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خالل  �أثبتت  وقد  نقابتنا  باأن  لل�شك  جمال  ال 

قدرتها  تاأ�شي�شها  منذ  �ملا�شية  �لطويلة  �ل�شنو�ت 

�إي��اه  منحها  �ل��ذي  �ملطلوب  بدورها  �لقيام  على 

قانون �لعمل �الأردين للدفاع عن م�شالح �لعاملني 

يف �لقطاع �لذي متثله، وحت�شني �أو�شاعهم ب�شكل 

�لقانون  تنفيذ  يف  �لتع�شف  عدم  و�شمان  و��شح، 

مبا  ودوره���ا  عملها  تطوير  على  ق��ادرة  جتاههم 

�لتي  و�لتغري�ت  �مل�شتجدة  �لظروف  مع  يتالءم 

ي�شهدها �ل�شوق �مل�شريف �أواًل، و�شوق �لعمل ثانيًا، 

وتطور�ت �الأو�شاع �القت�شادية و�ملالية ثالثًا. 

�لتدريب من  بقوة ميد�ن  ومع دخولها  �لنقابة 

و�مل��ايل  �مل�شريف  �لتدريب  مركز  �إن�شاء  خ��الل 

م�شرفية  تدريبية  دور�ت  وتنظيم  و�ل��ع��م��ايل 

�لعاملة يف  �لبنوك  متخ�ش�شة بدعم وتعاون من 

�الأردن �أثبتت قدرتها على تنويع ن�شاطها، و�لتاأقلم 

جتربتها  جنحت  وق��د  و�ل��ي��وم  �مل�شتجد�ت،  م��ع 

بالبدء يف  �جلانب  تطوير هذ�  ��شتطاعت  �الأولى 

�جلدد  �جلامعات  خلريجي  �لتدريبية  �لرب�مج 

تدريب  بعد  �لبنوك  يف  للعمل  �إعد�دهم  �أجل  من 

تدريب  يتخلله  �شهرين  ملدة  ومكثف  متخ�ش�ص 

عملي ملدة �أ�شبوعني يف �لبنوك �ملختلفة. 

�ل��دور �جلديد  مثل هذ�  ف��اإن  �حل��ال،  بطبيعة 

م�شكور  دعم  دون  يتحقق  �أن  �ملمكن  من  يكن  مل 

و�لتعليم  و�لت�شغيل  �لتدريب  �شندوق  خالل  من 

وتطوير  تو�شيع  يف  �شاهم  �ل��ذي  و�لتقني  �ملهني 

يتالءم  جديد  مقر  �لى  و�النتقال  �لقائم،  �ملركز 

وقد حققت هذه  �ملرحلة �جلديدة،  متطلبات  مع 

�لتجربة جناحًا كاماًل، وها نحن �الآن على �أعتاب 

�جلامعات  خريجي  من  �لثانية  �ل���دورة  تخريج 

�جلدد، لن�شاهم بذلك يف حتقيق �ل�شعار �ملرحلي 

�لهام وهو )�لتدريب من �أجل �لت�شغيل(. 

نقابتنا مب

جمااًل لل�شك باأن دور �لنقابات �لعمالية ال يقت�شر 

يتعدى  �أن  ميكن  بل  فقط،  �ملطالب  تقدمي  على 

�الأك��رب من جم��رد تقدمي  �مل�شاكل  �ل��ى حل  ذل��ك 

هذه  و�أم���ام  معني،  قطاع  يف  للعاملني  �ملطالب 

�لنجاحات ال بد من تقدمي �ل�شكر الإد�ر�ت �لبنوك 

و�لتعليم  و�لت�شغيل  �لتدريب  وملجل�ص  �ملتعاونة، 

قر�ر�ته،  ينفذ  �لذي  و�ل�شندوق  و�لتقني  �ملهني 

وللقائمني عليه.   

اإنها مرحلة

جديدة فعالً ...

د. حيدر  ر�شيد



برعاية وزير العمل

 افتتاح مقر النقابة الجديد
ومركز التدريب املصريف واملالي والعمالي

علي  �ملهند�ص  �لعمل  وزي���ر  رع��ى 

�لغز�وي وبح�شور ح�شد من �ملديرين 

وممثليهم  ونو�بهم  للبنوك  �لعامني 

للنقابة  �جل��دي��د  �مل��ق��ر  �ف��ت��ت��اح  حفل 

�لعامة للعاملني يف �مل�شارف و�لتاأمني 

�مل�شريف  �لتدريب  ومركز  و�ملحا�شبة 

بعد  للنقابة  �لتابع  و�لعمايل  و�مل��ايل 

�لعمل،  ومبا�شرته  وتطويره  تو�شيعه 

باالإ�شافة  �الفتتاح  حفل  ح�شر  وق��د 

رئي�ص  وممثليهم  �لعامني  للمديرين 

�ملعايطة،  م��ازن  �الأردن  عمال  �حت��اد 

و�لت�شغيل  �لتدريب  �شندوق  وم��دي��ر 

خليفات،  ه��اين  �ملهند�ص  ب��ال��وك��ال��ة 

�إد�رة مركز �لتدريب  و�أع�شاء جمل�ص 

من  وع��دد  للنقابة  �الإد�ري����ة  و�لهيئة 

روؤ�شاء �لنقابات �لعمالية. 

على  كلمته  يف  �لعمل  وزي��ر  و�أثنى 

دور �لنقابة ومركزها �لتدريبي �ملتميز 

�جلدد  �جلامعات  خريجي  خدمة  يف 

من �ل�شباب و�ل�شابات يف تخ�ش�شات 

خالل  من  و�مل�شرفية  �ملالية  �لعلوم 

دعم عقد �لدور�ت �لتخ�ش�شية لهوؤالء 

ل�شوق  تاأهيلهم  ب��ه��دف  �خل��ري��ج��ني، 

�لعمل  وزير  �أكد  كما  �مل�شريف،  �لعمل 

يف كلمته باالفتتاح على �أهمية تدريب 

�لباحثني  �الأردين  �ل�شباب  وت��اأه��ي��ل 

عن �لعمل، وتزويدهم بكل �الإمكانات 

ب�شوق  لاللتحاق  �ل��الزم��ة  و�مل��ه��ار�ت 

�لتعليم  ب���ر�م���ج  خ���الل  م���ن  �ل��ع��م��ل 

�ملوؤ�ش�شات  توفرها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��دري��ب 

ما  بخا�شة  و�لتدريب  للتعليم  �مل��زودة 

�لتي  �ملعرفية  باملهار�ت  منها  يتعلق 

و�ل��ق��در�ت  و�لتطبيق  بالعلوم  تتعلق 

الخريجني تدريب  يف  النقابة  بــدور  يشيــد  الغزاوي 
ــمــل ــع ــــجــــدد بـــهـــدف تــأهــيــلــهــم لـــســـوق ال ال
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�ال���ش��ت��ن��ب��اط��ي��ة، وك���ذل���ك �ل���ق���در�ت 

بيئة  يف  �ملعلومات  بتوظيف  �خلا�شة 

�الأعمال �حلرة �ملفيدة للمجتمع.

على  �لتدريب  �همية  �ل��ى  و�أ���ش��ار 

��شتخد�م �لتقنيات �حلديثة، وحتقيق 

�ملتاحة،  �مل��و�رد  من  ��شتفادة  �أف�شل 

�لتي  �مل��ه��ار�ت  �أهمية  �إل��ى  باالإ�شافة 

و�لتفكري  �الت�����ش��ال  ب��ق��در�ت  تتعلق 

ت��ق��دمي �حللول  وق����در�ت  و�الب��ت��ك��ار، 

للم�شكالت و�لعمل كفريق، و�لتي تتيح 

لل�شباب �إطالق طاقاتهم، وت�شاعدهم 

ف��ر���ص ح�����ش��ول��ه��م على  يف حت�����ش��ني 

وظائف يف �شوق �لعمل �حلر.

و�����ش���اف �ل���غ���ز�وي خ���الل حفل 

�فتتاح مركز �لتدريب �مل�شريف و�ملايل 

�لعمايل �لتابع للنقابة �لعامة للعاملني 

�ن  و�ملحا�شبة  و�لتاأمني  �مل�شارف  يف 

خالل  من  جهد�  تاألو  ال  �لعمل  وز�رة 

�لتدريب  كموؤ�ش�شة  �لرديفة  �ذرعها 

و�لتدريب  �لت�شغيل  و�شندوق  �ملهني 

و�لتعليم �ملهني و�لتقني يف �لتعاون مع 

�خلا�ص  �لقطاع  �و  ر�شمية،  جهة  �ي 

�لتعليم يف �الردن  و�لنقابات ومزودي 

بر�مج  �أي  ومت��وي��ل  تنظيم  �ج��ل  م��ن 

�ملبا�شر  �لت�شغيل  �لى  تهدف  تدريبية 

مهار�تهم  �شقل  بعد  �الردين  لل�شباب 

�لدور  موؤكد�  كفاء�تهم  م�شتوى  ورفع 

عملية  يف  �خل��ا���ص  ل��ل��ق��ط��اع  �ل��ك��ب��ري 

�لت�شغيل يف ظل محدودية �لوظائف يف 

�لقطاع �لعام.

للتعاون  �ل����وز�رة  ��شتعد�د  و�ك���د 

�لتابع  �لتدريبي  و�ملركز  �لنقابة  مع 

�لدور�ت  من  مزيد  �أجل عقد  من  لها 

بالت�شغيل  تنتهي  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

�لت�شغيلية  �لرب�مج  و�إيجاد  �ملبا�شر، 

�لعمل  ع��ن  للمتعطلني  و�ل��ت��دري��ب��ي��ة 

يف  �جلامعية  �ل�����ش��ه��اد�ت  حملة  م��ن 

تخ�ش�شات �لعلوم �ملالية و�مل�شرفية، 

وغريها  �الأعمال،  و�إد�رة  و�ملحا�شبة، 

بعمل  �ل�شلة  ذ�ت  �لتخ�ش�شات  من 

و�شركات  �ل�شريفة،  ومكاتب  �لبنوك 

�لهام  �ل���دور  على  م�شدد�  �ل��ت��اأم��ني، 

و�أهمية  �لتدريب،  عملية  يف  للنقابة 

�لعملية  يف  ودوره  �مل�شريف  �لقطاع 

�لتنموية �ل�شاملة، �إ�شافة �إلى كونه من 

�الردنيني  ن�شبة  تبلغ  �لتي  �لقطاعات 

�لعاملني فيه )%99(.

�لنقابة  رئ��ي�����ص  ق���ال  جهته  وم���ن 

�لعامة للعاملني يف �مل�شارف و�لتاأمني 

�ن  ر�شيد  حيدر  �لدكتور  و�ملحا�شبة 

وب��د�أ   ،1963 ع��ام  تاأ�ش�شت  �لنقابة 

نهاية  يف  �لتدريبي  �ملركز  هذ�  ن�شاط 

دور�ت  يعقد  ك��ان  حيث   ،2013 ع��ام 

�مل���ج���ال �مل�����ش��ريف  ت��خ�����ش�����ش��ي��ة يف 

و�لتاأميني و�ملايل بالتعاون مع �لبنوك 

ر�أ�ص  �الأردن وملن هم على  �لعاملة يف 

خالل  ومن  �نه  م�شيفا  فيها،  عملهم 

مت  و�لتدريب  �لت�شغيل  �شندوق  دع��م 

�لتطور�ت  ملو�كبة  �ملركز  عمل  تطوير 

يف �لقطاع �ملايل، وتدريب �ل�شباب من 

لدخول  لتاأهيلهم  �جل��دد  �خلريجني 

�ل�شوق �ملحلي و�لعربي.
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ورشة عمل اإلتحاد العربي للنقابات حول )تحوالت سوق 
العمل وانعكاساتها على حقوق العمال( تعقد يف عمان

للنقابات  �لعربي  �الإحت���اد  نظم 

ور���ش��ة ع��م��ل �إق��ل��ي��م��ي��ة ���ش��ارك بها 

ممثلون عن �الإحت��اد�ت �لعمالية يف 

م�شر،  فل�شطني،  )�الأردن،  من  كل 

 7 �لفرتة من  وذلك خالل  �لعر�ق( 

2017 يف فندق جنيفا   /  5  /  8 –
يف عمان. 

�أد�ره���ا  �لتي  �مل��ذك��ورة  �ل��ور���ش��ة 

وق������دم م���ادت���ه���ا �ل��ع��ل��م��ي��ة خ���الل 

�ل��دك��ت��ور حيدر  �ل��زم��ي��ل  �ل��ي��وم��ني 

حيث  �لعامة  �لنقابة  رئي�ص  ر�شيد 

من  �الأه���د�ف  و�شرح  فيها،  �شارك 

�لتليلي  م�شطفى  �ل�شيد  عقدها 

�ل�شكرتري �لتنفيذي لالحتاد �لعربي 

عقد  م��ن  �ل��ه��دف  وك��ان  للنقابات. 

�لتي  ل��ل��در����ش��ة  �لتمهيد  �ل��ور���ش��ة 

ح��ول  �ل��ع��رب��ي  �الإحت����اد  �شيجريها 

و�نعكا�شاتها  �لعمل  �شوق  حت��والت 

وكلف  �لعربية،  �ل��دول  من  ع��دد  يف 

باإجر�ء  �خلرب�ء  من  عددً�  �الإحت��اد 

ثالث در��شات م�شتقلة من �شمنهم 

عن  �لعامة  �لنقابة  رئي�ص  �لزميل 

�الأول��ى  ه��ي:  مختلفة  مناطق  ث��الث 

)�الأردن، فل�شطني، م�شر، �لعر�ق( 

و�ل��ث��ان��ي��ة ه���ي )�مل����غ����رب، ت��ون�����ص 

)ُعمان،  هي  و�لثالثة  وموريتانيا( 

�لبحرين، �ليمن من خالل �ليمنيني 

�إمتام  وبعد  ُعمان(،  يف  �ملتو�جدين 

دجمها  �شيتم  �ل��ث��الث  �ل��در����ش��ات 

وتناق�ص  ت��ق��دم  و�ح���دة  در����ش��ة  يف 

يف  �شيعقد  �لذي  �لعام  �الجتماع  يف 

عمان يف �لفرتة من 11 – 12 / 11 

 .2017 /

�ليومني يف  �لور�شة خالل  بحثت 

برنامج مكثف ت�شمن �شرح �هد�ف 

�الأول��ى  �ملرحلة  وتقييم  �ل��در����ش��ة، 

�ل�شعوبات  وتقرير  �إجن��ازه��ا،  من 

�مل��ر�ج��ع  حيث  م��ن  و�جهتها  �ل��ت��ي 

خطة  و����ش���رح  و�الإح�������ش���ائ���ي���ات، 

ومر�حل �لدر��شة خالل عام 2017، 

ر�أي وحاجات �خلبري الإجناز  وبيان 

�الأور�ق  و����ش��ت��ع��ر����ص  �ل��در����ش��ة، 

ومنهجية  و�ال���ش��ت��ب��ان��ة،  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 

�لدر��شة وفهر�شها، ومن ثم �لو�شول 

وتوزيع  و�لتو�شيات  �خلال�شات  �لى 

�ملهام الإجناز �ملرحلة �لقادمة. 

