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الإفتتاحية

 د. حيدر رشيد

تعديل قانون العمل وتعديل الحد األدنى لألجور

ل يتوقف احلديث هذه الأيام، وبدوافع خمتلفة عن تعديل 
قانون العمل وتعديل احلد الأدنى للأجور، وهو اإجراء ن�ص 
)اأ(  )52(-الييفييقييرتيين  امليييادة  يف  العمل  قييانييون  اآليته  على 

و)ب(- منه. 
م�صلحة  لهم  لأن  بالتعديلن؛  يطالبون  ونقاباتهم  العمال 
يف ذلك، اأما احلكومة-وحتديدًا وزارة العمل-فيتعاملون مع 
املو�صوع ا�صتمرارًا ل�صيا�صة ردود الفعل لأي مطلب �صعبي اإذا 
نتائجه،  عن  النظر  بغ�ص  جماهريي  بتحرك  مدعومًا  كان 
ال�صعبية-وبخا�صة  عن  دائمًا  يبحث  الذي  النواب  وجمل�ص 
عن  يختلف  ل  النيابية-فموقفه  النتخابات  قبل  ما  فرتات 
به  ي�صرح  ما  على  يعول  ل  فاإنه  وعمليًا  احلكومة،  موقف 
املواطنن  قرارات حتقق م�صلحة  �صدور  اأجل  من  اأع�صاوؤه 

كافة، وحتديدًا يف الق�صايا ال�صيا�صية والوطنية.
هي  بل  مو�صوعية  �صرورة  للأجور  الأدنييى  احلييد  تعديل 
حاجة حقيقية، واإل ملا ت�صمن قانون العمل ن�صو�صًا بتنظيم 
الأكرب  امل�صكلة  ولكن  العامل،  القوانن يف  من  كغريه  اآلياتها 
يف هذا املجال لي�صت فقط اإقرار التعديل بل كيفية تطبيقه 
على اأر�ص الواقع العملي، وهذه مهمة وزارة العمل، وهذا ما 
ل يتم اللتزام به يف مئات احلالت اجلماعية، ورمبا اآلف 
احلالت الفردية، اأما التعديل نف�صه فل يزال يتعرث كما هي 

العادة يف كل مرة. 
ا، ودور  تعديل قانون العمل يف جانب اآخر �صرورة هامة جًدّ
اأطييراف  بن  العلقة  تنظيم  معروف  هو  كما  العمل  قانون 
يت�صمن  القانون  فيياإن  للعمال  وبالن�صبة  الثلثة،  الإنييتيياج 
اإلى  ي�صري  ل  ولكنه  والعنا�صر،  املتغريات  لبع�ص  تعريفات 
كالزيادات  العمال  عليها  يح�صل  التي  اجلماعية  احلقوق 
ال�صنوية، وعلوات غلء املعي�صة، وعلوة الزوجة والأولد، 
ع�صر،...(،  والييرابييع  ع�صر،  )الثالث  الإ�صافية  والييرواتييب 
واأنظمة التاأمن ال�صحي والقرو�ص املختلفة، فهذه احلقوق 
من  العديد  ويف  العمالية،  النقابات  وحتققها  بها  تطالب 

الأحوال تفر�صها عوامل ال�صوق املختلفة.
اجلانب الأهم يف مواد قانون العمل هي احلقوق النقابية 
ومنها  الدولية،  العمل  معايري  اإلييى  ت�صتند  اأن  يجب  التي 
اجلماعي  التفاو�ص  واآلية  العمالية،  النقابات  ت�صكيل  اآلية 
وخطواته، وحق الإ�صراب، وحق تنظيم العاملن يف القطاع 
العام الذي اأقرته التفاقية رقم )87( من اتفاقيات العمل 
جتاوزه  احلق  وهذا  الأردن،  عليها  يوقع  مل  والتي  الدولية، 
ب�صبب  الييعييام؛  القطاع  موؤ�ص�صات  ميين  العديد  يف  العمال 
الواقع  عن  متخلفًا  القانون  فبات  العمل،  �صوق  ديناميكية 

