عمان.

�لعربي، �لبنك  �ل�سيخ/  �آل  جنيب  فوؤ�د  • عدي 
�لبنك  رزق/  �أبو  ح�سن  عماد  محمد  �ل�سيد   •

�لعربي.
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�سعادة �الأ�ستاذ مازن �ملعايطة

لنقابات  �لعام  �الحت��اد  رئي�س 

عمال �الأردن

�ل�����س��الم ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة �هلل 

وبركاته،،

ر�سالة  �سرور  بكل  تلقيت  فقد    

�أ�سالة  ع��ن  تعرب  �لتي  �سعادتكم 

و�أنتم  و�سموخه،  �الأردين  �ملو�طن 

من  �لكبرية  �ل�سريحة  هذه  متثلون 

بها  نعتز  و�لتي  �الأردين،  جمتمعنا 

�أوؤكد  فاإنني  �لعديدة،  وباإجناز�تها 

�أو�ساع  لرفعة  �ستعمل  �حلكومة  �أن 

مو�قع  كافة  يف  وحت�سينها  عمالنا 

�الهتمام  لهم  و�سيكون  عملهم، 

�الأردن،  بناء  تبذلونه يف  ملا  �الأكرب 

وت��ع��زي��ز ���س��ورت��ه، و����س��م��ه على 

خارطة �لعامل.

�لطيبة  كلماتكم  لكم  �ساكرً�    

و�أرجو �أن تنقلو� �إلى �الأخوة �أع�ساء 

�سكري  �الحت��اد  يف  �لعامة  �لهيئة 

يقومون  ما  وبكل  بهم،  و�ع��ت��ز�زي 

د�عيًا  وو�ج��ب��ات  ن�ساطات  من  به 

�جلميع ملو��سلة �لعمل خدمة لهذ� 

حبة  كل  منا  ي�ستحق  �لذي  �لوطن 

عرق ت�سيل الأجله.

و�قبلو� فائق �الحرت�م،

رئي�س �لوزر�ء 

�لدكتور هاين �مللقي

يف ر�صالة جوابية اإلى رئي�س الحتاد العام لنقابات العمال

رئي�س الوزراء: اأنتم متثلون هذه ال�شريحة الكبرية من 

جمتمعنا الأردين التي نعتز بها وباإجنازاتها العديدة

العام  املعايطة” رئي�س الحتاد  وجه الدكتور “هاين امللقي” رئي�س الوزراء ر�صالة جوابية اإلى الزميل “مازن 

لنقابات عمال الأردن رّدًا على ر�صالة التهنئة التي كان رئي�س الحتاد قد بعث بها اإلى الرئي�س مهنئاًّ مبنا�صبة 

ت�صكيله احلكومة, وفيما يلي ر�صالة رئي�س الوزراء اإلى الزميل رئي�س الحتاد:

العمالية والنقابات  العام  االتحاد  أخبار 

مازن املعايطةرئي�س الوزراء د. هاين امللقي
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من  �لفرتة  خ��الل  جنيف  يف  عقدت 

 2016/06/10 ولغاية   2016  /05/30

�لعمل  مل��وؤمت��ر   )105( �ل����دورة  �أع��م��ال 

�لدويل �لذي يعقد �سنويًا، وتلتئم �أعماله 

من  �لثالثة  �الإن��ت��اج  �أط���ر�ف  مب�ساركة 

�لعمل  منظمة  يف  �الأع�ساء  �ل��دول  كافة 

 )187( ح��و�يل  عددها  �لبالغ  �لدولية 

دولة، وي�سل عدد مكاتبها �الإقليمية �إلى 

حو�يل )40( مكتبًا.

�ل���دورة  �أع��م��ال  يف  �الأردن  ���س��ارك 

�أط��ر�ف  ميثل  بوفد  �لعام  لهذ�   )105(

�الإنتاج �لثالثة، وير�أ�س �لوفد عادًة وزير 

�ل���وز�ري  �لتغيري  ظ��روف  �أن  �إال  �لعمل 

حالت  �ملوؤمتر  �نعقاد  مع  تز�منت  �لتي 

�ل��ذي  للوفد  �لعمل  وزي���ر  رئ��ا���س��ة  دون 

“هيثم  �ل�سيد  و�سم  �ملوؤمتر،  يف  �سارك 

وز�رة  ع��ام  �أم��ني  م�ساعد  �خل�ساونة” 

»�سجا  �الآن�����س��ة  �أ���س��ي��اًل،  ع�����س��وً�  �لعمل 

يف  ل���الأردن  �لد�ئمة  �ملندوبة  �مل��ج��ايل« 

ج��ن��ي��ف، و�ل�����س��ي��د »���س��ك��ري �ل��دج��اين« 

يف  �ل��د�ئ��م��ة  �الأردن��ي��ة  �لبعثة  م�ست�سار 

من  �ملعايطة«  »حمزة  و�ل�سيد  جنيف، 

جنيف/  يف  �ل��د�ئ��م��ة  �الأردن���ي���ة  �لبعثة 

�لر�غب  �أبو  و�ل�سيد »عدنان  م�ست�سارين 

ع�سوً�   / �الأردن  �سناعة  غرفة  رئي�س   «

رئي�س  �حلم�سي«  »زياد  و�ل�سيد  �أ�سياًل 

غرفة �سناعة عمان / م�ست�سارً�  ممثاًل 

الأ���س��ح��اب �ل��ع��م��ل، و �ل��دك��ت��ور »ح��ي��در 

ر�سيد« ع�سوً� �أ�سياًل و»�أحمد �أبوخ�سرة« 

و»ه����م����ام �مل���ع���اي���ط���ة« و»خ����ال����د ز�ه���ر 

�لفناط�سة« و»خالد �أبو مرجوب« و»خالد 

للعمال،  ممثلني  م�ست�سارين  �لهباهبة« 

ومندوبة  مندوبًا  �مل��وؤمت��ر5982  وح�سر 

من 187 دولة ع�سو يف �ملوؤمتر وهو رقم 

قيا�سي .

ملناق�سة  جل��ان  �أرب���ع  �مل��وؤمت��ر  �سكل 

�لق�سايا �لرئي�سة �ملعرو�سة عليه، وهي: 

جلنة تطبيق �ملعايري: وهي جلنة د�ئمة، 

وتعترب من �أهم جلان �ملوؤمتر، وقد �أقرت 

 24 ب���  �خل��ا���س��ة  �ال�ستنتاجات  �للجنة 

ظهرت  بق�سايا  مرتبطة  منفردة  حالة 

لدى تطبيق حقوق �لعمال، وقد ��ستندت 

نقا�سات هذه �للجنة �إلى �لتقرير �ل�سنوي 

�التفاقيات  ب�ساأن تطبيق  للجنة �خلرب�ء 

مكونة  م�ستقلة  هيئة  وهي  و�لتو�سيات، 

بدر��سة  مكلفني  قانونيني  خ���رب�ء  م��ن 

تطبيق �لدول �الأع�ساء يف منظمة �لعمل 

وجلنة  وتو�سياتها،  التفاقياتها  �لدولية 

�لعمل �لالئق يف �سال�سل �لتوريد، وجلنة 

نحو  لالنتقال  �لالئق  و�لعمل  �لت�سغيل 

�إلى جلنة �عتماد  �ل�سلم، هذ� باالإ�سافة 

�لع�سوية �لتي ال ميكن للموؤمتر �أن ينعقد 

دون نتائج �أعمالها.

�أو  �ل��ث��الث��ة  �الإن���ت���اج  �أط����ر�ف  يعقد 

�لفرق �لثالث كما �تفق على - ت�سميتهم 

- �ج��ت��م��اع��ات��ه��م �خل��ا���س��ة ع��ل��ى م��دى 

�سنوّيًا  �ملعتاد  ه��و  وكما  �مل��وؤمت��ر.  �أي���ام 

�سنوّيًا  تقوم  �لعربية  �لعمل  منظمة  فاإن 

باالإعد�د من �أجل تنظيم �مللتقى �لدويل 

فل�سطني،  و�سعب  عمال  م��ع  للت�سامن 

�الأخ���رى،  �ملحتلة  �لعربية  و�الأر�����س���ي 

و�لذي عقد بتاريخ 03/حزير�ن /2016 

�ملوؤمتر  �أع�ساء  من  �ملئات  به  و���س��ارك 

تخلله  وقد  و�لعاملية،  �لعربية  �لوفود  من 

و�سعب  عمال  م��ع  �لت�سامنية  �لكلمات 

للمنتوجات  معر�س  و�أعقبه  فل�سطني، 

�لتقليدية �لفل�سطينية.  

