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 »������������س�����������رق�����������وا م���������ن���������ا ال���������������زم���������������ان ال�������ع�������رب�������ي

 �������س������رق������وا ف�����اط�����م�����ة ال����������زه����������راء م��������ن ب�����ي�����ت ال����ن����ب����ي

 يا �سالح الدين باعوا الن�سخة الأوىل من القراآن باعوا احلزن يف عيني علي

العلني امل�����زاد  وب���اع���ون���ا ج��م��ي��ع��ا يف  ب���اع���وك  ال���دي���ن  ���س��الح   ي���ا 

 ������������س�����������رق�����������وا م����������ن����������ا ال�����������ط�����������م�����������وح ال��������ع��������رب��������ي

اأع���ق���اب ف��ت��ح ال�����س��ام ���س��م��وه ���س��ف��رًا يف جنيف  ع��زل��وا خ��ال��د يف 

 ي��ل��ب�����س ال��ق��ب��ع��ة ال���������س����وداء ي�����س��ت��م��ت��ع ب��ال�����س��ي��ج��ار وال���ك���اف���ي���ار

 ي��رغ��ي ب��ال��ف��رن�����س��ي��ة مي�����س��ي ب��ن ���س��ق��راوات اأورب�����ا ك��دي��ك ورق��ي

 اأت������������راه������������م دج���������ن���������وا ه������������ذا الأم������������������ر ال�����ق�����ر������س�����ي

 ه�������ك�������ذا ت�����خ�����������س�����ى ال��������ب��������ط��������ولت ل������دي������ن������ا ي���������ا ب���ن���ي

 ��������س�������رق�������وا م���������ن ط���������������ارق م�����ع�����ط�����ف�����ه الأن������دل�������������س������ي

 �������س������رق������وا م�����ن�����ه ال����ن����ي����ا�����س����ن اأق���������ال���������وه م�������ن اجل���ي�������س

ال��ن�����س��ر ب����ج����رم  اأدان������������وه  الأم���������ن   اأح������ال������وه اىل حم���ك���م���ة 

 ه���ل ج����اء زم�����ان ����س���ار ف��ي��ه ال��ن�����س��ر حم����ظ����ورًا ع��ل��ي��ن��ا ي��اب��ن��ي

 ثم هل جاء زمان يقف ال�سيف به متهمًا عند اأبواب الق�ساء الع�سكري

ث�������م ه�������ل ج���������اء زم������������ان ف�����ي�����ه ن���������س����ت����ق����ب����ل ا�����س����رائ����ي����ل 

ال����وط����ن����ي ال����ن���������س����ي����د  و  احل�����م�����ائ�����م  واآلف  ب��������ال��������ورد 

مل اأعد اأفهم �سيئًا يا بني مل اأعد اأفهم �سيئًا يا بني مل اأعد اأفهم �سيئًا يا بني
 

 رهنوا ال�سم�س لدى كل املرابن وباعوا باملالليم القمر باعوا �سيف عمر

البي�ساء ال��ك��وف��ي��ة  و  ب��اع��وا اخل��ي��ل  م��ن رج��ل��ي��ه  ال��ت��اري��خ   ���س��ن��ق��وا 

ال���������س����ج����ر واأوراق  ال�������ل�������ي�������ل  اأجن����������������م   ب����������اع����������وا 

 ���س��رق��وا ال��ك��ح��ل م��ن ال��ع��ن وب���اع���وا يف ع��ي��ون ال��ب��دوي��ات احل��ور

اأجه�سونا قبل اأن نحبل اأعطونا حبوبا متنع التاريخ اأن ينجب اأولدًا
 

ب�����غ�����دادًا ت�������س���ب���ح  اأن  ال���������س����ام  مي���ن���ع  ل����ق����اح����ًا  واأع�����ط�����ون�����ا 
 

نخيل ب�ستان  ي�سبح  اأن  الفل�سطيني  اجل��رح  متنع  حبوبًا   واأعطونا 

مرسوم بإقالة 
خالد بن الوليد 

�شعر  نزار قباين
 *
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ال�������س���ه���ي���ل ق�����ت�����ل  اأو  اخل������ي������ل  ل����ق����ت����ل   وم�������اري�������غ�������وان�������ا 

 و����س���ق���ون���ا م����ن �����س����راب ي��ج��ع��ل الإن���������س����ان م����ن غ����ر م���واق���ف

 ث���م اأع���ط���ون���ا م��ف��ات��ي��ح ال����ولي����ات و ���س��م��ون��ا م���ل���وك���ًا ل��ل��ط��وائ��ف

 ي����������������������������������ا ������������������������������س�����������������������������الح ال�����������������������دي�����������������������ن

العلني البغاء  ه��ذا  اىل  ت�سغي  وه��ل  الذاع����ات  تعليق  ت�سمع   ه��ل 

 اأك������ل������وا ال���ط���ع���م وب������ال������وا ف������وق وج������ه ال����ع����ن����ف����وان ال���ع���رب���ي

املخملي ال�ستار  خيطان  يجذب  من  امل�سرح  على  يجري  ال��ذي   ما 

 من هو الكاتب ل ندري من هو املخرج ل ندري ول اجلمهور يدري يا بني

 ان��ه��م خ��ل��ف ال��ك��وال��ي�����س وه���م ي��غ��ت�����س��ب��ون ام�����راأة ت��دع��ى ال��وط��ن

بعينيها ال��ب�����س��ات��ن  ي��ب��ي��ع��ون  ب��رج��ل��ي��ه��ا  اخل���الخ���ي���ل   ي��ب��ي��ع��ون 

الزمن بدء  منذ  النهدين  نافذة  يف  ت�سكن  التي  الع�سافر   يبيعون 

 وي����ب����ي����ع����ون ب����ك����اأ�����س����ن م�����ن ال���وي�������س���ك���ي اأم����������الك ال����وط����ن

 ������������س�����������رق�����������وا م����������ن����������ا ال�����������������زم�����������������ان ال��������ع��������رب��������ي

 اأط����������ف����������اأوا اجل������م������ر ال�����������ذي ي������ح������رق �������س������در ال������ب������دوي

 ع�������ل�������ق�������وا لف���������ت���������ة ال�������ب�������ي�������ع ع�������ل�������ى ك����������ل اجل�������ب�������ال

ال���رت���ق���ال ع���ط���ر  و  ال���ل���ي���ل  و  ال����زي����ت����ون  و  احل���ن���ط���ة   ����س���ل���م���وا 

 ف��ه��ل ج����اء زم�����ان ����س���ار ف��ي��ه ك���ل م���ن ي��ح��م��ل ����س���ن���دوق ���س��الح

 ك���������ال���������ذي ي�����ح�����م�����ل ��������س�������ن�������دوق ح���������س����ي���������س ي���������ا ب���ن���ي

 ث���م ه���ل ج���اء زم����ان ���س��ار ف��ي��ه احل����رف ���س��د ال�����س��ف��ت��ن ي���ا بني

 ي����������������������������������ا ������������������������������س�����������������������������الح ال�����������������������دي�����������������������ن

ال�����ق�����وي ال�����������س�����ع�����وب�����ي  امل����������د  و  ال���������������ردة  زم����������ن   ه����������ذا 

النبي اآل  على  الليل  يف  القب�س  واأل��ق��وا  بكر  اأب���ي  بيت   اأح��رق��وا 

 ف�������س���ري���ف���ات ق���ري�������س �����س����رن ي��غ�����س��ل��ن ����س���ح���ون الأج���ن���ب���ي

الباطني ال��زم��ان  ه���ذا  يف  الكلمة  تنفع  م���اذا  ال��دي��ن  ���س��الح   ي��ا 

العربي” ال���ك���الم  ال���ع���رب  ن�����س��ي  وق����د  ال�����س��ع��ر  ن��ك��ت��ب  ومل������اذا 

*»خذ مكاين يا نزار ... خذ ما تريد .... فاأنت الأقدر والأروع 
والأجراأ يف و�شفهم وتعريتهم دون اأن تراهم«  د. حيدر ر�شيد
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كّرم جاللة امللك عبداهلل الثاين 

والنقابيات  النقابين  م��ن  ع���ددًا 

وال��ع��ام��ل��ن يف ال��ق��ط��اع ال���ع���ام مت 

ت�سميتهم من قبل النقابات العمالية 

املختلفة، وذلك يف الحتفال الكبر 

الكرى  عمان  اأم��ان��ة  اأقامته  ال��ذي 

اآلف عامل  اأكرث من ثالثة  وح�سره 

امل�سوؤولن  من  ع��دد  اىل  بالإ�سافة 

بينهم رئي�س الوزراء، ورئي�س جمل�س 

ال��ن��واب،  جمل�س  ورئي�س  الأع��ي��ان، 

ورئي�س  الق�سائي،  املجل�س  ورئي�س 

النقابات  وروؤ���س��اء  امللكي،  الديوان 

العمالية. 

يف  اأقيم  ال��ذي  الكبر  الحتفال 

مدينة امللك عبداهلل الثاين للريا�سة 

وّجه فيه جاللة امللك كلمة خمت�سرة 

فيها:  قال  واملكرمن  امل�ساركن  اىل 

لأنكم  اليوم  بينكم  اأك��ون  اأن  »فخور 

والتميز »،  والإجن��از  للعطاء  منوذج 

ا���س��ت��ع��را���س��ًا  احل��ف��ل  ت�سمن  وق���د 

مو�سيقات  قدمته  رائ��ع��ًا  ع�سكرّيًا 

)اجلي�س  الأردنية  امل�سلحة  القوات 

العربي( تبعه ا�ستعرا�س قدمه فريق 

امل�ساة ال�سامتة من جمموعة حر�س 

ال�سرف بالإ�سافة اىل فقرة غنائية 

واأختتم  العبدالالت،  عمر  للمطرب 

الحتفال بعر�س من الفلكلور قدمته 

للفنون  الكرى  عمان  اأم��ان��ة  فرقة 

ال�سعبية. 

ق������دم ج����الل����ة امل����ل����ك خ���الل 

للمكرمن،  ملكية  هدايا  الحتفال 

وقد ت�سلمت الزميلة نورا ق�سطنطن 

مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

والعمايل  واملايل  امل�سريف  التدريب 

بنك  يف  وامل��وظ��ف��ة  للنقابة،  التابع 

�ستاندرد ت�سارترد الهدية من جاللة 

النا�سطات  م��ن  باعتبارها  امل��ل��ك 

جمال  يف  خا�س  وب�سكل  النقابة  يف 

اأن  النقابة  ت��وخ��ت  وق��د  ال��ت��دري��ب، 

ت�����س��م��ي ل��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ع��ن�����س��رًا 

به  تقوم  الذي  للدور  تاأكيدًا  ن�سائيًا 

وامل��ايل،  امل�سريف  العمل  يف  امل���راأة 

النقابي،  الن�ساط  يف  امل�ساهمة  ويف 

الإدارية  الهيئة  فاإن  املنا�سبة  وبهذه 

م��رك��ز  اإدارة  وجم��ل�����س  ل��ل��ن��ق��اب��ة 

والعمايل  واملايل  امل�سريف  التدريب 

اإىل الزميلة  للنقابة يتقدمون  التابع 

هذا  على  بالتهنئة  ق�سطنطن  ن��ورا 

التكرمي. 

احتفااًل بعيد األول من أيار
جاللة امللك يكرم عددًا من النقابيني والنقابيات 
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كوزير  م�سوؤولياته  مهام  ت�سلمه  بعد  مبكرة  خطوة  يف 

مقر  اىل  هامة  بزيارة  البطاينة  ن�سال  الوزير  قام  للعمل 

املوافق  الأح��د  يوم  وذل��ك  العمال  لنقابات  العام  الإحت��اد 

26 / 05 / 2019 يرافقه اأمن عام الوزارة زياد عبيدات 

وعدد من م�سوؤويل الوزارة، حيث كان يف ا�ستقباله رئي�س 

النقابات  وروؤ�ساء  الأردن،  عمال  لنقابات  العام  الإحت��اد 

العمالية )اأع�ساء املكتب التنفيذي( لالحتاد، حيث ات�سم 

املواقف  اىل  خالله  التطرق  ومت  التامة،  بال�سفافية  اللقاء 

من  النقابين  القادة  وموقف  للوزير،  املختلفة  واملفاهيم 

امل�ساكل التي يتعر�س لها العمال ومنظماتهم النقابية. 

كلمة رئي�س الإحتاد العام لنقابات عمال 

الأردن 

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، يف البداية با�سمي وبا�سم 

روؤ�ساء النقابات نرحب مبعاليكم يف الإحتاد العام لنقابات 

العمال الذي ي�سم يف ع�سويته �سبع ع�سرة نقابة عمالية، 

حيث تاأ�س�ست اأول نقابة عام 1952، وتاأ�س�س الإحتاد عام 

من  العديد  احل��ن  ذل��ك  منذ  الإحت���اد  حقق  وق��د   ،1954

هناك  ان  مدة  قبل  وقد ذكرت  الوطن،  لعمال  المتيازات 

مئات من الفعاليات ال�سابقة، و يف ال�سنوات املا�سية وّقعنا 

اكرث من �ستن اتفاقية عمالية كانت كلها من خالل احلوار 

عالقات  بدائرة  ممثلة  العمل  وزارة  برعاية  اأو  املبا�سر، 

ما  على  وال�سكر  والتقدير  الح���رام  كل  لها  التي  العمل 

�سمن  املفاو�سات  رعاية  يف  ج��دًا  كبر  دور  من  به  تقوم 

العمالية  النقابات  اأن  كما  الجتماعية،  ال�سراكة  مفهوم 

الجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  على  باحلفاظ  تهتم 

حري�سن  نحن  الذي  بالقدر  فيها  والنجاح  وا�ستثماراتها 

مناخ  واإيجاد  الأردين،  للعامل  الكرمية  احلياة  على  فيه 

ا�ستثماري منا�سب جللب ال�ستثمار، وايجاد فر�س للعمل، 

عليها  نحر�س  التي  الق�سايا  اأهم  ومن  البطالة،  وتخفيف 

هي ان نبقى روح التعاون قائمة ما بن جميع الأطراف، ول 

�سك باأن هذه العملية لن تنجح ولن تدوم اإن مل يكن هناك 

تعاون مع وزارة العمل.

اأرحب مرة ثانية مبعايل الوزير و�سحبه الكرام، واأرجو 

اأن ن�ستمع اىل ما لديه من حديث يف هذا اللقاء الهام.” 

كلمة وزير العمل: 

هذه  على  ولكم  املعايطة  مازن  لل�سيد  بال�سكر  »اأتقدم 

�زير العمل يلتقي رئي�س الإحتاد العام �ر�ؤ�ساء النقابات
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ال�ست�سافة، ولو اأن هذه الزيارة جاءت متاأخرة، اإل اأنه كان 

من املهم يل زيارة هذ املكان العريق، ولكن خالل الفرة 

املا�سية كان ل بد من ت�سليم بع�س الأجندات، فاأرجو العذر 

ملا  اللقاء  تاأخر  اأرغب يف  فاإنني مل  التاأخر، وكذلك  على 

وجود  ولحظت  الرئي�س،  مع  اجتمعت  فقد  رم�سان  بعد 

نظرة م�سركة بيننا يف كثر من النقاط. 

بدايًة، اأوّد اأن اأطلعكم على ا�سراتيجيات وزارة العمل 

رئي�سة  اأولويات  خم�س  ال��وزارة  لدى  ان  حيث  عام،  ب�سكل 

�ستعمل عليها خالل الفرة القادمة، وهي: الأولوية الق�سوى 

هي للت�سغيل وذلك وفقًا للد�ستور الأردين، وديوان اخلدمة 

املدنية، ولكن لي�س فقط يف القطاع العام ولكن يف القطاع 

اأي�سًا، والأولوية الثانية هي تعديل بع�س القوانن  اخلا�س 

ا�سراتيجية  جتاوز  دون  العمل  قانون  تعديل  راأ�سها  وعلى 

وزارة  تر�سيق  فهي  الثالثة  الأولوية  اأما  الب�سرية،  امل��وارد 

البلد،  يف  ال�ستثمار  لعملية  الرئي�س  الرابط  لأنها  العمل، 

اأن تكون وزارة خدمية بتميز ، والأولوية  اأنها يجب  مبعنى 

املجتمع  موؤ�س�سات  مع  حقيقية  �سراكة  بناء  هي  الرابعة 

اإننا  حيث  للنقابات،  العام  الإحت��اد  راأ�سها  وعلى  امل��دين 

ن�سعى اىل ال�سراكات احلقيقية، اأما الأولوية الأخرة فهي 

اإزالة الفجوة بن امتيازات القطاع العام والقطاع اخلا�س 

من حيث التاأمن ال�سحي، والتقاعد وال�سمان الجتماعي، 

ونريد اأن جنعل القطاع اخلا�س موقع ا�ستقرار للموظفن 

اإن �ساء اهلل، ونعمل على تغير الفكر، وهذا يتطلب جهدًا 

اخلدمة  جمل�س  اىل  بالإ�سافة  العمل،  وزارة  من  كبرًا 

املدنية، كما اأننا نرغب بال�سراكة مع اجلميع وعلى راأ�سهم 

موؤ�س�سات  مع  للت�ساركية  لنا  دافع  وهذا  املوقرة،  نقاباتكم 

را�سخة وم�ستقرة من زمن بعيد ولديها فكر مهني.”

كلمة الدكتور حيدر ر�شيد:

»اأرحب مبعايل الوزير وعطوفة الأمن العام و�سحبهم 

قبل  ال��وزي��ر  مبعايل  اللقاء  فر�سة  يل  ك��ان  وق��د  ال��ك��رام، 

زمالئي وتعرفنا برفقة الزميل رئي�س الإحتاد عليه، وذلك 

عند حماولة حل م�سكلة بنك الإ�سكان الذي رف�س مديره 

العام توقيع اتفاقية بح�سور معايل الوزير، اأما من ناحية 

متثل  حركة  ه��ي  الأردن��ي��ة  النقابية  احل��رك��ة  ف��اإن  اأخ���رى 

الأردنية حركة  النقابية  واحلركة  اأطيافه،  بجميع  املجتمع 

جمتمعي  حتالف  من  تت�سكل  وهي  ُتريد  ما  تعرف  را�سدة 

معها  التعامل  ويتم  وداخلية،  خارجية  �سمعه  ولها  حقيقي 

باحرام. 

