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ينطبق  ولكنه  غريبًا  العنوان  ه��ذا  يبدو  ق��د 

متامًا على واقع بلدنا يف هذه املرحلة، فاإجراءات 

يف  امل��ت�����ش��اب��ه��ة  جميعها  ال�����ش��اب��ق��ة  احل��ك��وم��ات 

للموؤ�ش�شات  وتبعيتها  االقت�شادية  �شيا�شاتها 

مه  �شَّ )اأو  قدرتها  عدم  اأو  جديتها  وعدم  الدولية 

نهب  من  واحل��د  الف�شاد،  وق��ف  على  �شئت(  ما 

خالل  وم��ن  متعددة،  بو�شائل  ال��ب��الد  م��ق��ّدرات 

ال  التي  احلالية  احلكومة  اأو�شل  خمتلفة  جهات 

ومكوناتها  ت�شكيلها  اآلية  يف  ع��ام  ب�شكل  تختلف 

النهج  تغيري  معه  ت�شتطيع  ال  و�شع  اىل  وقدراتها 

ومداخيلهم  امل��واط��ن��ن  جيوب  ا�شتهدف  ال��ذي 

يف  اال�شتمرار  ب�شبب  �شواء  معي�شتهم،  وم�شتوى 

وال�شريبية  واالقت�شادية  املالية  ال�شيا�شات  نف�س 

االن�شياع  ب�شبب  اأو  والت�شغيل،  االأجور  و�شيا�شات 

الذي  الوقت  يف  الدولية،  املوؤ�ش�شات  لتعليمات 

متعددة  وال�شرقات  املوبقات  كافة  فيه  ��َار���س  متمُ

اأردنين  االأ�شكال حتى بات احلديث عن مناف�شة 

ثرواتهم  يف  العامل  اأثرياء  من  للعديد  واأردنيات 

املنهوبة على كل ل�شان.

اىل  االأردين  املواطن  ظهر  و�شول  حقيقة  اإن 

اعتداء  اأي  حتمل  على  ق��درت��ه  وع��دم  احل��ائ��ط، 

ب�شبب  ذل��ك  اأك���ان  ���ش��واء  مداخيله  على  ج��دي��د 

غري  م�شتويات  اىل  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دالت  ارت��ف��اع 

اأو  ت�شبب  التي  الكارثية  النتائج  اأو  م�شبوقة، 

القدمي  اجلديد  ال�شريبة  قانون  بها  �شيت�شبب 

امللقي  حكومة  مع  ال�شارع  حركة  اأ�شقطته  ال��ذي 

واأعادته احلكومة احلالية علينا من جديد بنف�س 

حالة  اىل  البالد  اأو�شلت  قد  القبيحة  تفا�شيله 

عقدة  �شّكلت  تاريخنا  يف  م�شبوقة  غري  معقدة 

م�شتع�شية يبدو اأنها غري قابلة للحل اإال مبعجزة 

اال�شتعرا�شية  والتطمينات  الت�شريحات  رغ��م 

واملمار�شات وال�شعارات التي ال عالقة لها بالواقع 

احلقيقي.  

لها  لي�س  تراكمات  ورث��ت  احلالية  احلكومة 

ال�شيا�شات  بها  ت�شببت  اآخ��ر  مكان  اأي  يف  مثيل 

ف�شلها  ثبمُت  التي  ال�شابقة  واملالية  االقت�شادية 

وراكمها الف�شاد الذي ا�شتفحل وو�شعها يف موقف 

ال جمال معه اإال االن�شياع ل�شغوطات املوؤ�ش�شات 

لن  التي  االإي����رادات  م��ن  مزيد  لتاأمن  ال��دول��ي��ة 

تتحقق اإال من خالل فر�س مزيد من ال�شرائب اأو 

التورط يف املزيد من الديون. 

اأما املواطن الذي كان خالل ال�شنوات املا�شية 

مزيد  فر�س  خالل  من  الثمن  تدفع  التي  اجلهة 

والت�شخم  اجلمركية  وال��ر���ش��وم  ال�شرائب  م��ن 

والبطالة واملديونية فقد و�شل ظهره اىل احلائط 

ومل يعد باإمكانه ال�شكوت اأو التحمل فتحرك بقوة 

يف الثالثن من اأيار واأ�شقط حكومة امللقي، ولكن 

حركته مل ت�شقط النهج املتوارث، واإ�شقاط النهج 

خطرية  اإج��راءات  يتطلب  حقيقي  ب�شكل  وتغيريه 

وكبرية جّدًا فمن هو الذي ي�شتطيع الت�شدي لهذه 

املهمة )املعجزة( ونحن ل�شنا يف زمن املعجزات؟! 

الحل يتطلب معجزة في زمن 
ال معجزات فيه

د. حيدر رشيد
رئيس التحرير 
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العمايل  النزاع  حتويل  مراد  �شمري  املهند�س  العمل  وزير  قرر 

القائم بن النقابة العامة للعاملن يف امل�شارف والتاأمن واملحا�شبة 

واإدارة كابيتال بنك، والذي ن�شاأ عن الرف�س املطلق من ِقبل البنك 

لتحقيق اأي من مطالب النقابة املقدمة للبنك بتاريخ 2018/4/26، 

وذلك خالل مراحل النزاع املختلفة التي بداأت بالتفاو�س املبا�شر، 

ومرت بتدخل مندوب التوفيق، وانتهت بف�شل جمل�س التوفيق يف حل 

النزاع يف �شوء الت�شدد املطلق للبنك. 

هذا وقد عقد جمل�س التوفيق برئا�شة ال�شيدة دانا رم�شان 

مثل  ال��ذي  املجل�س  ي�شتطع  مل  جل�شات  ع��دة  العمل  وزارة  من 

العامة  النقابة  رئي�س  ر�شيد  حيدر  الدكتور  فيه  العامة  النقابة 

من  اأي  حتقيق  اىل  التو�شل  الرئي�س  نائب  اخلطيب  و�شمارة 

ع�شر  ال�شاد�س  ال�شهر  راتب  منح  راأ�شها  وعلى  النقابة  مطالب 

للنقابة  االإداري���ة  الهيئة  قامت  وقد  البنك،  يف  العاملن  لكافة 

بتوجيه مذكرة اىل رئي�س جمل�س التوفيق، وذلك بناًء على طلبه، 

اليها  التي ا�شتندت  النزاع واالأ�ش�س  النقابة من  ت�شمنت موقف 

يف تقدمي املطالب اىل البنك، وقد جاء فيها:

»�ضعادة ال�ضيدة / دانا رم�ضان  املحرتمة

  رئي�س جمل�س التوفيق، 

والتاأمن  امل�����ش��ارف  يف  للعاملن  العامة  النقابة  وج��ه��ت 

و�شركات  البنوك  يف  للعاملن  ال��ق��ان��وين  )املمثل  واملحا�شبة 

بتاريخ  بنك  كابيتال  اإدارة  املايل( مذكرة اىل  والقطاع  التاأمن 

املطالبة  بينها  من  املطالب  من  جملة  ت�شمنت   2018/4/26

اىل  مطالبها  يف  م�شتندة  ع�شر  ال�شاد�س  ال�شهر  رات��ب  باإقرار 

قاعدة وفل�شفة هامة يف العمل النقابي وهي العمل على حتقيق 

باأن  علمًا  امل�شريف  ال�شوق  يف  العاملن  بن  وامل�شاواة  العدالة 

راتب  مينحون  وع�شرين  خم�شة  اأ�شل  من  بنكًا  وع�شرين  ثالثة 

ال�شهر ال�شاد�س ع�شر، كما مينح كابيتال بنك العاملن فيه راتب 

ال�شهر اخلام�س ع�شر بدون مطالبة من النقابة تاأكيدًا على �شعيه 

ال�شابق للمواءمة مع واقع �شوق العمل امل�شريف. 

الرواتب  مع  االأردن  يف  العاملة  البنوك  تعامل  تطور  لقد 

االإ�شافية التي تعترب من الناحية القانونية جزءًا من االأجر من 

منح راتب ال�شهر الثالث ع�شر يف فرتة ال�شبعينات اىل ما هو عليه 

االتفاقيات  العديد من  للنقابة  االإدارية  الهيئة  وقعت  وقد  االآن، 

اجلماعية مع غالبية البنوك من اأجل منح العاملن فيها الرواتب 

ال�شهر  رات��ب  متنح  التي  البنوك  ع��دد  و�شل  حتى  االإ�شافية 

ال�شاد�س ع�شر اىل ثالثة وع�شرين بنكًا، كما اأن عددًا من البنوك 

النقابة  تطالب  ان  بدون  االإ�شافية  الرواتب  عدد  بزيادة  قامت 

والعاملن  فيها  العاملن  امل�شاواة بن  لتحقيق  �شعيًا منها  بذلك 

يف البنوك االأخرى، ومن الوا�شح ان كابيتال بنك كانت حتكمه 

ال�شهر اخلام�س ع�شر دون  اأقّر منح راتب  الدوافع عندما  نف�س 

تدخل من النقابة ودون اإثارة املربرات احلالية التي يثريها االآن 

لرف�س منح راتب ال�شهر ال�شاد�س ع�شر، االأمر الذي يجعل هذه 

املربرات منعدمة وغري ذات قيمة لال�شتمرار يف التم�شك مبوقف 

البنك.« 

قرار تاريخي للمحكمة العمالية

هذا وقد اأ�شدرت املحكمة العمالية قرارها الذي اأنهى موقف 

ع�شر  ال�شاد�س  ال�شهر  رات��ب  منح  مطلب  من  املت�شدد  البنك 

�أن  ت���اري���خ���ي���ًا ي�����ؤك����د ع���ل���ى  �مل��ح��ك��م��ة�ل��ع��م��ال��ي��ة ت��ت��خ��ذ ق���������ر�ر�ً 

ت��ت��ف��اوت  ال  �أن  ت��ق�����ض��ي  و�ل����ع����رف  و�الإن���������ض����اف  �ل����ع����دل  م����ب����ادئ 

�أج��������ر ورو�ت��������ب �ل���ع���ام���ل���ن يف �مل���ه���ن���ة �ل�������ح�����دة ت���ف���اوت���ًا ك���ب���ر�ً

�إد�رة  وت���ل���زم  �مل��ت�����ض��دد  ب��ن��ك  ك��اب��ي��ت��ال  م����ق���ف  ت��ن��ه��ي  �مل��ح��ك��م��ة 

�ل���ب���ن���ك مب���ن���ح �ل���ع���ام���ل���ن ن�����ض��ف ر�ت������ب �ل�����ض��ه��ر �ل�������ض���اد����س ع�����ض��ر
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االإقليمية  االإدارة  مع  للتفاو�س  الرافدين  العاملن يف م�شرف  تفوي�شًا خطيًا من  العامة  للنقابة  االإدارية  الهيئة  تلقت 

للم�شرف حول عدد من املطالب العادلة والتي كانوا قد بحثوها مع االإدارة دون الو�شول اىل نتائج اإيجابية، وقد قامت النقابة 

يف �شوء ذلك بتوجيه مذكرة ودية اىل االإدارة االإقليمية من اأجل حتديد موعد لعقد اجتماع م�شرتك لبحث هذه املطالب، 

وبداًل من حتديد هذا املوعد قامت االإدارة بتوجيه كتاب اىل النقابة ال ميت ب�شلة اىل مطالب املوظفن اأو مذكرة النقابة، 

الذي  االأمر  مطالبهم،  عن  بالتخلي  املوظفن  مبطالبة  بداأت  القانوين  امل�شار  عن  واالبتعاد  التجاهل  ل�شيا�شة  وا�شتمرارا 

ا�شتدعى تاأكيد موقف النقابة بال�شري باالإجراءات القانونية من خالل وزارة العمل حتى حتقيق املطالب العادلة للموظفن.  

الرافدين  مل�شرف  االإقليمية  االإدارة  قامت  للطباعة  املجلة  من  العدد  هذا  اعداد  واأثناء  اأنه  النقابة  علمت  وقد  هذا 

باإجراءات ال تعك�س فقط عدم احرتام عالقات االإنتاج الطبيعية التي يجب ان ت�شود بن العمال والنقابات واإدارات البنوك 

العاملن وا�شتدعاء بع�شهم  االأردن، وذلك من خالل تهديد  العالقة يف  التي حتكم هذه  القوانين  بل تعك�س عدم متابعة 

للتحقيق معهم يف الوقت الذي تنظر فيه وزارة العمل يف حل النزاع القائم بن النقابة وامل�شرف علمًا باأن كافة العاملن 

كانوا قد قاموا بتفوي�س النقابة خطيًّا مبتابعة ق�شيتهم وحتقيق مطالبهم. 

�لعامل�ن يف م�ضرف �لر�فدين يف��ض�ن �لنقابة مبتابعة مطالبهم

�الإد�رة �الإقليمية ويف �إجر�ء خمالف للقان�ن تطالب �لعاملن بالتخلي عن مطالبهم

تفعياًل الأحكام �لقان�ن 

�لنقابة تبا�ضر �إجر�ء�ت حل 

�لنز�ع �لعمايل مع �مل�ضرف
�ملدير �الإقليمي مل�ضرف �لر�فدين

النقابة متثل وترعى م�ضالح  )ان  فيه  للعاملن فيه، وقد جاء 

العاملني يف املهنة �ضواآءا كانوا اأع�ضاء منت�ضبني لها وم�ضجلني 

املهنية  ب�ضفاتهم  العاملني  متثل  النقابة  اأن  حيث  ال  اأم  فيها 

املجال  هذا  يف  املحكمة  اأك��دت  وقد  ال�ضخ�ضية(،  ب�ضفاتهم  ال 

املق�ضود يف  باملعنى  نزاعاً جماعياً  تعترب  النقابة  )باأن مطالب 

املادة )2( من القانون مما يرتتب عليه وجود �ضفة اأو م�ضلحة 

يف رفع الدعوى من قبل النقابة وهي خ�ضم يف الدعوى مما 

يرتتب عليه رد دفوعات البنك(. 

البنك  دف��وع��ات  )ان  املحكمة  ق��رار  اآخ��ر جاء يف  يف جانب 

امل�ضتندة اىل ان جمموع ما مينحه البنك من مزايا للعاملني 

بغ�س  االأخ��رى  البنوك  عليه موظفو  ما يح�ضل  ت�ضابه  لديه 

واأن  ع�ضر  �ضاد�س  اأو  ع�ضر  خام�س  ك��ان  ان  امل�ضمى  عن  النظر 

�ضحي  وت��اأم��ني  و�ضلف  ق��رو���س  على  البنك  موظفي  ح�ضول 

للبنك  مميزة  �ضفة  لي�س  تدريبية  ودورات  جماعي  وت��اأم��ني 

على  يح�ضلون  االأخ���رى  البنوك  يف  العاملني  �ضائر  ان  حيث 

هذه امليزات بتفاوت بني بنك واآخر، كما ان هناك العديد من 

االمتيازات التي ح�ضل عليها العاملون يف قطاع البنوك لي�ضت 

نا�ضئة عن عقد العمل الفردي اخلا�س بكل عامل(.  

لقد جاء قرار املحكمة العمالية تاريخيًا يف هذه الق�شية حيث قرر 

)اإلزام املدعي عليها )كابيتال بنك( باأن تدفع جلميع العاملني لديها 

ن�ضف راتب ال�ضهر ال�ضاد�س ع�ضر كما بينته املحكمة يف حيثيات القرار 

اعتباراً من 1 / 1 / 2019(.
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يف  للعاملن  العامة  للنقابة  االإداري���ة  الهيئة  وجهت 

امل�شارف والتاأمن واملحا�شبة مذكرة اىل البنك االأردين 

التعديالت على  باإجراء جملة من  الكويتي طالبته فيها 

اأو�شاع العاملن فيه ويف مقدمتها اإقرار راتب ال�شاد�س 

ع�شر اأ�شوة بكافة البنوك االأخرى. 

املذكرة التي اأكدت على العالقات االإيجابية القائمة 

الدرا�شة  نتائج  ان  اىل  ا���ش��ارت  والنقابة  البنك  ب��ن 

يف  العاملن  اأو�شاع  بن  النقابة  اأجرتها  التي  املقارنة 

ت�شتوجب اجراء تعديالت على  االأخرى  والبنوك  البنك 

ممثلن  بن  م�شرتك  اجتماع  عقد  وطلبت  اأو�شاعهم، 

عن الطرفن للبحث يف اجراء التعديالت املطلوبة، وهي 

باالإ�شافة ملنح راتب ال�شهر ال�شاد�س ع�شر: 

تعديل رواتب كافة العاملن يف البنك مبا يتالئم  -

واأو�شاع البنك واالأو�شاع االقت�شادية.