�آخ����ر ت�����س��م��ن ج���دول     يف ج��ان��ب 

�ال�ستماع  رئي�س  ب�سكل  �مل��وؤمت��ر  �عمال 

�إلى تقرير �ملدير �لعام عن �أعمال مكتب 

�ملن�سرم،  �ل��ع��ام  خ��الل  �ل���دويل  �لعمل 

�أخ��رى،  �أ�سئلة  و�أي��ة  �مل��و�زن��ة،  وبرنامج 

�ملتعلقة  و�لتقارير  �ملعلومات  و�أخ����ريً� 

�لدولية  �لعمل  �تفاقيات منظمة  بتطبيق 

�لعربية  للوفود  بالن�سبة  �أّما  وتو�سياتها، 

ون�����س��اط��ات��ه��ا ف��ق��د ك����ان م���ن �أب���رزه���ا 

�مل��الح��ظ��ات �ل��ت��ي �أب��دت��ه��ا �مل��ج��م��وع��ة 

حول  �لعام  �ملدير  تقرير  على  �لعربية 

�أو����س���اع �ل��ع��م��ال �ل��ع��رب يف �الأر����س��ي 

�لعربية �ملحتلة. 

ال�صفرة الأردنية واأع�صاء الوفد الأردين يف املوؤمتر

العمالية والنقابات  العام  االتحاد  أخبار 

مب�صاركة اأردنية من اأطراف الإنتاج الثالثة 

مؤتمر العمل الدولي يختتم أعمال الدورة )105( يف جنيف
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و�فق جمل�س �إد�رة �ل�سركة �لعربية ل�سناعة �الإ�سمنت �الأبي�س على �إجر�ء تعديالت على 

و�لنقابة  �الإد�رة  جمل�س  بني  مت  �لذي  �الإتفاق  على  بناًء  وذلك  �ل�سركة،  يف  �لعاملني  �أو�ساع 

�لعامة للعاملني يف �لبناء. وقد ت�سمنت هذه �لتعديالت ما يلي:

1- �ملو�فقة على زيادة عالوة غالء �ملعي�سة ملوظفي �ل�سركة �مل�سنفني مببلغ )20( دينارً� 

�بتد�ًء من تاريخ 2016/6/1

�بتد�ًء من  بعقود  �ل�سركة  �لعاملني يف  ت�سنيف عدد )17( عاماًل من  على  �ملو�فقة   -2

تاريخ 2016/6/1 وح�سب �أقدميتهم يف �لتعيني بناًء على �التفاق �لذي مت بني رئي�س جمل�س 

�الإد�رة، وجمل�س �الإد�رة، و�لنقابة �لعامة للعاملني يف �لبناء، وبتكلفة �سنوية تقدر ب�)45000( 

دينار �أردين.

3- �ملو�فقة على تعديل �لعالوة �الإ�سر�فية �ملقطوعة �ملقرة من جمل�س �الإد�رة وفقًا لقر�ره 

روؤ�ساء  لكافة  وذلك  دينارً�،  لي�سبح مقد�رها )150(  تاريخ 2006/8/12  رقم 2006/726 

�الأق�سام �لعاملني يف م�سنع �ل�سركة يف �ل�سليل، وعددهم )6(، وذلك للحفاظ على �خلرب�ت 

مقد�رها  �سنوية  وبتكلفة  �الإنتاجية،  �لعملية  �سري  يف  �أ�سا�سي  دور  من  لهم  وملا  �ل�سركة،  يف 

)9850( دينارً� �أردنّيًا، �بتد�ء من تاريخ 2016/6/1.

وقعت �لنقابة �لعامة للعاملني بالبرتول و�لكيماويات عددً� من 

�التفاقات �جلماعية مت مبوجبها تعديل �أو�ساع �لعاملني يف عدد من 

�ل�سركات �لعاملة يف �لقطاع �لذي متثله �لنقابة.

�لبرتول  م�سفاة  �سركة  مع  جماعّيًا  �تفاقا  �لنقابة  وقعت  فقد 

زيادة  �أبرزها:  بنود  ثمانية  ت�سمن   2016/06/5 بتاريخ  �الأردنية 

رو�تب موظفي �ل�سركة مبقد�ر )50 دينار( دينارً� �سهرّيًا، باالإ�سافة 

دينار   )100( مقد�رها  و�ح��دة  ومل��رة  مقطوعة  مكافاأة  منح  �إل��ى 

بعقود محددة  وعملو�  �ملياومة،  بنظام  يعملون  كانو�  �لذين  للعمال 

�ملدة )تقل عن �سنة( عند بد�ية تعيينهم بال�سركة.

�تفاقا  �لزيود  خالد  �لعامة  �لنقابة  رئي�س  وقع  �آخر  جانب  يف 

بندً�  ع�سر  �ثنى  ت�سمن  �ملتحدة  �الأردن  برومني  �سركة  مع  جماعّيًا 

�أهمها: منح زيادة مقطوعة على �لر�تب �الأ�سا�سي مقد�رها )40( 

دينار ً� �عتبارً� من 2016/04/1 باالإ�سافة �إلى زيادة �أخرى جلميع 

�لعاملني مقد�رها )20( دينار ً� �عتبارً� من 2016/08/1.

بحيث  �الدخ��ار  �سندوق  نظام  تعديل  على  �ل�سركة  و�فقت  كما 

يحت�سب على �لر�تب �الإجمايل �ل�سهري �ساماًل جميع �لعالو�ت ما 

عد� بدل �ل�سكن، و�ملو��سالت و�لوجبات، كما و�فقت �ل�سركة على 

من  �عتبارً�  دينار  �ألف   )30( مببلغ  �لتعليم  لدعم  �سندوق  �إن�ساء 

تاريخ توقيع �التفاقية.

�ل�سركة  مع  جماعّيًا  �تفاقًا  �لنقابة  وقعت  �أخ��رى  ناحية  من 

�الأردنية �لهندية لالأ�سمدة )جيفكو(، حيث وقع �التفاق عن �لنقابة 

»محمد  و�ملهند�س  �لعامة  �لنقابة  رئي�س  �ل��زي��ود«  »خالد  �ل�سيد 

يف  هامة  تعديالت  �التفاق  ت�سمن  وقد  �للجنة.  �سر  �أمني  �ملعاين« 

�ملجاالت �الآتية: 

1- �لتدريب.

2- �عتماد �سنو�ت �خلربة و�ملوؤهالت للموظفني.

3- نظام �لرتفيعات و�لرتقية.

4- �الإجاز�ت �ملحفوظة للموظفني.

5- نظام �لتاأمني �ل�سحي.

6- �ملنح �ملالية �الإ�سافية.

باالتفاق مع النقابة العامة للعاملني يف البناء 

تعديالت على أوضاع العاملني يف الشركة العربية لصناعة اإلسمنت األبيض

إتفاقات جماعية توقعها النقابة العامة للعاملني بالبرتول والكيماويات

العمالية والنقابات  العام  االتحاد  أخبار 

محمود احلياري

خالد الزيود
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وقعت �لنقابة �لعامة للعاملني يف �ل�سناعات 

للمياه  غدير  �سركة  مع  جماعّيًا  �تفاقًا  �لغذ�ئية 

�لدكتور  �ل�سركة  عن  �التفاق  وقع  وقد  �ملعدنية، 

»ر��سم �لدبا�س« �ملدير �لعام، وعن �لنقابة �ل�سيد 

»�أحمد �أبو خ�سره« رئي�س �لنقابة �لعامة، و�الآن�سة 

�لعاملة،  �مل���ر�أة  جلنة  رئي�سة  �ل�سلمان«  »ب�سرى 

و�ل�سيدة »رندة �لبابلي« �أمني �سر �للجنة �لنقابية، 

وقد مت مبوجبه منح �لعاملني يف �ل�سركة جملة من 

�لتعديالت �لهامة، وهي: 

ح�سب  �ل�سنوية  �ل��زي��ادة  �سرف  يتم   -1

�سيا�سة �الأد�ء �ملعمول به يف �ل�سركة، بحيث يكون 

يف  �لكامل  �لعام  �أكملو�  ملن  للزيادة  �الأدنى  �حلد 

�ل�سركة 10دنانري ال غري.

�مل�سنع  �إد�رة  قبل  من  �الإ���س��ر�ف  يتم   -2

ملوظفي  �لكافترييا  يف  �ملقدم  �لطعام  جودة  على 

�مل�سنع على �أن يتم عمل ��ستبانة كل ثالثة �أ�سهر؛ 

�لطعام  ج���ودة  ع��ن  �مل��وظ��ف��ني  ر���س��ا  م��ن  للتاأكد 

ونوعيته كما يتم حتديثها باأدو�ت منزلية حديثة. 

�ل�سهر  ر�ت���ب  ���س��رف  يف  �ال���س��ت��م��ر�ر   -3

�لثالث ع�سر.

�ال���س��ت��م��ر�ر يف ���س��رف ع����الوة ب��دل   -4

�ل�سفت �لليلي ومقد�رها ع�سرة دنانري. 

