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فوجئ الإحتاد الع���ام لنقابات عمال الأردن 
والنقاب���ات العمالي���ة بتقلي����ص احلكومة لعدد 
ممثليه الذين تقوم بتغطية نفقات م�ش���اركتهم 
يف موؤمت���ري العم���ل العربي وال���دويل من ع�شو 
اأ�ش���يل واثنني من امل�شت�ش���ارين اإلى ع�شو واحد 
فقط، وذلك يف تعار�ص مع ما كان يجري خالل 
ال�ش���نوات الطويل���ة املا�ش���ية م���ن اأن احلكومة 
تغط���ي نفقات ممثليه���ا وممثلي العم���ال، فيما 
يقوم اأ�شحاب العمل بتغطية نفقات م�شاركتهم 
يف موؤمت���رات العم���ل العرب���ي وال���دويل والت���ي 
تعقد بانتظام �ش���نوّيا ومنذ عام 1919 بالن�شبة 
ملوؤمت���ر العمل الدويل، وتقوم على مبداأ الثالثية 
)م�ش���اركة احلكومة والعمال واأ�شحاب العمل( 
ك�ص���رط ل�ص���حة متثي���ل اأي دول���ة يف امل�ؤمت���ر، 
وهو ال�ش���احة الت���ي تناق�ص فيها ق�ش���ايا العمل 
وعالقاته بني اأطراف الإنتاج الثالثة، ويف حال 
غياب اأي ط���رف من هذه الأطراف لأي �ش���بب 
من الأ�ش���باب، فاإن وفد البل���د املعني يفقد اأحد 
اأركان م�ش���اركته، ويف ه���ذه املوؤمت���رات تتحاور 
اأنح���اء الع���امل ح���ول  اأط���راف الإنت���اج يف كل 
الق�ش���ايا والق���رارات وامل�ش���تجدات التي تطراأ 
على ال�شاحة العاملية، واملوؤمتر هو ال�شاحة التي 
تدافع فيها الدول باأطرافها الثالثة عن مواقفها 

وقد �شهدت موؤمترات العمل الدولية العديد من 
القرارات واملواقف املوؤيدة للق�شية الفل�شطينية 
اإ�ش���رائيل التع�ش���فية،  وامل�ش���تنكرة لإج���راءات 
ومنظمة العمل الدولية حتديدًا فيها الع�ش���رات 
م���ن اللجان واأهمها جلنة املعاي���ر التي تناق�ص 
فيها ال�شكاوي املقدمة �شد الدول اأو �شد طرف 

م���ن الأط���راف الثالث���ة. 
العدي���د من دول الع���امل ت�ش���ارك يف موؤمتر 
العمل الدويل بوفود يتجاوز عددها الع�ش���رات، 
كان���ت  الآن  حت���ى  الأردين  الوف���د  وم�ش���اركة 
متوازنة يف �ش���وء تطبيق املعاير واللتزام بها، 
اأم���ا اأن تفاجئ احلكومة العمال بقرارها تغطية 
نفق���ات ممثل واح���د عنهم فق���ط يف املوؤمترين 
الهامني فهو قرار غر مفهوم ولي�ص يف م�شلحة 
العمال ول اأطراف الإنتاج الأخرى ومن �شمنها 
احلكوم���ة، ولن يك���ون الوف���د الأردين بالكامل 
والعمايل ب�شكل خا�ص قادراً على القيام بالدور 
احلقيقي املطلوب منه، وتغطية ولو جزء ب�شيط 
من ن�ش���اطات املوؤمتر الهامة، واإذا كان ال�شبب 
ه���و تخفي����ص النفق���ات ف���اإن هناك الع�ش���رات 
م���ن الن�ش���اطات والنفقات الأخ���رى التي يجب 
تخفي�ش���ها قب���ل الو�ش���ول ال���ى تخفي����ص عدد 

ممثل���ي العم���ال يف املوؤمت���رات اخلارجي���ة.      

 لماذا تحجيم دور العمال في
المؤتمرات العربية والدولية؟

 د. حيدر ر�صيد

االفتتاحية
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�شّجل وزير العمل �شمر مراد مبادرة 
حت�شب له، اإذ قام يف وقت قيا�شي بزيارة 
اأول  يف  العمال  لنقابات  العام  الحت��اد 
الحت��اد  رئي�ص  التقى  حيث  ن�شاطاته، 
النقابات  وروؤ�شاء  املعايطة  مازن  العام 
التنفيذي(  املكتب  )اأع�شاء  العمالية 
 /  3  /  1 امل��واف��ق  ي��وم اخلمي�ص  وذل���ك 

 .2018
اأن حماية احلقوق  واأكد وزير العمل 
الالئق  العمل  فر�ص  وتعزيز  العمالية، 
ي�شكالن اأبرز الأهداف الأ�شا�شية للوزارة 
تطلعات  جت�شد  التي  املقبلة  املرحلة  يف 
واآم��ال��ه��م  املهنية  حياتهم  يف  الأف����راد 
املعلقة على الفر�ص واملداخيل واحلقوق 
حتقيق  اإل���ى  ال��ه��ادف��ة  اأ�شكالها  بكافة 
ال�شخ�شي،  العائلي، والتطور  ال�شتقرار 
كما  اجلن�شني،  بني  وامل�شاواة  والعدالة 
الرامية  اجل��ه��ود  موا�شلة  على  واأك���د 
للعمال  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  احل��ق��وق  ل��ت��ع��زي��ز 
تعزيز  خالل  من  الأردن  يف  املهاجرين 
املهاجرين،  العمال  حقوق  حماية  اآليات 

وتعزيز قدرات النقابات العمالية.
ت�شعى  العمل  وزارة  اأن  الوزير  وّبني 
اإحت��اد  م��ع  وبالتن�شيق   - ال����دوام  على 
تعزيز احل��وار  ال��ى   - ال��ع��م��ال  ن��ق��اب��ات 
الثالثة  الإنتاج  �شركاء  بني  الجتماعي 
احلكومة(  و  العمل  واأ�شحاب  )العمال 
الجتماعي  ال��ت��ق��دم  لتحقيق  كو�شيلة 
والقت�شادي، وهدفًا بحد ذاته لفتًا الى 
اأنه و�شمن �شعي الوزارة لتحقيق م�شالح 
العمال ا�شتمرت الوزارة يف حل اأي نزاع 

التوفيق  م��ن��دوب��و  ب���ذل  ح��ي��ث  ع��م��ايل، 
وروؤ�شاء جمال�ص التوفيق جهودًا خمل�شة 
توقيع  عن  اأ�شفرت  املا�شي  العام  خالل 
اأكرث  منها  ا�شتفاد  جماعية  عمل  عقود 
هذه  وحققت  ع��ام��ل،  ال��ف(   371( م��ن 
تقدر  للعمال  مالية  مكا�شب  التفاقيات 

قيمتها بنحو )88 مليون دينار(.
من جهته قال مازن املعايطة رئي�ص 
الأردن  ع��م��ال  لنقابات  ال��ع��ام  الحت���اد 
باأننا كروؤ�شاء نقابات عمالية حري�شون 
وم��وؤم��ن��ون ب���اأن ال��ت��وا���ش��ل واحل����وار هو 
وجت��اوز  امل�شاكل،  حلل  الأجن��ح  ال�شبيل 
العقبات التي توؤثر على احلركة العمالية، 
واأ�شار الى الواقع العمايل واجلهود التي 
العاملة،  الطبقة  الحتاد خلدمة  يبذلها 
تعيق  التي  امل�شكالت  اب��رز  وا�شتعر�ص 
ال��ع��م��ل واخل��ط��ط امل��و���ش��وع��ة م��ن اأج��ل 
تخدم  التي  الأهداف  لتحقيق  جتاوزها، 
العمل وم�شالح العمال معربًا عن �شكره 
بال�شريحة  البالغ  لهتمامها  للحكومة 

يف  الأو���ش��ع  ال�شريحة  وه��ي  العمالية، 
اأن الحتاد ي�شم �شبع  اإلى  املجتمع لفتًا 

ع�شرة نقابة عمالية.
اأن الحتاد يعمل على  وبني املعايطة 
وتوفر  الأردين،  ال��ع��ام��ل  ع��ن  ال��دف��اع 
احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة ل���ه، وح���ل امل�����ش��اك��ل 
العمالية التي تواجهه، وتوفر احلماية له 
الجتماعية  ال�شراكة  حتقيق  عن  ف�شاًل 
القرارات  واإيجاد  الإنتاج،  اأط��راف  بني 

بني اأطراف املعادلة القت�شادية.
من جانبهم حتدث عدد من روؤ�شاء 
اأه��م  م�شتعر�شني  العمالية  النقابات 
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  والق�شايا  امل�شاكل 
يف  ع��ام  ب�شكل  لها  ويتعر�شون  العمال 
التي  والإنتاجية  القت�شادية  القطاعات 
ويف  املختلفة،  العمالية  النقابات  متثلها 
وروؤ�شاء  العمل  وزي��ر  اأك��ّد  اللقاء  نهاية 
النقابات على اأهمية ال�شتمرار يف عقد 

هذه اللقاءات. 

وزي�������ر ال���ع���م���ل س���م���ر س���ع���ي���د م�������راد ي����زور 
ن��ش��اط��ات��ه أول  يف  ال���ع���م���ال  ن���ق���اب���ات  إت���ح���اد 

العمالية” ال��ن��ق��اب��ات  ق����درات  ت��ع��زي��ز  “ض����رورة  ال��ع��م��ل:  وزي���ر 
املشاكل” السبيل األمثل لحل  “التواصل والحوار هو  اإلتحاد:  رئيس 
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�شيا�شة  اع��ت��م��دت  »احل��ك��وم��ة  ان  واأ����ش���اف 
»الت�شغيل بدل التوظيف«، ملعاجلة م�شكلتي الفقر 
مرتكزة  وطنية  �شيا�شات  خ��الل  من  والبطالة 
والتقني  املهني  التدريب  جم��الت  تطوير  على 
ومن ثم الت�شغيل م�شرًا الى ان ال�شيا�شة العامة 
لقطاع العمل ارتكزت على اإعادة هيكلة وتنظيم 
تراعي  لربامج  وفقًا  املهني  والتدريب  التعليم 

ما  لتنفيذ  رئي�ص  كمتطلب  ال�شوق  احتياجات 
امل��وارد  لتنمية  الوطنية  ال�شرتاتيجية  يف  ورد 
والريادي،  احلر  العمل  ثقافة  ون�شر  الب�شرية، 
والعتماد على الذات من خالل برامج الت�شغيل 
�شوق  وتنظيم  تقييم  واإعادة  واجلماعي،  الذاتي 
ومتابعة  التفتي�شية،  احلمالت  وتكثيف  العمل، 
م�شروع قانون العمل املعدل واملر�شل الى جمل�ص 

اإلتحاد العام لنقابات عمال األردن يحتفل بذكرى األول من آيار
وزير العمل: “الحكومة اعتمدت سياس��ة التش��غيل 
ب��دل التوظيف ملعالجة مش��كلتي الفق��ر والبطالة”

مازن املعايطة: “إتحاد العمال بذل قصارى 
للعمال” الكريمة  الحياة  لتوفر  جهده 

الحتفال  وذلك من خالل  اآيار،  من  الأول  عيد  العمالية  والنقابات  الأردن  لنقابات عمال  العام  الإحتاد  اأحيا 
العمايل الكبر الذي اأقامه يف نف�ص يوم املنا�شبة يف قاعة مبنى املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي برعاية وزير 

العمل املهند�ص �شمر مراد مندوبًا عن جاللة امللك. 
بداأ الحتفال يف ال�شاعة احلادية ع�شرة، وقد ت�شمن كلمة وزير العمل التي قال فيها: »ان التحديات التي واجهها 
�شوق العمل الأردين خالل ال�شنوات املا�شية تنوء بها كربيات القت�شادات العاملية، ل �شيما واأن الأردن بلد حمدود 
تثمينًا  جاء  الحتفال  هذا  »اإن  وقال:  به«،  حتيط  التي  والأمنية  ال�شيا�شية  الظروف  تداعيات  من  وعانى  امل��وارد، 
لإجنازات العمال ودورهم الريادي يف خدمة البلد ونه�شته ال�شناعية واملعمارية والتجارية واخلدماتية، ويف كل 

املجالت لأنهم اأ�شحاب الإجناز الالحمدود.« 
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نقابات  احتاد  رئي�ص  رفع  جانبه  من  النواب.«  
وبا�شم  با�شمه  املعايطة  م��ازن  الأردن  عمال 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  الى  الأردن  عمال 
املنا�شبة،  بهذه  والتربيك  التهنئة  اآيات  اأ�شمى 
لتوفر  ق�شارى جهده  بذل  الإحت��اد  »ان  وقال: 
للعمال  الأ�شا�شية  واحلاجات  الكرمية  احلياة 
التي من بينها اإيجاد بيئة عمل جيدة، والتاأمني 
ال�شحي ال�شامل، والأمن وال�شتقرار الوظيفي، 
للحد من تفاقم م�شكلة البطالة، واإيجاد العمل 
والتاأمينات  الأج��ور،  حيث  من  للعمال  الالئق 
العمالية، وبيئة العمل املنا�شبة، وبنّي املعايطة ان 
ومنجزاته،  املا�شي  لتقييم  حمطة  العمال  عيد 
وا���ش��ت�����ش��راف امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وت��ق��ي��ي��م اخل��ط��ط 
والعمال،  العمل  قطاع  تخدم  التي  املو�شوعة 
م�شرًا الى حتقيق الكثر من الإجنازات خالل 
العمالية  احلركة  عمر  من  املا�شية  ال�شنوات 

الأردنية. 
العني  عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�ص  األقى  كما 
باجلهود  فيها  اأ�شاد  كلمة  م��راد  حيدر  عي�شى 
مواقعهم،  مبختلف  الأردن  عمال  يبذلها  التي 

وتعزيز  البناء،  عملية  يف  الكبرة  وم�شاركتهم 
م�شرة النه�شة القت�شادية والإنتاج، وهناأ مراد 
مبختلف  الأردن  عمال  التجاري  القطاع  با�شم 
مواقعهم مبنا�شبة عيدهم، م�شددًا على �شرورة 
لهم، وحت�شني  والرعاية  الدعم  �شبل  كل  توفر 
امللكية  للتوجيهات  ا�شتجابة  املعي�شية  ظروفهم 
ال�شامية، واأّكد �شرورة تعزيز ال�شراكة والتعاون 
ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ص مب��ج��الت 
مهاراتهم  و�شقل  الأردن��ي��ني،  للعمال  التدريب 
للعمل  توؤهلهم  التي  لالرتقاء مب�شتوى كفاءتهم 
مبختلف القطاعات اخلدمية والإنتاجية. وقال: 
وبهمة  الأردن  اأن  كبرة  ثقة  على  اجلميع  »ان 
التحديات  مواجهة  على  ق��ادر  واأبنائه  عماله 
وحتويلها الى فر�ص حقيقية تنعك�ص على م�شرة 
القت�شاد الوطني وامل�شي مع قيادتنا الها�شمية 
مب�شرة بناء الوطن، مبينًا ان عدد العاملني يف 
القطاع التجاري واخلدمي بلغ ما يقارب ن�شف 
مليون عامل وعاملة، ومبا ن�شبته 37 باملئة من 
القت�شادية  القطاعات  بكل  العاملني  اجمايل 

الأخرى باململكة. 
غرفة  رئي�ص  احلم�شي  زي��اد  العني  واأل��ق��ى 
فيها  ه��ن��اأ  الح��ت��ف��ال  يف  كلمة  ع��م��ان  �شناعة 
التعاون  اأهمية  على  واأّك��د  باملنا�شبة،  العمال 
الى  م�شرًا  املختلفة  الإنتاجية  القطاعات  بني 
الأم��ر  العمال  ظ��روف  وحت�شني  دع��م  ���ش��رورة 

الذي ي�شاعد يف زيادة الإنتاجية. 
هذا وقام وزير العمل بتكرمي )150( عامل 
وط���ن، وع���دد م��ن ال��ع��ام��الت يف اأم��ان��ة عمان 
يف  للعاملني  العامة  النقابة  وقامت  ال��ك��ربى، 
للعمال  ومالية  معنوية  هدايا  بتقدمي  البلديات 

املكرمني مبنا�شبة عيد العمال.   
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ال�شتقطاب  م��ن  ح��ال��ة  الأردن  �شهد 
اجل��م��اه��ري ال��ت��ي مت���ت يف ك��اف��ة م��دن 
املجتمع  فئات  و�شمت  اململكة  وحمافظات 
م�شروع  و�شعهم  الذين  املختلفة  وقطاعاته 
قانون �شريبة الدخل يف �شف واحد بعد ان 
و�شلت احلكومة بطرحها هذا امل�شروع الى 
مرحلة القطيعة لي�ص مع الفقراء ومتو�شطي 
الجتماعية  الفئات  م��ع  ب��ل  فقط  ال��دخ��ل 

والقت�شادية املختلفة.  