منح عالوة عائلية للزوجة واالأوالد لكافة العاملن  -

امل�شتحقن وم�شاواتهم مع غريهم يف هذا املجال 

وذلك على النحو التايل: 

• مببلغ 	 زوجة  عالوة  املتزوجن  العاملن  منح 

)30( دينار �شهريًا ولزوجة واحدة.

• منح اأبناء العاملن عالوة اأوالد قيمتها )15( 	

دينار �شهريا وعن كل ولد وحتى الولد الرابع. 

يف  - ب��ه  املعمول  االإ���ش��ك��ان  ق��رو���س  ن��ظ��ام  تعديل 

البنك.

يف  - ب��ه  املعمول  ال�شحي  ال��ت��اأم��ن  ن��ظ��ام  تعديل 

البنك.

ما  - اأوالده��ن  عن  للعامالت  ح�شانة  ع��الوة  منح 

دون �شن الرابعة. 

البحث يف االأو�شاع العامة للعاملن يف البنك. -

اتفاقًا  وقعت  قد  للنقابة  االإدارية  الهيئة  وكانت  هذا 

منح  مبوجبه  مت  الكويتي  االأردين  البنك  مع  جماعيًا 

العاملن يف البنك راتب ال�شهر اخلام�س ع�شر.  

�لهيئة �الإد�رية للنقابة تطالب �لبنك �الأردين �لك�يتي 

باإقر�ر ر�تب �ل�ضاد�س ع�ضر مل�ظفيه



اأيتها الزميالت .... اأيها الزمالء،

ِقَبل احلكومة  اإعادة �ضياغة م�ضروع قانون ال�ضريبة اجلديد من  بعد 

واالأع��ي��ان بطريقة حافظت على طابع  النواب  واإق���راره من قبل جمل�ضي 

مواجهته  يف  االجتماعية  الفئات  كافة  ا�ضطفاف  اىل  واأدت  فيه  اجلباية 

العامة  املوازنة  العجز يف  الفئات حل�ضاب �ضد  اإ�ضقاطه مل�ضالح هذه  ب�ضبب 

الناجت عن �ضيا�ضات احلكومات ال�ضابقة املتعاقبة، والتاأكيد على االن�ضياع 

للتعليمات اخلارجية التي ال ترى يف القانون اجلديد �ضوى و�ضيلة ل�ضمان 

من  للخال�س  للحكومة  وخم��رج��اً  االأردن،  على  املرتاكمة  ال��دي��ون  �ضداد 

االأزمة اخلانقة التي و�ضعتها فيها احلكومات املتعاقبة ب�ضيا�ضاتها املعادية 

وال��ذي ال ولن ت�ضتطيع  الذي مور�س يف عهدها  ال�ضعب، والف�ضاد  مل�ضالح 

احلكومة احلالية التخل�س منها مبثل هذا النهج الذي ت�ضري عليه.

القانون  ه��ذا  اإق���رار  ب��اأن  نوؤكد  العامة  للنقابة  االإداري���ة  الهيئة  يف  اإننا 

اأن االأردن مل  ت��داع��ي��ات وت��واف��ق��ات وت��دخ��الت ي�ضري اىل  مب��ا راف��ق��ه م��ن 

احلقيقية،  والدميقراطية  والنمو  التطور  طريق  على  بعد  قدميه  ي�ضع 

الذي  اجلماهريي  احِل��راك  ملتطلبات  ت�ضتجب  مل  احلالية  احلكومة  واأن 

اأجل  لي�س من  ن�ضااًل مكثفاً  ي�ضتدعي  الذي  االأم��ر  امللقي،  اأ�ضقط حكومة 

اإقرار قانون لل�ضريبة يلبي م�ضلحة اجلماهري ال�ضعبية فقط بل من اأجل 

ال  االأردين، حيث  ال�ضعب  املرتبطة مب�ضالح  القوانني  العديد من  تعديل 

القانونية  االأفواه م�ضاحبة للتعديالت  العرفية وتكميم  االإج��راءات  تزال 

املتعار�ضة مع م�ضالح الطبقة الفقرية واملتو�ضطة ب�ضكل خا�س. 

حكومات  خ��الل  م��ن  دميقراطية  ع�ضرية  ق��وان��ني  اأج��ل  م��ن  فلننا�ضل 

وطنية وموؤ�ض�ضات متثل �ضعبنا ب�ضكل حقيقي. 

عمان يف 01 / 12 / 2018

بيان هام من �لنقابة �لعامة للعاملن يف �مل�ضارف و�لتاأمن و�ملحا�ضبة

قان�ن �ضريبة �لدخل �جلديد ��ضتمر�ر ل�ضيا�ضات �جلباية
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والتاأمن  امل�شارف  يف  للعاملن  العامة  النقابة  اأبرمت 

بهدف  تعاون  اتفاقية  العربية  عمان  وجامعة  واملحا�شبة 

العمل على توفري منح جزئية تعليمية ملنت�شبي النقابة العامة 

واأبنائهم لاللتحاق يف الربامج التي تطرحها اجلامعة ملنح 

عقد  جمال  يف  والتعاون  واملاج�شتري  البكالوريو�س  درجتي 

الدورات التدريبية.

ووقع االتفاقية رئي�س النقابة العامة الدكتور حيدر ر�شيد 

بح�شور  �شليم،  ماهر  الدكتور  اال�شتاذ  اجلامعة  ورئي�س 

نائب رئي�س النقابة �شمارة اخلطيب، والدكتور كمال فريج 

م�شاعد رئي�س اجلامعة ل�شوؤون االإعالم والعالقات العامة، 

والدكتور ظاهر القر�شي مدير الت�شويق يف اجلامعة.

ومبوجب االتفاقية، توفر اجلامعة منحًا جزئية واأف�شلية 

منت�شبي  من  العامة  الثانوية  خريجي  من  الطلبة  لقبول 

للعام  االأول  الف�شل  من  ب��دءًا  واأبنائهم  العامة  النقابة 

يف  االأولوية  اعطاوؤهم  يتم  بحيث   ،2019-2018 اجلامعي 

مراعاة  مع  للقبول  املتقدمن  باقي  على  اجلامعي  القبول 

التاأكيد  االتفاقية  ت�شمنت  كما  املعتمدة،  القبول  �شروط 

على امل�شاركة يف ح�شور املوؤمترات اأو الندوات اأو الدورات 

املبادرات  اىل  باالإ�شافة  الطرفان  يعقدها  التي  التدريبية 

فيما يتعلق باإجراء البحوث والدرا�شات.

الدكتور  العامة  النقابة  رئي�س  قال  ال�شدد،  هذا  ويف 

حيدر ر�شيد اإن هذه االتفاقية متثل فر�شة ملنت�شبي النقابة 

تقدمها  التي  املنح  اأف�شلية يف  على  واأبنائهم يف احل�شول 

التعليمي  النمو  يف  امل�شاهمة  على  العمل  وكذلك  اجلامعة، 

الالزمة  وامل��ه��ارات  باملعارف  الدار�شن  وتزويد  واملهني، 

لتمكينهم من االإ�شهام يف تنمية املوارد الب�شرية.

من جهة اأخرى، قال رئي�س اجلامعة اأن هذه االتفاقية 

مع النقابة العامة للعاملن يف امل�شارف والتاأمن واملحا�شبة 

عُّد فر�شة متنحها اجلامعة للمنت�شبن واملوظفن يف قطاع  تمُ

امل�شارف واأبنائهم لتطوير م�شتوياتهم العلمية وللعمل على 

مل�شاكل  احللول  وط��رح  ال��ق��رار،  �شنع  عملية  يف  امل�شاركة 

�شتجرى  ال��ت��ي  وال��درا���ش��ات  البحوث  خ��الل  م��ن  القطاع 

بامل�شاركة مع اجلامعة باعتبارها بيت خربة.

�لنقابة �لعامة للعاملن يف �مل�ضارف و�لتاأمن و�ملحا�ضبة تربم 

�تفاقية تعاون مع جامعة عمان �لعربية

�الحتفال بالت�قيع على �التفاق
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الثاين يف  للنقابات موؤمتره  العربي  االإحت��اد  عقد 

مدينة م��راك�����س، وذل��ك خ��الل ال��ف��رتة م��ن 2 ولغاية 

2018/10/5، وقد عقدت موؤ�ض�ضات االإحتاد الد�ضتورية 

اجتماعات متهيدية قبل انعقاده، حيث اجتمع املكتب 

ب��ت��اري��خ 2018/10/1  ال��ت��ا���ض��ع��ة  دورت����ه  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 

االجتماعني  تو�ضيات  ح��ول  امل��ق��دم  التقرير  وناق�س 

اليوم  نف�س  ويف  التنفيذي،  للمكتب  التح�ضرييني 

ال��دورة  تقرير  على  للم�ضادقة  العام  املجل�س  اجتمع 

التا�ضعة للمكتب التنفيذي.

اليوم  يف  جل�شتان  منها  جل�شات  اأرب��ع  املوؤمتر  عقد 

كلمات  ت�شمنت  التي  االفتتاح  جل�شة  اأواله��م��ا  االأول 

العربي،  االإحت��اد  ورئي�س  ال�شيوف  النقابين  القادة 

وعر�س خالل هذه اجلل�شة تقرير جلنة النظام الداخلي 

ت�شمنت  فقد  الثانية  اجلل�شة  اأما  البيانات(،  )فح�س 

باالإ�شافة لكلمات ال�شيوف مناق�شة الوثيقة املنهجية – 

لربنامج  العري�شة  واخلطوط  واالأهداف(  )املنطلقات 

عمل االإحتاد للفرتة 2018 / 2022، كما مت يف اجلل�شة 

الثالثة للموؤمتر انتخاب اأع�شاء املجل�س العام وانتخاب 

كلمات  ا�شتكمال  اىل  باالإ�شافة  التنفيذي  ال�شكرتري 

ويف  االأع�����ش��اء،  املنظمات  وف���ود  وروؤ���ش��اء  ال�شيوف، 

اجلل�شة الرابعة اخلتامية ناق�س اأع�شاء املوؤمتر اللوائح 

القطرية والنوعية والالئحة العامة والالئحة الداخلية، 

قدماء  تكرمي عدد من  املوؤمتر مت  اعمال  اختتام  وقبل 

النقابين العرب. 

اجتماعه،  اجلديد  العام  املجل�س  عقد  ذل��ك  بعد 

م��ازن  الزميل  انتخاب  االج��ت��م��اع  ب��داي��ة  يف  مت  حيث 

االأردن  عمال  لنقابات  العام  االإحت��اد  رئي�س  املعايطة 

للرئي�س  نائبن  انتخاب  اىل  باالإ�شافة  لالحتاد  رئي�شًا 

العامة  النقابة  رئي�س  انتخاب  كما مت  القادمة،  للدورة 

الدكتور حيدر ر�شيد ع�شوًا يف املكتب التنفيذي وع�شوًا 

يف املجل�س العام باالإ�شافة اىل الزميلة منال الدبا�س، 

اأما بالن�شبة ملن�شب ال�شكرتري التنفيذي فقد مت اإعادة 

ل�شغل هذا  التليلي من جديد  ال�شيد م�شطفى  انتخاب 

املن�شب. 

�الإحتاد �لعربي للنقابات يعقد م�ؤمتره �لثاين يف مر�ك�س
�مل�ؤمتر ينتخب مازن �ملعايطة رئي�ضًا لالحتاد و�لدكت�ر حيدر ر�ضيد ع�ض��ً يف �ملكتب �لتنفيذي 

ويف �ملجل�س �لعام ويعيد �نتخاب م�ضطفى �لتليلي �ضكرتر�ً تنفيذيًا

من جل�ضات �مل�ؤمتررئي�س �الحتاد �لعربي �جلديد

م��ج��ل��ة ال��ح��وار8



املجل�س العام لالحتاد يعقد دورته ال�صاد�صة 

وعددًا من الأن�صطة على هام�س املوؤمتر

���ش��ارك يف امل��وؤمت��ر ال���ذي ع��ق��د حت��ت ���ش��ع��ار )م��ن 

�شبعن  ح��وايل  ومتجددة(  متجذرة  نقابية  حركة  اأج��ل 

مندوبًا ميثلون االإحتادات العمالية االأع�شاء يف االإحتاد 

مّثل  وق��د  امل�شت�شارين،  من  كبري  ع��دد  اىل  باالإ�شافة 

االإحتاد العام لنقابات عمال االأردن يف املوؤمتر كاأع�شاء 

اأ���ش��ي��ل��ن ال��زم��الء م���ازن امل��ع��اي��ط��ة، وال��دك��ت��ور حيدر 

اأما  احلياري،  و�شحر  الب�شري  منال  وال�شيدتان  ر�شيد، 

املعايطة،  همام  من  كل  االإحت��اد  مثل  فقد  كم�شت�شارين 

وخالد الزيود، وظاهر العبد، ومروان �شالح. 

جل�صة خا�صة حول الق�صية الفل�صطينية: 

ه���ذا وق���د مت ع��ل��ى ه��ام�����س امل���وؤمت���ر، وب���دع���وة من 

مع  ت�شامنية  جل�شة  عقد  اأوروب���ي���ة  نقابية  منظمات 

القاء  اجلل�شة  ه��ذه  يف  مت  وق��د  الفل�شطينية،  الق�شية 

كلمات ت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني وعماله ونقاباته، 

واالإدانة  باأجواء من احلما�س  اجلل�شة  وقد متيزت هذه 

لالحتالل االإ�شرائيلي واجراءاته اال�شتيطانية. 

املوؤمتر ي�صكل هيئة الرئا�صة وي�صدر عددًا من 

البيانات الت�صامنية:

االإحت��اد  رئا�شة  هيئة  انعقاده  خ��الل  امل��وؤمت��ر  �شكل 

ا�شتنادًا الأحكام النظام الداخلي وذلك كما يلي:

 / االأردن  عمال  لنقابات  العام  االإحت��اد  ال��رئ��ي�����س:   -

مازن املعايطة

- نائب الرئي�س االأول: االإحتاد العام لنقابات عمال البحرين

- نائب الرئي�س الثاين: االإحتاد العام التون�شي لل�شغل

- هيئة الرئا�ضة: 

املغربي لل�شغل 	•االإحتاد 
	•االإحتاد العام ل�شلطنة عمُمان

عمال فل�شطن لنقابات  العام  	•االإحتاد 
- ال�ضكرتري التنفيذي: م�شطفى التليلي 

لل�شكرتري  اثنن  م�شاعدين  تعين  املوؤمتر  قرر  وقد 

مان،  التنفيذي اأحدهم ممثل عن اإحتاد عمال �شلطنة عمُ

والثاين الدكتورة هند بن عّمار من كادر االإحتاد العربي 

للنقابات. 

من جانب اآخر، اأقر املوؤمتر اإ�شدار عدد من البيانات 

ملتقى  عن  ال�شادر  البيان  اعتماد  واأولها  الت�شامنية، 

كانون  �شهر  يف  تون�س  يف  تنظيمه  مت  ال���ذي  فل�شطن 

االأول عام 2018، كما اأقر املوؤمتر اإ�شدار عدد اآخر من 

البيانات الت�شامنية، ومنها بيان حول الو�شع يف اليمن، 

وبيان حول قانون التنظيم النقابي يف م�شر، وبيان حول 

الو�شع النقابي يف موريتانيا واالعتداءات احلكومية التي 

وبيان  النقابين،  والقادة  النقابية  املنظمات  ت�شتهدف 

حول الت�شامن مع النقابية الليبية نرمن ال�شريف.

من�ضة �لرئا�ضة للجل�ضة �خلا�ضة بفل�ضطن
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تهنئة وتربيك

تتقدم الهيئة الإدارية 

للنقابة العامة للعاملني يف امل�صارف والتاأمني واملحا�صبة

وجمل�س اإدارة مركز التدريب امل�صريف واملايل والعمايل

وهيئة حترير جملة احلوار

بخال�س التهنئة والتربيك اىل كافة الزميالت والزمالء اأع�صاء النقابة العامة

وكافة العاملني يف القطاع امل�صريف واملايل والتاأميني واىل الطبقة العاملة الأردنية 

وال�صعب العربي يف كل اأنحاء الوطن العربي الكبري وذلك

مبنا�صبة العام امليالدي اجلديد )2019(

متمنني ان يكون عام خري  ورخاء 

وا�صتقرار على �صعبنا واأمتنا العربية
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العامة  النقابة  رئي�س  ر�شيد  حيدر  الدكتور  �شارك 

االأردن  ب���اإحت���اد ع��م��ال  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  م�����ش��وؤول 

ل��الإحت��اد  ال��ع��ام  للمجل�س  ع�شر  ال�����ش��اد���س  ب��االج��ت��م��اع 

والبا�شيفيك،  اآ���ش��ي��ا  منطقة   – ل��ل��ن��ق��اب��ات  ال����دويل 

الفرتة خ��الل  ت��اي��وان  يف  تايبيه  مدينة  يف  عقد   وال��ذي 

 من 11 / 11 ولغاية 13 / 11 / 2018. 