رجعي  باأثر  �ل�سنوية  �لزيادة  ت�سرف   -5

�عتبارً� من 2016/04/01.

�لطرفني  م��ن  م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل   -6

ي�سمى كل من �لطرفني ممثليه فيها ملتابعة تنفيذ 

هذ� �التفاق على �أن جتتمع كل ثالثة �أ�سهر. 

مياه  �سركة  م��ع  �آخ��ر  �تفاقًا  �لنقابة  وقعت 

�لعقبة، حيث وقع �التفاق نيابة عن �ل�سركة كل من 

�ملديرين،  هيئة  رئي�س  حمور«  �أبو  »�سعد  �ملهند�س 

�سالح«،  »نعيم  �ملهند�س  �ل�سركة  ع��ام  وم��دي��ر 

ووقعها عن �لنقابة �لعامة للعاملني يف �ل�سناعات 

و�الآن�سة  خ�سرَه«  �أب��و  »�أح��م��د  رئي�سها  �لغذ�ئية 

للنقابة،  �الإد�ري��ة  �لهيئة  ع�سو  �ل�سلمان«  »ب�سرى 

ورئي�س و�أع�ساء �للجنة �لنقابية »�أحمد �لرياطي« 

ت�سمن  حيث  �ل�سكاب«،  و«خلود  خليفات«  و«�أحمد 

�التفاق �لبنود �الآتية:

1-  �سرف مكافاأة نهاية �خلدمة يف حال 

�إقر�رها من قبل �لهيئة �لعامة لكافة �لعاملني يف 

قطاع �سركات �ملياه �ململوكة للحكومة.    

�إق����ر�ر ن��ظ��ام �ل��رتف��ي��ع��ات و�ل��رتق��ي��ات   -2

خالل ثالثة �أ�سهر من تاريخه. 

�مل���ادة رق��م 39 م��ن نظام  �إل��غ��اء ن�س   -3

�ملوظفني ل�سنة 2013 و��ستبد�لها بالن�س �الآتي: 

متنح �لزيادة �ل�سنوية يف نهاية كل عام بن�سبة 

�ل��زي��ادة  �أال تتجاوز  ت���رت�وح م��ن 2%�ل���ى 6%ع��ل��ى 

�لرو�تب  �إجمايل  4%من  عن  �الإجمالية  �ل�سنوية 

�الأ�سا�سية، وربطها باالأد�ء �لوظيفي وبحد �أق�سى 

6% ملن يح�سل على تقدير ممتاز.

������س�����رف  يف  �ال���������س��������ت��������م��������ر�ر   -4

�سهر،  ر�ت��ب  ت��ع��ادل  و�ل��ت��ي  �حلو�فز)�لبون�س( 

ر�ت��ب  ع��ن  يزيد  ال  مب��ا  �ملبلغ  ه��ذ�  ي���زد�د  بحيث 

ن�سف �سهر ح�سب تقييم �الأد�ء للموظف �حلا�سل 

على  يح�سل  ملن  �سهر  ورب��ع  ممتاز،  تقدير  على 

تقدير جيد جدً�.

5- ت�ستمر �إد�رة �ل�سركة ب�سرف بدل �ل�سكن 

كما يلي: 

�أ. للعامل �الأردين مائة دينار �سهرّيًا.

ب. للعامل غري �الأردين خم�سون دينار �سهرّيًا.

6- ت�سكيل جلنة من �لفريقني ملعاجلة �أي خلل 

يحدث عند تطبيق هذ� �التفاق.

7- ت�����س��ري �أح���ك���ام ه���ذ� �الت���ف���اق �ع��ت��ب��ارً� 

ب��ت��اري��خ  وت��ن��ت��ه��ي   2016/01/01 ت���اري���خ  م���ن 

.2017/12/31

العقبة مياه  شركة  مع  آخر  اتفاقًا  توقع  والنقابة 

اتفاق عمل جماعي بني النقابة العامة للعاملني 
يف الصناعات الغذائية وشركة غدير للمياه املعدنية

العمالية والنقابات  العام  االتحاد  أخبار 
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باخلدمات  للعاملني  �ل��ع��ام��ة  �لنقابة  وق��ع��ت 

�ل�سحية و�ل�سناعات �لدو�ئية �تفاقًا جماعَيًا مع 

�لدو�ئية، وقد  �الأو�سط لل�سناعات  �ل�سرق  �سركة 

مثل �لنقابة يف توقيع �التفاق �ل�سيد »محمد غامن« 

�سمحان«  »محمود  و�ل�سيد  �لعامة  �لنقابة  رئي�س 

�ل�سيد  �ل�سركة  ومثل  �لعامة،  �لنقابة  رئي�س  نائب 

�لفتاح  »عبد  و�ل�سيد  ح�سن«  �حلاج  وليد  »يو�سف 

و�مل��ف��و���س  �الإد�رة  جمل�س  ع�سو  �ل�����س��م��ه��وري« 

بالتوقيع.

�لثالث ع�سر  �ل�سهر  �التفاق منح ر�تب  ت�سمن 

�إلى  باالإ�سافة  وذلك  �ل�سركة،  يف  �لعاملني  لكافة 

عدد من �لتعديالت �لهامة �الأخرى، و�لتي متثلت 

مبا يلي:

�لعاملني  جميع  منح  على  �ل�سركة  و�فقت   -1

ر�تب �ل�سهر �لثالث ع�سر، وتثبيت هذ� �اللتز�م.

و�فقت �ل�سركة على �عتماد �لعالوة �لفنية   -2

للعمال �لفنيني عند �لتعيني وفق �سلم �لرو�تب.

و�فقت �ل�سركة على �عتماد عالوة مخاطر   -3

يف عقود �لعمل وفق �لن�سب �ملعتمدة من �ملوؤ�س�سة 

�لعامة لل�سمان.

�سنوية  زيادة  �عتماد  على  �ل�سركة  و�فقت   -4

وتر�عي  تت�سمن  �أد�ء  تقييم  �آلية  وف��ق  للعاملني 

ال  مبجموع  �سنوية  وزي��ادة  �ملعي�سة،  غالء  ع��الوة 

يقل عن )2.5%( من �لر�تب �الأ�سا�سي، وي�ستثنى 

من هذه �لزيادة من يح�سل على تقييم �سلبي يف 

�الأد�ء.

و�فقت �ل�سركة على توفري ��سرت�كات تاأمني   -5

قيمة  ب�سد�د  �ل�سركة  وتلتزم  للعاملني،  �سحي 

�ال�سرت�ك 100% ل�سركة �لتاأمني.

و�سالة  كافترييا،  بتامني  �ل�سركة  تلتزم   -6

�سيانتها  على  و�لعمل  �مل�سنع،  يف  منا�سبة  طعام 

للعاملني  �خل��دم��ات  تكون  �أن  على  دوري  ب�سكل 

جمانية.

�لعاملني  م��ع  بالتعامل  �ل�����س��رك��ة  ت��ل��ت��زم   -7

مبر�عاة �ملعايري �ملحددة من قبل وز�رة �لعمل.

و�فقت �ل�سركة على تقدمي منحتي در��سة   -8

لتغطية  �ملحتاجني  �لعاملني  �أبناء  من  للمتفوقني 

تاأهيل  معايري  وف��ق  �جلامعية  �ل��در����س��ة  تكلفة 

حتددها �إد�رة �ل�سركة.

تلتزم �ل�سركة بتطبيق �لعقوبات بااللتز�م   -9

�ملن�سو�س  �لعقوبات  ونظام  �لد�خلي،  بالنظام 

وز�رة  قبل  من  عليه  و�مل�سادق  �ل�سركة  يف  عليه 

�لعمل.

10- و�فقت �ل�سركة على �مل�ساهمة يف ن�ساطات 

�لنقابة، وح�سب ما يقرره جمل�س �إد�رته يف �خلطة 

 500 مبلغ  عن  �مل�ساهمة  تقل  �أال  على  �ل�سنوية 

دينار.

العمالية والنقابات  العام  االتحاد  أخبار 

محمد غامن

الخدمات  يف  للعاملني  العامة  النقابة  بني  جماعي  اتفاق 
الــدوائــيــة للصناعات  األوســــط  ــشــرق  ال ــة  وشــرك الصحية 
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مرحلة تدخل مندوب �لتوفيق.  -1

مرحلة ت�سكيل جمل�س �لتوفيق.  -2

�إلى  �لعمايل  �لنز�ع  �إحالة  مرحلة   -3

�ملحكمة �لعمالية.

يتعلق  فيما  �لقانون  �أحكام  وتن�س  ه��ذ� 

بت�سوية �لنز�ع �لعمايل على ما يلي:

املادة 120

توفيق  م��ن��دوب  ي��ع��ني  �أن  ل��ل��وزي��ر  �أ. 

