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ما الذي يجري من حولنا؟ وما الذي حدث 

يف وطننا العربي بعد ما �سمي بالربيع العربي؟ 

الروؤو�س  يدير  ويحدث  باأن ما حدث  يبدو  اأال 

اإال  االأح��داث  تطور  من  ترى  ال  التي  الفارغة 

خطواتها  من  اأبعد  اإل��ى  تنظر  وال  ظاهرها، 

ال�سحيح  م��ن  وه���ل  امل���ح���دودة؟  ال��ق�����س��رة 

ال��ق��ول ب���اأن االح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي ان��دل��ع��ت يف 

مظاهر  اإح��دى  بعد  العربية  ال��دول  من  عدد 

اال�سطهاد الطبقي بحرق اأحد �سحايا الفقر 

والبطالة لنف�سه يف تون�س �سكلت خطوات نحو 

الدميقراطية يف هذه الدول، اأم اأنها اأدت اإلى 

اأب�سع مظاهر االنق�سام الطائفي واالإقليمي يف 

دول  فيه  ال��ذي جنت  الوقت  ال��دول يف  بع�س 

اأخرى من مثل هذا امل�سر الب�سع العتبارات 

مختلفة ومنها بلدنا االأردن؟

ق��د يبعث ع��ل��ى اال���س��ت��غ��راب ه��و تلك  م��ا 

االأطراف  مواقف  يف  الدراماتيكية  التحوالت 

االأخ��رى.  واالأط���راف  املختلفة  الق�سايا  من 

امل�سالح  ف��اإن  التفا�سيل  يف  ال��دخ��ول  ودون 

القا�سم  هي  تبدو  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

املختلفة  امل��واق��ف  تغير  يف  االأك��ر  امل�سرتك 

اأن االأه���م م��ن ك��ل ذل��ك هو  االأخ����رة. على 

الرئي�س  واملحرك  االأك��ر،  امل�ستفيد  حتديد 

اتفاقية  منذ  يختلف  مل  وال���ذي  ل���أح��داث 

�سايك�س بيكو التي ق�سمت الوطن العربي بني 

القوى الكرى، ومهدت الطريق ملنح فل�سطني 

يعود  ال��ذي  امل��ح��رك  نف�سه  وه��و  لل�سهاينة، 

 - القرن  حوايل  قبل  به  قام  ما  ليكمل  اليوم 

بعد اأن حلت الواليات املتحدة االأمريكية مكان 

فرن�سا-؛  مكان  اإ�سرائيل  وحلت  بريطانيا، 

من  العربي  الوطن  بتق�سيم  امل��وؤام��رة  ليكرر 

اأ�سا�سها  اإلى دوي�ت  اإلى دول بل  جديد لي�س 

اجلديد(،  االأو�سط  )ال�سرق  وعرقي  طائفي 

من  احلقيقي  امل�ستفيد  ف��اإن  احل��ال  وبطبيعة 

اإ���س��رائ��ي��ل وال���والي���ات املتحدة  ك��ل ذل��ك ه��و 

احلربية  وم�سانعها  با�ستثماراتها  االأمريكية 

وروؤو�س اأموالها.

ما يجري على ال�ساحتني ال�سورية والعراقية 

اليوم مبا يف ذلك ما يجري يف �سمال العراق 

وليبيا ميثل التعبر االأكرث خطرًا عن املخطط 

اأن  االأخطر منه هو  اأن  القدمي اجلديد، على 

الدامية  ل�أحداث  احلقيقي  وال�سانع  العدو 

فيهم  مب��ن  ال��ي��وم  اجلميع  ل��ه  يتوجه  م��ن  ه��و 

امل�ساكل  حل��ل  ال��ع��ون  منه  طالبني  ال�سحايا 

التي �سنعها هو وال يزال يتحكم فيها لدرجة 

واحلركات  املنطقة  دول  لغالبية  املرجعية  اأن 

املوجودة فيها باتت دول �سايك�س بيكو القدمي 

اجلديد امل�ستفيدة من كل ما يجري يف الوطن 

العربي ومن �سمنها اإ�سرائيل.

ما الذي يجري من حولنا ؟

االفتتاحية

 د. حيدر رشيد
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يف خ��ط��وة ت�����س��ت��ه��دف اال���س��ت��ف��ادة من 

التجربة الغنية ملعهد الدرا�سات امل�سرفية 

ومديره الدكتور »ريا�ض الهنداوي«، قام 

ال��دك��ت��ور »ح��ي��در ر���س��ي��د« رئ��ي�����ض النقابة 

ال��ع��ام��ة ب���زي���ارة اإل�����ى م��ع��ه��د ال���درا����س���ات 

امل�سرفية التقى خاللها الدكتور »ريا�ض 

الهنداوي« مدير املعهد. 

ال���دوؤوب الذي  ال�سعي  اإط��ار  ال��زي��ارة يف  ج��اءت 

تقوم به النقابة من اأجل اكت�ساب مزيد من اخلرة 

واملايل، واالط�ع على  امل�سريف  التدريب  يف جمال 

التي  واالأف��ك��ار  امل�سرفية  الدرا�سات  معهد  جتربة 

اإلى  فيه  وامل�سوؤولون  املعهد  مدير  يقدمها  اأن  ميكن 

الدور  على  اإيجابًا  تنعك�س  اأن  ميكن  والتي  النقابة 

م��ن خ�ل  امل��ج��ال  ه��ذا  النقابة يف  ب��ه  تقوم  ال��ذي 

التابع  والعمايل  وامل��ايل  امل�سريف  التدريب  مركز 

للدكتور  العامة  النقابة  رئي�س  اأو���س��ح  وق��د  ل��ه��ا. 

الهنداوي الواقع الذي يعمل به املركز االآن، والدعم 

اأجل قيام املركز  الذي يقدمه عدد من البنوك من 

بن�ساطه، وكذلك الدعم املقدم من �سندوق الت�سغيل 

م�سروع  لدعم  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب 

اأ���س��اد  حيث  اجل���دد،  اجل��ام��ع��ات  خريجي  ت��دري��ب 

�سرورة  على  واأكد  اجلهد،  بهذا  الهنداوي  الدكتور 

تقدمي الدعم وامل�سورة للمركز.

»عمر  ال�سيد  م��ن  ك��ل  ال��ل��ق��اء  ح�سر  وق��د  ه��ذا 

ال��درا���س��ات  معهد  يف  ال��ت��دري��ب  مدير  ال�سي�ساين« 

االإدارة  مدير  ال��رتزي«  »محمد  وال�سيد  امل�سرفية 

امل�سارف  يف  للعاملني  العامة  النقابة  يف  والتدريب 

والتاأمني واملحا�سبة. 

رئيس النقابة العامة يف زيارة إىل الدكتور رياض الهنداوي مدير معهد الدراسات املصرفية 

نقابتنا تسعى لالستفادة من التجربة التاريخية 
للمعهد يف مجال التدريب املصريف
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مدير عام البنك العقاري املصري العربي يفتتح
 )COBIT5 ورشة عمل )حوكمة تقنية املعلومات املؤسسية  وإدارتها

ع��ق��د م��رك��ز ال��ت��دري��ب امل�����س��ريف وامل����ايل وال��ع��م��ايل 

التابع للنقابة يف مقره الدورة ال�ساد�سة والع�سرين، 

اإل����ى   2017/07/12 م����ن  ال����ف����رة  خ�����الل  وذل������ك 

“ح�سام  ال�سيد  الور�سة  افتتح  وق��د   2017/07/13

نا�سر” مدير عام البنك العقاري امل�سري العربي، 

وح�سر االفتتاح عدد من م�سوؤويل البنوك العاملة 

يف االأردن، واأع�ساء الهيئة االإدارية للنقابة العامة، 

وجمل�ض اإدارة املركز.

كلمة رئي�ض النقابة العامة يف افتتاح الور�سة

جميعًا �سباحكم  اهلل  “اأ�سعد 
ورئي�س  العامة  النقابة  ر�سيد” رئي�س  “حيدر  الدكتور  اأنا 

والعمايل  وامل��ايل  امل�سريف  التدريب  مركز  اإدارة  جمل�س 

الذي تتواجدون به االآن.

طبعًا ي�سرين اأن اأرحب يف البداية باالأ�ستاذ “ح�سام نا�سر” 

�سيقوم  الذي  العربي  امل�سري  العقاري  عام البنك  مدير 

نتوجه  احلال  بطبيعة  ونحن  الور�سة،  هذه  اأعمال  بافتتاح 

م�سعل”  “موفق  بال�سيد  اأرح��ب  كما  اجلزيل،  بال�سكر  له 

العربي  البنك  يف  املعلومات  واأم��ن  املخاطر  دائ��رة  مدير 

اليومني  خ�ل  الور�سة  ويدير  العلمية  املادة  �سيقدم  الذي 

القادمني.

اأو   )COBIT5( يف  وتبحث  �ستعالج  ال��ور���س��ة  ه��ذه 

ا�ستمعت  واأنا  واإدارتها،  املوؤ�س�سية  املعلومات  تقنية  حوكمة 

ملدة ن�سف �ساعة ل�أخ موفق حول هذا املو�سوع، واأعرتف 

هذا  فهم  اأج��ل  من  الور�سة  ه��ذه  حل�سور  بحاجة  باأنني 

املو�سوع؛ مما يدل على اأنه مهم جدًا باالإ�سافة اإلى اأنه من 

املوا�سيع احلديثة يف الق�سايا امل�سرفية.

بكم  وارح��ب  العزيزين  بال�سيفني  اأرح��ب  ثانية  م��رة  اأن��ا 

رمبا  بنوك  موظفو  واأنتم  اأنكم  اإل��ى  االإ�سارة  واأود  اأي�سًا، 

البع�س منكم يعرف النقابة والبع�س االآخر لي�س لديه فكرة 

عنها وملعلوماتكم فاإن مهمة النقابة هي متثيل العاملني يف 

القانون  حددها  التي  املهمة  هذه  اإلى  وباالإ�سافة  البنوك، 

فاإن النقابة قامت بتنفيذ مهمات جديدة منها ب�سكل خا�س 

التدريب ولدينا يف هذا املجال برناجمني اأولهما الرنامج 

الذين  املوظفني  بتدريب  ويتعلق  االآن،  فيه  اأن��ت��م  ال��ذي 

فيها،  يعملون  التي  البنوك  مع  بالتعاون  عملهم  راأ�س  على 

اجلدد  اجلامعات  خريجي  تدريب  هو  االآخ��ر  والرنامج 

والتعليم  والت�سغيل  التدريب  �سندوق  من  ودع��م  بتعاون 

به  تقوم  ال��ذي  املهم  ال��دور  يعك�س  وه��ذا  والتقني،  املهني 

النقابة يف جمال التدريب وعادة ما يقوم املديرون العامون 

راأ�س  على  الذين  البنوك  ملوظفي  العمل  ور�سات  بافتتاح 

عملهم كما هو احلال بالن�سبة لهذه الور�سة.

واالأ�ستاذ  نا�سر”  “ح�سام  باالأ�ستاذ  ثانية  م��رة  اأرج��ب 

م�سعل” واأرحب بكم اأي�سًا واأمتنى لكم التوفيق”. “موفق 
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كلمة ال�سيد ح�سام نا�سر يف افتتاح الور�سة

جميعًا عليكم  اخلر  “�سباح 
هذه  الفتتح  م��رة  الأول  هنا  اأك���ون  اأن  ي�سرفني  احلقيقة 

بالن�سبة  ج��دًا  مهمة  دورة  اأنها  احل��ظ  وحل�سن  ال���دورة، 

النقابة  دور  على  اأثني  باحلقيقة  واأن��ا  امل�سريف،  للقطاع 

باملقام االأول، فقد عملت بدول عدة، واطلعت على اأن�سطة 

حل  يف  تنح�سر  ك��ان��ت  وال��ت��ي  ال���دول  ه��ذه  يف  النقابات 

م�ساكل العاملني يف القطاع امل�سريف، وهنا النقابة لها دور 

جمتمعي رائع وهي تعمل اأي�سًا بالتوعية والتدريب امل�سريف 

يف كافة املجاالت، واأنا متابع قريب للدورات التي تنظمها 

النقابة هنا واملوا�سيع كلها �سيقة ووا�سعة و�ساملة جلوانب 

ت�ستطيع  ال  املتخ�س�سة  الهيئات  بع�س  ففي  مختلفة جدًا، 

وبخا�سة  ب�سكل عام  امل�سريف  التدريب  ن�ساط  الدخول يف 

ل�إدارات التنفيذية ولي�س فقط للموظفني.