ـــــــة ـــــــارب ـــــــق م

)األردن  إقليميــــــة 

ــن  ـــ ـــ ـــ ــســطــي ــل وف

ومــصــر والــعــراق( 
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ــاد الــعــربــي  ــح ــات ــكــتــب الــتــنــفــيــذي ل امل
عمان يف  السادسة  دورتــه  يعقد  للنقابات 

لالحتاد  �لتنفيذي  �ملكتب  عقد 

�ل�شاد�شة  دورت��ه  للنقابات  �لعربي 

يف ع��م��ان، وذل����ك خ���الل �ل��ف��رتة 

فندق  يف   2017/05/12–11 من 

�لهوليد�ي �إن يف عمان. 

ناق�ص �ملكتب عددً� من �لق�شايا 

�لهامة وهي: 

�لر�هن يف  �لنقابي  �لو�شع   )1

�ملنطقة �لعربية.

�الإحت���اد  �أن�شطة  مر�جعة   )2

�لعربي للنقابات.

�لعادية  �مليز�نية  مناق�شة   )3

لالحتاد.

�لتعاون �لدويل.  )4

 )106( �ل������دورة  �أع���م���ال   )5

ملوؤمتر �لعمل �لدويل.

�الإحت����اد  �مل�����ش��ت��ج��د�ت يف   )6

�لدويل للنقابات.

ما ي�شتجد من �أعمال.  )7

م��ث��ل �مل�����ش��ارك��ون �الإحت������اد�ت 

�الأردن،  م���ن  ك���ل  يف  �ل��ع��م��ال��ي��ة 

و�جل��ز�ئ��ر،  وت��ون�����ص،  وفل�شطني، 

وم�������ش���ر، و�ل���ي���م���ن، و�مل����غ����رب، 

�ل�شيد  �ف��ت��ت��ح  وق���د  وم��وري��ت��ان��ي��ا، 

م�����ش��ط��ف��ى �ل��ت��ل��ي��ل��ي �ل�����ش��ك��رت��ري 

�لتنفيذي لالحتاد �عمال �الجتماع 

بكلمة رحب فيها بامل�شاركني، و�أ�شاد 

�الإحت��اد  يلعبه  �ل��ذي  ب��ال��دور  فيها 

�لعرب  �لعمال  ق�شايا  خ��دم��ة  يف 

مثل  وقد  م�شاحلهم،  عن  و�لدفاع 

�لزميل �لدكتور حيدر ر�شيد �إحتاد 

عمال �الأردن يف �الجتماعات. 

التوجيهية  الــلــجــنــة  اجــتــمــاع  يف  ــارك  ــش ت الــنــقــابــة 
الدولية النقابات  شبكة  يف  واملهنيني  الــخــراء  للجنة 
للجنة �خلرب�ء  �لتوجيهية  �للجنة  �لدكتور حيدر ر�شيد )ع�شو  برئا�شة  �لعامة  �لنقابة  �شارك وفد من 

و�ملهنيني يف �شبكة �لنقابات �لدولية( يف �جتماع �للجنة �لذي عقد يف برلني يف بد�ية هذ� �لعام مب�شاركة 

�حل�شور  تثبيت  �الجتماع  �أعمال  جدول  ت�شمن  �لعامة.    �لنقابة  رئي�ص  نائب  �خلطيب  �شمارة  �لزميل 

و�لرتحيب بامل�شاركني، و�عتماد �أجندة �الجتماع وجدول �الأعمال، و�عتماد �لقر�ر�ت �لتي �تخذت يف �جتماع 

�أيلول من �لعام �ملا�شي باالإ�شافة �لى ذلك ت�شمن جدول �الأعمال  �للجنة �لتوجيهية �لذي عقد يف �شهر 

و�قع �لعاملني يف �شبكة �لنقابات �لدولية و�ملخ�ش�شني للعمل يف جمموعة �خلرب�ء و�ملهنيني و�أي�شًا ميز�نية 

جلنة �خلرب�ء و�ملهنيني لعام 2017، ومناق�شة ترتيبات عقد موؤمتر �خلرب�ء و�ملهنيني يف عام 2017 من 

حيث �ملوعد و�ملكان و�ملو��شيع �لتي �شيبحثها �ملوؤمتر.  
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نائب األمني العام لإلتحاد الدولي 
للنقابات وأعضاء املكتب التنفيذي 
العربي للنقابات يزورون  لإلتحاد 
مقر النقابة العامة ومركز التدريب 
للمكتب  �ل�شاد�شة  �ل��دورة  �إنعقاد  هام�ص  على 

�لتنفيذي لالحتاد �لعربي للنقابات يف عمان خالل 

�ملكتب  �أع�شاء  قام   2017/05/12-11 من  �لفرتة 

�لعامة  �لنقابة  مقر  �لى  بزيارة  لالحتاد  �لتنفيذي 

)ي��اب  �ل�شيد  بح�شور  وذل���ك  �ل��ت��دري��ب،  وم��رك��ز 

للنقابات  �لدويل  لالحتاد  �لعام  �الأمني  نائب  ينن( 

�الإحت��اد  رئي�ص  �لعبا�شي  وح�شني    ،)ITUC(

�ل�شكرتري  �لتليلي  وم�شطفى  للنقابات،  �لعربي 

�لتنفيذي لالحتاد �لعربي للنقابات، و�لزميل �شاهر 

فل�شطني  لعمال  �لعام  لالحتاد  �لعام  �الأم��ني  �شعد 

�لعمالية  �الإحتاد�ت  روؤ�شاء  من  عدد  �لى  باالإ�شافة 

للنقابة  �الإد�ري��ة  �لهيئة  �أع�شاء  من  وعدد  �لعربية، 

�لتدريب  قاعة  على  �ل�شيوف  �أطلع  حيث  �لعامة، 

�لرئي�شة ومكونات �ملقر ومركز �لتدريب. 

بال�شيد  �لعامة  �لنقابة  رئي�ص  رحب  وقد  هذ� 

للنقابات،  �ل���دويل  ل��الإحت��اد  �ل��ع��ام  �الأم���ني  ن��ائ��ب 

و�أع�����ش��اء �مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الحت��اد �ل��ع��رب��ي، 

يف  للعاملني  �لعامة  �لنقابة  �إجن���از�ت  و��شتعر�ص 

�لتدريب  وم��رك��ز  و�ملحا�شبة  و�ل��ت��اأم��ني  �مل�شارف 

�إليه  تطمح  وما  �ملا�شية،  �لفرتة  خالل  لها  �لتابع 

�لنقابة يف �مل�شتقبل.

نائب  ي��ن��ن(  )ي���اب  �ل�شيد  �أث��ن��ى  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

 )ITUC( الأمني �لعام لالإحتاد �لدويل للنقابات�

على �ملبادر�ت �لتي تقوم بها �لنقابة �لعامة وخا�شة 

�جلامعات  خلريجي  �ل�شامل  �لتدريبي  �لربنامج 

�جلدد و�لذي يقوم بتنفيذه مركز �لتدريب �مل�شريف 

ر�ئعًا  و�عتربه منوذجًا  لها،  �لتابع  و�لعمايل  و�ملايل 

�الأع��م��ال  ق��ط��اع��ات  قبل  م��ن  ب��ه  يحتذى  �ن  يجب 

�لعمل  فر�ص  خللق  �الأخ���رى،  �لعمالية  و�لنقابات 

وتقليل ن�شب �لبطالة يف �ملجتمع.

وفود نقابية وعمالية تزور مقر النقابة الجديد ومركز 
للنقابة التابع  والعمالي  واملالي  املصريف  التدريب 

بعد �فتتاح مقر �لنقابة �لعامة �جلديد 

ومركز �لتدريب �مل�شريف و�ملايل و�لعمايل 

قامت  �جلديد  �ملقر  يف  �لعمل  ومبا�شرته 

وف����ود ن��ق��اب��ي��ة وع��م��ال��ي��ة ب���زي���ارة �مل��ق��ر، 

وب�شكل  �لرئي�شة  مر�فقه  على  و�الط��الع 

باأحدث  �ملجهزة  �لتدريب  قاعة  خا�ص 

�ل��رب�م��ج  تنفيذ  ت�شمن  �ل��ت��ي  �ل��و���ش��ائ��ل 

�لتدريبية �شو�ء للخريجني �جلدد من �أجل 

تدريبهم للعمل يف �لبنوك، �أو للعاملني يف 

وذلك  تاأهيلهم،  زي��ادة  �أج��ل  من  �لبنوك 

�لعاملة  �مل�شرفية  �الإد�ر�ت  مع  بالتعاون 

يف �الأردن. 

للنقابات �لدويل  لالإحتاد  �لعام  �الأمني  • نائب 
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ك��م��ا ق���ام �مل�����ش��ارك��ون يف ور���ش��ة 

�لعمل �الإقليمية �لتي نظمها �الإحتاد 

خالل  ع��م��ان  يف  للنقابات  �لعربي 

حول   2017/5/8–7 م��ن  �ل��ف��رتة 

و�نعكا�شاتها  �لعمل  �شوق  )حت��والت 

على حقوق �لعمال( بزيارة �لى مقر 

�لنقابة �لعامة �جلديد، ومقر مركز 

�لتقو�  حيث  ل��ه��ا،  �لتابع  �ل��ت��دري��ب 

�الإد�ري���ة  �لهيئة  و�أع�����ش��اء  برئي�ص 

�لدكتور  �لزميل  �لقى  وقد  للنقابة. 

رحب  مخت�شرة  كلمة  ر�شيد  حيدر 

وبني  �لور�شة،  يف  بامل�شاركني  فيها 

�لنقابة  به  تقوم  �ل��ذي  �لهام  �ل��دور 

ب�شكل عام، ودور مركز �لتدريب يف 

للعاملني  �لتدريبية  �لور�شات  �إقامة 

يف �ل��ب��ن��وك مم���ن ه���م ع��ل��ى ر�أ����ص 

ع��م��ل��ه��م م���ن خ���الل دع���م وت��ع��اون 

�لتدريبية  �لدور�ت  وكذلك  �لبنوك، 

خل��ري��ج��ي �جل��ام��ع��ات �جل����دد من 

�لبنوك،  يف  للعمل  �إع��د�ده��م  �ج��ل 

�لتدريب  �شندوق  من  بدعم  وذل��ك 

و�لتقني.  �ملهني  و�لتعليم  و�لت�شغيل 

�لتليلي  م�شطفى  �ل�شيد  �لقى  كما 

�ل�شكرتري �لتنفيذي لالإحتاد �لعربي 

للنقابات كلمة �شكر فيها �لنقابة على 

دعوتها للم�شاركني يف �لور�شة لزيارة 

مقر �لنقابة، و�أ�شاد بتجربة �لنقابة 

�لتابع  �لتدريب  مركز  تاأ�شي�ص  يف 

على  بالعمل  �شيقوم  باأنه  و�أك��د  لها، 

�لرتويج لفكرة �ملركز لدى �ملنظمات 

�لنقابية و�لعمالية �ملختلفة �الأع�شاء 

يف �الإحتاد.   

سوق  )تحوالت  حول  للنقابات  العربي  اإلتحاد  عمل  ورشة  يف  واملشاركون 
العمل وانعكاساتها على حقوق العمال( يزورون مقر النقابة ومركز التدريب
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العمالية املحكمة  اىل  الكويتي  األردني  البنك  مع  العمالي  النزاع  تحويل 

وفد نقابة العاملني بالبنوك يف مصر يزور األردن

من  �مل��ب��ذول��ة  �مل�����ش��اع��ي  ف�شل  �أع��ق��اب  يف 

ثم  ومن  �لعمل،  وز�رة  يف  �لتوفيق  مندوب  قبل 

حلل  ذل��ك  بعد  ت�شكل  �ل���ذي  �لتوفيق  جمل�ص 

�لنز�ع �لقائم بني �لبنك و�لنقابة �شيتم ��شتنادً� 

الأحكام قانون �لعمل �الأردين حتويل �لنز�ع �لى 

�ملحكمة �لعمالية �لتي �شتبت يف �لنز�ع �ملذكور. 

تقدمت  قد  للنقابة  �الإد�ري���ة  �لهيئة  كانت 

و�أهمها  �لبنك  �إد�رة  �ل��ى  �ملطالب  من  بجملة 

�إقر�ر دفع ر�تب �ل�شهر �ل�شاد�ص ع�شر للعاملني 

وق��د  �ل��ب��ن��وك  م��ن  �لعظمى  بالغالبية  �أ���ش��وة 

حينه  يف  �لبنك  �ل��ى  �لنقابة  مذكرة  ت�شمنت 

�ملطالب �لتالية:

لكافة  ع�شر  �ل�����ش��اد���ص  ر�ت���ب  م��ن��ح   )1

�لبنوك  يف  بالعاملني  �أ�شوة  �لبنك  يف  �لعاملني 

�الأ�شهر  رو�ت���ب  �حت�شاب  تعديل  م��ع  �الأخ���رى 

�ل�شهري  �ل���ر�ت���ب  ع��ل��ى  لت�شبح  �الإ���ش��اف��ي��ة 

�الإجمايل. 

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

و�الأو���ش��اع  �لبنك  و�أو���ش��اع  يتالءم  مبا  �لبنك 

�القت�شادية. 

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

مع  وم�����ش��او�ت��ه��م  �مل�شتحقني  �لعاملني  لكافة 

غريهم يف هذ� �ملجال وذلك على �لنحو �لتايل: 

ع��الوة  �مل��ت��زوج��ني  �ل��ع��ام��ل��ني  م��ن��ح   ·

زوجة مببلغ 30 دينارً� �شهريًا ولزوجة و�حدة. 

�أوالد  ع���الوة  �لعاملني  �أب��ن��اء  منح   ·
وحتى  ولد  كل  وعن  �شهريًا  دنانري   10 قيمتها 

�لولد �لر�بع. 

تعديل نظام قرو�ص �الإ�شكان �ملعمول   )4

به يف �لبنك. 

تعديل نظام �لتاأمني �ل�شحي �ملعمول   )5

به يف �لبنك. 

عن  للعامالت  ح�شانة  ع��الوة  منح   )6

�أوالدهن ما دون �شن �لر�بعة. 

للعاملني  �لعامة  �الأو�شاع  يف  �لبحث   )7

يف �لبنك. 

هذ� وكانت �ملحكمة �لعمالية قد ردت �شكاًل 

�إد�رة  �ل��ى  �لنقابة  مطالب  �شابقة  مرحلة  يف 

�لبنك باإقر�ر دفع ر�تب �ل�شهر �ل�شاد�ص ع�شر، 

�ل�شهر  ر�ت��ب  حينه  يف  مينح  ك��ان  �لبنك  الأن 

�ملحكمة  ق��ر�ر  �شوء  ويف  فقط،  ع�شر  �ل��ر�ب��ع 

ت�شمنت  ج��دي��دة  �ل��ن��ق��اب��ة مب��ط��ال��ب  ت��ق��دم��ت 

حيث  ع�شر،  �خلام�ص  �ل�شهر  ر�تب  �إقر�ر  طلب 

ر�تب  لدفع  حينه  يف  جماعي  �تفاق  توقيع  مت 

�لبنك  يف  للعاملني  ع�شر  �خل��ام�����ص  �ل�شهر 

�الأردين �لكويتي و�لذي كان �لعاملون يف �لبنوك 

يح�شلون عليه. 