االأع�����ش��اء  م��ع  ال��ع��ام��ة  النقابة  رئي�س  ���ش��ارك  كما 

اإحت��اد  اأقامه  ال��ذي  باالحتفال  االجتماع  يف  امل�شاركن 

لتاأ�شي�شه،  ال�شبعن  الذكرى  مبنا�شبة  تايوان  يف  العمال 

ب�شفة  واالحتفال  االجتماعات  ح�شور  يف  رافقه  حيث 

املركزي  املجل�س  ع�شو  ك�شاب  ه�شام  الزميل  مراقب 

الإحتاد نقابات العمال.

افتتاحية  كلمة  لالجتماع  االأوىل  اجلل�شة  ت�شمنت 

للنقابات  الدويل  االإحتاد  رئي�س  اأنتوين  فيليك�س  األقاها 

– منطقة اآ�شيا والبا�شيفيك، واألقى بعدها رئي�س اإحتاد 
العمل  وزي��رة  األقت  كما  ترحيبية،  كلمة  ال�شن  عمال 

بتاأ�شي�س  االحتفال  مبنا�شبة  كلمة  ال�شن  جمهورية  يف 

االإحت���اد، وبعد ذل��ك األ��ق��ت ���ش��ارون ب��ارو االأم���ن العام 

وتال  االإحت���اد،  با�شم  كلمة  للنقابات  ال���دويل  ل��الحت��اد 

ذلك عر�س �شريط فيديو يت�شمن كلمة موجهة الأع�شاء 

العمل  م��دي��ر ع��ام منظمة  راي���در  االج��ت��م��اع م��ن ج��اي 

الدولية.

يف اجلل�شة الثانية للموؤمتر بداأت االإجراءات التنفيذية 

والتي ت�شمنت اعتماد جدول االأعمال واإجراء التغيريات 

نائب  وانتخاب  الد�شتورية،  اللجنة  تركيبة  يف  املطلوبة 

جلنة  تقارير  واعتماد  املالية  االأمور  ومناق�شة  الرئي�س، 

املراأة وجلنة ال�شباب، ومناق�شة واعتماد التقرير املقدم 

حول ن�شاطات االإحتاد لعامي 2017 – 2018، ومناق�شة 

لالحتاد  العام  للمجل�س  ع�شر  الثامن  االجتماع  قرارات 

الدويل للنقابات. 

جدول  االأع�شاء  ا�شتكمل  لالجتماع  الثاين  اليوم  يف 

املوؤمتر  لعقد  املتخذة  التح�شريات  وناق�شوا  االأع��م��ال، 

الرابع لالحتاد الدويل للنقابات )والذي عقد بعد ذلك 

بن  بامل�شاواة  املتعلق  البند  يف  وبحثوا  كوبنهاجن(،  يف 

اجلن�شن وال�شحة وال�شالمة، وناق�س املجتمعون بعدها 

حتديد مكان االجتماع القادم وتاريخه.

ممثاًل لالإحتاد �لعام لنقابات �لعمال

�لدكت�ر حيدر ر�ضيد يح�ضر �الجتماع �ل�ضاد�س ع�ضر للمجل�س 

�لعام لالإحتاد �لدويل للنقابات – منطقة �آ�ضيا و�لبا�ضيفيك

�ل�ف�د �مل�ضاركة 

ت�ضارك يف �الحتفال 

بالذكرى �ل�ضبعن 

لتاأ�ضي�س �الإحتاد 

�لعام لعمال تاي��ن 
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االإحت��ادات  ممثلي  من  م�شارك   )1200( من  اأك��ر  مب�شاركة 

ال�شيوف  من  والع�شرات  العامل  اأنحاء  كافة  من  العاملية  العمالية 

كوبنهاجن  وحمافظ  الدمنارك  وزراء  رئي�س  وبح�شور  واملرافقن 

ومدير عام منظمة العمل الدولية، عقد االإحتاد الدويل للنقابات 

موؤمتره الرابع يف مدينة كوبنهاجن يف اأجواء م�شحونة   ITUC
م�شبقًا ب�شبب التناف�س ال�شديد امل�شبق على من�شب االأمن العام، 

والذي بداأ قبل انعقاد املوؤمتر بعدة اأ�شهر.

�شارك يف املوؤمتر ممثلو االإحتادات العمالية العربية االأع�شاء 

املعايطة  مازن  الزميل  يراأ�شه  الذي  للنقابات  العربي  االإحتاد  يف 

اىل  باالإ�شافة  املوؤمتر  ح�شر  وال��ذي  االأردن  عمال  اإحت��اد  رئي�س 

العالقات  م�شوؤول  التنفيذي  املكتب  ع�شو  ر�شيد  حيدر  الدكتور 

باإحتاد  امل��راأة  جلنة  رئي�شة  لوحة  اأب��و  ورن��ا  االإحت���اد،  يف  الدولية 

نقابات عمال االأردن. 

�شيا�شات  خاللها  ناق�س  اأي��ام  �شتة  املوؤمتر  اعمال  ا�شتمرت 

واأولويات احلركة النقابية العاملية خالل ال�شنوات االأربع القادمة 

حتى عام 2022، وقد بداأ املوؤمتر اأعماله بكلمة ترحيبية من رئي�س 

اإحتاد عمال الدمنارك، وكلمة من رئي�س وزراء الدمنارك، وكلمة 

الدويل  االإحتاد  رئي�س  من  وكلمة  كوبنهاجن،  مدينة  حمافظ  من 

للنقابات، وكلمة مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر.

املختلفة  الهيئات  من  املقدمة  التقارير  اىل  امل��وؤمت��ر  ا�شتمع 

التعديالت  ناق�س  كما  ل��الحت��اد،  التابعة  التنفيذية  وال��ل��ج��ان 

خا�شة  جل�شات  خ��الل  من  وناق�س  واأق��ره��ا،  املقدمة  الد�شتورية 

واالأجور  العمل،  وم�شتقبل  التنظيم،  وهي:  حمورية  ق�شايا  ثالث 

من  كلمات  اىل  العامة  جل�شته  يف  املوؤمتر  ا�شتمع  وقد  وامل�شاواة، 

الع�شرات من روؤ�شاء الوفود وال�شيوف وممثلي املنظمات العاملية. 

ويف اليوم اخلام�س من اعمال املوؤمتر اجتمع املكتب التنفيذي الذي 

اتفقت املناطق اجلغرافية املختلفة على ت�شمية ممثليها فيه وذلك 

النتخاب رئي�س االإحتاد للدورة القادمة، ونواب الرئي�س الذين اتفق 

اإثنن، وم�شاعدي الرئي�س  على زيادتهم اىل ثالثة نواب بداًل من 

احل�شابات  مدققي  بت�شمية  االق���رتاح  ومت  ال��ع��ام،  االأم��ن  ونائب 

اخلارجين، وقد فاز برئا�شة االإحتاد اأيوبا وابا من نيجرييا، كما 

مبن�شب  فل�شطن  عمال  اإحت��اد  رئي�س  �شعد  �شاهر  الزميل  ف��از 

اأمن  فاز  كما  االأو�شط،  ال�شرق  للرئي�س عن منطقة  االأول  النائب 

النائب  مبن�شب  املخارق  امل��ول��ودي  لل�شغل  املغربي  االإحت��اد  ع��ام 

التنفيذي  للمكتب  بالن�شبة  اأما  اأفريقيا،  الثاين عن منطقة �شمال 

لالحتاد - والذي يتاألف من ممثلن عن خمتلف املناطق - فيتم 

اختيارهم بالتوافق، وميثل كل منطقة ثالثة ممثلن اأ�شالء وثالثة 

ميثل كلٌّ منهم احتياطًا اأول للع�شو االأ�شيل وثالثة اآخرين ميثل كلٌّ 

منهم احتياطًا ثانيًا لكل ع�شو اأ�شيل، وقد فاز عن منطقة ال�شرق 

 ITUC مل�ؤمتر �لر�بع لالإحتاد �لدويل للنقابات�

يعقد يف ك�بنهاجن

تناف�س �ضديد و�أج��ء �ضاخنة ت�ض�د �مل�ؤمتر النتخاب �الأمن �لعام وف�ضل جديد الإ�ضر�ئيل 

من جل�ضات �مل�ؤمتر
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اإحتاد  رئي�س  ار�شالن  حممود  من  كلٌّ  ا�شيلن  كاأع�شاء  االأو�شط 

عمال تركيا، و�شاهر �شعد رئي�س اإحتاد عمال فل�شطن، و ممثلٌّ عن 

النقابة  رئي�س  ر�شيد  الدكتور حيدر  الزميل  فاز  اله�شتدروت، كما 

العامة مبوقع االحتياط االأول لل�شيد حممود ار�شالن رئي�س اإحتاد 

عمال تركيا. 

املعركة االنتخابية الكربى والتي كانت قد بداأت قبل اأ�شهر من 

موعد انعقاد املوؤمتر ، والتي انعك�شت على اأجواء املوؤمتر توترًا من 

�شدة املناف�شة فقد كانت بن االأ�شرتالية �شاران بورو االأمن العام 

لالحتاد خالل ال�شنوات الثماين املا�شية والتي اأ�شبحت على دراية 

كاملة مب�شاكل ومتطلبات احلركة العمالية العاملية وكان لها موقف 

النقابية  احلركة  ومن  الفل�شطينية  الق�شية  من  وا�شح  اإيجابي 

العربية انعك�س تاأييدًا على تاأ�شي�س االإحتاد العربي للنقابات، وبن 

املر�شحة االإيطالية �شوزانا كامو�شو التي متيزت حملتها الدعائية 

وت�شريحاتها امل�شبقة بالغمو�س جتاه الق�شايا العربية واملوقف من 

اىل  االنحياز  يف  بالو�شوح  ومتيزت  العربية،  العمالية  االإحت��ادات 

اإحتاد  باختيار  الدعم  هذا  ترجمت  وقد  موقفها،  ودعم  اإ�شرائيل 

عمال اإ�شرائيل )اله�شتدروت( ليكون ممثاًل لها يف االإ�شراف على 

االنتخابات.  

هذا ويعترب جناح �شاران بورو وبن�شبة ت�شل اىل 53.5% مقابل 

للوفود  انت�شارًا  �شوت  مليون   )4.586.851( وبفارق   ،%46.5

الت�شمية  اأكدت  وقد  خا�س،  ب�شكل  الفل�شطينية  وللق�شية  العربية 

واقع العزلة الذي تعاين منه اإ�شرائيل يف املنظمات الدولية. 

اأقر املوؤمتر خم�شة قرارات هامة تخ�س الق�شايا االآتية:

حقوق االإن�شان وال�شلم يف كولومبيا.   -

الت�شامن مع العمال والطالب يف اإيران.  -

اإ�شالحات قانون العمل يف هنغاريا.   -

يف  امل�شتقلة  ال��ن��ق��اب��ات  م��ع  وال��ت�����ش��ام��ن  ال��ع��م��ال��ي��ة  احل��ق��وق   -

كازاخ�شتان. 

احلرية للرئي�س الربازيلي املعتقل دي لوال.   -

املطالبة  فهو  للموؤمتر  اخلتامي  البيان  ت�شمنه  ما  اأه��م  اأم��ا 

الفل�شطينية  بالق�شية  اخلا�شة  التو�شيات  تطبيق  على  والتاأكيد 

حتى انعقاد املوؤمتر القادم ومنها:

العربية  االأرا�شي  كافة  االإ�شرائيلي من  الإنهاء االحتالل  دعوته   .1

املحتلة.

تفكيك امل�شتعمرات من االأرا�شي العربية والفل�شطينية املحتلة.  .2

تفكيك جدار الف�شل العن�شري.  .3

دعوته لتطبيق قرارات االأمم املتحدة اخلا�شة بفل�شطن وخا�شة   .4

242 و 338.

القد�س  وعا�شمتها  م�شتقلة  فل�شطينية  دول��ة  الإق��ام��ة  دعوته   .5

ال�شرقية.

اأقره  ما  لتنفيذ  املتاحة  النقابية  الو�شائل  وبكل  للعمل  دعوته   .6

املوؤمتر العام الرابع لالحتاد الدويل للنقابات.

من جهة ثانية اأ�شدر املوؤمتر عددًا من البيانات الهامة واأهمها 

القادمة،  االأرب��ع  ال�شنوات  خ��الل  االإحت��اد  عمل  واأج��ن��دة  مهمات 

املوؤمتر  يف  امل�شاركات  الن�شاء  ن�شبة  ارتفاع  ح��ول  بيانًا  واأ���ش��در 

رئي�س  وابا  اأيوبا  انتخاب  حول  وبياناً   ،%46 اىل   %42 من  االأخ��ري 

 ،)ITUL( موؤمتر عمال نيجرييا رئي�شًا لالإحتاد الدويل للنقابات

وانتخاب نائبن للرئي�س من الواليات املتحدة االأمريكية وال�شويد، 

اأ�شدر املوؤمتر بيانًا حدد  وانتخاب ثالثة نواب لالأمن العام، كما 

فيه عام 2022 موعدًا النعقاد املوؤمتر القادم.  

رئي�س �ل�زر�ء �لد�مناركي يفتتح �مل�ؤمتر و�لرئي�س �لرب�زيلي �ل�ضابق دي ل�ال ي�جه ر�ضالة �ىل �أع�ضاء �مل�ؤمتر

جل�ضة خا�ضة لدعم �لق�ضية �لفل�ضطينية وم�قع جديد الإحتاد عمال �الأردن

�إعادة �نتخاب �ضارون بارو �أمينًا عامًا لالإحتاد للمرة �لثالثة

�ضارون بارو“�عادة �نتخابها �نت�ضار لل�ف�د �لعربية”�ض�ز�نا كام��ض� “ف�ضلها حلقة يف �ضل�ضلة �لهز�ئم �ال�ضر�ئيلية”
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اال�شتثمار  بنك  فريق  توج  رم�شان  خالد  النائب  برعاية 

بعد  القدم  كرة  ل�شدا�شيات  الثامنة  النقابة  ببطولة  العربي 

فوزه على فريق البنك العربي يف املباراة النهائية التي جرت 

مب�شاركة ممثلي البنكن وح�شور رئي�س النقابة العامة ونائبه 

وجمهور  العامة،  للنقابة  االإداري���ة  الهيئة  اأع�شاء  من  وع��دد 

الفريق  بتتويج  املباراة  الفريقن، حيث قام راعي  اأن�شار  من 

العربي  البنك  لفريق  الثاين  املركز  كاأ�س  �شلم  كما  الفائز، 

ت�شليم  ومت  االأردن،  بنك  لفريق  الثالث  املركز  وميداليات 

حار�س  اجل���راح  ق�شي  لالعب  مرمى  ح��ار���س  اأف�شل  ك��اأ���س 

اأف�شل العب يف البطولة لالعب  مرمى البنك العربي، وكاأ�س 

عامر الب�شطامي من فريق بنك االحتاد، كما مت تكرمي حكام 

البطولة احلكام الدولين احمد اأبو خديجة وفتحي العرباتي .

هذا، وقد �شبق اللقاء اخلتامي اإقامة مباراة حتديد املركز 

حيث  االأردن،  وبنك  االحتاد  بنك  فريقي  بن  والرابع  الثالث 

اأ�شفر اللقاء عن فوز فريق بنك االأردن باملركز الثالث، وكانت 

البطولة قد انطلقت مب�شاركة احد ع�شر فريقًا ميثلون خمتلف 

البنوك العاملة يف االأردن.  

باإقامة  واختمُتمت   2018/8/5 بتاريخ  البطولة  انطلقت 

الفرق  �شمت  قمُ وق��د   ،2018/9/19 بتاريخ  النهائية  امل��ب��اراة 

امل�شاركة اىل جمموعتن �شمت االأوىل فرق بنك االأردن، وبنك 

وبنك  الكويتي،  االأردين  والبنك  العربي،  والبنك  االإ�شكان، 

لبنان واملهجر، و�شمت املجموعة الثانية فرق بنك االإ�شتثمار 

�شو�شيتيه  وبنك  ال��راج��ح��ي،  وم�شرف   ،AJIB العربي 

جرنال، والبنك االأهلي االأردين، وبنك االإحتاد، وبنك �شتاندرد 

ت�شارترد.