اليوم  نقا�س  محل   )COBIT5( مو�سوع  اأن  احلقيقة 

يوجد  ال  معلومات  منظومة  ودون  جدًا  �سيق  مو�سوع  وهو 

اأن نرجع للخلف، ويف  اأن يعمل ويجب علينا  بنك ي�ستطيع 

ال�سابق كانوا يعملون اأي حاجة يدوّيًا باأيديهم، واحلمد هلل 

اأن االإن�سان دخل بالتقنيات املعلومات،  من نعم اهلل علينا 

واخرتع احلا�سوب الذي دخل يف كل اأمور حياتنا من غر 

تدخل ب�سري ويعطي نتائج دقيقة ب�سكل اأو�سع.

فاأنا اأ�سكر النقابة واأمتنى لكم التوفيق.” 

املادة العلمية للور�سة:

1 ..Cobit 5 مقدمة ونظرة عامة حول

2 ..Cobit 5 �ركائز التمكني ل

3 ..Cobit 5 �االأطراف واجلهات املعنية ب

4 ..Cobit 5 اآفاق املخاطر، ودرجة الن�سوج، والتحديات واحللول يف

5 .Cobit 5 احلوكمة، املخاطر واالمتثال يف

املعاير االأخرى.. 6

اأ�سماء امل�ساركني بالور�سة:

العربي . 1 اال�ستثمار  بنك  �سعيد/  ح��م��اد  محمد  زي��د 

.AJIB
النجار/ بنك اال�ستثمار . 2 االآن�سة دمية عوين م�سطفى 

.AJIB العربي

�ستاندرد . 3 بنك  ال�تي/  اإليا�س   يعقوب  عي�سى  ال�سيد 

ت�سارترد.

العقاري . 4 البنك  ال���روا����س/  محمد  م�سطفى  عمر 

امل�سري العربي.

العقاري . 5 البنك  ال��زق/  �سليم  فا�سل  االآء  الفا�سلة 

امل�سري العربي.

ال�سيد مراد نايف اأحمد غامن/ البنك العقاري امل�سري . 6

العربي.

العربية . 7 الناجي/املوؤ�س�سة  ريا�س �سري  نور  الفا�سلة 

.ABC امل�سرفية

ال�سيد متيم عدنان محمد مبي�سني/ املوؤ�س�سة العربية . 8

. ABC امل�سرفية

ال�سيدة ر�سا محمود اأحمد اإبراهيم/ املوؤ�س�سة العربية . 9

.ABC امل�سرفية

ال�سيدة رندة مو�سى عبد املجيد ال�سمهوري / املوؤ�س�سة . 10

.ABC العربية امل�سرفية

ال�سيد عادل عبد املجيد �سحادة حمد/البنك العربي.. 11

الدين/البنك . 12 تقي  اأحمد  الدين  ن��ور  ال�سيد محمد 

العربي.

عي�سى/البنك . 13 محمد  قا�سم  ب��اهلل  املعت�سم  ال�سيد 

العربي.

ال�سيد غيث م�سطفى اإبراهيم العتوم/البنك العربي.. 14
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رع��������ى ال�����ن�����ائ�����ب »ق���ي�������ض 

زي����ادي����ن« امل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

ال�سابعة  النقابة  بطولة  يف 

ل�سدا�سيات كرة القدم والتي 

اأق��ي��م��ت خ����الل ال���ف���رة من 

 2017  /  08  /  21 ولغاية   07

و���س��ارك��ت ف��ي��ه��ا ث��م��اين ف��رق 

م�����ن ال����ب����ن����وك ال���ع���ام���ل���ة يف 

االأردن، وهذه البنوك هي: 

• بنك �سو�سيتيه جرنال.	

• بنك االإ�سكان.	

• البنك العربي.	

• بنك االأردن.	

• 	.AJIB – بنك اال�ستثمار العربي

• بنك لبنان واملهجر.	

• البنك االأردين الكويتي.	

• بنك �ستاندرد ت�سارترد. 	

و�سل اإلى املربع الذهبي بعد انتهاء الت�سفيات 

اأرب����ع ف���رق، وه���ي: ب��ن��ك ل��ب��ن��ان وامل��ه��ج��ر، وبنك 

العربي،  اال�ستثمار  وبنك  االأردن،  وبنك  االإ�سكان، 

وقد جرت املباريات النهائية يوم 21 / 08 / 2017 

على ملعب املدار�س النموذجية، حيث تناف�س على 

لبنان  وبنك  االإ�سكان  بنك  فريقا  الثالث  املركز 

اأم��ا  امل��رك��ز،  ب��ه��ذا  االإ���س��ك��ان  بنك  وف���از  واملهجر 

املباراة النهائية فقد و�سل اإليها فريقا بنك االأردن 

بنك  فاز  حيث   ،AJIB العربي  اال�ستثمار  وبنك 

االأردن باملركز االأول وكاأ�س البطولة ، وح�سل بنك 

اال�ستثمار العربي على املركز الثاين. 

النائب  رعاية  حتت  النهائية  امل��ب��اراة  اأقيمت 

“حيدر  الدكتور  ح�سرها  وق��د  زيادين”  “قي�س 
اأع�ساء  من  وعدد  العامة،  النقابة  رئي�س  ر�سيد” 

الهيئة االإدارية، وال�سيوف املهتمون، وح�سد غفر 

من م�سجعي الفريقني من موظفي البنكني والبنوك 

االأخرى. 

النقابة  ورئي�س  زيادين،  النائب  قام  وقد  هذا 

العامة، وممثلو البنكني املتناف�سني بتوزيع الكوؤو�س 

وامليداليات على الفائزين، حيث ت�سلم اأع�ساء فريق 

الذهبية،  وامليداليات  البطولة  كاأ�س  االأردن  بنك 

العربي  اال�ستثمار  بنك  ف��ري��ق  اأع�����س��اء  وت�سلم 

الثاين وامليداليات الف�سية،  املركز  كاأ�س   AJIB
كما مت ت�سليم كاأ�س اأف�سل حار�س مرمى بالبطولة 

اإلى ال�عب “محمد اأبو ريدة” حار�س مرمى فريق 

اإلى  البطولة  يف  العب  اأف�سل  وكاأ�س  االأردن،  بنك 

من  )جزرة(”  املو�سى  ع�سام  “محمد  ال�عب 

 .AJIB فريق بنك اال�ستثمار العربي

اختتام بطولة النقابة السابعة لسداسيات كرة القدم

برعاية النائب قيس زيادين

بن��ك األردن يف��وز بال��كأس وبن��ك االس��تثمار العرب��ي وصيف��ًا
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ت�سمن جدول اأعمال االجتماع 

النقابات  �سبكة  رئي�سة  �سيلني«  »اآن  األقتها  كلمة 

الدولية، ومن ثم مت التاأكد من امل�ساركني والن�ساب 

كما  االجتماع،  اأع��م��ال  ج��دول  واإق���رار  القانوين، 

وقرارات  نتائج  ا�ستعرا�س  الثانية  اجلل�سة  يف  مت 

والذي  التنفيذي  للمكتب  ع�سر  التا�سع  االجتماع 

عقد يف مدينة نيون عام 2016، وكذلك ا�ستعرا�س 

للمكتب  والع�سرين  التا�سع  االج��ت��م��اع  ق����رارات 

التنفيذي ل�سبكة النقابات الدولية والذي عقد يف 

مدينة نيون بتاريخ 12-11 / 05 / 2017. 

ت�سمن جدول االأعمال اأي�سًا عددًا من الق�سايا 

النقابات  ل�سبكة  اجلديد  العام  باالأمني  املتعلقة 

العاملني  فريق  انتقاالت  اإلى  باالإ�سافة  الدولية، 

جديدة،  مواقع  اإلى  مواقعهم  من   UNI ال�  يف 

ملوؤمتر  التح�سر  عملية  االج��ت��م��اع  ناق�س  كما 

�سبكة النقابات الدولية )UNI( والذي �سيعقد 

 ،2018 عام  حزيران  �سهر  يف  ليفربول  مدينة  يف 

واالقرتاحات واخلطط  الرنامج  وذلك من حيث 

 ،2022 ولغاية   2018 من  للفرتة  اال�سرتاتيجية 

عاملية  اقت�سادية  لتنمية  املمكنة  واالب��ت��ك��ارات 

العاملي  ال�س�م  حتقيق  على  والعمل  م�ستدامة، 

اإلى  باالإ�سافة  االإن�سان  وحقوق  والدميقراطية 

نتائج مهمة وفد ال� UNI اإلى فل�سطني، وناق�س 

باالنتخابات  املتعلقة  الق�سايا  اأي�سًا  االجتماع 

وت�سكيل اللجان املختلفة ومنها ب�سكل خا�س جلنة 

القرارات، وكذلك انتخاب كل من الرئي�س، ونائب 

الرئي�س، وامل�سوؤول املايل واملدققني. 

املالية  الق�سايا  اأي�����س��ًا  االج��ت��م��اع  ا�ستعر�س 

عام  ع��ن  م��ايل  تقرير  اإل���ى  وا�ستمع  واالإداري�����ة، 

العاملية  الق�سايا  وناق�س   ،2017 وميزانية   2016

االأو���س��اع  ملف  وفتح  العمل،  ع��امل  م�ستقبل  مثل 

منظمة  قمة  يف  وبحث  جديد،  من  بنغ�دي�س  يف 

التجارة الدولية، وا�ستمع اإلى تقارير عن ن�ساطات 

من  ك��ل  يف   )UNI( الدولية  النقابات  �سبكة 

وما  واأوروب��ا  والبا�سيفيك  واآ�سيا  واأمركا  اأفريقيا 

ي�ستجد من اأعمال.

النقابة تشارك يف اجتماع املكتب التنفيذي لشبكة النقابات الدولية 
يف مدينة نيون والقمة املنعقدة حول مستقبل عالم العمل

���س��ارك وف��د م��ن النقابة 

ب��رئ��ا���س��ة ال���دك���ت���ور »ح��ي��در 

ر�����س����ي����د« رئ���ي�������ض ال��ن��ق��اب��ة 

العامة، »و�سمارة اخلطيب« 

اجتماع  يف  ال��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 

ل�سبكة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب 

ال��ن��ق��اب��ات ال��دول��ي��ة وال���ذي 

ع���ق���د يف م���دي���ن���ة ن���ي���ون يف 

�سوي�سرا خالل الفرة من 

9 لغاية 11 / 10 / 2017.
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عززت الهيئة االإدارية للنقابة ع�قاتها الثنائية 

مع نقابة العاملني يف البنوك يف تركيا، وذلك من 

الفرتة  تركيا يف  اإلى  نقابتنا  وفد من  زيارة  خ�ل 

من 2017/07/17 اإلى 2017/07/22 ، وقد �سم 

الدكتور »حيدر ر�سيد«  الزميل  تراأ�سه  الذي  الوفد 

»ه�سام  الزميلني  من  ك��ً�  العامة  النقابة  رئي�س 

اأمني  اأمني ال�سر، و »ج�ل بوال�سة« نائب  ك�ساب« 

اإلى  زي��ارت��ه  خ���ل  الوفد  التقى  وق��د  ال�سندوق، 

للنقابة  االإداري���ة  الهيئة  واأع�ساء  برئي�س  تركيا 

تن�سيق  يف  اللقاء  خ���ل  البحث  وج��رى  الرتكية، 

املهنية  الدولية  املنظمات  داخ��ل  واملواقف  العمل 

.) UNI ( وب�سكل خا�س �سبكة النقابات الدولية

النقابة  من  وفد  قام  الطريق  نف�س  وعلى  هذا 

ال��ف��رتة من  االأردن خ���ل  اإل���ى  ب��زي��ارة  ال��رتك��ي��ة 

وقد   2017/09/22 تاريخ  وحتى   2017/09/18

ت�سكل الوفد من الزم�ء:

ال�سيد متني تراك اأوغلو: رئي�س النقابة العامة.. 1

ال�سوؤون . 2 �سكرتر  �سيفكبا�س:  كانان  ال�سيدة 

املالية.