�لنقابتني  بني  �لثنائية  للعالقات  تاأكيدً� 

�ل�����ش��ق��ي��ق��ت��ني ق���ام وف���د م���ن �ل��ن��ق��اب��ة �ل��ع��ام��ة 

�ملالية  و�الأعمال  و�لتاأمينات  بالبنوك  للعاملني 

�لفرتة  خ��الل  �الأردن  �إل���ى  ب��زي��ارة  م�شر  يف 

 ،  20017/04/20 ولغاية   2017/04/16 من 

�لنقابة  مع  ثنائية  مباحثات  �لوفد  �أجرى  حيث 

�لعامة بهدف تن�شيق �لتعاون وتعزيز �لعالقات 

�لثنائية.

�شم �لوفد يف ع�شويته كاًل من �لزمالء: 

رئي�ص  نائب   / ك�شاب  �أحمد  هو��ص   -1

�لنقابة �لعامة.

جمل�ص  ع�شو   / دهبي  �شيد  محمد   -2

�إد�رة �لنقابة.

جمل�ص  ع�شو   / �شامل  ج��ودة  �شابر   -3

�إد�رة �لنقابة.

على  �ل��زي��ارة  خ��الل  �لتاأكيد  وق��د مت  ه��ذ� 

�أهمية ��شتمر�ر �لتعاون و�لتن�شيق بني �لنقابتني 

عقبي  �لنا�شر  عبد  جمال  �لزميل  ب��اأن  علمًا 

�لنو�ب  �لعامة هو ع�شو مبجل�ص  �لنقابة  رئي�ص 

�مل�شري.
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بحضور وفد من النقابة العامة

وارسو يف  اجتماعها  تعقد  الدولية  النقابات  لشبكة  التوجيهية  اللجنة 

على هامش اجتماع املكتب التنفيذي لاتحاد العربي للنقابات 

تونس يف  يعقد  ــاد  ــح اإلت خـــراء  اجــتــمــاع 

املكتب التنفيذي لشبكة النقابات الدولية يعقد اجتماعه الثالث والعشرين

�ملايل  )�لقطاع  �لدولية  �لنقابات  ل�شبكة  �لتوجيهية  �للجنة  عقدت 

�أيار  �شهر  خالل  بولند�  عا�شمة  و�ر�شو  مدينة  يف  �جتماعها  �أوروب��ا(   -

�ملا�شي، وقد �شارك وفد من �لنقابة �لعامة برئا�شة �لدكتور حيدر ر�شيد 

ع�شو �للجنة �لتوجيهية، و�أجمد قموه �أمني �شندوق �لنقابة يف ح�شور هذ� 

�الجتماع.  

�أقر �الجتماع يف بد�ية �أعماله قر�ر�ت �الجتماع �ملا�شي وو�فق عليها، 

و�نتقل بعد ذلك �لى �إقر�ر جدول �عمال �الجتماع، ومن ثم ناق�ص ق�شية 

�أوروب��ا،  يف  �لدولية  �لنقابات  �شبكة  موؤ�ش�شات  يف  �جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة 

و�مل�شاو�ة بني �جلن�شني يف ح�شور �جتماعات �للجنة و�ملوؤمتر�ت. 

ثم ناق�ص �الجتماع بعد ذلك �أهمية تقوية �لنقابات �لعمالية ودورها يف 

و�شط و�شرق �أوروبا وبخا�شة يف �لقطاع �ملايل، وناق�ص �أهمية ودور �لنقابات 

�لعمالية يف �لبنوك �ملركزية، وبحث �الجتماع يف دور �لنقابات �الإيطالية يف 

�لتاأثري على �الأحد�ث يف �أوروبا، ومن ثم متابعة �عمال �ملوؤ�ش�شات �لتابعة 

لل�شبكة يف �أوروبا، وبحث مكان وموعد عقد �الجتماع �لقادم. 

للنقابات  �لعربي  لالحتاد  �لتنفيذي  �ملكتب  �جتماع  هام�ص  على 

�لذي كان من �ملقرر �ن ينعقد يف تون�ص، ومت تاأجيله ليعقد يف عمان 

�لدر��شة  حول  �الأول  �خل��رب�ء  �جتماع  �نعقد  �لقادمة  �لفرتة  خالل 

�خلا�شة بتحوالت �شوق �لعمل و�نعكا�شاتها على حقوق �لعمال، وذلك 

يف تون�ص يف �لفرتة من 15-2017/03/16، وقد �شارك يف �الجتماع 

باإعد�د  مكلفًا  ب�شفته  �لعامة  �لنقابة  رئي�ص  ر�شيد  حيدر  �لدكتور 

�لدر��شة �خلا�شة باأ�شو�ق �لعمل يف كل من )�الأردن، فل�شطني، م�شر، 

�لعر�ق(. 

�لزميل  �الجتماع  ح�شور  يف  �لعامة  �لنقابة  رئي�ص  �لزميل  ر�فق 

�الجتماع  ح�شر  وقد  للنقابة،  �الإد�ري��ة  �لهيئة  ع�شو  بو�ل�شة  جالل 

�ل�شيد  �لى  باالإ�شافة  و�لبحرين  وتون�ص،  �الأردن،  من  خرب�ء  �ملذكور 

للنقابات،  �لعربي  لالحتاد  �لتنفيذي  �ل�شكرتري  �لتليلي  م�شطفى 

و�ل�شيدة خولة يا�شني �مل�شوؤولة عن م�شروع �لدر��شة يف �الإحتاد �لعربي 

وممثلي موؤ�ش�شة فريدري�ص �يربت �لتي �شتقوم بتمويل �إعد�د �لدر��شة.

ت�شمن �الجتماع �لذي ��شتمر ملدة يومني ��شتعر��ص مر�حل �عد�د 

�شيتم  �لتي  �ملختلفة  و�جلو�نب  تنفيذها،  و�آليات  �ملطلوبة  �لدر��شة 

�لبحث فيها، و�ملر�حل �لزمنية لذلك قبل عقد �الجتماع �لنهائي يف 

عمان يف �شهر ت�شرين �لثاين 2017. 

�أوروب��ا  يف  �لدولية  �لنقابات  ل�شبكة  �لتنفيذي  �ملكتب  عقد 

�جتماعه �لثالث و�لع�شرين وذلك يف مدينة بروك�شل خالل �لفرتة 

من 23 – 24 / 05 / 2017.

ناق�ص �الجتماع �لذي ح�شره ع�شو �للجنة �لتنفيذية �لزميل 

�لهيئة  ع�شو  �الأ�شمر  �شالح  و�لزميل  �لعامة،  �لنقابة  رئي�ص 

�الجتماع  بد�أ  �لهامة، حيث  �ملو��شيع  للنقابة عددً� من  �الإد�رية 

بتثبيت �حل�شور، ومن ثم �ملو�فقة على جدول �عمال �الجتماع، 

وبحث موجز لقر�ر�ت �الإحتاد �الأوروبي. 

�الإحت��اد  م�شتقبل  يف  �لبحث  �ل��ى  �الجتماع  �نتقل  ذل��ك  بعد 

�الأوروبي يف �شوء مكافحة �ل�شعبوية �جلديدة، ومناق�شة �لو�شع 

�لعاملة  �لطبقة  على  �القت�شادية  �الأزم���ة  وت��اأث��ري  �ليونان،  يف 

�الأوروبي،  �الإحتاد  من  بريطانيا  تاأثري خروج  �أو  و�آثار  �ليونانية، 

�حلكومة  بها  تقوم  �لتي  �الإج��ر�ء�ت  �شوء  يف  تركيا  يف  و�لو�شع 

�لرتكية جتاه موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين. 

موؤمتر  عقد  ترتيبات  مناق�شة  �لى  ذلك  بعد  �الجتماع  �نتقل 

عام  �شيف  يف  �شيعقد  و�ل��ذي  �لقادم  �لدولية  �لنقابات  �شبكة 

2018، وبحث �الجتماع �لت�شميات �لو�ردة من �ملنظمات �الأع�شاء 

�لتي �شيتم ت�شكيلها م�شبقًا، ومن  لع�شوية جلنة قر�ر�ت �ملوؤمتر 

ثم ناق�ص �الجتماع �لق�شايا �ملالية ومكان عقد �الجتماع �لقادم 

وتاريخه. 





نيابة عن رئيس الوزراء

ــاد  ــح ــال االت ــف ــى احــت ــرع وزيــــر الــعــمــل ي
آيــــار مــــن  األول  ــة  ــب ــاس ــن ــم ب الــــعــــام 

����ش���ارك مم��ث��ل��و �الإحت������اد �ل��ع��ام 

وروؤ����ش���اء  �الأردن  ع��م��ال  ل��ن��ق��اب��ات 

�الأول  �حتفال  يف  �لعمالية  �لنقابات 

م��ن �أي����ار �ل���ذي رع���اه وزي���ر �لعمل 

عن  مندوبًا  �ل��غ��ز�وي  علي  �ملهند�ص 

�مللقي،  هاين  �لدكتور  �لوزر�ء  رئي�ص 

�لعامة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ق��اع��ة  يف  وذل���ك 

�الإث��ن��ني  ي���وم  �الج��ت��م��اع��ي  لل�شمان 

�ملو�فق 01 / 05 / 2017م. 

ه���ذ� ون��ق��ل وزي����ر �ل��ع��م��ل خ��الل 

رئي�ص  وت���ه���اين  حت��ي��ات  �الح��ت��ف��ال 

�أن  م��وؤك��دً�  �الأردن  لعمال  �ل����وزر�ء 

�لعمل  �شوق  و�جهها  �لتي  �لتحديات 

�ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��الل  �الأردن  يف 

�القت�شاديات  ك��ربي��ات  بها  ت�شعر 

�لعاملية، �شيما و�أن �الأردن بلد محدود 

�مل�����و�رد، وق���د ع��ان��ى م��ن ت��د�ع��ي��ات 

�لتي  و�الأمنية  �ل�شيا�شية  �ل��ظ��روف 

حتيط به. 

عام  �أم��ني  �ألقى  �آخ��ر،  جانب  يف 

كلمة  �حلديدي  ف��اروق  �لعمل  وز�رة 

عمال  على  فيها  �أثنى  �لتي  �ل���وز�رة 

�ل�����ش��م��ر�ء  �ل�����ش��و�ع��د  ذوي  �الأردن 

و�الأي������ادي �مل��ب��ارك��ة م��ع��اول �خل��ري 

وعمال �لعطاء. 

�ملعايطة  م��ازن  �أكُ��د  جانبه،  من 

�لعام لنقابات �لعمال  رئي�ص �الإحتاد 

جهده  ق�����ش��ارى  ب���ذل  �الإحت�����اد  �أن 

و�حلاجات  �لكرمية  �حلياة  لتوفري 

بينها  وم����ن  ل��ل��ع��م��ال  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

وحتقيق  ج��ي��دة،  ع��م��ل  بيئة  �إي��ج��اد 

و�الأم��ن  �ل�شامل،  �ل�شحي  �لتاأمني 

من  و�حل���د  �لوظيفي،  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر 

تفاقم م�شكلة �لبطالة، و�إيجاد �لعمل 

من  �مل��زي��د  وج��ذب  للعمال،  �ل��الئ��ق 

�ال�شتثمار�ت. 

رئي�ص  �الح��ت��ف��ال  يف  حت��دث  كما 

غ��رف��ة ���ش��ن��اع��ة ع��م��ان ع��دن��ان �أب��و 

�الحتفال  ب���اأن  �أُك���د  �ل���ذي  �ل��ر�غ��ب 

�لعمال  باأن  �إميانًا  ياأتي  �لعمال  بعيد 

�لوطن �حلقيقية  ثروة  �الأردنيني هم 

يبذلها  �لتي  للجهود  وعرفانًا  تقديرً� 

�ل��ع��م��ال يف ���ش��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق �ل��رف��اه 

�القت�شادية  و�لتنمية  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر 

�ل�شاملة.  

م��ج��ل��ة ال��ح��وار12
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من  األوىل  ـــدورة  ال يعقد  والعمالي  واملــالــي  املــصــريف  التدريب  مركز 
الجديد مقره  يف  الجدد  الجامعات  لخريجي  الشامل  التدريبي  الرنامج 

�مل�شريف  �ل��ت��دري��ب  م��رك��ز  ع��ق��د 

�ل��دورة �الأول��ى من  و�مل��ايل و�لعمايل 

خلريجي  �ل�شامل  �لتدريبي  �لربنامج 

من  �لفرتة  خ��الل  �جل��دد  �جلامعات 

 2017  /  04  /  23 وحتى   03  /  12

�شارك  وقد  �جلديد،  مقره  يف  وذلك 

وقدم  وحا�شر  متدربًا،  ثالثون  فيه 

�ملو�د �لعلمية فيه �شتة ع�شر محا�شرً�، 

و��شتمل �لربنامج على محا�شر�ت يف 

�أربعة وع�شرين مو�شوعًا م�شرفيًا. 

ب��ل��غ ع����دد �الإن������اث م���ن جم��م��وع 

م�شاركة،  وع�شرين  �ثنتني  �مل�شاركني 

وع����دد �ل���ذك���ور ث��م��ان��ي��ة، وب��ل��غ ع��دد 

�حل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى ت��ق��دي��ر )مم��ت��از( 

ثمانية  �جل��ام��ع��ي��ة  ���ش��ه��اد�ت��ه��م  يف 

جدً�(  )جيد  تقدير  على  و�حلا�شلني 

خم�شة ع�شر، و�حلا�شلني على تقدير 

)جيد( �شبعة م�شاركني. 

ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ت��وزي��ع �جل���غ���ر�يف 

�إد�رة  �أخ���ذت���ه  و�ل����ذي  للم�شاركني 

على  ك��ان  فقد  �العتبار  بعني  �ملركز 

م�شاركًا،   )19( عمان  �لتايل:  �لنحو 

�ل�شلط م�شاركان، �لزرقاء م�شاركان، 

�لر�شيفة م�شاركان، جر�ص م�شاركان، 

ماأدبا م�شارك و�حد، �لكرك م�شارك 

و�حد وياجوز م�شارك و�حد.  

�لعديد  مع  بالتعاون  مت  وقد  هذ� 

من �لبنوك �لعاملة يف �الأردن تنظيم 

يف  �مل�����ش��ارك��ني  لكافة  عملي  ت��دري��ب 

�لربنامج ملدة �أ�شبوعني حيث يتوقع �ن 

بت�شغيلهم  �لبنوك  هذه  �إد�ر�ت  تقوم 

لديها بعد �نتهاء فرتة �لتدريب.  

· الرنامج افتتح يف 2017/3/12 واختتم يف 2017/4/23

الرنامج  يف  اشــرك   ·
وشارك  متدربًا  ثاثون 
يف إدارته وتقديم املواد
فيه ستة عشر  العلمية 
متخصصًا،  مــحــاضــرًا 
واشتمل على محاضرات 
علمية وعملية يف أربعة 
ــن مــوضــوعــًا  ــري ــش وع
مـــصـــرفـــيـــًا ومـــالـــيـــًا
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كلمة الدكتور حيدر رشيد 
الــرنــامــج  ــاح  ــت ــت اف يف 
األول الشامل  التدريبي 

جميعا  بكم  �أرح���ب  �ل��ب��د�ي��ة  يف 

وكما تالحظون هناك ثالثة �شعار�ت 

�الأول  �ل�شعار  �لقاعة؛  يف  م��وج��ودة 

هذ�  �أ�ش�شت  �لتي  �لنقابة  �شعار  هو 

�ملركز �لتدريبي، و�لثاين �شعار مركز 

و�لعمايل  و�مل��ايل  �مل�شريف  �لتدريب 

هو  �لثالث  و�ل�شعار  للنقابة،  �لتابع 

و�لت�شغيل  �لتدريب  �شندوق  �شعار 

دعم  �لذي  و�لتقني  �ملهني  و�لتعليم 

�لنقابة يف تاأ�شي�ص هذ� �ملركز.