املهمة  ال��وزارت  العمل من  وزارة  ف��اإن  اآخ��ر،  يف جانب 

فوزير  م�سالح،  لديها  متعددة  جهات  مع  تتعامل  والتي 

والتدريب  الجتماعي،  ال�سمان  عن  امل�سوؤول  هو  العمل 

من  وغرها  والبطالة  الوافدة  والعمالة  والت�سغيل،  املهني 

امل�سوؤوليات، وبالتايل يجب اأن يكون للوزير �سفات حمددة 

حتى ي�ستطيع اأن يقوم بهذه املهمات، ومن هذه ال�سفات اأن 

بالن�سبة  اأما  يكون �ساحب قرار وقادرًا على تنفيذ قراره، 

جّدًا  الهامة  الدوائر  بع�س  فيها  فالوزارة  العمل،  ل��وزارة 

التي حتتاج اىل تدعيم كدائرة عالقات العمل والتي تعتر 

فعددهم  العمل  مفت�سي  اأما  ال��وزارة،  الدوائر يف  اأهم  من 

املوؤ�س�سات  من  الآلف  مع  يتعاملون  ولكنهم  جّدًا،  حمدود 

وال�سركات، وبالن�سبة للت�سغيل فهناك حماولت عديدة جّدًا 

اأو لفرة حمدودة،  املوؤقت  الت�سغيل  توؤدي اىل  للت�سغيل قد 

نحن بحاجة اإىل ت�سغيل حقيقي ودائم، وختامًا اأود التاأكيد 

ملعايل  ال�سكر  وكل  املقبلة،  باملرحلة  ج��ّدًا  متفائلون  باأننا 

الوزير و�سحبه الكرام.”

م����ن ج��ان��ب��ه��م حت�����دث ع�����دد م����ن روؤ������ش�����اء ال��ن��ق��اب��ات 

املبكرة  بزيارته  ال��وزي��ر  بخطوة  اأ���ش��ادوا  حيث  العمالية، 

منهم  ورك��ز عدد  النقابيني،  مع  املفتوح  ولقائه  للإحتاد 

على الق�شايا اخلا�شة بنقاباتهم، كما حتدث اآخرون عن 

الذي  الأم��ر  العاملة،  للطبقة  العامة  وامل�شاكل  الأو�شاع 

جعل من اللقاء منا�شبة حقيقية للبحث يف اأو�شاع العمال 

وموؤ�ش�شاتهم ب�شكل مو�شع.  
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برئا�سة وزير العمل ن�سال البطاينة �سارك الأردن يف اأعمال 

الدورة )108( ملوؤمتر العمل الدويل، والتي عقدت يف مقر منظمة 

العمل الدولية يف جنيف خالل الفرة من 2019/06/09 ولغاية 

 .2019/06/21

اأعمال  افتتاح  حفل  ح�سر  الذي  العمل  وزير  اىل  بالإ�سافة 

�سم  للحكومة  ممثاًل  اأ�سيل  كع�سو  اأعماله  من  وبع�سًا  املوؤمتر 

املنظمة من  يتاألف ح�سب د�ستور  اأن  الذي يجب  الأردين  الوفد 

العمل،  وزارة  يف  امل�سوؤولن  من  ع��ددًا  الثالثة  الإنتاج  اأط��راف 

وممثلن اثنن عن اأ�سحاب العمل، ورئي�س جلنة العمل النيابية 

خالد  العمل  جلنة  وع�سو  الفناط�سة،  خالد  النواب  جمل�س  يف 

يف  ���س��ارك  كما  ال��ن��واب،  جمل�س  موظفي  م��ن  وع��دد  رم�سان، 

اأعمال املوؤمتر اىل جانب اأع�ساء الوفد عدد من م�سوؤويل البعثة 

الأردنية الدائمة يف جنيف وعلى راأ�سهم الآن�سة �سجى املجايل 

املندوبة الدائمة للمملكة الأردنية الها�سمية يف جنيف، و�سكري 

الدجاين م�ست�سار البعثة الأردنية الدائمة ل�سوؤون منظمة العمل 

الدولية يف جنيف كم�ست�سارين.  

م��ازن  ال��زم��ي��ل  ت��راأ���س��ه  فقد  ال��ع��م��ال  لفريق  بالن�سبة  اأم���ا 

املعايطة رئي�س الحتاد العام لنقابات عمال الأردن كع�سو اأ�سيل 

والنقابين  النقابات  روؤ�ساء  من  وع��ددا  احلكومة،  نفقة  وعلى 

كم�ست�سارين وعلى نفقة منظماتهم. 

بن  مندوب   )6000( حوايل  املوؤمتر  هذا  يف  �سنويًا  يلتقي 

ع�سو اأ�سيل وم�ست�سارين من )178( دولة، وي�سرط يف ت�سكيلة 

الوفود اأن نكون ممثلة لأطراف الإنتاج الثالثة، ويناق�س املوؤمتر 

املتعلقة  واملوا�سيع  الق�سايا  من  وا�سعة  جمموعة  انعقاده  اأثناء 

بعامل العمل والتقارير املقدمة من رئي�س جمل�س الإدارة واملدير 

ال��ع��ام وم��دى ال��ت��زام ال���دول واأط���راف الإن��ت��اج مبعاير العمل 

انعا�س  الدورة على  لهذه  العام  املدير  تقرير  رّكز  وقد  الدولية، 

الإن�سان،  على  تركز  عمل  برامج  واعتماد  الجتماعي،  العقد 

والعمل من اأجل م�ستقبل اأف�سل للعمل عن طريق زيادة ال�ستثمار 

العمل  ويف  املختلفة  العمل  موؤ�س�سات  ويف  الب�سرية  املقدرات  يف 

الالئق. 

اأعمال  من  مهمًا  جانبًا  الفل�سطينية  الق�سية  ومتثل  ه��ذا 

املوؤمتر، حيث يتم �سنويًا عقد جل�سة خا�سة لفل�سطن يتم فيها 

املمار�سات  وف�سح  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  الت�سامن  اإع��الن 

العديد  من  ت�سامنية  كلمات  اليوم  هذا  يف  وتلقى  الإ�سرائيلية، 

من الوفود، وب�سكل خا�س الوفود العمالية التي تعتر اأكرث قربًا 

من الق�سايا الوطنية جلميع ال�سعوب. 

املوؤمتر  يف  كلمة  األقى  البطاينة  ن�سال  الأردين  العمل  وزير 

تاأتي  ال���دويل  العمل  م��وؤمت��ر  يف  الأردن  م�ساركة  اأن  فيها  ب��ّن 

مع  والتوا�سل  ال��دويل  املجتمع  مع  امل�ستمر  التعاون  اإط��ار  يف 

املوؤ�س�سات الدولية للوفاء بالتزاماتها لتمكن الأردن من مواجهة 

اأزمات اللجوء، بالإ�سافة اىل دعم املواقف العربية وم�ساندتها، 

لالأزمات  الت�سدي  يف  املختلفة  ال��دول  جتارب  من  وال�ستفادة 

عمالة  من  واحلد  والبطالة،  كالفقر  والجتماعية،  القت�سادية 

الأطفال. 

بنودًا  الدولية عادة  العمل  اأعمال موؤمترات  تت�سمن جداول 

جمل�س  رئي�س  تقرير  راأ�سها  وعلى  دورة  كل  يف  تناق�س  دائمة 

الدولية  العمل  منظمة  اأعمال  عن  العام  املدير  وتقرير  الإدارة 

خالل العام املن�سرم )2018(، وقد اكتفى املدير العام يف هذه 

الدورة بتقرير )اللجنة العاملية حول م�ستقبل العمل( لكي يحل 

كما  املوؤمتر،  جل�سات  خالل  العامة  املناق�سات  يف  تقريره  حمل 

تت�سمن البنود الدائمة اقراحات برنامج موازنة 2021-2020، 

ومعلومات وتقارير حول تطبيق التفاقيات والتو�سيات ال�سادرة 

عن موؤمترات العمل الدولية.

اأما البنود املدرجة على جدول اأعمال هذه الدورة واجتماع 

جمل�س الإدارة فهي:

• الوثيقة النهائية ملئوية منظمة العمل الدولية. 	

• العمل 	 ع��امل  يف  وال��رج��ال  الن�ساء  �سد  والتحر�س  العنف 

)ن�ساط معياري( ) مناق�سة ثانية(.

• نقا�سات واأن�سطة حول م�ستقبل العمل مبا يف ذلك خمتلف 	

مبادرات املئوية.

 

برئاسة وزير العمل األردن يشارك يف أعمال الدورة )108(
 ملؤتمر العمل الدولي
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تنمية  لقانون  ا�ستنادًا  احلالية  الجتماعية  ال�سراكة  جلنة  ت�سكلت 

وتطوير املهارات املهنية والتقنية رقم )9( الذي بداأ العمل به اعتبارًا 

من 2019/06/01، وهيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية هي 

الوريث القانوين ملجل�س التدريب والت�سغيل والتعليم املهني والتقني الذي 

كان ميار�س مهامه كموؤ�س�سة معنية بالتدريب من اأجل الت�سغيل، وجلنة 

ال�سراكة الجتماعية موجودة عمليًا من الفرة ال�سابقة التي كان جمل�س 

الثاين  اجتماعها  اللجنة  عقدت  وقد  اأعماله،  فيها  ميار�س  الت�سغيل 

املوافق  الأربعاء  يوم  من  العا�سرة  ال�ساعة  يف  الأردن  �سناعة  غرفة  يف 

  .2019/07/17

يف �سوء القانون اجلديد قرر جمل�س هيئة تنمية وتطوير املهارات 

اأو�سع،  بركيبة  الجتماعية  ال�سراكة  جلنة  تاأ�سي�س  والتقنية  املهنية 

ال�سركاء  مع  الن�سطة  ال�سراكة  حتفيز  اأج��ل  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  وذل��ك 

وخمتلف  اخلدمات  وم��زودي  امل��دين  املجتمع  ومنظمات  الجتماعين 

الفاعلن واملهتمن بقطاع تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية، ومن 

والتعليم  التدريب  خمرجات  بن  التوافق  درج��ات  اأف�سل  حتقيق  اأج��ل 

املهني والتقني ومتطلبات واحتياجات �سوق العمل من املهارات، عالوة 

وبهذه  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن  جهود  دع��م  على 

اإىل  اأعمالها  نتائج  تقدم  ا�ست�سارية  جلنة  تعتر  اللجنة  فاإن  التوجهات 

جمل�س هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية، ولها اأن تقوم مبا 

الأهداف  تخدم  درا�سات  اأو  وتثقيفية  توعوية  اأن�سطة  من  منا�سبًا  تراه 

واملهام التي �ُسكلت من اأجلها. 

ت�سمن جدول اأعمال اجتماع اللجنة حمورين رئي�سين، وقد احتوى 

حمورها الأول على:

جلنة  رئي�س  الب�س  احمد  املهند�س  األقاها  وترحيب  افتتاحية  كلمة 

ال�سراكة الجتماعية )من غرفة �سناعة الأردن(.

خبر  القريوتي  يو�سف  الدكتور  قدمه  الجتماع  باأهداف  تعريف 

احلوار الجتماعي من م�سروع الدعم الفني. 

املهنية  املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة  حتديثات  اآخ��ر  عن  ملخ�س 

والتقنية. 

وح��وار، حيث مت  مناق�سة  ت�سمن  فقد  لالجتماع  الثاين  املحور  اأما 

ذلك من خالل م�سارين وهما:

قدمه  الجتماعية  ال�سراكة  جلنة  عمل  لإط���ار  ونقا�س  مراجعة 

الدكتور يو�سف القريوتي. 

مناق�سة خطة عمل اللجنة للفرة حتى نهاية عام 2019، وقد اأدار 

النقا�س يف هذا امل�سار املهند�س احمد الب�س ممثل غرفة �سناعة الأردن 

الجتماعية.  ال�سراكة  جلنة  – رئي�س 
للموؤ�س�سات  املمثلن  اأع�سائها  من  عدد  اللجنة  اجتماع  يف  �سارك 

�سناعة  غرفتي  عن  ممثلون  بينهم  ومن  اللجنة  يف  الأع�ساء  والهيئات 

الأردن وجتارة الأردن ووزارة الربية والتعليم والتعليم العايل وموؤ�س�سة 

الفني  الدعم  عن  امل�سوؤول  )لوكا(  ال��دويل  واخلبر  املهني  التدريب 

امل�سروع  من  املقدم  الجتماعي  والن��دم��اج  العمل  م��ه��ارات  لرنامج 

الأوروبي، وقد �سارك ع�سو غرفة جتارة الأردن )عرب ال�سمادي( يف 

لجنة الشراكة االجتماعية تعقد اجتماعها الثاني لعام 2019 
اجتماع اللجنة عُقد يف غرفة صناعة األردن بتاريخ 2019/07/17 

الدكتور حيدر رشيد أشار إىل أن أهداف هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية لم تتضمن اإلشارة اىل التدريب والتشغيل
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امل�ستقبلي  الن�ساط  وعن  ال�سابق  الت�سغيل  جمل�س  جتربة  عن  احلديث 

باعتباره  والتقنية  املهنية  املهارات  تنمية وتطوير  به هيئة  �ستقوم  الذي 

اأحد الأع�ساء امل�سمين يف الهيئة اجلديدة. 

الدكتور حيدر ر�سيد رئي�س النقابة العامة ح�سر الجتماع باعتباره 

يف  اأك��د  وقد  اللجنة،  يف  الأردن  عمال  لنقابات  العام  لالإحتاد  ممثاًل 

اأثناء املناق�سات باأن هذه املرحلة - التي تقع بن  مداخلته التي قدمها 

انتهاء اأعمال جمل�س الت�سغيل وبداية اأعمال هيئة تنمية وتطوير املهارات 

املهنية والتقنية - تعتر مرحلة انتقالية ت�سودها ال�سبابية التي تتطلب 

الكثر من التو�سيحات وخا�سة ما يتعلق بخلو قانون تاأ�سي�س الهيئة من 

امل�سروع،  اأه��داف  �سمن  والت�سغيل  التدريب  مو�سوعي  اىل  اإ�سارة  اأية 

الأمر الذي يتطلب تو�سيح هذه الأهداف والتاأكيد على املطلوب منها، 

كما اأ�سار اىل �سرورة تو�سيح العالقة ما بن جمل�س الهيئة وبن اللجان 

اللجان  وخا�سة  بت�سكيلها  يقوم  والتي  املجل�س،  عن  املنبثقة  املختلفة 

غرفة  وممثل  )لوكا(  الدويل  اخلبر  لعب  املجال  هذا  ويف  القطاعية، 

جتارة الأردن عرب ال�سمادي دورًا مميزًا يف تو�سيح العديد من النقاط 

بالإ�سافة اىل التو�سيحات التي قدمها كل من الدكتور يو�سف القريوتي 

وطارق الر�سدان من خالل الكلمات التي �ساهموا فيها باأعمال الجتماع.  

الدكتور حيدر ر�سيد اأكد باأن احلديث عن احلوار الجتماعي والعمل 

على تعزيزه لي�س جديدًا يف الأردن حيث مت العمل على ذلك من خالل 

املا�سي  القرن  نهايات  يف  الدولية  العمل  منظمة  قامت  الذي  امل�سروع 

اإبداء املالحظات على قانوين العمل  بتاأ�سي�سه، وكان هدفه العمل على 

القت�سادي  )املجل�س  ت�سكيل  مبداأ  واإقرار  الجتماعي  ال�سمان  وقانون 

الجتماعي يف الأردن(، وكان لالإحتاد العام لنقابات عمال الأردن دور 

ت�سمنت  التي  فعالياته  كافة  يف  وامل�ساركة  امل�سروع  هذا  دعم  يف  كبر 

الأوروب��ي��ة لالطالع على جتربتها يف احلوار  ال��دول  بع�س  زي��ارات اىل 

القت�سادي  املجل�س  تاأ�سي�س  عن  امل�سروع  هذا  اأثمر  وقد  الجتماعي، 

الجتماعي الذي ميار�س ن�ساطه حتى الآن. 

من جانب اآخر ناق�ست اللجنة تفا�سيل ت�سكيلها والع�سوية املقرحة 

فيها والتي جاءت على النحو التايل: 

املهارات  تنمية  هيئة  رئي�س  ي�سميهما  الهيئة  عن  اأثنان  ممثالن 

املهنية والتقنية. 

�سناعة  غرفتي  بن  منا�سفة  العمل  اأ�سحاب  عن  ممثلن  اأربعة 

الأردن وجتارة الأردن على اأن يكونوا اأع�ساء جمل�س اإدارة.

يكونوا  اأن  على  العمال  لنقابات  العام  الإحت��اد  عن  ممثلن  اأربعة 

اأع�ساء جمال�س نقابية. 

ممثالن اثنان عن اإحتاد املزارعن )وقد اأدخلت اللجنة تعدياًل على 

عن  واحدًا  وممثاًل  املزارعن  لإحتاد  واحدًا  ممثاًل  لي�سبح  البند  هذا 

نقابة املهند�سن الزراعين(. 

الت�سغيل  مدير  اأحدهما  يكون  ان  على  العمل  وزارة  عن  ممثالن 

)ال�ستخدام(. 

مدراء  برتبة  يكونوا  اأن  على  والتعليم  الربية  وزارة  عن  ممثالن 

البند لي�سبح ممثاًل واحدًا عن  اللجنة تعدياًل على هذا  اأدخلت  )وقد 

وزارة الربية والتعليم وممثاًل واحدًا عن موؤ�س�سة التدريب املهني(. 

رئي�س   / الوزير  ي�سميهم  اخلدمات  م��زودي  ميثلون  اأع�ساء  ثالثة 

املجل�س. 

اأن يكون برتبة  ممثل عن وزارة ال�سباب ي�سميه وزير ال�سباب على 

مدير. 

ويختارهما  بال�سباب  تهتمان  جمعيتن  اأو  منظمتن  من  ع�سوان 

الوزير / رئي�س املجل�س. 