ال�سيد تيميل اأونلو : �سكرتر التنظيم والتعليم.. 3

الع�قات . 4 م�سوؤولة  ايردوغان:  مرال  ال�سيدة 

الدولية.

مع  قوية  ودي��ه  بع�قات  نقابتنا  ه��ذا وحتتفظ 

نقابة العاملني يف البنوك يف تركيا ومقرها مدينة 

والرتكية  االأردنية  النقابتان  وت�سرتك  اإ�سطنبول، 

بع�سوية عدد من املنظمات الدولية واالإقليمية التي 

تنظم نقابات العاملني يف البنوك و�سبق واأن قامت 

النقابتان بتوقيع بيان م�سرتك للتن�سيق والتعاون ما 

بينهما. 

 تعزيز العالقات الثنائية بين نقابتنا ونقابة العاملين 

في البنوك في تركيا
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افتتح الدكتور »حيدر ر�سيد« رئي�س النقابة العامة 

للعاملني يف امل�سارف والتاأمني واملحا�سبة يف االأردن 

النقابات  �سبكة  عقدتها  التي  التدريبية  ال��ور���س��ة 

الدولية )UNI( يف عمان، وذلك الأع�ساء النقابة 

العامة للعاملني يف البنوك يف فل�سطني خ�ل الفرتة 

من 10 ولغاية 13 / 08 / 2017.

�سارك يف الور�سة التي عقدت يف فندق الر�سا يف 

التاأمني  و�سركات  البنوك  من  م�ساركًا   )22( عمان 

الهيئة  اأع�ساء  من  عدد  ح�سرها  وقد  فل�سطني،  يف 

ال�سيد  راأ�سهم  وعلى  الفل�سطينية  للنقابة  االإداري���ة 

النقابة العامة، كما �سارك  رئي�س  طميزة”  “اأحمد 
النقابة  �سر  اأم��ني  ك�ساب”  “ه�سام  ال��زم���ء  فيها 

الهيئة  ع�سو  االأ�سمر”  و”�سالح  لنقابتنا  العامة 

االإدارية. 

قام الدكتور “حيدر ر�سيد” بافتتاح الور�سة حيث 

الفل�سطيني  �سعبنا  بن�ساالت  االفتتاح  كلمة  يف  اأ�ساد 

به  يقوم  ال��ذي  الهام  وال���دور  االح��ت���ل  مواجهة  يف 

والنقابات  فل�سطني  عمال  لنقابات  العام  االحت��اد 

تقدمه  الذي  الدعم  اأهمية  على  اأكد  كما  العمالية، 

االأع�ساء يف  للنقابات   UNI الدولية  النقابات  �سبكة 

ال�سبكة وعلى راأ�سها نقابة العاملني يف البنوك.

على  العامة  النقابة  رئي�س  اأكد  اأخرى  ناحية  من 

اجلانب  يف  ك��ان  �سواء  ع��ام  ب�سكل  التدريب  اأهمية 

اأو يف جمال التدريب  اأو اجلانب امل�سريف،  النقابي، 

التدريبية  الور�سة  هذه  مو�سوع  وهو  التنظيم  على 

هذا  يف  واأ�سار  الفل�سطينيني،  للنقابيني  نظمت  التي 

املجال اإلى الدور الهام الذي تقوم به النقابة العامة 

التدريب  االأردن يف جمال  امل�سارف يف  للعاملني يف 

امل�سريف �سواء كان ذلك للعاملني على راأ�س عملهم، 

او خلريجي اجلامعات اجلدد. 

هذا وقد قام امل�ساركون يف الور�سة واملدربون 

اإلى  بزيارة  فيها  التدريب  اأ�سرفوا على  الذين 

مقر النقابة العامة تعرفوا خاللها على قيادة 

النقابة، وعلى املرافق االأ�سا�سية فيها وبخا�سة 

تلك املتعلقة بالن�ساطات التدريبية. 

نقابتنا تشارك يف الورشة ورئيس النقابة العامة يفتتحها

)UNI( بالتعاون مع نقابة العاملني يف البنوك يف فلسطني، شبكة النقابات الدولية
 تعقد الورشة التدريبية للمنظمني الفلسطينني يف عمان
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مركز التدريب املصريف واملالي والعمالي يعقد دورته الثانية لخريجي الجامعات الجدد

السيد ميشيل نزال يختتم أعمال الورشة ويسلم الشهادات للخريجني

كلمة رئي�ض النقابة العامة يف ختام الور�سة 

التدريبية الثانية خلريجي اجلامعات اجلدد

»اهلل ي�سبحكم جميعًا باخلر 

وه��و غني عن  ن���زال  ب��االأ���س��ت��اذ مي�سيل  اأرح���ب  ب��داي��ة 

التي  الكثرة  املواقع  اخت�سر  اأن  ال�سروري  ومن  التعريف 

جمل�س  يف  ع�سو  اأنه  لنا  بالن�سبة  فاملهم  وي�سغلها،  �سغلها 

الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني الذي ينبثق عنه 

�سندوق التدريب والت�سغيل الذي يقوم بدعم مركز التدريب 

رئي�س  اأي�سًا  وهو  يعقدها،  التي  وال��دورات  للنقابة  التابع 

جمل�س اإدارة جمعية الفنادق االأردنية وهو موجود بيننا يف 

تخريجكم  يف  و�سي�ساركنا  التدريبية  الور�سة  هذه  اختتام 

بالزميل  اأي�سًا  اأرح��ب  وطبعًا  عليكم،  ال�سهادات  وتوزيع 

»مازن املعايطة« رئي�س االحتاد العام لنقابات عمال االأردن 

الذي َي�سم �سبع ع�سرة نقابة عمالية ونقابتنا واحدة منها، 

واأرحب اأي�سًا بال�سيدات وال�سادة ممثلي البنوك امل�سوؤولني 

ذكر  ع��دم  عن  االع��ت��ذار  مع  الب�سرية  امل���وارد  دوائ��ر  عن 

بكم جميعًا كخريجني.  اأرحب  واأي�سًا  بالتف�سيل،  االأ�سماء 

واأود اأن اأوؤكد على اأهمية هذه الور�سات التدريبية من جهة، 

وعلى اأهمية التعاون والدعم الذي يقدمه �سندوق التدريب 

من  دعمه  دون  وال��ذي  والتقني  املهني  والتعليم  والت�سغيل 

ال�سعب اإقامة مثل هذه الدورات.

بطبيعة احلال من املهم القول اإن مركز التدريب التابع 

للنقابة ينظم برناجمًا اآخر بالتعاون مع البنوك اأي�سًا، وهذا 

للموظفني  يومني  ملدة  تدريبية  دورات  عقد  هو  الرنامج 

الذين على راأ�س عملهم، والذين ت�سميهم البنوك للم�ساركة 

يف هذه الدورات املتخ�س�سة والتي يتم فيها التدريب على 

املوا�سيع امل�سرفية الهامة جّدًا واجلديدة، وتختلف معاير 

اال�سرتاك يف مثل هذه الدورات عن معاير اال�سرتاك يف 

الدورة التدريبية التي ت�ساركون فيها االآن.

 - اأ�سر - وهذه م�حظة هامة  اأن  اأود  اآخر  يف جانب 

ABC بعث م�سوؤولني من  البنوك وهو بنك  اأحد  اأن  اإلى 

دائرة املوارد الب�سرية يف البنك وقابلوا عددًا من امل�ساركني 

يف هذه الدورة للعمل على تدريبهم عمليًا ورمبا تعيينهم يف 

البنك بعد ذلك.

اأرحب ثانية باالأ�ستاذ “مي�سيل نزال” وباالأخوة ال�سيوف 

واأهنئكم على تخرجكم واأرجو من االأ�ستاذ مي�سيل اأن يتوجه 

لكم بكلمة بهذه املنا�سبة.”

ع���ق���د م����رك����ز ال����ت����دري����ب امل�������س���ريف وامل�����ايل 

خلريجي  الثانية  التدريبية  دورت���ه  وال��ع��م��ايل 

اجل���ام���ع���ات اجل�����دد ح����ول )اأ����س���ا����س���ي���ات ال��ع��م��ل 

 2017/5/21 الفرة من  وذل��ك خالل  امل�سريف( 

الور�سة  اأعمال  اختتمت  وقد   2017/07/09 اإلى 

»مي�سيل  ال�سيد  قام  حيث   2017/07/11 بتاريخ 

نزال« ع�سو جمل�ض الت�سغيل والتدريب والتعليم 

جمعية  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  والتقني،  املهني 

الفنادق االأردنية برعاية حفل االختتام، وت�سليم 

الدكتور  بح�سور  وذل��ك  للخريجني  ال�سهادات 

وال�سيد  العامة،  النقابة  رئي�ض  ر�سيد«  »ح��ي��در 

لنقابات  ال��ع��ام  االحت���اد  رئي�ض  املعايطة«  »م���ازن 

اأع�ساء الهيئة االإدارية  عمال االأردن، وعدد من 

للنقابة، واملدعوين، وممثلي البنوك املختلفة.
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»�سكراً اأخ حيدر

باالأردن  القطاعات  اأن  املعروف  طبعًا من 

ال ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ب��ع�����س��ه��ا ال��ب��ع�����س، ق��ط��اع 

التاأمني،  ق��ط��اع  وم��ع��ه  وال��ب��ن��وك  امل�����س��ارف 

ننتقل  االأردن  يف  ونحن  ال�سياحي،  والقطاع 

اإلى  احلكومة  يف  التوظيف  عملية  من  اليوم 

واأي عمل يف  القطاع اخلا�س،  تطوير  عملية 

القطاع اخلا�س يحتاج اإلى البنوك؛ الأنه دون 

البنوك ال يوجد متويل، ودون التمويل ال ميكن 

اإ�س�ح العمل والوظائف واالنفتاح على املهن 

االأخرى، ومعرفة القطاعات االأخرى هي من 

ن�ستطيع  ال  الأننا  امل�سريف؛  العمل  اأ�سا�سيات 

فالطاقة  العلم؛  ه��ذا  دون  امل�ساريع  اإق��ام��ة 

وال�سعودية  ج��دًا،  عالية  كلفتها  تعلمون  كما 

لديهم  الطاقة  رخ�س  ا�ستغ�ل  على  تعمل 

 )150( بعد  على  �سناعية  منطقة  فاأقامت 

كيلومرتًا عن احلدود االأردنية، وعر�ست على 

ب�سكل  وكهرباء  وهناجر  اأرا���سٍ  امل�ستثمرين 

واإدخ��ال  م�سانعهم،  لفتح  ودعتهم  جماين، 

دون  االأردن  اإل��ى  ي�سنعوها  التي  ب�ساعتهم 

بني  ما  امل�سرتكة  االتفاقية  ب�سبب  جمارك 

الدول.