احلقيقي الآن.
تعديل قانون العمل الذي يجري احلديث عنه الآن تتفاوت 
نظرة الأطراف املختلفة اإليه، على اأن التجربة مع احلكومات 
معنى  بكل  مرة  جتربة  كانت  اململكة  تاأ�صي�ص  منذ  املتعاقبة 
احلن  ذلييك  منذ  متييت  التي  التعديلت  فغالبية  الكلمة؛ 
كانت �صلبية بالجتاه العام، والهدف منها حتجيم النقابات 
التي  النقابية(  احلقوق  عن  هنا  نتحدث  )ونحن  العمالية 
بها  تطالب  الفردية  احلقوق  لأن  القانون؛  يف  الأهييم  تعترب 

وحتققها النقابات العمالية اإذا كانت قوية.
منذ بداية تاأ�صي�ص اململكة �صبق الوجود املو�صوعي للنقابات 
العمالية وجودها القانوين، فقد ت�صكلت العديد من النقابات 
نقابة  خييا�ييص  ب�صكل  ومنها  الغربية،  ال�صفة  يف  وبخا�صة 
ل�صنة  العمالية  النقابات  الدولة قبل �صدور قانون  م�صتخدمي 
1953، وقبل �صدور قانون تعوي�ص العمال ل�صنة 1955، وقانون 
العمل ل�صنة 1961، وبداأ ن�ساط النقابات من�سجمًا مع املعايري 
واخلا�ص،  العام  القطاعن  يف  النقابات  فتاأ�ص�صت  الدولية؛ 
لكن قرارًا �صيا�صيًا لديوان تف�صري القوانن �صدر يف منت�صف 
اخلم�صينات منع العاملن يف القطاع العام من ت�صكيل نقابات 
ليكون  القطاع  هذا  يف  القائمة  النقابات  �صطب  فتم  عمالية، 
ذلك اأول تدخل يحد من احلرية النقابية عن طريق الق�صاء.
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يف عام 1976، جرى تعديل خطري اآخر على قانون العمل، 
من  عييام  ب�صكل  النقابات  عييدد  تقلي�ص  منه  الهدف  وكييان 
اأجل الإخلل  اإلغاء بع�صها، ودمج بع�صها الآخر من  خلل 
بتوازن القوى القائم بن التيار القومي والي�صاري يف املجل�ص 
اأعطى  وقد  الأخييرى،  القوى  وبن  النقابات  املركزي لحتاد 
وزير  القانون  من   )74( املييادة  على  مت  الذي  التعديل  هذا 
التي  واحلرف  املهن  ت�صنيف  باإعادة  احلق  العمل يف حينه 
يحق للعاملن بها تاأ�صي�ص نقابات لهم ول يزال هذا الن�ص 
النقابات  بع�ص  �صطب  مت  التعديل  هذا  ومبوجب  موجودًا، 
ونقابة  الغوث،  وكالة  يف  العاملن  نقابة  ومنها:  الي�صارية 
نقابات  دمج  وجرى  الطبيعية،  امل�صادر  �صلطة  يف  العاملن 
النقابات  عييدد  بذلك  ليتقل�ص  البع�ص  بع�صها  مع  اأخييرى 
ب�صكل عام لي�صبح )17( نقابة عمالية، وهو العدد احلايل 
للنقابات، بدًل من )22( نقابة، وتراجع بذلك حجم ونفوذ 