وهو  جديدًا  لي�ص  هذا  احلكومة  نهج  اإن 
ا�شتمرار لنهج احلكومات ال�شابقة امل�شتند 
�شد  اأج��ل  م��ن  اجلباية  اأ�شكال  تنويع  ال��ى 
العجز املزمن لي�ص يف املوازنة العامة فقط 
والناجت  القت�شادية  املوؤ�شرات  كافة  يف  بل 
الدولية  املوؤ�ش�شات  لتوجيهات  الإذعان  عن 
حماربته  جتري  الذي  امل�شت�شري  والف�شاد 
وا�شح  اإج��راء  اتخاذ  بدون  فقط  بالأقوال 
علمًا باأن حماربة الإ�شراف ونتائج الف�شاد 

النقاب��ة العامة ت�ض��ارك يف اإ�ضراب الثالث��ني من اآيار وتدع��و العاملني يف 
القطاع امل�ضريف واملايل الى مزيد من الدعم لكافة الفعاليات الراف�ضة للم�ضروع

حراك جماهريي وا�ضع يف مواجهة م�ضروع قانون �ضريبة الدخل

رف�ض امل�ضروع ي�ضكل حالة ا�ضتقطاب تعيد الى 
الأردن األقه ولل�ضعب الأردين كرامته

رئي�ص النقابة العامة م�شاركا يف ا�شراب الثالثني من اآيار
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للوطن  ت�شمن  وقفه  ثم  ومن  جدي  ب�شكل 
اللجوء  العجز بدًل من  ل�شد  م�شدرًا هامًا 
الى ال�شغط على املواطنني بفئاتهم املختلفة 
الحتجاجات  تفجر  الى  اأدى  ال��ذي  الأم��ر 
احلالية  احلكومة  لنهج  الراف�شة  الأخ��رة 
وامل��ط��ال��ب��ة ب��اإ���ش��الح الأو����ش���اع م��ن خالل 
الف�شاد  ملحاربة  وحقيقية  جدية  اإج��راءات 

وت�شحيح الأو�شاع القت�شادية. 
القانوين  )املمثل  نقابتنا  �شاركت  لقد 
لآلف العاملني يف القطاع امل�شريف واملايل 
اآيار،  من  الثالثني  اإ�شراب  يف  والتاأميني( 
وكذلك املئات من العاملني يف القطاع الذين 
وا�شتجابوا  للدفاع عن م�شاحلهم  حتركوا 
لدعوة الهيئة الإدارية للنقابة للم�شاركة يف 

كافة الفعاليات الراف�شة مل�شروع القانون.
وب��ع��د ال��ن��ج��اح امل��م��ي��ز ل��ه��ذا الإ���ش��راب 
بكافة  العامة  للنقابة  الإدارية  الهيئة  تهيب 
امل�شاركة  يف  ال�شتمرار  اأجل  من  العاملني 

بهذه الفعاليات وتو�شيع قاعدة الدعم لها، 
فاإجراءات احلكومة وم�شاريعها و�شلت الى 
احلائط  ال��ى  ظهورهم  واأو�شلت  جيوبهم 
لهذه  الت�شدي  عدم  حال  ويف  لت�شريعها، 
الإج��راءات فاإن الأم��ور لن تقف عند هذا 
احلد، و�شت�شتمر الإجراءات احلكومية التي 
الأرقام  الى  وت�شتند  الإمالءات  الى  ت�شتند 
الجتماعية  ال��ن��ت��ائ��ج  ال���ى  ال��ن��ظ��ر  ب���دون 

والقت�شادية على املواطنني .

اأع�شاء الهيئة الدارية بعد امل�شاركة يف ال�شراب
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ا�ص��درت الهيئة الداري��ة للنقابة 
العامة بيانًا ناق�صت فيه بنود امل�صروع 
امل�ص��روع  عل��ى  مالحظاته��ا  واب��دت 

وتالي��اً ن���س البي��ان:
بقلق  العامة  للنقابة  الإداري���ة  الهيئة  تتابع 
�شريبة  قانون  لتعديل  احلكومي  التحرك  بالغ 

واملبيعات  ال��دخ��ل 
وذل��ك يف حلقة 
م������ن ح���ل���ق���ات 
الإج�������������راءات 
احل����ك����وم����ي����ة 
ال���ه���ادف���ة ال��ى 
زي������ادة ج��ب��اي��ة 
الأم�������������������وال، 
العجز  ملعاجلة 
امل��������زم��������ن يف 

العامة  امل���وازن���ة 
املالية  احل��ك��وم��ي��ة  ال�شيا�شات  ال���ى  وال��ع��ائ��د 
املتتابعة  للحكومات  ال��ع��اب��رة  والق��ت�����ش��ادي��ة 
وامل�شتندة الى فل�شفة اأ�شا�شها اإمالءات �شندوق 
النقد والبنك الدوليني يف ظل ا�شت�شراء الف�شاد 
يجعل  الذي  الأمر  املتنامي،  والإنفاق احلكومي 
ال�شريبية  الإي���رادات  وزي��ادة  املديونية  زي��ادة 
املختلفة  احلكومات  على  الأ�شهل  الطريق  هو 

ملعاجلة الأخطاء احلكومية املرتاكمة. 
وهي  ال��ع��ام��ة  للنقابة  الإداري�����ة  الهيئة  اإن 
تراقب احلوارات ال�شكلية التي ينظمها الفريق 

القت�شادي يف احلكومة مع فعاليات وموؤ�ش�شات 
مدنية واقت�شادية، والتي لن توؤدي الى اأي تغير 
لتوؤكد  امل�شروع،  عليه  ي�شتند  ال��ذي  الفكر  يف 
باأن اجلهة الوحيدة القادرة على وقف م�شل�شل 
وجيوبهم من  املواطنني  العتداء على مداخيل 
خالل تعديل الت�شريع هي جمل�ص النواب الذي 
اأن  ي��ف��رت���ص 
ق��ادرًا  يكون 
تلبية  ع��ل��ى 
م��ت��ط��ل��ب��ات 
امل������واط������ن������ني 
اأ���ش��ح��اب ال��ق��رار 
يف و�شول اأع�شائه 
ال������ى م���واق���ع���ه���م، 
وذل�������ك م����ن خ���الل 
ب�شكله  امل�������ش���روع  رد 
احلايل، اأو اإدخال التعديالت 
ال�شرورية عليه، والى حني ظهور نتيجة مناق�شة 
امل�شروع يف املجل�ص فاإن الهيئة الإدارية للنقابة 
الأ�شواء على عدد من اجلوانب  ت�شلط  اأن  تود 
القانون،  م�شروع  ت�شويق  خاللها  من  يتم  التي 
علمًا باأن هنالك العديد من املالحظات الأخرى 

على التعديل:
عام  منذ  الثالث  ه��و  املطلوب  التعديل  ان 
2010، الأمر الذي يتنافى مع �شرورة ا�شتقرار 
كافة  اأن  ال���ى  اإ���ش��اف��ة  ال��ه��ام��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
التعديالت تت�شمن العديد من املواد التي حتقق 

بي��ان النقاب��ة العام��ة للعاملين  ف��ي المص��ارف والتأمين والمحاس��بة  
والمبيع��ات الدخ��ل  ضريب��ة  لقان��ون  الجدي��د  المش��روع  ح��ول  األول 
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عن  الأم���وال  جباية  زي��ادة  يف  احلكومة  ه��دف 
طريق ال�شريبة. 

ي�����ش��اع��د ع��ل��ى ج��ذب  ال��ت��ع��دي��ل ل  ان ه���ذا 
ان  ذل��ك  على  والدليل  الأجنبية  ال�شتثمارات 
ال�شريبة  ن�شبة  يرفع  املادة )10(  التعديل على 
اإ�شافة   )%40( ال��ى   )%35( من  البنوك  على 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ل��غ��اي��ات   )%1( ن�����ش��ب��ة  ال���ى 
الى  الن�شبة  التي ترفع هذه  الأخرى  وال�شرائب 
حوايل )45%( وعند مالحظة ان ال�شتثمارات 
 ،)%50( ت��ق��ارب  البنوك  ق��ط��اع  يف  الأجنبية 
يالحظ مدى التاأثر ال�شلبي لهذا التعديل على 
التعديل  اعتماد  الى   اإ�شافة  ال�شتثمارات  هذه 
الغرامات  تغليظ  على  احل��الت  من  الكثر  يف 

واملخالفات. 
غر  اآخر  تخفي�ص  القانون  م�شروع  يت�شمن 
باإلغاء  وذل��ك  الإع��ف��اءات  �شقف  على  مبا�شر 
واملكلفني  العمل  لأ�شحاب  املمنوحة  الإعفاءات 
الأفراد مقابل نفقات العالج، والتعليم، والإيجار، 
وفوائد قرو�ص الإ�شكان، واملرابحة على ال�شكن 
بحد  والقانونية  والهند�شية  الفنية  واخلدمات 

اأق�شى مقداره اأربعة الف دينار. 
القانون تعدياًل مبا�شرًا على  ت�شمن م�شروع 
 )24000( من  بتخفي�شها  الإع��ف��اءات  �شقف 
ومن  ل��الأ���ش��رة،  دي��ن��ار   )16000( ال��ى  دي��ن��ار 
للفرد  دي��ن��ار   )8000( ال��ى  دي��ن��ار   )12000(
الأمر الذي يوؤدي الى دخول �شريحة جديدة من 
املواطنني ب�شكل فوري ومع مرور الزمن الى فئة 

دافعي ال�شرائب. 
ال�شبابية  امل��واد  من  ع��ددًا  امل�شروع  ت�شمن 
التي متنح ملدير ال�شريبة �شالحيات ا�شتثنائية 

مثل ما ورد يف املادة 24 / ثانيا / الفقرة د والتي 
تن�ص على اأن “للمدير ان ي�شدر قرارًا يفر�ص 
مبوجبه �شريبة دخل حد اأدنى على املكلفني، اأو 
املهن،” وتاأتي  اأ�شحاب  من  املكلفني  من  فئات 
�شالحياته يف هذا املجال مطلقة بدون اأية قيود. 
دفع  من  املتهربني  القانون  م�شروع  يكافئ 
ال�شريبة قبل اإقرار هذا امل�شروع وذلك “باإعفاء 
عن  قطعية  �شرائب  عليه  ا�شتحق  مكلف  ك��ل 
هذا  نفاذ  لتاريخ  ال�شابقة  ال�شريبية  الفرتات 
القانون من الغرامات والفوائد �شريطة التقدم 
امل�شتحقة  ال�شريبية  الأر���ش��دة  ت�شوية  بطلب 

خالل فرتة 180 يومًا من �شريان القانون.”  
الى  ت�شر  العامة  للنقابة  الإداري��ة  الهيئة  ان 
الى  ت��ه��دف  ل  الآن  ال��ت��ي جت��ري  ال��ل��ق��اءات  ان 
والأفراد  املختلفة  املوؤ�ش�شات  براأي  ال�شتئنا�ص 
كافة  من  رف�شًا  يالقي  الذي  القانون  مب�شروع 
تعديله، ويف هذا  اأجل  املجتمع وذلك من  فئات 
ان  العامة  للنقابة  الإداري��ة  الهيئة  ترى  املجال 
م�شل�شل  وق��ف  على  ال��ق��ادرة  ال��وح��ي��دة  اجل��ه��ة 
خالل  من  هو  املواطنني  حقوق  على  الع��ت��داء 
احلكومية  ال���ق���رارات  اأو  الت�شريعات  تعديل 
ي�شع هذا  ال��ذي  الأم��ر  النواب  قبل جمل�ص  من 
املجل�ص اأمام م�شوؤولياته يف هذه الفرتة احلرجة 

والق�شية الهامة. 