جميعًا  نحن  ال��زراع��ي  للقطاع  بالن�سبة 

االأردن �سئيلة جدًا،  املياه يف  باأن كمية  نعلم 

ن�سربها  التي  املياه  ا�سته�ك  ن�ستطيع  وال 

على الزراعة، اأما بالن�سبة للقطاع ال�سياحي 

ولي�س  اأث��ري،  موقع  األف   )28( لدينا  فنحن 

هنالك يف العامل بلد يحظى مبثل هذا العدد 

كيف  هو  ال�سوؤال  ولكن  االأثرية،  املواقع  من 

قررنا  ف��اإذا  لدينا؟  ال�سياحي  القطاع  نطور 

الذهاب اإلى عجلون مثً� ال جند اأّي مطعم، 

اأما يف الكرك فب�سعوبة جند مطاعم، ولكن 

�سركة  ج��اءت  وقد  ل�إقامة،  مكان  يوجد  ال 

اإعمار الكرك وقررت اأن ت�سيء قلعة الكرك، 

حيث اأحيانًا نقيم م�ساريع ال نعلم ملاذا  قمنا 

بها، واإذا اأردنا اإ�ساءة قلعة الكرك فهل يريد 

ال�سائح اأن يراها يف الليل اأم يف النهار؟

البنوك؛  اأهمية  اإلى  هنا  اأ�سر  اأن  اأود  اأنا 

فهي ت�ستطيع وقف امل�ساريف غر ال�سرورية، 

وكيفية حتقيق االإيرادات املطلوبة قبل �سرف 

املبالغ دون درا�سة االآثار املرتتبة، واأنا اعتقد 

واملغامرة  االأ���س��ا���س  مفتاح  ه��ي  البنوك  اأن 

ودائمًا  ب�سيط،  ب�سكل  ولو  مطلوبة  بالتمويل 

وال��ب��ن��وك من  امل��رك��زي  البنك  اأط��ال��ب  اأن���ا 

اأرباحها  من   %10 اإل��ى   %5 تخ�سي�س  اأج��ل 

للمغامرة، ونحن نعلم اأن امل�ساريع قد تف�سل اأو 

تنجح، ولكن يجب تخ�سي�س مبالغ من اأجل 

الوطني  االقت�ساد  و�سع  لتح�سني  املغامرة؛ 

كلمة السيد ميشيل نزال يف اختتام 
ورشة العمل الثانية لخريجي الجامعات الجدد
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ونحن �سنويًا نعلم اأن )200( األف �ساب وفتاة 

يتخرجون من مقاعد الدرا�سة ليلتحقوا ب�سوق 

كم  لدينا  �سيكون  �سنوات  ع�سر  وبعد  العمل، 

نخلق  اأن  هائل من اخلريجني، فكيف ميكننا 

وظائف لكل هوؤالء؟

عوائق  هنالك  ال�سياحي  للقطاع  بالن�سبة 

يوجد  ف�  للخريجني،  وظائف  خلق  اأجل  من 

وامل�ساريع  والتمويل مكلف جدًا،  كافية  اأرا�ٍس 

الت�سويق  جن��اح  اأج��ل  وم��ن  لت�سويق،  بحاجة 

نحن بحاجة ل�أموال. ومن املعروف اأن اأ�سعار 

ت��ذاك��ر ال��ط��ران ارت��ف��ع��ت وم��ن اأج���ل جذب 

الطران  تذاكر  لدعم  بحاجة  ونحن  ال�سياح، 

مع  مرتابطة  العملية  ف��اإن  ولهذا  امللكية  على 

القطاعات  ك��اف��ة  وك��ذل��ك  البع�س  بع�سها 

مرتابطة.

من  االن  حت�سروها  التي  للور�سة  بالن�سبة 

من  ولكن  هامًا،  بابًا  لكم  فتحت  اأنها  املوؤكد 

منفتحتني  نظل  اأن  يجب  ال��ب��اب  ه��ذا  خ���ل 

على كل اقت�ساد البلد، ولي�س فقط على العمل 

يجب اأن نفيد االأردن ب�سكل عام؛ الأن  م�سلحة 

النفايات  االأردن م�سلحتنا، فمن يقوم برمي 

من نافذة ال�سيارة يجب تنبيهه باأن هذا ي�سيء 

مع  كله  مرتابط  واقت�سادنا  ال�سياح  اأمام  لنا 

البرتاء  اأعجبتني  يقول  الذي  وال�سائح  بع�س 

غر  البلد  اأن  االإن��رتن��ت  على  بالكتابة  يقوم 

كتب  ما  �سخ�س  األ��ف   )100( ويقراأ  نظيفة 

له دور �سواء يف  فكله مرتابط وكل واحد منا 

عائلته، اأو يف بيئته، اأو يف املجتمع ب�سكل عام، 

فاالنتماء هو االأ�سا�س. 

جناح  وم���روك  تخرجكم  م���روك  طبعا 

الدورة واإن �ساء اهلل الوظائف م�سمونة والنمو 

قادم وتوقعاتنا ال�سيا�سية اأن نرى حدودنا مع 

�سوريا والعراق قد فتحت، فهذا لوحده يحرك 

التي  الفرتة  بعك�س  االإنتاج  وعملية  ال�سناعة 

اأنا اأمتنى لكم  مررنا بها قبل كم �سهر م�سى 

التوفيق.
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آراء املدربني على هامش تخريج الدورة الثانية من الربنامج التدريبي 
الشامل لخريجي الجامعات الجدد

االأ�ستاذ �سالح الكردي 

 خبري م�سريف 

ب������داي������ة، اأ����س���ك���ر 

النقابة العامة للعاملني 

والتاأمني  امل�سارف  يف 

والقائمني  واملحا�سبة 

ع��ل��ى ه���ذا ال��رن��ام��ج 

التدريبي املكثف الذي 

نخبة  بتقدميه  ت��ق��وم 

اجلدد  اخلريجني  من 

وال��ذي  جامعاتنا  م��ن 

ي�����دل ع���ل���ى االإمي������ان 

على  وال��رتك��ي��ز  الهائلة  االأردين  ال�سباب  ب��ق��درات 

العن�سر الب�سري.

املجتمع  ثقافة  على  التاأثر  ن�ستطيع  حتى  وبراأيي 

االأفراد  ندفع  اأن  علينا  يجب  اإيجابي  ب�سكل  ال�سائدة 

فيه  اال�ستمرار  على  ونحثهم  اأف�سل،  �سلوك  لفعل 

وجميعنا م�سرتكني يف ذلك من خ�ل حتفيز االأفراد. 

هذه  يف  واأ�سا�سية  مهمة  لبنة  الرنامج  هذا  ويعتر 

على  ي�ساعد  الذي  التدريب  توفر  العملية من خ�ل 

ثقافتهم  وزي��ادة  وتوعيتهم،  ال�سباب  مهارات  �سقل 

لبناء خياراتهم  وتاأهيلهم  امل�سرفية، وبناء قدراتهم 

امل�ستقبلة من خ�ل برنامج اأ�سا�سيات العمل امل�سريف 

الذي تقدمه النقابة.

اخلرة  نقل  حيث  من  النقابة  بتقدميه  تقوم  ما 

املمار�سني  امل��درب��ني  خ���ل  من  للم�ساركني  العملية 

به  ت��ق��وم  مل��ا  ا�ستكمال  ه��و  للعمل  والتهيئة  للمهنة 

اجلامعات من نقل للمعرفة.

اأبنائه، وما علينا هو  اإن هذا البلد مبني ب�سواعد 

العمل بروح الفريق للو�سول ملجتمع اأف�سل.

 

ال�سيدة منى خزاعي 

 مديرة التدريب / بنك لبنان واملهجر 

الرنامج  يت�سمن هذا 

م�����ح�����اور ع�������دة وه�����ي: 

والت�سهي�ت  )العمليات 

امل�����س��رف��ي��ة، وامل���ه���ارات 

والت�سريعات،  امل�سرفية 

اإ�سافة  الداخلية  والرقابة 

الى احتوائه على عدد من 

امل��وا���س��ي��ع ح��ول م��ه��ارات 

كل  وال��ت��وا���س��ل(  التعامل 

تهيئة  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ذل���ك 

امل�سريف  ال�سوق  مواكبة  من  وميكنهم  للعمل،  اخلريجني 

الدرا�سة  فرتة  خ�ل  النظرية  التعليمية  امل��واد  عن  بعيدًا 

اجلامعية . 

رفد  االأم���ر  حقيقة  يف  لهو  التدريبي  االإع���داد  ه��ذا  اإن 

حت�سن  التي  ال�زمة  باملهارات  ال�سباب  من  النخبة  لتلك 

من اأدائهم، ومتكنهم من دخول �سوق العمل بثقة ومعرفة، 

اإ�سافة اإلى ح�سولهم على مهارات اأخرى مثل:

ال�سعيد . 1 ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  ل������س��ت��ف��ادة  ح��ي��ات��ي��ة  م���ه���ارات 

ال�سخ�سي والعملي، مما يعر�سه املدربون من خرات 

وجتارب ومواقف واقعية من واقع عملهم.

موؤه�ت وكفاءات تزيد من اأهلية امل�ساركني للح�سول . 2

على عمل / وظيفة م�ستقبلية.

رفع الثقة بالنف�س وبناء ع�قات مع املدربني واأ�سحاب . 3

العمل.

وبذلك يتمكن اخلريجون من ك�سر احلاجز النف�سي؛ مما 

ي�سهل عليهم عمليه االنتقال اإلى املرحلة االأخرى من حياتهم 

وهي مرحلة العمل وحتمل امل�سوؤولية، ولهذا ال ي�سعني اإال اأن 

اأوؤكد على اأهمية هذا الرنامج، واأتقدم بال�سكر اإلى النقابة 

العامة ومركز التدريب التابع لها. 
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آراء خريجي الدورة الثانية من الربنامج التدريبي الشامل 
“أساسيات العمل املصريف”

املتدربة هديل ال�سالمية - )الدورة الثانية(:

وهادف  رائع  برنامج 

م����ن ج���م���ي���ع ال���ن���واح���ي 

العلمية والعملية، وكل ما 

امل�سريف؛  بالعمل  يتعلق 

ح��ي��ث ه���دف ال��رن��ام��ج 

اإل�������ى ت���خ���ري���ج ط����ب 

�ساملة  معلومات  لديهم 

ع���ن ال��ع��م��ل امل�����س��ريف، 

اكت�سبت  �سخ�سيًا  واأن���ا 

تتعلق  متنوعة  معلومات 

الرائعني،  املحا�سرين  من  رائع  باأ�سلوب  امل�سريف  بالعمل 

العملي  ال�سعيد  تفيد على  اأمور  الرنامج على  ا�ستمل  كما 

ب�ستى اأنواعه مثل كيفية اإعداد ال�سرة الذاتية، واملقاب�ت 

الوظيفية. 

واأهم ما مييز هذا الرنامج اأنه مينح الفر�سة للخريجني 

توظيف  يف  واجل��دارة  الكفاءة  الإثبات  البنوك  يف  للتدريب 

يف  فعالة  ب�سمة  وترك  الرنامج،  من  املكت�سبة  املعلومات 

حياتنا العملية.  

الرنامج  ه��ذا  بعمل  �ساهم  من  قلبي  من  اأ�سكر  فعً� 

الرائع الذي �سيفتح جمااًل للمتدربني للم�ساعدة واحل�سول 

على وظيفة.   

املتدرب يعقوب احل�سبان - )الدورة الثانية(:

ل��ق��د ك���ان ال��رن��ام��ج 

فيه  مل��ا  لنا  ج���دًا  م��ف��ي��دًا 

املعلومات  الكثر من  من 

املقدمة  والعملية  العلمية 

من كبار خراء امل�سارف 

وال��ب��ن��وك، مم��ا اأ���س��اف 

املعلومات  واأك�سبنا  لنا 

امل����رتك����زة ح����ول ال��ع��م��ل 

امل�سريف. لقد اأ�ساف لنا 

معلومات  الرنامج  ه��ذا 

التي  املعلومات  من  اأك��رث 

اكت�سبناها خ�ل �سنوات درا�ستنا يف اجلامعة، ولكن نتمنى 

من  فيها  ملا  امل��دة  ه��ذه  عن  تزيد  الرنامج  م��دة  كانت  لو 

موا�سيع حتتاج اإلى �ساعات اأكرث. 

باخت�سار، فقد كان الرنامج رائعًا بكل ما حتمله الكلمة 

من معنى، ومميزًا وفريدًا، وجميع اخلريجني بحاجة له. 

مرام الن�سور - )الدورة الثانية(:

ب�����رن�����ام�����ج مم��ي��ز 

اأ����س���اف ال��ع��دي��د من 

اخل�����رات وامل���ه���ارات 

امل�����س��رف��ي��ة ال���واج���ب 

ت��������واف��������ره��������ا ل������دى 

اخل����ري����ج����ني اجل�����دد 

العمل يف  الباحثني عن 

القطاع امل�سريف.

�سامل  برنامج  وهو 

التي  املتطلبات  جلميع 

مت��ك��ن اخل��ري��ج��ني من 

موا�سيع  من  ت�سمنه  ملا  وثقة  بقوة  العمل  ل�سوق  االن�سمام 

تدريبية مع جمموعة مميزة  اأربعة محاور  هامة متثلت يف 

اإط��ار  يف  امل�سريف  العمل  يف  املتخ�س�سني  امل��درب��ني  م��ن 

�سعيهم الدوؤوب لتقدمي اأف�سل ما عندهم لتاأهيل اخلريجني 

اأمثلة  التدريبية  املحا�سرات  ت�سمنت  وقد  العمل،  ل�سوق 

عملية تطبيقية لواقع �سوق العمل امل�سريف االأردين والعاملي، 

اإلى حتفيز وت�سجيع التفكر االإبداعي لدى  و�سعى املدربني 

اخلريجني، هذا باالإ�سافة اإلى التدريب امليداين الذي يعطي 

الفر�سة لتطبيق ما تقدم يف الدورات النظرية مما �ساهم 

يف اإثراء العملية التدريبية ب�سكل كبر.