بطبيعة �حلال جميعكم جامعيون 

وخ��ري��ج��ون ج����دد، ول��ك��ن ع��ن��دك��م 

�جلميع  ت��و�ج��ه  مو�شوعية  م�شكلة 

�لعمل  ف��ر���ص  �مل�����ش��ك��ل��ة ه��ي  وه����ذه 

للخريجني  ح��ت��ى   � ج����دًّ �مل���ح���دودة 

�أم��ث��ال��ك��م؛ وه���ذ� يعني  �مل��ت��م��ي��زي��ن 

على  للح�شول  �ل��ك��ب��رية  �ملناف�شة 

وه��ذ�  �أق���ول  �أن  و�أود  عمل،  فر�شة 

� باأنه بعد �الإعالن عن هذ�  لي�ص �شرًّ

�أربعمائة  من  �أك��ر  تلقينا  �لربنامج 

طلب لاللتحاق به، والأن لنا معايرينا 

�ختيار  باإجر�ء عملية  قمنا  �خلا�شة 

و�شوف  م�شاركًا  ثالثون  �الآن  و�أنتم 

ويجري  تخّرج  �شهاد�ت  منحكم  يتم 

�ملركز  �إد�رة  جمل�ص  قبل  من  �لعمل 

مر�كز  من  �ل�شهاد�ت  هذه  العتماد 

�لذي  �عتماد محلية وخارجية �المر 

عملية  قيمة  �ملركز  لدور�ت  �شيعطي 

ومهنية �كرب.

�أنا مل �أحتدث عن  يف جانب �آخر 

�ملركز،  ه��ذ�  �أ�ش�شت  �لتي  �لنقابة 

وه����ذ� �جل���ان���ب ���ش��ي��ك��ون م��و���ش��وع 

من  تتمكنو�  ح��ت��ى  ��ًا  خ��ا���شّ ح��دي��ث 

بتدريبكم  تقوم  �لتي  �ملنظمة  معرفة 

يف  به  تقوم  �ل��ذي  و�ل��دور  وطبيعتها 

�حلياة �لعامة، وعلى كل حال وحتى 

�ملنا�شب  من  �ل�شورة  لديكم  تكتمل 

ب��د�أ  ب����اأن ه���ذ� �مل��رك��ز  ت��ع��ل��م��و�  �أن 

�لبنوك  يف  �لعاملني  بتدريب  ن�شاطه 

وذلك  عملهم،  ر�أ���ص  على  هم  ممن 

�ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد  مع  بالتعاون 

و�لتي  �الأردن  يف  �لعاملة  �مل�شرفية 

وقد  و�لتعاون،  �لدعم  بع�شها  يقدم 

جنح �ملركز ودخل يف �ملرحلة �لثانية 

من ن�شاطه بف�شل دعم وتعاون عدد 

من �لبنوك �لتي �نتهز هذه �ملنا�شبة 

لتقدمي �ل�شكر �جلزيل الإد�ر�تها .

و�أمتنى  �أخ���رى  م��رة  بكم  �أرح���ب 

لكم �لنجاح و�لتوفيق يف �عمال هذه 

�لدورة.

الربنامج • امل�شاركون يف 
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اختتام  حــفــل   يف  خليفات  هــانــي  املــهــنــدس  كلمة 
املصريف« العمل  »أساسيات  الشامل  التدريبي  الرنامج 

و�ل�شالم  و�ل�شالة  �لرحيم  �لرحمن  �هلل  ب�شم   

على �لنبي �لعربي �لها�شمي �الأمني، عطوفة �لدكتور 

لنقابات  �لعام  �الحتاد  رئي�ص  �لزميل  عطوفة  حيدر 

�لعمال �لزميل، مدير عام �شندوق �لتنمية و�لت�شغيل، 

وي�شرفني وي�شعدين �أن �أرى حفل تخريج هذه �لكوكبة 

من �ل�شباب و�ل�شبايا �لن�شامى و�لن�شميات من هذ� 

�لوطن يف هذه �لدورة �لتدريبية �ملتميزة و�ملتخ�ش�شة، 

حقيقة �شيء يثلج �ل�شدر �ن تقوم هذه �لنقابة بهذ� 

�لدور �لرئي�ص، وهي نقلة نوعية يف عمل �لنقابات �أن 

تتبنى تنفيذ دور�ت تدريبية مرتبطة بالت�شغيل، وكما 

ذكر عطوفة �لدكتور حيدر �مل�شكلة �لوطنية �الآن باتت 

فاإذ�  و�لبطالة،  �لفقر  م�شكلة  وهي  وماألوفة  معروفة 

�أخذنا على عاتقنا �أن ن�شمم بع�ص �لرب�مج �لتدريبية 

�أن ت�شميم  وننفذها وفق �حتياجات �لنا�ص، و�أعتقد 

هذ� �لربنامج مبني على �أ�شا�ص �حتياجات �ل�شناعة 

لي�ص  �الحتياجات  ح��ددت  �لنقابة  وطبعا  �مل�شرفية 

دور  وه��ذ�  �لتدريبية  �ل���دورة  ه��ذه  لتنفيذ  �جتهادً� 

�لدكتور  عطوفة  مع  متفق  و�أن��ا  للنقابة،  ر�ئ��ع  كبري 

�لقادمة  بالرب�مج  قادمة  مفاجاأة  هنالك  �ن  حيدر 

ت�شبح  بحيث  �العتمادية،  �أجل  من  �شويًّا  ن�شعى  باأن 

هذه �ل�شهادة بطاقة بالن�شبة لكم، لي�ص فقط �شهادة 

�أي  قوة  وتعزز  بها  تت�شلحون  �شهادة  �إمن��ا  م�شاركة، 

�شرية ذ�تية، ولذلك �شن�شعى لتقدمي �أور�ق هذ� �ملركز 

ملركز �العتماد للح�شول على �العتماد �ملطلوب، و�أنا 

�لدولية؛  �العتمادية  على  باحل�شول  �أي�شًا  �أن�شح 

و�أكون  �شفر،  دوليًّا متثل جو�ز  �ملعتمدة  �ل�شهادة  الأن 

�أن �حتياجات �شوق �لعمل �الأردين من  �شادقًا معكم 

وهنالك  محدودة  �ملجاالت  كافة  يف  �لعاملة  �لقوى 

�شبه �إ�شباع، على �أن �إر�شال �لعمالة �الأردنية للخارج 

هو �لروة �لوطنية، كما ركز على ذلك جاللة �شيدنا 

�شنقدم  �هلل  �شاء  �ن  ونحن  منا�شبة،  م��ن  �أك��ر  يف 

متتالية  دور�ت  يف  �ملركز  مع  نق�شر  ولن  �لدعم  كل 

مرتبطة  دور�ت  بتنظيم  قومو�  �لنقى«.  رد  »وعليك 

�نتباهكم  �ألفت  �أن  �أود  جاهزون،  ونحن  بالت�شغيل 

كمدير عام �أ�شيل ملوؤ�ش�شة �لتدريب �ملهني ومدير عام 

الأي  بحاجة  �ملركز  كان  �إذ�  باأنه  لل�شندوق  بالوكالة 

فكونو�  �ملهني  �لتدريب  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  دور�ت 

على ثقة باأننا جاهزون.

خالل  �هلل  �شاء  و�إن  بالتوفيق  �أمنياتي  ثانية  مره 

�ل�شباب  ك��ل  �شيح�شل  �ل��ق��ادم��ة  �لق�شرية  �ل��ف��رتة 

و�ل�شبايا على فر�ص عمل، فقد فّرحنا �لدكتور ونحن 

يف مكتبه �أن �لبع�ص ح�شل على فر�ص عمل، و�لبع�ص 

�الآخر موعودون بفر�ص و�آخرين على �لطريق �ن �شاء 

قد  كلكم  تكونون  قادمة  منا�شبات  يف  و�شنلتقي  �هلل 

ويعطيكم  �الإطالة  على  و�آ�شف  �ملوفق  و�هلل  ��شتغلتم 

�لعافية.



م��ج��ل��ة ال��ح��وار16

ـــــدورة األوىل  ال ــام  ــت إخــت ــعــامــة يف حــفــل  ال الــنــقــابــة  ــس  ــي كــلــمــة رئ
ــات الــعــمــل املــصــريف« ــي ــاس ــامــج الــتــدريــبــي الــشــامــل »أس ــرن ــن ال م

عام  مدير  خليفات  هاين  �ملهند�ص  �الأخ 

�ملهني، مدير عام �شندوق  �لتدريب  موؤ�ش�شة 

و�لتقني  �ملهني  و�لتعليم  و�لت�شغيل  �لتدريب 

بالوكالة، 

�ل��دك��ت��ور غ�����ش��ان �أب���و ي��اغ��ي م��دي��ر ع��ام 

�ملهني  و�لتعليم  و�لت�شغيل  �لتدريب  �شندوق 

و�لتقني �ل�شابق، 

�الإحت��اد  رئي�ص  �ملعايطة  م��ازن  �لزميل 

�لعام لنقابات عمال �الأردن، 

�الأخوة و�الأخو�ت، 

�أرحب بكم جميعًا يف مقر �لنقابة �جلديد 

�لتدريب  مركز  من  �لقاعة  هذه  يف  وحتديدً� 

�لى  و�لتقدير  بال�شكر  و�أتوجه  للنقابة،  �لتابع 

�ملهني  و�لتعليم  و�لت�شغيل  �لتدريب  �شندوق 

بالوكالة،  �حل��ايل  �ملدير  وعطوفة  و�لتقني، 

و�ملدير �لعام �ل�شابق �لدكتور غ�شان �أبو ياغي 

�أج���ل تو�شيع  ق��دم��وه م��ن  �ل���ذي  �ل��دع��م  على 

وتطوير مركز �لتدريب. 

تعرف  منكم  �لغالبية  �أن  �أعتقد  طبعًا 

موؤ�ش�شات  م��ن  و�أن��ه��ا  �لنقابة،  عمل  طبيعة 

قانون  �أحكام  ح�شب  وهدفها  �ملدين  �ملجتمع 

�لعمل �الأردين هو خدمة �لعاملني يف �لقطاع 

و�لدفاع عنهم، ويف هذ�  و�لتاأميني  �مل�شريف 

جدً�  كبرية  �إجناز�ت  �لنقابة  حققت  �ل�شياق 

�لعديد  مع  جماعية  �تفاقيات  بتوقيع  متثلت 

باأن  يعلم  �جلميع  و�الآن  �لبنوك  �إد�ر�ت  من 

�لعاملني يف �لبنوك يتقا�شون �شتة ع�شر ر�تبًا 

يف �ل�شنة ما عد� بنكني كما �عتقد و�لف�شل يف 

ذلك يعود للنقابة. 

�الآن نحن يف هذ� �ليوم نتحدث عن ن�شاط 

ويتمثل  �لنقابة،  جتليات  م��ن  وه��و  مختلف 

بالدخول يف جمال �لتدريب من �أجل �لت�شغيل، 

وذلك من �أجل �لتخفيف من معدالت �لبطالة 

�لتي و�شلت �لى حدود كبرية جدً� تزيد على 

�لتي  �مل�شتجد�ت  مع  للتعامل  و�ي�شًا   ،%15

�ثرت على �شوق �لعمل يف �الأردن وخا�شة بعد 

دخول مئات �الآالف من �لالجئني �ل�شوريني، 

وتدفق �عد�د كبرية منهم �لى �شوق �لعمل، و 

�ملثال على ذلك �لتدريب �لذي نتكلم عنه �الآن 

منها  �أ�شابيع  ثمانية  ملدة  �أنتم  تدريبكم  هو 

�لبنوك  مع  بالتعاون  عملي  تدريب  ��شبوعان 

متهيدً� للعمل على ت�شغيلكم يف نف�ص �لبنوك 

�إن �شاء �هلل. 

�لكبري  بالدعم  ف��خ��ورون  نحن  بالطبع 

�لذي قدمه �شندوق �لتدريب و�لت�شغيل لتنفيذ 

مبديره  �أرح��ب  وباملنا�شبة،  �لربنامج،  ه��ذ� 

�لتدريب  ه��ذ�  ولكن  بيننا،  �ملوجود  �ل�شابق 

لي�ص هو �ل�شكل �لوحيد �لذي يقوم به �ملركز 

ونحن نتقدم بال�شكر �لى �لبنوك �لتي تدعم 

دور�ت  بعقد  �ملتمثل  �الآخر  �لتدريب  برنامج 

تخ�ش�شية للعاملني يف �لبنوك ممن هم على 

حديثة  م�شرفية  مو��شيع  يف  عملهم  ر�أ���ص 

�أد�ئ��ه��م وحت�شني  �أج��ل رف��ع �شوية  وذل��ك من 

مهار�تهم �ملختلفة. 

و�تقدم  �أخ���رى  م��رة  جميعًا  بكم  �أرح���ب 

هاين  �ملهند�ص  عطوفة  �لى  �جلزيل  بال�شكر 

تخرجكم  ح��ف��ل  ب��رع��اي��ة  لتلطفه  خ��ل��ي��ف��ات 

�الأخ���وة  ك��ل  و�أ���ش��ك��ر  �ل�����ش��ه��اد�ت  وت�شليمكم 

حل�شور  �لنقابة  دعوة  لبو�  �لذين  �ملوجودين 

هذ� �حلفل.
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تأكيد كبري على أهمية عقد الورشة وإشادة بدور 
النقابة ومستوى املدربني والرامج التدريبية

�شمري  الأ����ش���ت���اذ   •
جمل�س  ع�شو   / اآغ���ا  اأب���و 

ال��ت��دري��ب  م���رك���ز  اإدارة 

الربنامج  يف  رئي�س  وم��درب 

التدريبي: 

ي�شهل  ال��ربن��ام��ج  »ه���ذا 

ع���ل���ى ال���ب���ن���وك اخ��ت��ي��ار 

وجاهزة  مدربة  جمموعة 

للعمل ب�شكل فوري«

تدريب  ت�شاهم يف  �لتي  �لر�ئدة  �لرب�مج  من  �لربنامج  هذ�  “يعترب 
�شوق  يف  �النخر�ط  يف  وت�شاعدهم  �ملميزين  �جلامعات  خريجي  وتاأهيل 

ومعارف  خرب�ت  من  ��شتفادو�  قد  و�أنهم  خ�شو�شًا  �شريع  ب�شكل  �لعمل 

�لقطاع  �لطويل يف  و�لباع  �أ�شحاب �خلربة  �ملدربني  جمموعة مميزة من 

�مل�شريف، كما �ن هذ� �لربنامج ي�شهل على �لبنوك عملية �ختيار جمموعة 

مدربة ومميزة يف حت�شيلها �لعلمي وجاهزة للعمل وب�شكل فوري. 