عمان يف 2018/5/17
الهيئة الإدارية للنقابة العامة 
للعاملني يف امل�صارف والتاأمني 
واملحا�صبة
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» �شكراً جزياًل 
بعدها  ثم  بال�شيا�شة  قلياًل  احلديث  من  مانع  ل  اأنه  اأعتقد 
النقابات  جميع  يف  عليها  نتفق  التي  املالحظات  اإل��ى  ندخل 
والفريق  ورئي�شها  احلكومة  لتحميل  مياًل  ل�شت  واأنا  العمالية، 
القت�شادي فيها م�شوؤولية هذا التعديل، فما يجري من �شنوات 
اإلى  النهاية  يف  ت��وؤدي  ومالية  اقت�شادية  اإج���راءات  من  عديده 
احلد من اإمكانيات املواطنني والعمال هو عبارة عن نهج م�شتند 
وهذه  اأي�شًا،  مرجعيات  اإل��ى  وم�شتند  اقت�شادية،  فل�شفة  اإل��ى 
املرجعيات توجه احلكومة والفريق امل�شوؤول عن اتخاذ مثل هذه 
اأن يتهرب  اأي بلد  اإلى اتفاقيات ل ي�شتطيع  الإجراءات ا�شتنادًا 
ا�شتمرار  هو  الأخر  التعديل  هذا  يف  ح�شل  ما  وبالتايل  منها، 
اأَُعقب على حديث  ل�شيا�شات عديده خمتلفة بدليل اأنه واأنا هنا 
الت�شريعي،  التعديل يحقق ال�شتقرار  اأّن هذا  الوزير من  معايل 
فنحن من عام 2010 �شهدنا اربع تعديالت على قانون �شريبة 
اأنه حتى ن�شمي  اأعتقد  الدخل، وبطبيعة احلال كمح�شلة لذلك 
الأمور باأ�شمائها يجب اأن نقول اإن م�شروع القانون هو ا�شتمرار 
للتعديالت ال�شابقة التي كان الهدف منها هو اجلباية، واجلباية 
�شببها اأن هناك عجز يف موازنة الدولة، وهو عجز تاريخي مزمن 
لي�ص املواطنون م�شوؤولني عنه، واإمنا امل�شوؤول عنه هو احلكومات 
تلجاأ  وبالتايل  تتبعها،  التي  واملالية  القت�شادية  وال�شيا�شات 
اإيراداتها  زي��ادة  اأج��ل  من  و�شيلة  اأي  عن  البحث  اإل��ى  احلكومة 
املديونية  هو  الأول  الطريق  طريقني:  اإل  جتد  ول  العجز،  ل�شد 
املحلي  للناجت  بالن�شبة  ج��ّدًا  خطر  م�شتوى  اإل��ى  و�شلت  التي 
يعني يف جمال احلديث عن  الدخل،  واأي�شًا �شريبة  الإجمايل، 
تفا�شيل امل�شروع من املعروف اأن خط الفقر حوايل األف دينار اأو 
اأقل قلياًل وعندما نقول اإن الإعفاءات �شتخف�ص من )12 الف( 
لل�شخ�ص اإلى )8000 ( ومن ) 24 الف( اإلى) 18000 ( للعائلة، 

هذا يعني اأننا نتحدث عن م�شتوى قريب جّدًا من خط الفقر.
وبراأي وكافة النقابات العمالية على هذا الراأي اأن تخفي�ص 

ال�شقف هو عودة اإلى الوراء، ومد يد احلكومة يف جيوب املواطنني 
�شتح�شل  التي  وال��زي��ادة  الت�شخم  العتبار  بعني  الأخ���ذ  م��ع 
كافة  تلغي  التي   )36( امل��ادة  اأي�شًا  هناك  ثانيًا  الأ�شعار،  على 
وفوائد  والإيجار،  وامل�شت�شفيات،  بالتعليم،  املتعلقة  الإعفاءات 
الهند�شية  واخلدمات  ال�شكن،  على  واملرابحة  الإ�شكان  قرو�ص 
بحدود )4 الآف(. يف جانب احلديث عن ت�شجيع ال�شتثمارات 
الأجنبية وهذه نقطة مهمة فعندما ترتفع ال�شريبة على البنوك 
واأنا رئي�ص نقابة العاملني يف البنوك اإلى )40%( بدًل من) %35 
( بالإ�شافة اإلى ) 1%( ت�شجيع البحث العلمي و�شرائب اأخرى 
ت�شل القتطاعات على اأرباح البنوك اإلى حوايل )45%(، فاإن 
هذا ل ي�شاعد على جذب ال�شتثمار الأجنبي بل هو �شار لهذا 
ال�شتثمار خا�شة عندما نعلم باأن ن�شبة ال�شتثمارات الأجنبية 
يف القطاع امل�شريف تقارب )50%( بالإ�شافة اإلى اأن هذه الن�شب 
حتد من امكانيات البنوك وتزيد من تعقيد العالقة بني اإدارات 

البنوك والعاملني فيها وتنعك�ص �شلبّيًا على املتعاملني معها.
املتهربني  يكافئ  القانون  م�شروع  فاإن  ذلك  اإلى  بالإ�شافة   
عليه  ا�شتحقت  مكلف  كل  باإعطاء  وذل��ك  ال�شريبة  دف��ع  من 
نفاذ  لتاريخ  ال�شابقة  ال�شريبية  الفرتات  عن  قطعية  �شرائب 
بطلب  التقدم  �شريطة  والفوائد  الغرامات  من  القانون  ه��ذا 
( يوم  امل�شتحقة خالل فرتة )180  ال�شريبية  الأر�شدة  ت�شوية 

من �شريان القانون.«

“مش��روع القان��ون ال يحق��ق االس��تقرار وه��و اس��تمرار للتعدي��ات 
الس��ابقة الت��ي ته��دف إىل زي��ادة الجباي��ة لس��د العج��ز يف املوازن��ة”

مداخل��ة الدكتور حيدر رش��يد يف اجتماع املجلس االقتص��ادي االجتماعي مع 
الفريق االقتصادي الحكومي حول مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل واملبيعات

اجتماع املجل�ص القت�شادي مع الفريق الوزاري
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بقلق  العامة  للنقابة  الإداري��ة  الهيئة  تتابع 
املطالب  من  للحكومة  املتعنت  املوقف  بالغ 
ق��ان��ون  م�����ش��روع  �شحب  ب�����ش��رورة  ال�شعبية 
الإج��م��اع  رغ���م  وامل��ب��ي��ع��ات  ال��دخ��ل  �شريبة 
ال�شعبي من كافة فئات املجتمع لهذا امل�شروع 
املزيد من  الى جباية  بالأ�شا�ص  يهدف  الذي 
الأموال ل�شد العجز يف املوازنة العامة الناجت 
وتنفيذا  املتعاقبة  احلكومية  ال�شيا�شات  عن 

لتوجيهات املوؤ�ش�شات الدولية. 
�شتطال  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  اح���ك���ام  اإن 
ال��ذي  الأم���ر  القت�شادية  القطاعات  كافة 
قراراتها  وتعار�ص  احلكومة  تخبط  يعك�ص 
�شوء  ويف  وامل���واط���ن،  ال��وط��ن  م�شالح  م��ع 
العامة  للنقابة  الإداري����ة  الهيئة  ف��اإن  ذل��ك 
القطاع  يف  العاملني  ال��زم��الء  بكافة  تهيب 
امل�شريف واملايل والتاأميني للم�شاركة يف كافة 
واإذا  القانون،  مل�شروع  الراف�شة  الفعاليات 
اآليات حمددة  يحدد  الذي  العمل  قانون  كان 
لإعالن الإ�شراب من قبل النقابات العمالية 
اإج���راءات  الآل��ي��ات  ويرتب على جت��اوز ه��ذه 
يحتم  ذلك  فاإن  يتجاوزها  من  بحق  قانونية 
يف  العاملني  الزمالء  جميع  نطالب  اأن  علينا 
القطاع بالتعبر عن رف�شهم مل�شروع القانون 

وامل�شاركة ملن ي�شتطيع يف الفعاليات ال�شعبية 
القانون  م�شروع  �شحب  اأجل  من  تنظم  التي 
وفئاتهم  املواطنني  ا�شتهداف  عن  والتوقف 
املختلفة، مبا يف ذلك امل�شاركة يف الإ�شراب 
الأربعاء  يوم  املهنية  النقابات  له  دعت  الذي 
النقابة  الى جانب  املوافق 30 / 5 / 2018  

وجلانها املختلفة.
لنعمل جميعًا من اأجل رف�س م�صروع 
على  والإ�صرار  الدخل  �صريبة  قانون 

�صحبه . 

الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملني 
يف امل�صارف والتاأمني واملحا�صبة
عمان يف 29 / 5 / 2018

رفض مشروع قانون الضريبة ودعوة العاملني واألعضاء 
للمشاركة يف كافة النشاطات الرافضة للمشروع

بيان النقابة العامة الثاين

لقانون  ال��راف��ض��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  وامل��ش��ارك��ة  ال��ج��ه��ود  ت��وح��ي��د 
املتعنت ال��ح��ك��وم��ة  م��وق��ف  م��واج��ه��ة  ف�����ي  ال��ض��ري��ب��ة ض����رورة 
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ايتها الزميالت اأيها الزمالء: 

العامة  للنقابة  الإداري���ة  الهيئة  تابعت 
م���وق���ف احل���ك���وم���ة امل�����ش��ت��ق��ي��ل��ة امل��ت��ع��ن��ت 
حتقيق  اأج��ل  من  الوقت  ك�شب  وحماولتها 

الإمالءات اخلطرة باأية و�شيلة ممكنه . 
عما  �شيء  يف  يختلف  ل  النهج  ه��ذا  اإن 
ال�شابقة  احل��ك��وم��ات  ك��اف��ة  عليه  داأب����ت 
اثبتت  احلكومة  هذه  اأن  الهامة  والق�شية 
غر  لأنها  قراراتها  عن  ترتاجع  مل  باأنها 
قادره على تنفيذ املهمة ال�شعبة بت�شويب 
الخ���ت���اللت ال��ت��ي ت��ر���ش��خ��ت يف ال��و���ش��ع 
الق��ت�����ش��ادي وامل����ايل م��ع ال��ف�����ش��اد ال��ذي 
احلال  لهذا  الو�شول  الى  وادى  ا�شت�شرى 
باأنهم  علما  ثمنه  املواطنون  �شيدفع  الذي 

غر قادرين على حتمله . 
داأبت  الذي  النهج املدمر  اإن جتاوز هذا 

عليه كافة احلكومات ال�شابقة يتطلب اأن تعيد 
احلكومة املكلفة النظر يف كافة ال�شيا�شات 
القت�شادية واملالية التي اأو�شلت الأمور ال 
ما هي عليه الن وال�شتناد الى راأى ال�شعب 
املوؤ�ش�شات  و�شما�شرة  الفا�شدين  وحماربة 

الدولية وا�شتعادة الأموال املنهوبة.
 اإن الهيئة الإدارية للنقابة اإذ توؤكد دعمها 
جمل�ص  وملوقف  ال�شارع  حلركة  وتاأييدها 
بال�شتمرار  املهنية  النقابات  يف  النقباء 
بالإجراءات الت�شعيدية حتى �شحب م�شروع 
قانون ال�شريبة ومن ثم احلوار على اأر�شيه 
القطاع  بالزمالء يف  تهيب  فاإنها  متكافئة، 
بامل�شاركة  وال��ت��اأم��ي��ن��ي  وامل���ايل  امل�����ش��ريف 
اليها  الدعوة  يتم  التي  الفاعليات  بكافة 
اأجل �شمان �شحب امل�شروع دفاعا عن  من 
م�شاحلهم وم�شلحة عائالتهم واأبنائهم .

وال��ت��أم��ني  امل��ص��ارف  يف  للعاملني  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  ب��ي��ان 
وامل���ح���اس���ب���ة  ال���ث���ال���ث ح�����ول ال����ت����ط����ورات األخ�����ره

امل��ت��ب��ع  ب���ال���ن���ه���ج  ب����ل  ب����األش����خ����اص  ل���ي���س���ت  امل���ش���ك���ل���ة    -

-  الحلول الجزئية وترحيل األزمة ليس هو الحل واملطلوب االستمرار يف رفض 
مشروع قانون الضريبة حتى سحبه والحوار على أرضية احرتام رأي الشعب 

م��ط��ال��ب��ه  امل��ك��ل��ف��ة  ال��ح��ك��وم��ة   -
ب���إع���ادة ال��ن��ظ��ر ب��ك��اف��ة ال��س��ي��اس��ات 
االق������ت������ص������ادي������ة وامل�����ال�����ي�����ة 

واملالي  املصريف  القطاع  يف  العاملون   -
والتأميني هم أول املتضررين بتحول األالف 
منهم لدافعي ضرائب يف حال إقرار املشروع 



عقد موؤمتر العمل العربي اجتماعات دورته اخلام�شة والأربعني 
 –  8 الفرتة من  املنظمة( وذلك خالل  القاهرة )مقر  يف مدينة 
الثالثة  الإنتاج  اأط��راف  15 / 4 / 2018م مب�شاركة ممثلني عن 
يف الأردن )العمال واحلكومة واأ�شحاب العمل(، وقد تراأ�ص وزير 
ال�شيد هاين  الى  بالإ�شافة  للحكومة  الأردين ممثاًل  الوفد  العمل 
عدنان  من  كاًل  العمل  اأ�شحاب  وعن  ال��وزارة  عام  اأمني  خليفات 
رئي�ص  احلم�شي  وزياد  الأردن  �شناعة  غرفة  رئي�ص  الراغب  اأبو 
غرفة جتارة عمان وعدنان غيث، وعن العمال وفد برئا�شة مازن 
اأبو  وخالد  الأردن  عمال  لنقابات  العام  الإحت��اد  رئي�ص  املعايطة 
اأع�شاء املكتب التنفيذي،  مرجوب وهمام املعايطة وخالد الزيود 
كما ح�شر املوؤمتر ثالثة نواب من بينهم النائب خالد الفناط�شة 

نائب رئي�ص الإحتاد، بالإ�شافة الى ع�شوين من جمل�ص الأعيان. 
ت�ضمن جدول اأعمال املوؤمتر البنود التالية: 

البند الأول: ت�ضمن ما يلي:

• العربي 	 العمل  ملكتب  العام  املدير  تقرير  الأول:  الق�شم 
التحولت  العربية،  العمل  اأ���ش��واق  »ديناميكية  بعنوان 

وم�شارات التقدم«. 
• منظمة 	 واإجن��ازات  ن�شاطات  عن  تقرير  الثاين:  الق�شم 

العمل العربية خالل عام 2017.    
البند الثاين: النظر يف قرارات وتو�شيات جمل�ص الإدارة وت�شمن: 

• عر�س عام لقرارات وتو�شيات جمل�س الإدارة. 	
العمل  منظمة  اإدارة  جمل�ص  دورت��ي  اأعمال  نتائج  عن  تقرير 
العربية ما بني الدورة )44( والدورة )45( ملوؤمتر العمل العربي. 
البند الثالث: متابعة تنفيذ قرارات موؤمتر العمل العربي. 

البند الرابع: امل�شائل املالية واخلطة واملوازنة. 

البند اخلام�س: تطبيق اتفاقيات وتو�شيات العمل العربية. 
العربي  العمل  ملكتب  العام  املدير  مذكرة  ال�صاد�س:  البند 
حول الدورة )107( ملوؤمتر العمل الدويل الذي �شيعقد يف مدينة 

جنيف خالل �شهر حزيران 2018. 
والنظامية  الد�شتورية  الهيئات  ت�شكيل  ال�صابع:  البند 

مبنظمة العمل العربية. 
جمل�ص اإدارة منظمة العمل العربية حتى عام 2020. 

هيئة الرقابة املالية حتى عام 2020. 
جلنة احلريات النقابية مبكتب العمل العربي حتى عام 2020. 