مبهمة  للقيام  �ل���وز�رة  موظفي  من  �أك��رث  �أو 

�لعمالية  �ل��ن��ز�ع��ات  ت�سوية  يف  �ل��و���س��اط��ة 

يحددها،  �لتي  للمنطقة  وذل��ك  �جلماعية، 

و�ملدة �لتي ير�ها منا�سبة.

املادة 121

فعلى  نز�ع عمايل جماعي  وقع  �إذ�  �أ. 

�لو�ساطة  �إج��ر�ء�ت  يبد�أ  �أن  �لتوفيق  مندوب 

مت  ف��اإذ�  �لنز�ع،  ذلك  لت�سوية  �لطرفني؛  بني 

�أو بغريه يحتفظ  �التفاق ب�ساأنه بعقد جماعي 

عليها  م�سادق  منه  بن�سخة  �لتوفيق  مندوب 

من �لطرفني.

بني  �ملفاو�سات  �إج���ر�ء  تعذر  �إذ�  ب. 

�أن  �أو تبني  �الأ�سباب،  �لطرفني الأي �سبب من 

�لنز�ع،  ت�سوية  �إلى  يوؤدي  لن  فيها  �ال�ستمر�ر 

فيرتتب على مندوب �لتوفيق �أن يقدم تقريرً� 

�إلى �لوزير ي�سمن �أ�سباب �لنز�ع و�ملفاو�سات 

�لتي متت بني �لطرفني، و�لنتيجة �لتي تو�سل 

و�حد  على  تزيد  ال  م��دة  خ��الل  وذل��ك  �إليها، 

وع�سرين يومًا من تاريخ �إحالة �لنز�ع �إليه.

من  ب���دوره  �ل��وزي��ر  يتمكن  مل  �إذ�  ج. 

جمل�س  �إل��ى  يحيله  �أن  فعليه  �ل��ن��ز�ع،  ت�سوية 

توفيق ي�سكله على �لنحو �الآتي:

يكون  �أال  على  �لوزير  يعينه  رئي�س   -1

من ذوي �لعالقة بالنز�ع، �أو بنقابات �لعمال، 

�أو بنقابات �أ�سحاب �لعمل.

من  ك��اًل  ميثلون  �أك��رث  �أو  ع�سو�ن   -2

مت�ساوية،  ب��اأع��د�د  و�لعمال  �لعمل  �أ�سحاب 

ُي�سمي كل من �لطرفني ممثليه يف �ملجل�س.

املادة 122

جمل�س  �إلى  عمايل  نز�ع  �أحيل  �إذ�  �أ. 

للتو�سل  �أن ي�سعى جهده  �لتوفيق، وجب عليه 

مالئمة،  ير�ها  �لتي  بالطريقة  ت�سويته  �إل��ى 

فاإذ� تو�سل �إلى ت�سويته كلّيًا �و جزئّيًا، فيقدم 

�لت�سوية  به  مرفقًا  بذلك  تقريرً�  �لوزير  �إلى 

�ملوقعة بني �لطرفني.

�لتوفيق  جمل�س  ي��ت��و���س��ل  مل  �إذ�  ب. 

يقدم  �أن  عليه  فيرتتب  �ل��ن��ز�ع،  ت�سوية  �إل��ى 

�لنز�ع  �أ�سباب  يت�سمن  تقريرً�  �لوزير  �إل��ى 

و�الإجر�ء�ت �لتي �تخذها لت�سويته، و�الأ�سباب 

�لتي  و�لتو�سيات  �إنهائه،  عدم  �إلى  �أدت  �لتي 

ير�ها منا�سبة بهذ� �ل�ساأن.

ج. يرتتب على �ملجل�س يف جميع �الأحو�ل 

تقريره  وتقدمي  �لتوفيق،  �إج��ر�ء�ت  ينهي  �أن 

بالنتائج �لتي تو�سل �إليها خالل مدة ال تزيد 

�إحالة  تاريخ  من  يومًا  وع�سرين  و�ح��د  على 

�لنز�ع �إليه.

املادة 123

�ل��ن��ز�ع  �ل��ط��رف��ني يف  م��ن  الأي  ي��ج��وز  ال 

�لعمايل توكيل �ملحامني �أمام مندوب �لتوفيق، 

�أو جمل�س �لتوفيق.

املادة 124

من  �لتوفيق  جمل�س  يتمكن  مل  �إذ�  �أ. 

�إن��ه��اء �ل��ن��ز�ع �ل��ع��م��ايل �جل��م��اع��ي، فيرتتب 

يتم  عمالية  محكمة  �إل��ى  �إحالته  �لوزير  على 

ينتدبهم  نظاميني  ق�ساة  ثالثة  من  ت�سكيلها 

�ملجل�س �لق�سائي لهذه �لغاية بناء على طلب 

ال����ن����زاع����ات ال���ع���م���ال���ي���ة اجل��م��اع��ي��ة

اأحكام  اإلى  بال�صتناد  العمل, وتدافع عن م�صاحلهم, وذلك  اأ�صحاب  اأمام  العمال  العمالية  النقابات  متثل 

قانون العمل, وقد عالج هذا القانون الآليات التي تتبعها النقابات يف متثيل العمال, وذلك يف باب )ت�صوية 

النزاعات العمالية اجلماعية( حيث ي�صمى التفاق الذي يوقع بني النقابة, و�صاحب العمل بعد التفاق بني 

الطرفني بالتفاق اجلماعي.

ت�صمنت املواد من 120 ولغاية املادة 132 من القانون كافة اجلوانب املتعلقة بت�صوية النزاعات العمالية, 

وقد حدد القانون املراحل التي مير بها النزاع مبراحل قانونية ثالث هي:
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�لوزير، وير�أ�سها �أعالهم يف �لدرجة، ويجوز 

ويف  �أع�سائها،  من  �ثنني  بح�سور  �نعقادها 

�لقا�سي  يدعى  �ل���ر�أي  يف  �ختالفهما  حالة 

و�إ�سد�ر  �لق�سية،  نظر  يف  لال�سرت�ك  �لثالث 

�لقر�ر فيها.

يحال  �لذي  �لعمايل  �لنز�ع  يعطي  ب. 

�إلى �ملحكمة �لعمالية �سفة �ال�ستعجال بحيث 

على  تزيد  ال  م��دة  خ��الل  فيه  �لنظر  تبا�سر 

ت�سدر  �أن  �الإحالة على  تاريخ  �أيام من  �سبعة 

�ملحكمة قر�رها يف �لنز�ع، وتبلغه �إلى �لوزير 

ويكون  �لتاريخ،  ذلك  من  يومًا  ثالثني  خالل 

هذ� �لقر�ر قطعّيًا، غري قابل للطعن �أمام �أي 

جهة ق�سائية �أو �إد�رية.

�لنز�ع  يف  �لعمالية  �ملحكمة  تنظر  ت. 

وفقًا  فيه  وتف�سل  عليها،  �ملعرو�س  �لعمايل 

لتحقيق  منا�سبة  ت��ر�ه��ا  �ل��ت��ي  ل���الإج���ر�ء�ت 

�لعد�لة بني �لطرفني على �أن تر�عي يف ذلك 

�إجر�ء�ت خا�سة من�سو�س عليها يف هذ�  �أي 

 �أو 
ٍ
�لقانون، ويجوز لكال �لطرفني توكيل محام

�أكرث من �ملحكمة.

املادة 125

�لتوفيق  وملجل�س  �لعمالية  للمحكمة  يكون 

�ل�سالحيات  ع��م��ايل  ن���ز�ع  يف  �لنظر  عند 

�الآتية:

�أو  ���س��خ�����س،  �أي  �أق������و�ل  ���س��م��اع  �أ. 

�ال�ستعانة بخربته يف �لنز�ع بعد �لق�سم.

تكليف �أي طرف من �أطر�ف �لنز�ع  ب. 

باإبر�ز �مل�ستند�ت و�لبيانات �لتي لديه، وتر�ها 

�ملحكمة �أو �ملجل�س �سرورية للنظر �أو �لف�سل 

يف �لنز�ع.

املادة 126

ق��ر�ر  �أي  تف�سري  �ل��ع��م��ال��ي��ة  للمحكمة 

�أو  �ل��وزي��ر،  طلب  على  بناء  وذل��ك  �أ�سدرته، 

�أي غمو�س  الإز�ل��ة  �لنز�ع  �أط��ر�ف  �أحد  طلب 

�لنتائج  عن  �لقر�ر  يخرج  ال  مبا  وذل��ك  فيه، 

�لتي تو�سل �إليها، كما و�أن لها يف كل وقت �أن 

طلب  على  بناء  �أو  نف�سها،  تلقاء  من  ت�سحح 

�لوزير، �أو �أحد �خل�سوم �الأغالط �أو �الأخطاء 

�الأحكام  يف  تقع  �لتي  �حل�سابية  �أو  �لكتابية 

و�لقر�ر�ت عن طريق �ل�سهو �لعر�سي.