القوى املعار�صة وهو املق�صود من التعديل.
بعد ذلك حدثت تعديلت �صلبية اأخرى على القانون منها 
منح جمل�ص الوزراء احلق بحل النقابة لأ�صباب اأمنية، وعدم 
الييوزراء،  جمل�ص  مبوافقة  اإل  نقابي  تنظيم  اأي  قيام  جييواز 
وا�صح  وب�صغط  القانون،  اآخر على  تعديل  بعد ذلك  كما مت 
القانون  من   )51( املادة  لت  عُدّ حيث  العمل،  اأ�صحاب  من 
لت�صبح ديون البنوك ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على 
العمال  اأجييور  من  بييدًل  للإفل�ص  تتعر�ص  التي  املوؤ�ص�صات 
مل  التعديل  هذا  ولكن  لورثتهم،  اأو  لهم  امل�صتحقة  واملبالغ 
العنيفة  واملعار�صة  القوي،  الرف�ص  ظل  يف  طويًل  ي�صمد 
عليه،  كانت  كما  القانون  املييادة يف  وعييادت  بها  ووجييه  التي 
املوؤ�ص�صات  ل�صالح  التعديل  هذا  يف  الوا�صح  النحياز  وكان 

امل�صرفية.
ومن التعديلت اخلطرية التي ا�صتهدفت احلقوق النقابية 
من  مت  ما  العمالية  النقابات  واإ�صعاف  حتجيمها  اأجييل  من 
تعديلت يف القانون على املواد املتعلقة بالنزاعات العمالية 
الأعمدة  من  معروف  هو  كما  احلق  وهييذا  الإ�ييصييراب،  وحق 
عليه  ن�صت  اأ�صا�صي  حق  وهو  النقابية،  للحريات  الرئي�صة 
ميين ممار�صة  اأجيييل احلييد  وميين  الييدولييييية،  املعايري  واأكييدتييه 
النقابات العمالية لهذا احلق جرى تعديل املادة التي تن�ص 
العمايل  النزاع  اإعلن الإ�صراب ممنوع بعد حتويل  اأن  على 

اإلى جمل�ص التوفيق فاأ�صبح بعد التعديل ممنوع مبجرد حتويله 
اأي مرحلة من مراحل التوفيق، وهذا ي�صبه متامًا حالة  اإلى 

منح ال�صيء باليد اليمنى و�صحبه باليد الي�صرى مبا�صرة.
العمال  على  املالية  العقوبات  تغليظ  جرى  اآخر  جانب  يف 
)غري  حمظور  اإ�صراب  تنظيم  حال  يف  العمالية  والنقابات 
قانوين( ح�صب القانون لتبلغ خم�صون دينارًا عن اليوم الأول، 
وخم�صة دنانري عن كل يوم ي�صتمر فيه الإ�صراب اإ�صافة اإلى 

حتميل العامل اأجور الأيام التي اأ�صرب فيها.
اإن املحاولت املختلفة لتقلي�ص احلقوق النقابية مل تتوقف 
خلل  العمل  جلنة  يف  العمل  قانون  م�صروع  مناق�صة  فلدى 
العمل  وزير  بند يعطي  اإقرار  النيابية احلالية جرى  الدورة 
احلق بحل الهيئة الإدارية للنقابة، ولكن ال�صجة التي رافقت 
واأبقى على �صلحية حل  التعديل  اإلغاء هذا  الى  اأدت  ذلك 

الهيئة الإدارية للنقابة بيد ال�صلطة الق�صائية.
يبدو-بل  الأيام  العمل هذه  قانون  تعديل  اإن احلديث عن 
من املوؤكد-اأنه ل علقة له باحلريات النقابية، ول باحلقوق 
الفردية للعمال، والبع�ص من ذوي العلقة يخلطون بن دور 
البطالة،  كمعدلت  الأخرى  املتغريات  وبع�ص  العمل   قانون 
وزيادة فر�ص الت�صغيل، وحل م�صكلة العمالة الوافدة، وواقع 
�صروري  تعديل  من  هنالك  كان  واإذا  كذلك،  لي�ص  احلييال 
الآن فهو يف جانب تو�صيع احلقوق واحلريات النقابية حتى 
ت�صتطيع النقابات اأن ت�صاهم يف حل العديد من امل�صاكل التي 