جلنة �شوؤون عمل املراأة العربية حتى عام 2020. 
البند الثامن: امل�شوؤولية الجتماعية ملوؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص. 
التناف�شية  حت�شني  يف  ودوره���ا  الإنتاجية  التا�صع:  البند 

وزيادة النمو. 
 )46( الدورة  اأعمال  وجدول  مكان  حتديد  العا�صر:  البند 

ملوؤمتر العمل العربي / ني�شان 2019. 
يف  ع�شوًا  املعايطة  م��ازن  الزميل  امل��وؤمت��ر  انتخب  وق��د  ه��ذا 
جمل�ص اإدارة املنظمة عن الدورة القادمة 2018 – 2020 ممثاًل 
لفريق العمال والعني رابحة الدبا�ص ع�شوًا يف جلنة �شوؤون املراأة 
العامة  النقابة  من  احلياري  و�شحر  للحكومات  ممثلة  العربية 
للعاملني يف البلديات ع�شوًا يف جلنة �شوؤون املراأة العربية ممثلة 

لفريق العمال. 
وكان املوؤمتر قد انتخب عدنان اأبو الراغب ع�شوًا احتياطيًا يف 
جمل�ص اإدارة املنظمة عن فريق اأ�شحاب العمل اإل اأنه تنازل عن 

الع�شوية ل�شالح ممثل اأ�شحاب العمل يف العراق. 

اتحاد نقابات عمال األردن يشارك يف أعمال الدورة 45 ملؤتمر العمل العربي

املؤتمر ينتخب رئيس إتحاد عمال األردن عضوًا يف مجلس إدارة املنظمة
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الوفد الردين يف املوؤمتر
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ممثا التحاد نقابات العمال
الدكتور حيدر رشيد يشارك يف اجتماع املكتب التنفيذي 

لاتحاد الدولي للنقابات ملنطقة آسيا والباسفيك
���ش��ارك ال��دك��ت��ور ح��ي��در ر���ش��ي��د ممثاًل 
يف  الأردن  عمال  لنقابات  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
التنفيذي  للمكتب  ع�شر  ال��راب��ع  الجتماع 
اآ�شيا  ملنظمة  للنقابات  ال���دويل  ل��الحت��اد 
�شنغافورة  يف  عقد  وال���ذي  والبا�شفيك، 
خالل الفرتة من 9�2018/5/10 ويف موؤمتر 
الدويل  الحتاد  عقده  الذي  العمل  م�شتقبل 
للنقابات بتاريخ 2018/5/11، وذلك برفقة 
الزميل جالل بوال�شة ع�شو املجل�ص املركزي 

لحتاد نقابات العمال.
بارو  �شارون  ال�شيدة  الجتماع  افتتحت 
للنقابات(  ال��دويل  لالحتاد  العام  )الأم��ني 
الأمني  نائب  ديالو  مامادو  ال�شيد  وح�شره 
من  ع�شوًا  ع�شر  ثمانية  ح�شره  كما  العام 
الحتادات العمالية املختلفة يف منطقة اآ�شيا 
املراقبني  من  لعدد  بالإ�شافة  والبا�شفيك 
الحتاد  موظفي  من  والفنيني  وامل�شت�شارين 

الدويل.
ت�شمن جدول اأعمال الجتماع بعد اإقرار 
البحث  احل�شور،  اأ�شماء  وتثبيت  اجل��دول 
يف التقرير املايل لعام 2017 والذي ت�شمن 
فقد  الثاين  البند  اأم��ا  البنود،  من  العديد 
لالحتاد  الرابع  للموؤمتر  التح�شر  ت�شمن 
الدويل للنقابات )ملنطقة اآ�شيا والبا�شفيك( 

وا�شتعرا�ص جدول العمال وكذلك التح�شر 
للموؤمتر الدويل للنقابات وا�شتعرا�ص جدول 
البيان  م�شروع  اإل��ى  اإ�شافة  املوؤمتر  اأعمال 
اخلتامي والق�شايا املتعلقة بد�شتور الحتاد، 
من  ي�شتجد  م��ا  بند  يف  الج��ت��م��اع  ون��اق�����ص 
اأعمال حتديد مكان انعقاد الجتماع القادم 

للمكتب التنفيذي.
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بزيارة  العامة  النقابة  رئي�ص  ر�شيد  حيدر  الدكتور  ق��ام 
جماملة الى �شيتي بنك حيث قدم التهنئة الى نور جرار الرئي�ص 
وذلك  اجلديد  من�شبها  يف  تعيينها  مبنا�شبة  للبنك  التنفيذي 
بح�شور روان مبارك مدير دائرة املوارد الب�شرية وجرى خالل 
الزيارة البحث يف تعزيز التعاون بني النقابة والبنك وخا�شة يف 

جمال التدريب.  

رئي��س النقاب��ة العامة  يهنئ  ن����ور ج���رار الرئيس 
التنفي��ذي الجدي��د لس��يتي بنك بمنصبه��ا الجديد

آرنس��ت آند يون��غ والنقابة العام��ة تؤكدان 
على التعاون املش��رتك ف�ي مج��ال التدريب

ال�شريك  ب��ك��ر  ب�شر  ال�����ش��ي��دان  ق���ام 
يف  ال�شريك  الكركي  وحممد  امل�����ش��وؤول 
الى  ب��زي��ارة  ي��ون��غ  اآن���د  اآرن�����ش��ت  �شركة 
النقابة العامة التقيا فيها برئي�ص النقابة 
العامة، حيث مت بحث اآلية تعزيز التعاون 
امل�����ش��رتك ف��ي��م��ا ب��ني ال�����ش��رك��ة وم��رك��ز 
التدريب امل�شريف واملايل والعمايل التابع 
املدققني  م�شاركة  خ��الل  م��ن  للنقابة 
العمل  بور�شات  ال�شركة  البنوك يف  على 

امل�شرفية التي ينظمها املركز.  

�شاركت النقابة العامة يف الوقفة الرمزية التي نظمتها جلنة 
املراأة وال�شباب يف احتاد نقابات عمال الأردن مبنا�شبة الحتفال 

بيوم املراأة العاملي يف الثامن من اآذار. 
نائب  اخلطيب  �شمارة  الزميل  الرمزية  الوقفة  الى  ان�شم 
رئي�ص النقابة العامة، والعاملون يف النقابة، وعدد من امل�شاركني 
الأخرى،  العمالية  والنقابات  الحتاد  يف  والعاملني  وامل�شاركات 
ال��دورة  يف  وال��دار���ش��ات  الدار�شني  من  جمموعة  ان�شمت  وق��د 
اجلامعيني  للخريجني  ال�شامل  التدريبي  الربنامج  من  الرابعة 
اجلدد املنعقدة يف النقابة العامة للعاملني يف امل�شارف والتاأمني 
واملحا�شبة يف حينه الى الوقفة التي تخللها عدد من الكلمات من 

قبل بع�ص امل�شاركات والقادة النقابيني. 
هذا ومن املعلوم اأن املنظمات واجلمعيات الن�شائية والنقابات 
رمزًا  باعتباره  العاملي  املراأة  بعيد  العامل حتتفل  اأنحاء  كافة  يف 
ويف  حققتها  التي  والإجن����ازات  وت�شحياتها  امل���راأة  لن�شالت 
العديد من الدول يعترب هذا العيد مبثابة حمطة من اأجل تقييم 
التقدم لق�شايا  امل�شتقبلية ملزيد من  الإجنازات وو�شع اخلطط 

املراأة.  

النقابة العامة تشارك يف الوقفة الرمزية 
بمناسبة يوم املرأة العاملي
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امل�����ش��ارف  يف  للعاملني  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  ���ش��ارك��ت 
والتاأمني واملحا�شبة يف عدد من الن�شاطات التي عقدتها 
منظمة العمل الدولية، و�شارك فيها ممثلون عن النقابات 

العمالية املختلفة. 
رئي�ص  نائب  اخلطيب  �شمارة  الزميل  ���ش��ارك  فقد 
والت�شديق  التدريب  حول  عمل  ور�شة  يف  العامة  النقابة 
الوطني  )الربنامج  النتائج  على  القائمة  الإدارة  على 
للعمل الالئق يف الأردن( والتي عقدت يف فندق بري�شتول.  
ت�شمنت الور�شة البحث يف مقدمة لالإدارة القائمة على 
كما  الالئق،  للعمل  الوطني  الربنامج  اإط��ار  يف  النتائج 
ناق�شت الور�شة يف اجلل�شة الثانية مو�شوع الإدارة القائمة 
الثالثة  اجلل�شة  يف  اأما  والتقييم،  والر�شد  النتائج  على 

القطري  الربنامج  )حوكمة  ق�شية  الور�شة  ناق�شت  فقد 
مف�شل  �شرح  ال��ى  امل�شاركون  واأ�شتمع  ال��الئ��ق(،  للعمل 
حول الأدوار وامل�شوؤوليات والهيئات املكونة ملنظمة العمل 

الدولية واملكتب. 
الهيئة  ع�شو  الأ���ش��م��ر  �شالح  ال��زم��ي��ل  ���ش��ارك  كما 
عقدتها  التي  العمل  ور�شة  يف  العامة  للنقابة  الإداري���ة 
منظمة العمل الدولية ليوم واحد يف مبنى الإحتاد العام 
لنقابات العمال، و�شارك بها ممثلون عن نقابات العاملني 
ال�شحية،  واخلدمات  اخلا�ص،  والتعليم  امل�شارف،  يف 
واخل���دم���ات ال��ع��ام��ة، وال��غ��زل وال��ن�����ش��ي��ج، وال��ك��ه��رب��اء، 
وال�شناعات الغذائية، والنقل اجلوي وذلك حول م�شروع 

التدقيق على النوع الجتماعي. 

النقاب��ة العامة تش��ارك يف ورش��ات عمل ح��ول »الربنامج الوطني 
للعم��ل الائ��ق« و»مش��روع التدقي��ق عل��ى الن��وع االجتماع��ي«

كابيتال  اإدارة  زالت  ل  الآن  حتى 
بنك ترف�ص ال�شتجابة ملطلب النقابة 
البنك  يف  ال��ع��ام��ل��ني  مب��ن��ح  ال��ع��ام��ة 
اأ�شوة  ع�شر  ال�شاد�ص  ال�شهر  رات��ب 
بالغالبية العظمى من البنوك العاملة 
اأرب��اح  يف الأردن، وذل��ك رغم زي��ادة 

البنك خالل عام 2017. 
العامة  للنقابة  الإدارية  الهيئة  ان 
ال�شاد�ص  ال�شهر  رات��ب  اأّن  تعترب  اذ 
ت��وؤك��د  ف��ي��ه  للعاملني  ح��ق  ه��و  ع�شر 
باإقرار  املطالبة  يف  �شت�شتمر  باأنها 
العمل  قانون  الى  م�شتندة  هذا احلق 
�شوء  ويف  احل��ق،  ه��ذا  منحها  ال��ذي 
للنقابة  الإداري��ة  الهيئة  وجهت  ذلك 
مذكرة الى اإدارة البنك بتاريخ 26 / 
4 / 2018 ت�شمنت جملة من املطالب 
م�شرتك،  اجتماع  يف  بحثها  اأجل  من 

لهذه  الإدارة  ا�شتجابة  عدم  وب�شبب 
كتاب  بتوجيه  النقابة  قامت  املطالب 
 /  5  /  15 بتاريخ  العمل  وزي��ر  ال��ى 
بتحويل  الإي��ع��از  منه  طلبت   2018
النزاع العمايل مع البنك الى مندوب 
التوفيق ا�شتنادًا لإحكام قانون العمل 
امل��ذك��رة  ت�شمنت  ح��ي��ث  الأردين، 

املطالب التالية: 
• ال�شاد�ص 	 ال�شهر  رات��ب  منح 

ع�����ش��ر ل��ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني يف 
البنك.

• ل�شندوق 	 ن��ظ��ام  ا�شتحداث 
الدخار يف البنك.

• تعديل نظام قرو�ص الإ�شكان 	
يف  به  املعمول  ال�شلف  ونظام 

البنك.

• ت���ع���دي���ل ع�������الوة ال����زوج����ة 	
والأولد. 

• العامالت 	 فتح ح�شانة لأبناء 
يف البنك ح�شب اأحكام قانون 

العمل الأردين.
• العامة 	 الأو���ش��اع  يف  البحث 

للعاملني يف البنك.

العمل  وزارة  ت��دخ��ل  ت��ط��ل��ب  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة 
بنك ك��اب��ي��ت��ال  إدارة  م��ع  ال��ع��م��ال��ي  ال���ن���زاع  ل��ح��ل 

•  با�شم ال�شامل	
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تتقدم الهيئة اإلدارية للنقابة العامة للعاملين
 في المصارف والتأمين والمحاسبة

وجمل�س اإدارة مركز التدريب امل�شريف  واملايل 
والعمايل وهيئة حترير جملة احلوار

بالتهنئة والتريك الى كافة الزميالت والزمالء

 اأع�شاء النقابة العامة وكافة العاملني  يف القطاع امل�شريف 
واملايل والتاأميني  والى الطبقة العاملة االأردنية وال�شعب 

العربي يف كل اأنحاء الوطن العربي الكبري وذلك

مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك
وقرب حلول عيد الفطر ال�شعيد 2018 

متمنين أن يعيدها هللا علينا
 وقد تجاوز شعبنا وأمتنا العربية
 المحن التي تواجهها وأن تنتصر

 على اعدائها المختلفين
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  بالتعاون مع

 
   صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

 تعلن
  من السابعةللدورة  ح باب التسجيلعن فت

الجدد لخريجي الجامعات  لبرنامج التدريبي الشامل المجانيا  
 (2018 / 7 / 1تاريخ اعتبارا من ) أسابيع ثمانية: مدة البرنامج •
 :ميزات البرنامج •
 والمصرفي المالي المجال في للعمل بالبرنامج الملتحقين وتأهيل تدريب -
 التدريبي البرنامج خريجيلتدريب  والمصرفية المالية المؤسسات مع التعاون -
 بالبرنامج للملتحقين شهرية مالية مواصالت وبدل مكافأتصرف  -
 للناجحين معتمدة شهاداتمنح  -

 :بالبرنامج شروط االلتحاق •
 أن يكون الملتحق أردني الجنسية  -
 خصصات العلوم المالية واإلداريةأن يحمل الملتحق شهادة جامعية من إحدى الجامعات المعترف بها في أحد ت  -
 الجامعات خالل العامين األخيرينأن يكون الملتحق خريج إحدى   -
 بالبرنامج التحاقهفي الضمان االجتماعي حتى تاريخ  ا  يكون الملتحق مشترك الأ  -
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 )training@gtubia.org.jo(: يميلاإل الى بصورة شخصيةترسل السيرة الذاتية مرفقة  

 
 يرجى كتابة )البرنامج التدريبي الشامل( في موضوع اإليميل

النقابة العامة للعاملين في 
 المصارف والتأمين والمحاسبة

مركز التدريب المصرفي والمالي 
 والعمالي



مدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني 
والتقني يرعى حفلي افتتاح واختتام الدورة الخامسة من 

الربنامج التدريبي الشامل “أساسيات العمل املصريف”

هيث��م الخصاونة يثم�ن دور النقابة العامة يف مساعدة خريجي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل

افتتح عطوفة ال�شيد هيثم اخل�شاونة مدير 
عام �شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني 
والتقني اعمال الدورة اخلام�شة من الربنامج 
ال�شامل خلريجي اجلامعات اجلدد  التدريبي 
والذي عقد يف مركز التدريب امل�شريف واملايل 
وتعاون  بدعم  العامة  للنقابة  التابع  والعمايل 
من �شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني 
من  اع��ت��ب��ارًا  �شهرين  مل��دة  و�شامتر  والتقني 

.2018/02/18
الدكتور  رح��ب  الف��ت��ت��اح،  حفل  ب��داي��ة  يف 
حيدر ر�شيد رئي�ص النقابة العامة للعاملني يف 
امل�شارف والتاأمني واملحا�شبة يف كلمته براعي 
الحتفال وبامل�شاركني يف هذه الدورة، واأو�شح 
عن  اعرب  حيث  الربنامج،  عقد  من  الهدف 
والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  ل�شندوق  �شكره 

املهني والتقني، كما دعا رئي�ص النقابة العامة 
امل�����ش��ارك��ني يف ه���ذه ال�����دورة م��ن ال��ربن��ام��ج 
ال��ت��دري��ب��ي ال�����ش��ام��ل ال���ى ����ش���رورة الل��ت��زام 
مل�شتقبلهم  النجاح  مفتاح  واعتباره  بالربنامج 

الوظيفي.
هيثم  ال�شيد  احلفل  راعي  اأكد  جهته،  من 
اخل�شاونة على �شرورة ا�شتفادة امل�شاركني يف 
هذا الربنامج من اأجل تطوير انف�شهم، وزيادة 
تاأهيلهم ل�شوق العمل، واأعرب عن تثمينه لدور 
النقابة العامة يف م�شاعدة ال�شباب اخلريجني 
عن طريق تاأهيلهم ل�شوق العمل امل�شريف، واأكّد 
اأهمية هذا الربنامج ودوره يف امل�شاعدة  على 
على ت�شغيل ال�شباب م�شرًا الى ا�شتمرار دعم 
املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  �شندوق 

والتقني لهذا امل�شروع الهام.