هذا وقد ت�سمنت م�سودة الإطار العام للجنة ال�سراكة الجتماعية 

اأن اللجنة تعقد اجتماعاتها الدورية مرة كل �سهرين، كما جتتمع عند 

احلاجة بطلب من رئي�س اللجنة، كما ناق�ست اللجنة يف نهاية الجتماع 

خطة العمل املو�سعة التي اأعدها اخلبر يف احلوار الجتماعي الدكتور 

الجتماع  انعقاد  موعد  على  التفاق  ومت  واأقرتها،  القريوتي  يو�سف 

القادم. 
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للعاملن  العامة  للنقابة  الإداري��ة  الهيئة  وجهت 

اىل  م��ذك��رة  واملحا�سبة  وال��ت��اأم��ن  امل�����س��ارف  يف 

طلبت   2019/08/04 بتاريخ  العمل  وزي��ر  معايل 

والبنك  النقابة  بن  العمايل  النزاع  حتويل  فيها 

الأردين الكويتي اىل املحكمة العمالية يف �سوء ف�سل 

التفاو�س بن الطرفن يف مراحل النزاع القانونية 

واإ�سرار البنك على موقفه بعد تدخل الوزير حلل 

النزاع.  

هذا وكانت النقابة قد طالبت اإدارة البنك باإقرار 

راتب ال�سهر ال�ساد�س ع�سر بالإ�سافة اىل عدد من 

املطالب الأخرى وذلك بتاريخ 2019/01/07 اأ�سوة 

بكافة البنوك العاملة يف الأردن اإل ان اإدارة البنك 

مندوب  ت��دخ��ل  بعد  النقابة  ملطالب  ت�ستجب  مل 

التوفيق يف وزارة العمل وبعد ت�سكيل جمل�س للتوفيق 

حلل النزاع، علمًا باأن معايل الوزير ن�سال البطاينة 

تراأ�س اجتماعًا م�سركًا بن النقابة وممثلي البنك 

التي  لل�سالحيات  ا�ستنادا  ال��ن��زاع  حل  اأج��ل  من 

اىل  ال��ن��زاع  لتحويل  ت��ف��ادي��اً  ال��ق��ان��ون  ل��ه  مينحها 

اىل  ي��وؤدي  مل  الجتماع  ولكن  العمالية،  املحكمة 

حتقيق نتائج اإيجابية اأمام ا�ستمرار ممثلي البنك 

يف رف�س مطالب النقابة. 

مينح  العمل  قانون  ف��اإن  القانونية  الناحية  من 

بعد  الق�سية  ح��ل  حم��اول��ة  يف  احل��ق  العمل  وزي���ر 

مرحلة جمل�س التوفيق تفاديًا لتحويلها اىل املحكمة 

املرحلة  القانونية  الناحية  تعتر من  التي  العمالية 

الأخرة واحلتمية من مراحل النزاع.  

ال���ط���ب���اع���ة الخ������ره  يف م�����راح�����ل 

ل��ل��م��ج��ل��ة ق����رر وزي�����ر ال��ع��م��ل حت��وي��ل 

النزاع العمايل اإىل املحكمة العمالية. 

النقابة العامة تتابع منح راتب الشهر السادس عشر للعاملني يف البنك األردني الكويتي 

و تخاطب وزير العمل لتحويل النزاع اىل املحكمة العمالية بعد 
فشل املفاوضات يف كافة املراحل القانونية



مقدمة:

امل�ستعملة  امل�سطلحات  الهيكلة من  اإعادة  ا�سطالح  يعتر 

الهيكلة تفر�س  اإع��ادة  الأي��ام؛ لأن  العمل هذه  كثرًا يف عامل 

باأن هناك خلاًل يف جانب ما يجب اأن يتم معاجلته من خالل 

اإجراءات اإدارية ت�ستند اىل القانون، وعادة ما تتم من جانب 

كافة  م�سلحة  ب��اأن  علمًا  �سلبية،  نتائج  اإىل  وت���وؤدي  واح���د، 

الإج��راءات  بتقرير  واحد  طرف  ينفرد  باأل  تتطلب  الأط��راف 

الإدارية املطلوبة، ويقوم بتنفيذها؛ لأن ذلك يوؤدي اىل نتائج ل 

تاأخذ بعن العتبار �سوى م�سلحة هذا الطرف. 

املفعول  ال�ساري  العمل  قانون  ومن خالل  الأردين،  امل�سرع 

- وهو قانون مقتب�س يف العديد من اأحكامه من قوانن عمل اأو 

ت�سريعات معمول بها يف دول اأكرث تطورًا - لحظ هذه احلقيقة، 

وحاول التعامل معها مبا يحفظ م�سلحة كافة الأطراف، ولكنه 

فقرة   )31( امل��ادة  يف  ورد  فقد  النتيجة،  ه��ذه  اىل  ي�سل  مل 

العمل  �شاحب  ظ��روف  اقت�شت  “اإذا  باأنه  القانون  من  )اأ( 

القت�شادية او الفنية تقلي�س حجم العمل اأو ا�شتبدال نظام 

انتاج باآخر اأو التوقف نهائياً عن العمل مما قد يرتتب عليه 

اإنهاء عقود عمل غر حمدودة املدة اأو تعليقها كلها اأو بع�شها 

فعليه تبليغ الوزير معززاً ذلك بالأ�شباب املربرة لذلك«. 

اأما الفقرة )ب( من نف�س املادة فقد جاء فيها باأنه »ي�شكل 

ال��وزي��ر جل��ن��ة م��ن اأط����راف الإن���ت���اج ال��ث��لث��ة؛ للتحقق من 

ب�شاأنها  تو�شياتها  وتقدمي  العمل  �شاحب  اإج��راءات  �شلمة 

اىل الوزير خلل مدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يوماً من تاريخ 

تقدمي التبليغ«. 

الفقرة )ج( من املادة )31( ن�ست على اأنه »ي�شدر الوزير 

رفعها  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام  �شبعة  خ��لل  التو�شية  ب�شاأن  ق���راره 

باملوافقة على اإجراءات �شاحب العمل اأو اإعادة النظر فيها«. 

ن�سو�سًا  الهيكلة  ب��اإع��ادة  املتعلقة  الن�سو�س  ه��ذه  تعتر 

ف�سفا�سة، وهي عادة ما تتم بعد اأن تتحقق عمليات الف�سل، 

اجلماعي  الف�سل  عمليات  توقف  اأو  يف  تتحكم  اأن  ميكن  ول 

التي تتم اأو متت �سواء يف حالة الراجع القت�سادي، اأو رغبة 

�ساحب العمل بتخفي�س التكاليف اأو ا�ستبدال العمالة مرتفعة 

الأجر بعمالة اأرخ�س منها وقد تكون عمالة وافدة، ولذلك فاإن 

احلالت  غالبية  يف  الأردن  يف  جتري  الهيكلة  اإع��ادة  عمليات 

عمليات  اأن  ذلك  من  والأه��م  القانون،  باأحكام  التقيد  ب��دون 

اإعادة الهيكلة خمتلفة الدوافع الأمر الذي يلقي على النقابات 

اإن وجدت يف القطاع املعني مهمة الت�سدي لهذه العمليات. 

هذه البنود يف قانون العمل يعاين منها العمال؛ ب�سبب عدم 

إعادة الهيكلة بني القانون واملمارسة الفعلية
عمليات إعادة الهيكلة تجري خارج إطار األحكام القانونية

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل وشركة دار الدواء للتنمية واالستثمار أمثلة 
على إعادة الهيكلة وعلى دور النقابات العمالية يف متابعة حقوق العاملني
د. حيدر ر�شيد
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بتنفيذها  العمل  واأ�سحاب  وامل�سانع  املوؤ�س�سات  م�سلحة  اأو  رغبة 

العادل  الأج��ر  ل ميثل  ال��ذي  لالأجور  الأدن��ى  احلد  هو  كما  متامًا 

هذا  تطبيق  ان  الأك��ر  امل�سكلة  ولكن  فقط،  للعامل  كرمية  حلياة 

احلد من قبل ع�سرات املوؤ�س�سات ومئات اأ�سحاب العمل ل يتم على 

املوؤ�س�سات  اإدارات  بع�س  تهرب  اأهمها:  اأ�سباب  لعدة  الواقع  اأر�س 

العمل  وزارة  قدرة  وعدم  اأوًل،  العمل  اأ�سحاب  وبع�س  وامل�سانع 

بالإمكانات املحدودة التي متلكها من متابعة ذلك ثانيًا. 

نتائج اإعادة الهيكلة والف�شل خارج اإطار القانون:

 عمليات اإعادة الهيكلة التي تتم يف مثل هذا الواقع الت�سريعي 

والنقابي توؤدي اىل ثالث نتائج لو�سع العمال يف املوؤ�س�سات املعنية 

باإعادة الهيكلة وهي: 

اأن يتم ف�سل العاملن »ف�ساًل تع�سفّيًا« من قبل الإدارة يف حال . 1

عدم مواجهة عملية اإعادة الهيكلة �سواء من وزارة العمل، اأو 

فيها  للعاملن  يوجد  التي  القطاعات  يف  العمال  نقابات  من 

نقابات عمالية متثلهم وحتمًا يف القطاعات التي ل يوجد بها 

نقابات عمالية اأ�ساًل. 

ت�سدي النقابة املعنية يف القطاع الذي يتم به الف�سل حتت . 2

�سعار اإعادة الهيكلة لعملية الف�سل،  الأمر الذي يوؤدي عملّيًا 

املادة  فقرات  �سبابية  ب�سبب  وذل��ك  التع�سفي؛  الف�سل  اىل 

)31( وف�سلها يف حتقيق نتائج اإيجابية. 

جناح النقابة املعنية بالتو�سل اىل حل لعمليات الف�سل، ويف . 3

كافة احلالت فاإن هذا احلل ل يت�سمن باأي �سكل من الأ�سكال 

النظر يف اإعادة املف�سولن اأو بع�سهم اىل العمل بل يقف عند 

على  حجمها  يعتمد  للمف�سولن  مالية  تعوي�سات  دفع  حدود 

النتائج  العمال والنقابة وقدرتهم على حتقيق  �سالبة موقف 

الأف�سل. 

اإن هذه النتائج تتطلب اإعادة �سياغة اأحكام القانون فيما يتعلق 

باإعادة الهيكلة مبا يجنب العمال الف�سل اجلماعي بطريقة تع�سفية 

خا�سة واأن املادة )31( ل تتعامل مع عمليات اإعادة الهيكلة اإل بعد 

تنفيذها ولي�س قبل ذلك. 

بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل و�شركة دار الدواء 

للتنمية وال�شتثمار اأمثلة عملية

• ال���دواء 	 دار  �شركة  يف  الهيكلة  اإع����ادة  اأو  اجل��م��اع��ي  الف�شل 

للتنمية وال�شتثمار:

ال�سحية  اخل��دم��ات  يف  للعاملن  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  وج��ه��ت 

بتاريخ  وذل��ك  العمل  وزي��ر  اىل  م��ذك��رة  ال��دوائ��ي��ة  وال�سناعات 

للتنمية  الدواء  دار  �سركة  اإدارة  باأن  فيها  اأعلمته   2019/06/26

 )70( عن  يقل  ل  العاملن  من  ع��دد  بف�سل  قامت  وال�ستثمار 

عاماًل ب�سكل جماعي، وذلك بحجة اإعادة الهيكلة، واأ�سارت مذكرة 

والتي  الأردين  العمل  قانون  من   )31( املادة  منطوق  اىل  النقابة 

تخت�س بها اللجنة الثالثية امل�سكلة يف الوزارة، وطلبت النقابة يف 

لإجراءات  الق�سية  لتحويل  يلزم  ملن  الإيعاز  الوزير  من  مذكرتها 

التوفيق ح�سب اأحكام قانون العمل الأردين ال�ساري املفعول.

خالل  م��ن  مت  العمل  وزارة  تدخل  �سوء  ويف  ذل��ك  على  بناء 

عمل  عقد  توقيع  ال�سركة  واإدارة  العامة  النقابة  بن  املفاو�سات 

وذلك  احلديدي  ف��اروق  العمل  وزارة  عام  اأم��ن  برعاية  جماعي 

العام  مديرها  ال�سركة  عن  نيابة  وقعه   2019/07/26 بتاريخ 

حممد  رئي�سها  العامة  النقابة  وعن  احلافظ،  عبد  معن  الدكتور 

احمد غامن مت مبوجبه اإنهاء النزاع العمايل الذي ن�ساأ بن ال�سركة 

والنقابة ب�سبب عمليات الف�سل التي متت بحق عدد من العمال، 

الراتب اخلا�سع  �سهر )ح�سب  راتب  التفاقية دفع  ت�سمنت  حيث 

راأ�س  على  عامل  لكل  خدمة  �سنة  كل  عن  الجتماعي(  لل�سمان 

عمله.

ت�سمنت  فقد  خدماتهم  اأنهيت  الذين  للعمال  بالن�سبة  اأم��ا 

مقطوع  ون�سف  �سهر  راتب  بدفع  ال�سركة  بالتزام  ًا  ن�سّ التفاقية 

نفقات  بتغطية  ال�سركة  ال��ت��زام  اىل  بالإ�سافة  ه���وؤلء،  من  لكل 

التاأمن ال�سحي ال�سامل ملن اأنهيت اأعمالهم ح�سب ما هو معمول 

به يف ال�سركة ملدة عام كامل من تاريخ اإنهاء اأعمالهم، وت�سمنت 

التفاقية بندًا ين�س على اأن �سريانها يبداأ من تاريخ توقيعها، على 

اأن يعطى العمال م�ستحقاتهم املن�سو�س عليها يف التفاق يف مدة 

اأق�ساها 2019/08/15. 

• نتائج اإعادة الهيكلة يف �شركة دار الدواء للتنمية وال�شتثمار: 	

مثاًل  وال�ستثمار  للتنمية  ال��دواء  دار  �سركة  اإج��راءات  قدمت 

اأن املادة )31( ل ت�سكل �سمانًا كافيًا يحول دون ف�سل  حّيًا على 

ي�سل  التي  النتائج  على  مثاًل  قدمت  كما  جماعي،  ب�سكل  العمال 

النتيجة  والذين تنطبق عليهم  العمال يف مثل هذه احلالت  اليها 

خارج  والف�سل  الهيكلة  اإع��ادة  نتائج  من  �سابقًا  املذكورة  الثالثة 

العمل لإبداء  ال�سركة مبخاطبة وزير  القانون، حيث مل تقم  اإطار 

اإعادة الهيكلة قبل الف�سل، وبذلك جتاوزت ب�سكل وا�سح  اأ�سباب 

اأحكام املادة )31( من القانون، وب�سبب وجود نقابة متثل العاملن 

ال�سحية  للعاملن يف اخلدمات  العامة  )النقابة  وهي  ال�سركة  يف 

التفاق  توقيع  اىل  اأدى  ال��ذي  وتدخلها  الدوائية(  وال�سناعات 

اأن  اإل  الق�سية،  اإنهاء  العمل فقد مت  ال�سركة بعد تدخل وزارة  مع 

التفاق مل ين�س على اإعادة اأي من املف�سولن اإىل العمل بل ت�سمن 

ًا يتم مبوجبه منح العمال املف�سولن تعوي�سات  كما ذكر �سابقًا ن�سّ

اإ�سافية مقابل انهاء الق�سية، ومن الوا�سح متامًا يف هذا املجال 

اىل  ال�سركة  يف  املف�سولن  ق�سية  لو�سلت  النقابة  تدخل  لول  اأنه 
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النتيجة الأوىل املذكورة يف هذا البحث وهي ف�سل العمال بدون اأي 

تعوي�س اإ�سايف مع عدم قدرة وزارة العمل يف �سوء املادة )31( من 

القانون على اإعادة اأي منهم اىل العمل. 

• اإعادة الهيكلة يف بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل:	

للتجارة  الإ���س��ك��ان  بنك  يف  الهيكلة  اإع���ادة  عملية  تختلف  ل 

الهيكلة  اإع��ادة  ق�سية  عن  والنتائج  امل�سمون  حيث  من  والتمويل 

يف �سركة دار الدواء للتنمية وال�ستثمار من حيث كونها توؤدي يف 

ولكنها  املوظفن،  كبرة من  اإنهاء خدمات جمموعة  اىل  النتيجة 

تختلف من حيث الآلية املتبعة، حيث مت يف بنك الإ�سكان التعميم 

على املوظفن باأنه �سيتم اإلغاء مكافاأة الن�سف �سهر عن كل �سنة 

خدمة ومكافاأة ال�ستة اأ�سهر بحجة عدم وجود اأ�س�س وتعليمات لهذه 

املكافاآت وهي خا�سة بفئة من القدامى وعددهم )140( موظفًا، 

ويف خطوة لحقة مت اإبالغ املوظفن باأنه �سيتم منح مكافاأة الن�سف 

�سهر ملن ي�ستقيل قبل تاريخ 2019/06/30. 

مبا�سرًا  �سكاًل  البنك  اإج��راءات  تعتر  مبا�سرة  غر  بطريقة 

اأ�سكال اإعادة الهيكلة، حيث تهدف اىل التخل�س من )270(  من 

العمل  وزي��ر  باإبالغ  يقم  مل  البنك  ف��اإن  احل��ال  وبطبيعة  موظفًا، 

بالتعميم  واأكتفى  املجال،  هذا  يف  بها  �سيقوم  التي  ب��الإج��راءات 

مر:  اأحالهما  اأمام خيارين  اأنف�سهم  وجدوا  الذين  املوظفن  على 

 2019/06/30 تاريخ  قبل  ال�ستقالة  منهم  يتطلب  الأول  فاخليار 

اأو  لهم  �سابق  والتي هي حق  �سهر  الن�سف  للح�سول على مكافاأة 

البقاء يف البنك بعد هذا التاريخ وفقدان هذه املكافاأة الثابتة التي 

داأب البنك على دفعها للعاملن.  

جل��اأوا  الإج����راءات  ه��ذه  من  حت��دي��دًا  واملت�سررون  العاملون 

ومت  النقابة،  مقر  يف  عقد  اجتماع  اىل  دعتهم  التي  النقابة  اإىل 

خالله ال�ستماع اىل اآراء املوظفن، وبعد الجتماع وجه املوظفون 

املتعلقة  ق�سيتهم  مبتابعة  مبوجبها  فو�سوها  النقابة  اىل  مذكرة 

تاريخ  قبل  فيه  للعاملن  �سرفها  على  البنك  داأب  التي  باملكافاآت 

من  والنقابية  القانونية  الإجراءات  كافة  واتخاذ   ،2019/05/01

اأجل حتقيق ذلك. 