بنك �ال�ضتثمار �لعربي بطاًل لبط�لة �لنقابة 

يفًا �لثامنة ل�ضد��ضيات كرة �لقدم وبنك �الأردن َو�ضِ

�لنائب خالد رم�ضان يرعى �ملبار�ة �لنهائية وي�زع �لك�ؤو�س و�مليد�ليات على �لفائزين 

�لنائب خالد رم�ضان يف ختام �ملبار�ة �لنهائية
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  من التاسعةللدورة  ح باب التسجيلعن فتتعلن 

الجدد لخريجي الجامعات  لبرنامج التدريبي الشامل املجانيا  
 مدة البرنامج

 أسابيع ثمانية

 ميزات البرنامج

 تدريب وتأهيل امللتحقين بالبرنامج للعمل في املجال املالي واملصرفي
 خريجي البرنامج التدريبيلتدريب التعاون مع املؤسسات املالية واملصرفية 

 مكافأت وبدل مواصالت
 شهادات معتمدة للناجحين

 بالبرنامج شروط الالتحاق 

 أن يكون امللتحق أردني الجنسية
 خصصات العلوم املالية وإلاداريةأن يحمل امللتحق شهادة جامعية من إحدى الجامعات املعترف بها في أحد ت

 لعامين ألاخيرينل جامعيأن يكون امللتحق خريج 
 بالبرنامج التحاقه عندمشترك في الضمان الاجتماعي غير امللتحق ن يكون أ

 (0791478143) موبايل( / 065561709رقم: ) هاتفعلى  والاستفسار للتسجيل 
 )training@gtubia.org.jo(: يميللا  الى بصورة شخصيةترسل السيرة الذاتية مرفقة  

 وكتابة )البرنامج التدريبي الشامل( في موضوع لايميل

 



ع�ضو   / العامة  النقابة  رئي�س  ر�ضيد  حيدر  رع��ى الدكتور 

جمل�س الت�ضغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني احلفل الذي 

للنقابة  التابع  والعمايل  وامل��ايل  امل�ضريف  التدريب  مركز  اأقامه 

العامة لتخريج الدورة ال�ضابعة من الربنامج التدريبي ال�ضامل 

“اأ�ضا�ضيات العمل امل�ضريف” واملوجه خلريجي اجلامعات اجلدد، 
وذلك بتاريخ 2018/8/29. 

باخلريجن،  العامة  النقابة  رئي�س  رح��ب  القاها،  كلمة  ويف 

امل�شاركن يف هذا  دفعة جديدة من  بتخريج  �شعادته  واأعرب عن 

الربنامج، كما حتدث عن اأهمية هذا الربنامج التدريبي كاإ�شافة 

حقيقية للخريجن ومنطلق نحو �شعيهم لالنخراط يف �شوق العمل، 

وبخا�شة يف القطاع امل�شريف، متمنيًا للجميع التوفيق.   

�شهادات  بتوزيع  ر�شيد  حيدر  الدكتور  قام  احلفل  ختام  ويف 

الربنامج على امل�شاركن.

كلمة رئي�س النقابة العامة للم�شاركن يف حفل االختتام:

»اهلل يعطيكم العافية وي�شبحكم باخلري،

عن  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  حديثنا  وك��ان  �شابقة،  م��رة  يف  التقينا 

من  ول��ك��ن  خمتلف،  ���ش��يء  ع��ن  نتحدث  ���ش��وف  واالآن  ال��ن��ق��اب��ة، 

ال�شروري ان نبارك لكم بالتخريج، ونوؤكد على ان هذا الربنامج 

التحاقكم  عند  ويوؤهلكم  جّدًا،  مهم  برنامج  هو  به  �شاركتم  الذي 

بالبنوك اأن توفروا على انف�شكم فرتة التدريب لدرجة ان البنوك 

عندما تقوم بتعين خريج جديد من امل�شاركن يف هذا الربنامج 

يبداأ عمله مبا�شرة  و  البنك  لي�س بحاجة اىل تدريب  باأنه  تتفاجاأ 

ويقوم بعمله ب�شكل ممتاز ، وبالطبع فنحن ال نريد - ال النقابة وال 

مركز تدريب - ان نكون ك�شاهد الزور ، ولهذا فنحن نتمنى عليكم 

او  البنوك  �شواء عملتم يف  التخرج  بعد  بيننا  التوا�شل  ينقطع  اأال 

غريها، وانا اأوؤكد ان ما يهمنا هو عدد امل�شتغلن من الذين �شاركوا 

يف هذه الدورة، فكلما كان العدد اكرب، �شهل علينا ذلك ان ن�شتمر 

والتعليم  والت�شغيل  التدريب  �شندوق  من  دع��م  على  باحل�شول 

التدريب،  اجل  من  اكر  البنوك  معنا  وتعاونت  والتقني،  املهني 

الذين  ي�شاعد  ذلك  فاإن  معنا  وتتوا�شلون  ت�شتغلون  عندما  فاأنتم 

ياأتون من بعدكم، وثانيًا فاإنكم اذا ا�شتغلتم يف البنوك تكونون قد 

تعرفتم على نقابتكم التي اأخذمت عنها املعلومات الرئي�شة يف هذه 

الدورة. 

اأبارك لكم مرة اأخرى واأمتنى ان تنجحوا يف اعمالكم وتتذكروا 

النقابة وهذه الدورة، وانا على يقن باأنكم �شتكونون من املتفوقن، 

معايري  و�شعنا  ال��دورات  هذه  يف  للم�شاركن  اختيارنا  عند  الأن��ه 

للقبول، وهذه املعايري �شوف ت�شاعدكم على دخول �شوق العمل. 

بهذه  واحتفظوا  مبارك،  واأل��ف  اأخ��رى  مرة  بكم  و�شهاًل  اأه��اًل 

ال�شهادة، الأنها بتقديري �شوف تكون ذات قيمة اأكرب لكم وبخا�شة 

او احد  اإحدى اجلامعات  اأننا نبذل م�شاعي حاليًا العتمادها من 

مراكز التدريب اخلارجية.« 

�ختتام �لدورة �ل�ضابعة من �لربنامج �لتدريبي 

�ل�ضامل خلريجي �جلامعات �جلُدد 

رئي�س �لنقابة �لعامة ي�ؤكد على  �ضرورة��ضتمر�ر �لت���ضل بن �خلريجن و�لنقابة بعد �لتخرج

نشاطات مركز التدريب المصرفي والمالي والعمالي
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للنقابة  التابع  والعمايل  واملايل  امل�شريف  التدريب  مركز  عقد 

العامة ور�شته التدريبية امل�شرفية احلادية والثالثن حول »التحليل 

من  الفرتة  خالل  يومن  مدار  على  االئتمان«  منح  لغايات  املايل 

– 20 / 9 / 2018، و�شارك فيها موظفون ميثلون عددًا من   19

البنوك العاملة يف االأردن واأدار اأعمالها اخلبري امل�شريف االأ�شتاذ 

عالء التميمي.

ر�شيد يف  الدكتور حيدر  العامة  النقابة  رئي�س  وقد رحب  هذا 

اأهمية  اىل  م�شريًا  وبامل�شاركن،  باملحا�شر  الور�شة  اعمال  افتتاح 

كما  امل�شريف،  العمل  جمال  يف  التدريبية  الور�شة  هذه  مو�شوع 

وعن  العامة،  للنقابة  التابع  التدريب  مركز  اإجن��ازات  عن  حتدث 

وتاأهيل  تطوير  �شبيل  يف  بها  يقوم  التي  التدريبية  الن�شاطات 

الكفاءات امل�شرفية على م�شتوى االأردن. 

العامة  النقابة  رئي�س  الزميل  قام  الور�شة  اعمال  ختام  ويف 

واملحا�شر عالء التميمي بت�شليم ال�شهادات للم�شاركن.  

ا�شتملت املادة العلمية للور�شة التدريبية على املوا�شيع االآتية:

املالية  واملوؤ�شرات  الن�شب  ا�شتخراج  و  املالية  القوائم  تف�شري   -

منح  لغايات  املايل  التحليل  اأدوات  با�شتخدام  العالقة  ذات 

االئتمان.

الربط بن بنود القوائم املالية وحتليل اأثر كل منها على االآخر.  -

حتليل خماطر بنود القوائم املالية وو�شع التو�شيات املنا�شبة   -

لتغطية هذه املخاطر.

ال�شابقة  ال�شنوات  م��ع  امل�شتخرجة  النتائج  مقارنة   -

وال�شركات املناف�شة.

املعايري واتخاذ القرار املنا�شب �شواء كان ت�شغيليًا اأو متويليًا اأو   -

ا�شتثماريًا اأو ائتمانيًا.

اإعداد و حتليل قائمة التدفق النقدي ب�شكل معمق، وا�شتقاق   -

الن�شب واملوؤ�شرات املالية منها مبا ميكن من درا�شة وحتديد 

قدرة ال�شركة على خلق تدفقات نقدية.

- الو�شول اىل القرار االئتماين االأمثل.

وقد �شارك يف هذه الور�شة التدريبية كلٌّ من: 

حممد ح�شن احمد القماز - البنك العقاري امل�شري

يزيد احمد منري حممد عبد احلافظ - البنك العقاري امل�شري

عبداهلل خليل اإبراهيم اخلريي - بنك الكويت الوطني

ا�شامه نبيل �شعد م�شرب�س - بنك اال�شتثمار العربي

عبد اهلل ح�شن عو�س غزال - بنك اال�شتثمار العربي

حممد اأيوب عبد الفتاح النرباوي – بنك لبنان واملهجر

عبداهلل احمد �شالح قا�شم - البنك التجاري االأردين

ب�شار نبيل خمائيل ال�شاحوري - البنك التجاري االأردين

مي�شاء جهاد احمد اأبو زايد - البنك التجاري االأردين

نان�شي �شلطان ح�شن طاهات - البنك التجاري االأردين

�شادي ابراهيم علي خمي�س - بنك �شو�شيتيه جرنال

حممد خري الدين ذيب خري الدين - بنك �شو�شيتيه جرنال

دانا حيدر عزت طوران - بنك �شو�شيتيه جرنال

ح�شن عناد ح�شن عو�س - بنك االإحتاد

ABC ب�شار ب�شيم �شايل ريحاين - بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية

عرين ر�شا خميمر الروا�شدة - البنك العربي االإ�شالمي

غيث اإ�شماعيل عي�شى رم�شان - البنك االإ�شالمي االأردين

احمد حمي الدين يحي الفتياين - البنك االإ�شالمي االأردين

مركز �لتدريب  يعقد ور�ضة تدريبية ح�ل 

“�لتحليل �ملايل لغايات منح �الئتمان”

نشاطات مركز التدريب المصرفي والمالي والعمالي
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رئي�س جامعة  �شليم  ماهر  الدكتور  االأ�شتاذ  افتتح 

الربنامج  من  الثامنة  ال��دورة  اأعمال  العربية  عمان 

ال��ت��دري��ب��ي ال�����ش��ام��ل خل��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات اجل��دد 

مركز  يف  قد  عمُ وال��ذي  امل�شريف«  العمل  »اأ�شا�شيات 

للنقابة  التابع  والعمايل  وامل��ايل  امل�شريف  التدريب 

الت�شغيل والتدريب  العامة بدعم وتعاون من �شندوق 

الفرتة  خ��الل  وا�شتمر  والتقني،  املهني  والتعليم 

– 21 / 11 / 2018م، وذل��ك بح�شور  من 7 / 10 

ل�شوؤون  اجلامعة  رئي�س  م�شاعد  فريج  كمال  الدكتور 

العامة، والدكتور ظاهر القر�شي  االإعالم والعالقات 

مدير الت�شويق يف اجلامعة، وعدد من اأع�شاء الهيئة 

االإدارية يف النقابة. 

هذا وقد رحب الدكتور حيدر ر�شيد رئي�س النقابة 

واحل�شور  احلفل  براعي  االحتفال  بداية  يف  العامة 

وامل�����ش��ارك��ن يف ه��ذه ال����دورة، واأع���رب ع��ن تقديره 

املجتمع  م��ب��ادرات  دع��م  يف  العربية  عمان  جلامعة 

النقابة  رئي�س  دع��ا  كما  التدريب،  جم��ال  يف  امل��دين 

الربنامج  م��ن  ال����دورة  امل�����ش��ارك��ن يف ه��ذه  ال��ع��ام��ة 

التدريبي ال�شامل اىل اال�شتفادة من هذا الربنامج يف 

حياتهم العملية.  

من جهته، ثّمن راعي احلفل رئي�س جامعة عمان 

امل�شارف  يف  للعاملن  العامة  النقابة  دور  العربية 

والتاأمن واملحا�شبة الريادي يف جمال تدريب خريجي 

واأك��د  العمل،  ل�شوق  وتاأهيلهم  اجل���دد  اجل��ام��ع��ات 

االجتماعية  ال�شراكة  يف  ودوره  الربنامج  هذا  اأهمية 

م�شريًا اىل ا�شتعداد جامعة عمان العربية للتعاون مع 

يف  اجلامعة  طالب  تدريب  جمال  يف  العامة  النقابة 

التخ�ش�شات امل�شرفية واملالية واالإدارية .

رئي�س جامعة عمان �لعربية يفتتح �لدورة �لثامنة من 

�لربنامج �لتدريبي �ل�ضامل “�أ�ضا�ضيات �لعمل �مل�ضريف”

�لدكت�ر ماهر �ضليم “ملاذ� ال ُتّنظم مثل هذه �لدور�ت وُتّنفذ قبل �لتخرج من �جلامعات؟”

�مل�ضروع”  هذ�  مثل  لتبني  م�ضتعدون  كجامعة  “نحن 

نشاطات مركز التدريب المصرفي والمالي والعمالي

رئي�س �جلامعة يف حفل �الأفتتاح
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كلمة رئي�س جامعة عمان العربية يف حفل 

الفتتاح:

»�شباح اخلري 

الرحمن  اهلل  ب�شم 

ال���رح���ي���م وال�������ش���الة 

�شيدنا  على  وال�شالم 

حممد خامت االأنبياء 

ب������داي������ًة ا����ش���ك���ر 

ر�شيد  حيدر  الدكتور 

وال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة 

امل�شارف  يف  للعاملن 

واملحا�شبة،  والتاأمن 

التدريب  مركز  واأي�شًا 

�شخ�شّيًا  يل  لدعوتهم 

لرعاية هذا احلدث الذي اأعتربه من اهم االأحداث يف التعليم 

العايل رغم حجمه ال�شغري ، مبعنى اأن هذه الغرفة التي ت�شم 

كل  لهم  اأمتنى  الذين  االأردن��ي��ة  اجلامعات  خريجي  من  نخبة 

مليئة  واملهنية  العملية  حياتهم  تكون  وان  النجاح،  وكل  التوفيق 

بكل الق�شايا االإيجابية. 