19 م��ج��ل��ة ال��ح��وار

نش��اطات مركز التدريب المصرف��ي  المالي والعمالي
 

 

                                                                 
  بالتعاون مع

 
   صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

 تعلن
  من السابعةللدورة  ح باب التسجيلعن فت

الجدد لخريجي الجامعات  لبرنامج التدريبي الشامل المجانيا  
 (2018 / 7 / 1تاريخ اعتبارا من ) أسابيع ثمانية: مدة البرنامج •
 :ميزات البرنامج •
 والمصرفي المالي المجال في للعمل بالبرنامج الملتحقين وتأهيل تدريب -
 التدريبي البرنامج خريجيلتدريب  والمصرفية المالية المؤسسات مع التعاون -
 بالبرنامج للملتحقين شهرية مالية مواصالت وبدل مكافأتصرف  -
 للناجحين معتمدة شهاداتمنح  -

 :بالبرنامج شروط االلتحاق •
 أن يكون الملتحق أردني الجنسية  -
 خصصات العلوم المالية واإلداريةأن يحمل الملتحق شهادة جامعية من إحدى الجامعات المعترف بها في أحد ت  -
 الجامعات خالل العامين األخيرينأن يكون الملتحق خريج إحدى   -
 بالبرنامج التحاقهفي الضمان االجتماعي حتى تاريخ  ا  يكون الملتحق مشترك الأ  -
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 يرجى كتابة )البرنامج التدريبي الشامل( في موضوع اإليميل

النقابة العامة للعاملين في 
 المصارف والتأمين والمحاسبة

مركز التدريب المصرفي والمالي 
 والعمالي



- الدكتور حيدر ر�صيد يف حفل اأختتام الدورة اخلام�صة: 
»�صلتنا قوية ب�صندوق الت�صغيل والتدريب الذي يدعم هذه الدورات معنويًا 

وماديًا«

اإخواين الأعزاء،

امل�شريف  التدريب  مركز  اإدارة  جمل�ص  وبا�شم  العامة  للنقابة  الإداري���ة  الهيئة  با�شم 
واملايل والعمايل اأرحب بعطوفة الأخ هيثم اخل�شاونة مدير عام �شندوق الت�شغيل والتدريب 
والتعليم املهني والتقني، وعندما تفتتح هذه الدورة وتختتم برعاية من مدير عام �شندوق 
اأننا على �شلة قوية بهذه املوؤ�ش�شة الهامة وهذه فر�شة لأن يرى مدير  الت�شغيل فهذا يعني 

عام ال�شندوق هذا الإجناز الذي نحققه على اأر�ص الواقع. 
يف جانب اآخر، اأرحب بكم جميعًا واأبارك لكم تخرجكم بعد اإمتام متطلبات الدورة، كما 
اأتوجه بال�شكر للمدربني الذين �شاركوا يف هذه الدورة، وهم على م�شتوى عال من الكفاءة، 

ونحن نختار اأف�شل املدربني املعروفني.  
جيدة  اأخبار  وهذه  املوؤ�ش�شات  بع�ص  يف  العمل  با�شر  بع�شكم  باأن  �شررت  لقد  طبعًا، 
وتوؤكد باأننا جنحنا يف حتقيق مبداأ التدريب من اأجل الت�شغيل، ويف هذا املجال فكلما كان 
عدد امل�شتغلني من املتدربني اأكرب يعترب جناحًا للنقابة ومركز التدريب، ولهذا اأتوجه لكم 
با�شتمرار التوا�شل مع املركز ب�شكل �شريع وتزويدنا برقم ال�شرتاك يف ال�شمان الجتماعي 
حتى نتمكن من اإبالغ ال�شندوق بذلك اأوًل باأول.   مرة ثانية، اأهاًل و�شهاًل بكم وبعطوفة 
مدير عام ال�شندوق، ولأنه راعي الحتفال فاأنا متاأكد باأن لديه الكثر ليقوله لكم و�شيكون 

كالمه مفيدًا ومن�شجمًا مع واقع احلال و�شيتم بعد ذلك ت�شليمكم �شهادات التخرج.
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نش��اطات مركز التدريب المصرف��ي  المالي والعمالي
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	•كلمة ال�صيد هيثم اخل�صاونة يف حفل اأختتام 
الدورة اخلام�صة: 

»هذه الدورات تك�صبكم اخلربة العملية بال�صافة 
للمعرفة التي ح�صلتم عليها يف درا�صتكم«.

الن�شاط  ه��ذا  على  التدريب  ومركز  النقابة  »اأ�شكر 
املميز«

والتقينا  عدنا  اننا  ج��ّدًا  �شعيد  واأن��ا  اخلر  �شباح  اأوًل 
مرة اأخرى، فعند الفتتاح قبل �شهر ون�شف اأو �شهرين بال�شبط، وقفنا نف�ص هذه 
مدار  على  لنا  تكونت  التي  خربتنا  من  نعطيكم  اأن  وحاولنا  قلياًل،  وتكلمنا  الوقفة 

�شنني طويلة. 
انا �شعيد جّدًا ان بع�شكم ا�شتفاد من هذه الدورة وح�شل على فر�شة عمل واأمتنى 
اأي�شا كما تف�شل الدكتور باأن الذي يح�شل على وظيفة يعلمنا باأنه قد توظف لأن ذلك 
يح�شب اجنازًا لنا، ولأن الأ�شا�ص هو الت�شغيل، فعندما يعمل اأحدكم يعترب برناجمنا 
ناجحًا، وكلما ارتفعت ن�شبة امل�شتغلني من هذا الربنامج بالتاأكيد يعترب موؤ�شر جناح 
لنا وللربنامج وهذا ي�شجعنا على ان ن�شتمر يف متويل مثل هذه الن�شاطات، الدكتور 
هو ع�شو معنا يف جلنة التمويل ويعرف كيف جتري اأ�ش�ص التمويل لدينا لذلك اذا 
انتم حققتم زيادة يف املعرفة واملعلومات واخلربة العملية فهذا يكون فعاًل موؤ�شرًا 

على ان هذه الدورة حققت اهدافها.
 حقيقًة اأن القطاع امل�شريف واملايل يعترب من القطاعات الواعدة التي فيها فر�ص 
عمل يف امل�صتقبل، الأنه كلما ت��صع الن�صاط االقت�صادي كلما احتاج الى القطاع امل�صريف 
واملايل ب�شكل عام وبالتايل �شيكون لدينا فر�ص عمل جديدة و�شوف يحتاج الى عمال 
وباحثني عن عمل جدد، واإن اخلربة العملية والدورات هذه هي عبارة عن اكت�شابكم 
لهذه اخلربة العملية بالإ�شافة للمعرفة التي ح�شلتم عليها يف درا�شتكم باجلامعات. 
بودي اأن ا�شكر طبعا الدكتور حيدر وا�شكر النقابة العامة للعاملني يف امل�شارف، 
التابع لها على اهتمامهم بهذا القطاع  التدريب امل�شريف واملايل والعمايل  ومركز 
باع طويل وخربة طويلة  له  لأن  الدكتور  بجديد على  لي�ص  وطبعًا هذا  الذي متثلوه 
يف هذا املجال، واأمتنى لكم التوفيق و�شكرًا جزياًل للمدربني ولكل من �شارك على 
اإجناح هذا الربنامج التدريبي وان �شاء اهلل ناأمل ان نلتقي يف برامج قادمة باأذن 
اهلل مع م�شاركني جدد او حتى معكم انتم يف دورات رفع كفاءة متقدمة اكرث، �شكرا 
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نش��اطات مركز التدريب المصرف��ي  المالي والعمالي
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لكم واهلل يعطيكم العافية والف مربوك .
زي��ن��ة  امل�����درب�����ة  •	
خ���ب���رة   – خ�����رف�����ان 

م�صرفية:

»ت������ق������وم ال���ن���ق���اب���ة 
ب���ج���ه���ود م�������ش���ك���ورة  يف 
التدريبي  الربنامج  هذا 
امل�شوؤولية   مبداأ  لتعزيز 

من  ا���ش��ا���ش��ّي��ا  ج����زءًا  يعترب  ال���ذي  املجتمعية 
اخلريجني  لتهيئة  امل�شتقبلية  ال�شرتاتيجيات 
لدخول �شوق العمل وامل�شاهمة الفاعلة  للحد من 

م�شكلة البطالة.
املكثف  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  ي��ع��ت��رب 
برناجمًا �شاماًل يحتوي على العمليات امل�شرفية 
يف البنوك بالإ�شافة الى املحاور التدريبية التي 
تتعلق بتنمية املهارات ال�شلوكية وال�شخ�شية مثل 
مما   اخلدمة،  يف  والتميز  والتوا�شل  الت�شال 
وتقليل  امل�شاركني  �شخ�شية  �شقل  يف  ي�شاعد 

الفجوة بني التعليم الكادميي و�شوق العمل.
ل��ل��ن��ق��اب��ة ممثلة  ال�����ش��ك��ر  ب��ج��زي��ل  اأت���وج���ه 
ال��دور  على  فيها   والعاملني  اع�شائها  بجميع 
املتدربني  جميع  لتمكني  حتققه  ال��ذي  الفاعل 
بكفاءة  الأردين  ال��ع��م��ل  ل�����ش��وق  ال���دخ���ول  م��ن 
والتميز”. التقدم  م��ن  م��زي��دا  اآم��ل��ني   عالية، 

	••املدرب ر�صدي اللبان 
م�صريف:  – خبر 

»ت�����ع�����ت�����رب ال������������دورة 
الربنامج  م��ن  اخلام�شة 
ال����ت����دري����ب����ي ال�������ش���ام���ل 

للجهود  ا�شتمرارا  اجلدد  اجلامعات  خلريجي 
امل�شكورة التي تقوم بها النقابة العامة للعاملني 
ياأتي  والذي  واملحا�شبة  والتاأمني  امل�شارف  يف 
�شمنا يف �شياق ال�شتثمار يف الإن�شان الأردين.

بن�شبة  التدريبية  ال��دورات  هذه  متيزت  لقد 
امل���واد  امل�����ش��ارك��ني خ�����ش��و���ش��ًا واأن  ع��ال��ي��ة م��ن 
التدريبية رافقتها اأمثلة وتطبيقات حتاكي الواقع 
املتدربني  فهم  تعميق  يف  �شاهم  مم��ا  العملي، 
هذه  ان  كما  امل�شريف،  للعمل  العملية  للجوانب 
من  وا�شتح�شانًا  اقبال  لقت  التدريبية  الدورات 
النتقال  ب�شهولة  ميكنهم  الذين  املتدربني  قبل 
ومن  املكثف  التدريب  من  التالية  املرحلة  اإل��ى 
ثم اللتحاق بالعمل يف اأي من املوؤ�ش�شات املالية 

وامل�شرفية بكل ثقة وجدارة.
والعاملني  النقابة  اع�شاء  بقدرات  اثق  انني 
ب��ه��ا ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ه���ذا ال��ربن��ام��ج م��ن حيث 
ا�شرتاتيجية  وو�شع  با�شتمرار،  تطويره وحتديثه 
اأوًل الى توفر قاعدة �شلبة  طويلة املدى تهدف 
للمتدربني ينطلقون منها لتعزيز قدراتهم املهنية، 
على  مب�شرفيني  برفده  الوطن  خلدمة  وثانيًا 

اأعلى م�شتوى من اخلربات العلمية والعملية.”

���ص��م��ر  امل���������درب  •	
قاقي�س – خبر م�صريف:

اإل  ب��داي��ًة  ي�شعني  »ل 
اأن اأبارك اجلهود الطيبة 
املبذولة للمبادرة املميزة 
النقابة  بها  قامت   التي 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 

امل�شارف والتاأمني واملحا�شبة وكذلك الداعمني 

آراء المدربي��ن والمش��اركين في الدورة الخامس��ة من  البرنامج التدريبي الش��امل
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لهذا الربنامج ال�شتثنائي كاأول بادرة من نوعها 
على م�شتوى القطاع امل�شريف الذي ي�شمل كافة 
على  ذل��ك  دل  واإن  امل�����ش��ريف،  العمل  ج��وان��ب 
�شيء فاإمنا يدل على الهتمام  املبا�شر لتطوير 
امل�شرفية  التخ�ش�شات   خريجي  من  ال�شباب 
جزئيات  لكافة  العملية  واخل����ربات  باملعرفة 
وحتفيزهم  وحثهم  امل�شرفية  املهنة  وحيثيات 
الذات،  وتطوير  وال�شتدامة،  ال�شتمرارية  على 
واكت�شاب خربات مميزة من خالل بناء قدراتهم 
وتاأهيلهم ب�شمولية املعرفة لتمكينهم من مواكبة 
والن��ت��ق��ال من  ل��الأع��م��ال،   والزده����ار  التقدم 
العملية  احل��ي��اة  مرحلة  اإل��ى  ال��درا���ش��ة  مرحلة 
لتحمل امل�شوؤولية ورفع الثقة بالنف�ص وك�شر كافة 
احلواجز النف�شية لي�شهل عليهم العبور بطريقة 
�شل�شة، حيث يغطي هذا الربنامج كافة اجلوانب 
وال��ن��واح��ي  وامل�����ش��ان��دة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل�شرفية 
بالتعامل  ال�شخ�شية  املهارات  وتطوير  القانونية 
مع الزمالء ومع العمالء بطريقة مهنية حرفية 
امل�شرفية  العمليات  لكافة  ال�شمولية  والتغطية 

بتفا�شيلها.
بال�شكر  اأت��ق��دم  اأن  ي�شرفني  اخل��ت��ام  ويف 
وت�شعى  �شعت  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  لكافة  امل��و���ش��ول 
ك��وادره  وتطوير  امل�شريف  بالقطاع  ل��الإرت��ق��اء 
وت�شليحهم ب�شمولية املعرفة من خالل اخلربات 

املميزة التي �شاهمت بهذا الربنامج.” 