يف �سوء هذه التطورات مت عقد عدد من الجتماعات مع اإدارة 

اخلطيب  عبدالإله  الدكتور  الإدارة  جمل�س  برئي�س  ممثلة  البنك 

والجتماع  الجتماعات  هذه  وبعد  ال�سفدي،  عمار  العام  واملدير 

الثاين مع املوظفن مت التفاق مع اإدارة البنك على ما يلي:

التزام البنك بدفع مكافاأة ال�ستة اأ�سهر على الراتب الأ�سا�سي 

والتي اأعلن البنك �سابقًا عن اإلغائها، وكذلك تثبيتها للموظفن من 

الفئة الأخرى وعددهم )130( موظفًا والتي مل تكن مدرجة اأ�ساًل 

�سمن مكافاأتهم ال�سابقة. 

دفع مكافاأة راتب الن�سف �سهر عن كل �سنة خدمة ملن ي�ستقيل 

من البنك قبل انتهاء املدة التي حددها البنك. 

• نتائج اإعادة الهيكلة يف بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل: 	

من  �سكل  هو  النتيجة  حيث  من  الإ�سكان  بنك  يف  ح�سل  ما 

ولول  الوقت  وبنف�س  القانون  اأحكام  خارج  الهيكلة  اإع��ادة  اأ�سكال 

كان  خمططاته  تنفيذ  يف  البنك  ا�ستمرار  ف��اإن  النقابة  تدخل 

�سيوؤدي بالنتيجة اىل عمليات ف�سل جماعي يف غياب وزارة العمل 

فقدانهم  �سغط  حتت  ال�ستقالة  على  املوظفن  اإجبار  خالل  من 

لتعوي�سات هي من حقهم. 

اتفاق  على  التوقيع  رف�ست  غريب  اإج���راء  ويف  البنك  اإدارة 

جماعي بن�سو�س التفاق الذي مت بينها وبن النقابة والذي اأنهى 

الأهمية  من  مزيدًا  التفاق  ولإعطاء   - النقابة  اأن  رغم  امل�سكلة 

كان  ال��ذي  العمل  وزي��ر  بح�سور  التفاق  على  التوقيع  اقرحت   -

بن  التفاق  اأن  لول  الأخ��رة  اللحظات  يف  النزاع  حلل  �سيتدخل 

البنك والنقابة كان قد مت التو�سل اليه. 

النتيجة الأهم من هذين املثالني الوا�شحني لعمليات اإعادة 

اأخ���رى ع��دي��دة ه��ي ان ال��ق��ان��ون ���ش��اري املفعول  الهيكلة واأم��ث��ل��ة 

اإع��ادة  �شعار  حتت  تتم  التي  اجلماعي  الف�شل  عمليات  يعالج  ل 

العمال  م��ن  العظمى  ال��غ��ال��ب��ي��ة  اأن  اىل  اإ���ش��اف��ة  اأوًل،  الهيكلة 

العاملني يف قطاعات اإنتاجية خمتلفة ل حامي لهم من عمليات 

من  الع�شرات  يف  العاملني  مينح  ل  العمل  قانون  لأن  الف�شل؛ 

املوؤ�ش�شات يف القطاع اخلا�س حق ت�شكيل نقابات عمالية متثلهم. 
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بعثت الهيئة الإدارية للنقابة العامة اىل وزير العمل ن�سال 

البطاينة مذكرة طالبت فيها بالإيعاز ملتابعة التعديالت التي 

ال�سحي  التاأمن  نظام  على  عمان  القاهرة  بنك  اأجراها 

كان  التي  املكت�سبة  احلقوق  من  عدد  الغاء  اىل  اأدت  والتي 

العاملون يف البنك يح�سلون عليها منذ �سنوات طويلة، وقد 

التعديالت  على هذه  العاملن  هوؤلء  النقابة ح�سول  اأكدت 

واتفاقيات  العمالية  للمحكمة  �سابقة  ق���رارات  خ��الل  من 

جماعية موقعة مع النقابة وثبات ح�سول العاملن عليها يف 

املذكورة  التعديالت  النقابة  مذكرة  خل�ست  وقد  ال�سابق، 

على النحو التايل:

البند )49( يف بولي�شة العام 2018: 

م�شمولة  الغ�شرويف  والن����زلق  الدي�شك  ح��الت  تغطية 

�شابقاً وفق ما يلي: 

املتعلق   1995/09/30 بتاريخ  العمالية  للمحكمة  قرار 

»�شمول  على  يوؤكد  وال��ذي  ال�سحي  التاأمن  نظام  بتعديل 

البنك  يف  ب��ه  املعمول  ال�شحي  بالتاأمني  الدي�شك  ع��لج 

دون احت�شابه من �شقف العلج الطبيعي املمنوح للموظف 

وعائلته«.  

ال�سحي  ال��ت��اأم��ن  ن��ظ��ام  بتعديل  املتعلق  ث��ال��ث��ًا  البند 

بتاريخ  والنقابة  البنك  بن  املوقع  اجلماعي  الت��ف��اق  من 

كافة  البنك  »يتحمل  باأنه  ين�س  وال��ذي   1993/08/01

امل�����ش��اري��ف ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��لج ال��دي�����ش��ك للموظف 

وعائلته اذا كانت غر عاملة«. 

البند )50( يف بولي�شة عام 2018: 

تغطية البوا�شر والنوا�شر، ا�شتئ�شال اللوزتني، اجليوب 

والزوائد اللحمية مطبق منذ �شنوات بدليل عدم ا�شتثنائه 

بقائمة  اإدراج������ه  وع����دم  ع���ام 2017  ب��ول��ي�����ش��ة  م���ن خ���لل 

ال�شتثناءات �شفحة رقم )11(. 

 البند )51(  يف بولي�شة عام 2018:

منذ  مطبق  ال��ع��ني  �شغط  وارت���ف���اع  ال�����ش��اد  ع���لج  تغطية 

�شنوات ويوؤكد ذلك عدم ا�شتثنائه من خلل بولي�شة عام 

2017 وعدم اإدراجه بقائمة ال�شتثناءات �شفحة رقم )11(، 

مع وجود حالت �شبق ومت تغطيتها �شابقاً ميكن ان ت�شهد 

بذلك. 

البند )52( يف بولي�شة عام 2018:

الرحم  وب��ط��ان��ة  ال��رح��م  اإ���ش��لح  و/اأو  ا�شتئ�شال  تغطية 

عام  بولي�شة  خ��لل  من  م�شتثنى  يكن  ومل  �شابقاً  مطبق 

  .2017

البند )53( يف بولي�شة عام 2018:

تغطية علج الدوايل غر املتعلقة بالعقم وغر التجميلية 

عام  بولي�شة  خ��لل  من  م�شتثنى  يكن  ومل  �شابقاً  مطبق 

.2017

البند )54( يف بولي�شة عام 2018:

تغطية حالت ت�شحيح ال�شمع والنظر والأجهزة امل�شاعدة 

ب��ال��ت��اأم��ني م�شمولة  ح���ادث م�شمول  ع��ن  ن��اجت��ة  ك��ان��ت  اذا 

�شابقاً وهناك ن�س عليها ببولي�شة عام 2017 �شفحة )11( 

اذا  بالتاأمني  �شمولها  على  ين�س  وال��ذي   )13( رقم  البند 

كانت ناجتة عن حادث م�شمول بعقد التاأمني. 

البند )55( يف بولي�شة عام 2018:

تغطية جراحة الأ�شنان والفكني واللثة اذا كانت ناجتة عن 

حادث م�شمول بالتاأمني م�شمولة �شابقاً وهناك ن�س عليها 

ببولي�شة عام 2017 �شفحة )11( البند رقم )14(. 

النقابة العامة تتابع التعديالت التي أجراها بنك القاهرة عمان على نظام التأمني الصحي

وتخاطب وزير العمل بهذا الخصوص



 

                                    

 

  ح باب التسجيلعن فتتعلن 

الجدد لخريجي الجامعات  لبرنامج التدريبي الشامل املجانيل  

 تدريب وتأهيل امللتحقين بالبرنامج للعمل في املجال املالي واملصرفي
 شهادات معتمدة للناجحين

 خريجي البرنامج التدريبيلتدريب التعاون مع املؤسسات املالية واملصرفية 
 

 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 
 

 

 (0791478143) موبايل( / 065561709رقم: ) هاتف
 

 )training@gtubia.org.jo(: يميللا  الى بصورة شخصيةترسل السيرة الذاتية مرفقة  
 وكتابة )البرنامج التدريبي الشامل( في موضوع لايميل

 



العقاري  للبنك  الإقليمي  املدير  عقل  ط��ارق  ال�سيد  رعى 

امل�سري الور�سة التدريبية اخلا�سة بالعاملن يف البنوك حول 

والتي   ”)IFRS 9( ال��دويل  للمعيار   العملية  »التطبيقات 

عقدها مركز التدريب امل�سريف واملايل والعمايل التابع للنقابة 

موظفن  ومب�ساركة  الإداري��ة  الهيئة  اأع�ساء  من  عدد  بح�سور 

اأعد مادتها  وقد  الأردن،  العاملة يف  البنوك  ميثلون عددًا من 

العلمية واأدار اأعمالها اخلبر امل�سريف الأ�ستاذ �سمر اأبو اآغا.

هذا وقد اأ�ساد املدير الإقليمي للبنك العقاري امل�سري يف 

النقابة  به  تقوم  الذي  التدريبي  بالدور  الور�سة  اأعمال  افتتاح 

من خالل مركز التدريب ودوره يف رفع كفاءة ومهنية العاملن 

كما  املهنة،  جمال  يف  املكت�سبة  اخل��رات  وتبادل  القطاع،  يف 

فرة  خالل  بها  مر  التي  اخلا�سة  التجارب  بع�س  ا�ستعر�س 

خدمته الطويلة يف البنوك. 

من جانبه، رحب رئي�س النقابة العامة الدكتور حيدر ر�سيد 

براعي الفتتاح وباملحا�سر وبامل�ساركن متمنّيًا لهم ال�ستفادة 

التمويل  لأهميتها يف جمال  نظرًا  التدريبية؛  الور�سة  من هذه 

ال�سهادات  بت�سليم  الور�سة  اأعمال  نهاية  يف  وق��ام  امل�سريف، 

للم�ساركن يف اأعمالها.

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

• فئات املوجودات واملطلوبات املالية	

• طرق القيا�س الأويل والقيا�س الالحق	

• اإعادة الت�سنيف	

• التدين وطرق قيا�سه من حيث: نطاق التطبيق )الأدوات 	

لحت�ساب  الثالث  واملراحل  التدين(  لحت�ساب  اخلا�سعة 

التدين وفق متطلبات املعيار 

• العنا�سر الرئي�سية لحت�ساب اخل�سارة الئتمانية املتوقعة	

)PD،EAD،LGD،ECL ، DF(

.PD  ← Months  12 �اآلية احت�ساب ال

 PD  ← For More Than 1 ال���  احت�ساب  اآل��ي��ة 

Year
    اأثر املخاطر القطاعية يف احت�ساب ال PD ← احت�ساب ال 

ESRI

مدير عام البنك العقاري املصري يفتتح يف مركز التدريب
”)IFRS 9( أعمال الورشة التدريبية حول “التطبيقات العملية للمعيار  الدولي 

طارق عقل : “الدور التدريبي الذي يقوم به املركز مهم جدًّا”
رئيس النقابة العامة: “أرجو أن يكون الخريجون قد استفادوا ألهمية املواد التي درسوها”

مركز التدريب املصريف املالي  والعماليمركز التدريب املصريف املالي  والعمالي
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    اأثر موؤ�سرات �سيناريوهات القت�ساد الكلي يف احت�ساب 

PD ال

 LGD ← Haircut ← Cost اآلية احت�ساب ال   

 Of Recovery  ← Time To Recovery
← Interest / Yield Rate

 Expected Recovery اح���ت�������س���اب  اآل����ي����ة 

Calculation
 EAD ← On-Balance Sheet اآلية احت�ساب ال

 ← Off-Balance Sheet ← Undrawn
Commitment

 DF / Discounted Factor ال  احت�ساب  اآلية 

←  Time Value Of Money
ECL  ← Stage 1،2،3 تطبيقات عملية على احت�ساب

•    التحديات	

•    الآثار املتوقعة للتطبيق	

• الإف�ساحات	

�شارك يف هذه الور�شة التدريبية عدد من العاملني يف 

البنوك وهم: 

• اأحمد ح�سن عو�س �سكر – بنك �ستاندرد ت�سارترد / 	

الأردن

• 	 / ت�سارترد  �ستاندرد  بنك   – فرا�س جهاد علي حرب 

الأردن

• – بنك �ستاندرد ت�سارترد 	 طارق لورن�س هالل يو�سف 

/ الأردن

• – بنك �ستاندرد ت�سارترد / 	 عيد غالب عيد اليعقوب 

الأردن

• حممد نعمان �سعيد اأبو ليلى – بنك �ستاندرد ت�سارترد 	

/ الأردن

• حممد عمر حممد حمدان - املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية  	

ABC
• اأ�سامة عادل حنا الرب�سي - املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية  	

ABC
• �سند�س عزام حممد اأبو عزام - �سركة اأوراق لال�ستثمار	

• عمر علي �سعيد ار�سيدات - البنك التجاري الأردين	

• التجاري 	 البنك   - الأ�سمر  �سبلي  يعقوب  جورجيت 

الأردين

• زياد احمد �ساحي الفقراء - البنك العقاري امل�سري 	

العربي

• 	 - ح�سوة  اأب��و  الرحيم  عبد  حممد  خر”  “حممد 
البنك العقاري امل�سري العربي

مركز التدريب املصريف املالي  والعماليمركز التدريب املصريف املالي  والعمالي
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 الدورة التدريبية الخاصة حول “ قانون ضريبة الدخل املعدل لسنة 2019 “
املشاركون يف الدورة هم من العاملون يف البنوك التجارية

ُعقدت يف مركز التدريب امل�سريف واملايل والعمايل التابع 

�سريبة  »قانون  بعنوان  خا�سة  تدريبية  دورة  العامة  للنقابة 

الدخل املعدل ل�سنة 2019« وا�ستمرت ملدة ثالثة اأيام خالل 

اأع��د مادتها  2019 حيث   /  04  /  23 –  21 الفرة من 

العلمية واأدار اأعمالها املدرب الدكتور جعفر ال�سواحلة.

هدفت الدورة اىل تو�سيح وبيان م�سادر الدخل اخلا�سعة 

ال�سريبة،  من  املعفاة  الدخل  م�سادر  اإىل  اإ�سافة  لل�سريبة 

اإىل  اإ�سافة  �سريبيًا،  املقبولة  وغر  املقبولة  النفقات  وكذلك 

املعاجلة ال�سريبية لكل من اخل�سائر، والإعفاءات، والترعات، 

وامل�سقفات، والفوائد الدائنة، واملبالغ املدفوعة للمقيمن وغر 

الفنية  لالأ�س�س  بيان  مع  والقتطاعات  وال��روات��ب  املقيمن، 

التطرق  مع  املالية  القوائم  بنود  لأهم  ال�سريبي  التدقيق  يف 

لالأنظمة والتعليمات لتو�سيح ذلك.

ويف نهاية الدورة التدريبية مت ت�سليم ال�سهادات للم�ساركن 

فيها. 

املوا�شيع  على  التدريبية  للدورة  العلمية  امل��ادة  ا�شتملت 

التالية:

• �سمات �سريبة الدخل يف الأردن.	

• م�سادر الدخل اخلا�سعة.	

• م�سادر الدخل املعفاة من ال�سريبة.	

• النفقات املقبولة �سريبيًا.	

• النفقات غر املقبولة �سريبيًا.	

•  معاجلة اخل�سائر �سريبيًا.	

• معاجلة الترعات �سريبيًا.	

• الإعفاءات ال�سخ�سية والعائلة.	

• معاجلة املبالغ املدفوعة لغر املقيمن.	

• معاجلة املبالغ املدفوعة للمقيمن.	

• معاجلة القتطاعات املتعلقة بالرواتب والأجور وما يف 	

حكمها.

• معاجلة امل�سقفات �سريبيًا.	

• معاجلة الفوائد الدائنة �سريبيًا.	

• الأحكام املتعلقة بتقدمي ك�سوف التقدير الذاتي.	

• حالت عملية.	

�شارك يف هذه الدورة التدريبية كلٌّ من: 

• ال�ستثمار 	 بنك   - ال�سند�س  اأب��و  ابراهيم  ه��اين  حممد 

AJIB العربي

• العربي 	 ال�ستثمار  بنك   - املومني  �سليم  معت�سم  منر 

AJIB
• بهاء ابراهيم طنو�س زبانه - بنك �ستاندرد ت�سارترد	

• 	 / جرنال  �سو�سيتيه  بنك   - اخلطيب  �سالح  احمد  ق�سي 

الأردن

• امل�سرفية 	 العربية  املوؤ�س�سة   - �سيدو  اأب��و  م��روان  اأ�سرف 

ABC
• حممد عبد الرحمن احلياري - املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 	

ABC
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م���رك���ز ال���ت���دري���ب ي��ع��ق��د ورش���ت���ه ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة وال���ث���الث���ني ح��ول 
»ت���ط���وي���ر م����ه����ارات م���وظ���ف���ي خ���دم���ة ال���ع���م���الء وم����راك����ز االت����ص����ال«
مركز التدريب يعزز ثقافة ومعرفة العاملني على رأس عملهم بآخر املستجدات املصرفية

والعمايل  وامل��ايل  امل�سريف  التدريب  مركز  يف  ُعقدت 

الثانية  امل�سرفية  التدريبية  الور�سة  العامة  للنقابة  التابع 

والثالثون بعنوان » تطوير مهارات موظفي خدمة العمالء 

الفرة  ومراكز الت�سال«، وذلك على مدار يومن خالل 

– 07 / 02 / 2019 مب�ساركة عدد من موظفي  من 06 

امل��درب  اأعمالها  اأدار  حيث  الأردن  يف  العاملة  البنوك 

امل�سريف الأ�ستاذ خالد عليان.

العامة  النقابة  الور�سة، رحب رئي�س  اأعمال  افتتاح  يف 

ال��دك��ت��ور ح��ي��در ر�سيد ب��امل��درب وب��امل�����س��ارك��ن، وحت��دث 

العمل  واأهميته يف جمال  التدريبية  الور�سة  مو�سوع  حول 

خاللها  من  مت  التي  امل��راح��ل  ا�ستعر�س  كما  امل�سريف، 

البنوك  من  عدد  بدعم  واأ�ساد  التدريب،  مركز  تاأ�سي�س 

للموظفن،  التدريبية  ال��دورات  عقد  جمال  يف  لن�ساطاته 

ونوه اىل دور مركز التدريب يف عقد برامج خا�سة خلريجي 

امل�سريف”  العمل  “اأ�سا�سيات  ح��ول  اجل��دد  اجلامعات 

مع  بالتعاون  وذل��ك  البنوك،  يف  للعمل  تاأهيلهم  بهدف 

�سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.  