عندما دعيت لهذا االأمر حقيقًة كنت �شعيدًا من ناحية اننا 

العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  يف  جمتمعنا  يف  نتفاعل  بدئنا  االآن 

العمل  �شوق  يف  نحن  وم�شكلتنا  امل���دين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات 

يف  يدر�س  وما  التعليمي  القطاع  بن  ما  املوجودة  الفجوة  دائمًا 

العمل،  وقطاع  جمتمع  يف  حقيقة  موجود  هو  وم��ا  اجلامعات 

ونحن دائمًا نطالب باملواءمة ما بن التعليم النظري املوجود يف 

اجلامعات ومتطلبات اأ�شواق العمل، فهذا العمل يج�شد ويقل�س 

الفجوة املوجودة ما بن التعليم النظري يف اجلامعات واحلياة 

العملية التي �شتخو�شونها ان �شاء اهلل بنجاح، و�شوف ترون ان ما 

�شوف تتعلمونه يف هذه الدورة �شيكون هو القاعدة االأ�شا�شية يف 

عملكم يف امل�شارف وم�شتقاتها، يعني ما تعلمتموه يف اجلامعات 

واأنا  ال��دورة،  هذه  من  �شتبداأ  العملية  احلياه  ولكن  جمياًل  كان 

اأ�شكر النقابة واأ�شكر مركز التدريب، واأقول اأي�شًا اإنه مَل ال تنظم 

اأي يف  اجلامعات؟  التخريج من  قبل  وتنفذ  ال��دورات  هذه  مثل 

بحيث  التخ�ش�شات  مبختلف  اجلامعات  لطلبة  االأخرية  ال�شنة 

لتبني  ا�شتعداد  على  كجامعة  ونحن  منظم،  �شيء  هناك  يكون 

يكون  ان  ق�شية  نطرح  اأي�شًا  كجامعة  ونحن  امل�شروع،  هذا  مثل 

هناك  )Virtual  Training( التدريب من خالل العامل 

االفرتا�شي، بحيث يكون موجودًا يف اجلامعات وجامعتنا ان �شاء 

اهلل �شوف تكون من املبادرين يف هذا املجال بالتعاون وباالتفاق 

معكم، فاأنا اأطرح م�شروع تعاون ما بن اجلامعة والنقابة واملركز 

ليكون باكورة عمل ريادي، حتتذي به اجلامعات االأخرى، وذلك 

اأن ينخرط  له  الأن همنا االأول واالأخري هو الطالب والذي نريد 

فقط  لي�س  وذلك  الالزمة،  باملهارات  يت�شلح  وان  العمل،  ب�شوق 

باأن  نتميز  االأردن  يف  فنحن  االأردن،  يف  العمل  �شوق  اأج��ل  من 

اأمريكا،  اأو  اخلليج،  يف  �شواء  للعمل  كله  العامل  يطوف  االأردين 

اأو اأوروبا، اأو ا�شرتاليا وبالتايل فاإنني اأعتقد باأننا ن�شلح اأبناءنا 

كان يف  �شواء  العمل  �شوق  يخو�شوا يف  لكي  املهارات  هذه  مبثل 

االأردن او خارجها. 

اأ�شكركم واأمتنى لكم دورة ناجحة، واأمتنى لكم كل التوفيق.”

نشاطات مركز التدريب المصرفي والمالي والعمالي

»هذ� �ملركز �لتدريبي ه� مركز متط�ر يحت�ي على جتهيز�ت وخدمات �إد�رية ول�ج�ضتية على م�ضت�ى عاٍل«

ورئي�س �لنقابة �لعامة يرعى حفل تخريج �مل�ضاركن يف �لدورة �لثامنة 

»بلغ عدد �ملتدربن يف هذ� �لربنامج )236( خريجًا جامعّيًا، ون�ضبة �لذين تبلغنا عن �لتحاقهم بالعمل جتاوزت )%44( من ه�ؤالء«

العامة / رئي�س  النقابة  رعى الدكتور حيدر ر�شيد رئي�س 

جمل�س اإدارة مركز التدريب امل�شريف واملايل والعمايل حفل 

التدريبي  الربنامج  الثامنة من  الدورة  امل�شاركن يف  تخريج 

العمل  “اأ�شا�شيات   - اجلدد  اجلامعين  للخريجن  ال�شامل 

وذلك يوم االأحد املوافق 2018/12/9. امل�شريف”، 

هذا ورحب رئي�س النقابة العامة باخلريجن، واأعرب عن 

�شعادته بتخرجهم م�شريًا اىل ان هذه الدورة هي االأخرية من 

التوا�شل  ا�شتمرار  واأّكد �شرورة  للعام 2018،  هذا الربنامج 

بن اخلريجن والنقابة، كما �شكر �شندوق الت�شغيل والتدريب 

والتعليم املهني والتقني على الدعم الذي قدمه لتنفيذ هذا 

الربنامج اآماًل ا�شتمرار هذا التعاون بن ال�شندوق والنقابة 

لزيادة اأعداد اخلريجن املوؤهلن ل�شوق العمل.   

ويف ختام احلفل قام الدكتور حيدر ر�شيد بتوزيع �شهادات 

الربنامج التدريبي على امل�شاركن.

�لدكت�ر ماهر �ضليم
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كلمة الدكتور حيدر ر�صيد يف حفل التخريج:

»�ضباح اخلري... 

اأود اأن اأبارك لكم يف البداية التخرج من هذه الدورة 

مركز  يعقده  ال���ذي  ال�شامل  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  م��ن 

التدريب امل�شريف واملايل والعمايل التابع للنقابة العامة، 

واأظن  اأن بع�شًا منكم قد وجدوا فر�س عمل،  اأعلم  واأنا 

باأن االآخرين �شيجدون فر�س عمل قريبًا ان �شاء اهلل ال 

�شيما واأن م�شتوى �شمعة هذا الربنامج التدريبي اأ�شبحت 

واملوؤ�ش�شات  البنوك  فاإن  وبالتايل  البنوك،  لدى  معروفة 

ثانيًا  الربنامج،  ت�شغيل خريجي هذا  ت�شعى اىل  االأخرى 

التدريبي  الربنامج  من  دورة  اآخر  هي  ال��دورة  هذه  فاإن 

فاأنتم  العام 2018  التدريب لهذا  ال�شامل يعقدها مركز 

فر�شة  ا�شتفادوا من  الذين  كنتم من  باأنكم  حمظوظون 

من  م�شاركًا   )236( بتدريب  قمنا  وقد  فيه،  امل�شاركة 

قد  الت�شغيل  ن�شبة  ب��اأن  واأع��ت��ق��د  اجل��ام��ع��ات،  خريجي 

اإدارة  اإبالغ  منكم  اآمل  فاإنني  ولذلك   ،)%44( جتاوزت 

فر�شة  على  ح�شولكم  ف��ور  النقابة  يف  التدريب  مركز 

اأواًل  امل�شتغلن  اأع��داد  ح�شر  ن�شتطيع  حتى  وذلك  عمل، 

متويل  ا�شتمرارية  على  ي�شاعد  ذل��ك  اإن  حيث  ب���اأول، 

والربامج  الربنامج  لهذا  والتدريب  الت�شغيل  �شندوق 

القادمة، من جانب اآخر فاإن ن�شاطنا يف جمال التدريب 

ال يقت�شر على عقد دورات الربنامج التدريبي ال�شامل، 

اأننا  حيث  البنوك،  مع  التعاون  اىل  ذلك  يتجاوز  واإمن��ا 

على  هم  الذين  للموظفن  تدريبية  ور�شات  بعقد  نقوم 

راأ�س عملهم ملدة يومن، وعادة ما تتعلق موا�شيعها باخر 

م�شتجدات العمليات امل�شرفية املحلية اأو العاملية، ونحن 

يتعلق  فيما  تطورات  ي�شتجد من  ما  كل  نتابع  النقابة  يف 

بعمل البنوك والقوانن والت�شريعات اخلا�شة بها. 

عبارة  هو  االآن  فيه  تتواجدون  ال��ذي  املركز  هذا  ان 

عن مركز تدريبي متطور يحتوي على جتهيزات تدريبية 

وانا على  عاٍل،  م�شتوى  ولوج�شتية ذات  اإدارية  وخدمات 

يقن باأنه قد اأ�شبح لديكم قدر منا�شب من املعرفة عن 

من  الكبري  الكم  اىل  باالإ�شافة  النقابي  العمل  طبيعة 

املعلومات امل�شرفية، وما هي الفوائد التي يح�شل عليها 

ونقابتنا  النقابة،  يف  ع�شوًا  يكون  عندما  البنك  موظف 

اأقوى النقابات من حيث الع�شوية، واآالف  باملنا�شبة من 

املنت�شبن للنقابة ملتزمون بت�شديد اال�شرتاكات ال�شهرية 

من خالل التعاون مع البنوك، حيث يوجه موظف البنك 

مبوجبه  يتم  موؤ�ش�شته  اىل  كتابًا  باالنت�شاب  يرغب  الذي 

راتبه  من  واحد  دينار  وهو  ال�شهري  اال�شرتاك  اقتطاع 

ويتم حتويله اىل ح�شاب با�شم النقابة، فهذه النقابة هي 

نقابتكم، وقد �شعت النقابة وجنحت يف االتفاق مع غالبية 

ال�شهر اخلام�س ع�شر وال�شاد�س  البنوك على منح راتب 

ع�شر ملوظفيها باالإ�شافة اىل عدد من احلقوق االإ�شافية 

االأخرى. 

اأخ��رى يف  مرة  هنا  نراكم  �شوف  باأننا  ثقة،  على  اأن��ا 

هذه  وتقوم  البنوك،  يف  تعملون  عندما  التدريب  مركز 

البنوك برت�شحيكم حل�شور اإحدى الدورات التي يعقدها 

مركز التدريب. 

لكل  و�شكراً جزياًل  واأهنئكم،  اأخرى  مرة  لكم  اأبارك 

اخلرباء الذين �شاهموا يف اإجناح هذه الدورات.«

نشاطات مركز التدريب المصرفي والمالي والعمالي
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�آر�ء �خلريجن ح�ل �لربنامج �لتدريبي �ل�ضامل 

�مل�ضريف” �لعمل  “�أ�ضا�ضيات 

اأحت���دث عن  اأن  »ي�����ش��رين 

جتربتي كمتدربة يف الربنامج 

العمل  »اأ�شا�شيات  التدريبي 

بقيمة  زودن��ا  ال��ذي  امل�شريف« 

م�شافة على ح�شيلتنا املعرفية 

اأ�شبه  كانت  والتي  اجلامعية، 

بتطبيق حقيقي وعملي ملا ح�شدناه يف كلية االقت�شاد.

وتنوعت  التعلم  من�شات  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  يف  ت��ع��ددت 

بكاآبة  قط  ن�شعر  مل  العالقات،  قاعدة  وتو�شعت  اخل��ربات 

التدريبي  املو�شوع  يوم  تلو  يوما  بحما�س  ننتظر  الروتن، 

التايل، نلتقي خبريًا جديدًا يف م�شتوى اإداري رفيع يف اإحدى 

دوائر البنوك، لينقل لنا اآليات عمل هذه الدائرة ووظيفتها 

و�شلطتها وات�شالها االإداري بالتف�شيل، هذا باالإ�شافة اىل 

االت�شال  مثل  ال�شخ�شية  املهارات  موا�شيع  من  جمموعة 

الفعال، واإدارة الوقت واإدارة االأزمات. 

لو  الكثري  باأنني كنت قد خ�شرت  تامة  قناعة  اإنني على 

مل األتحق بهذا الربنامج، ذلك اأن حجم الفر�س يف االأردن 

باتت معدومة، والتميز هو خيار رب العمل، وبالتايل �شاأكون 

متميزة عن غريي بهذه ال�شهادة القيمة، وقد تكون �شفيعة 

يل لفر�شة العمل اإن �شاء اهلل.

لقد هياأت اإدارة التدريب يف النقابة العامة للعاملن يف 

املثالية  االأج��واء  للمتدربن  واملحا�شبة  والتاأمن  امل�شارف 

للعمل كاأ�شرة عمل واحدة، وبالتايل فاإنني اأن�شح اأي خريج 

واالإداري���ة  واملالية،  امل�شرفية،  التخ�ش�شات  يف  جامعي 

االلتحاق بهذا الربنامج، ملا له من فائدة كبرية على ال�شعيد 

جلميع  يفتح  قد  والذي  املعريف،  ال�شعيد  وعلى  ال�شخ�شي 

امل�شاركن فيه اآفاقًا متنوعة، ومنظورًا مل�شار جديد.”

»ل���ق���د ك�����ان ال���ربن���ام���ج 

التدريبي �شاماًل لكل االأعمال 

والعمليات امل�شرفية، و�شاعد 

ب�����ش��ك��ل م��ل��م��و���س يف ت��اأه��ي��ل 

املتدربن  م��ه��ارات  وتطوير 

امل�������ش���ارك���ن م����ن خ��ري��ج��ي 

على  واطالعهم  خرباتهم  وزي���ادة  اجل��دد  اجلامعات 

املدربن  وان  �شيما  ال  امل�شريف،  العمل  جوانب  خمتلف 

كانوا من نخبة اخلرباء واملدربن امل�شرفين، ومن ذوي 

اخلربات الطويلة.

اأتقدم بال�شكر والتقدير للقائمن على مركز التدريب 

امل�شريف واملايل والعمايل التابع للنقابة العامة للعاملن 

الطيبة  اجلهود  على  واملحا�شبة  والتاأمن  امل�شارف  يف 

كفاءتهم  ورف��ع  اخلريجن  مب�شتوى  لالرتقاء  املبذولة 

الذي  الربنامج  هذا  خالل  من  العمل  ل�شوق  وتاأهيلهم 

والتدريب  الت�شغيل  �شندوق  مع  بالتعاون  املركز  يعقده 

والتعليم املهني والتقني.” 

– الدورة ال�صابعة:  املتدربة �صهد اأبو ح�صي�س  •	

ال�صابعة: – الدورة  غنمه  حممد  املتدرب  •	
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كافة  اىل  بال�شكر  »اأت���ق���دم 

كما  بالنقابة  واملدربن  العاملن 

اأخ�س بال�شكر اإدارة التدريب التي 

القيمة،  الفر�شة  ه��ذه  منحتني 

بكل  التدريبي  الربنامج   وتابعت 

ال�شعادة  غمرتني  لقد  تفا�شيله، 

الربنامج  بهذا  قبويل  مت  عندما 

ال��ق��ّي��م ال����ذي ت��ع��ل��م��تمُ ف��ي��ه قيمة 

العمل، واكت�شبتمُ من خالله معارف ومعلومات ومهارات قّيمة. 

يواجه  الذي  االأول  للتحدي  الفعال  الربنامج  هذا  ت�شدى  لقد 

اخلريجن وهو املواءمة بن التعليم النظري يف اجلامعات والتطبيق 

اىل  باالإ�شافة  الربنامج  هذا  احتوى  وقد  العمل،  �شوق  يف  العملي 

املعلومات حول العمليات امل�شرفية حيزًا منا�شبًا للمهارات الفردية 

بدءًا من مقابالت العمل وحتى اإدارة الوقت و�شغط العمل .

لقد اكت�شبنا من خالل هذا الربنامج الثقة بالنف�س الأننا تزودنا 

باملعرفة من خالل مدربن متخ�ش�شن ذوي خربات طويلة يف �شوق 

املحا�شرات  كل  كانت  حيث  معلومة  باأي  علينا  يبخلوا  ومل  العمل، 

مكثفة ومفيدة وحتتوي على كم كبري من اخلربات التي زودونا بها.

اأكرر �شكري وتقديري لكافة القائمن على الربنامج واملدربن 

اأ�شتطيع  التي  املنا�شبة  العمل  اأجد فر�شة  اأن  واملحا�شرين متمنية 

اكت�شبته من  وما  ال�شهادة اجلامعية  من خاللها ممار�شة معارف 

خربة يف هذا الربنامج الأخدم بها وطني. 

اأن حتذو حذو  النقابات  كافة  اأدعو  فاإنني  اآخرًا،  ولي�س  اأخريًا 

النقابة العامة للعاملن يف امل�شارف والتاأمن واملحا�شبة باأن يكون 

تاأهيل طالب اجلامعات  للعمل على  بها  تدريب خا�شة  برامج  لها 

وكل ح�شب اخت�شا�شه وتهيئتهم ل�شوق العمل.”

ال��ط��ال��ب  ي��ح��ت��اج��ه  م����ا  »اإن 

اجل���ام���ع���ي ع��ن��د ت��خ��رج��ه ه���و ما 

واكت�شبه  تعلمه  ما  دمج  من  ميّكنه 

التطبيق  مع  اجلامعية  املرحلة  يف 

العمل  ���ش��وق  يف  امل��ط��ل��وب  العملي 

ال�شامل  التدريبي  الربنامج  اإن   ،

احتوى  اجلدد  اجلامعات  خلريجي 

ليمكنهم  للمتدربن  احل��اج��ة  ه��ذه  معاجلة  يف  كبري  جهد  على 

اتاح  فقد  وامل�شريف،  املايل  العمل  �شوق  يف  لالنخراط  ويوؤهلهم 

هذا يل الربنامج الفر�شة للتعرف اكر على ما اكت�شبته يف املرحلة 

اجلامعية وا�شافة اجلديد ملحتوى معاريف وخرباتي.