	••املتدربة اإ�صالم املر�صود – الدورة اخلام�صة:
ال����دورة  »ال��ت��ح��ق��ت يف 
الربنامج  م��ن  اخلام�شة 
التي  ال�����ش��ام��ل  ال��ت��دري��ب��ي 
العامة  النقابة  يف  عقدت 
امل�����ش��ارف  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 

والتاأمني واملحا�شبة بالتعاون مع �شندوق الت�شغيل 
بعنوان  وال��ت��ق��ن��ي  امل��ه��ن��ي  والتعليم  وال��ت��دري��ب 
»ا�شا�شيات العمل امل�شريف«، وقد مت طرح موا�شيع 
مفيدة وهامة يف جمال عمل البنوك حيث كانت 
عليه  ملا ح�شلت  وذلك  مهمة يل  فيها  م�شاركتي 
الذين  امل��درب��ني  من  وقيمة  هامة  معلومات  من 
ياألوا جهدًا يف اي�شال املعلومة املطلوبة، وقد  مل 
يف  معمقة  معلومات  ال����دورة  ه��ذه  يل  ا���ش��اف��ت 
التي  املعلومات  اأث��رت  حيث  تخ�ش�شي،  جم��ال 
النظرية،  اجلامعية  درا�شتي  يف  عليها  ح�شلت 
وقد كانت فر�شة ثمينة يل و لزمالئي للح�شول 
فاإنني  عليه،  وبناء  التطبيقية،  املعلومات  على 
اتقدم بجزيل ال�شكر للنقابة العامة وعلى راأ�شها 
الدكتور حيدر ر�شيد على جهودها يف اتاحة هذه 
الفر�ص الثمينة، واعلم جيدا اأن املوظف املوؤمتن 
على مهنته وموؤ�ش�شته ل ينتظر حمدًا ول �شكورًا 
لكن الواجب يقت�شي علينا اأن نقدم ال�شكر والثناء 
ملن ي�شتحق لن هذا يربز لالأجيال القادمة قدوة 
اأنكم  بجدارتكم  اثبتم  وانتم  العمل  يف  �شاحلة 
ترفع  فلمثلكم  والإخ���ال����ص،  ال��ت��ف��اين  يف  ق���دوة 
القبعات واأرجو من اهلل اأن يبقيكم مثال يحتذى 
من قبل اجلميع لي�شرو على خطواتكم يف العمل 

والجناز.« 

	•املتدربة مي�صاء خليفات – موظفة �صندوق 
الت�صغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني:

وبعد  �شراحة،  »بكل 
الط���������الع ع�����ن ق���رب 
الربنامج  حمتوى  على 
ال���ت���دري���ب���ي ال�����ش��ام��ل 
»اأ����ش���ا����ش���ي���ات ال��ع��م��ل 
تعقده  ال��ذي  امل�شريف« 
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النقابة العامة للعاملني يف امل�شارف والتاأمني 
بهذا  النقابة  تهنئة  يل  يطيب  واملحا�شبة، 
العمل الرائع، ملا له من اأثر على املتدربني من 
والعملية وال�شخ�شية، حيث  العلمية  النواحي 
ان الربنامج يقدم للمتدربني فر�شة حقيقية 
واقع  العملية من  واملعرفة  ناحية اخلربة  من 
لهم  يتيح  كما  الردن،  يف  امل�شريف  العمل 
التطبيق  لروؤية  البنوك  يف  التدريب  فر�شة 

الفعلي لالأدوات امل�شرفية.
خربة  ذات  ب�شرية  بقوى  معزز  الربنامج 
ع��ال��ي��ة ت��ق��دم ل��ل��م��ت��درب��ني خ��ال���ش��ة الأع��م��ال 
امل�شرفية، وكيفية جتنب اي خطاأ ميكن اأن يقع 
فيه موظف البنك لتفادي م�شكالت اأكرب، كما 
معظم  لتغطي  كافية  كانت  الربنامج  مدة  اأن 
جوانب الأعمال امل�شرفية وتطبيقاتها العملية.
اإدارة امل�شروع يف النقابة ب�شكل عام كانت 
وبا�شتمرار على توا�شل مع الطلبة وتاأخذ اي 
مالحظات على الربنامج بعني العتبار، كما 
كانت تتيح للطلبة اإمكانية تقييم املدربني من 

نواحي �شخ�شية اأو علمية اأو تطبيقية.
من  املزيد  وبانتظار  للنقابة،  �شكري  اكرر 

الدورات والربامج الرائدة يف املجال.”

�صندوق  موظفة   – ال�صلبي  دان��ا  املتدربة  •	
الت�صغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني:

�شكر  اأود  »ب����داي����ًة،  
القائمني على هذا  جميع 
ب��دءًا  الناجح   الربنامج 
ممثلة  النقابة  ادارة  من 
الدكتور  النقابة  برئي�ص 

حيدر ر�شيد واإدارة التدريب يف املركز التدريبي 
التعليمية  البيئة  وف��رت  والتي  للنقابة  التابع 
املنا�شبة ، وحر�شت على التوا�شل مع املتدربني 
وال��دورة  للمدربني  بالن�شبة  اآرائ��ه��م  وتقييم 
ب�شكل عام ، كما ا�شكر املدربني على جهودهم 
وخرباتهم تفانيهم  على  تدل  والتي   الكبرة 

العالية .
منحنا هذا الربنامج الفر�شة للتعرف على 
بتطبيقها  البنوك  تقوم  التي  العمليات  بع�ص 
وط���رق  ال��ب��ن��وك،  ادارات  م��ك��ون��ات  وع��ل��ى 
ا�شتقطاب الأموال، واعادة ا�شتثمارها وبع�ص 
حتقيق  اج��ل  من  للبنوك  الخ��رى  العمليات 
هام�ص ربح، كما ح�شلنا على نظرة عامة يف 
العمل امل�شريف ال�شالمي ودوره يف القت�شاد 
التزييف  عمليات  ال��ى  بالإ�شافة  ال��ق��وم��ي، 
احلياة  يف  املهمة  املهارات  وبع�ص  والتزوير 

املهنية.
للنقابة  ���ش��ك��ري  اأك����رر  ان  اأود  خ��ت��ام��ًا، 
من  مزيدًا  متمنية  الربنامج  على  والقائمني 
النجاح والتقدم وبانتظار املزيد من الدورات 

والربامج املفيدة.”

	•املتدرب عمار اأبو فرحة – الدورة اخلام�صة:

ال�شامل  التدريبي  الربنامج  اأهمية  »تكمن 
خل��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات 
يعمل  ان����ه  يف  اجل�����دد 
ع���ل���ى ����ش���د ال���ف���ج���وة 
خمرجات  بني  النا�شئة 
ومتطلبات  اجلامعات، 
�����ش����وق ال��ع��م��ل ح��ي��ث 
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ان����ه ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اخل��ري��ج��ني 
ال��ع��ل��م��ي��ة وع��ل��ى �شقل  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن 
طبيعة  م��ع  لتتنا�شب  �شخ�شياتهم 
ب�شكل  يعتمد  ال���ذي  امل�����ش��ريف  العمل 
املوظف، وذلك  �شخ�شية  على  كبر 
املوا�شيع  بكافة  تزويدهم  خ��الل  م��ن 
ال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي جت���ري يف 
املدربني  من  جمموعة  يد  على  البنوك 
الطويلة  اخل���ربات  ا���ش��ح��اب  الك��ف��اء 
على  قادرين  ليكونوا  امل�شاركني  لتاأهيل 
امل�صريف مما  امل��ج��ال  يف  االن���خ���راط 
مينحهم الف�شلية يف �شوق العمل لنهم 
توؤهلهم  التي  ميتلكون اخلربة  ا�شبحوا 
لهذا العمل،  ومما مييز هذا الربنامج 
انه مل يكتفي باجلانب النظري فقط اذ 
للتدرب  اخلريجني  بتن�شيب  يقوم  ان��ه 
مت  ما  كل  وممار�شة  البنوك  يف  العملي 
العمل  وروؤي��ة  الربنامج  خالل  اكت�شابه 

على ار�ص الواقع.
لإدارة  بال�شكر  اأت��ق��دم  النهاية  يف 
الدكتور  برئي�شها  العامة ممثلة  النقابة 
حيدر ر�شيد على جهوده لإتاحة الفر�شة 

يل لالنخراط يف هذا الربنامج.«

ال��دورة   – ال�ق�ا�صي  خ�ال�د  امل��ت��درب  • •	
اخلام�صة: 

واأمتناين  �شكري  بعظيم  اأتقدم  »بدايًة 
للنقابة العامة للعاملني بامل�شارف والتاأمني 
اإداري���ني  م��ن  فيها  والعاملني  واملحا�شبة 

وعلى  وم��درب��ني 
�شعادة  راأ���ش��ه��م 
»حيدر  الدكتور 
قدمه  »ملا  ر�شيد 
من���وذج  م���ن  يل 
رائ������ع ُي��ح��ت��ذى 

برفدي  الربنامج  ه��ذا  �شاهم  حيث  ب��ه، 
مبعرفة اأ�شا�شيات العمل امل�شريف وتهيئتي 
معرفة  م��ن  مَتكنت  حيث  العمل،  ل�شوق 
الإ�شالمي  ب�شقيه  امل�شريف  العمل  كيفية 
باملعرفة  �شقلي  يف  �شاهم  مما  والتجاري 
امل�شرفية  املمار�شات  واأه���م  التطبيقية 
اجلامعية،  املرحلة  خالل  افتقدناها  التي 
الربنامج  ل��ه��ذا  ت��ق��دي��ري  م��ن  زاد  ومم��ا 
واملمار�شات  التطورات  اخر  على  احتواوؤه 
بك�شف الأن�شطة اخلداعية وغر القانونية 
بالأوراق التجارية و�شوق العمالت، ف�شال 
والتعليمات  الت�شريعات  باأهم  رف��دي  عن 
الربنامج  ه��ذا  �شاهم  حيث  امل�شرفية، 
من  العمل  ل�شوق  مماثلة  لأج��واء  بتهيئتي 
ال�قت، والتعامل  حيث االن�صباط، وادارة 
بحرفية مع كافة التطورات احلديثة، مما 
فر�شة  على  للح�شول  امل��ت��درب  ي�شاعد 
هذا  �شينعك�ص  حيث  املحلي  بال�شوق  عمل 
قدرات  وتعزيز  البطالة  حجم  تقليل  على 

اخلريجني.«
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حول )مهارات كشف التزييف والتزوير واالحتيال املصريف(
مركز التدريب يعقد ورشة خاصة ملوظفي بنك ستاندرد تشارترد

ر�صيد حيدر  الدكتور  	•كلمة 
وهو  ال�شالح  م��راد  بالأ�شتاذ  اأرح��ب  بداية 
عن  امل�����ش��وؤول  ت�شارترد  �شتاندرد  بنك  ممثل 
تنظيم هذه الدورة، وله الف�شل يف التعاون بني 
اأجمد  بالأ�شتاذ  اأي�شًا  واأرحب  والبنك،  النقابة 
اأرح��ب  كما  امل��ع��روف،  امل�شريف  اخلبر  عطية 
بكم واأنتم موظفني يف بنك �شتاندرد الذين لهم 
ف�شل كبر يف دعم م�شاريع التدريب التي تقوم 
بها النقابة التي متثل العاملني يف كافة البنوك 

من خالل القانون.
هامتان  نقطتان  ه��و  عليه  الرتكيز  اأود  م��ا 
اأول  هو  ت�شارترد  �شتاندرد  بنك  اأن  هي  الول��ى 
بنك قدم ملركز التدريب دعمًا �شهريًا متوا�شاًل، 
بالإ�شافة اإلى ذلك فاإن الأ�شتاذ اأحمد اأبو عيده 

مدير عام بنك �شتاندرد ت�شارترد هو اأول مدير 
ور�شات  م��ن  تدريبية  ور���ش��ة  بافتتاح  ق��ام  ع��ام 

مركز التدريب.
عالقتنا  اأن  رغ��م  اأن��ه  هي  الأخ��رى  والنقطة 
اأن ذلك ل مينع  اإل  اإيجابية  البنوك  اإدارات  مع 
ال�شهر  راتب  تعميم  الآن  حتاول  اأن  من  النقابة 
�شمنها  ومن  البنوك  كافة  على  ع�شر  ال�شاد�ص 

بنك �شتاندرد ت�شارترد.

ال�صالح مراد  ال�صيد  	••كلمة 
فنحن  حيدر  ال��دك��ت��ور  اإل��ى  بال�شكر  اأت��وج��ه 
باأننا  نقول  اأي �شيء ل  النقابة يف  بال�شراكة مع 
ندعم النقابة بل نحن �شركاء معها، وما ي�شر 
�شحيح.  والعك�ص  علينا  ينعك�ص  النقابة  على 
ومركز التدريب هذا من اأح�شن املراكز التدريبية 

واملايل  امل�شريف  التدريب  ثنائي بني مركز  بتعاون 
ور�شة  املركز  عقد  ت�شارترد  �شتاندرد  وبنك  والعمايل 
)مهارات  حول  وذلك  البنك  ملوظفي  خا�شة  تدريبية 
يوم  امل�شريف(  والحتيال  والتزوير  التزييف  ك�شف 
الور�شة كاًل  افتتح  بتاريخ 2018/02/17 وقد  ال�شبت 
من الدكتور حيدر ر�شيد رئي�ص النقابة العامة وال�شيد 
بنك  يف  امل�شرفية  اخل��دم��ات  مدير  ال�شالح  م��راد 
�شتاندرد ت�شارترد، واأدار الور�شة واأعد مادتها العلمية 
الور�شة  ه��ذه  تنظيم  ويعترب  عطية،  اأجم���د  ال�شيد 
واملوؤ�ش�شات  النقابة  بني  الإيجابي  التعاون  على  مثاًل 

امل�شرفية العاملة يف الأردن يف جمال التدريب.