حتتاج  نظري  وجهة  من  فاإنها  �لربنامج  هذ�  محاور  بخ�شو�ص  �أما 

�لى بع�ص �ملر�جعة و�لتعديل باإ�شافة محاور تتعلق بالنو�حي �ملحا�شبية يف 

�لبنوك ودمج بع�ص �ملو��شيع مع بع�شها �لبع�ص و�إعادة �لنظر يف مو�عيد 

عقد �الختبار�ت.« 

روان  ال�������ش���ي���دة   •
م��ب��ارك / خ��ب��رية امل���وارد 

ال��ب�����ش��ري��ة وامل����درب����ة يف 

الربنامج

ه��ذا  اأت���وق���ع  اأك����ن  »مل 

ال�����ش��غ��ف م���ن امل�����ش��ارك��ني 

ل��ت��و���ش��ي��ع م��ع��ارف��ه��م وه��م 

من  لال�شتقطاب  ج��اه��زون 

قبل البنوك وال�شركات«

باأنهم ي�شتحقون �حل�شول على  مني  و�ميانا  �مل�شتقبل..  هم  “�شبابنا 
�أف�شل �لفر�ص لتطوير قدر�تهم وتنمية مهار�تهم ومتكينهم باملجتمع قمت 

�جلامعات  خلريجي  �ل�شامل  و�لت�شغيلي  �لتدريبي  �لربنامج  يف  بامل�شاركة 

�جلدد كمدربة يف جمال �ملو�رد �لب�شرية ومتكني �ل�شباب.

جاءت فكرة هذ� �لربنامج من �لنقابة وبالتعاون مع �شندوق �لت�شغيل 

خريجي  جتهيز  �أج��ل  من  م�شكورين  و�لتقني  �ملهني  و�لتعليم  و�لتدريب 

�جلامعات �جلدد ل�شوق �لعمل ولت�شييق �لفجوة ما بني �لدر��شة �لنظرية 

يف �جلامعات و�لتطبيق �لعملي على �أر�ص �لو�قع يف �لعمل.

جاء  �إذ  �لربنامج،  منت�شبي  لدى  �ل�شغف  هذ�  �رى  �ن  �توقع  �أكن  مل 

فقط  لي�ص  �لفر�ص  عن  باحثني  �ململكة  محافظات  مختلف  من  معظمهم 

للح�شول على عمل بل لتطوير ذ�تهم، و�غناء معلوماتهم، وتو�شيع د�ئرة 

�ملحافظات  مختلف  م��ن  زمالئهم  م��ع  �الخ��ت��الط  خ��الل  م��ن  معارفهم 

يف  �شببًا  ليكونو�  �لنقابة  �ختارتهم  �لذين  �الأكفاء  �ملدربني  مع  وتعاملهم 

و�شع هوؤالء �لطالب على بد�ية طريق �لنجاح.

باأن  �لربنامج موؤخرً� وقد علمت  �الأول من منت�شبي  �لفوج  مت تخريج 

�لى  �أدت  قد  �ملوؤ�ش�شات  �أد�ر�ت  مع  �مل�شتمر  وتعاونها  �لنقابة  م�شاهمة 

ح�شول بع�ص �خلريجني على �لوظائف �لتي يحلمون بها.

خلريجي  �ل�شامل  و�لت�شغيلي  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج  ب���اأن  ثقة  كلي 

�ملهار�ت  ذوي  من  مو�هب  جمموعه  بتوفري  �شي�شتمر  �جل��دد  �جلامعات 

قبل  من  لال�شتقطاب  جاهزين  �لعالية  و�لهمم  �لنبيلة  و�الخ��الق  �ملميزة 

�لبنوك و�ل�شركات �ملحلية.

باأن  يل  �لفر�شة  الإتاحة  وم�شوؤوليها  للنقابة  �جلزيل  بال�شكر  �تقدم 

�ل�شباب  من  �ملزيد  لتدريب  قدمًا  �تطلع  و�ين  �لربنامج  هذ�  يف  �أ�شاهم 

ومتكينهم لي�شبحو� �شبابًا ناجحني ومنتجني.« 

اأ�شرف الكردي:  املتدرب   •
»ه����ذه ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 

اأجنح  ومن  كاملة  اأهدافها  حققت 

بجميع  بها  �شاركت  التي  الدورات 

املقايي�س »

 “يف �لبد�ية، �أود �ن �أقول باأين ت�شرفت 

بان�شمامي لهذه �لدورة �الأكر من ر�ئعة من 

جميع  و�أن�شح  و�ل��ن��و�ح��ي،  �جل��و�ن��ب  جميع 

�ل�شباب حديثي �لتخرج باالنت�شاب ملثل هذه �لدورة الأنها تعمل على �إك�شاب 

�ملتدرب مهار�ت جديدة وت�شقل �ملعرفة �لتي تعلمناها يف �جلامعات. 

�ملقايي�ص  �لتدريبي من وجهة نظري ممتاز بجميع  �لربنامج  �إن هذ� 

محا�شرون  هناك  ك��ان  حيث  �ليها  �نت�شبت  �لتي  �ل���دور�ت  �أجن��ح  وم��ن 

مهار�ت  علمونا  �لذين  �مل�شريف  �لعمل  يف  ج��دً�  عالية  خ��رب�ت  �أ�شحاب 
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وتدريبنا  تاأهيلنا  هو  �هتمامهم  جل  وكان  �لكبرية  خرب�تهم  من  ودرو���ص 

على �لعمل �مل�شريف و�ملقدرة على مو�جهة �مل�شكالت �لتي من �ملمكن �ن 

�أ�شكرهم  زمالئي  جميع  وعن  نف�شي  عن  وبالنيابة  �مل�شتقبل،  يف  تو�جهنا 

جزيل �ل�شكر، باالإ�شافة �لى ذلك فقد كانت قاعة �لتدريب جمهزة باأحدث 

و�أجهزة  كافية  باإنارة  ومعدة  �ملعلومة  �إي�شال  على  ت�شاعد  �لتي  �الأجهزة 

عر�ص )DATASHOW( حديثة. 

�أما بالن�شبة الإد�رة هذه �لدورة )�ل�شيد محمد �لرتزي – مدير �الإد�رة 

و�لتدريب(، فقد كانت كل �هتماماته تن�شب بالعناية �لد�ئمة باملتدربني 

�أف�شل مناخ وبيئة تدريبية وتعليمية منا�شبة وكان جل  و�لعمل على توفري 

هدفه هو �لو�شول �لى حتقيق �هد�ف هذه �لدورة �لتي من �شاأنها �أن ترفع 

من تاأهيل �ملتدربني على م�شتوى �ملعلومات و�خلرب�ت. 

يف نهاية حديثي، �أود �لقول باأن هذه �لدورة حققت �أهد�فها �لتدريبية 

بف�شل جهود �أ�شرة �لنقابة �لعامة �الأكر من ر�ئعة و�لتي �شعت من خاللها 

�لى �خلدمة �ملجتمعية، ومهما كتبت من كلمات �شكر فلن �أوفيهم حقهم، 

و�منا �أقول �هلل يعطيكم �لعافية جميعًا.« 

���ش��ن��اء  امل���ت���درب���ة   ·
الزاهري: 

ُت�شكر  ذك��ي��ة  »اإدارة 

على اختيار املدربني وتنوع 

املوا�شيع التدريبية«

�مل��ت��درب��ني  ج��م��ي��ع  “ب�شوت 
�أق����دم ج��زي��ل �ل�����ش��ك��ر و�ل��ع��رف��ان 

و�مل��درب��ني  �الإد�ري�����ني  جميع  �ل���ى 

�لعامة  �لنقابة  يف  �لعاملني  وكافة 

�لربنامج  هذ�  على  و�لقائمني  و�ملحا�شبة  و�لتاأمني  �مل�شارف  يف  للعاملني 

خلريجي  �ل�شامل  �لتدريبي  �لربنامج  �إجن��اح  على  وتعاونهم  مل�شاهمتهم 

برنامج  يف  كمتدربني  مهار�تنا  �شقل  يف  و�مل�شاعدة  �جل��دد  �جلامعات 

هذ�  يف  كثرية  �إيجابيات  من  مل�شناه  ومل��ا  �مل�شريف(  �لعمل  )�أ�شا�شيات 

�لربنامج ومنها: 

�لتخ�ش�شية و�لتنوع يف خرب�ت �ملدربني:   -

حيث �أتاح لنا هذ� �لربنامج �لفر�شة لاللتقاء بنخبة من �ملدربني ذوي 

�لكفاء�ت الأن كل مدرب متخ�ش�ص يف مو�شوع معني وذي خربة عالية به، 

و�حدً�  محا�شرً�  يكون  حيث  �أخ��رى،  دورة  �أي  يف  ملمو�ص  غري  �أمر  وهذ� 

بجميع مو��شيع �لدورة. 

�ملادة �لعلمية:   -

كمتدربني  لنا  جدً�  مفيدة  كانت  طرحها  مت  �لتي  �ملو��شيع  �ن  حيث 

لتعريفنا بعمليات �لبنوك و�ملخاطر �لتي تتعر�ص لها و�لت�شريعات و�ل�شوؤون 

�لقانونية وق�شايا �لتزوير وغريها من �ملو��شيع ذ�ت �لقيمة �لعالية. 

�إد�رة ذكية:  -

عدد  �ختيار  حيث  من  �لذكية  �الإد�رة  على  �لربنامج  �إد�رة  �أ�شكر 

�ملتدربني يف �لربنامج وتنوعهم �إذ �إن ذلك وفر لنا بيئة منا�شبة ومريحة 

للتعلم. 

�لتو��شل �مل�شتمر:  -

و�إد�رة  �ملتدربني  بني  �ملنفتح  �لتو��شل  �أي�شًا  �لربنامج  �إيجابيات  من 

حيث  من  باآر�ئنا  و�الأخذ  مالحظاتنا  تلقي  يف  �شدرهم  و�شعة  �لربنامج، 

تقييم �ملدربني وغريها. 

�أجهزة �حلا�شوب  �دخال  �قرتح  و�أنا  بجميع جو�نبه،  ناجح  �لربنامج 

�لبنوك، وتالم�ص  �أعمال  تعترب يف �شلب  الأنها  �لتدريبي،  �لربنامج  �شمن 

على  عالية  تكلفة  �حلا�شوب  �أجهزة  �دخال  باأن  ونعلم  �أكر،  �لو�قع  �ر�ص 

�لنقابة ولكن تفعيل وزيادة دور �الإعالن و�لدعاية للنقابة و�لربنامج �شوف 

يعود عليها بالتمويل و�لدعم �لالزم من كافة �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �ملالية.« 

زي����د  امل�������ت�������درب   ·
�شمرين: 

ي�شاعد  ال��ربن��ام��ج  »ه���ذا 

اأقوياء  موظفني  اإعداد  على 

وتلبية حاجات �شوق العمل«

�لتدريبي  �لربنامج  ه��ذ�  “�ن 
وب���وج���ود م���درب���ني م��خ��ت�����ش��ني قد 

و�لكفاءة  �ملعرفة  �إك�شاب  �لى  �شعى 

�ملتدرب،  لتفيد  �لبع�ص  بع�شها  مع  تت�شل  �لتي  �ملعارف  و�أي�شًا  و�خلربة، 

�أعمال �مل�شارف  وقد �شاعدين هذ� �لربنامج �لتدريبي على �لتعرف �لى 

ت�شريعات  من  حتتها  تندرج  وما  �مل�شرفية  و�ملهار�ت  �لعمليات  حيث  من 

وقو�نني و�أنظمة، و�ي�شًا �شاعد �لربنامج على �إبر�ز نقاط �لقوة و�ل�شعف 

خرب�ت  من  �ال�شتفادة  وكذلك  وحت�شينها،  بتقويتها  فقام  �ملتدربني  لدى 

�ملدربني وهي مهمة جدً� يف عملية �لتطوير �لذ�تي و�لنمو وزيادة �خلرب�ت.

وقد �شاعد هذ� �لربنامج �لتدريبي على: 

�عد�د موظفني �أقوياء   -

تلبية �حتياجات �شوق �لعمل  -

الإب��ر�ز  له  �لفر�شة  �تاحة  خالل  من  �ملتدرب  م�شتوى  حت�شني   -

كفاءته وتنمية مهار�ته و�فكاره. 

خلق بيئة تفاعلية بني �ملتدربني   -

تدريب  هو  �لربنامج  ه��ذ�  �نعقاد  من  �ل�شامي  �لهدف  ف��اإن  �أخ���ريً� 

�ملتدربني ب�شكل جيد وبكفاءة وجمانًا، و�إن مدى �ال�شتفادة كبري حيث �أدى 

�لربنامج �لى تطوير معرفتنا وحت�شني طريقة تعاملنا مع �شغوطات �حلياة 

و�لعمل ومو�جهة �مل�شكالت مبنهجية �لتخطيط �ال�شرت�تيجي.«   





م��ج��ل��ة ال��ح��وار20

ــن  ــري ــش ــع ـــعـــة وال ـــراب ـــه ال ـــت ــد ورش ــق ــع ـــب ي ـــدري ـــت مـــركـــز ال
ــاء ــم ــع ـــة ال ــز يف خـــدم ــي ــم ــت ـــنـــوك حـــــول ال ـــب ال ملـــوظـــفـــي 

ع��ق��د م��رك��ز �ل���ت���دري���ب �مل�����ش��ريف و�مل����ايل 

ثالثة  مل��دة  و�لع�شرين  �لر�بعة  ور�شته  و�لعمايل 

وذلك   2017/3/21  -19 من  �لفرتة  خالل  �يام 

 )18( �لور�شة  يف  �شارك  حيث  �لبنوك  ملوظفي 

موظفًا وذلك حول �لتميز يف خدمة �لعمالء وقد 

�أد�ر �لور�شة و�أعد مادتها �لعلمية �خلبري �مل�شريف 

�الأ�شتاذ �شمري قاقي�ص.  

كلمة الدكتور حيدر ر�شيد يف افتتاح 

الور�شة:

�جلديد،  �لنقابة  مقر  يف  بكم  و�شهاًل  �أه��اًل 

منا�شب  غري  كان  �ل�شابق  �ملقر  �أن  تعلمون  فكما 

�ملركز،  لعمل  تطويرً�  يعترب  هنا  �إل��ى  و�النتقال 

هي  �الآن  نعقدها  �لتي  �مل�شرفية  �لور�شة  وه��ذه 

�أود  �لبد�ية  �ملقر �جلديد، ويف  �الأولى يف  �لور�شة 

�أن �أرحب باالأ�شتاذ �شمري قاقي�ص �خلبري �مل�شريف 

وهو  �الأردن  وخارج  �ململكة  م�شتوى  على  �ملعروف 

�أي�شًا م�شريف معروف حيث كان يعمل يف �لبنك 

�لتجاري قبل تفرغه للتدريب.

�أن  �أري���د  ال  �لهامة  �لور�شة  ه��ذه  �فتتاح  يف 

معكم  �آخ��ر  لقاء  يل  �شيكون  الأن��ه  عليكم؛  �أطيل 

لتتعرفو� من خالل حديثي على �لنقابة، فالبع�ص 

منكم قد يكونون على غري معرفة بطبيعة �لنقابة 

ملعرفة  و�أي�شًا  �الآن  به  يتو�جدون  �ل��ذي  و�ملكان 

�لتي  و�الإد�ر�ت  �لنقابة  بني  �لقائم  �لتعاون  مدى 

تكن  مل  لو  �لتي  �لور�شة  ه��ذه  حل�شور  �نتدبتكم 

ب��ادرت  ملا  نف�شها  وللبنوك  لكم  مفيدة  نتائجها 

بت�شميتكم للم�شاركة فيها.