بت�سليم  العامة  النقابة  رئي�س  الزميل  ق��ام  وق��د  ه��ذا 

ال�سهادات للم�ساركن يف ختام اأعمال الور�سة التدريبية.  

 

كلمة رئي�س النقابة العامة يف الفتتاح:

»�سباح اخلر واأهاًل و�سهاًل بكم يف مقر النقابة، وكما 

تعلمون فاإن هدف النقابة الرئي�س هو احلفاظ على م�سالح 

املوظفن يف القطاعات التي متثلها، والعمل على حت�سن 

اأو�ساعهم، وحتقيق امل�ساواة يف �سروط وظروف العمل بن 

العاملن يف كل البنوك، وعلى �سبيل املثال جنحت النقابة 

ملنح  العمالية  املحكمة  ق��رار  على  احل�سول  يف  م��وؤخ��رًا 

ن�سف راتب ال�سهر ال�ساد�س ع�سر ملوظفي كابيتال بنك، 

ال�ساد�س  ال�سهر  لراتب  تثبيتًا  يعتر  املبداأ  حيث  من  وهو 

ع�سر، واأ�سر هنا اإىل اأن البنك الأردين الكويتي هو البنك 

الوحيد الذي ل يدفع راتب ال�سهر ال�ساد�س ع�سر، والذي 

فلن  ع�سر  ال�ساد�س  الراتب  دفع  على  معه  التفاق  اإذا مت 

يتبقى �سوى بنك �ستاندرد ت�سارترد الذي مت التفاق معه 

�سابقًا على زيادة اأجور موظفيهم مبعدل 8.50% �سنوّيًا، 

للرواتب  بديل  كاإجراء  ال�سنوية  الزيادات  اىل  بالإ�سافة 

الإ�سافية، ولكن النقابة �ستتابع تثبيت الرواتب الإ�سافية 

مركز التدريب املصريف املالي  والعماليمركز التدريب املصريف املالي  والعمالي
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للعاملن يف هذا البنك. 

النقابة  الذي ذكرته �سابقًا تقوم  الدور  بالإ�سافة اىل 

بعدة  واملحا�سبة  والتاأمن  امل�سارف  يف  للعاملن  العامة 

ن�ساطات اأخرى، ومنها الن�ساط الثقايف عن طريق اإ�سدار  

يف  اخل��ارج��ي��ة  وامل�����س��ارك��ات  “احلوار” ال��دوري��ة،  جملة 

ال�سلة،  ذات  والعاملية  العربية  واملوؤمترات  الجتماعات 

والتدريب الذي تعتر هذه الور�سة جزءًا منه، وقد تعاونت 

بع�س  دعم  املجال من خالل  هذا  النقابة يف  مع  البنوك 

و�سل  م�سرفية،  دورات  عقد  اج��ل  من  للمركز  البنوك 

يف  للعاملن  تدريبية  ور�سة  ثالثن  من  اأك��رث  اىل  عددها 

البنوك حتى الآن يديرها خراء ومتخ�س�سن على م�ستوى 

الكفاءة. كما قام املركز بتطوير ن�ساطاته بعقد  عاٍل من 

دورات تدريبية موجهه خلريجي اجلامعات اجلدد بدعم 

املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  �سندوق  من  وتعاون 

والتقني، وذلك من خالل برنامج تدريبي ملدة �سهرين من 

وعملّيًا  البنوك،  يف  اأ�سبوعن  ملدة  عملي  تدريب  �سمنهم 

فاإن خريجي هذه الدورات ي�سبحون موؤهلن تاأهياًل عاليًا 

للعمل يف البنوك وال�سركات، وقد مت ت�سغيل اأكرث من %50 

من خريجي هذه الدورات حتى الآن. 

اأخرًا اأرحب بالأ�ستاذ خالد عليان اخلبر يف مو�سوع 

تطوير املهارات وخدمة العمالء ومراكز الت�سال والذي 

يعتر من املوا�سيع الهامة جّدًا يف البنوك، فاأهال و�سهاًل 

بكم متمنيًا لكم دورة ناجحة”. 

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

التالية:

• وت�سنيف 	 واأب��ع��اده��ا،  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة  خ�سائ�س 

اخلدمات ح�سب توقعات العمالء. 

• الإن�����س��اين، 	 ال�سلوك  )حتليل  العميل  اإىل  ال��ت��ع��رف 

كل  مع  الناجح  التعامل  ،ط��رق  �سفاتهم  اأمناطهم، 

منط(.

• ولئ��ه��م، 	 وك�سب  عليهم  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ع��م��الء  ر���س��ا 

والتعرف اإىل احتياجاتهم ورغباتهم .

• وابعاد 	 ،وم��ع��اي��ر  اجل���ودة  وتقييم   ، اخل��دم��ة  ج��ودة 

اجلودة .

• اأ�ساليب قيا�س جودة اخلدمة.	

• املهارات ال�سلوكية والعملية ملقدمي اخلدمة .	

• لغة اجل�سد وفن ا�ستعمالتها للتاأثر يف الآخرين.	

• اأعمال مراكز الت�سال و اأهميتها يف حتقيق الأهداف، 	

وترك انطباعات و�سورة ذهنية عن املوؤ�س�سة.

• مهارات اأ�سا�سية يف التفاو�س والقناع، و ا�سراتيجيات 	

وفن التعامل واخلدمة عر الهاتف .

• الأخطاء الأكرث �سيوعًا يف الت�سالت وطرق معاجلتها .	

• اإدارة �سكاوي العمالء بحرفية .	

• لعب اأدوار ، متارين ،حالت عملية واقعية ، فيديو.	

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

 / ج��رنال  �سو�سيتيه  بنك  فحل -  عبود  جري�س  رام��ي 

الأردن

• دميا ع�سمت جا�سر �سمارنه - بنك �سو�سيتيه جرنال 	

/ الأردن

• العقاري 	 البنك   - �سرفا  الكرمي  عبد  نعمان  عائ�سة 

امل�سري العربي

• حممد في�سل حممد حممد - البنك العقاري امل�سري 	

العربي

• امل�سري 	 العقاري  البنك   - بلقر  �سوقي  عمر  ا�سرف 

العربي

• العقاري 	 البنك   - ال��ه��ادي  عبد  ول��ي��د  غ�سان  دمي��ا 

امل�سري العربي

• دانا حممد حممود عليوات - البنك العقاري امل�سري 	

العربي

• العربية 	 املوؤ�س�سة   - املجايل  ال�سراري  حاب�س  ا�سراء 

ABC امل�سرفية

• العربية 	 املوؤ�س�سة   - الدين  ع��الء  حممد  احمد  عال 

ABC امل�سرفية

• ال�ستثمار 	 بنك   - �سرف  يو�سف  حممد  ب�سار  تامر 

AJIB العربي

• العربي 	 ال�ستثمار  بنك   - خر  جري�س  عماد  رم��زي 

AJIB
• احمد اليا�س عرفة حبوب - البنك التجاري الأردين	

• التجاري 	 البنك   - العبو�سي  يو�سف  حممود  احمد 

الأردين

• �ساره �سامر �سليم الريحاين – بنك �ستاندرد ت�سارترد 	

/ الأردن
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م��ج��ل��ة ال��ح��وار20



ا�ستمرارًا لدور النقابة العامة للعاملن يف امل�سارف 

الجتماعية  ال�سراكة  تعزيز  يف  واملحا�سبة  والتاأمن 

والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  �سندوق  من  وتعاون  بدعم 

الدكتور  العامة  النقابة  رئي�س  افتتح  والتقني،  املهني 

حيدر ر�سيد يف مركز التدريب امل�سريف واملايل والعمايل 

التابع للنقابة العامة اأعمال دورة جديدة من الرنامج 

التدريبي ال�سامل خلريجي اجلامعات اجلدد )اأ�سا�سيات 

العمل امل�سريف( والذي ي�ستمر ملدة �سهرين.

العامة  النقابة  رئي�س  رّح��ب  بالفتتاح  كلمته  ويف 

للعاملن يف امل�سارف والتاأمن واملحا�سبة بامل�ساركن يف 

هذه الدورة، واأكد اأن الهدف من تنظيم هذا الرنامج 

لاللتحاق  واع��داده��م  امل�ساركن  تاأهيل  هو  التدريبي 

ب�سوق العمل �سواء كان ذلك يف البنوك اأو يف ال�سركات 

اىل  امل�ساركن  دعا  حيث  املواقع،  من  غرها  اأو  املالية 

النجاح  مفتاح  واعتباره  بالرنامج  الل��ت��زام  �سرورة 

للعمل على  الفر�سة  واغتنام هذه  الوظيفي،  مل�ستقبلهم 

ر�سيد  الدكتور  �سكر  كما  مهاراتهم،  و  اأنف�سهم  تطوير 

�سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني على 

دعمه لهذا الرنامج.  

هذا وي�ستمل برنامج »اأ�سا�سيات العمل امل�سريف« على 

مو�سوعات متنوعة للعمليات امل�سرفية ب�سقيها التجاري 

والإ�سالمي، بالإ�سافة اإىل املهارات ال�سخ�سية والعملية 

التي يحتاجها اخلريجون اجلدد يف �سوق العمل. 

رئي�س النقابة العامة يفتتح د�رة جديدة من برنامج

 “اأ�سا�سيات العمل امل�سريف” خلريجي اجلامعات اجلدد
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كلمة الدكتور حيدر ر�شيد

“�سباح اخلر. 
املحا�سر  اهلل  ح��رز  فريد  وبالأ�ستاذ  بكم  اأرح��ب 

هذه  ف��اإن  احلقيقة  ويف  املتمكن،  امل�سريف  واخلبر 

الدورة من الرنامج التدريبي ال�سامل تعقد بدعم من 

والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  �سندوق 

املوجودة  النقابات  احدى  وهي  نقابتنا،  مع  بالتعاون 

عن  وت��داف��ع  البنوك  يف  العاملن  ومت��ث��ل  البلد،  يف 

م�ساحلهم، ولكنها النقابة الوحيدة التي تنظم دورات 

وت�ساعدهم على  تدريبية خلريجي اجلامعات اجلدد 

�سهر  ملدة  التدريب  خالل  من  العمل  ب�سوق  اللتحاق 

البنوك  على  فيها  امل�ساركن  توزيع  ثم  ومن  ون�سف، 

واأ�ستطيع  ت�سغيلهم،  على  للم�ساعدة  العملي  للتدريب 

ال���دورات  يف  للم�ساركن  الت�سغيل  ن�سبة  اإن  ال��ق��ول 

ثماين  تنفيذ  من  النتهاء  بعد  جيدة  كانت  ال�سابقة 

عدد  بلغ  حيث  الرنامج،  ه��ذا  من  تدريبية  دورات 

ن�سبة  منهم  ا�ستغل  م�ساركًا   )236( فيها  امل�ساركن 

تتجاوز )50%(، وهي ن�سبة ت�سغيل عالية عند الأخذ 

امل�سريف،  القطاع  يف  القائم  الو�سع  العتبار  بعن 

اأكرث  القطاع  هذا  يف  العاملة  القوى  عر�س  ان  حيث 

بكثر من الطلب عليه، بالإ�سافة اإىل اأن بع�س البنوك 

تتخل�س من املوظفن الذين على راأ�س عملهم؛ نتيجة 

وامل��ايل  القت�سادي  الو�سع  عن  الناجمة  التغرات 

ت�سغيل  يف  جنحنا  فقد  ذلك  رغم  ولكن  عام،  ب�سكل 

ال�سابقة،  ال���دورات  يف  امل�ساركن  ن�سف  م��ن  اأك��رث 

من  ح�ستكم  تكون  اأن  اهلل  �ساء  اإن  متفائلون  فنحن 

الدورات  واأن خريجي هذه  وبخا�سًة  كبرة،  الت�سغيل 

- التي يعقدها املركز - يتمتعون بقدر كبر جّدًا من 

املعلومات امل�سرفية ُتغنيهم عن التدريب املطلوب يف 

نف�س البنوك. 

لن اأطيل عليكم يف هذه الكلمة، ولكن �سوف يكون 

موؤ�س�سات  دور  ح��ول  ال���دورة  ه��ذه  يف  اآخ��ر  لقاء  لنا 

فاأهاًل  العامة،  احلياة  يف  والنقابات  املدين  املجتمع 

و�سهاًل بكم متمنيًا لكم التوفيق اإن �ساء اهلل.”
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منتدى  عقدها  التي  احل��واري��ة  للجل�سة  رعايته  الأردين  الأه��ل��ي  البنك  ق��دم 

ال�سراتيجيات الأردين بعنوان: »م�ستجدات ال�سيا�سة املالية وال�ستثمارية: حتفيز 

نائب  املع�سر،  رجائي  الدكتور  معايل  من  كل  بح�سور  ال�ستقرار«،  واإدام��ة  النمو 

بالإ�سافة  املالية  وزير  كناكرية،  عزالدين  والدكتور  الدولة،  ووزير  ال��وزراء  رئي�س 

ال�سخ�سيات واخلراء القت�سادين حيث متت  اأع�ساء املنتدى وجمموعة من  اىل 

مناق�سة م�ستجدات ال�سيا�سة املالية وال�ستثمارية يف اململكة.

الأهلي  للبنك  العام  التنفيذي/املدير  الرئي�س  اأو�سح  الرعاية،  هذه  وح��ول 

الأردين  الأهلي  البنك  باأنها جاءت حر�سًا من  داود  ال�سيد حممد مو�سى  الأردين، 

على دعم خمتلف الفعاليات الرامية لتطوير القطاع امل�سريف وت�سهيل متويل الأعمال 

باأن  داود  وبّن  للمملكة،  ال�ستثمارات  لتحفيز عملية جذب  التمويل  وتخفي�س كلف 

الطاحمة  البنك  روؤية  من  ينبثق  اململكة  يف  الإ�ستثمار  فر�س  بتعزيز  البنك  التزام 

لبناء جمتمع واقت�ساد مزدهر من خالل قنواته وخدماته امل�سرفية املختلفة.

وقد مت خالل اجلل�سة تبادل وجهات النظر حول برنامج الإ�سالح مع �سندوق 

حيث  موؤخرًا،  احلكومة  اأجرتها  التي  والإداري��ة  املالية  والإ�سالحات  الدويل  النقد 

دور  وجود  دون  متكاملة  تكون  لن  والإ�سالحية  التنموية  العملية  اأن  على  التاأكيد  مت 

فكل جناح  الأردن،  القت�سادي يف  بالأداء  ينه�س  للقطاع اخلا�س  وا�سح وحموري 

يحققه القطاع اخلا�س ينعك�س اإيجابًا على القطاع العام واملالية العامة، مما يوؤكد 

�سرورة الإ�سراع واجلدية يف تنفيذ م�ساريع ال�سراكة بن القطاعن العام واخلا�س. 

الكثر  جدوى  ودرا�سة  العامة  اخلدمات  تقدمي  معاير  توحيد  �سرورة  اىل  اإ�سافًة 

منها يف قطاعات مثل ال�سحة والتعليم واتخاذ موقف وا�سح من جدوى تقدمي بع�س 

اخلدمات واجلهات التي ميكن اأن تقدمها. 

وتخلل اجلل�سة احلوارية اأ�سئلة من اأع�ساء املنتدى حول ال�سيا�سة املالية يف الأردن 

والتحديات التي تواجه القت�ساد الأردين، كما اأبدى احل�سور بع�س املالحظات على 

القوانن والت�سريعات التي تخ�س بيئة الأعمال وال�ستثمار يف الأردن.

 ومن اجلدير ذكره باأن البنك الأهلي الأردين يحر�س على دعم كافة القطاعات 

اأبرزها  والتي يعتر من  املُلّحة،  والتحديات  الوطنية  والق�سايا  والأطياف املجتمعية 

م�ستدامة  حقيقية  فوارق  ت�سكيل  ملوا�سلة  وذلك  والجتماعي،  القت�سادي  التمكن 

وفتح اأبواب جديدة اأمام املجتمع ككل على طريق �سناعة م�ستقبل م�سرق.

البنك األهلي األردني يرعى الجلسة الحوارية لمنتدى االستراتيجيات األردني 
بعنوان “مستجدات السياسة المالية واالستثمارية: تحفيز النمو وإدامة االستقرار”

البنك األهلي يطلق حملة الصيف للبطاقات االئتمانية
الأهلي  البنك  اإدارة  حر�سًا من 

متكاملة  روؤي��ة  تقدمي  على  الأردين 

م��ن اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة وال��ت��ي 

العمالء  احتياجات  تلبية  ت�سمن 

وعلى  عموما  والبنكية  امل�سرفية 

م�ستوى قطاع الأفراد ب�سكل خا�س، 

جديدة  حملة  ب��اإط��الق  البنك  ق��ام 

خا�سة بالبطاقات الئتمانية مبزايا 

وموا�سفات مناف�سة ومميزة.

فر�سة  للعمالء  املنتج  ويتيح 

ائتمانية  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

احت�ساب عبء  اأو  راتب  دون حتويل 

العمالء  �سيح�سل  ح��ي��ث  ال��دي��ن، 

ائتمانية  بطاقات  ميتلكون  ال��ذي��ن 

بطاقة  على  الأردن  يف  بنك  اأي  من 

بطاقة  اأعلى  وبحد  ثانية  ائتمانية 

فيما  اأما  العميل،  ميتلكها  ائتمانية 

يتعلق بالعمالء الذين لميتلكون اي 

اخر  بنك  اي  من  ائتمانية  بطاقات 

ائتمانية  بطاقة  اإ�سدار  فباإمكانهم 

جديدة وبنف�س قيمة راتبهم.

وح����ول ه���ذه اخل���ط���وة، اأك���دت 

اإدارة البنك باأنها تاأتي �سمن روؤيته 

والتطور  النمو  باأهمية  توؤمن  التي 

قاعدة  تو�سيع  طريق  عن  والنت�سار 

معهم  ال��ع��الق��ة  واإدارة  ع��م��الئ��ه، 

اخلدمة  وتقدمي  وكفوؤ،  فعال  ب�سكل 

بالطريقة التي تليق بهم عن طريق 

فريق موؤهل ومدرب من املوظفن.