ويف هذا املقام وبعد االنتهاء من الدورة الثانية الأ�سا�سيات 

ملركز  والعرفان  ال�سكر  تقدمي  اإال  ي�سعنا  ال  امل�سريف  العمل 

التدريب امل�سريف واملايل والعمايل والنقابة العامة للعاملني 

الفر�سة  هذه  الإتاحتهم  واملحا�سبة  والتاأمني  امل�سارف  يف 

ال��دورة  ه��ذه  من  ل��ستفادة  ج��دد  كخريجني  لنا  املميزة 

املميزة.
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أيتها الزميالت ..... أيها الزمالء

أيها األخوة النقابيون والعمال 

احلكومات  من  كغرها  االأردنية  احلكومة  حتاول 

من  واجلماهري  ال�سعبي  املوقف  تلم�س  ال�سابقة 

التعدي�ت التي تعمل على اإجرائها على قانون �سريبة 

الدخل واملبيعات تنفيذًا الإم�ءات املوؤ�س�سات الدولية، 

تخفي�س  ومحاولة  املوازنة،  العجز يف  �سد  اأجل  ومن 

الدين العام ون�سبته اإلى الناجت املحلي االإجمايل.  اإن 

تقدم جديدًا يف هذا  ال  الدولية  املوؤ�س�سات  اإم�ءات 

املجال بل تبقى يف �سياق زيادة اإيرادات الدولة على 

ح�ساب املواطن الفقر، وال جمال يف ظل ال�سيا�سات 

زيادة  خ�ل  من  ذلك  يتم  اأن  اإال  املتبعة  احلكومية 

وتخفي�س  االأج����ور،  وجتميد  وتنويعها،  ال�سرائب 

اأما  االأ�سعار،  ورف��ع  العام  القطاع  يف  العاملني  عدد 

اجلديد فهو حجم التاأثر الذي �ستحدثه االإجراءات 

احلكومية اجلديدة لتحقيق ذلك والتي �ستوؤدي لي�س 

الطبقة  وحجم  دور  على  التقلي�س  م��ن  مزيد  اإل��ى 

الفقرة  الطبقة  الو�سطى فقط، بل �ستطال مبا�سرة 

ال�سنوات  خ�ل  كانت  اأن  بعد  حرمانها،  من  لتزيد 

الطبقة  تطال  ال�سابقة  احلكومات  عهد  ويف  املا�سية 

الو�سطى وكافة فئات املجتمع ومنهم الفقراء.  

احلكومة  تطلقها  ال��ت��ي  االخ��ت��ب��ار  ب��ال��ون��ات  اإن 

من  حتاول  والتي  املختلفة  و�سائلها  عر  االأي��ام  هذه 

خ�لها تلم�س ردة الفعل اجلماهرية عليها تت�سمن 

افكارًا خطرة ترتكز باالأ�سا�س على تقلي�س حجم 

 )12( من  االأع��زب  للمواطن  املمنوحة  االإعفاءات 

األف دينار اإلى �ستة اآالف دينار، وللمواطن املعيل من 
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م��ن النقاب��ة العامة 

التس��ريبات  ح��ول 

لتعديل  الحكومي��ة 

قانون ضربية الدخل



باالإ�سافة  دينار  األف  اإلى )12(  دينار  األف   )24(

االإي��ج��ار  عقود  على  ج��دي��دة  �سريبة  فر�س  اإل��ى 

ترتاوح ما بني 7 % اإلى 10% لتحرم بذلك الكثرين 

من اأبناء الطبقة الو�سطى من جزء من مداخيلهم 

واأكرث من ذلك لت�سل اإجراءاتها ال�سريبية اإلى فئة 

من يعي�سون حتت خط الفقر، اإ�سافة اإلى غر ذلك 

من جتليات منظري احلكومة وف��سفتها لتحقيق 

الهدف املبيت دائمًا يف كل قراراتها. 

وموقفًا  �سدًا  هذه  االختبار  بالونات  القت  لقد 

واملنظمات  املوؤ�س�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ن  ح��ازم��ًا 

املجال  هذا  يف  ونحن  واالجتماعية،  اجلماهرية 

ما  با�ستنكار  االأخ��رى  االأ�سوات  اإلى  �سوتنا  ن�سم 

تتعامل  التي  وبالطريقة  بتمريره،  احلكومة  تفكر 

بها مع ق�سايا ال�سعب امل�سرية، ونود اأن نوؤكد يف 

هذا املجال على اأن تراجع احلكومة عن طروحاتها 

االأولية باالدعاء باأنها مل تناق�س هذه االأفكار ما هي 

اإال محاوالت ل�نحناء لعا�سفة الرف�س التي قوبلت 

بها طروحاتها االأولية. 

اإننا يف الوقت الذي ن�ستنكر فيه موقف احلكومة 

وموؤ�س�ساتها التي حتركها االإم�ءات الدولية لنحذر 

مداخيل  اإلى  والو�سول  فقرًا،  الفقراء  زي��ادة  باأن 

االإي���رادات  لزيادة  الفقر  خط  حتت  يعي�سون  من 

ب��االإم��ك��ان  يعد  مل  اأح��م��ر  خ��ط��ًا  يعتر  احلكومية 

ال�سكوت عليه، وندعو كافة فئات �سعبنا ومنظماته 

للتعبر عن رف�سهم ملجرد تفكر احلكومة بزيادة 

الفقراء، ونطالبها  املواطنني  اإيراداتها من جيوب 

بالبحث عن االأ�سباب احلقيقية ل�خت�ل والرتاجع 

االقت�سادي واملايل ومعاجلتها وعلى راأ�سها الف�ساد 

امل�ست�سري وعدم اجلدية يف مواجهته. 

                                                  

ونقابات أخرى تعلن رفضها ملشروع
 قانون ضريبة الدخل 

كما اأعلنت كل من نقابتي العاملني يف الكهرباء 

مل�سروع  رف�سهما  البرتوكيماويات  يف  والعاملني 

ال��ق��ان��ون، وذل���ك م��ن خ����ل ب��ي��ان��ات اأ���س��درت��ه��ا 

يف  العاملني  نقابة  بيان  اأ���س��ار  حيث  النقابتني، 

ال�سعب  االقت�سادي  الو�سع  حل  اأن  اإلى  الكهرباء 

الذي مير به اأردننا الغايل يكمن يف حتمل احلكومة 

وجدية  جذرية  حلول  عن  والبحث  مل�سوؤولياتها، 

التي  الدخل  محدودي  املواطنني  جيوب  عن  بعيدًا 

مل تعد تقوى على جمابهة الغ�ء الفاح�س. 

اأما النقابة العامة للعاملني يف البرتوكيماويات 

الدخل  �سريبة  قانون  م�سروع  اأن  بيانها  اأكد  فقد 

بعيد عن الواقع ومبالغ فيه ومرفو�س من مكونات 

و�سفوف ال�سعب االأردين، وال يعقل اأن يرتك االأمر 

الإعطاء  املالية  القرارات  واأ�سحاب  النخب  ل��راأي 

يت�سور جوعًا  اإن هنالك �سعب  بل  واملوافقة  راأيهم 

الأنه  اإليه  واال�ستماع  الراف�س  راأي��ه  ب��اإب��داء  اأول��ى 

�ساحب القرار. 

ال��ب��ي��ان��ات رداً على  ب��ع��د ���س��دور ه���ذه 

التعديالت  حول  احلكومية  الت�سريبات 

ع��ل��ى ق���ان���ون ال�����س��ري��ب��ة، ن��ف��ت امل�����س��ادر 

احل��ك��وم��ي��ة ت��وج��ه��ه��ا ل��ت��ع��دي��ل ال�����س��رائ��ح 

اخلا�سة باقتطاع ال�سريبة، على اأن ن�سر 

���س��رورة  يعترب  النقابية  ال��ب��ي��ان��ات  ه��ذه 

اأجل تثبيت مواقف االأط��راف  هامة من 

على  االع���ت���داء  م��ح��اوالت  م��ن  املختلفة 

حقوق املواطنني.
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عمان يف 10 / 09 / 2017م

الهيئة اإلدارية للنقابة العامة للعاملني 

يف املصارف والتأمني واملحاسبة



ال�سناعات  يف  للعاملني  العامة  النقابة  وقعت 

ل��ستثمار  طيبة  �سركة  مع  جماعيًا  اتفاقًا  الغذائية 

وال�سناعات الغذائية املتطورة مت مبوجبه اإقرار عدد 

وقع  وقد  ال�سركة،  للعاملني يف  من احلقوق اجلديدة 

خ�سرا«  اأبو  »احمد  ال�سيد  النقابة  عن  نيابة  االتفاق 

رئي�س النقابة العامة، واالآن�سة »ب�سرى ال�سلمان« ع�سو 

الهيئة االإدارية رئي�سة جلنة املراأة العاملة يف النقابة، 

عبد  »ح�سام  ال�سيد  من  كل  ال�سركة  عن  وقعها  كما 

القادر« القائم باأعمال املدير التنفيذي، واالآن�سة »نور 

حيث  ال�سركة  يف  الب�سرية  امل��وارد  مديرة  فاخوري« 

ت�سمن االتفاق البنود التالية:

�سهرية . 1 رات���ب  زي���ادة  على  م��وظ��ف  ك��ل  يح�سل 

مع  خرته  و�سنوات  االأ�سا�سي  راتبه  مع  تتنا�سب 

ال�سركة �سريطة حتقيق ال�سركة ربحًا �سافيًا.

ي�سرتط يف حتقق الزيادة اأع�ه اأن يكون املوظف . 2

املعني قد اأمت عامًا كامً� يف العمل مع ال�سركة.

يتم اال�ستمرار بتطبيق االأحكام املتبعة فيما يتعلق . 3

ب�سندوق االدخار.

مواقع . 4 واإل��ى  من  املوا�س�ت  خدمة  نطاق  تو�سعة 

الذين  ال�سركة  موظفي  من   %100 لت�سمل  العمل 

يحتاجون خدمة املوا�س�ت من ال�سركة.

ال�سحي . 5 التاأمني  تغطية  نطاق  وتو�سيع  حت�سني 

للموظفني.

املقدمة . 6 الطعام  وج��ب��ات  ت��ق��دمي  يف  اال���س��ت��م��رار 

اتفاقات جماعية توقعها النقابة العامة للعاملني يف الصناعات الغذائية
االتفاق الجماعي مع شركة غدير للمياه املعدنية

أخبار االتحاد العام والنقابات العمالية
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وقعت النقابة العامة للعاملني يف ال�سناعات الغذائية 

وال�سناعات  ل��ستثمار  طيبة  �سركة  مع  جماعيًا  اتفاقًا 

احلقوق  من  عدد  اإق��رار  مبوجبه  مت  املتطورة  الغذائية 

اجلديدة للعاملني يف ال�سركة، وقد وقع االتفاق نيابة عن 

النقابة ال�سيد »احمد اأبو خ�سرا« رئي�س النقابة العامة، 

رئي�سة  االإداري��ة  الهيئة  ع�سو  ال�سلمان«  »ب�سرى  واالآن�سة 

ال�سركة  وقعها عن  كما  النقابة،  العاملة يف  املراأة  جلنة 

كل من ال�سيد »ح�سام عبد القادر« القائم باأعمال املدير 

التنفيذي، واالآن�سة »نور فاخوري« مديرة املوارد الب�سرية 

يف ال�سركة حيث ت�سمن االتفاق البنود التالية:

يح�سل كل موظف على زيادة راتب �سهرية تتنا�سب . 1

ال�سركة  م��ع  خرته  و�سنوات  االأ�سا�سي  رات��ب��ه  م��ع 

�سريطة حتقيق ال�سركة ربحًا �سافيًا.

املوظف . 2 يكون  اأن  اأع���ه  الزيادة  حتقق  يف  ي�سرتط 

املعني قد اأمت عامًا كامً� يف العمل مع ال�سركة.

يتعلق . 3 فيما  املتبعة  االأحكام  بتطبيق  اال�ستمرار  يتم 

ب�سندوق االدخار.

تو�سعة نطاق خدمة املوا�س�ت من واإلى مواقع العمل . 4

يحتاجون  الذين  ال�سركة  لت�سمل 100% من موظفي 

خدمة املوا�س�ت من ال�سركة.