الأ�شماء  مر�جعتي  م��ن  الح��ظ��ت  باملنا�شبة 

غالبيتكم  ب��اأن  �الآن  لكم  نظرتي  ومن  �مل�شاركني 

من �ملوظفني �لعاملني يف مو�قع متقدمة، ولذلك 

قدرة  �إل��ى  باالإ�شافة  �ل�شبب  هذ�  ب��اأن  �أعتقد  �أن��ا 

تكون  �أن  �إلى  �شتوؤدي  �ملو�شوع  وطبيعة  �ملحا�شر 

هذه �لور�شة من �لور�شات �لناجحة �إن �شاء �هلل، 

والإجناح �لور�شة ب�شكل �أكرب �شيتم توزيع ��شتبانة 

�لدورة و�جلو�نب �ملختلفة  �أجل تقييم  عليكم من 

فيها.

�أرحب بكم مره ثانية وباالأ�شتاذ �شمري قاقي�ص 

و�أمتنى لكم �لنجاح.

املادة العلمية للور�شة:

خدمة �لزبائن.  -

جودة �خلدمة.  -

�لتميز يف �خلدمة.  -

لتقدمي  و�لفنية  �ل�شلوكية  �مل��ه��ار�ت   -

�خلدمة.

�لتعامل مع �لزبائن.  -

اأ�شماء امل�شاركني يف الور�شة: 

- �لفا�شلة كاثرين زهري بابكن �شيمونيان.

- �لفا�شلة نور ن�شال نا�شر عبا�شي.

- �ل�شيد �إ�شماعيل ح�شني ما�شي �لرو��شده.

- �ل�شيد ر�ئد فوؤ�د محمود و�شاح.

- �لفا�شلة د�نا محمد �أحمد �حلموري.

- �ل�شيد �شلطان يعقوب نا�شر ميكيل.

- �ل�شيد �أحمد عي�شى �أحمد عقيالن. 

- �ل�شيد محمد �شريف �ل�شاعر.

- �لفا�شلة ندين هاين �شالح.

- �لفا�شلة حنني جو�د عبد �لقادر �لرمحي.

- �لفا�شلة �أ�شيل محمد توفيق �لعبد�لالت.

- �لفا�شلة هبة �إياد عبد �لكرمي باكري.

-  �ل�شيد حمزة زياد محمود بو�دي.

- �ل�شيد معاذ �شعود �لرت�كيه.

- �ل�شيد زين �لدين ن�شري محمد عطون.

�لرحيم  عبد  ح�شني  �لعزيز  عبد  �ل�شيد   -

�لز�غة.

- �لفا�شلة رز�ن جري�ص �إبر�هيم �لزياد�ت.

- �ل�شيد �أحمد محمد عبد �حلميد عبنده.
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م��ن  3-2017/5/4 عقد  الفرتة  خ��ال 

والعمايل  وامل���ايل  امل�شريف  التدريب  مركز 

يف م����ق����ره اجل����دي����د ال����ور�����ش����ة اخل��ام�����ش��ة 

الرقابة  اأنظمة  )تقييم  بعنوان  والع�شرين 

والتي   ،)COSO مفهوم  وف��ق  الداخلية 

اخلبري  العلمية  مادتها  واأع��د  الور�شة  اأدار 

امل�شريف الدكتور خليل الق�شا�ص وقد رحب 

الدكتور حيدر ر�شيد رئي�ص النقابة العامة 

باملحا�شر حيث جاء يف كلمته:

�ل��دك��ت��ور خليل  وب��االأ���ش��ت��اذ  بكم  �أرح���ب 

�لعمل  ور����ش���ة  ���ش��ي��دي��ر  �ل����ذي  �ل��ق�����ش��ا���ص 

�جلديد  �ملقر  يف  تعقد  �لتي  هذه  �مل�شرفية 

للنقابة ومركز �لتدريب �لتابع لها، و�لدكتور 

�مل�شتويني  على  معروف  خليل خبري م�شريف 

�شغلها يف  وظ��ي��ف��ة  و�آخ����ر  و�ل��ع��رب��ي  �مل��ح��ل��ي 

�الأردين كانت م�شوؤول وحدة  �ملركزي  �لبنك 

عمل  وقد  �ل�شر�فة،  �شركات  على  �لتفتي�ص 

يف �لبنوك ملدة �أربعني عامًا، �أما ور�شة �لعمل 

�لتي نعقدها �ليوم فهي حول )تقييم �أنظمة 

 .)COSO لرقابة �لد�خلية وفق مفهوم�

�أرجو �أن حت�شلو� على �لفائدة �لق�شوى 

لها  �شيكون  �لتي  �ل�شهاد�ت  على  وحت�شلو� 

قيمتها  �ل��ى  باالإ�شافة  �مل�شتقبل  يف  �أهمية 

جهات  م��ن  �عتمادها  �شيتم  كونه  �حلالية 

علمية .

خليل  وبالدكتور  بكم  �أرح��ب  ثانية  ومرة 

�لق�شا�ص. 

 املادة العلمية للور�شة:

 Internal الداخلية  الرقابة  نظام 

:Control System
وفقًا  �لد�خلية  �لرقابة  نظام  مفهوم   -

لتعريف �ملعهد �الأمريكي للمدققني �لد�خليني 

. )IIA(

وفقًا  �لد�خلية  �لرقابة  نظام  تعريف   -

. )COSO( ملفهوم

�لرقابة  لنظام  �لرئي�شة  �الأه����د�ف   -

�لد�خلية .

- �أنو�ع �لرقابة �لد�خلية .

- مكونات نظام �لرقابة �لد�خلية.

�لرقابة  نظام  تقييم  و�أ�شاليب  و�شائل   -

�لد�خلية .

- �لتقييم �لذ�تي لنظام �لرقابة �لد�خلية 

:CSA
�ل���ع���م���ل  ور������������ص  �������ش�����ت�����خ�����د�م   -

.WorkShop
�مل�����ش��وح��ات  �����ش���ل���وب  �����ش���ت���خ���د�م   -

.Survey
ذ�ت��ي  لتقييم  عمل  ور���ش��ة  تنفيذ   -

لنظام رقابة د�خلية لن�شاط محدد من خالل 

تق�شيم �مل�شاركني �لى جمموعات وفرق عمل.

خ��ط��ة ال��ت��دق��ي��ق امل�����ش��ت��ن��دة ل��ل��م��خ��اط��ر  

:Risk Based Audit Plan
�ل��دول��ي��ة  �ملهنية  �مل��ح��ا���ش��ب��ة  م��ع��اي��ري   -

للتدقيق �لد�خلي �مل�شتند للمخاطر �ل�شادرة 

�لد�خليني  للمدققني  �المريكي  �ملعهد  عن 

:IIA
- م���ع���اي���ري �ل�������ش���ف���ات )�ل�������ش���م���ات( 

.  Attribute Standards
 Performance �الأد�ء  معايري   -

.  Standards
- م�����������ع�����������اي�����������ري �ل������ت������ط������ب������ي������ق 

.  Implementation Standards
-  بناء �خلطة �ل�شنوية للتدقيق �لد�خلي 

�مل�شتند للمخاطر.

- �إعد�د تقرير �لتدقيق �مل�شتند للمخاطر.

-  تنفيذ ور�شة عمل الإعد�د خطة تدقيق 

م�شتندة للمخاطر.

اأ�شماء امل�شاركني بالور�شة:

- �ل�شيد ليث نو�ف �مل�شري.

- �ل�شيد �إبر�هيم جمال �أبو فارة.

- �ل�شيدة مارينا �شيمونيان.

- �ل�شيد زيد و�شيم مقدح.

حمزة  �شعيد  محمد  �أ���ش��ام��ة  �ل�شيد   -

�ل�شريدة.

- �لفا�شلة ندين �شني �شليم ك�شابرة.

- �ل�شيد جميل �شهيل جميل هزو.

- �لفا�شلة رو�ن جميل فرحان �شعيد.

- �لفا�شلة لينا بكر عبد�لرحيم حنون.

- �ل�شيد ر�مي �شميح خالد �لعجو.

- �ل�شيد جهاد فرح وديع مطر.

- �ل�شيدة �شلوى �شمري �لق�شري .

- �ل�شيدة �شارة �شفو�ن �ل�شلبي.

- �ل�شيد زيد نا�شر �لز�هري .

- �ل�شيد  �أحمد خلف �لذينات.

- �ل�شيد �شامي علي �أبو �شافية .

- �ل�شيدة هنادة علي �لعقرباوي .

- �ل�شيد محمد �إبر�هيم �لقي�شاوي.

- �ل�شيد يزن نقوال �شنودي.

- �ل�شيد فر��ص ر�تب �ملحي�شن.

- �لفا�شلة �شرين ب�شام مرم�ص.

حــول  الــتــدريــب  مــركــز  يف  والعشرين  الخامسة  ــورشــة  ال عقد 
)COSO الــداخــلــيــة وفـــق مــفــهــوم  ــة  ــاب ــرق ال أنــظــمــة  )تــقــيــيــم 
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منظمة  مع  يوقع  العمال  لنقابات  العام  اإلتحاد 
الائق العمل  حــول  اتفاقية  الدولية  العمل 

بتقييم  ــخــاص  ال املــؤتــمــر  يف  يــشــارك  الــعــامــة  النقابة  رئــيــس 
والــبــاســيــفــيــك آســيــا  مــنــطــقــة  يف  ــيــة  ــقــاب ــن ال الــحــركــة  أداء 

ر�شيد  حيدر  �لدكتور  �لزميل  وُق��ع 

�شكرتري   / �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ق��اب��ة  رئ��ي�����ص 

�لعام  �الإحت���اد  يف  �لدولية  �لعالقات 

�الإحت���اد  ع��ن  �الأردن  ع��م��ال  لنقابات 

مع  �تفاقية  �ل��ع��م��ال  لنقابات  �ل��ع��ام 

يف  وذل����ك  �ل��دول��ي��ة،  �ل��ع��م��ل  منظمة 

وقع  كما  ع��م��ان،  يف  �ملنظمة  مكاتب 

�ل�شيد  �ملنظمة  ع��ن  نيابة  �التفاقية 

�الإقليمي  �ملدير  نائب  فر�نك هاجمان 

�ل��ع��م��ل وقعها  �أ���ش��ح��اب  ف��ي��ه��ا، وع���ن 

�ل�شيد عدنان �أبو �لر�غب رئي�ص غرفة 

�شناعة عمان. 

�التفاقية �ملذكورة ت�شمنت �لتاأكيد 

على �الأولويات �خلا�شة بالعمل �لالئق 

للعامني 2016 / 2017 وتو�شيع فر�ص 

�لعمل لل�شباب من خالل تعزيز ظروف 

�ل��ع��م��ل، و���ش��م��ان حت��ق��ي��ق �مل�����ش��او�ة 

�الأدنى  نطاق �حلد  تو�شيع  �إلى  �إ�شافة 

لالأجور، وتو�شيع نطاق تطبيق �ل�شمان 

�ملجموعات  ي�شمل  بحيث  �الجتماعي 

�الأف�شل، وتوفري فر�ص �لعمل لل�شباب. 

ر�شيد  حيدر  �لدكتور  �لزميل  �شارك 

�ملوؤمتر  �أعمال  يف  �لعامة  �لنقابة  رئي�ص 

�لنقابية  �حلركة  �أد�ء  بتقييم  �خلا�ص 

و�لبا�شيفيك  �آ�شيا  منطقة  يف  �لعمالية 

و�مل�شتقبل،  و�حلا�شر  �ملا�شي  حيث  من 

عبود  محمود  �لزميل  مبر�فقة  وذل��ك 

نقابات  الإحت��اد  �ملركزي  �ملجل�ص  ع�شو 

مدينة  يف  �ملوؤمتر  ُعقد  �الأردن.   عمال 

من  �لفرتة  خالل  �ليابان  يف  فوكو�شيما 

27–2017/03/28 حيث ح�شره ممثلو 

�لعديد من �الإحتاد�ت �لعمالية �لنقابية 

يف منطقة �آ�شيا و�لبا�شيفيك. 

بعد  �الأول -  يومه  �ملوؤمتر يف  ت�شمن 

ت�شجيل �مل�شاركني و�لرتحيب بهم - تطور 

ومنو �لنقابات �لعمالية يف �ملنطقة، ومن 

�لعمل،  وف��ر���ص  �لت�شغيل  ��شتد�مة  ث��م 

و�شمان �الأجور و�حلماية �الجتماعية. 

ويف �ل��ي��وم �ل��ث��اين ن��اق�����ص �مل��وؤمت��ر 

حت��ق��ي��ق وت��ث��ب��ي��ت �حل���ق���وق �ل��ن��ق��اب��ي��ة 

و�لبا�شيفيك،  �آ�شيا  و�لعمالية يف منطقة 

ودور �ملنظمات �لنقابية يف هذه �لعملية، 

ومت يف نهاية �ليوم �لثاين  - وبعد �ختتام 

�أعمال �ملوؤمتر - تنظيم زيارة لالأع�شاء 

�لتي  ت�شونامي  منطقة  �ل��ى  �مل�شاركني 

�شهدت �لكارثة �ملعروفة با�شم ت�شونامي 

�لهائلة  �لبحرية  �الأمو�ج  د�همت  عندما 

�ملنازل و�ملدن �لقريبة من �ل�شاطئ. 
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�ل��ذي  �لرئي�ص  �ل�شعار  ه��و  ه��ذ�  ك��ان 

�ملتظاهرين  م��ن  �الأالف  ع�����ش��ر�ت  رف��ع��ه 

ب�شبب   2017/05/24 ي��وم  بروك�شل  يف 

حل�شور  بلجيكا  �لى  تر�مب  دونالد  زيارة 

�الإجتماع مع �الإحتاد �الأوروبي. 

زيارة تر�مب �لى بروك�شل كانت �شببًا 

بلجيكا،  كبرية يف  �حرت�زية  �إج��ر�ء�ت  يف 

وبالن�شبة الجتماع �ملكتب �لتنفيذي ل�شبكة 

�لنقابات �لدولية �لذي �نعقد خالل �لفرتة 

فاإن  بروك�شل  يف   2017/05/24-23 من 

هذه �لتظاهرة كانت �شببًا يف وقف �أعمال 

�الجتماع ب�شكل مفاجئ يف يومه �لثاين، وال 

�أدري �ل�شبب ور�ء ذلك فيما �إذ� كان متعلقًا 

�مل�شاركني  قدرة  وعدم  �لطائر�ت  بحركة 

يف  بالدهم  �لى  �لعودة  على  �الجتماع  يف 

�أن  ميكن  ما  ب�شبب  �أو  �ملحددة،  �ملو�عيد 

يف  �جلماهريية  �الحتجاج  حركة  حتدثه 

�ملدينة ونتائج ذلك.

ج��وه��ر �مل��و���ش��وع وق��د وج���دت نف�شي 

م��دف��وع��ًا بحب �ال���ش��ت��ط��الع وم��ع��رف��ة ما 

رئي�ص  و�شول  جتاه  �أوروب��ي  بلد  يف  يجري 

�حلكم  �شدة  �لى  �الأط��و�ر  غريب  �شعبوي 

مر�فقة  �ل���ى  �ل��ع��امل  يف  دول���ة  �أق����وى  يف 

ثم  ومن  وجيزة  لفرتة  �ملتظاهرين  حركة 

�ملوقف  وهو  �لر�شيف  على  من  مر�قبتهم 

ولقد  �الأي��ام.  يوم من  �ل��ذي مل �حبذه يف 

�ملتظاهرين  رفعه  �لذي  �ل�شعار  هذ�  كان 

متثل  �ل��ت��ي  �ليافطات  يف  و���ش��وح��ًا  �أك���ر 

�لتي  �لعمالية  و�الإحت������اد�ت  �مل��ن��ظ��م��ات 

�أكر  ومتكررة يف  و��شحة  عبارة  ت�شمنت 

“تر�مب،  تقول:  �لتظاهرة  من  موقع  من 

غري  �أنت  تقول  �لبلجيكية  �لعاملة  �لطبقة 

مرحب بك يف بلجيكا«. 