روؤي��ة  تقدمي  على  الأردين  الأه��ل��ي  البنك  اإدارة  م��ن  حر�سًا   

احتياجات  تلبية  ت�سمن  والتي  امل�سرفية  اخلدمات  من  متكاملة 

الأف��راد  قطاع  م�ستوى  وعلى  عموما  والبنكية  امل�سرفية  العمالء 

بالقرو�س  خا�سة  جديدة  حملة  باإطالق  البنك  قام  خا�س،  ب�سكل 

ال�سخ�سية لأطباء الخت�سا�س مبزايا وموا�سفات مناف�سة ومميزة.

ويوفر املنتج فر�سة للح�سول على متويل ي�سل لغاية 100،000 

عمر  م��ن  �سنتن  لأول   %8 بن�سبة  ثابتة  ف��ائ��دة  م��ع  اأردين،  دي��ن��ار 

القر�س، وبدون ك�سف ح�ساب اأو اثبات دخل، كما �سيح�سل الطبيب 

الأوىل من  �سنوات  للثالث  الر�سوم  ائتمانية معفاة من  بطاقة  على 

تاريخ بدء القر�س.

�سمن  تاأتي  باأنها  البنك  اإدارة  اأك��دت  اخل��ط��وة،  ه��ذه  وح��ول 

عن  والنت�سار  والتطور  النمو  باأهمية  توؤمن  التي  البنك  توجهات 

فعال  ب�سكل  معهم  العالقة  واإدارة  عمالئه،  قاعدة  تو�سيع  طريق 

فريق  طريق  عن  بهم  تليق  التي  بالطريقة  اخلدمة  وتقدمي  وكفوؤ، 

موؤهل ومدرب من املوظفن.

البنك األهلي يطلق حملة القروض الشخصية 
ألطباء االختصاص بمزايا وفوائد منافسة
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وموؤ�ّس�سة  الأردن  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  اأعلن 

اإجناز عن تعاون م�سرك بهدف تعزيز ثقافة التطّوع 

موظفي  من  جمموعة  م�ساركة  خالل  من  املجتمع  يف 

بنك �ستاندرد كمتطّوعن �سمن برامج موؤ�ّس�سة اإجناز 

والكلّيات  واجلامعات  املدار�س  يف  تنفيذها  يتم  التي 

بهدف  املهني  التدريب  ومعاهد  ال�سبابية  وامل��راك��ز 

ال�سباب  جيل  مع  والعملّية  العلمّية  خراتهم  م�ساركة 

وامل�ساهمة يف التغير اليجابي على املجتمع.

لتعزيز  الطرفن  بن  امل�سرك  التعاون  هذا  وياأتي 

بنك  اأن  حيث  متعددة  جم��الت  يف  الفاعلة  ال�سراكة 

اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اأحد  الأردن  ت�سارترد  �ستاندرد 

موؤ�س�سة اإجناز الذي ي�سم اأهم املوؤ�ّس�سات وال�ّسركات 

يعمل  الذي  القطاعات،  خمتلف  من  والدولّية  املحلّية 

التي  وال��ك��ف��اءات  ب��اخل��رات  ال�ّسباب  جيل  رف��د  على 

يحتاجها �سوق العمل اليوم.

ت�سارترد  �ستاندرد  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

مع  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  »يتما�سى  مكحل،:  مهند  الأردن 

مبادرته  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  جمموعة  اإط���الق 

امل�ساواة  العاملية )Futuremakers(  لت�سجيع 

متثل  والتي  جمتمعاتهم،  يف  وال�سابات  ال�سباب  بن 

رغبة بنك �ستاندرد ت�سارترد لتمكن اجليل القادم من 

الرامج  يف  امل�ساركة  خالل  من  وذلك  والنمو  التعلم 

وري��ادة  التوظيف  واإمكانية  التعليم  على  تركز  التي 

الأعمال«.

و�سرح اأي�سا قائال » ي�سرفنا التعاون مع موؤ�س�ستكم 

من  ال��ق��ادم  اجليل  متكن  اأج��ل  من  اإجن��از  املرموقة 

التعلم والنمو لبناء م�ستقبلهم امل�سرق. ونحن على ثقة 

باأن التعاون بيننا �سيكون ناجحا وطويال للو�سول اإىل 

ما نريد ملا فيه خدمة وطننا الغايل الأردن«.

التعليم  لإجناز  التنفيذي  املدير  اأعرب  جهته،  من 

اإجناز  تقدير  عن  اجل��راح  مهند  اإجن��از،  موؤ�س�سة  يف 

الأردن،  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  مع  التعاون  لتو�سيع 

وبن اأن هذا التعاون مع بنك �ستاندرد ت�سارترد ميتد 

جت�سيد  وه��و  متعددة،  حم��اور  �سمن  وياأتي  ل�سنوات 

املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلا�س  للقطاع  احلقيقي  للدور 

املدين يف تعزيز ثقافة التطوع وامل�سوؤولية املجتمعية.

الفر�سة  �سيتيح  التعاون  هذا  اأن  اجل��راح  واأ�ساف 

جيل  م��ع  خراتهم  مل�ساركة  �ستاندرد  بنك  ملوظفي 

املوؤ�ّس�سة  برامج  �سمن   تطوعهم  خالل  من  ال�سباب 

الهادفة اإىل بناء قدرات الطلبة امل�ستفيدين وتزويدهم 

والريادية  واملهنّية  والجتماعّية  ال�سخ�سّية  باملهارات 

وتاأهيلهم ل�سوق العمل.

تعاون مشترك بين بنك ستاندرد تشارترد
 ومؤسّسة إنجاز لتعزيز ثقافة التطوع
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عن  العربي  امل�سري  ال��ع��ق��اري  البنك  اع��ل��ن 

حتمل  وال��ت��ي  اجل��دي��دة  املوؤ�س�سية  هويته  اط��الق 

وذلك  نبتكر(   ... نغر   ( �سع�����������������������������������������ار 

بالتزامن مع اطالق حملتها الت�سويقية يف م�سر ، 

ال�سراتيجية  للبنك  اجلديد  ال�سعار  يعك�س  حيث 

تعزيز  اىل  ت�ستند  والتي  ينتهجها  التي  اجلديدة 

القطاعات  كافه  يف  للبنك  التقليدية  القوة  نقاط 

والتو�سع  الكرى  وال�سركات  التجزئة  قطاع  ومنها 

وال�سغرة،  املتو�سطة  ال�سركات  قطاع  خدمة  يف 

ي�سعى  التي  اللكرونية  اخلدمات  اىل  بال�سافة 

اخلدمات  اف�سل  تقدمي  اىل  خاللها  م��ن  البنك 

لتقليل اعتماد العمالء على زيارة الفروع والقتناع 

بان فرعه بن يديه.

وا�ساف عقل اىل ان الهوية املوؤ�س�سية اجلديده 

للبنك العقاري امل�سري العربي �سيغت بتوجيهات 

عمرو  برئا�سة  م�سر  يف  البنك  ادارة  جمل�س  من 

قمر  ومدحت  اهلل  ج��اد  عمرو  نوابه  و  كمال  ف��وؤاد 

وجمموعة مميزة من امل�سرفين وامل�سرفيات ذوى 

اخلرات والكفاءات اذ جاءت لتعك�س �سوره البنك 

تطورات  حتاكي  حديثة  ع�سرية  اقليمية  كمن�ساأة 

الع�سر وتطلعات املجتمع املتغرة، وليوا�سل البنك 

ثالثة  يف  متواجد  اقليمي  كبنك  �سورته  تعزيز 

ا�سواق )الردن، م�سر، فل�سطن( من خالل توفر 

الرفيع  امل�ستوى  ذات  امل�سرفية  اخلدمات  اأف�سل 

تنمية  يف  الريادي  دوره  وتعزيز  و�سركائه  لعمالئه 

بن  ما  التعامل  حركة  وت�سهيل  الردين  القت�ساد 

الدول الثالث. 

هذا بالإ�سافة اىل ان اطالق الهوية املوؤ�س�سية 

والردن  م�سر  يف  ادارت��ه  امي��ان  تعك�س  اجلديدة 

باأهمية التغير والبتكار والتي تعد جوهر العالمة 

التجارية وتدور حولها اأفكار كبرة، الغاية منها ان 

النا�س من خالل ما  اإيجابيا يف حياه  نقدم تغيرا 

نقدمه من خدمات ومنتجات تواكب التطور ال�سريع 

الذي ي�سهده القطاع امل�سريف يف اململكة من جهة، 

العربي  امل�سري  العقاري  للبنك  املطرد  والنمو 

يخطو خطوات  البنك  ب��داأ  اأخ��رى، حيث  من جهة 

ومناف�سة  ج��دي��دة  خ��دم��ات  ابتكار  يف  مت�سارعة 

تتما�سى مع التغرات وامل�ستجدات املحلية والعاملية 

ليحاكي من خاللها املجتمع بكافة فئاته. 

وتطرق  عقل  يف حديثة عن تاريخ البنك حيث 

يعد اقدم واعرق البنوك يف العامل العربي واململوك 

تاأ�س�س  وال��ذي   ،  %100 امل�سريةبن�سبة   للحكومة 

التاأ�سي�س  قرار  وت�سمن  �سباط عام 1880،  يف 15 

ا�سم  حتت  م�ساهمة  �سركة  اإن�ساء  الوقت  ذلك  يف 

ا�سمه  ولي�سبح  م�سر  يف  امل�سرى  الرا�سى  بنك 

ليكون  ال��ع��رب��ي  امل�����س��ري  ال��ع��ق��اري  البنك  لح��ق��ا 

تو�سع  بعد  وفيما  عمومًا،  العربي  لالقت�ساد  رافدًا 

عمل البنك على امل�ستوى القليمي ليفتتح فرعا له 

الع�ربية  العقارية  ال�سركه  ا�سم  حتت  فل�سطن  يف 

مبر�سوم ملكي حدد اهداف هذه ال�سركة وهو دعم 

الفل�سطينين واقرا�سهم ل�سراء م�ستلزمات زراعيه 

ل�ست�سالح اأرا�سيهم ، ويف عام 1951  مت ت�سجيل 

ال�سوق الردين، وهو من  البنك كفرع عامل له يف 

ال�سوق الردين، وليوا�سل  البنوك املحلية يف  اقدم 

امل�ستمر  ع��ط��اءه  العربي  امل�سريف  ال�سرح  ه��ذا 

خل��دم��ة الق��ت�����س��اد ال��ع��رب��ي وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور يف 

ال�سناعة امل�سرفية من خالل فروعه التي قاربت 

اخلم�سن  فرع واملنت�سرة يف كل من جمهورية م�سر 

الها�سمية  الأردن��ي��ة  واململكة  العربية )28فرعا( 

)14 فرعا( وفل�سطن )7 فروع(.

عقل  ا�سار  امل�ستقبلية،  خلططه  بالن�سبة  اأم��ا 

تو�سيع  ايل  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  اىل 

الأرا�سي  جميع  لتغطية  فل�سطن  يف  فروعه  �سبكه 

فتح  اع��اده  اىل  البنك  اداره  وتتطلع  الفل�سطينية، 

 ،  1967 عام  يف  اأغلقت  والتي  القد�س،  يف  فروعه 

العرب يف  املواطنين   ليكون لعبًا مهمًا يف خدمة 

القد�س وال�سفة الغربية .

اكرث  لتقدمي  يهدف  البنك  اىل  عقل  وا�ساف 

حياة  لتغير  ابتكارا  املالية  واخلدمات  املنتجات 

اجلودة  خالل  من  تطلعاتهم  من  وتقربهم  النا�س 

ان  ذلك  الودية،  التجارية  وال�ست�سارات  العالية 

تاريخنا كاقدم بنك يف املنطقة يلقي علينا م�سوؤولية 

مبتكرة  مالية  خدمات  خالل  من  با�ستمرار  النمو 

وال�سركات  للعمالء  امل�سرفية  التجربة  لتح�سن 

وامل�ساهمن واملوظفن واثراء املجتمعات التي تعمل 

فيها .

العقاري  للبنك  التجارية  العالمة  ف��اإن  لذلك 

ت�سعى  وهي  العمالء،  علي  تركز  العربي  امل�سري 

اىل  تقريبهم  طريق  عن  ايجابي  تغير  ايل  ج��ادة 

ما يهتمون به من خالل ابتكار احللول املالية التي 

يتم تقدميها طبقا ملعاير اجلودة العالية للخدمات 

يعملون  الذين  املوظفن  من  متفان  فريق  يد  على 

بجديه وتفان خلدمة املجتمع املحلي . 

 “  : عقل  قال  للبنك  امل�ستقبلية  اخلطط  وعن 

ل�ستمل مناطق  التو�سع  البنك ما�سي يف عمليه  ان 

�سيتم  حيث   ، املحافظات  وباقي  عمان  يف  جديده 

افتتاح فرعن خالل هذا العام يف الردن ودرا�سة 

لتخدم  احلالية  الفروع  تواجد  اماكن  توزيع  اعادة 

ب��ذل��ك اك���ر ع���دد م��ن ع��م��الء ال��ب��ن��ك احلالين 

جتهيز  على  حاليًا  العمل  يجري  حيث  واملحتملن، 

عدد  ي�سل  وبهذا  كوادرها،  وتدريب  الفروع  هذه 

نهاية  مع  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  ف��روع 

العام احلايل اىل 16 فرع موزعة يف خمتلف انحاء 

اململكة. 

يتطلع  البنك  اأن  على  عقل  اأّك���د  اخل��ت��ام  ويف 

لنجاحات جديدة وتقدمي املزيد من احللول املالية 

اإىل  جنبًا  املتوا�سل  عملنا  خ��الل  م��ن  املعا�سرة 

اإىل  ل  لنتو�سّ بهم   نعتز  الذين  عمالئنا  مع  جنب 

تنا�سب متطلباتهم وتطلعاتهم  التي  اأف�سل احللول 

امل�ستقبلية . 

البنك العقاري المصري العربي يطلق هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار
 “ نغير .. نبتكر “
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البنك العربي “أفضل بنك يف الشرق األوسط للعام 2019« 
بحسب يوروموني العالمية

ح�سد ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي م���وؤخ���رًا ج��ائ��زة »اأف�����س��ل ب��ن��ك يف 

»يوروموين جملة  منحتها  والتي   ،»2019 لعام  الأو�سط  ال�سرق 

“ العاملية ومقرها لندن وذلك �سمن حفل   Euromoney
 2019 للتميز  الأو�سط  ال�سرق  يوروموين  برنامج  جوائز  توزيع 

والذي ي�سم 20 جائزة عاملية و 50 جائزة اإقليمية بالإ�سافة اإىل 

جوائز اأف�سل بنك يف نطاق ما يقارب ال� 100 دولة.

“اأف�سل  جائزتي  على  كذلك  العربي  البنك  ح�سل  كما 

لعام  فل�سطن  يف  بنك  “اأف�سل  2019” و  لعام  الأردن  يف  بنك 

قائمة  ت�سمنت  تر�سيحات  �سمن  وذلك  يوروموين  2019” من 

باأقوى املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية. وت�ستند املجلة يف اختيارها 

قوة  تغطي  �سمولية  ودرا�سة  دولية  م�سرفية  معاير  عدة  اإىل 

الأ�سا�سية، مدى متيز  الأداء  للبنك وفقًا ملوؤ�سرات  الأداء املايل 

منوذج اأعمال البنك وا�ستناده لعوامل القوة املوؤ�س�سية الرئي�سية 

ال�سوقية  امل�ستجدات  مع  التكيف  على  مقدرته  اإىل  بالإ�سافة 

البتكار  على  البنك  ق��درة  جانب  اإىل  التنظيمية  وال��ظ��روف 

�سعيد  على  املو�سوعة  الأه��داف  بتحقيق  يتعلق  ما  يف  و�سجله 

اجلائزة  ه��ذه  وتعد  ال��ع��م��الء.   جت��اه  والل��ت��زام��ات  امل�ساهمن 

العربي  البنك  ر�سيد  اإىل  ي�ساف  عاملي  تقدير  اأحدث  املرموقة 

الرائدة  العربي  البنك  تر�ّسخ مكانة  والتي  البارزة  من اجلوائز 

حمليًا واإقليميًا وقدرته على التعامل مع خمتلف التحديات التي 

ت�سهدها املنطقة، اإىل جانب كفاءته التناف�سية والتي تتج�سد من 

خالل اإجنازاته املحققة على خمتلف امل�ستويات.

ويف تعليقه على هذا الإجناز، قال ال�سيد نعمة �سّباغ، املدير 

العام التنفيذي للبنك العربي: “نعتز بهذا التقدير العاملي املميز 

العاملية  املالية  املجالت  اأبرز  واحدة من  ياأتي من  واأنه  �سيما  ل 

ياأتي  “اإن ح�سولنا على هذه اجلائزة  املتخ�س�سة.” واأ�ساف: 

العربي  للبنك  املتميزة  والنتائج  القوي  املوؤ�س�سي  لالأداء  تتويجًا 

عر منطقة ال�سرق الأو�سط، حيث يوا�سل البنك تقدمي احللول 

حمليًا  القطاعات  خمتلف  م��ن  لعمالئه  املتكاملة  امل�سرفية 

واقليميًا، هذا اإىل جانب تركيزه على مواكبة اأحدث التطورات 

من  انطالقًا  امل�سرفية  ال�سناعة  �سعيد  على  التكنولوجية 

ا�سراتيجيته ال�ساملة وروؤيته امل�ستقبلية الطموحة.”

وجتدر الإ�سارة هنا اىل اأن البنك العربي كان قد نال كذلك 

جائزة “اأف�سل بنك يف ال�سرق الأو�سط لعام 2019” من جملة 

على  الرابع  للعام  )وذلك  العاملية  نيويورك   - فاينان�س  غلوبال 

التوايل(، م�سيفًا تقدير عاملي اآخر اإىل ر�سيده احلافل باجلوائز 

“بنك  العاملية والذي ي�سم: جائزة  اأبرز اجلهات  الإقليمية من 

 – بانكر  ذا  جملة  2017” من  لعام  الأو�سط  ال�سرق  يف  العام 

“اأف�سل  وجائزة   تاميز(  الفاينن�سال  ملجموعة  )التابعة  لندن 

 – اآ�سيا موين  لعام 2016” من جملة  الأو�سط  ال�سرق  بنك يف 

هونغ كونغ.
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النقابة العامة للعاملني يف الكهرباء ترفض توجه محطة العقبة الحرارية لفصل 200 عامل 
يواجه اأكرث من 200 عامل يف حمطة العقبة احلرارية، وبع�س 

الإدارات التابعة لها يف املفرق وعمان خطر الف�سل من اأعمالهم 

ح�سب اعالن �سركة توليد الكهرباء عن نيتها لتنفيذ ذلك قريبًا. 