نش��اطات مركز التدريب المصرف��ي  المالي والعمالي
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يقوم  ل  املركز  اأن  هو  تعلمونه  ل  وما  املوجودة، 
بتدريب موظفي البنوك فقط، بل يقوم بتدريب 
اخلريجني اجلدد من خالل برامج تدريبية ملدة 
�صهرين يتم اإعداد امل�صاركني فيها لالنخراط يف 

�شوق العمل امل�شريف.
فنحن  ت�شارترد  �شتاندرد  كبنك  لنا  بالن�شبة 
بنك  م��ن  ونتحول  بالنظام،  بال�شتثمار  نقوم 
ا�شتثمار  واأك���رث  اإل��ك��رتوين،  بنك  اإل���ى  تقليدي 
ح�شل للبنك هو يف جمال اإدارة املوارد الب�شرية 
وجود موظفني  دون  يتطور  اأن  والنظام ل ميكن 
اأهم  وم��ن  م�شرفية  دورات  خ��الل  من  موؤهلني 
هذه الدورات دورة ك�شف التزييف والتزوير، واأنا 
�شخ�شّيًا قمت باأخذ هذه الدورة عام 2005 بعد 
ع�شر �شنوات بلغوين مت اإبالغي ب�شرورة اأخذ هذه 
الدورة، وقتها مل اأكن مرتاحًا لأنها �شادفت يوم 
الأ�شتاذ اجمد  الدورة هو  اأعطانا  والذي  عطلة، 
عطية، ولن تتوقعوا كم كانت الدورة ممتعة، وكنا 

نتحدث الآن هناك اأ�شياء ن�شمع بها لأول مرة.
ل اأريد الإطالة عليكم �شكرا لكم حل�شوركم 
يف يوم عطلة، واإن �شاء اهلل ت�شتفيدون، وال�شكر 
واهلل  حيدر  للدكتور  و���ش��ك��رًا  اأجم��د  لالأ�شتاذ 

يعطيكم العافية.

للور�صة العلمية  	•املادة 
مفهوم التزوير والتزييف. -

ك�شف التواقيع املزورة. -
التواقيع ال�شحيحة والتواقيع املزورة. -
وامل��ح��ررات  - وامل�شتندات  الوثائق  تزوير 

وال�شيكات وو�شائل  الك�شف عنها .
الختام واأ�شاليب ك�شف تزويرها. -
الب�شمات ومميزاتها وفوائدها. -
الأوراق  - وتقليد  وت��زوي��ر  تزييف  ك�شف 

النقدية بالأ�شاليب العلمية .
اختبار تقييمي. -

الور�صة: يف  امل�صاركني  	•اأ�صماء 
ال�شيد قي�ص علي �شكيب. -
ال�شيد �شيف نهار دبابنة. -
ال�شيد معاوية جهاد حممد خ�شاونة. -
ال�شيد عبداهلل وائل عودة. -
ال�شيد جميل مفلح القماز. -
ال�شيد اإ�شماعيل �شمر دميا�شي. -
ال�شيد حممد »حممد عايد« اأبو دهماز. -
ال�شيد حممد عبدالكرمي الدحيات. -
الفا�شلة دانة �شهيل اأبو بكر.  -
الفا�شلة حنني عبداحلكيم هيكل. -
الفا�شلة رزان حممد احللبي. -
ال�شيد مراد عديل احلجازين. -
الفا�شلة �شناء جميل الق�شار. -
الفا�شلة دانيا حممود املعاين. -

نش��اطات مركز التدريب المصرف��ي  المالي والعمالي



م��ج��ل��ة ال��ح��وار28

تنفيذ  �شمن برناجمها املكثف على طريق 
برنامج التدريب اخلا�ص بالعاملني يف البنوك 
امل�شريف  التدريب  مركز  عقد  يومني  ومل��دة 
واملايل والعمايل التابع للنقابة دورته الثامنة 
التزييف  ك�شف  م��ه��ارات  ح��ول  والع�شرين 
اأداره��ا  والتي  امل�شريف  والحتيال  والتزوير 
افتتح  وق��د  عطية،  اأجم��د  امل�شريف  اخلبر 
ر�شيد  حيدر  الدكتور  العامة  النقابة  رئي�ص 
الدورة ورحب بامل�شاركني يف الدورة حيث قال:

عطية  اأجمد  وبالأ�شتاذ  جميعًا  بكم  اأُرحب 
التزييف  ك�شف  مهارات  يف  امل�شريف  اخلبر 
و�شهاًل  فاأهاُل  امل�شريف،  والحتيال  والتزوير 
بكم يف نقابتكم وهي التي تلعب دورًا اأ�شا�شيُّا 
الإدارات  اأم���ام  ال��ب��ن��وك  موظفي  متثيل  يف 
اأو  بع�شكم  ان  واعتقد  والدفاع عن حقوقهم، 
منه  ا�شتفدمت  اأو  الدور  هذا  تعرفوا  جميعكم 
مثل  على  الهامة  الأمثلة  وم��ن      ال�شابق  يف 
التي يح�شل  الإ�شافية  الرواتب  الفائدة  هذه 
ع�شر  كاخلام�ص  البنوك  يف  العاملون  عليها 

الورشة التدريبية الثامنة والعشرون حول

مهارات كشف التزييف والتزوير واالحتيال املصريف

م��ج��ل��ة ال��ح��وار28
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وال�شاد�ص ع�شر والتي كان للنقابة دور اأ�شا�شي 
يف حتقيقها يف العديد من البنوك.

عن  اأحت����دث  اأن  اأود  ل  احل���ال  بطبيعة 
املو�شوع كثرًا فنحن الآن يف ور�شة تدريبية 
ومل��ع��ل��وم��ات��ك��م ه���ذه ال��ور���ش��ة ه���ي ال��ث��ام��ن��ة 
موظفي  م��ن  جميعًا  وك��ون��ك��م  وال��ع�����ش��رون، 
البنوك يجب اأن تعلموا ان هذا املركز وهذا 
اأن  املمكن  من  ك��ان  ما  الن�صاط  من  ال�صكل 
يتم دون تعاون البنوك، فعالقتنا كنقابة مع 
وتعاون  الإدارات امل�شرفية هي عالقة حوار 
هذا  يدعم  منها  كبر  وع��دد  غالبيتها  م��ع 
على  كان ذلك  �شواء  ال��دورات  وه��ذه  املركز 
�شكل دعم مادي اأو دعم باإر�شال امل�شاركني، 

واأنا دائمًا اأوؤكد على هذه احلقيقة الهامة.
اأجم��د  وب��الأ���ش��ت��اذ  بكم  اأرح���ب  ثانية  م��ره 
اأنكم �شت�شمعون منه حديثًا  عطية واأنا متاأكد 
على م�شتوى عاٍل من احلرفية واملعرفة فاأرجو 

اأن حت�شلوا على اأكرب قدر من الفائدة.

للور�صة: العلمية  	•املادة 
مفهوم التزوير والتزييف. -
ك�شف التواقيع املزورة. -
التواقيع ال�شحيحة والتواقيع املزورة. -
تزوير الوثائق وامل�شتندات واملحررات  -

وال�شيكات وو�شائل الك�شف عنها.
الأختام واأ�شاليب ك�شف تزويرها. -
الب�شمات ومميزاتها وفوائدها. -
الأوراق  - وتقليد  وتزوير  تزييف  ك�شف 

النقدية بالأ�شاليب العلمية.

الور�صة  يف  امل�صاركني  	•اأ�صماء 
م�شطفى . 1 ب��ا���ش��م  حم��م��د  ال�����ش��ي��د 

اخلما�ص / بنك �شفوة الإ�شالمي.
2 . / الزعبي  ار�شيد  فوؤاد  ايهاب  ال�شيد 

بنك �شفوة الإ�شالمي.
بحبح . 3 ن��ق��ول  جري�ص  يو�شف  ال�شيد 

بنك  امل�شرفية  العربية  املوؤ�ش�شة   /
.ABC

�شليمان / . 4 ال�شيد مهند فتحي حممد 
البنك ال�شتثماري .

اللبدي/ . 5 ح�شني  حممد وهيب  ال�شيد 
البنك ال�شتثماري. 

الن�شة العنود ح�شني �شعيد احلار�ص/ . 6
�شركة اأوراق لال�شتثمار.

ال�شيدة خلود حممد قا�شم الروا�شدة/ . 7
بنك ال�شتثمار العربي.

الظواهره/ . 8 جميل  نوفل  ال�شيد فادي 
بنك �شو�شتيه جرنال.

خلف/ . 9 ع��ارف  كامل  حممود  ال�شيد 
بنك �شو�شتيه جرنال.

ال�شيد ا�شرف جميد جربان مرجي/ . 10
البنك العقاري امل�شري العربي.

بلقر / . 11 �شوقي  عمر  ا���ش��رف  ال�شيد 
البنك العقاري امل�شري العربي.

ال�شيد خالد علي عبداهلل الع�شري/ . 12
البنك العقاري امل�شري العربي.

ال�شيدة �شارة ه�شام عبداهلل دويك / . 13
البنك العقاري امل�شري العربي.
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الأم����ن  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ل��ل��ور���ش��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  	•امل������ادة 
:)Cybersecurity(ال�شيرباين

مبادئ واأ�شا�شيات اأمن املعلومات -
ت��������ع��������ري��������ف الأم����������������������ن ال�����������������ش��������راين   -

ب��اأم��ن  وارت��ب��اط��ه   Cybersecurity
املعلومات

)vcاإدارة  - ال�شيرباين  بالأمن  املتعلقة  املخاطر 
خماطر الأمن ال�شيرباين

�شوابط احلماية من خماطر الأمن ال�شيرباين -
ا�شرتاتيجيات الإ�شتجابة حلوادث اأمن املعلومات  -

املرتبطة مبخاطر الهجوم ال�شيرباين
مقدمة يف احلماية من املخاطر املرتبطة بالأجهزة  -

)Mobile Security( النقالة
-  Cloud( ال�شحابية  احلو�شبة  يف  مقدمة 

بها املرتبطة  واملخاطر   )  Computing
ب��ال��ور���ش��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة الأم���ن  امل�����ش��ارك��ن  	•اأ���ش��م��اء 

:)Cybersecurity( ال�شيرباين
الفا�شلة هالة جمال خليل الغاوي/بنك �شتاندرد . 1

ت�شارترد
بنك . 2 اخل����ويل/  ر���ش��ي��د  في�شل  اأح��م��د  ال�����ش��ي��د 

�شتاندرد ت�شارترد
ال�شتثمار . 3 بنك  العكور/  ريا�ص  �شجى  الفا�شلة 

العربي
الفا�شلة ليلى ابراهيم املدهون/ بنك ال�شتثمار . 4

العربي
�شركة . 5 �شوان/  الدين  عز  ه�شام  �شامر  ال�شيد 

اأوراق لال�شتثمار
ال�شيد م�شطفى يو�شف جميل الق�شاة/ املوؤ�ش�شة . 6

العربية امل�شرفية
البنك . 7 العجل/  �شعيد  زهر  عبدالكرمي  ال�شيد 

الإ�شالمي الأردين
ال�شيد عبدالعزيز �شعيد حممود ابو ديه/ البنك . 8

الإ�شالمي الأردين
البنك . 9 عبابنه/  حم��م��ود  �شليمان  علي  ال�شيد 

العقاري امل�شري
البنك . 10 ي��ح��ي��ى/  ���ش��ري��ف  ع��دن��ان  رن���ا  الفا�شلة 

العقاري امل�شري
الن�شة �شروق م�شطفى/ البنك العقاري امل�شري. 11

مركز التدريب يعقد ورشة تدريبية حول
”)Cybersecurity( األمن السيرباني“

عقد مركز التدريب امل�شريف واملايل والعمايل التابع للنقابة العامة ور�شته التدريبية التا�شعة والع�شرين حول 
»الأمن ال�شيرباين -)Cybersecurity( »على مدار يومني خالل الفرتة من 8 – 9 / 4 / 2018، و�شارك 
فيها موظفون ميثلون عدد من البنوك العاملة يف الأردن واأدار اأعمالها املدرب واخلبر ال�شتاذ ريا�ص جزماوي.  
هذا وقد رحب رئي�ص النقابة العامة الدكتور حيدر ر�شيد يف افتتاح اعمال الور�شة باملحا�شر وبامل�شاركني متمنيًا 

لهم ال�شتفادة الق�شوى منها، نظرًا لأهميتها يف جمال العمل امل�شريف.
ويف نهاية ور�شة العمل قام رئي�ص النقابة العامة بت�شليم ال�شهادات للم�شاركني فيها.

نش��اطات مركز التدريب المصرف��ي  المالي والعمالي



اأ�صدر الحتاد العام لنقابات عمال الأردن 
تنفيذ  عن  احلديث  مبنا�صبة  التايل  البيان 
م�صتودعات  مل�صروع  احلكومة  ملكية  ونقل 
ال�صركة  ا���ص��م  حت��ت  وامل���ط���ارات  ال��ع��ق��ب��ة 
الذي  البيان  �صوء  يف  وذل��ك  اللوج�صتية, 
اأ�صدرته النقابة العامة للعاملني يف البرتول 

والكيماويات يف الأردن بهذا اخل�صو�س.
الأردن  ع��م��ال  لنقابات  ال��ع��ام  الحت���اد  ت��اب��ع 
نقابة  مع  الدائم  والتوا�شل  امل�شتمر  وبالتن�شيق 
العاملني يف البرتوكيماويات ما تتعر�ص له �شركة 
لإنهائها  حماولت  من  الأردنية  البرتول  م�شفاة 
م�شميات  خالل  ومن  ال�شرتاتيجي  دورها  واإلغاء 
خمتلفة ت�شتهدف ت�شفيتها وت�شفية العاملني فيها 
بعد اأن كانت وماتزال �شركة وطنية ت�شكل دعامة 
تقدم  الأردين،  القت�شاد  دعائم  من  اأ�شا�شية 

وموؤ�ش�شات  الأردين  للمواطن  الوطنية  خدماتها 
الوطن �شواء كانوا م�شتثمرين اأم عمال.

وعليه فاإننا اليوم نعرب عن رف�شنا لأي حماولة 
ت�شتهدف هذه ال�شركة ال�شرتاتيجية انطالقًا من 
حر�شنا على مقدرات الوطن وموؤ�ش�شاته، وحفاظًا 
وم�شتقبلهم  ومكت�شباتهم  وحقوقهم  عمالنا  على 
حمذرين  الوظيفي،  واأمنهم  اأبنائهم  وم�شتقبل 
هذه  على  املرتتبة  النتائج  من  نف�شه  الوقت  يف 
املحاولت من فقدان اأكرث من ع�شرة اآلف عامل 
وم�شتفيد لوظائفهم بالإ�شافة الى اأثار ذلك على 
ونهيب  الأردنيني،  املواطنني  من  الآلف  ع�شرات 
م�شلحة  على  ال��غ��ي��ارى  وك��ل  ال��ق��رار  باأ�شحاب 
الوطن واأبنائه الرتوي يف اأي قرار ي�شتهدف وجود 
رئي�شاً  راف��داً  ومازالت  كانت  التي  ال�شركة  هذه 

لقت�شادنا الوطني.