�حلركة  ممثلو  توخاه  �ل��ذي  �لو�شوح 

�ظهار  يف  بلجيكا  يف  و�لعمالية  �لنقابية 

وبالتايل  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د  م��ن  موقفهم 

�أن  حقيقة  يعك�ص  بلجيكا  �لى  زيارته  من 

�أمريكا  يف  لي�ص  و�لعمال  �لعاملة  �لطبقة 

�لدول  ويف  �لعامل  �نحاء  كافة  بل يف  فقط 

�أك��ر  ه��م  �أي�شا  و�لر�أ�شمالية  �الأوروب��ي��ة 

�شيا�شات  من  ت�شررً�  �الجتماعية  �لفئات 

�جلديد  �لرئي�ص  �أمثال  و�حلكام  �لروؤ�شاء 

�ل�شرر  وهذ�  �الأمريكية،  �ملتحدة  للواليات 

�لذي يحدثه و�شول مثل هذ� �لرئي�ص �لى 

ويذكر  �الأذه��ان  �لى  ويعيد  يعك�ص  �حلكم 

�أو�شاط  يف  عليه  خالف  ال  �ل��ذي  بال�شعار 

�لطبقة �لعاملة وهو وحدة �لطبقة �لعاملة 

كما  �لربوليتارية(،  )�الأممية  �أو  �لعاملية 

دونالد ترامب

»اأنت غري مرحب بك يف بلجيكا« 

كتب رئي�س التحرير
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�تفقت �الأدبيات �ملارك�شية على ت�شمية هذه 

�ملجال  كانت �حلالة يف هذ�  و�ن  �لوحدة، 

مختلفة. 

�شهدتها  �ل��ت��ي  �ل�شخمة  �ل��ت��ظ��اه��رة 

تر�مب  دون��ال��د  زي��ارة  مبنا�شبة  بروك�شل 

�الإحت��اد  دول  مع  �الجتماع  يف  وم�شاركته 

على  فيها  �مل�شاركة  تعتمد  مل  �الأوروب����ي 

�لنقابية  ومنظماتهم  �لبلجيكيني  �لعمال 

كافة  ع��ن  ممثلون  فيها  ���ش��ارك  ب��ل  فقط 

ويف  فيها  و�شاهمت  �الجتماعية  �لفئات 

فنية  فرق  كبريين  وزخما  بعدً�  �إعطائها 

�لطبقة  ل�شعار�ت  باالإ�شافة  ومو�شيقية 

�لتي  �الجتماعي  �مل�شمون  ذ�ت  �لعاملة 

من  �مل��وق��ف  تعك�ص  �شعار�ت  فيها  رفعت 

ه��ذه  و�أب����رز  و�شيا�شاته  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 

تر�مب  “دونالد  ك��ان  �أي�����ش��ًا  �ل�����ش��ع��ار�ت 

�أوقف تغيري �لعامل«.

م��ا ر�أي���ت���ه يف ب��روك�����ش��ل خ���الل ف��رتة 

ل�شبكة  �لتنفيذي  �ملكتب  �جتماع  �نعقاد 

لي�ص  ر�ئعة  جتربة  كان  �لدولية  �لنقابات 

يف جمال تر�شيخ �ملزيد من �لقناعات حول 

تر�مب  �الأم��ري��ك��ي  �الأع��م��ال  رج��ل  حقيقة 

حقيقة  يف  �أي�شًا  بل  �ملتوقعة،  و�شيا�شاته 

يف  �ل�شائد  كالنظام  �شيا�شيًا  نظامًا  �أن 

�ن  ميكن  ال  �الأمريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

وهي  �ل�شاكلة،  ه��ذه  من  من��اذج  �إال  يفرز 

من  موقفها  يف  تختلف  ال  �حل��ال  بطبيعة 

�لطباع  يف  �ال  ومو�طنيها  �ل�شعوب  ق�شايا 

�ل�شخ�شية و�أمزجة �حلكام حيث يف نهاية 

ق�شايا  م��ن  �مل��وق��ف  ف���رق يف  ال  �مل��ط��اف 

جمهوري  بني  �ل�شاخنة  و�لق�شايا  �لعامل 

�إال  وكلينتون،  تر�مب  بني  وال  ودميقر�طي 

عن  يتميز  تر�مب  دونالد  مثل  رئي�شًا  �ن 

�ليمني  ميثل  باأنه  مناف�شته  �أو  مناف�شيه 

�مل��ت��ط��رف و�ل��ت��ي��ار �ل�����ش��اع��د يف �أم��ري��ك��ا 

نحو  و����ش��ح  بتوجه  يتميز  �ل��ذي  و�ل��ع��امل 

�حلمائية و�ل�شعبوية �ملقيتة ولكن ال خالف 

هي  و�الجتماعية  �لطبقية  م�شاحله  ب��اأن 

�لتي حتركه يف �لنهاية. 

ذلك  يف  مبالغة  وب��دون  �أق��ول  �ن  بقي 

باأنني ورغ��م �أج��و�ء �خل��وف من �الإره��اب 

مظهرً�  �أرى  مل  �أوروب����ا  على  �مل�شيطرة 

�أمنيًا و�حدً� جتاه �ملتظاهرين �لذين متيز 

و�لرغبة  �لهائل  باالإن�شباط  �ي�شًا  �أد�ئهم 

�لكبرية يف �لتعبري باأب�شط و�أكر �لو�شائل 

جناعة عن وجهة نظرهم وموقفهم. 
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النقابة العامة للعاملني يف التعليم الخاص توقع اتفاق جماعي مع النقابة العامة ألصحاب املدارس الخاصة

االتفاق يلزم املدارس الخاصة بدفع الحد األدنى لألجور للعاملني فيها

وريا�ص  �خلا�شة  �ملد�ر�ص  كافة  �لعقد  هذ�  يلزم   -1

�الأطفال و�لعاملني فيها باأحكام و�شروط عقد �لعمل �ملوحد 

�ملتفق عليه و�مللحق بهذ� �لعقد �جلماعي.

تطبق �أحكام عقد �لعمل �ملوحد على كافة �لعاملني   -2

يف �ملد�ر�ص �خلا�شة مبا فيها ريا�ص �الأطفال ولو مل يكونو� 

�أع�شاء يف �أي من �لنقابتني.

�الأطفال  وريا�ص  �خلا�شة  �مل��د�ر���ص  كافة  تلتزم   -3

�إال  �ملعتمدة  �لبنوك  �إل��ى  لديها  �لعاملني  رو�ت��ب  بتحويل 

كافة  �قتطاع  بعد  ذل��ك  بغري  �لعاملني  نقابة  رغبت  �إذ� 

�القتطاعات �لقانونية .

حتدد رو�تب �لعاملني يف �ملد�ر�ص �خلا�شة وريا�ص   -4

�الأطفال ب� 220 دينارً� �شهريًا كحد �أدنى ما مل ي�شدر قر�ر 

�إلى ذلك عالوة  �الأدنى لالأجور وي�شاف  �آخر يحدد �حلد 

تعليم قدرها 10 دنانري �شهريًا.

بقر�ر  �الأطفال  وريا�ص  �خلا�شة  �ملد�ر�ص  تلتزم   -5

�لعمل  قانون  �أحكام  وف��ق  �ل�شادر  لالأجور  �الأدن��ى  �حل��د 

�الأردين.

 10 قيمتها  تعليم  ع��الوة  �ملعلمة  �ملعلم/  ي�شتحق   -6

دنانري �شهريا.

وريا�ص  �خلا�شة  �مل��د�ر���ص  يف  �لعاملون  ي�شتحق   -7

�الأطفال زيادة �شنوية ال تقل عن 5% من �لر�تب �الإجمايل.

وري��ا���ص  �خلا�شة  �مل��د�ر���ص  يف  �لعامل  ي�شتحق   -8

��شتمر  �إذ�  خربة  �شنة  كل  عن  �شهريا  دنانري   5 �الأطفال 

و 3 دنانري �شهريا بدل خربة  �الأول  يف عمله لدى �لطرف 

�شنوية �إذ� عمل لدى مدر�شة �أو رو�شة �أخرى.

تلتزم �ملد�ر�ص �خلا�شة وريا�ص �الأطفال باإ�شر�ك   -9

كافة �لعاملني فيها مبظلة �ل�شمان �الجتماعي.

بتهيئة  �الأطفال  وريا�ص  �خلا�شة  �ملد�ر�ص  تلتزم   -10

وفق  )�حل�شانة(  �لعامالت  �أطفال  لرعاية  منا�شب  مكان 

�أحكام �ملادة 72 من قانون �لعمل �الأردين.

د�خلي  نظام  باعتماد  �خلا�شة  �مل��د�ر���ص  تلتزم   -11

لتنظيم عملها وعمل �لعاملني فيها م�شادق عليه من قبل 

وز�رة �لعمل يو�شح فيه حقوق وو�جبات �لطرفني.

وقع الزميل مازن املعايطة 

لنقابات  العام  االحت��اد  رئي�ص 

العمال / رئي�ص النقابة العامة 

اخلا�ص  التعليم  يف  للعاملني 

على اتفاق جماعي مع النقابة 

ال���ع���ام���ة الأ����ش���ح���اب امل���دار����ص 

التوقيع  يف  ومثلها  اخل��ا���ش��ة 

حيث  ال�شوراين  منذر  ال�شيد 

ت�����ش��م��ن االت����ف����اق ع�������دداً م��ن 

البنود واأهمها:
�ل�شور�ين ومنذر  �ملعايطة  • مازن 







م��ج��ل��ة ال��ح��وار28

اتـــفـــاقـــات جــمــاعــيــة تــوقــعــهــا الــنــقــابــة 
الـــكـــهـــربـــاء يف  ــني  ــل ــام ــع ــل ل ـــة  ـــام ـــع ال

لتوليد  ال�شمرا  �شركة  مع  اجلماعي  االتفاق   •
الكهرباء

مّثل �ل�شركة �ملهند�ص �أجمد �لرو��شدة �ملدير �لعام 

�حلديد  ف��الح  علي  �ل�شيد  �لنقابة  مّثل  كما  لل�شركة، 

زلطة  �أب��و  ح�شن  ب�شام  و�ل�شيد  �لعامة،  �لنقابة  رئي�ص 

نائب  �لعز�م  عمر  و�ل�شيد  �لتوليد،  لفرع  �ل�شر  �أم��ني 

�أمني �ل�شر، و�ل�شيد و�ئل �لدالبيح ع�شو �لهيئة �الإد�رية، 

وقد ت�شمن �التفاق عددً� من �لبنود و�فقت من خاللها 

�ل�شركة على: 

خم�شة  )مببلغ  �ملعي�شة  غ��الء  ع���الوة  زي���ادة   -

وع�شرون دينارً�( �عتبارً� من تاريخ 2016/9/1. 

در��شة �إمكانية منح فروق مكافاأة نهاية �خلدمة   -

�لدر��شة  تنتهي  �ن  وعلى  �ل�شركة  يف  �لعاملني  جلميع 

بتاريخ 2017/8/1. 

مربوط  �على  �شقوف  �ل��غ��اء  �إمكانية  در����ش��ة   -

�لدرجة وعلى �ن تنتهي �لدر��شة بتاريخ 2017/8/1.

در��شة منح �أبناء �لعاملني منح در��شية.   -

الكهرباء  توليد  �شركة  مع  اجلماعي  االتفاق   •
املركزية

�ل�شيد  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل�شركة  عن  �التفاق  وّقع 

علي  �ل�شيد  �لنقابة  عن  ووّقعه  رزيف،  �شيد  رزيف  ندمي 

فالح �حلديد رئي�ص �لنقابة �لعامة، وقد ت�شمن �التفاق 

عددً� من �لبنود و�أهمها:

مبقد�ر  للموظفني  �ملعي�شة  غالء  عالوة  زي��ادة   -

)30( دينار �شهريًا لت�شبح )125( دينارً�. 

�الدخ��ار  �شندوق  يف  �ل�شركة  م�شاهمة  زي��ادة   -

لت�شبح  �ل�شهري  �الأ���ش��ا���ش��ي  �ل��ر�ت��ب  م��ن   %3 ب��و�ق��ع 

م�شاهمة �ل�شركة يف �شندوق �الدخار %13.  

يومًا  ثالثون  لت�شبح  �ل�شنوية  �الإجاز�ت  تعديل   -

للموظفني �لذين جتاوزت خدماتهم �و �شتتجاوز �لع�شر 

�شنو�ت �ثناء �شريان �التفاقية. 

ت�شري �حكام هذه �التفاقية على جميع �ملوظفني   -

�لذين هم على ر�أ�ص عملهم بتاريخ توقيع �التفاقية، على 

�ن يتم �حت�شاب �أثرها �عتبار�ً من 2017/1/1.

النقابة  وقعت  املطلبية,  ن�شاطاتها  �شمن 

العامة للعاملني يف الكهرباء بالأردن اتفاقيتني 

لتوليد  ال�شمرا  �شركة  مع  الأولى  جماعيتني, 

الكهرباء, والثانية مع �شركة توليد الكهرباء 

املركزية. 
احلديد • علي 
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النشاطات املطلبية للنقابة العامة
 للعاملني يف الصناعات الغذائية

االتفاق الجماعي مع شركة 
األلبان الدانماركية األردنية

�لنقابة  ع��ن  �مل��ذك��ور  �الت��ف��اق  وق���ع 

�لنقابة  رئي�ص  خ�شر�  �أبو  �أحمد  �ل�شيد 

�لنقابية  �للجنة  رئي�ص  ب���در�ن  وف���ادي 

�شر  �أم��ني  �مل�شري  وجمال  �ل�شركة،  يف 

�ل�شركة  عن  وقعه  كما  �لنقابية،  �للجنة 

�ل�����ش��ي��د ع��م��ر �حل�����ور�ين رئ��ي�����ص هيئة 

�ملديرين، وقد ت�شمن �التفاق عددً� من 

�لبنود و�أهمها: 

ع�شرة  بقيمة  زي����ادة  ���ش��رف   -

يف  �شنو�ت  ع�شر  خدمة  �أمت  ملن  دنانري 

�ل�شركة. 

خم�شة  بقيمة  زي����ادة  ���ش��رف   -

ع�شر دينارً� ملن �أمت خدمة �أكر من ع�شر 

�شنو�ت يف �ل�شركة. 

ع�شرين  بقيمة  زي���ادة  ���ش��رف   -

�أك���ر م��ن خم�ص  دي��ن��ار مل��ن �أمت خ��دم��ة 

ع�شرة �شنة يف �ل�شركة.

خم�شة  بقيمة  زي����ادة  ���ش��رف   -

ع�شرين  خدمة  �أمت  ملن  دينار  وع�شرين 

�شنة فاأكر يف �ل�شركة. 

خم�شة  �ملعي�شة  غ���الء  زي����ادة   -

دنانري.