ل�سان  على  اأك��دت  الأردن  يف  الكهرباء  يف  العاملن  نقابة 

الإجراء،  هذا  ترف�س  العامة  النقابة  باأن  احلديد  علي  رئي�سها 

احلكومة  ان  على  موؤكدًا  تع�سفّيًا  ف�ساًل  العمال  ف�سل  وتعتر 

الأردنية من واجبها ان تتدخل حلماية العمال كونها متلك %49 

من اأ�سهم ال�سركة، وم�سرًا باأن غالبية العمال املهددين بالف�سل 

اأقل من  اأعمارهم  اأم�سوا �سنوات طويلة يف خدمة املحطة، واأن 

اأنه  �سن التقاعد املبكر وتراوح ما بن 30-45 عامًا مما يعني 

من ال�سعوبة مبكان اأن يجدوا اأعماًل بديلة علمًا باأنهم ينتمون 

اىل مناطق �سنفت باأنها من الأكرث فقرًا يف الأردن. 

�سل�سلة  يف  حلقة  متت  اإذا  هذه  الف�سل  عملية  وتعتر  هذا 

وامل�سانع  املوؤ�س�سات  من  العديد  يف  تتم  التي  الف�سل  عمليات 

ب�سبب تراجع الو�سع القت�سادي وانخفا�س معدلت النمو الأمر 

اأن يدفع العمال ثمن ذلك يف �سوء الت�سريعات  الذي يوؤدي اإىل 

النافذة. 

وّق��ع��ت ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��ام��ل��ن يف اخل��دم��ات 

للتنمية  الدواء  دار  �سركة  مع  جماعيًا  اتفاقًا  ال�سحية 

واحلقوق  املكا�سب  من  جمموعة  ت�سمن  وال�ستثمار 

الذي  التفاق  وّقع  وقد  ال�سركة،  يف  للعاملن  اجلديدة 

ت�سري اأحكامه اعتبارًا من 2019/07/22 عن ال�سركة 

املدير التنفيذي ال�سيد عبد احلميد عبد احلافظ، وعن 

النقابة رئي�س النقابة العامة ال�سيد حممد احمد غامن، 

وقد ت�سمن التفاق البنود التالية: 

تلتزم �سركة دار الدواء للتنمية وال�ستثمار بتطبيق 

احكام قانون العمل الأردين رقم )8( ل�سنة )1996(. 

ال�سركة بدفع راتب �سهر عن كل �سنة خدمة  تلتزم 

على اإجمايل الراتب اخلا�سع لل�سمان الجتماعي. 

تلتزم ال�سركة بدفع راتب �سهر ون�سف مقطوع لكل 

عامل من العمال املراد اإنهاء خدماتهم يف ال�سركة. 

ال�سامل  ال�سحي  التاأمن  بتغطية  ال�سركة  تلتزم 

ح�سب ما هو معمول به يف ال�سركة ملدة عام من تاريخ 

انتهاء عمله. 

ت�سري هذه التفاقية اعتبارا من تاريخ ايداعها على 

اأن ُيعطى العمال م�ستحقاتهم املن�سو�س عليها يف هذه 

التفاقية خالل مدة اأق�ساها 2019/08/15. 

الف�سل  عملية  ملف  اأغلق  الت��ف��اق  ه��ذا  ب��اأن  علمًا 

حتت  ال�سركة  يف  عاماًل  �سبعن  طال  ال��ذي  اجلماعي 

�سعار اإعادة الهيكلة. 

النقابة العامة للعاملني يف الخدمات الصحية توقع اتفاقًا جماعيًا مع شركة دار الدواء
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وقع هذا التفاق عن ال�سركة مديرها العام املهند�س عماد جابر 

وعن  زايد،  ال�سيد هاين  الب�سرية  واملوارد  الإدارية  ال�سوؤون  ومدير 

النقابة العامة رئي�سها احمد اأبو خ�سرا واأع�ساء اللجنة النقابية يف 

ال�سركة ال�سادة: حازم امل�سري رئي�س اللجنة، واأع�ساء اللجنة كل 

من روحي اللحام وحممد فواز وحممد م�سطفى ومو�سى مو�سى. 

مبوجبها  ح�سل  التي  الهامة  البنود  من  عددًا  التفاق  ت�سمن 

العاملون على حقوق جديدة وهي:

التاأكيد على ا�ستمرار ال�سركة يف تنفيذ النقاط التي مت التفاق 

عليها يف ال�سنوات ال�سابقة وهي: 

�سرف رواتب ال�سهر الثالث والرابع واخلام�س ع�سر للعاملن. . 1

�سرف الزيادة ال�سنوية مبقدار )6%( يف بداية كل �سنة.. 2

اأردين( عيدية يف عيد الفطر وعيد . 3 �سرف مبلغ )200 دينار 

الأ�سحى. 

�سرف مبلغ )100 دينار اأردين( مكافاأة جلميع العاملن وملرة . 4

واحدة فقط وذلك خالل �سهر اآذار 2019. 

�سنويًا . 5 دينار  اآلف  ع�سرة  لت�سبح  الدرا�سية  املنحة  قيمة  رفع 

بقيمة الف دينار لكل منحة بدًل من الف دولر اأمريكي. 

العاملن . 6 جلميع  واع��الن��ه  لل�سركة  الداخلي  النظام  اإق���رار 

اعتبارًا من تاريخ 2019/06/01. 

مت التفاق على تاأجيل بحث مطلب رفع مكافاأة نهاية اخلدمة . 7

التي  التحديات  ب�سبب  وذل��ك   ،2019/10/01 تاريخ  حتى 

تواجهها ال�سركة. 

خلل . 8 اأي  ملعاجلة  الطرفن  من  جلنة  ت�سكيل  على  التفاق  مت 

يحدث نتيجة تطبيق التفاق. 

التفاق اجلماعي مع ال�شركة 

العاملية احلديثة ل�شناعة 

الزيوت النباتية

اعتبارًا  اأحكامه  ت�سري  الذي  التفاق  وّقع 

من 2019/04/02 عن ال�سركة كل من املدير 

العام ال�سيد نادر �سنداحة، وعن النقابة كل من 

رئي�س النقابة العامة ال�سيد احمد عبداحلميد 

وثائر  البلبي�سي  م��وؤي��د  وال�����س��ادة  خ�سرا  اأب��و 

النوا�سرة اأع�ساء اللجنة النقابية يف ال�سركة، 

وقد ت�سمن التفاق البنود التالية: 

• مالية 	 م��ك��اف��اأة  ب�سرف  ال�سركة  ق��ام��ت 

على  ون�سف  �سهر  رات��ب  الأدن���ى  حدها 

الراتب الأ�سا�سي ال�سهري. 

• وافقت اإدارة ال�سركة على �سرف الزيادة 	

 )%4  –  2( من  ت��راوح  بن�سبة  ال�سنوية 

�ستة  اأدن��ى  وبحد  الأ�سا�سي  الراتب  على 

اأقل من  زيادته  كانت  ملن  ون�سف  دنانر 

حال  يف  دنانر(   8.5( و  دنانر  خم�سة 

دي��ن��ار( على   8.5 –  5( ال��زي��ادة  كانت 

ال�سنوي  التقييم  العتبار  بعن  يوؤخذ  اأن 

الإداري��ة  العتبارات  وبع�س  للموظفن، 

التي تراها جلنة �سوؤون املوظفن، وتكون 

من  اعتبارًا  وذل��ك  بالتقييم،  عالقة  لها 

 .2019/04/01

• موظفو 	 ال�سنوية  ال��زي��ادة  م��ن  ي�ستثنى 

العقود، واملوظفون الذين بداأت خدمتهم 

يف ال�سركة بعد تاريخ 2019/01/01. 

• طلبت النقابة من اإدارة ال�سركة التفاو�س 	

وت�سكيل  �سحي،  تاأمن  �سركات  عدة  مع 

جلنة ملتابعة توقيع عقد التاأمن ال�سحي 

يف  ي�����س��ارك  اأن  على  ج��زي��ران  �سهر  يف 

اللجنة ممثل عن النقابة. 

النقابة العامة للعاملني يف الصناعات الغذائية توقع اتفاقني جماعيني

التفاق اجلماعي مع �شركة كراون ال�شرق الأو�شط ل�شناعة العبوات

وّقع����ت النقاب����ة العام����ة للعامل����ني يف امل����واد الغذائي����ة اتفاق����ني جماعي����ني م����ع كل م����ن ال�شرك����ة 

ل�شناع����ة  الأو�ش����ط  ال�ش����رق  ك����راون  و�شرك����ة  النباتي����ة  الزي����وت  ل�شناع����ة  احلديث����ة  العاملي����ة 

ال�شركت����ني.  يف  للعامل����ني  اجلدي����دة  واحلق����وق  املكا�ش����ب  م����ن  جمموع����ة  ت�شمن����ت  العب����وات 
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غينيس موسوعة  ل��دخ��ول  يسعى  العالم  يف  للحيوانات  فندق  أك��ر 
ت��اون يف جنوب  ت�شم مدينة كيب 

اأف��ري��ق��ي��ا اأك���رب ف��ن��دق ل��ل��ح��ي��وان��ات يف 

حيث  فريت�س(  )اأت  وه��و  األ  ال��ع��امل 

يوفر لتلك احليوانات الأليفة جل�شات 

بنادي �شحي، وتزيني ال�شعر، و�شالة 

الأل����ع����اب ال���ري���ا����ش���ي���ة، وال���ري���ا����ش���ات 

املائية.

ك��ل��ب��اً،  ل���� )250(  ال��ف��ن��دق  وي��ت�����ش��ع 

الغرفة  تكلفة  وت���رتاوح  قطاً،  و)33( 

كنت  واإذا  ي���ورو،  و)34(   )9.50( ب��ني 

ت��رغ��ب يف اإع���ط���اء ح��ي��وان��ك الأل��ي��ف 

اأو وق��ت  ال�����ش��ح��ي  ال���ن���ادي  ج��ل�����ش��ة يف 

مبلغ  دف��ع  عليك  فيجب  لعب خا�س، 

اإ�شايف.

نقل  خدمة  ا  اأي�شً الفندق  ويوفر 

ذوات  من  لل�شيوف  و�شريعة  مريحة 

الأربع.

وي��ق��ع ال��ف��ن��دق يف و���ش��ط امل��دي��ن��ة، 

الأك���ر �شعبية يف كيب  امل��ط��اع��م  ب��ني 

تاون، وبدًل من ال�شجاد الأحمر، يتم 

الأخ�شر،  بالع�شب  الكلب  ا�شتقبال 

البهو فتوجد رف��وف وحوامل  اأم��ا يف 

م���ر����ش���و����س ع��ل��ي��ه��ا ����ش���ن���وف اأن������واع 

ملب�س  �شيحات  واأح����دث  احل��ل��وى، 

واألعاب واأطعمة الكلب.

وع��ل��ى اأب�����واب ال��غ��رف - ب���دًل من 

ل�”املراأة  ����ش���ور  ه���ن���اك   - الأرق���������ام 

ال��دي��ن��ا���ش��ورات  ح��دي��ق��ة  اأو  القطة” 

بارك«. “جورا�شيك 
وي�����ش��ه��د ال��ف��ن��دق اإق����ب����اًل ك��ب��راً؛ 

لل�شيوف  ال��ك��ب��رة  ع��رو���ش��ه  ب�����ش��ب��ب 

الأرب��ع، �شواء على ال�شعيد  من ذوات 

ال��ع��امل��ي اأو امل��ح��ل��ي اآخ����ذاً يف الع��ت��ب��ار 

اخلدمي  القطاع  على  الطلب  تزايد 

امل��رت��ب��ط ب��احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة على 

م�شتوى العامل.

ولدى الفندق تطبيق ينقل �شوراً 

لأ�شحاب  اأنحائه  جميع  من  مبا�شرة 

يف  النقالة  هواتفهم  عرب  احليوانات 

حال �شاورهم القلق ب�شاأن حيواناتهم.

وقالت �شري ح�شون، مالكة كلب: 

اأن  اأع���رف  اأن  حقيقة  اأ�شعدين  “لكم 
ب��ه��ا م�شاحات  ال��غ��رف م���زود  اأج��ن��ح��ة 

متخ�ش�شون،  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��رف  ل��ل��ع��ب 

وميكننا اإن اأردنا يف اأي وقت متابعتها 

مت�شلة  كامرات  خ��لل  هنا من  من 

ب����دوائ����ر ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة ل��لط��م��ئ��ن��ان 

عليها«.

ال���54  ذات  ال�شيدة  لهذه  بالن�شبة 

ع��ام��اً، ف���اإن رف��اه��ي��ة كلبها ه��ي اأه��م 

“لي�س  تقول:  حيث  العامل،  يف  �شيء 

اإنفاق  الإط���لق يف  ل��دي م�شكلة على 

املزيد فقط لكي اأطمئن اأنهم يعي�شون 

يف اأجواء من احلب«.

وم����ن ج��ان��ب��ه��ا، ل ت��ع��ت��رب م��ال��ك��ة 

الفندق، يانيك كلو، اأن الو�شع مزرّياً، 

احل��ي��وان��ات،  ع�����ش��اق  “نحن  وق���ال���ت: 

نوع  اإىل  الأم���ر  يتحول  اأن  ن��ري��د  ول 

على   - يعني  ه���ذا  ال�شخرية”.  م��ن 

النادي  امل��وظ��ف يف  اأن   - امل��ث��ال  �شبيل 

يف  ي��ك��ون حم��رتف��اً  اأن  يجب  ال�شحي 

ق�س الأظافر، اأو تنظيف الأ�شنان، اأو 

ت�شفيف �شعر احليوانات«.

وت�شيف: “نحن نعمل على اإر�شاء 

اجلميع ول يغادرنا نزيل دون حتقيق 

ماك�شيميليان  الكلب  هناك  رغباته، 

ة  املثال طلب �شاحبه ق�شّ �شبيل  على 

�شعر ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ه��ن��ود امل��وه��ي��ك��ان، 

وه���ن���اك ك��ل��ب اآخ����ر ط��ل��ب ق�����ش��ة على 

هيئة اأ�شد«.
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العمل التطوعي

 Volunteer( التطوعي  العمل 

Work(  هو الن�شاط املعتمد على تطبيق 
امل�����ش��وؤول��ّي��ات ال��ت��ي ينّفذها  جم��م��وع��ة م��ن 

الفرد من تلقاء نف�شه دون وجود اأّي تكليف 

ف  اأو اأمر له من اأجل تنفيذها، واأي�شاً ُيعَرّ

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ب���اأّن���ه: ف��ع��ل جمموعة 

ب�شكل  منظمات  اأو  لأ�شخا�س  الأ�شياء  من 

طوعّي، ودون وجود اأّي اإجبار اأو دفع قيمة 

التعريفات  العمل، ومن  مالّية مقابل هذا 

الأخرى للعمل التطوعي هو جمموعة من 

املهام التي يطبقها اأ�شخا�س بهدف تقدمي 

مقابلها  يح�شلون  ول  تطوعّية،  خ��دم��ات 

على اأّي اأجور مالّية.

 Culture( ثقافة العمل التطوعي 

واحدة  هي   )of Volunteerism
من املكونات الثقافّية للمجتمعات املدنّية؛ 

اخلدمات  م��ن  التطوعي  العمل  ُيعترب  اإذ 

ُت��ع��ت��رب ث��ق��اف��ة التطوع  الج��ت��م��اع��ّي��ة، ك��م��ا 

اأهم الو�شائل املفيدة لتنمية �شخ�شية  من 

الفرد؛ من خلل امل�شاهمة يف دعم التن�شئة 

ال��ث��ق��اف��ّي��ة، وال��ت��ك��وي��ن الج��ت��م��اع��ّي عند 

الأف��راد. ت�شعى ثقافة التطوع اإىل حتقيق 

والقيم  وامل��ع��ارف،  امل��ه��ارات،  جمموعة من 

لتوفر  امل��ق��دم��ة  اخل��ر  ب��اأف��ع��ال  املرتبطة 

اخلدمات للمجتمع.

 خ�شائ�س العمل التطوعي 

يتمّيز العمل التطوعي مبجموعة من 

اخل�شائ�س هي:

ت��ط��ب��ي��ق جم���م���وع���ة م����ن ال��ن�����ش��اط��ات 

للمجتمع  خدمات  تقّدم  التي  الجتماعّية 

دون عوائد مالّية. 

الع���ت���م���اد ع���ل���ى امل����ه����ارات واخل�����ربات 

اخلا�شة باملتطّوعني.

التي  التطوعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م�شاركة   

تهدف اإىل خدمة املجتمع. 

امل�شاهمة يف حّل امل�شكلت الجتماعّية، 

وتوفر حاجات الأفراد. 

الجتماعّية،  التنمية  دعم  يف  امل�شاركة 

وتقدمي الرعاية العامة للأفراد. 

ال�شعي نحو حتقيق اأهداف اإن�شانّية. 

دعم التعاون بني اأفراد املجتمع. 

مبادئ العمل التطوعي

العديد  على  التطوعي  العمل  يعتمد   

من املبادئ من اأهمها:

ْجر. 
َ
ُيعُدّ العمل التطوعي عمًل دون اأ

لي�س  اختياري  عمل  التطوعي  العمل 

اإجباري.

 ُيعترب العمل التطوعي عمًل قانونّياً 

من املمكن اأن ي�شارك فيه كافة الأفراد يف 

الأن�شطة الجتماعّية. 

ل��لأف��راد  اأداة  التطوعي  العمل  ي�شّكل 

وامل���ج���م���وع���ات، م���ن اأج�����ل ال���و����ش���ول اإىل 

والإن�شانّية،  الجتماعّية،  احلاجات  توفر 

والبيئّية. 

يرتبط العمل التطوعي مع القطاعات 

التطوعي  العمل  ويعتمد  الربحّية،  غ��ر 

على احرتام كرامة الأفراد.