املادة 127

وجمل�س  �لعمالية  �ملحكمة  جل�سات  تعقد 

م�سوؤولة  �ل��وز�رة  وتكون  �ل��وز�رة،  يف  �لتوفيق 

و�لت�سهيالت  �الإد�ري���ة  �ملتطلبات  توفري  عن 

و�الأجهزة �لتي متكنها من �أعمالها.

املادة 128

وقر�ر  �لتوفيق  جمل�س  تقرير  يكون  �أ. 

�ملحكمة �لعمالية كتابّيًا ويوقعه جميع �أع�ساء 

�حل��ال،  ملقت�سى  وف��ق��ًا  �ملحكمة  �أو  �ملجل�س 

وي�سدر قر�ر �ملحكمة باالإجماع �أو باالأكرثية، 

�أع�ساء  م��ن  مخالف  ع�سو  ك��ل  على  ويجب 

يف  كتابة  ر�ي��ة  يثبت  �أن  �ملحكمة  �أو  �ملجل�س 

�لتقرير �أو �لقر�ر.

ق���ر�ر  �أو  �مل��ج��ل�����س  ت��ق��ري��ر  ُي��ن�����س��ر  ب. 

�أكرث  �أو  محلية  �سحيفة  يف  �لعمالية  �ملحكمة 

على نفقة �أ�سحاب �لنز�ع خالل ثالثني يومًا 

من تاريخ ت�سلم �لوزير �لتقرير �أو �لقر�ر.

املادة 129

�ملحكمة  و�أع�������س���اء  ل��رئ��ي�����س  ي�����س��رف 

وكاتب  �لتوفيق،  جمل�س  ورئي�س  �لعمالية، 

جمل�س  ي��ق��رره��ا  �ل��ت��ي  �مل��ك��اف��اآت  �جلل�سات 

�لوزر�ء بناء على تن�سيب من �لوزير.

املادة 130

�إليها  �لتو�سل  مت  �ل��ت��ي  �لت�سوية  ت��ك��ون 

�أحكام  مبقت�سى  �لتوفيق  �إج���ر�ء�ت  بنتيجة 

هذ� �لقانون �أو قر�ر �ملحكمة �لعمالية ملزمه 

للفئات �الآتيه:

الأطر�ف �لنز�ع �لعمايل. �أ. 

�لعمل مبن يف ذلك  خللف �ساحب  ب. 

ورثته �لذين �نتقلت �إليهم �ملوؤ�س�سة �لتي يتعلق 

بها �لنز�ع.

ج. جلميع �الأ�سخا�س �لذين كانو� يعملون 

تاريخ  يف  �لنز�ع  بها  يتعلق  �لتي  �ملوؤ�س�سة  يف 

مقت�سى  ح�سب  منها  ق�سم  يف  �أو  ح��دوث��ه، 

�حلال، وجلميع �الأ�سخا�س �لذين ي�ستخدمون 

فيما بعد يف تلك �ملوؤ�س�سة، �أو يف �أي ق�سم منها 

�ملحكمة  قر�ر  �أو  �لت�سوية،  تقرير  يف  ورد  �إذ� 

هذ�  يف  يكن  ومل  بذلك،  يق�سي  مبا  �لعمالية 

ما  مبقت�ساه  �ل�سادرة  �الأنظمة  �أو  �لقانون 

يحول دون ذلك.

املادة 131

ينفذ قر�ر �ملحكمة �لعمالية �عتبارً�  �أ. 

من �لتاريخ �لذي تعينه.

�لتو�سل  مت  �لتي  بالت�سوية  يعمل  ب. 

من  �عتبارً�  �لتوفيق  �إج���ر�ء�ت  نتيجة  �إليها 

�ل��ت��اري��خ �ل���ذي �ت��ف��ق عليه �أط����ر�ف �ل��ن��ز�ع 

�لعمايل، و�إذ� مل يتم �التفاق على ذلك فيعمل 

على  �لتوقيع  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ارً�  بالت�سوية 

تقرير �لت�سوية، وتكون ملزمة جلميع �أطر�فها 

وبال�سروط �ملن�سو�س عليها فيها.

املادة 132

�لنظر  خ��الل  عمل  �ساحب  الأي  يجوز  ال 

�أو  �لتوفيق،  مندوب  لدى  �لعمايل  �لنز�ع  يف 

�لقيام  �لعمالية  �ملحكمة  �أو  �لتوفيق،  جمل�س 

باأي من �الأعمال �الآتية:

�ل�سارية  �ال�ستخد�م  �سروط  تغيري  �أ. 

�ملفعول.

ف�سل �أي عامل دون �حل�سول على  ب. 

�ذن كتابي من مندوب �لتوفيق، �أو �ملجل�س �و 

�ملحكمة �لعمالية ح�سب مقت�سى �حلال.

العمالي مستشارك 
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�لفل�سطينية  �مل���ق���اوم���ة  ن��ق�����س��ت 

�ل�سعب  ت��اري��خ  يف  خ��ال��دة  �سفحات 

�لفل�سطيني، ومل تقت�سر �ملقاومة على 

�لن�ساالت �جلماهريية د�خل فل�سطني 

�لتي  �النتفا�سات  على  وال  �ملحتلة، 

يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �أبناء  �أ�سعلها 

�ملناطق �ملحتلة من فل�سطني بعد عام 

�مل�سلح  �لن�سال  �إلى  تعدتها  بل   1967

باأ�سكاله �ملتعددة.

�ملتعددة،  باأ�سكاله  �الأدب  لقد لعب 

ورو�ي��ات��ه،  وق�س�سه،  ون��رثه،  �سعره، 

وم�سرحياته. دورً� كبريً� جّدً� يف تعبئة 

طاقاتها،  وح�سد  �ل�سعبية،  �جلماهري 

ومل  �ملختلفة،  ن�ساالتها  وحت�سني 

يتوقف هذ� �لتاأثري على �أبناء �ل�سعب 

�لفل�سطيني يف د�خل فل�سطني فقط، 

�لتاأثري على �جلماهري  �إلى  بل تعد�ه 

�لعربية يف كافة �أنحاء �لوطن �لعربي 

ع��ام  ح���زي���ر�ن  نك�سة  ب��ع��د  خ��ا���س��ة 

.1967

�لفل�سطينيون  �ل�����س��ع��ر�ء  ل��ع��ب 

�ملقاومة  �أدب  ظهور  يف  رئي�سًا  دورً� 

�سعر�ء  وخا�سة  وبلورته  �لفل�سطينية 

حت��دي��دً�:  ومنهم  �ملحتلة،  �الأر�����س 

�لقا�سم،  و�سميح  دروي�����س،  ًمحمود 

�لق�سة  �أن  ع��ل��ى  ج����رب�ن،  و���س��امل 

و�لرو�ية مل تكن �أقل �أثرً� من �ل�سعر 

يف ه���ذ� �جل��ان��ب، وم���ن َك��ّت��اب��ه��ا يف 

�سبيل  على  �ملحتلة  �الأر����س��ي  د�خ��ل 

حبيبي،  و�أميل  زي��ادة،  توفيق  �ملثال: 

فقد  �ملحتلة  فل�سطني  خ��ارج  يف  �أم��ا 

�ل�ستات  فل�سطينيي  �الأدب��اء من  لعب 

دورً� م�سابهًا يف �لتاأثري على �حلركة 

�مل��ق��اوم��ة  �أدب  وت��دع��ي��م  �الأدب����ي����ة 

�ملنتوج  م��ن  ب��امل��زي��د  �لفل�سطينية 

�إلى  وباالإ�سافة  �لثقايف،  و�مل��خ��زون 

و�لوطني،  �ل�سيا�سي  �ملنتوج  ذل��ك 

وك����ان م���ن �أه����م م���ن مي��ث��ل ه����وؤالء 

�لرو�ئي و�لقا�س و�ل�سحفي �ل�سهيد 

غ�صان كنفاين

كتب رئي�س التحرير

األدب  واحـــة 

م��ج��ل��ة ال��ح��وار26

    اأدب املقاومة الفل�سطينية



األدب  واحـــة 

»غ�سان كنفاين«.

ولد غ�سان كنفاين - �لذي �أ�سبح 

للجبهة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  يف  ع�سوً� 

�ل�سعبية لتحرير فل�سطني - يف مدينة 

عكا عام 1936، وقد هاجر مع عائلته 

ق�سرً� �إلى لبنان عام 1948، ومن ثم 

�إلى �سوريا، وتنقل يف عمله من دم�سق 

�إلى �لكويت عام 1953 عندما �لتقى 

بالدكتور جورج حب�س �لذي نّظمه يف 

حركة �لقوميني �لعرب.