يف  كبرية  بدرجة  واملفيد  املميز  مبحتواه  الربنامج  ه��ذا  اإن 

امل�شرفية  والت�شهيالت  كالعمليات  االأهمية  غاية  يف  موا�شيع 

كاملخاطر  الداخلية  والرقابة  والت�شريعات  امل�شرفية  واملهارات 

ا�شا�شيات  على  تدريبية  موا�شيع  من  احتواه  مبا  مّثل  واالمتثال، 

العمل امل�شريف والت�شريعات والقوانن واالنظمة املكونة واملحركة 

لهذا القطاع، كما احتوى على موا�شيع يف غاية االأهمية مثل ادارة 

عر�س  على  الربنامج  يقت�شر  ومل  والتدقيق،  واالمتثال  املخاطر 

العمليات البنكية فح�شب، بل ا�شتمل اأي�شًا على موا�شيع املهارات 

التي يجب امتالكها ملقدم اخلدمة او املنتج يف هذا القطاع الهام 

ِمن ِمثل ادارة الوقت وخدمة العمالء وغريها من املهارات املميزة 

املطلوبة التي يحتاجها املتدرب الكت�شابها يف �شبيل التميز.

اأتوجه بجزيل ال�شكر والتقدير والعرفان للهيئة االدارية للنقابة 

العامة للعاملن يف امل�شارف والتاأمن واملحا�شبة وجميع القائمن 

هذا  يف  للم�شاركة  الفر�شة  هذه  منحي  على  الربنامج  هذا  على 

الربنامج، وطرح مثل هذه الربامج التدريبية املتميزة والتي تعمل 

على اإك�شاب امل�شاركن فيها باملعرفة والتاأهيل واخلربة املطلوبة يف 

�شوق العمل .”

زمالئي  وب��ا���ش��م  با�شمي  »اأت��ق��دم 

بال�شكر اجلزيل للهيئة االدارية للنقابة 

العامة للعاملن يف امل�شارف والتاأمن 

�شاهم  من  ولكل  وللمدربن  واملحا�شبة 

يف اجن���از واجن����اح ه���ذه ال����دورة من 

خلريجي  ال�شامل  التدريبي  الربنامج 

اأتاحوا  اإنهم  حيث  اجل��دد،  اجلامعات 

لنا فر�شة االن�شمام اىل هذه الدورة املميزة التي اأ�شافت لنا قدرًا كبريًا 

من املعلومات القيمة �شواء كانت متعلقة بالعمليات البنكية اأو باملهارات 

اأتاحت  اأنها  حيث  الفوائد  من  بالكثري  علينا  ع��ادت  والتي  ال�شخ�شية 

واقع  اىل  والتعرف  االندماج  و  والتعارف  اخلربات  لتبادل  الفر�شة  لنا 

�شوق العمل، فهي ال تعتمد فقط على التعليم النظري، ولكن توفر اأي�شًا 

التدريب العملي يف البنوك، وهذا ي�شيف لنا اخلربة العملية ويوفر ل�شوق 

العمل عدداً من اخلريجن املدربن ب�شكل جيد.«

ال�صابعة: – الدورة  حداد  رزان  املتدربة  •	

الثامنة: – الدورة  الدبا�س  �صامر  املتدرب  •	

الثامنة: – الدورة  العرب  مرام  املتدربة  •	
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النقابات  ل�شبكة  التنفيذي  املكتب  عقد 

الدولية يف اأوروبا اجتماعه الرابع والع�شرين 

وذلك يف مدينة فيينا خالل الفرتة من 11-

12 / 9 / 2018، وقد ناق�س االجتماع خالل 

املوافقة  اأهمها  الق�شايا  من  عددًا  انعقاده 

ع��ل��ى ال���ق���رارات ال��ت��ي اأت��خ��ذه��ا االج��ت��م��اع 

الفرتة من  الذي عقد يف  والع�شرون  الثالث 

االجتماع  قرارات  وعلى   ،2018/5/24-23

وال��ذي  االإداري���ة،  للجنة  واالأرب��ع��ن  ال�شابع 

انعقد يف بداية �شهر اآذار، 2018. 

العمايل  التحالف  االجتماع  ناق�س  كما 

االأوروبي من اأجل الدفاع عن االأجور والتعاون 

يف جمال املفاو�شات اجلماعية بن النقابات 

اىل  باالإ�شافة  العمل،  واأ�شحاب  العمالية 

التح�شريات الواجب اتخاذها من اأجل عقد 

موؤمتر االإحتاد االأوروبي للنقابات وانتخابات 

�شتجري  التي  االأوروب���ي  ال��ربمل��اين  االإحت���اد 

عام 2019. 

تفا�شيل  االجتماع  ناق�س  لذلك  اإ�شافة 

الدولية ملنطقة  النقابات  عقد موؤمتر �شبكة 

اأوروبا عام 2020 باالإ�شافة اىل االأمور املالية 

واالنت�شاب  الع�شوية  تطور  تت�شمن  التي 

ح�شابات  ومناق�شة  االإحتاد  من  واالن�شحاب 

ور�شوم   ،2019 ع��ام  وم��وازن��ة   2017 ع��ام 

االجتماع  وناق�س   ،2020 ل��ع��ام  الع�شوية 

تاريخ عقد االجتماع القادم.

يف  ع�شو  نقابتنا  اأن  املعلوم  وم��ن  ه��ذا 

الدولية  النقابات  ل�شبكة  التنفيذي  املكتب 

ملنطقة اآ�شيا والبا�شيفيك.   

�الجتماع �لر�بع و�لع�ضرون للمكتب �لتنفيذي ل�ضبكة 

�لنقابات �لدولية يعقد يف فيينا

عقد  الذي  العربية  العمل  منظمة  اإدارة  جمل�س  انتخب 

نائبًا  املعايطة  م��ازن  الزميل  موؤخرًا  الكويت  يف  اجتماعه 

لرئي�س جمل�س االإدارة ممثاًل لفريق العمال. 

االإدارة  ت�شكيل جمل�س  املنظمة على  هذا وين�س د�شتور 

والعمال،  العمل،  واأ�شحاب  احلكومات،  عن  ممثلن  من 

ولرئي�س  احلكومات،  ممثلي  اأح��د  االإدارة  جمل�س  ويراأ�س 

املجل�س نائبان اأحدهما ميثل العمال، واالأخر ميثل اأ�شحاب 

يف  ت�شم  العربية  العمل  منظمة  ان  املعروف  وم��ن  العمل، 

العربية،  اجلامعة  يف  االأع�شاء  العربية  ال��دول  ع�شويتها 

وميثل كل دولة يف موؤمتراتها وفد ثالثي ميثل اأطراف االإنتاج 

الثالثة.   

�لزميل مازن �ملعايطة نائبًا لرئي�س جمل�س �إد�رة منظمة �لعمل �لعربية

من جل�ضات �الإجتماع

مازن �ملعايطة
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أخبار البنوك

 ”Digital on Boarding“ لبنك �الأهلي �الأردين يطلق خدمة�

و�لتي تتيح فتح �حل�ضابات �لبنكية دون زيارة �لفرع

اإجناز  عن  موؤخرًا  االأردين  االأهلي  البنك  اأعلن 

جديد مت حتقيقه، وذلك اإثر اإطالقه ويف خطوة غري

 م�شبوقة على م�شتوى القطاع امل�شريف االأردين، خدمة 

وال��ت��ي   ”Digital on Boarding“
ت��ت��ي��ح ل��ل��ع��م��الء ف��ت��ح ح�����ش��اب ب��ن��ك��ي ج��دي��د دون 

اأي  م��ك��ان ويف  اأي  م��ن  ال��ف��رع  زي���ارة  اىل  احل��اج��ة 

االإل��ك��رتوين  البنك  موقع  زي���ارة  ع��رب  وذل��ك   وق��ت، 

.www.ahli.com/newaccount
مبثابة  تعد  والتي  املبتكرة  اخلدمة  ه��ذه  وتتيح 

نقلة نوعية يف اخلدمات البنكية املقدمة على م�شتوى 

والتي  للعمالء  املزايا  من  العديد  امل�شريف،  القطاع 

ميكنهم  حيث  عليهم؛  واجلهد  الوقت  توفري  اأبرزها  من  يعد 

لفتح ح�شاب جديد بخطوات �شهلة  باالإجراءات الالزمة  القيام 

االأمن  م�شتويات  اأعلى  و�شمن  دقائق  ب�شع  تتجاوز  ال  و�شريعة 

الكرتونيا  بياناتهم  بتعبئة  العمالء  �شيقوم  حيث  واحل��م��اي��ة، 

و�شيقوم البنك بتكري�س طواقم عمل خم�ش�شة للو�شول للعمالء 

لهم  يقدم  ما  وه��و  اخلطوة،  ه��ذه  لتنفيذ  تواجدهم  اأماكن  يف 

جتربة م�شرفية ال ت�شاهى.

التنفيذي/  الرئي�س  اأع��رب  ال�شاأن،  هذا  على  له  تعليق  ويف 

عن  داود،  مو�شى  حممد  االأردين،  االأهلي  للبنك  العام  املدير 

مبينًا  اخلدمة،  هذه  اإطالق  يف  االأ�شبقية  بتحقيقه  البنك  فخر 

اأنها جاءت �شعيًا من البنك لتقدمي اأف�شل واأرقى احللول للعمالء 

ح�شول  ل�شمان  احلديثة  والتقنية  التكنولوجيا  على  والقائمة 

العميل على جتربة مميزة، وهو االأمر املنبثق من ا�شرتاتيجيته 

ينعك�س  العاملية، مما  امل�شرفية  التطورات  مواكبة  على  القائمة 

اإثراء وتنويع اخلدمات واالرتقاء بها، وعلى تقدمي  اإيجابيًا على 

اخلدمات باأ�شلوب ومنهجية غري م�شبوقة، واحلفاظ على مكانة 

البنك املتقدمة املرتكزة على اجلودة ال�شاملة واالبتكار والتطوير 

واالإبداع التكنولوجي.

واأ�شاف داود: »اإن هذه اخلدمة تنطوي على العديد من القيم 

االأردين؛  االأهلي  البنك  ولنا يف  بل  للعمالء،  لي�س فقط  امل�شافة 

حيث �شيت�شنى لنا الرتكيز على جوانب اأخرى من عملنا امل�شريف 

و�شنوا�شل  له.  واملخطط  املن�شود  االرتقاء  حتقيق  يف  ي�شهم  مبا 

واخلدمات  واملنتجات  احللول  من  حمفظتنا  تعزيز  على  العمل 

كونها  ومتطلباتهم  العمالء  الحتياجات  ترقى  التي  االإلكرتونية 

بنكية  اإمكانيات  لنا  يتيح  ال��ذي  البنكي  نظامنا  على  ترتكز 

متكاملة.«

لعدد  ام��ت��دادًا  تعد  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة  ه��ذه  اأن  اإىل  ي�شار 

اأنها  ذلك  �شابق؛  وقت  يف  قدمت  التي  واخلدمات  احللول  من 

النقدي  ال�شحب  خدمة  حققته  الذي  النجاح  اأعقاب  يف  جاءت 

اخل�شم  بطاقة  خ��الل  م��ن  البنك  ف���روع  ك��اف��ة  ع��رب  ال�شريع 

واإط��الق  م��وؤخ��رًا،  موبايل«  »االأه��ل��ي  تطبيقه  وحتديث  املبا�شر 

العربية  باللغتن  ال��ن��اط��ق��ة  امل�شرفية  ب���وت«  »اأه��ل��ي  خ��دم��ة 

  )ChatBot( واالأجنليزية، والتي تعترب اأول خدمة ت�شات بوت

العمالء “رحلة  نهج  تبني  ع��ن  ف�شاًل  اململكة،  يف   م�شريف 

 Customer Journey”  لتطوير م�شار العمليات اخلا�شة 

بخدمة العمالء.

حممد م��ضى مدير عام �لبنك �الأهلي �الأردين

م��ج��ل��ة ال��ح��وار24



االإ�شالمي  امل�شرف  االأردين جائزة  االإ�شالمي  البنك  ح�شد 

االأف�شل اداءً على امل�شتوى االإقليمي / امل�شرق العربي من جوائز 

املوؤمتر العاملي للم�شارف االإ�شالمية “ليدر بورد” لتعزيز وتنمية  

اخلدمات امل�شرفية االإ�شالمية العاملية،  وذلك خالل حفل الع�شاء 

يف  والع�شرين  اخلام�شة  بن�شخته  املوؤمتر  هام�س  على  عقد  الذي 

 2018/11/27 البحرين  مملكة  اأم��واج  بجزر  روتانا  اآرت  فندق 

بح�شور كبار امل�شوؤولن يف امل�شارف املركزية والعربية والعاملية 

ورجال اأعمال ومتخ�ش�شن وباحثن . 

اإطار  باإن�شاء  اخلا�شة  البيانات  ح�شب  اجلائزة  منح  مت  وقد 

التقييم باال�شتعانة مبوؤ�شر التنمية املالية االإ�شالمية ال�شادر عن 

اإىل خمتلف  وا�شتنادًا  فوك�س  بنك  رويرتز” واأوربي�س  “توم�شون 
املقايي�س املالية واحلوكمة. ومنها اال�شتقرار املايل )وهو اإجمايل 

واحتياطيات  االأوىل،  ال�شريحة  من  املال  راأ�س  ون�شبة  املال  راأ�س 

خ�شائر  واحتياطيات  االإجمالية،  القرو�س  ن�شبة  اإىل  القرو�س 

اإجمايل  اإىل  املتعرة  والقرو�س  املتعرة،  القرو�س  اإىل  القرو�س 

االأ�شول،  متو�شط  على  العائد  )وهو  املايل  واالأداء  القرو�س(؛ 

ومنو  الدخل،  اإىل  التكلفة  ون�شبة  امللكية،  متو�شط  على  والعائد 

االأ�شول( واحلوكمة وامل�شوؤولية االجتماعية )وهو موؤ�شر االإف�شاح 

املايل، واالإف�شاح عن امل�شوؤولية االجتماعية لل�شركات(.

وحول هذه اجلائزة ، قال اال�شتاذ مو�شى �شحاده املدير العام 

على  ا�شتمرار ح�شول م�شرفنا  “ ان  االأردين  االإ�شالمي  للبنك 

يوؤكد   )WIBC(االإ�شالمية للم�شارف  العاملي  املوؤمتر  جوائز 

مرموقة  مكانة  اىل  البنك   التي حققها  النجاحات  و�شول   على 

لدى اجلهات املهتمة باالأداء  املميز ملوؤ�ش�شات التمويل االإ�شالمي 

وت�شليط ال�شوء على اإجنازاتها”.

 موؤكدًا اعتزازه بجميع اجلهود التي تبذل لتحقيق ا�شرتاتيجية 

االأ�شعدة  خمتلف  على  االإجن���ازات  من  املزيد  بتحقيق  البنك 

االجتماعية واالقت�شادية، و موؤكدا اال�شتمرار بال�شري على نف�س 

النهج لتحقيق املزيد .

االأ�شتاذ  البحريني   املركزي  البنك  حمافظ  نائب  �شلم  وقد 

املركزي  البنك  يف  البنوك  لرقابة  التنفيذي  املدير  حمد  خالد 

عبد  احمد  لل�شيد  االأردين   االإ�شالمي  البنك   جائزة  البحريني 

الكرمي مدير دائرة العالقات العامة يف البنك.

وتعد جوائز »ليدر بورد«، التي انطلقت يف العام 2015، اأول 

املوؤ�ش�شات  مل�شاعدة  �شاملة وهي مبثابة معيار مبتكر  تقييم  اأداة 

املالية االإ�شالمية على قيا�س وتقييم اأدائها باملقارنة مع مناف�شيها 

حا�شم،  ب�شكل  التحديات  تقييم  يف  �شاهم  يمُ مم��ا  الرئي�شين 

واإ�شتعرا�س فر�س النمو املنتظرة.

ح�شد  االأردين  االإ�شالمي  البنك  ان  بالذكر  اجلدير  وم��ن 

بفوزه    2015 لعام  االإ�شالمية  للم�شارف  العاملي  املوؤمتر  جوائز  

بجائزتي اأف�شل اأداء لبنك اإ�شالمي  على م�شتوى الدولة - االأردن  

ال�شام   ب��الد  منطقة  م�شتوى  على  اإ�شالمي  لبنك  اأداء  واأف�شل 

 )Best Regional Performance – Levant(

تقديرا الأداء واجنازات البنك املتميزة على ال�شعيدين. 