ال��ت��ط��وع��ي يف تعزيز  ال��ع��م��ل  ي�����ش��اه��م   

امل�شاواة، واملحافظة على حقوق الإن�شان.

 اأهداف العمل التطوعي

العمل  ي�شعى  ال��ت��ي  الأه�����داف  ُتق�شم   

التطوعي لتحقيقها اإىل الأق�شام الآتية:

ال��ت��ط��وع��ي؛  للعمل  ال��ع��ام��ة  الأه�����داف 

وهي الأه��داف التي توفر اخلر والتطور 

للمجتمع، ومن اأهّمها: 

اخلا�شة  الأه��داف  تطبيق  يف  امل�شاركة 
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يف كٍلّ من التنمية القت�شادّية والجتماعّية. 

والعمل  الجتماعّية،  الأعمال  يف  للم�شاركة  ال�شتعداد  تنمية 

على مواجهة النتائج ال�شلبّية.

املتنوعة؛  واملن�شاآت  املوؤ�ش�شات  يف  املوظفني  ع��دد  قّلة  تعوي�س   

�شات وخربات  عن طريق العتماد على وجود متطّوعني من تخ�شّ

متنوعة.

 اإنهاء امل�شكلت التي قد توؤدي اإىل تهديد املجتمع، وُتعيق من 

تقّدمه. 

يتُمّ  التي  الأه��داف  التطوعي؛ وهي  للعمل  الأه��داف اخلا�شة 

توفرها لل�شباب �شمن امل�شروعات والربامج التطوعية، ومنها: 

تعزيز انتماء املتطّوعني لوطنهم وجمتمعهم.

مهاراتهم  تنمية  على  وم�شاعدتهم  املتطّوعني  ق��درات  تفعيل   

العملّية والعلمّية. 

ب�شكل  الجتماعّية  اخل��دم��ات  تنفيذ  على  املتطّوعني  ت�شجيع 

فردّي.

 حتقيق التفاعل بني املتطّوعني حول الأهداف الجتماعّية. 

املتطّوعني؛ عن طريق  اأوقات فراغ  امل�شاهمة يف ال�شتفادة من 

توظيف طاقاتهم يف امل�شروعات العامة.

 حقوق املتطوع

 يهتّم العمل التطوعي بتوفر جمموعة من احلقوق اخلا�شة 

باملتطّوعني منها:

ت��ك��ل��ي��ف امل��ت��ط��ّوع��ني ب���الأع���م���ال ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��واف��ق مع 

مهاراتهم وموؤهلتهم؛ مّما ي�شاهم يف حتقيق الإبداع �شمن العمل 

التطوعي.

للمهام  املتطّوعني  لتطبيق  املنا�شبة  والأدوات  الو�شائل  توفر 

اخلا�شة بهم.

 م��ع��ام��ل��ة ك��اف��ة امل��ت��ط��ّوع��ني ب���الح���رتام وال��ت��ق��دي��ر، ومنحهم 

الفر�شة يف التعبر عن اأنف�شهم يف حال حدوث اأّي م�شكلت اأثناء 

تطبيق العمل التطّوعي.

على  واحل�شول  املتطّوعني،  كافة  ملتابعة  وا�شح  نظام  تطبيق   

تغذية راجعة منهم، مع احلر�س على الهتمام باملعاير الر�شمّية 

لتقييم الأداء.

وت�شمل  امل��ت��ط��ّوع��ني،  ل��ك��اف��ة  ال��ت��ط��ّوع��ي  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  تو�شيح 

املتطّوعون  فيها  ي�شارك  التي  وامل�شروعات  الن�شاطات  اخلطة  هذه 

�شة  املخ�شّ الزمنّية  وامل��ّدة  منهم،  بكّل  اخلا�شة  الأدوار  حتديد  مع 

لتنفيذ كّل ن�شاط تطّوعي.

 واجبات املتطوع

مرتتبة  واج��ب��ات  وج��ود  على  التطّوعي  العمل  تطبيق  يعتمد   

على املتطّوعني منها:

املنا�شبة لت�شجيله �شمن  البيانات  اأن يوّفر املتطّوع كافة  يجب 

واملهارات  اخل��ربات  البيانات  ه��ذه  ح  تو�شّ حيُث  التطّوعي؛  العمل 

اخلا�شة يف كّل متطوع.

التزام املتطّوع يف تنفيذ كافة الن�شاطات واملهام املطلوبة منه.

 ا�شتقامة املتطّوع يف ال�شلوك مع احلر�س على اجلدية يف تنفيذ 

العمل، والتمّيز بالأخلق احلميدة.

امل�����ش��ارك��ة يف ك��اف��ة ال��ن�����ش��اط��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط��ّوع��ي. 

الهتمام باملظهر احل�شن، واحلر�س على مراعاة الآداب املقبولة يف 

املجتمع. 

اأنواع العمل التطوعي 

ُيق�ّشم العمل التطوعي اإىل جمموعة من الأنواع من اأهمها:

املرتبط  الجتماعّي  ال�شلوك  ه��و  ال��ف��ردّي:  التطوعي  العمل 

مب��م��ار���ش��ة ف����ردّي����ة ي��ط��ّب��ق��ه��ا جم��م��وع��ة م���ن الأف�������راد م���ن ت��ل��ق��اء 

املبادئ الأخلقّية  اأنف�شهم، ويعتمد العمل التطوعي الفردي على 

والجتماعّية، ول يوفر اأّي مردودات مادّية للمتطّوعني.

 ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي امل��وؤ���ش�����ش��ّي: ه��و ال��ن��وع ال��ث��اين م��ن العمل 

يعتمد على  لأّن��ه  الأول؛  النوع  من  ت��ط��وراً  اأك��ر  وي��ع��ُدّ  التطوعي، 

التطورات الجتماعّية والقت�شادّية التي ت�شهدها الدول النامّية، 

بني  الجتماعّي  التفاعل  حول  وا�شحة  �شورة  بناء  يف  ي�شاهم  كما 

لكافة  الرئي�شّية  احل��اج��ات  توفر  اأج��ل  م��ن  املجتمع؛  يف  الأف����راد 

الفئات الجتماعّية؛ لذلك اهتمت العديد من املوؤ�ش�شات اخلرّية 

الأم��ور  من  التطوعّي  العمل  دعم  اأ�شبح  اإذ  التطوعّية؛  بالأعمال 

ال�شرورّية التي ل ميكن ال�شتغناء عنها يف اأّي بيئة اجتماعّية. تاأّثر 

العوامل  من  بالعديد  اخلرّية  املوؤ�ش�شات  �شمن  التطّوعي  العمل 

منها: 

الكفاءة: هي املبداأ الذي يعتمد على ا�شتمرارّية اجلهود اخلا�شة 

املنا�شبة؛  بالكفاءة  اجلهود  هذه  تتميز  مل  ف��اإذا  التطّوعي،  بالعمل 

فقد ل ي�شتمّر تاأثرها الإيجابّي يف حتقيق املطلوب منها.

بني  التفاعل  تعزيز  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  الو�شيلة  ه��و  ال��ت��ع��اون:   

امل����ه����ارات واخل������ربات بينهم،  ب�����ش��ب��ب الخ���ت���لف يف  امل��ت��ط��ّوع��ني؛ 

فُي�شاعد التعاون على �شّد احلاجات املرتبطة باملهارات املتنوعة عند 

املتطّوعني.
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Tarek Aql: “The training role of the 
GTUBIAE Training Center is very 
important”

President of GTUBIAE: “I hope 
that the graduates have benefited from 
the importance of the subjects they 
studied”

Mr. Tarek Agl, the Regional Director of 
the Egyptian Arab Land Bank, inaugurates 
the training workshop for bank employees 
on “Practical Applications of (IFRS 
9)” held by the trade union’s (BFL) 
training center in presence of a number 
of GTUBIAE board members  and 
participation of employees representing a 
number of banks operating in Jordan. The 
training workshop’s scientific material 
was prepared and managed by the banking 
expert Mr. Samir Abu Agha.

At the opening of the workshop, the 

Regional Director of the Egyptian Arab 
Land Bank praised the training role 
played by the trade union through its 
training center and its role in developing 
the efficiency and professionalism of the 
employees in the sector. He also reviewed 
some of his own experiences during his 
long service in banks.

On the other hand, the President of the 
General Trade Union, Dr. Haidar Rashid, 
welcomed the Regional Director of the 
Egyptian Arab Land Bank, the trainer and 
the participants wishing them to benefit 
from this training workshop due to its 
importance in the field of banks financing.

At the end of the workshop, Dr. 
Haidar Rashid handed certificates to the 
participants.

The Egyptian Arab Land Bank’s GM 
Inaugurates the Training Workshop About 

“Practical Applications of IFRS 9”

A special training course entitled `` 
Amended Income Tax Law 2019 ‘’ was 
held at the trade union’s (BFL) training 
center and lasted for three days during 
the period from 21 - 23/04/2019. The 
scientific material was prepared and 
conducted by the trainer Dr. Jaafar 
Sawalha.

The course aimed at clarifying the 
Amended Income Tax Law 2019. 
The course’s topics included: sources 
of income subject to tax, sources of 
income exempt from tax, tax expenses 

that are acceptable or unacceptable, 
tax treatment for each of the losses, 
exemptions, donations, levies, credits 
interest, amounts paid to residents and 
non-residents, salaries and deductions 
with clarifications of the technical 
basis in the tax audit of the financial 
statements with reference to regulations 
and instructions.

At the end of the training course, 
certificates were handed to the 
participants.

Special Training Course on `` Amended 
Income Tax Law 2019 ‘’

35 م��ج��ل��ة ال��ح��وار



م��ج��ل��ة ال��ح��وار

In continuation of the General 
Trade Union of Banks, Insurance and 
Auditing Employees (GTUBIAE) 
role in promoting the social 
partnership with the support and 
cooperation of the Employment, 
Technical and Vocational Education 
Training (E-TVET) Fund, Dr. Haider 
Rashid, President of the General 
Union; inaugurated a new course of 
the comprehensive training program 
for fresh university graduates. 
(Basics of Banking) which lasts for 
two months. 

In his opening speech, the President 

of the General Union welcomed the 
participants to this course, stressing 
that the aim of organizing this training 
program is to qualify the participants 
and prepare them to join the labor 
market, whether in banks, financial 
companies or other locations. Dr. 
Rashid thanked the (E-TVET) Fund 
for its support to this program.

“Basics of Banking” program 
includes a variety of topics about 
banking operations, both commercial 
and Islamic, in addition to personal 
and practical skills needed by fresh 
graduates in the labor market.

President of the General Trade Union 
Inaugurates a New Course of “Basics of Banking” for 

Fresh University Graduates
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The current Social Partnership 
Committee was formed in 
accordance with the “developing 
the vocational and technical 
skills” Law No. (9), which came 
into effect as of 01/06/2019. The 
Social Partnership Committee 
is practically existed previously 
when the ETVET Council was 
operating. The Committee 
held its second meeting at the 
Jordan Chamber of Industry on 
Wednesday, 17, July, 2019. 

In light of the new law, 
the Council of developing the 
vocational and technical skills 
organization decided to establish a 
social partnership committee in a 
broader structure, mainly in order 
to stimulate active partnership 
with social partners, civil society 
organizations, service providers 
and those interested in developing 
the vocational and technical 
skills sector to achieve the best 
alignment of training, vocational 
and technical education outputs 
with the requirements and needs 
of the labor market, in addition 
to supporting the efforts of the 
public and private sectors in this 
area. Accordingly, the Committee 
is an advisory body that presents 
the results of its work to the 
developing the vocational and 
technical skills organization and 
shall carry out awareness and 
educational activities or studies 
that serve the objectives and tasks 

for which it was established.
The agenda of the committee’s 

meeting included two main axes. 
The First Axis included:  

- Opening and welcoming 
speech by Eng. Ahmed Albis, 
Head of the Social Partnership 
Committee (Jordan Chamber of 
Industry).

- A definition of the objectives 
of the meeting by Dr. Yousef Al-
Qaryouti, social dialogue expert 
- from the technical support 
project.

- Summary of the latest 
updates of the developing the 
vocational and technical skills 
organization. 

The second axis of the meeting 
included discussion and dialogue, 
which was done through two 
tracks:

- Review and discussion of 
the framework of the Social 
Partnership Committee presented 
by Dr. Yousef Al-Qaryouti.

- Discussing the committee’s 
work plan for the period up to the 
end of 2019. The discussion was 
moderated by Eng. Ahmed Albis, 
representative of Jordan Chamber 
of Industry - Head of the Social 
Partnership Committee.

A number of the committee’s 
members participated in the 
meeting, in addition to the 
international expert (Luka) who 
is in charge of technical support 
for the work program and social 

integration provided by the 
European project. The member of 
the Jordan Chamber of Commerce 
(Mr. Arab Al-Smadi) participated 
in the talk about the experience 
of the previous council and the 
future activity that will be carried 
out by developing the vocational 
and technical skills organization, 
as one of the nominated members 
for the new organization.

Dr. Haider Rashid (President 
of the General Trade Union) 
attended the meeting as a 
representative of the General 
Federation of Jordanian Trade 
Unions in the Committee. In 
his presentation during the 
discussions, he stressed that the 
phase between the end of ETVET 
Council works and the beginning 
of the development of vocational 
and technical skills organization 
works is a transitional phase that 
requires a lot of clarifications, 
especially with regard to the 
absence of any reference to the 
topics of training and employment 
within the objectives of the 
newly established law. He, also; 
remarked that talking about social 
dialogue and trying to promote 
it is not new in Jordan and the 
General Federation of Jordanian 
Trade Unions (GFJTU) played 
a major role in supporting and 
participating in all its activities.  

The Social Partnership Committee Holds 
Its 2nd Meeting for 2019
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Headed by the Minister of Labor
Jordan Participates in The 108th Session of the International 

Labor Organization Conference

Headed by the Minister of Labor, Mr. 
Nidal Batayneh, Jordan participated in the 
108th session of the International Labor 
Organization (ILO) Conference, which 
was held at the headquarters of the (ILO) 
in Geneva during the period 09/06/2019 to 
21/06/2019.

Representing the government, the 
Minister of Labor attended the opening 
ceremony of the conference and some of 
its proceedings. The Jordanian delegation, 
which should be composed according to the 
constitution of the organization of the three 
parties of production, included a number of 
officials from the Ministry of Labor, two 
representatives of employers, the head of the 
parliamentary labor committee in the House 
of Representatives, Khaled Alfanatsah, the 
member of the Labor Committee, Khalid 
Ramadan and a number of employees of 
the House of Representatives. In addition 
to the members of the delegation, a number 
of officials of the Jordanian Permanent 
Mission in Geneva, led by Miss Saja Majali, 
Permanent Representative of the Hashemite 
Kingdom of Jordan in Geneva, and Mr. 
Shukri Dajani the consultant of Permanent 
Mission of Jordan for ILO in Geneva.

The employees team was headed by 
colleague Mazen Maaytah, President of 
The General Federation of Jordanian Trade 
Unions (GFJTU) as a titular member at the 
expense of the government and a number 
of trade union heads and trade unionists 
as consultants at the expense of their 
organizations.

Each year, around 6,000 delegates, varied 

between titular members and consultants, 
from 178 countries meet. The composition of 
the delegations is required to be represented 
from the three production parties. During 
the conference, a wide range of issues and 
topics related to the world of work, reports 
submitted by the chairman and the GM, in 
addition to states and parties commitment 
to the ILO standards are discussed. 

The Palestinian issue constitutes is an 
important aspect of this conference, where a 
special session is held annually for Palestine 
in which solidarity with the Palestinian 
people and exposing Israeli practices is 
held. On this day, solidarity speeches from 
many delegations are received, especially 
from the labor delegations, which are closer 
to the national issues of all Peoples.

Jordanian Minister of Labor Nidal 
Batayneh said that Jordan’s participation 
in the (ILO) Conference comes within the 
framework of the continuous cooperation 
with the international community and 
the communication with the international 
institutions to fulfill their obligations 
to enable Jordan to face the asylum 
crises, in addition to supporting the Arab 
positions and benefiting from the other 
countries experiences in regard to poverty, 
unemployment and reducing child labor.
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In an early step after taking over 
his duties as Minister of Labor, 
Minister Nidal Al-Batayneh paid an 
important visit to the headquarters of 
the General Federation of Jordanian 
Trade Unions (GFJTU) on Sunday 
26 May 2019 accompanied by the 
Secretary General of the Ministry 
Ziad Obeidat and a number of the 
ministry officials where he was 
received by the President of the 
(GFJTU) and heads of the trade 
unions (members of the executive 
office) of (GFJTU).  

The meeting was marked by full 
transparency, during which different 
positions and concepts of the minister 
discussed, and the position of trade 

unions heads to the problems faced 
by employees and their trade union 
organizations.

A number of speeches by the 
Minister, President of (GFJTU) and 
Dr. Haider Rashid was delivered 
during the meeting. A number of 
trade union heads, also; praised the 
minister’s step in his early visit to 
the (GFJTU) and meeting with the 
trade unionists. A number of trade 
unionists focused on issues related to 
their trade unions. Others also talked 
about the general conditions and 
problems of the working class, which 
made the meeting a real occasion to 
discuss the conditions of employees 
and their institutions. 

The Minister of Labor Meets The President of (GFJTU) 
and Heads of Trade Unions
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On the 1st May Celebration 
His Majesty the King Honors 
a Number of Trade Unionists

His Majesty King Abdullah 
II honored a number of trade 
unionists and employees named 
by various trade unions in a grand 
celebration held by Greater Amman 
Municipality and attended by more 
than three thousand employees 
in addition to a number of senior 
officials, and the heads of trade 
unions.

His Majesty  the King delivered 
a brief speech in which he said, “I 
am proud to be among you today 
because you are a model of giving, 
achievement and excellence.” The 
celebration included a military 
parade presented by the Jordanian 
Armed Forces Music Group and a 
performance by the silent infantry 

team from the Guard of Honor 
group, in addition to a singing 
performance by the singer Omar Al 
Abdallat. 

During the celebration, His 
Majesty the King handed royal gifts 
to the honorees. Colleague Noura 
Constantine, Board Vice-President 
of BFLTC and a Standard Chartered 
Bank employee received a royal gift 
as she was nominated by our trade 
union for this occasion to confirm 
the role played by women in the 
banking and financial industry and 
their contribution to the trade union 
activies.
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