كتاباته  يف  كنفاين  غ�سان  رك��ز 

�لفل�سطيني،  �ل�سعب  م��ع��ان��اة  على 

�أحد  هو  �ل�سحفي  �لعمل  �أن  و�أعترب 

�حلقوق  ال�سرتجاع  �لكفاح  و�سائل 

�مل�سلوبة، وكان من �أو�ئل �لذين كتبو� 

�لفل�سطينية،  �ملقاومة  �سعر�ء  عن 

عن  كتبو�  �ل��ذي��ن  �لقالئل  م��ن  وه��و 

�الأدب �ل�سهيوين.

من  جملة  كنفاين  غ�سان  �أ�سدر 

�لق�س�س و�مل�سرحيات، وهي:

- عامل لي�س لنا.

- موت �سرير رقم )12( - ق�س�س 

ق�سرية – 1961.

- �أر�س �لربتقال �حلزين – ق�س�س 

ق�سرية – 1963.

- رجال يف �ل�سم�س -رو�ية – 1963.

- �أم �سعد - رو�ية – 1969.

- عائد �إلى حيفا – رو�ية – 1970.

ق�سرية  ق�س�س   - �الآخ��ر  �ل�سيء   -

�سدرت بعد ��ست�سهاده – 1980.

غري  رو�ي����ات  – خم�س  �ل��ع��ا���س��ق   -

كاملة ن�سرت يف جملد �أعماله كاملة.

- �لقنديل �ل�سغري.

- �لقبعة و�لنبي – م�سرحية.

- �لقمي�س �مل�سروق وق�س�س �أخرى 

-  ق�س�س ق�سرية.

- ج�سر �إلى �الأبد – م�سرحية.

- ما تبقى لكم.

- �لباب – م�سرحية.

من  ع��ددً�  كنفاين  غ�سان  كتب  كما 

�أدب  �أه��م��ه��ا:  م��ن  �الأدب��ي��ة  �لبحوث 

�ملقاومة يف فل�سطني �مل�ستقلة، و�الأدب 

�الحتالل،  حتت  �ملقاوم  �لفل�سطيني 

ويف �الأدب �ل�سهيوين.

من �أقو�ل غ�سان كنفاين �ملاأثورة:

- )ال متت قبل �أن تكون ندً�(.

على  لي�ست  �مل����وت  ق�سية  )�إن   -

ق�سية  �إنها  �مليت،  ق�سية  �الإط���الق 

�لباقني(.

عن  فا�سلني  مد�فعني  كنا  )�إذ�   -

نغري  �أن  ب��ن��ا  ف���االأج���در  �ل��ق�����س��ي��ة، 

�ملد�فعني ال �أن نغري �لق�سية(.

يعطونك  رغيفك..ثم  )ي�سرقون   -

منه ِك�سرة.. ثم ياأمرونك �أن ت�سكرهم 

على كرمهم... يا لوقاحتهم (.

- )و�إذ� كان �لتحرير ينبع من فوهة 

تنبع  ذ�تها  �لبندقية  فاإن  �لبندقية، 

من �إر�دة �لتحرير(.

عند  مت���وت  �أن  حت��ب  )�ل���غ���زالن   -

�أهلها..�ل�سقور ال يهمها �أين متوت(.

)�حل���ي���اة ل��ي�����س��ت ن�����س��رً�، �حل��ي��اة 

مهادنة مع �ملوت(.
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ك���ي���ف ت����ك����ون ن����اج����ح����ًا دائ�����م�����ًا؟
�ألف  لها  تلك �حلاالت  �الإجابة عن مثل 

وجه، وهي غالبًا تبد�أ من �خلارج.

هذه  مختلفًا  �سيئًا  جنرب  ال  مل��اذ�  لكن 

�ملرة؟

ولهما  �لعمر،  نف�س  يف  �سخ�سني  خ��ذ 

نف�س  وميتلكان  �لثقافية،  �خللفية  نف�س 

�لوحيد  و�ل���ف���ارق  و�مل���وؤه���الت،  �خل����رب�ت 

كبرية،  ثقة  ميتلك  �أحدهما  �أن  هو  بينهما 

منهما  من  بنف�سه..  �الإمي��ان  يفتقد  و�الآخ��ر 

�سيكون �أكرث جناحًا؟

قدرة  ميتلكون  �لقلقني  �الأ�سخا�س  �إن 

خارقة على تخيل ما ال ميكن تخيله.

لكن  عديدة،  الأ�سباب  �لنا�س  يقلق  كما 

غالبًا ما تكون �أ�سياء �سلبية، على �لرغم من 

ظن بع�سهم �أن �لقليل من �لقلق مفيد لهم، 

حيث �إنه ي�ساعدهم على �ال�ستعد�د لالأ�سو�أ.

خليالك،  نتاج  هو  �لقلق  فاإن  بب�ساطة، 

����س��ت��خ��د�م خيالك  �الأف�����س��ل  م���ن  ول��ك��ن 

للتخل�س من �لقلق، وذلك من خالل:

بالذ�ت:  �الإميان  و�سفة  �لثقة،  • كعكة 
�لقلق  لتحويل  �لتفكري  يقلب  ��ستخد�م  وهو 

�إلى ثقة عن طريق �ال�ستخد�م �لبارع لنف�س 

�الأد�ة �لعقلية �لتي ت�سنع �لقلق من �لبد�ية، 

�خليال.

�لتي  �ل�سبابية  �لذكريات  ��ستخد�م   •
��ستخد�م  ط��ري��ق  ع��ن  ��ستغاللها  مي��ك��ن 

تاأخذ  لكي  �خليال  من  وقليل  �لتفكري،  قلب 

�لذكريات غري �ل�سارة، وتعيد ت�سنيعها �إلى 

ما�ٍس �إيجابي.

عندما  لو":  "كما  بطريقة  ت�سرف   •
�قلب  م���ا،  �أم���ر  م��ع��اجل��ة  كيفية  ت��ع��رف  ال 

تعرف،  كنت  ل��و  كما  وت�����س��رف  ت��ف��ك��ريك، 

و�ستنده�س مما �سيطر�أ على ذهنك.

تقنعه  �أن  ي��ج��ب  �سخ�س  �أول  �إن   •
نف�سك  �إق��ن��اع  باإمكانك  ك��ان  �إذ�  �أن��ت،  هو 

فباإمكانك �إقناع �أي �سخ�س.

عبارة  �سنعت  �إذ�  �لتالية:  �ل��ك��رة   •

عليك،  يوؤثر  �سيء  الأي  �لثانية«  »�لكرة  مثل 

فهذ� يجعلك على �الأرجح ال تقع يف �خلطاأ 

مرة �أخرى، فعن طريق �لرتكيز على �لتايل 

�ملا�سي  عي�س  �إع���ادة  م��ن  ب���داًل  �الإي��ج��اب��ي 

�ل�سلبي تبني �لثقة �سريعًا.

تفعله  �لذي  �ل�سيء  ما  نف�سك:  • ��ساأل 
حان  قبل؟  من  فعلته  و�أن  �سبق  الأن��ك  فقط 

جديد  �سيء  و�ختبار  �لتفكري،  لقلب  �لوقت 

غري �لذي تعودت على �ختياره لبناء �لثقة، 

�سو�ء كان �ل�سيء يخ�س طعامًا، �أو رحلة، �أو 

طريقًا، �أو طريقة جديدة للقيام ب�سيء ما.

يف  �لف�سل  �أو  �ختبار،  يف  �الإخ��ف��اق   •
مقابلة عمل، �أو �لبد�ية �ل�سيئة يف �لعمل: ال 

يجب �أن يكون �الإخفاق كابو�سًا.. فعن طريق 

�لتعلم  �أن حتول خربة  قلب �خلربة ميكنك 

هذ�  وينطبق  �إيجابية،  خربة  �إل��ى  �ل�سلبية 

نتيجة  �لكارثي  �الإخفاق  من  �لتخل�س  على 

عدم �حل�سول على �لوظيفة.

• كلما كانت �لثقة �لتي لديك �أكرب، كان 
وكلما  �أ�سهل،  �لر�حة  منطقة  من  �خل��روج 

�كت�سبت  �أكرث،  �لر�حة  منطقة  من  خرجت 

لي�س  �ل�سيء  حدوث  �نتظار  الأن  �أك��رب،  ثقة 

بال�سيء �جليد.

�أن  ميكنك  حيث  ب�سبب  �ل�سعادة   •
ت�سنع حالة من �ل�سعادة يف �أي وقت ترغب.

• كما �أنك متلك �خليار لتكون عاب�سًا، 

�أو �سعيدً�.