ال�سحي . 5 ال��ت��اأم��ني  تغطية  ن��ط��اق  وتو�سيع  حت�سني 

للموظفني.

اال���س��ت��م��رار يف ت��ق��دمي وج��ب��ات ال��ط��ع��ام امل��ق��دم��ة . 6

للموظفني العاملني يف امل�سنع.

املهنية من موظفي . 7 وال�س�مة  ال�سحة  ت�سكيل جلنة 

وم�سابقات  �سهرية  اجتماعات  بعقد  تقوم  ال�سركة 

توعوية لغايات توفر كل �سمانات ال�سحة وال�س�مة 

العامة للعاملني بكل املواقع.

كما وقعت النقابة العامة للعاملني يف ال�سناعات . 1

غدير  �سركة  مع  اآخ��ر  جماعيًا  اتفاقًا  الغذائية 

للمياه املعدنية، وقد مثل النقابة يف التوقيع على 

اأبو خ�سرا« رئي�س النقابة  االتفاق ال�سيد »اأحمد 

جلنة  رئي�سة  ال�سلمان«  »ب�سرى  واالآن�سة  العامة، 

امني  البابلي«  »رن��دة  وال�سيدة  العاملة،  امل���راأة 

ال�سركة  عن  وقعها  كما  النقابية،  اللجنة  �سر 

املدير العام ال�سيد »را�سم الدبا�س« حيث ت�سمن 

االتفاق البنود التالية:

يتم �سرف الزيادة ال�سنوية ح�سب �سيا�سة تقييم . 2

يف  العام  اأمت  ملن  ال�سركة  يف  بها  املعمول  االأداء 

نهاية �سهر اإبريل 2017، بحد اأدنى 10 دنانر ال 

غر.

احتفال . 3 �سمن  اخلدمة  �سنوات  مكافاأة  �سرف 

�سهر  يف  ال�سركة  اإدارة  تقرره  ما  بح�سب  �سنوي 

اآذار من كل عام.

�سنة . 4 ك��ل  نهاية  يف  ع�سر  الثالث  رات���ب  ���س��رف 

مي�دية.

تطوير نظام املكافاآت واحلوافز اخلا�س بال�سركة . 5

مبا يخدم م�سلحة املوظف وال�سركة �سمن اأ�س�س 

ومعاير محددة من قبل الفريقني.

6 . 10 وقيمتها  الليلي  ال�سفت  ب��دل  ع���وة  �سرف 

دنانر.

ال�سوكية . 7 الرافعات  �سائقي  ع���وة  ب��دل  �سرف 

وقيمتها 15 دينارًا.

ت�����س��رف ال���زي���ادة ب��اأث��ر رج��ع��ي اع��ت��ب��ارًا من . 8

.2017/04/01

ت�سكيل جلنة من الطرفني ي�سمى فيه كل طرف . 9

ممثليه ملتابعة تنفيذ هذه االتفاقية، واأي خ�ف 

دورية  اجتماعات  عقد  يتم  اأن  على  فيها  ين�ساأ 

على االأقل مرة كل �ستة اأ�سهر.

للموظفني العاملني يف امل�سنع.

من . 7 املهنية  وال�����س���م��ة  ال�سحة  جلنة  ت�سكيل 

�سهرية  اجتماعات  بعقد  تقوم  ال�سركة  موظفي 

�سمانات  كل  توفر  لغايات  توعوية  وم�سابقات 

ال�سحة وال�س�مة العامة للعاملني بكل املواقع.

العمل على تعزيز مبداأ خدمة املجتمع املحلي من . 8

املناطق  الأبناء  بالتوظيف  االأولوية  اإعطاء  خ�ل 

توفر  ح��ال  يف  ال�سركة  م��راف��ق  بكافة  املحلية 

الوظائف  ل�سغل  املطلوبة  واالإمكانيات  املهارات 

املتوفرة.

ت�سجيع مبداأ اإ�سغال الوظائف من خ�ل الرتقية . 9

الرت�سيح  ب��اب  وفتح  املوظفني،  لكافة  الداخلية 

لكافة املوظفني املوؤهلني لهذه الغايات.

اإقرار منح املوظفني اإجازة اأبوة مدفوعة االجر من 

ال�سركة عن طفل مبعدل يومني ومتنح مرة يف ال�سنة.

ملرة  مدفوعة  زواج  اإج���ازة  املوظفني  منح  اإق���رار 

واحدة فقط يف تاريخ عمله لدى ال�سركة مبعدل ث�ثة 

اأيام .

ت�سري اأحكام هذا االتفاق الذي ت�سمن عددًا من 

التعدي�ت االأخرى اعتبارا من تاريخ 2017/08/01 

وحتى 2017/07/31.

أخبار االتحاد العام والنقابات العمالية
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واتفاق آخر مع شركة غدير للمياه املعدنية
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ولد  كا�سرتو  فيدل  كرفيقه  متامًا  غيفارا  ت�سي  اآرن�ستو 

كبار  م��ن  الأ���س��رة  اأب��ن  الكوبي  فكا�سرتو  ث��ري��ة،  لعائلة 

مّ�ك االأرا�سي، اأما جيفارا االأرجنتيني فهو اأبن لعائلة 

اإ�سافة لذلك فاإن ك�هما على درجة عالية  برجوازية، 

من التعليم، فكا�سرتو يحمل درجة الدكتوراه يف القانون 

مل  اجللدية  احل�سا�سية  يف  متخ�س�س  طبيب  وجيفارا 

يكمل درا�سته من اأجل االلتحاق بالثورة، اأما االأهم من 

ذلك يف اأوجه ال�سبه بينهما فهو انهما انخرطا يف الن�سال 

الثوري الذي مل يقف عند حدود بلد واحد بل �سمل دول 

الن�سال �سد  االأممي يف  للبعد  تاأكيدًا  ال�تينية  اأمريكا 

اال�ستعمار واالإمريالية ومن اأجل الدميقراطية وتق�سيم 

لقمة العي�س بعدالة. 

جيفارا  اأن  م��وج��ودة،  وه��ي  بينهما،  االخ��ت���ف  اأوج���ه 

كا�سرتو  اأما  عمره،  بدايات  منذ  الي�ساري  الفكر  اعتنق 

فقد اعتنقه واآمن باملارك�سية بعد جناح الثورة الكوبية، 

وباالإ�سافة الى ذلك فاإن كا�سرتو اعتر انت�سار الثورة 

كوبا  بناء  اأج��ل  من  اجلديدة  مهمته  بداية  هو  الكوبية 

حرة ودميقراطية والت�سدي ملوؤامرات الواليات املتحدة 

راأ�سها  وعلى  ا�سقاطها  اأج��ل  من  املتعددة  االأمريكية 

معركة خليج اخلنازير التي هزم فيها التدخل اخلارجي، 

هو  الكوبية  الثورة  انت�سار  اأن  اأعتر  فقد  جيفارا  اأم��ا 

بداية مهمة جديدة الإجناح الثورة مب�سامينها التحررية 

والطبقية ونقلها الى دول اأخرى تعاين من نف�س امل�ساكل 

والظروف، وعندما وقفت الظروف اأمامه ل�نتقال الى 

الكونغو من اأجل امل�ساهمة يف الن�سال الثوري فيها كانت 

بوليفيا وهي اأكرث دول اأمريكا ال�تينية فقرًا ومعاناة هي 

محطته التالية والنهائية، كانت بوليفيا التي �سعى اإليها 

االأمريكي  التو�سع  ومواجهة  الكوبية  الثورة  جتربة  لنقل 

والت�سدي للفقر ومعاناة ال�سعب البوليفي. 

ولد جيفارا عام 1928 يف مدينة روزاريو يف االأرجنتني، 

ويف اخت�ف اآخر عن رفيقه كا�سرتو تاأثر جيفارا، كما 

ذكر، بالفكر املارك�سي منذ �سغره والذي كان والده من 

موؤيديه، وزاد زواجه االأول من زوجته وهي من )برو( 

من قناعاته بهذا الفكر الذي كانت من اأ�سد املوؤمنني به، 

اأما كا�سرتو فقد بداأ تعاونه مع احلزب ال�سيوعي الكوبي 

الذي مل يكن هو املحرك للثورة الكوبية بعد انت�سار هذه 

يف الذكرى الخمسني الغتياله
جيفارا .... أسطورة الكفاح املسلح ومنّظر حرب العصابات 

كتب رئي�ض التحرير

كا�سرتوا ورفيقه جيفارا  بعد انت�سار الثورة
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الثورة الأنه وجد اأن الفكر املارك�سي هو الطريق االآمن 

لتطور الثورة الكوبية. 

جيفارا  واأ�سبح   ،1959 عام  الكوبية  الثورة  انت�سرت 

الكوبي  املركزي  للم�سرف  رئي�سًا  االأ�سل  االأرجنتيني 

 –  1961 الفرتة  خ�ل  لل�سناعة  ووزي��رًا   ،1959 عام 

متت  التي  التاأميم  عمليات  على  اأ�سرف  حيث   1965

وذلك يف تعبر قوي عن الطابع االممي للثورة الكوبية.

بوليفيا  اإل��ى  الكوبية  التجربة  نقل  جيفارا  ي�ستطع  مل 

واجلغرافية  الدميغرافية  وخا�سة  الظروف  الخت�ف 

وال�سيا�سية وطبيعة ال�سعب وعدم ن�سوج مقومات الثورة 

امل�سلحة، وهناك الحقته املخابرات املركزية االأمريكية 

وا�ستطاعت  البوليفية  الع�سكرية  ال�سلطات  مع  بتعاون 

اغتياله يوم التا�سع من �سهر ت�سرين االأول عام 1997.

وفاته  بعد  جيفارا  خلفه  ال��ذي  ال��ث��وري  االإرث  �ساعد 

�سببه  ال���ذي  وال��ف��زع  الن�سالية،  ل�سرته  ب��االإ���س��اف��ة 

والواليات  ال�تينية  امركا  يف  احلاكمة  للدكتاتوريات 

املتحدة بعد انت�سار الثورة الكوبية، والطريقة التي مت 

اأفكاره  من  موته  بعد  ا�ستمر  الذي  واخلوف  فيها  قتله 

عاملية،  وا�سطورة  ث��وري  بطل  ال��ى  حتويله  يف  الثورية 

ورغم انه اغتيل بعد اأ�سره والقي بجثته يف قر جماعي 

�سمانًا لبقاء قرة جمهواًل حتى ال يتحول الى مزار لثوار 

ميوت،  لن  ورمز  ا�سطورة  الى  جيفارا  وحتول  العامل، 

الع�سابات  حرب  حول  الثورية  موؤلفاته  �ساهمت  وقد 

والكفاح امل�سلح يف تخليد ذكراه التي ال تزال خالدة يف 

اأذهان املنا�سلني من اجل احلرية حتى االن وهو القائل 

لنا وطن  اإال نحن   ... فيه  يعي�سون  النا�س وطن  لكل   (

يعي�س فينا(، وقد عرث على رفاة جيفارا عام 1997 ومت 

نقله اإلى كوبا يف �سهر متوز من نف�س ال�سنة حيث اأعلنت 

كوبا عام 1997 عامًا لذكرى اآرن�ستو ت�سي جيفارا.

من اأقوال جيفارا املاأثورة: 

• )اإن��ن��ي اأح�����ض ع��ل��ى وج��ه��ي ب���اأمل ك��ل �سفعة 	

توجه اإلى مظلوم يف هذه الدنيا(

• )اأنا ل�ست محرراً، فاملحررين ال وجود لهم، 	

ال�سعوب وحدها هي من حترر نف�سها(

• اأف���ل، 	 ال���ث���ورة ق���د  اأن جن���م  ي��ع��ت��ق��د  )اإن م���ن 

فاإما ان يكون خائناً، اأو مت�ساقطاً، اأو جباناً، 

ف��ال��ث��ورة ق��وي��ة ك��ال��ف��والذ، ح��م��راء كاجلمر، 

الوح�سي  كحبنا  عميقة  كال�سنديان،  باقية 

للوطن(

من موؤلفات جيفارا:

• حرب الع�سابات: 1961	

• االإن�سان واال�سراكية: 1967	

• ذكريات احلرب الكوبية: 1968	

جيفارا   مع الرئي�س الراحل جمال عبد النا�سر
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مستشارك العمالي:
املحكمة العمالية

يف  تنظر  التي  املحكمة  هي  العمالية  املحكمة 

النزاعات العمالية اجلماعية بني النقابات العمالية 

النزاعات  هذه  يف  النظر  وميثل  العمل،  واأ�سحاب 

اأمام املحكمة العمالية املرحلة الثالثة من مراحل 

وجمل�س  التوفيق  م��ن��دوب  مرحلتي  بعد  ال��ن��زاع 

هاتني  يف  النزاع  حل  يف  الف�سل  حال  ويف  التوفيق 

املرحلتني يتم التحويل اإلى املحكمة العمالية.