�لبنك �الإ�ضالمي �الأردين يح�ضد “جائزة �مل�ضرف �الإ�ضالمي 

�الأف�ضل �د�ًء” على �مل�ضت�ى �الإقليمي / �مل�ضرق �لعربي لعام 2018

خالل �مل�ؤمتر �لعاملي للم�ضارف �ال�ضالمية

أخبار البنوك
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عددًا  الغذائية  ال�شناعات  يف  للعاملن  العامة  النقابة  حققت 

ب�شكل  الذي متثله  القطاع  والعاملن يف  الأع�شائها  االإجن��ازات  من 

عام، وذلك خالل االأ�شهر االأخرية، ومن هذه االإجنازات: 

- االتفاق اجلماعي مع �ضركة الزوراء ال�ضناعية:

وقد   ،2018/12/2 بتاريخ  العمل  وزارة  لدى  االإتفاق  اإيداع  مت 

النقابة  رئي�س  خ�شرا  اأب��و  احمد  ال�شيد  النقابة  عن  االتفاق  وّق��ع 

االإداري��ة، ووقعه عن  الهيئة  ال�شلمان ع�شو  ب�شرى  واالآن�شة  العامة، 

اإبراهيم  حممد  الدين  و�شام  من  كل  ال�شناعية  ال���زوراء  �شركة 

وقد  قطي�س،  الرزاق  عبد  وحممد  العتيبي،  احمد  ون�شرين  ح�شن، 

ت�شمن االتفاق:

توفري تاأمن �شحي لكافة العاملن بعد ثالثة اأ�شهر من تثبيتهم   -1

يف  بها  املعمول  ال�شيا�شة  و�شمن  تاأمن،  بولي�شة  خ��الل  من 

ال�شركة  يف  املعتمدة  الوظيفية  للدرجات  وذلك تبعًا  ال�شركة 

بالن�شبة مل�شتويات االإقامة. 

�شرف الزيادة ال�شنوية وحتدد خالل اأول ثالثة اأ�شهر من كل   -2

عام، وذلك ح�شب اجلدول التايل:

الدرجة الوظيفية )A(    )5 دينار( فقط ال غري  -

الدرجة الوظيفية )B(    )7 دينار( فقط ال غري  -

الدرجة الوظيفية )C(    )10 دينار( فقط ال غري  -

الدرجة الوظيفية )D(    )12 دينار( فقط ال غري  -

الدرجة الوظيفية )E(    )14 دينار( فقط ال غري  -

توفري بيئة عمل منا�شبة ت�شمن االأمن الوظيفي مل�شتخدميها.  -3

االجتماعية  وال��ق��وان��ن  االأن��ظ��م��ة  ح��ول  عمل  ور���ش��ات  تنظيم   -4

وعالقات العمل ال�شناعية.

جراء  من  يحدث  خلل  اأي  ملعاجلة  الطرفن  من  جلنة  ت�شكل   -5

تطبيقها.

ت�شري احكام هذه االتفاقية اعتبارًا من 2018/10/1 وتنتهي   -6

يف 2019/9/30.

املعدنية: وقع  - االتفاقية اجلماعية مع �ضركة غدير للمياه 

هذه االتفاقية نيابة عن ال�شركة ال�شيد مازن كيايل / املدير العام، 

املراأة  اأبو خ�شرا، ورئي�شة جلنة  النقابة رئي�شها احمد  ووقعها عن 

البابلي،  رندة  النقابية  اللجنة  �شر  واأمن  ال�شلمان،  ب�شرى  العاملة 

وقد ت�شمنت االتفاقية عددًا من املكا�شب للعاملن يف ال�شركة منها:

�شرف الزيادة ال�شنوية ح�شب �شيا�شة تقييم االأداء املعمول بها   -1

يف ال�شركة ملن اأمت العام يف نهاية �شهر ابريل 2018، بحد اأدنى 

10 دنانري ال غري. 

احتفال  “�شنوات اخلدمة” �شمن  مكافاأة  ب�شرف  اال�شتمرار   -2

�شنوي بح�شب ما تقرره اإدارة ال�شركة يف �شهر اآذار من كل عام 

بح�شب ما هو مو�شح يف اجلدول االآتي: 

املكافاأةعدد �ضنوات اخلدمة

25% من راتب �شهر ملرة واحدة10 �شنوات

50% من راتب �شهر ملرة واحدة15 �شنة

راتب �شهر ملرة واحدة20 �شنة

راتب �شهرين ملرة واحدة25 �شنة فاأكر

�شرف راتب الثالث ع�شر يف نهاية كل �شنة ميالدية.   -3

 10 وقيمتها  امل�شنع  ملوظفي  الليلي  ال�شفت  بدل  �شرف عالوة   -4

دنانري �شهرّيا. 

ن�ضاطات �لنقابة �لعامة للعاملن يف �ل�ضناعات �لغذ�ئية

اخبار االتحاد العام والنقابات العمالية

ت�قيع �الأتفاق �جلماعي مع �ضركة غدير»للمياه �ملعدنية«
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حقوق جديدة تحققها نقابة العاملين في الكهرباء 
للعاملين في شركة توليد الكهرباء المركزية

حقوق  منح  على  املركزية  الكهرباء  توليد  �شركة  اإدارة  وافقت 

مت  الذي  اجلماعي  االتفاق  خالل  من  وذلك  فيها،  جديدة للعاملن 

نيابة  وقعه  وال��ذي  الكهرباء،  يف  للعاملن  العامة  النقابة  مع  توقيعه 

عن ال�شركة الرئي�س التنفيذي ال�شيد ندمي رزقي، ووقعه عن النقابة 

رئي�شها علي فالح احلديد.

ت�شمن االتفاق الذي مت توقيعه بتاريخ 2018/12/23، ومت اإيداعه 

لدى وزارة العمل بنف�س التاريخ عددًا من احلقوق اجلديدة وهي:

مبلغ  ال�شركة  يف  العاملن  منح  على  ال�شركة  اإدارة  وافقت   .1

لت�شبح عالوة غالء  املعي�شة  ت�شاف على عالوة غالء  دينارا   )35(

تاريخ  من  اعتبارًا  وذل��ك  دينارا   )160( االإ�شافة(  )بعد  املعي�شة 

يف  حاليًا  بها  املعمول  العالوة  �شروط  بنف�س  وذل��ك   ،2018 اأيلول   1

ال�شركة. 

املنتفعن  و/اأو  املوظفن  اإعفاء  على  ال�شركة  اإدارة  وافقت   .2

ن�شبة )15%( من  ال�شركة من  التاأمن ال�شحي ملوظفي  من �شندوق 

املنتفع  و/اأو  املوظف  )اإدخ��ال  امل�شت�شفيات  داخ��ل  املعاجلات  تكلفة 

للم�شت�شفى( ويكون هذا االإعفاء ب�شقف اإجمايل �شنوي مقداره )30( 

الف دينارا لكافة املوظفن و/اأو املنتفعن ويح�شب ال�شقف على اأ�شا�س 

ال�شنة املالية للطرف االأول )ال�شركة(. 

وب��دل  التنقالت  ب��دل  توحيد  على  ال�شركة  اإدارة  واف��ق��ت   .3

ملوظفي  امل��وا���ش��الت 

االأول  ال������ط������رف 

لت�شبح  )ال�����ش��رك��ة( 

)70( دينارا �شهريا، 

وذل����ك اع��ت��ب��ارا من 

ثاين  كانون   1 تاريخ 

 ،2019

يقت�شر  ب��ح��ي��ث 

�شرف بدل التنقالت 

ال  ال��ذي��ن  للموظفن 

ال�شركة  ل��ه��م  ت��وف��ر 

املوا�شالت. 

اجلماعية  بالرتتيبات  علمًا  )النقابة(  الثاين  الفريق  اأخذ   .4

يف  الراغبن  للموظفن  حوافز  دفع  بخ�شو�س  ال�شركة  وب��اإج��راءات 

ترك العمل من ال�شركة اختياريا ب�شبب تقاعد وحدات التوليد. 

خالف  اأي  حلل  مت�شاوي  بعدد  الطرفن  من  جلنة  ت�شكيل   .5

ين�شاأ عن هذه االتفاقية ح�شب املادة )42( من قانون العمل االأردين 

املعمول به رقم )8( ل�شنة 1996 وتعديالته.

�شرف بدل عالوة �شائقي الرافعات ال�شوكية وقيمتها 15 دينارًا   -5

لكافة �شائقي الرافعات ال�شوكية. 

ت�شرف الزيادة باأثر رجعي اعتبارًا من 2018/04/01.   -6

�شهر  م��ن  اع��ت��ب��ارًا  ال�شركة  ملوظفي  ادخ���ار   �شندوق  ان�شاء   -7

2018/10 بح�شب النظام الداخلي. 

ت�شكيل جلنة من الطرفن ي�شمي فيها كل طرف ممثليه ملتابعة   -8

اأن يتم عقد  تنفيذ هذه االتفاقية واأي خالف ين�شاأ فيها، على 

اجتماعات دورية على االأقل مرة كل �شتة اأ�شهر. 

يف  العاملني  ونقابة  النقابة  بني  للتعاون  بروتوكول  توقيع   -

الزراعة مب�ضر:

العامة  النقابة  وف��د  زي��ارة  خ��الل  ال��ربوت��وك��ول  ه��ذا  توقيع  مت 

بدعوة  م�شر  اىل  االأردن  يف  الغذائية  ال�شناعات  يف  للعاملن 

�شوء  ويف  م�شر،  يف  وال�شيد  وال��ري  للزراعة  العامة  النقابة  من 

املباحثات الثنائية بن الطرفن، وقد ت�شمن الربوتوكول عددًا من 

البنود منها: 

قيام كل من النقابتن بدعم مواقف وقرارات النقابة  �شرورة  •	
االأخرى يف كافة املحافل.

�شرورة تبادل اخلربات النقابية بن النقابتن يف كافة االأمور  •	
املتعلقة بالعمل النقابي.

قيام كل نقابة بتنظيم دورات تدريبية تثقيفية اأو ور�س عمل يف  •	
مو�شوع ذي �شلة باأن�شطة واأعمال النقابة االأخرى الأع�شائها. 

امل��زي��د من  بهدف  النقابتن  ق��ي��ادات  ب��ن  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل  •	
التقارب والتوا�شل فيما بينهما. 

باأن�شطة  ال�شلة  ذات  وال�شحف  والدوريات  الن�شرات  تبادل  •	
بن  والتوا�شل  الرتابط  من  املزيد  بهدف  منهما  كل  واأعمال 

النقابتن. 

رئي�س  خ�شرا  اأبو  احمد  ال�شيد  الربوتوكول  على  وقع  وقد  هذا 

النقابة العامة للعاملن يف ال�شناعات الغذائية يف االأردن، وال�شيد 

حممد �شامل مراد رئي�س النقابة العامة للعاملن يف الزراعة والري 

وال�شيد وذلك بتاريخ 2018/11/14. 

اخبار االتحاد العام والنقابات العمالية

علي �حلديد
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قر�ر�ت تاريخية للمحكمة �لعمالية

مستشارك العمالي

في قضايا سابقة

يمُنتدب  خا�شة  حمكمة  هي  العمالية  املحكمة 

ق�شاتها الثالثة من ِقَبل املجل�س الق�شائي بناء على 

طلب وزير العمل، وهي املرحلة الثالثة واالأخرية من 

املفاو�شات  ف�شل  بعد  العمالية  النزاعات  مراحل 

وعدم  العمل،  واأ�شحاب  النقابات  بن  املبا�شرة 

حل  م��ن  العمل  وزارة  يف  التوفيق  م��ن��دوب  متكن 

العمل، ومن ثم  بناء على حتويله من وزير  النزاع 

ف�شل جمل�س التوفيق يف حل النزاع بعد اإحالته اإىل 

الوزير  يعينه  يت�شكل من رئي�س  الذي  املجل�س  هذا 

على اأن يكون من ذوي العالقة بالنزاع اأو بنقابات 

العمال اأو باأ�شحاب العمل، وي�شم املجل�س ع�شوين 

العمل  واأ�شحاب  العمال  من  كاًل  ميثلون  اأك��ر  اأو 

باأعداد مت�شاوية، وعلى املحكمة العمالية ان ت�شدر 

قرارها بعد حتويل النزاع اليها خالل �شهر واحد 

من مبا�شرتها النظر فيه. 

امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ن  ال��ع��م��ال��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  تختلف 

الق�شائية االأخرى باأنها ال ت�شتند يف اأحكامها اىل 

ن�شو�س قانونية حمددة بل تنظر يف النزاع العمايل 

املعرو�س عليها وتف�شل فيه وفقًا لالإجراءات التي 

الطرفن،  ب��ن  ال��ع��دال��ة  لتحقيق  منا�شبة  ت��راه��ا 

وتعتمد ب�شكل رئي�س على �شماع اأقوال اأي �شخ�س اأو 

الَق�َشم واالطالع  النزاع بعد  اال�شتعانة بخربته يف 

�شرورية  تراها  التي  والبيانات  امل�شتندات  على 

للنظر اأو الف�شل يف النزاع.  

عمليًا اأ�شدر الق�شاء االأردين واملحكمة العمالية 

العمالية،  بالنزاعات  يتعلق  فيما  تاريخية  قرارات 

ال���ق���رارات،  ه���ذه  م��ن  م��ه��م  ق���در  لنقابتنا  وك���ان 

فباالإ�شافة اإىل ت�شجيل النقابة مبوجب قرار �شادر 

انتزعه   ،1961 �شنة  العليا  ال��ع��دل  حمكمة  ع��ن 

اأ�شدرت  ملحم،  عيا�س  حممد  املرحوم  املحامي 

النزاعات  يف  عديدة  اأحكامًا  العمالية  املحكمة 

العمالية التي خا�شتها النقابة )نقابتنا( مع بع�س 

البنوك، ففي القرار ال�شادر من املحكمة بخ�شو�س 

النزاع القائم بينها وبن بنك فيالدلفيا يف الق�شية 

اأن  فيه  جاء   2005/3/22 بتاريخ   2005/1 رقم 

العاملن  حقوق  اأب�شط  من  هي  ال�شنوية  )الزيادة 

من  باعتبارها  اإغفالها  اأو  جتاوزها  يجوز  ال  التي 

العنا�شر الرئي�شة الداخلة يف االأجر(. 

البنك  ط��ل��ب  ع��ل��ى  وردًا  الق�شية،  نف�س  ويف 

لديه  العاملن  بع�س  طلب  ب�شبب  الدعوى  اإ�شقاط 

ذلك )ب�شغط من جهات خارجية( وجدت املحكمة 

العامة  النقابة  باأن )النزاع قائم بن طرفن هما 

وبنك  واملحا�شبة  والتاأمن  امل�شارف  يف  للعاملن 

حتت  يندرج  النزاع  وه��ذا  لال�شتثمار،  فيالدلفيا 

فاإن طلب  لذلك  العمايل اجلماعي  النزاع  تعريف 

اإ�شقاط الدعوى املن�شوب اىل بع�س العاملن الذي 

اأثر  له  ولي�س  له  قيمة  ال  البنك  وكيلة  به  مت�شكت 

الدعوى  بهذه  اخل�شومة  ا�شتمرار  لغايات  قانوين 

ويتعن رده(. 

قرارات تاريخية هامة تثبت حقوقًا هامة للعمال 

ونقاباتهم يف �شياق حماوالتهم الدفاع عن حقوقهم 

بكافة االأ�شكال. 
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التي  واالأول��وي��ات  املهام  حتديد  عملية  ت�شاعد  االأه��داف  حتديد 

بطريقة  املهام  هذه  تنفيذ  على  اليوم  خالل  اإجنازها  للفرد  ينبغي 

حتديد  مهمة  اأّن  كما  واإجن��ازات��ه،  وعيه  زي��ادة  من  متّكنه  �شحيحة 

االأولويات ت�شاعد العديد من االأ�شخا�س الذين يعانون من عدم القدرة 

اإليهم، وبالتايل ال ي�شتطيعون حتديد  على تنفيذ جميع املهام املوكلة 

الوعي  الوقت  تنظيم  عملية  تزيد  وبهذا  بعملهم،  اخلا�شة  االأولويات 

حول كيفية حتديد االأولويات واإتقان العمل ب�شكل �شحيح. 

�شتغالل الوقت ال�شائع تتميز عملية اإدارة الوقت يف اأّنها ت�شاعد 

ا�شتغالل هذا  وكيفية  اليوم،  ال�شائع خالل  الوقت  كمية  على معرفة 

الوقت من خالل القيام مب�شاريع �شغرية، حيث ي�شاعد هذا التنظيم 

على التفكري مبنهجيات وطرق متكن الفرد من تنفيذ امل�شاريع اخلا�شة 

به، والتي لطاملا تاأجلت ب�شبب عدم توفر وقت للتخطيط لها، لذا عند 

االإدارية  مهاراته  زيادة  على  �شي�شاعد  الفرد  قبل  من  الوقت  تنظيم 

يف  والن�شاطات  االأيام  وجدولة  تنظيم  عملية  ت�شاعد  كما  واحلياتية، 

للقيام  اإ�شافيًا  وقتًا  توفر  كونها  اأكرب،  ب�شكل  الوقت  وا�شتغالل  اإدارة 

رغبات  ح�شب  بها  القيام  ويقرر  قبل  من  لها  خمطط  غري  باأن�شطة 

وميول الفرد. 