• �أ�سهل و�أ�سرع طريقة للبدء باأن تكون 
مرحة  عري�سة  �بت�سامة  تر�سم  باأن  �سعيدً� 

على وجهك، و�لنظر مل

ميكنك  ولكن  بال�سهل،  لي�س  �الأمر  هذ� 

عمل ذلك باال�ستعانة باخلطو�ت �الآتية: 

غري من و�سعك �جل�سماين: وهذ�   -

�ملتكلفة  �لب�سمة  من  وجهك  تغري  �أن  يعني 

كتفيك  وت��رج��ع  �ل�����س��ادق��ة،  �لب�سمة  �إل���ى 

لالأعلى،  وتنظر  عينيك،  وتن�سط  للخلف، 

وتتنف�س بعمق.

ي��ر�م:  م��ا  على  ه��و  م��ا  ��ستك�سف   -

�أنك يف حاجة الكت�ساف خم�سة  وهذ� يعني 

�أ���س��ي��اء ج���ي���دة، وع��ل��ى م���ا ي����ر�م يف ه��ذه 

�للحظة. مثل: �أنا حي، و�أعي�س يف بيت جيد، 

و�أبدو بحال طيب، ويحبني �لنا�س من �أجل 

�سخ�سي، ...�إلخ.

�أو  بعمل  تقوم  باأن  �لعمل:  مو�قف   -

�ثنني جتاه بناء حالة �سعادة، و�لعمل هو �أن 

تتحرك.

فيه  حتتاج  �لذي  �لوقت  تنتظر  ال   -

�إلى تطبيق هذ� �الأ�سلوب، تدرب �الآن و�سوف 

يكون بعد ذلك �لتطبيق �سهاًل بالن�سبة لك 

وقتما حتتاجه.
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منها والتخل�ص  العمل  عن  تكا�سلك  اأ�سباب 
نحن جميعا نتكا�سل بني �حلني و�الآخر، 

�سو�ء كان  �سيئًا ما.  نفعل  ون�سوف حتى ال 

تنظيم  مثل:  ب�سيطة  ملهمة  تاأجيل  ذل��ك 

كتابة خطة  �أكرب مثل:  �أو م�سروع  �مللفات، 

عمل، هذ� �سيء نحن جميعًا مذنبون به.

جّدً�”  “م�سغول  من  تختلف  �الأع���ذ�ر 

�إلى “لي�س �لوقت �ملنا�سب” وما �إلى ذلك 

�أكرث  م�ساريع  مع  وخ�سو�سًا  �لتهرب،  من 

�أهمية ت�ستغرق وقتًا طوياًل. ونو��سل تربير 

�ملماطلة و�لتكا�سل �إلى �لنقطة �لتي ن�سدق 

 فيها �أي عذر نعطيه الأنف�سنا، ونوؤجل �لعمل.

�أن  من  مينعك  �لذي  �حلقيقي  �ل�سبب  ما 

به؟  �لقيام  عليك  ما  وتنفذ  منتجًا  تكون 

�جل����و�ب ب�����س��ي��ط: �خل����وف؛ �خل���وف من 

و�خلوف  فيها،  و�لف�سل  �ملخاطرة  �تخاذ 

من �أن تبدو �أحمق �إذ� ف�سلت، وي�سخر منك 

�أحد مما يجرح كربياءك.

�مل��م��اط��ل��ون ي��ب��ح��ث��ون ب��ه��م��ة ع���ن ما 

�لتي  تلك  �سيما  وال  �لعمل،  عن  ي�سغلهم 

جانبهم،  من  �اللتز�م  من  �لكثري  تاأخذ  ال 

يكون  يكاد  �الإل��ك��رتوين  �لربيد  فتفح�س 

عن  ي�سرفهم  حيث  �لغر�س،  لهذ�  مثالّيًا 

ملماطلتهم،  عذرً�  ويعطيهم  �جلاد،  �لعمل 

 و�أي�������س���ًا ال ي��ث��ري �خل����وف م���ن �ل��ف�����س��ل.

ف��اإن  �ل��وق��ت،  م���رور  م��ع  �أن  ه��ي  �مل�سكلة 

�الأحيان،  من  كثري  يف  لدينا  ينمو  �خلوف 

وميكن �أن يتملكنا ك�سفة فينا حتى نتخلى 

فيها  ج��ادة  �أي خطوة  �ت��خ��اذ  ع��ن  مت��ام��ًا 

حتمل م�سوؤولية.

ب�سيطة  خ��ط��و�ت  �أرب����ع  ي��اأت��ي  وف��ي��م��ا 

و�ل��ت�����س��وي��ف  �ل��ت��ك��ا���س��ل  قب�سة  لتخفيف 

وت�سجيع �الإنتاجية:

م��ح��ددً�:  م��وع��دً�  لنف�سك  ح��دد   -1

�لتاريخ  وح���دد  حتقيقه،  ت��ري��د  م��ا  �ك��ت��ب 

مفيدة  ن�سيحة  منه.  �النتهاء  يجب  �لذي 

يف  مكتوبًا،  �لهدف  هذ�  و�سع  هي  �أخ��رى 

مكان ظاهر، بحيث ميكنك �أن تر�ه د�ئمًا. 

�إّن كاًل من �ملنبه �لعادي �أو منبه �لتليفون 

قد حان  �لوقت  �أن  ليذكرك  �أي�سًا  يفيدك 

للعمل.

�ملهمة:  م��ن  �سغري  بجزء  �ب���د�أ    -2

من �لطبيعي �أن جتتاح �أي �سخ�س م�ساعر 

م�سروع  �أو  كبرية  مهمة  ب��دء  عند  جارفة 

�سخم. �لطريقة �الأكرث فعالية للتغلب على 

تنفيذه  عليك  ما  تق�سيم  هو  �ل�سعور  هذ� 

تنفيذية  وخ��ط��و�ت  �سغرية،  �أج���ز�ء  �إل��ى 

تكون  �أن  وع��ن��دم��ا حت���اول  ل��ه��ا.  ���س��غ��رية 

�أو �ملهمة كلها  منتجًا، ال تفكر يف �مل�سروع 

�ملحدد  �جل��زء  يف  فكر  ب��ل  و�ح���دة،  كتلة 

منه.  تنتهي  ح��ت��ى  عليه  ورك���ز  �أم���ام���ك، 

�ل�سحيح،  �مل�سار  على  يبقيك  �سوف  هذ� 

هذه  يف  �إيجابّيًا  �لبقاء  على  وي�ساعدك 

�لوقت �لذي حددته  �لعملية، وتنجزها يف 

لنف�سك.

تنتهي  جزء  كل  مع  باالإجناز  فال�سعور 

حتى  بعده  �ل��ذي  للجزء  �سيحفزك  منه 

حجمه. ك��ان  مهما  كله  �مل�����س��روع   ينتهي 

�ل�سهلة:  �مل��ه��ام  على  فقط  ت��رك��ز  ال    -3

حال  هو  كما  للغاية،  مغر  �لهام  هو  ه��ذ� 

لدينا  ما  يف  ننظر  عندما  منا  �لكثريين 

و�الأقل  لالأ�سهل،  نتطلع  فاإننا  من مهمات، 

عملنا  �أن��ن��ا  �أنف�سنا  نقنع  ح��ت��ى  �أه��م��ي��ة 

�ملهمات  على  �لرتكيز  من  بداًل  و�أجنزنا، 

�خلطوة  على  و�عتمد  �لكبرية،  �أو  �ملهمة 

رقم 2 �أعاله للرتكيز على خطو�ت حا�سمة 

�أو �ملهمات �لرئي�سة،  �سغرية من �مل�ساريع 

تعطيك  �ل��ت��ي  �لب�سيطة  �مل��ه��ام  م��ن  ب���داًل 

�سعورً� ز�ئفًا باالإجناز.

 4- ح���دد ن��ت��ائ��ج �ل��ن��ج��اح و�ل��ف�����س��ل: 

نف�سك؛ هذ�  كافئ  �إمتام كل خطوة،  عند 

�لتعزيز �الإيجابي باحلو�فز �سوف يجعلك 

ال  وب��امل��ث��ل،  نف�سك.  ع��ن  بالر�سا  ت�سعر 

و�كتب  �الإجن����از،  لعدم  لنف�سك  م��ك��اف��اأة 

�الإجن��از  نتيجة  ظاهر،  مكان  يف  �أمامك، 

نتائج  �لوقت �ملحدد، وما هي  �ملتقن، ويف 

�الإجن��از؟ حتى  وع��دم  �لعمل  يف  �لرت�خي 

�لفا�سلني  عن  وتبتعد  للناجحني،  تن�سم 

�ملتكا�سلني.