الثاين  لقد ن�ست مواد قانون العمل يف الف�سل 

العمالية(  ال��ن��زاع��ات  )ت�����س��وي��ة  وع��ن��وان��ه  ع�سر 

العمالية  املحكمة  بت�سكيل  املتعلقة  االأح��ك��ام  على 

واإجراءاتها حيث جاء يف الفقرات )اأ – ب - ج�( 

من املادة 124 ما يلي: 

املادة 124-

النزاع  اإنهاء  من  التوفيق  جمل�س  يتمكن  مل  اإذا 

اإحالته  ال��وزي��ر  على  فيرتتب  اجلماعي،  العمايل 

ق�ساة  ث�ثة  من  ت�سكيلها  يتم  عمالية  محكمة  اإلى 

الغاية  لهذه  الق�سائي  املجل�س  ينتدبهم  نظاميني 

بناء على طلب الوزير ويراأ�سها اأع�هم يف الدرجة 

ويف  اأع�سائها  من  اثنني  بح�سور  انعقادها  ويجوز 

الثالث  القا�سي  يدعي  ال��راأي  يف  اخت�فهما  حالة 

ل��سرتاك يف نظر الق�سية واإ�سدار القرار فيها.

املحكمة  اإلى  يحال  الذي  العمايل  النزاع  يعطى 

العمالية �سفة اال�ستعجال بحيث تبا�سر النظر فيه 

خ�ل مدة ال تزيد على �سبعة اأيام من تاريخ االإحالة 

على اأن ت�سدر املحكمة قرارها يف النزاع وتبلغه اإلى 

الوزير خ�ل ث�ثني يومًا من ذلك التاريخ، ويكون 

هذا القرار قطعيًا 

غر قابل للطعن اأمام اأي جهة ق�سائية اأو اإدارية.

العمايل  النزاع  يف  العمالية  املحكمة  ج-تنظر 

املعرو�س 

عليها وتف�سل فيه وفقًا ل�إجراءات التي تراها 

منا�سبة لتحقيق العدالة بني الطرفني على اأن تراعي 

يف  عليها  من�سو�س  خا�سة  اإج��راءات  اأي  ذلك  يف 

هذا القانون ويجوز لكل من الطرفني توكيل محاٍم 

اأو اأكرث اأمام املحكمة.

كما ن�ست املادة )130( من نف�س الف�سل الثاين 

ع�سر )ت�سوية النزاعات العمالية( على ما يلي:

املادة 130-

بنتيجة  اإليها  التو�سل  مت  التي  الت�سوية  تكون 

اأو  القانون  اأحكام هذا  التوفيق مبقت�سى  اإجراءات 

قرار املحكمة العمالية ملزمة للفئات التالية:

الأطراف النزاع العمايل.

خللف �ساحب العمل مبن يف ذلك ورثته الذين 

انتقلت اإليهم املوؤ�س�سة التي يتعلق بها النزاع.

يف  يعملون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  جلميع   

املوؤ�س�سة التي يتعلق بها النزاع يف تاريخ حدوثه اأو يف 
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مستشارك العمالي:
املحكمة العمالية

ق�سم منها ح�سب مقت�سى احلال وجلميع االأ�سخا�س 

الذين ي�ستخدمون فيما بعد يف تلك املوؤ�س�سة اأو يف 

قرار  اأو  الت�سوية  تقرير  يف  ورد  اإذا  منها  ق�سم  اأي 

املحكمة العمالية مبا يق�سي بذلك ومل يكن يف هذا 

يحول  ما  مبقت�ساه  ال�سادرة  االأنظمة  اأو  القانون 

دون ذلك.

كما ن�ست املادة )133( من نف�س الف�سل الثاين 

ع�سر )ت�سوية النزاعات العمالية( على ما يلي:

املادة 133-

اإذا خالف اأي عامل �سرطًا من �سروط الت�سوية 

هذا  مبقت�سى  له  امللزم  العمالية  املحكمة  قرار  اأو 

القانون فيعاقب بغرامة ال تقل عن خم�سني دينارًا، 

وت�ساعف  االأولى،  للمرة  دينار  مئتي  تزيد على  وال 

عن  الغرامة  تخفي�س  يجوز  وال  التكرار،  حالة  يف 

حدها االأدنى ل�أ�سباب التقديرية املخففة.

�سروط  من  �سرط  اأي  العمل  �ساحب  اإذا خالف 

الت�سوية، اأو قرار املحكمة العمالية امللزم له مبقت�سي 

هذا القانون فيعاقب بغرامة ال تقل عن مائتي دينار 

وال تزيد على اأربعمائة دينار للمرة االأولى، وت�ساعف 

عن  الغرامة  تخفي�س  يجوز  وال  التكرار  حالة  يف 

حدها االأدنى ل�أ�سباب التقديرية املخففة.

مالحظات:-

اأن  اأع���ه  ال���واردة  القانونية  الن�سو�س  تظهر 

قرارات املحكمة العمالية قطعية وغر قابلة للطعن، 

كما اأنها ملزمة الأطراف النزاع العمايل )النقابات 

والعمال واأ�سحاب العمل(.

على اأن امل�حظة الهامة يف هذا املجال هي اأن 

اأنها  اإال  وقطعية  ملزمة  كانت  واإن  القرارات  هذه 

ا�ستعا�س  القانون  الن  وذلك  للتطبيق،  قابلة  غر 

عن تطبيقها بغرامات مالية، كما ن�ست على ذلك 

املادة )133(، وامل�سكلة يف هذا املجال اأن القانون 

امل�ساواة  ق��دم  على  العمل  و�ساحب  العامل  و�سع 

فيما يتعلق بدفع الغرامات، فبالن�سبة للعامل لي�س 

من الوارد اأ�س�ً اأن يخالف قرار املحكمة واإذا قام 

اأما   ، الغرامات تعتر قا�سية جدًا عليه  فاإن  بذلك 

اأو اإدارات املوؤ�س�سات فاإن الغرامات  �ساحب العمل 

بالن�سبة اإليها تعتر غرامات ال تذكر وذلك باملقارنة 

اأن ترتبها قرارات  الباهظة التي ميكن  التكلفة  مع 

املحكمة العمالية عليهم.

العمالية  املحكمة  ق��رارات  ف��اإن  لذلك  ا�ستنادًا 

م�سلحة  يف  احل���االت  م��ن  العديد  يف  ت��ك��ون  رمب��ا 

�ساحب العمل الذي ي�ستطيع التخل�س من تنفيذها 

ملجرد دفع غرامات مالية ال قيمة لها باملقارنة مع 

اأهمية قرارات املحكمة.
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استراحة
 العدد

كثر من النا�س يريدون التقاعد يف وقت مبكر، لكن 

هذه  اإل��ى  للو�سول  خطوات  يتخذون  منهم  قليً�  ع��ددًا 

املرحلة، لذلك هناك ث�ث اأمور ال بد من حتقيقها من 

اأجل الو�سول اإلى الهدف وهو التقاعد املبكر.

يقع على راأ�س هذه االأمور الث�ثة؛ بناء م�سدر قوي 

للدخل املنتظم، فاإذا مل يكن لديك و�سيلة م�ستقلة لك�سب 

اإلى  اخل��روج  ال�سعب  من  �سيكون  الوظيفة،  غر  امل��ال 

التقاعد مبكرًا.

 وياأتي االدخار يف املرتبة الثانية من اأجل م�ساعدتك 

ما  كل  تنفق  اأال  عليك  لذلك  التقاعد،  بعد  ما  فرتة  يف 

لي�ساعدك  منه  ب�سيط  ولو جزء  ادخر  بل  يدخل جيبك، 

يف امل�ستقبل.

 اأما االأمر الثالث من اأجل حتقيق تقاعد مبكر مريح، 

فيتمثل يف اال�ستثمار يف وقت مبكر يف ما لدى ال�سخ�س 

وتنمو  ثروتك  �ستعظم  والتي  واأ�سول،  مالية  وفورات  من 

مع الوقت.

يف  املدخرات  ا�ستثمار  اخل��راء  من  الكثر   وين�سح 

العقارات، اأو يف اأ�سوق االأوراق املالية، ويو�سون باأن يكون 

لدى من يرغب يف التقاعد املبكر ما يكفي من املال وهو 

يف �سن االأربعني لل�سروع يف عمل م�ستقل يتيح له التقاعد 

املبكر.

قبل التقاعد املبكر.. 3 
أشياء عليك تحقيقها
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هل تساءلت يومًا ملاذا تحلق 
الطيور املهاجرة على شكل v؟

 من منا مل ي�ساهد �سربًا من الطيور املهاجرة حتلق على �سكل 

رقم )v(، ومن منا مل مير يف ذهنه ال�سوؤال عن �سبب هذا ال�سكل 

الذي حر العلماء؟

العلماء  حاول  منجل(،  )اأب��و  طيور  على  جديدة  درا�سة  ففي 

موقع  بح�سب  لي�ستنتجوا،  ال��غ��ري��ب،  ال��ت�����س��رف  ه���ذا  ت��ري��ر 

االأجنحة  ذات  الطيور  هذه  اأّن    Ibelevieinscience
الكبرة تاأخذ موا�سع معينة خ�ل الطران، بحيث ت�ستغل التيار 

الهوائي املتولد من خفقان اأجنحة الطيور يف املقدمة.

يف�سران  قد  اآخ��ري��ن  �سببني  اإل��ى  احلقيقة  يف  تو�سلوا   كما 

الطران على هذا ال�سكل: االأول اأن تكون هذه الطيور تتبع القائد 

الطران  اأن  هو  االآخ��ر  وال�سبب  الرحلة،  هذه  خ�ل  املقدمة  يف 

بهذه الطريقة يجعل الرحلة اأ�سهل.

 ويف التفا�سيل، تو�سل الباحثون اإلى اجلواب من خ�ل تدريب 

ملراقبتها  اأجنحتها  يف  �سغرة  اإلكرتونية  رقاقات  وو�سع  الطيور 

مّت  التي  البيانات  خ���ل  وم��ن  هجرتها.  طريق  نحو  وتوجيهها 

جمعها تبنّي اأّن الطيور تتمو�سع يف ت�سكي�ت متنا�سقة للح�سول 

التي حتلق يف  الطيور  اإ�سافية عن طريق حركة  دفع  على حركة 

املقدمة.

اإلى االأ�سفل،  اإلى االأمام محركًا جناحيه   حيث يتقدم الطر 

مما ينجم عنه حتريك الهواء من االأ�سفل اإلى االأعلى. هذا التيار 

جهد  بذل  دون  الن�سق  بقية  يف  الطيور  رفع  على  ي�ساعد  الهوائي 

اإ�سايف.

 اأما املثر ل��ستغراب فهو اأن الطيور حترك اأجنحتها بتوقيت 

اال�ستفادة  خ�ل  من  الطاقة  توفر  على  بع�سها  مل�ساعدة  محدد 

من  الأجنحتها  الطيور  حتريك  م��ن  املتولدة  ال��ه��واء  حركة  م��ن 

االأ�سفل اإلى االأعلى وبالعك�س.

 وقد تعجب الباحثون من قدرة الطيور على مزامنة �سربات 

ديفيد  ق��ال  ال�سياق  ه��ذا  ويف  املثالية.  الطريقة  بهذه  اأجنحتها 

لينتينك – املهند�س امليكانيكي يف جامعة �ستانفورد يف كاليفورنيا 

– »لكي ن�ستطيع حتديد مواقع التيارات الهوائية، وكيف تتمو�سع 
اإجراء جتارب عر جعل  الطيور بدقة �سمن ال�سرب يجب علينا 

الغو�س  تتطلب  عملية  وهي  هوائية،  اأنفاق  �سمن  تطر  الطيور 

الرقاقات  عر  البيانات  ت�سجيل  عملية  من  اأك��رث  التفا�سيل  يف 

االإلكرتونية«.