ث���الث���ة دن���ان���ري على  �إ����ش���اف���ة   -

�شندوق �الدخار لي�شبح ع�شرين دينارً� 

جلميع  دي���ن���ارً�  ع�شر  �شبعة  م��ن  ب���دال 

�لعاملني يف �ل�شركة. 

مع  الجماعي  االتفاق 
شــركــة كــــراون الــشــرق 
األوسط لصناعة العبوات
عماد  �ملهند�ص  �ل�شركة  عن  �التفاق  وُقع 

�ل�شيد  �لنقابة  عن  ووقعه  �لعام،  �ملدير  جابر 

و�الآن�شة  �لنقابة،  رئي�ص  خ�شر�  �أب��و  �أح��م��د 

ب�شرى �ل�شلمان ع�شو �لهيئة �الإد�رية للنقابة، 

)حازم  �ل�شركة  يف  �لنقابية  �للجنة  و�أع�شاء 

ربيع،  �أب��و  و�شالح  �شميك،  و�حمد  �مل�شري، 

ت�شمن  وق��د  ف��و�ز(  ومحمد  �للحام،  وروح��ي 

�التفاق عددً� من �لبنود و�أهمها:

-  تعديل وزيادة مكافاأة نهاية �خلدمة 

�لتي مت �إقر�رها يف �التفاقية �ل�شابقة �ملوقعة 

بتاريخ 2013/10/29. 

دينار(   200( بقيمة  عيدية  �شرف   -

للعاملني مبنا�شبة عيد �لفطر بداًل من )100 

دينار(. 

�حت�شاب بدل �لعمل �الإ�شايف بنظام   -

�ل�شاعة ب�شاعتني بداًل من �شاعة ون�شف خالل 

�لى  باالإ�شافة  و�الأ�شحى  �لفطر  عيدي  عطلة 

عدد من �لبنود �الأخرى.

االتـــفـــاق الــجــمــاعــي مع 
شركة مياه األردن )مياهنا(
�ملدير  �ل�شركة  ع��ن  نيابة  �الت��ف��اق  وق��ع 

�لتنفيذي �ملهند�ص منري عوي�ص، ومدير �إد�رة 

طالفحة،  زك��ري��ا«  »محمد  �لب�شرية  �مل���و�رد 

�أب��و  �ح��م��د  رئي�شها  �لنقابة  ع��ن  وقعها  كما 

ب�شرى  �الأن�شة  �الإد�رية  �لهيئة  وع�شو  خ�شر�، 

�ل�شادة  �لنقابية  �للجنة  و�أع�شاء  �ل�شلمان، 

وخليل  �خلطيب،  ومحمود  �ربيحات،  جمال 

�لزو�يدة، وح�شام زيادين وقد ت�شمن �التفاق 

عددً� من �لبنود و�أهمها: 

زيادة �شنوية للعام 2017 بن�شبة %5   -

�الأد�ء  بتقييم  مرتبطة  �الأ�شا�شي  �لر�تب  من 

�ل�شنوي. 

بقيمة  �ملعي�شة  غ��الء  ع��الوة  زي��ادة   -

�لعاملني  لكافة  دينار�   80 لت�شبح  دينار�   20

يف �ل�شركة وح�شب �أ�ش�ص �لتعوي�شات و�ملنافع 

�لوظيفية. 

ت��ع��دي��ل ب���دل ح�����ش��ان��ة ل��ل��ع��ام��الت   -

�مل�شتحقات يف �ل�شركة عن كل طفل عمره �أقل 

من �أربع �شنو�ت بداًل من ثالث �شنو�ت متا�شيًا 

مع �حكام �ملادة رقم )72( من قانون �لعمل 

�الأردين.

وقعت النقابة العامة للعاملني يف ال�شناعات الغذائية عددًا من التفاقيات اجلماعية خالل 

الأ�شهر املا�شية مت من خاللها اإقرار حقوق جديدة للعاملني يف عدد من امل�شانع وال�شركات وهذه 

التفاقيات هي: 
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اتفاقيات جماعية توقعها نقابة العاملني يف الطباعة

االتفاق اجلماعي مع جمموعة من ال�شركات وهي:  ·
�شركة فاين ل�شناعة �لورق �ل�شحي  -1

�شركة �لكينا ل�شناعة �لورق �ل�شحي  -2

�شركة �ل�شنوبر ل�شناعة �لورق �ل�شحي  -3

�ل�شركة �ملثالية للطباعة   -4

�ملنتجات  م�شتلزمات  ل�شناعة  �ملتخ�ش�شة  �ل�شركة   -5

�ل�شحية

�ل�شيد/  من:  كل  �التفاق  على  �لتوقيع  يف  �ل�شركات  هذه  مُثل 

نقل،  �شركات  ملجموعة  �لب�شرية  �لطاقة  رئي�ص   – �لبلة  نيقوال 

و�ل�شيد/ ماجد ح�شن – مدير �إد�رة �لتطوير �ملوؤ�ش�شي / �لطاقة 

�لب�شرية.

كما مُثل �لنقابة يف �لتوقيع على �التفاق كل من: �ل�شيد/ محمد 

نائب   – ذيب  عامر  و�ل�شيد/  �لعامة  �لنقابة  رئي�ص   – �لزعبي 

رئي�ص �لنقابة �لعامة، و�ل�شيدة/ ليلى عفانة رئي�شة جلنة �ملر�أة يف 

�لنقابة �لعامة، وقد ت�شمن �التفاق عددً� من �لتعديالت �أهمها: 

من  �ع��ت��ب��ارً�  �ل��رو�ت��ب  يف  زي���ادة  منح  على  �ملو�فقة  مت   -

2017/04/01، وذلك للعاملني �مل�شتحقني يف �ل�شركات من فئات 

�لفنيني، و�ل�شباط، و�مل�شرفني، وفنيي �الإنتاج، وم�شاعدي �لفنيني، 

و�مل�شغلني، و�لعمال ومن يف حكمهم. 

للعاملني  �ل�شنوية  �ل��زي��ادة  حت�شب  �أن  على  �ملو�فقة  مت   -

�مل�شتحقني مبعدل 4% من �لر�تب �أالأ�شا�شي مع �شمان �حلد �الأدنى 

للزيادة ح�شب �شنو�ت �خلدمة يف �ل�شركة: 

�حلد �الأدنى للزيادة �شنو�ت �خلدمة

)دينار �أردين(

35ال تقل عن 20 �شنة

30ال تقل عن 15 �شنة ولغاية 20 �شنة

20ال تقل عن 10 �شنو�ت ولغاية 15 �شنة

15ال تقل عن 5 �شنو�ت ولغاية 10 �شنو�ت

10�أقل من 5 �شنو�ت 

يف  �لعامالت  لل�شيد�ت  �إ�شافية  زي��ادة  منح  على  �ملو�فقة  مت   -

و�شمن  �أع��اله  �لزيادة  �شروط  عليهن  تنطبق  �للو�تي  �الإنتاج  �شاالت 

درجات 6 – 12 ح�شب ت�شنيف �ل�شركات مبقد�ر 10 دنانري. 

ت�شري �أحكام هذه �التفاقية �عتبار� من 01 / 04 / 2017.   -

وقد  للطباعة  املتميزة  ال�شركة  مع  اجلماعي  االتفاق   ·
مثلها يف �لتوقيع على �التفاق �ل�شيد/ ع�شام �لقزعة ومُثل �لنقابة �لعامة 

�التفاق ما  �لعامة، حيث ت�شمن  �لنقابة  رئي�ص  �لزعبي  �ل�شيد/ محمد 

يلي: 

لغاية  خدمته  متت  من  لكل  �لر�تب  على  �شنوية  زي��ادة  منح   -

�لر�تب  من   %4 مبعدل  �شنو�ت  ع�شر  عن  يقل  ما  �لى   2016/12/31

�أالأ�شا�شي على �أال تقل عن 15 دينارً�. 

من  خدمته  مت��ت  م��ن  لكل  �ل��ر�ت��ب  على  �شنوية  زي���ادة  منح   -

ع�شر �شنو�ت �لى ما يقل عن خم�ص ع�شرة �شنة مبعدل 4% من �لر�تب 

�الأ�شا�شي على �أال تقل عن 20 دينارً�. 

منح زيادة �شنوية على �لر�تب لكل من متت خدمته من خم�ص   -

ع�شرة �شنة �لى ما يقل عن ع�شرين �شنة مبعدل 4% من �لر�تب �الأ�شا�شي 

على �أال تقل عن 25 دينارً�. 

من  خدمته  مت��ت  م��ن  لكل  �ل��ر�ت��ب  على  �شنوية  زي���ادة  منح   -

ع�شرين �شنة فاأكر مبعدل 4% من �لر�تب �الأ�شا�شي على �أال تقل عن 30 

دينارً�. 

ت�شري �أحكام هذه �التفاقية �عتبار� من 2017/04/01.    -

الطباعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة  وقعت 

والت�شوير والورق عددًا من التفاقيات اجلماعية 

التي متثل النقابة العاملني فيها وهذه التفاقيات 

هي: 
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The UNI Europa Finance Steering Group held its meeting in Warsaw, Poland 

last May. A delegation from the General Trade Union, headed by Dr. Haider 

Rashid, member of the Steering Committee, and Amjad Qamoh, treasurer – 

General Trade Union; attended and participated in the meeting.

Our Trade Union Delegation Attend UNI Europa 
Finance Steering Group Meeting in Warsaw

President of the General Trade Union participates in 
‘Trade Union Movement in Asia and the Pacific- Past, 
Present and Future’ Conference in Fukushima, Japan

Dr. Haider Rashid, President of the General Trade Union participated in 
the conference entitled ‘Trade Union Movement in Asia and the Pacific- Past, 
Present and Future’, accompanied by colleague Mahmoud Aboud, member of 
the Central Council of GFJTU.

The conference was held in Fukushima, Japan during the period 27-28 March 
2017 and was attended by representatives of several trade unions in the Asia-
Pacific region.

Our Trade Union Participates in The 
UNI P&M Steering Group Meeting

A delegation from the General Union headed by Dr. Haider Rashid- member of 
the Steering Committee, participated in the UNI P&M Steering Group Meeting 
held in Berlin, Germany earlier this year with the participation of colleague 
Samara Al-Khatib, deputy President. 
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And the Participants in ATUC Workshop about 
(Workforce Market Changes and their Implications 

on Workers’ Rights), also; visit GTUBIAE. 

The participants in the regional workshop organized by ATUC in Amman during 
the period 7-8 May 2017 on (Workforce Market Changes and their Implications 
on Workers’ Rights) visited, also; GTUBIAE headquarters its training center, 
where they met the President And members of the Administrative Board. In his 
briefed speech, Dr. Haider Rashid welcomed the participants in the workshop 
and explained GTUBIAE role. Mr. Mustafa Al-Talili, Executive Secretary of 
ATUC; thanked GTUBIAE for the reception and praised its experience in the 
training field.

23rd UNI Europa Executive
Committee meets in Brussels

The 23rd UNI Europe Executive Committee meeting was held in Brussels 
during the period 23-24 May 2017. Colleague Dr. Haider Rashid, member 
of the executive committee and colleague Saleh Al-Asmar, member of the 
administrative board of our trade union attended the meeting which discussed a 
number of important topics. 
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Deputy Secretary-General of the ITUC and Members 
of the Executive Office of the ATUC visit GTUBIAE 

Headquarters and its Training Center

On the sidelines of the sixth session of the 
ATUC Executive Office in Amman during 
the period 11-12 May 2017, members of the 
Executive Office of the ATUC visited GTUBIAE 
headquarters and its Training Center in the 
presence of Mr. Yap Yenen, Deputy Secretary-
General of ITUC, Hussein Al-Abbasi, President 
of ATUC, Mustafa Al-Talili, Executive 
Secretary of ATUC, Shaher Saad, Secretary-
General of Palestine General Federation of 
Trade Unions, in addition to a number of Arab 
Labor Federation Heads and members of the Administrative Board of GTUBIAE. The 
guests toured and briefed about the headquarters premises and its training facilities.  

Dr. Haider Rashid, President of GTUBIAE; make a brief about the latest GTUBIAE 
achievements at his welcome speech. On the other hand, Mr. Yap Yenen, Deputy 
Secretary-General of ITUC has praised the initiatives that GTUBIAE is taking and 
stated that GTUBIAE initiatives are great model to be followed.     

34AL HEWAR
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Under his Patronage, the Minister of Labor 
Inaugurated the New Union Headquarters and the 

Banking, Financial and Labor Training  Center (BFLTC)

The Minister of Labor, Eng. 
Ali Al-Ghazzawi, patronized the 
opening ceremony of the new 
headquarters of the General Trade 
Union of Banks, Insurance and 
Auditing Employees, and its BFL 
Training Center new premises. 

The opening ceremony was 
attended by several banks general 
managers, their representatives, 
Mr. Mazen Maaytah President of 
the General Federation of Jordanian 

Trade Unions, Eng. Hani Khleifat, Acting GM of ETVET Fund, BFLTC Board of 
Directors, the Administrative Committee and several trade union heads.

Under the Patronage of the Prime Minister, 
GFJTU Organizes the Celebration of May 1

Representatives of the General 
Federation of Jordanian Trade 
Unions (GFJTU) and heads of 
trade unions participated in the 
May 1 celebration patronized by 
the Minister of Labor Eng. Ali 
Al-Ghazzawi, the representative 
of Prime Minister Dr. Hani Al-
Mulqi. The ceremony was held 
in the premises of the General 
Organization for Social Security on 
Monday, 01/05/2017. During the ceremony, the Minister of Labor conveyed greetings 
and congratulations of the Prime Minister to Jordan’s workers. 



It Is, Really; 

a New Phase ...

Dr. Haider Rashid

There is no doubt that our trade union 
has proved throughout the past years since 
its establishment, the ability to fulfill 
its required role given by the Jordanian 
Labor Law to defend the interests of the 
workers in the sector that it represents, 
to improve their work conditions and to 
ensure that the law is not abused against 
them. Moreover, it is still able to develop 
its work and its role in accordance with the 
evolving circumstances and the changes 
experienced by the banking market 
firstly, the workforce market secondly, 
and developments of the economic and 
financial conditions thirdly. 

Our trade union, with its strong entry 
into the field of training through the 
establishment of the Banking, Financial 
and Labor Training Center (BFLTC), 
and thus organizing specialized banking 
training courses with the support and 
cooperation of the banks operating in 
Jordan has proved its ability to diversify 
its activities and to adapt with the latest 
updates. Today, along with success in its 
first experience, the Union has developed 
this aspect by initiating a training 
program for university fresh graduates, 
to prepare them to work in banks after 

two-months specialized and intensive 
training, including two-week practical 
training in banks.

Of course, such a new role would 
not have been possible without the 
support of Employment, Technical and 
Vocational Education and Training Fund 
which has contributed to the expansion 
and development of the existing training 
center and moving it to a new headquarters 
in order to meet the requirements of the 
new phase. We are now on the threshold 
of graduating the second class of fresh 
university graduates, thus contributing 
to the achievement of the important 
milestone of (Training for Employment).

Our trade union with such successes 
has proved beyond any doubt that the 
role of trade unions is not limited to 
submission of demands, but rather can 
solve problems that are greater than the 
mere submission of workers’ demands in 
a sector. In regard to these successes, we 
would like to thank the cooperative banks 
managements and the Employment, 
Technical and Vocational Education and 
Training Council and the Fund which 
implements its decisions.
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