بيان صادر عن االتحاد العام لنقابات عمال األردن

حول تصفية شركة مصفاة البترول األردنية
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أخبار االتحاد العام والنقابات العمالية
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العاملني  لكافة  املعي�شة  غ��الء  ع��الوة  -زي��ادة 
من  اع��ت��ب��ارًا  دي��ن��ارًا   )15( مب��ق��دار  ال�شركة  يف 
تاريخ توقيع التفاقية على اأن يتم البدء ب�شرفها 
�شهر  راتب  مع  اأق�شى  بحد  ال�شركة  يف  للعاملني 
2019/1، ويتم زيادتها بواقع )10( دنانر بحيث 
ت�شبح عالوة غالء املعي�شة )175( دينارًا اعتباًرا 

من تاريخ 2019/1/1. 
لن�شبة  العامة  القاعدة  تعديل  على  -املوافقة 
الق��ت��ط��اع م��ن رات��ب امل��وظ��ف لأغ��را���ص التاأمني 
من  القتطاع  ن�شبة  تخفي�ص  وبالنتيجة  ال�شحي 
راتب املوظف لت�شبح )2%( من الراتب الإجمايل 
بدًل من )4.5%( اعتباًرا من تاريخ 2018/1/1، 
وكذلك وافقت ال�شركة على منح املوظف املنتهية 

اإجمالية  روات��ب  ثالثة  املبكر  بالتقاعد  خدماته 
واملدة  اخلدمة  فرتة  ت�شمل  �شوابط  �شمن  وذلك 
اأدن��ى(  كحد  �شنة  عن  تقل  )ل  للخدمة  املتبقية 
اأن  على  املوظف  خلدمات  ال�شركة  حاجة  وم��دى 
يتم النظر يف كل حالة على حدة من قبل جمل�ص 

اإدارة ال�شركة.
وقعت التفاقية بح�شور وزير العمل �شمر مراد 
ورئي�ص  خليفات  ه��اين  العمل  وزارة  ع��ام  واأم��ني 
املعايطة،  م��ازن  العمال  لنقابات  العام  الحت��اد 
وقد وقع التفاقية عن ال�شركة مدير عام ال�شركة 
املهند�ص عبد الفتاح الدرادكة وعن النقابة رئي�ص 
النقابة العامة علي فالح احلديد واأمني �شر فرع 

الوطنية جمال علقم.              

بعد إعان اإلضراب 

نقابة العاملني بالكهرباء توقع اتفاقية عمل 
جماعية مع شركة الكهرباء الوطنية

بعد اجتماعات متكررة للجنة التعاون امل�شرتكة يف مقر اإدارة ال�شركة التي ا�شتمرت لعدة جل�شات 
وكذلك الجتماعات التي عقدت يف مقر جمل�ص النواب بح�شور رئي�ص واأع�شاء جلنة العمل والتنمية 
وبعد   ،2018/4/9 تاريخ   7276 رقم  ال��وزراء  جمل�ص  قرار  اإلى  وبال�شتناد  وال�شكان،  الجتماعية 
اإعالن النقابة العامة الإ�شراب عن العمل يف كافة مواقع ال�شركة احتجاجًا على خمالفة ال�شركة 
لقوانني وقرارات املحاكم فقد مت التو�شل اإلى ت�شوية للمطالب العمالية من خالل تطبيق قرار جمل�ص 
رقم  العمالية  املحكمة  قرار  بتنفيذ  الوطنية  الكهرباء  �شركة  قيام  على  املوافقة  املت�شمن  الوزراء 
2002/4 وذلك ب�شمول ) جميع العاملني املعينني يف �شركة الكهرباء الوطنية منذ تاريخ 1983/2/1 
وما بعد مبن فيهم العاملون بالأجور اليومية ( ب�شرف فروقات تعوي�ص نهاية اخلدمة وذلك عند 

انتهاء خدماتهم يف ال�شركة. 
كما مت التفاق على:

أخبار االتحاد العام والنقابات العمالية



ماذا سيحدث لو قفز جميع سكان كوكب األرض يف نفس اللحظة؟؟

غريبًا،  لك  ويبدو  ال�شوؤال  هذا  من  تتعجب  قد 
و�شادمة يف  ومنطقية  مده�شة  عليه  الإجابة  لكن 
كوكب  ���ش��ك��ان  ج��م��ي��ع  اأن  ت��خ��ي��ل  ال���وق���ت.  ن��ف�����ص 
مليار  اأكرث من )7(  يبلغ عددهم  وال��ذي  الأر���ص 
ن�شمة اجتمعوا وقرروا اأن يقفزوا يف نف�ص اللحظة 
رغم اختالف الفوارق الزمنية، ماذا �شيحدث يف 
نظركم؟ بطبيعة احلال �شيكون لهذا احلدث تاأثر 

كبر على كوكبنا. 
اإذا قفز اجلميع يف وقت واحد فاإنه �شرتتد جميع 
الأقدام على كوكب الأر�ص يف نف�ص التوقيت، ولهذا 
�شتقوم  بع�شها  اجلميع.  من  وطاقة  قوة  �شتنبعث 
اإلى  �شينطلق  فاإنه  وما تبقى  بامت�شا�شه  اأحذيتنا 
الهواء والأر�ص. واأول �شيء �شيالحظه اجلميع هو 
وقوع �شوت هائل ومدّو، بحيث اإن جميع �شكان كوكب 
الأر�ص �شي�شمعونه، وتبلغ �شدته )2000( دي�شيبل. 
وهذا ال�شوت �شيخرتق طبلة اأذنك و�شيمزقها، اإذًا 
بال�شمم.  �شكان كوكب الأر�ص  جميع  ف�شي�شاب 

يف  ال��زلزل  من  العديد  �شتحدث  اأن��ه  اإغفال  دون 
جميع الأماكن بقوة ) 4 (اإلى) 8 ( درجات ح�شب 

�شلم ريخرت.
تت�شبب  ل��ن  درج���ات   )4( تبلغ  ال��ت��ي  ال���زلزل 
�شتكون قوتها  التي  بالزلزل  مقارنة  كبر  بدمار 
ت�شيد  التي مل  املباين  اأن جميع  اإذ  درج��ات،   )8(
بطريقة ق�ية على االأر�ض �صتنهار، كما اأن خط�ط 
لل�شكك  بالن�شبة  الأم��ر  نف�ص  �شت�شقط  الكهرباء 

احلديدية التي �شيحدث لها التواء.
من  كبرة  ن�شبة  على  �شتق�شي  التي  الكارثة 
اجلن�ص الب�شري هي حدوث ت�شونامي يبلغ ارتفاعه 
30 مرتا. اأما ما �شيده�شك من هذا كله اأن الكرة 
�شيئًا  كاأن  بالدوران يف مدارها  �شت�شتمر  الأر�شية 

مل يقع اإطالقا.
�شكان  جميع  قفز  حالة  يف  �شيقع  ما  هو  ه��ذا 
كوكب الأر�ص يف نف�ص اللحظة. لكن ل تخف فهذا 

لن يحدث اإطال
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استراحة العدد





Dr. Haider Rashid represented the General Federation 
of Jordanian Trade Unions at the 14th Meeting of the 
ITUC-AP Regional Executive Bureau, which was held 
in Singapore during the period 9-10/5/2018 and at in 
conjunction with this Meeting, he attend the “ITUC / 
ITUC-AP Future of Work Conference” on 11 May 2018. 
Colleague Jalal Bawalsa, member of the Central Council 
General Federation, accompanied him in this trip.

The meeting was opened by Ms. Sharon Barrow 
(Secretary General of the International Confederation) 
and attended by Deputy Secretary-General Mamadou 
Diallo and eighteen members of various trade unions in 
the Asia-Pacific region as well as a number of observers, 
consultants and technicians of the International 
Confederation.

Representing The General Federation of Jordanian Trade Unions, Dr. Haider Rashid 

participates in 14th Meeting of the ITUC-AP 
Regional Executive Bureau

BFLTC Held a Special Training Workshop on “Counterfeiting, and 
Bank Fraud Skills” for Standard Chartered Bank Employees

BFLTC of the General 
Trade Union held a special 
training workshop for 
Standard Chartered Bank 
employees on “the skills 
of detecting counterfeiting, 
forgery and bank fraud” on 
Saturday 17/2/2018. The 

training was conducted by 
the banking expert Mr. Amjad 
Attieh. 

In the opening ceremony, 
Dr. Haidar Rashid, President 
of GTUBIAE welcomed Mr. 
Murad Al-Saleh, Head of 

Banking Services in Standard 
Chartered Bank, the trainer 
and the participants wishing 
them the most luck to benefit 
from the training because of 
its importance in the banking 
business. 
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The General Federation and Trade Unions 
celebrated the first of May, in a great labor festival 
which was held in the hall of the Social Security 
Corporation building under the patronage of 
the Minister of Labor, Eng. Samir Murad, the 
representative of His Majesty the King.

In his speech, Minister of Labor said that Jordan 
has suffered the consequences of the political and 
security conditions surrounding it. He also said, “this 
celebration is an appreciation of the achievements 
of workers and their pioneering role in serving the 
country and its industrial, architectural, commercial 
and service development, and in all fields.”

He added that, “the government adopted the 
policy of “employment instead of hiring” to address 
the problems of poverty and unemployment 
through national policies based on the development 
of vocational and technical training and then 
employment. 

On the other hand, the Chairman of the General 
Federation of Jordanian Trade Unions, Mazen Al-
Maaytah,, conveyed to His Majesty King Abdullah 
II the highest congratulations on his behalf and 
on behalf of Jordan’s workers and said: “The 
Federation is doing its utmost to provide a decent 
life and basic needs, Security and job stability for 

workers to reduce the problem of unemployment. 
Mr. Al-Maaytah mentioned that the Labor Day is a 
station for evaluating the past and its achievements 
and a step forward to set up plans in favor of 
workers.

The Chairman of Amman Chamber of Commerce, 
Senator Issa Murad, praised the efforts exerted by 
Jordan’s workers in their various locations, and 
their great participation in the construction process 
and the promotion of economic renaissance and 
production. He congratulated Jordan’s workers 
in various locations on behalf of the commercial 
sector. 

Senator Ziad Al-Homsi, Chairman of Amman 
Chamber of Industry, delivered a speech in which 
he congratulated the workers on the occasion. He 
stressed the importance of cooperation between 
the different productive sectors, pointing out the 
need to support and improve the conditions of 
workers, which helps to increase productivity.

At the end of the ceremony, The Minister of 
Labor honored 150 national workers and a number 
of working women in Greater Amman Municipality. 
General Trade Union of Municipal Workers also 
presented gifts to honored workers on this occasion.

The General Federation of Jordanian Trade Unions Celebrates the 1st of May

(GTUBIAE) Asks for the Intervention of the Ministry of Labor To 
Resolve The Labor Dispute with Capital Bank’s Management

So far, Capital Bank’s management has refused to comply with the 
General  Trade Union (GTUBIAE) demand to grant the bank employees 
the sixteenth month salary, similar to the vast majority of banks operating 
in Jordan, despite the increase in the bank’s profits during 2017. 

Considering that the salary of the sixteenth month is the right of 
the employees, the administrative board of GTUBIAE, confirms that 
it will continue to demand the adoption of this right based on the labor 
law. In light of that, the administrative board of GTUBIAE has sent a 
memorandum to the management of the bank on 26/4/2018 to discuss a 
number of labor demands, but due to the management’s failure to respond 
to these demands, GTUBIAE submitted a letter to the Minister of Labor on 
15/5/2018 asking him to instruct the transfer of the labor dispute with the 
Bank to the Conciliation Representative in accordance with the provisions 
of the Jordanian Labor Law. The demands include:

1. Grant the sixteenth month salary to all employees in the bank.
2. Develop a system for the bank›s savings fund.
3. Modification of the housing loan system and the advances-payment system.
4. Modification of the wife’s and children’s allowance.
5. Opening nursery for the children of women employees in the bank according to the provisions of the 

Jordanian Labor Law. 
6. Discussion in the general conditions of the employees of the bank.
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The Minister of Labor, Samir Murad, 
recorded an initiative when, in a short 
time, he visited The General Federation 
of Jordanian Trade Unions where he 
met with the President of the General 
Federation Mazen Al-Maaytah and the 
heads of the trade unions (members 
of the Executive Bureau) on Thursday 
1 March 2018.

The Minister of Labor stressed that 
the protection of labor rights and the 
promotion of decent work opportunities 
are the main objectives of the Ministry 
in the next phase. He stressed the 
continuation of efforts to promote the 
basic rights of migrant workers in 
Jordan by strengthening mechanisms 
to protect the rights of migrant workers 
and strengthening the capacities of 
trade unions.

The minister pointed out that 
the Ministry of Labor always seeks 
- in coordination with the General 

Federation - to promote social 
dialogue between the three production 
parties (Labors, employers and the 
government) as a means to achieve 
social and economic progress. 

Mazen Al-Maaytah, Chairman of 
The General Federation of Jordanian 
Trade Unions, said that we, as heads 
of trade unions, are keen and believe 
that communication and dialogue 
is the most successful way to solve 
problems and overcome the obstacles 
affecting the labor movement. He 
pointed to the labor reality and the 
efforts exerted by the Federation to 
serve the labor, pointing out that the 
Federation includes 17 trade unions.

A number of trade union heads 
spoke about the most important 
problems and issues that labors face 
and are exposed to in the economic 
and productive sectors which these 
unions represent. 

Minister of Labor, Samir Murad, Visits The General 
Federation of Jordanian Trade Unions. 



The General Federation of Jordanian 
Trade Unions was surprised by the 
governmental decision to reduce 
the number of its representatives 
who the government will cover their 
expenses for participation in the Arab 
and International Labor Conferences. 
From one titular member and two 
advisors to one member only, in 
contradiction with the constitution of 
the two organizations, which stipulates 
that the government should cover the 
expenses of its representatives and 
the Trade Unions. Employers cover the 
cost of their participation in the Arab and 
international labor conferences held 
annually since 1919 for the International 
Labor Conference based on the 
principle of tripartism (participation of 
government, labors and employers) as 
a condition for a healthy representation 
of any country in the conference. In 
case of the absence of any of these 
parties for any reason, the delegation 
of the country concerned loses one 
of the pillars of its participation. 
At such conferences, the parties of 
production around the world discuss 
issues, decisions and developments 
in the field. International conferences 
have witnessed many resolutions and 
positions in support of the Palestinian 

issue and the condemnation of Israel’s 
arbitrary measures. Specifically, the 
International Labor Organization (ILO) 
has dozens of committees, The most 
important of which is the Standards 
Committee where complaints against 
a state or against a party of the three 
parties are discussed.

Many countries in the world 
participate in the International Labor 
Conference with delegations exceeding 
dozens, whereas the participation 
of the Jordanian delegation has 
been balanced so far in light of the 
implementation of the standards. 
However, the fact that the government 
surprised the Federation by its decision 
to cover the expenses of only one 
representative at the two important 
conferences is incomprehensible 
and not in the interest of Labors and 
other production parties, including the 
government. The Jordanian delegation 
will not be able to play the real role 
required and will cover only a small 
part of the important activities of the 
conference. If the reason is to cost 
cut, there are dozens of activities and 
other expenses that must be minimized 
before reducing the number of Labors’ 
representatives in the international 
conferences.

Why is The Role of Trade Unions in The Arab 
and International Conferences Reduced?

Dr. Haidar Rashid
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