طاقة  توفر  الطيور  اأن  �سابقة  درا�سة  يف  العلماء  ق��در   وقد 

.)V( باملئة من خ�ل طرانها ب�سكل حرف )بن�سبة )20 – 30
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لطاملا كانت طقو�س ال�سباح واحدة من اأهم 

اليوم  ق�ساء  على  ت�ساعده  التي  املرء  محفزات 

بن�ساط وحيوية، اإال اأن ال�30 دقيقة االأولى عقب 

يبني  اإذ  ال�سر،  كلمة  تعد  النوم  من  اال�ستيقاظ 

االأداء،  لتطوير  وحتفزه  يومه،  واقع  املرء  عليها 

وتدفعه لن�ساط ال مثيل له.

وفيما يلي بع�س املمار�سات التي اأوردها موقع 

رفع  خ�لها  من  وميكنك  اإن�سايدر”،  “بيزن�س 
درجة ن�ساطك ب�سكل ملحوظ ودون اآثار �سلبية:

االمتنان

مبجرد اال�ستيقاظ يف ال�سباح، وقبل اخلروج 

اأ�سياء بحياتك  تركز على  اأن  ال�سرير يجب  من 

اأنت ممنت لها، واالبتعاد عن الرتكيز على االأمور 

ال�سلبية؛ ما يعزز الطاقة االإيجابية يف ج�سمك.

التاأمل

ا  حاول كل �سباح اأن تفعل ما يلي: اخرت كر�سيًّ

اأجل  من  اال�ستيقاظ  عقب  عليه  جتل�س  مريحًا 

فكرك  ان�سغال  من  هذا  �سيخل�سك  »التاأمل«، 

مما يوؤرقه، ويحول �ساعات يومك اإلى فرتة اأكرث 

ح�سورًا وتركيًزا.

االأهداف

قراءتها  ورمب��ا  اأهدافك  حتديد  عليك  يجب 

اأهدافًا  املرء  ي�سع  اأن  وي�ستح�سن  عاٍل،  ب�سوت 

مدتها )6( اأ�سهر، ويعمل على حتقيقها.

ما ال يجب فعله

وقبل نهاية ال�30 دقيقة يجب على املرء حتديد 

لكي  اليوم؛  خ�ل  فعلها  يجب  ال  التي  االأ�سياء 

ي�ستفيد من وقته خ�ل اليوم، ومنها عدم متابعة 

الر�سائل ال�سوتية، ومراجعة الريد االإلكرتوين 

قبل الذهاب اإلى العمل.

سر نشاط اليوم.. 
30 دقيقة بعد 

االستيقاظ

استراحة
 العدد
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Strengthening Bilateral Relations Between GTUBIAE and 
the General Trade Union of Banks Employees in Turkey

Our General Trade Union Administrative 
Committee has strengthened its bilateral 
relations with the General Trade Union 
of Banks Employees in Turkey through 
the visit of a delegation from our union to 
Turkey during the period from 17/07/2017 
to 22/07/2017. The delegation, headed 
by Dr. Haider Rashid, President of 
GTUBIAE, included Hisham Kassab 
GTUBIAE secretary and Jalal Bawalsah 
deputy treasurer. The delegation met 
the President and members of the 
Administrative Committee of the Turkish 
Trade Union. During the meeting, both 
parties discussed the coordination of 
efforts and positions within professional 
international organizations, especially 
the International Trade Union Network 
(UNI).

On the other hand, a delegation from 
the Turkish Trade Union visited Jordan 
during the period from 18/09/2017 until 

22/09/2017. The delegation included 
colleagues:
1. Mr. Metin Tiryakioğlu: President of 

the General Union
2. Mrs. Canan Çevikbaş: Secretary of 

Finance
3. Mr. Temel Ünlü: Secretary of 

Organization and Education
4. Ms. Meral Erdogan: International 

Relations Officer

Our union maintains strong relations 
with the General Trade Union of Banks 
Employees in Turkey, based in Istanbul. 
The Jordanian and Turkish Trade 
Unions participate in the membership of 
a number of international and regional 
organizations that organize unions of 
employees in banks. Previously, the 
two unions signed a joint statement of 
coordination and cooperation.
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Under the Patronage of MP Qais Ziadin

The 7th Trade Union Football Tournament is Concluded

Bank of Jordan Wins the Cup and Arab Investment Bank in the Second Place. 

The final match of the 7th Trade Union 
Football Tournament was held during 
the period from 07 - 21/08/2017 under 
the Patronage of MP Qais Ziadin. Eight 
football teams of banks operating in 
Jordan participated in these Tournament. 
Banks teams are: Societe Generale 
Bank, Housing Bank, Arab Bank, Bank 
of Jordan, Arab Investment Bank, BLOM 
Bank, Jordan Kuwait Bank, Standard 
Chartered Bank. 

The four teams in the semi-finals were; 
BLOM Bank, Housing Bank, Bank of 
Jordan and Arab Investment Bank. The 
final matches took place on 21/08/2017 
when the Housing Bank won the 3rd place, 
the Arab Investment Bank (AJIB) won the 
2nd place and The Bank of Jordan won 
the 1st place and the championship cup. 

The final match was held under 

the patronage of MP Qais Ziadin and 
attended by Dr. Haider Rashid, a of the 
General Union; a number of members of 
the Administrative Committee; interested 
guests and a large number of fans of the 
two banks and other banks.

MP Qais Ziadin, President of the Trade 
Union and official representatives from the 
two banks handed Bank of Jordan team 
the Championship Cup and the golden 
medals. They also handed members of 
the Arab Investment Bank (AJIB) team 
the 2nd place Cup and silver medals. The 
best goalkeeper cup was handed over to 
Mohammed Abu Reda, goalkeeper of the 
Bank of Jordan team; and cup of the best 
player in the tournament to Mohammed 
Issam Al-Mousa, player of the Arab 
Investment Bank AJIB.
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BFLTC held its Second Training Course (Basics of Banking) for University Fresh Graduates. 

Mr. Michael Nazzal Concludes the Second Course and 
hands Graduation Certificates to The Participants. 

Banking, Financial 
and Labor Training 
Centre (BFLTC) held its 
second training course 
for University Fresh 
Graduates on basics 
of banking during the 
period from 21/5/2017 
to 09/07/2017. The 
graduation ceremony held 
on 11/07/2017 where Mr. 
Michael Nazzal, member 
of Employment, Technical 
and Vocational Training 
Board (ETVT) patronized the ceremony 
and handed the graduation certificates 
to the participants in the presence of 
Dr. Haidar Rashid, President of the 
General Union (GTUBIAE), Mr. Mazen 

Al Maaitah, Chairman of the General 
Federation of Jordanian Trade Unions, 
a number of members of GTUBIAE 
administrative committee, the invitees 
and official representatives of different 
banks.

Banking, Financial and Labor Training 
Centre (BFLTC) held its 26th Training 
Workshop for banks employees in its 
premises during the period 12 – 13 / 07 
/ 2017. The workshop was opened by 
Mr. Hussam Nasser, General Manager 
Egyptian Arab Land Bank (EALB). The 
opening ceremony was attended by 
a number of banks officials working 
in Jordan, GTUBIAE Administrative 
Committee and Board of Directors of 
BFLTC.

BFLTC held its 26th Training Workshop on “Governance of Enterprise IT” (COBIT 5)

Mr. Hussam Nasser General Manager of Egyptian Arab Land 
Bank (EALB) Opens the Workshop
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President of the General Trade Union in a Visit to
 Dr. Riyadh Hindawi -Director of the Institute of Banking Studies. 

Our Union Seeks to Benefit from the Historical Experience 
of the Institute in Banking Training. 

In a move that aimed at benefiting from 
the rich experience of the Institute of Banking 
Studies and its director Dr. Riyadh Hindawi, 
Dr. Haider Rashid; President of the General 
Trade Union (GTUBIAE), visited the Institute 
of Banking Studies, during which he met Dr. 
Riyadh Al Hindawi, Director of the Institute.

The visit came in accordance with the 
union’s efforts to pursuit more experience in 
the field of banking and financial training and 
to have more access to the experience of the 
Institute and ideas that can be provided by 
the director of the Institute and its officials, 
which can be reflected positively on the 
role that the Banking, Financial and Labor 
Training Centre (BFLTC) of the General 
Trade Union plays in the training field. 

The President of GTUBIAE has explained 
to Dr. Hindawi how the BFLTC is currently 
working and the support provided by a 
number of banks for its activities, as well 
as the support provided by (ETVET) Fund 
to the “Basics of Banking” project which 
targets to train and qualify fresh university 
graduates. 

Dr. Hindawi praised the General Trade 
Union efforts and stressed the need to 
provide support and advice to the BFLTC.

The meeting was attended by Mr. Omar Al-
Shishani, Training Manager of the Institute 
of Banking Studies and Mr. Mohammad Al-
Tarazi, Administration and Training Manager 
in the General Union of Banks, Insurance 
and Auditing Employees.

In a move that aimed at benefiting from 
the rich experience of the Institute of Banking 
Studies and its director Dr. Riyadh Hindawi, 
Dr. Haider Rashid; President of the General 
Trade Union (GTUBIAE), visited the Institute 
of Banking Studies, during which he met Dr. 

Riyadh Al Hindawi, Director of the Institute.
The visit came in accordance with the 

union’s efforts to pursuit more experience in 
the field of banking and financial training and 
to have more access to the experience of the 
Institute and ideas that can be provided by 
the director of the Institute and its officials, 
which can be reflected positively on the 
role that the Banking, Financial and Labor 
Training Centre (BFLTC) of the General 
Trade Union plays in the training field. 

The President of GTUBIAE has explained 
to Dr. Hindawi how the BFLTC is currently 
working and the support provided by a 
number of banks for its activities, as well 
as the support provided by (ETVET) Fund 
to the “Basics of Banking” project which 
targets to train and qualify fresh university 
graduates. 

Dr. Hindawi praised the General Trade 
Union efforts and stressed the need to 
provide support and advice to the BFLTC.

The meeting was attended by Mr. Omar Al-
Shishani, Training Manager of the Institute 
of Banking Studies and Mr. Mohammad Al-
Tarazi, Administration and Training Manager 
in the General Union of Banks, Insurance 
and Auditing Employees.
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 What is going on around us????
 ... And what happened in our Arab
 homeland after what is called the
 Arab Spring??? Does not it seem that
 what has happened and is happening
 rotate the empty heads that still
 see only the outside appearance of
 events? And still don’t look beyond
 its limited short steps ?? Is it true
 to say that the protests that broke
 out in a number of Arab countries,
 after one of the class oppression
 manifestations by burning a victim
 of poverty and unemployment
 for himself in Tunisia constituted
 steps toward democracy in these
 countries?? Or have it led to the
 worst sectarian and regional division
 manifestations in some countries at
 a time when other countries have
 survived such a terrible fate for
 different considerations, including
our country Jordan.
 What is surprising is that dramatic
 shifts in the positions of the parties
 from the different issues and the other
 parties .... Without going into details,
 political and economic interests
 appear to be the most common
 denominator in changing the recent
 different positions, but most important
 of all is to identify the biggest
 beneficiary and the main stirring of
 events, which has not changed since

 the Sykes-Picot Agreement, which
 divided the Arab world among the
 major powers and paved the way
 for the granting of Palestine to the
 Zionists, this stir, which is comes
 back today to complete what it did
 about a century ago where the
 United States replaced Britain and
 Israel replaced France, to restart
 the division of the Arab world again
 not only to countries, but to states
 based on sectarian and ethnic (New
 Middle East), and of course, the real
 beneficiary of this is Israel and the
 United States of America through its
 investments, war factories and share
capital.
 What is happening on the Syrian and
 Iraqi arenas, including what is going
 on in northern Iraq, represents the
 dangerous expression of the new old
 plan, but the most dangerous is that
 the enemy and the real maker of the
 bloody events is the one who all head
 to him, including the victims, asking
 for help to solve the problems that he
 made and still control, to the extent
 that the reference to the majority of
 the countries of the region and the
 movements are located in the new old
 Sykes-Picot countries which benefit
 from everything that is happening in
.the Arab world, including Israel

 What is Going
On Around Us ???

Dr. Haider Rashid
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