ن عملية تنظيم الوقت من م�شاعدة  حتديد الرغبات الذاتية متِكّ

ب�شحته  التفكري  على  ي�شاعده  اإ���ش��ايف  وق��ت  ت��وف��ري  على  ال��ف��رد 

ال�شخ�شية وحتقيق رغباته الذاتية، حيث اأثبتت العديد من الدرا�شات 

اأّن تنظيم الفرد الأموره ال�شخ�شية بالتزامن مع تنظيم وقته ي�شاعد 

على زيادة اإنتاجيته املهنية، باالإ�شافة اإىل زيادة �شعادته على امل�شتوى 

ال�شخ�شي، وتعزيز االإ�شرتخاء والت�شامح الذاتي، والتقليل من التوتر.

من  الوقت  تنظيم  عملية  تعترب  املهام  وتنفيذ  باخلطة  االلتزام   

اإليه،  املوكلة  املهام  بتحقيق  االإلتزام  الفرد على  ت�شاعد  التي  االأ�ش�س 

الفرد  اإرادة  تعزيز  على  ت�شاعد  كما  بعمله،  املتعلقة  املهام  وخا�شًة 

ملتابعة اإجنازاته وحتقيق االأهداف اخلا�شة به واإتقان عمله.

استراحة العدد

فوائد تنظيم 
الوقت
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العمل اجلماعي و�شيلة لتحقيق االأهداف واإجناز االأعمال، فاليد 

واالأه��داف حتتاج  تنجز،  الواحدة ال  اليد  اأّن  كما  ت�شّفق  الواحدة ال 

اإىل تكاتف وت�شافر اجلهود؛ ف�شّنة احلياة والكون قائمة على تكامل 

وَن  َيْق�ِشممُ ْم  همُ
َ
االأدوار وت�شخري الب�شر لبع�شهم البع�س، قال تعاىل: )اأ

ْنَيا ۚ  َياِة الدمُّ ْم يِف احْلَ ِعي�َشَتهمُ م َمّ َرْحَمَت َرِبَّك ۚ َنْحنمُ َق�َشْمَنا َبْيَنهمُ

ْخِرًيّا ۚ  ا �شمُ م َبْع�شً همُ َيَتِّخَذ َبْع�شمُ ْم َفْوَق َبْع�ٍس َدَرَجاٍت ِلّ همُ َوَرَفْعَنا َبْع�شَ

فت�شخري  32ۚ؛  ]الزخرف:  وَن(  َيْجَمعمُ ��ا  ّ َ مِمّ َخ��رْيٌ  ��َك  َرِبّ َوَرْح��َم��تمُ 

اأهمّية  واإّن  واأ�شله،  اجلماعي  العمل  لّب  هو  البع�س  لبع�شهم  الب�شر 

املقال.  هذا  يف  بع�شها  �شنذكر  اأمور  عّدة  من  تنبع  اجلماعي  العمل 

وعمله  جهده  اإن�شان  كّل  يقّدم  العمل  حتقيق  اجلماعي  العمل  اأهمية 

االإن�شان  واإّن  وثمارها،  اأكلها  املجتمعة  االأع��م��ال  توؤتي  الّنهاية  ويف 

االأهداف  من  كثريًا  اأّن  يدرك  احلياة  اأمور  يف  وتفّكر  حوله  نظر  اإذا 

الّنا�س،  بن  والّتعاون  االجتماع  بدون  تتحّقق  ال  واجلماعّية  الفردّية 

يقوم  ال��ذي  املعّلم  جهد  اإىل  حمتاٌج  وه��و  ويجتهد  يدر�س  فالطالب 

وهو  وجتارته  موؤ�ّش�شته  ين�شىء  العمل  و�شاحب  وتدري�شه،  بتعليمه 

يقّدمون جهدهم وفق  الذين  املوؤّهلن  العاملن  يعتمد على فريٍق من 

على  الرتبية  البع�س.  بع�شها  مع  واملتكاملة  املختلفة  اخت�شا�شاتهم 

القّيم النبيلة العمل اجلماعي يزرع يف نفو�س الّنا�س املعاين اجلملية 

ويرّبيهم على القيم الّنبيلة، فاالإن�شان حن ي�شع يده يف يد اأخيه من 

اأجل حتقيق هدٍف معّن اأو اإجناز عمٍل مطلوب تراه يحر�س على بناء 

اأ�شباب اخلالف والّت�شاحن معه،  اأخيه، كما يتجّنب  عالقة طيّبة مع 

بينما  ويوؤّخرها  االأعمال  اإجناز  الّنا�س يعرقل  باأّن اخلالف بن  ذلك 

بينهم  فت�شيع  البع�س  بع�شهم  مع  الّنا�س  رابطة  يوّثق  االتفاق  ترى 

يخت�شر  اجلماعي  العمل  واجلهد  الوقت  توفري  واالألفة.  املحّبة  روح 

ويريد  وحيدًا  يكون  حن  فاالإن�شان  واجلهد،  الوقت  ويوّفر  امل�شافات 

بينما  اأكرب،  اأطول وجهد  وقٍت  اإىل  تراه يحتاج  اأن ينجز عماًل معّينًا 

تراه اإذا اجتمع مع غريه من الّنا�س وتعاون معهم اخت�شر الوقت وقّلل 

من اجلهد، وهذا بال �شّك من مّيزات العمل اجلماعي. حتقيق القوة 

التي  فالّدولة  والّدولة،  للمجتمع  قّوة  العمل اجلماعي هو  للمجتمعات 

بينما  االأمم،  بن  هيبٌة  لها  تكون  جمتمعن  متعاونن  اأفرادها  يكون 

ممّزقة  والّطائفّية  الفرقة  فيها  تكر  التي  واملجتمعات  ال��ّدول  ترى 

تفريق  كانت  االإ�شتعمار  �شيا�شية  اإّن  بل  االإجن���از،  على  ق��ادرة  غري 

االأمم وال�شعوب واإ�شعافها بحيث ت�شبح دواًل متناحرة كّل دولٍة تهّتم 

بحدودها، ويف احلديث ال�ّشريف اإمّنا ياأكل الّذئب من الغنم القا�شية 

اأي البعيدة املنفردة عن القطيع. الربكة يف العمل العمل اجلماعي هو 

عمٌل مبارك من عند اهلل تعاىل، ففي احلديث ال�ّشريف اإّن د اهلل مع 

اأكرب واأمنى من  العمل اجلماعي  اجلماعة، وبالّتايل تكون خمرجات 

العمل الفردي.

استراحة العدد

العمل 
الجماعي
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Dr. Maher Selim, President of 
Amman Arab University, inaugurated 
the eighth course of the comprehensive 
training program for university fresh 
graduates, “Basics of Banking”, which 
was held at BFLTC of the General 
Trade Union and conducted during 
the period 7 October – 21 November, 
2018. 

Dr. Haidar Rashid, President of 
GTUBIAE welcomed the President 
of Amman Arab University, the 
guests and the participant trainees in 
the opening ceremony. He expressed 
his appreciation to Amman Arab 
University for supporting civil society 

initiatives in the field of training. He 
also called on the participants to take 
advantage of this training program.

On the other hand, Dr. Maher Selim 
praised GTUBIAE for its role in the 
field of training fresh university 
graduates to qualify them for the 
labor market. He also stressed the 
importance of this program and its 
role in the social partnership. He also 
pointed out the readiness of Amman 
Arab University to cooperate with 
BFLTC and GTUBIAE in the field 
of training its university students in 
banking, financial and administrative 
specialties. 

President of Amman Arab University Inaugurates the 
Eighth Course of “Basics of Banking”
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The Banking, Financial 
and Labor Training Center 
(BFLTC) of GTUBIAE held 
its 31st training workshop 
on “Financial Analysis for 
Lending Purposes” during the 
period 19-20 September 2018. 
The workshop was attended 
by a number of employees 
representing different banks 
operating in Jordan and it 
was conducted by the banking 
expert and trainer Mr. Alaa Al-
Tamimi. 

Dr. Haidar Rashid, the 
President of GTUBIAE 

welcomed the trainer and the 
participants at the opening, 
pointing out the importance of 
this training workshop in the 
field of banking. He also stated 
the achievements of BFLTC 
and the training activities it 
undertakes to develop and 
qualify banking competencies 
level.

At the conclusion of the 
workshop, he and Mr. Alaa 
Al-Tamimi handed over the 
attendance certificates to the 
participants.

BFLTC Held a Training Workshop on “Financial 
Analysis for Lending Purposes” for Banks Employees
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Dr. Haider Rashid, GFJTU 
External Relations Responsible 
participated in the 16th Meeting 
of the ITUC-AP Regional 
General Council held in Taipei, 
Taiwan during the period 11 – 13  
November, 2018.

Accompanied by colleague 
Hisham Kassab, a member of 
the central council of GFJTU; 
President of GTUBIAE took part 
in the 70th Anniversary of the CFL 
celebration. 

The two-day meeting included 

a number of speeches by: Felix 
Anthony President of ITUC – AP, 
President of the China Workers’ 
Union, Minister of Labor of China, 
Sharan Burrow General Secretary  
of ITUC and a videotape speech 
addressed by Jay Ryder, Director-
General of the ILO. The meeting 
set also the executive procedures 
and the preparations for the 4th 
Congress of the ITUC (held later 
in Copenhagen). 

Representing GFJTU, Dr. Haider Rashid Attends the 
16th Meeting of the ITUC-AP Regional General Council 
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The Arab Trade 
Union Confederation 
(ATUC) held its sec-
ond conference in the 
city of Marrakech, Mo-
rocco during the period 
2-5 October, 2018. The 
Constitutional Union 
institutions held prepa-
ratory meetings prior 
to the meeting. 

The conference held 
four sessions, two of 
which were on the first 
day. At the 3rd session 
of the Conference, the 
members of the Gener-
al Council and the Ex-

ecutive Secretary were 
elected. 

The new General 
Council held its meet-
ing where Mr. Mazen 
Al-Maaytah, President 
of the General Federa-
tion of Jordanian Trade 
Unions (GFJTU) was 
elected as the Presi-
dent of the Federation, 
as well as the election 
of two Vice-Chairmen. 
Dr. Haider Rashid, 
President of GTUBI-
AE, was also elected 
as a member of the 
Executive Office and 

the General Council in 
addition to colleague 
Manal Dabbas. For the 
post of the Executive 
Secretary, Mr. Mustafa 
Al-Tilili was re-elect-
ed to the position.

With the attendance 
of 70 delegates repre-
senting affiliated trade 
union members, as 
well as a large number 
of advisors, the confer-
ence was held under the 
theme “For an Estab-
lished and Renewable 
Trade Union Move-
ment”. GFJTU was rep-
resented by colleagues 
Mazen Al-Maaytah, Dr. 
Haider Rashid, Manal 
Al-Bashir and Sahar 
Al-Hayari as titular 
members, in addition 
to colleagues Hammam 
al-Maaytah, Khalid al-
Zayyud, Zaher al-Abd 
and Marwan Salah as 
consultants. 

ATUC Holds Its Second Conference in Marrakech

The Conference Elects Mazen Al Maaytah As the President of The 
Federation And Dr. Haider Rashid as a Member of the Executive 

Office and The General Council
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GTUBIAE Signs A Cooperation Agreement With 
Amman Arab University

GTBIAE and Amman Arab University 
concluded a cooperation agreement 
aiming at providing partial educational 
grants to GTUBIAE members and 
their sons when joining “Bachelor” or 
“Master” degree programs offered by the 
university, in addition to the cooperation 
in the field of training courses.

The agreement was signed by President 
of GTUBIAE, Dr. Haider Rashid and 
Amman Arab University President, Dr. 
Maher Salim. 

In this regard, Dr. Haidar Rashid 
said that this agreement represents an 
opportunity for the members of GTUBIAE 

and their sons to receive a preference in 
the grants provided by the university, as 
well as to contribute to the educational 
and professional development. 

On the other hand, Dr. Maher Salim 
stated that this agreement with GTUBIAE 
is an opportunity to develop the scientific 
levels and to participate in the decision-
making process and to propose solutions 
to the problems of the banking sector 
through research and studies to be 
conducted in partnership with the 
GTUBIAE as an experience house.
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In A Historic Decision for The Labor Court

 The Labor Court Obligates Capital Bank to Grant Its
Employees Half of the Sixteenth Month Salary

Rafidain Bank Employees Authorize GTUBIAE to 
Follow Up Their Demands

GTUBIE Initiates Procedures for Resolving The Labor 
Dispute With The Bank

After transferring of the labor dispute 
between GTUBIAE and Capital Bank, 
which resulted from the absolute refusal 
of the Bank to fulfill any of GTUBIAE 
demands submitted to the Bank which 
prominently included the granting of the 
sixteenth month salary to all employees 
in the bank, the Labor Court issued 
its decision, which ended the bank’s 
hardline position. The decision states 
that “the trade union represents and 
sponsors the interests of all employees 
in the profession, whether they are 
registered members or not, since it 

represents them in their professional 
status and not in their personal status”. 
The court has also confirmed in this 
regard that “the demands of the trade 
union are considered as a collective 
dispute within the meaning of Article 
(2) of the law”. 

In its historic decision, the Labor 
Court  decided to “obligate Capital 
Bank to pay, all its employees; half the 
salary of the sixteenth month as the court 
explained in the terms of the decision as 
of 1/1/2019”. 

GTUBIAE administrative committee 
has received a written authorization 
from the employees of Rafidain Bank to 
negotiate with the regional administration 
of the bank on a number of just demands that 
they had previously discussed with their 
administration without reaching positive 
results. On light of that, GTUBIAE has 
sent a friendly note to Rafidain regional 
administration to hold a joint meeting 
to discuss these demands, and instead 

of setting this date, the administration 
directed a letter to GTUBIAE which has 
no relation to the demands of employees 
or the memorandum of GTUBIAE. On the 
contrary, Rafidain administration began to 
ask employees to abandon their demands; 
the matter which summoned GTUBIAE 
to confirm its position by proceeding with 
the legal process through the Ministry of 
Labor until the achievement of the just 
demands of the bank’s employees.
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A Solution That Requires 

A Miracle in The Time of 

No Miracles Dr. Haider Rashid 
Editor-in-Chief

This title may seem to be strange, but 
it is entirely applicable to the reality of 
our country at this stage. The actions of 
all previous governments are similar in 
their economic policies, subordination 
to the international institutions and their 
lack of seriousness or inability (you name 
it) to stop corruption and looting of the 
country’s resources by various means and 
through various parties has led the current 
government, which does not generally differ 
in the mechanism of its form, components 
and capabilities; to a situation where it is 
unable to change the approach that target 
the citizens’ pockets, income and standard 
of living; either because of continuing with 
the same financial, economic, tax, wage 
and employment policies or because of 
the complying with the instructions of the 
international institutions, at a time when 
all the infractions and thefts practices of 
multiple forms became a talk on every 
tongue for having competition of some 
Jordanian people to many of the world’s 
rich people in their looted wealth. 

The fact that the back of the Jordanian 
citizen has reached the wall and his 
inability to withstand any new aggression 
on his income, whether due to the high 
unemployment rates or to the catastrophic 
consequences caused by the new-old 
tax law which was dropped by the street 
movement along with the government of 

Al-Mulqi and returned back again, by the 
current government, with the same ugly 
details brought the country into a complex 
situation unprecedented in our history and 
formed an intractable node that seems to 
be insoluble unless miraculously solved; 
despite the statements, reassurances, 
practices and slogans which have no 
relation to the actual reality.

The current government has inherited 
unprecedented accumulations caused by 
failed previous economic and financial 
policies and piled up by escalated 
corruption which put the government in a 
position where it can only comply with the 
pressure of the international institutions to 
secure more revenue that will be realized 
only by imposing more taxes or getting 
involved in more debt.

The citizen, who during the past years; 
paid the price through taxes, customs 
duties, inflation, unemployment and 
indebtedness, reached back to the wall 
and could no longer tolerate silence. He 
moved strongly on 30 May and overthrew 
the government of Al-Mulqi, but his 
movement did not downs the inherited 
approach. The dropping and changing of 
the approach in a real way requires serious 
and huge procedures. So, who is the one 
who can address the task (the miracle) in 
the time of no miracles?!
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