�لن�سائح،  ه���ذه  ع��ل��ى  �الإ����س���ر�ر  م��ع 

�سوف تتبنى �لكثري من �الإيجابية، وت�سبح 

ومتحم�سًا  �أهد�فك،  حتقيق  على  حري�سًا 

لروؤية �لنتيجة. �ليوم هو �ليوم �ملثايل لبدء 

خذ  و�لت�سويف.  �لتكا�سل  م��ن  �لتخل�س 

خم�س دقائق �الآن للتفكري يف بع�س �ملهام 

ملعاجلتها.  خطة  وو�سع  �أجلتها،  قد  كنت 

�فعل ذلك �الآن. ال للمماطلة و�لتكا�سل بعد 

تكون  وقته حتى ال  نفذ ما عليك يف  �الآن. 

مرتبكًا يف حياتك، وت�سعر بالهدوء د�خلك 

لتنظيم وقتك.
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تتقدم الهيئة االدارية للنقابة العامة للعاملني

يف امل�سارف والتاأمني واملحا�سبة

وجمل�ص اإدارة مركز التدريب امل�سريف واملايل والعمايل 

وهيئة حترير جملة احلوار

بالتهئة والتربيك اإىل كافة الزميالت والزمالء اأع�ساء النقابة العامة 

وكافة العاملني يف القطاع امل�سريف واملايل والتاأميني واىل الطبقة العاملة 

االأردنية وال�سعب العربي يف كل اأنحاء الوطن العربي الكبري وذلك

مبنا�سبة حلول عيد االأ�سحى املبارك

متمنني اأن يعيده اهلل عليهم وقد جتاوزت االأمة العربية

 حمنتها وانت�سرت على اأعدائها املختلفني

تهنئة وتربيك

مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك



Banking, Financial and Labor Training Center Activities

• The twentieth workshop about “Skills of Detection of Forgeries and Fraud 

Banking”:

The workshop took place in Aqaba city (for the first time) at Movenpick Hotel during the 

period 10-11/04/2016. The workshop was represented and managed by the banking expert 

Mr. Amjad Attiah. 

• The twenty first workshop about 

“Excellence in Customer Service”: 

The workshop took place in our 

center premises in the General Trade 

Union of Banks, Insurance and Auditing 

Employees in Amman during the 

period 11-12/05/2016. The workshop 

was represented and managed by the 

banking expert Mr. Samir Qaqeesh. 

• The twenty second workshop 

about “Mechanisms of Financial 

Disclosure No. (9) Implementation”: 

The workshop took place in our 

center premises in the General Trade 

Union of Banks, Insurance and Auditing 

Employees in Amman during the 

period 24-25/07/2016. The workshop 

was represented and managed by the banking expert Mr. Adnan Naji - Assistant Executive 

Director in the Central Bank of Jordan. 
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GTUBIAE Activities



• Banking, Financial and Labor Training Center of GTUBIA is in process of expansion and 
development:

The Union Administrative Board and the Banking, Financial and Labor Training Center Board decided 
to expand the Banking, Financial and Labor Training Center and develop its activities on the light of the 
approved support by the Training, Employment, Vocational and Technical Education Fund which was granted 
to the Centre for this purpose.

• Represented by Fellows Dr. Haider Rashid and Mr. Amjad Gamwah, the Union participated in “The 
Prospects of Employment in the Mediterranean Region” Conference which took place in Tunisia during 
the period 19-20/07/2016. The Union also participated in the “International Unions Network” (UNI) 
Conference for the Middle East and North Africa Regions in Tunisia during the period 3-4/05/2016 represented 
by fellows Dr. Haider Rashid and Mr. Hesham Kassab. 

• The “Professionals and Managers Conference” (P&M) in the “International Unions Network” has 
re-elected the President of General Union Dr. Haider Rashid as a member in the new steering committee for 
the period 2016-2020. The conference took place in Madrid and the union was represented by fellows Dr. 
Haider Rashid and Mr. Mahmoud Abood. 

• A delegation from the Union represented by fellows Mr. Yousef Ehbali, Mr. Walid Huneihin and Mr. 
Saleh Al Asmar have visited Egypt in response to an invitation from the General Trade Union of Banks, 
Insurance and Financial Business Employees in Egypt during the period 17-21/05/2016. 

• A delegation from the General Trade 
Union of Banks and Insurance in Palestine 
visited our headquarters on 28/07/2016 and 
had Union talks with our representatives in 
presence of the General Union President Dr. 
Haider Rashid. The Palestinian delegation 
included Mr. Ahmad Tumeizah the Union 
President, Mr. Ayman Abdah the International 
Relations Coordinator, Mr. Wael Al Shroof the 
Arab Relation Coortdinator and Mr. Mahmoud 
Saafan the Social Relations Coordinator.

• General Union organizes the annual tournament semesters football:
The General Union organized the annual football tournament semesters for the sixth consecutive year 

during the period 15/05 -01/06.2016. Eight teams from the operating banks in Jordan participated in this 
tournament where AJIB Bank team won the first place and the trophy.

GTUBIAE Other Activities

GTUBIAE Activities
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GTUBIAE and Demands 
of The Banking Sector Employees

• Jordan Kuwait Bank

The Union administrative board has submitted a memo to 

the Chairman of Jordan Kuwait Bank calling for a joint meeting 

to discuss a number of demands to approve. On the top of these 

demands is the approval of granting the XVI-month salary for 

all employees in the bank. 

• Al Rajhi Bank

President of General Union calls for Al Rajhi Bank to 

implement the collective agreement signed between the union 

and the bank to all employees as the bank’s administration 

didn’t include all the employees in this agreement, the matter 

which contradicts with agreement content signed by the bank 

and the Union. 

• Capital Bank

Continuous efforts to approve the XVI-month salary in 

Capital Bank as the Bank’s administration still refuses to 

respond to this demand so far and the Union will refer the labor 

dispute with the bank to Labor Court. 

GTUBIAE Activities



A New Parliamentary Council

Dr. Haider Rashid
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When the parliamentary 
elections that already took place 
or will take place on 20.09.2016 
results appear, this new issue of 
the magazine might be in your 
hands or in the final stages of 
printing. 

The question that always arises 
in such cases is whether these 
elections shall bring anything new 
in terms of the role the Parliament 
is going to play next in the political 
and legislative life??? Shall it 
play the assumed supervisory 
role??? On the other hand, is the 
council formation going to be 
different by changing the people 
that the results will bring under 
the dome of the Parliament??? 
Finally, shall this council has its 
own characteristic as each earlier 
council had its own based on the 
law which the elections were held 
on??

Practically, the first 
parliamentary council formed 
after the abolition of the martial 
law in 1989 was the closest 
parliament to the pulse of the 
street and the representation of 
social and political classes, and 
practically also the government 
and the reverse tensile forces 
didn’t bear such results which 
produced MPs who practiced truly 
parliamentary roles, therefore; 
they started to make adjustments 
to the election law which only led 
to a distortion of the democratic 
image in order to get rid of the 
MPs opposition phenomenon 
and their role within the council 
and to shape the parliament (at 
their size), as said. The most 
governmental transfiguration was 
the one-vote law that produced an 
empty content council, regardless 

of manifested special cases that 
arrived to the council through 
some of the locations.

Probably, the recent 
amendment of the election law 
will not excrete a Parliamentary 
Council that is very different from 
previous councils despite the fact 
that the nomination was based 
on electoral lists that are already 
disconnected. The risk will 
appear by the announcement of 
the results, which will reflect the 
volume of sidestepped candidates 
from their commitment to their 
electoral lists which were formed 
only on one base, that is to skip 
candidacy threshold which 
requires any candidate to join 
an electoral list regardless of the 
existence of an electoral program 
of its own or has any harmony 
among its members. Therefore, 
the last nomination period has 
been marked by a catastrophic 
phenomenon: the search for 
fillings to complete electoral lists 
regardless of the weight and the 
potentiality of such fillings, and 
this also reflects the phenomenon 
of the existence of candidates that 

might fit for anything but not to be 
candidates for the Parliamentary 
Council, aside from being 
members of it.

The other important 
phenomenon is the continued 
domination of the one-vote law 
and its effects, although the 
nomination is based on the electoral 
list, most of the candidates, 
especially the members of the 
previous Parliament or those who 
consider themselves bigger than 
their electoral lists have exercised 
their propaganda campaign on an 
individual basis, but as per their 
electoral lists, which is for them 
a condition for candidacy; the 
name can barely be read in one 
of the corners of their means of 
propaganda as if they are ashamed 
of their names to be linked to a 
specific list- though what about 
the members of the list.

The election results may have 
appeared or are about to appear 
within a few days, and then the 
switching off of cellular phones 
by the successful candidates will 
begin, and next starts the waiting 
by their cellular phones stage in 
anticipation for the formation of 
the new government or to fill some 
of the vacant positions, afterwards; 
starts the citizen’s suffering stage 
whether with the new MPs or 
with the new government and its 
manifestations and practices.

Editorial