تواجه العمال واملوؤ�ص�صات الوطنية.
واملجلة حتت الطباعة �شدر قرار جلنة احلد الأدنى 
..... فالقرار �شدر بعد  للأجور، وكان خميباً للآمال 
تطبيقه  وي��ب��داأ  لثلث جل�شات،  ���ش��دوره  اأّج���ل  خ��لف 
�أ�صّرت  �ل�صرط  وه��ذ�  �ل��ق��ادم،  �لعام  بد�ية  من  �إعتبار�ً 
العمالة  ب��ني  ي�شاوي  مل  وال��ق��رار  احل��ك��وم��ة.....  عليه 
اإنتاجية  وا�شتثنى قطاعات  الأردنية،  الوافدة والعمالة 
�أ���ص��ح��اب  �صي�صجع  �ل���ذي  �لأم����ر  تطبيقه،  م��ن  معينة 
العمل على اإ�شتخدام العمالة الوافدة بدًل من العمالة 
�لى هذه  �لو�فدة  �لعمالة  و�صيزيد من توجه  �لأردنية 
القطاعات الإنتاجية..... عدا عن ما يرتتب على عدم 
القدرة على مراقبة تطبيقه من قبل وزارة العمل......  
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نائب مدير عام البنك األهلي األردني يزور النقابة العامة

يف �صياق العلقات الإيجابية القائمة بن النقابة العامة للعاملن يف امل�صارف والتاأمن واملحا�صبة 
عام  مدير  احل�صن” نائب  عبداحلليم  “اأحمد  الدكتور  قام  الأردين،  الأهلي  البنك  اإدارة  وبن 
الددو”مدير  “مها  ال�صيدة  فيها  ترافقه  العامة  النقابة  مقر  اإلى  بزيارة  الأردين  الأهلي  البنك 
املوارد الب�صرية يف البنك، حيث التقى بالزميل رئي�ص النقابة، ومت خلل اللقاء احلديث عن تعزيز 

التعاون امل�صرتك.
الإجراءات  النقابة على  رئي�ص  الزميل  الأردين  الأهلي  البنك  نائب مدير عام  اأطلع  من جانبه 
واخلطوات املختلفة التي يقوم بها البنك يف جمال حت�صن اأو�صاع العاملن فيه، ومنحهم املزيد 
من المتيازات، وكذلك التو�صع احلا�صل يف ن�صاطاته ودوره يف امل�صاهمة يف امل�صوؤولية الجتماعية 
خدمة للمجتمع الأردين والقت�صاد الوطني ب�صكل عام، وبدوره عرّب الدكتور »حيدر ر�صيد« رئي�ص 
النقابة العامة عن تقديره لهذه الزيارة موؤكداً على اأهمية ا�صتمرار التعاون بن الطرفن، وم�صيدًا 

بالدعم املقّدم من البنك ملركز التدريب امل�صريف واملايل والعمايل التابع للنقابة.
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المحكمة العمالية تقر راتب الشهر السادس عشر 
للعاملين في البنك األردني الكويتي

املحكمة يف قرارها تّثبت جملة من املبادئ القانونية الهامة
»ال�سفة التمثيلية للنقابة ل تنح�سر يف العمال امل�سجلني لديها، 
واإمنا ت�سمل جميع عمال املهنة ب�سفتهم املهنية ولي�س ب�سفاتهم ال�سخ�سية«

»هدف النقابة يف هذه الدعوى يجب األ ينح�سر يف احلقوق 
التي ين�س عليها قانون العمل«

اأ�شدرت املحكمة العمالية قرارها يف النزاع العمايل القائم بني النقابة العامة للعاملني يف امل�شارف 
والتاأمني واملحا�شبة والبنك الأردين الكويتي بعد اأن مت حتويل النزاع اإلى املحكمة ح�شب اأحكام قانون 
العمل الأردين يف �شوء عدم التفاق بني الطرفني يف مراحل النزاع الثلث؛ وهي: التفاو�س املبا�شر، 

وتدخل مندوب �لتوفيق يف وز�رة �لعمل حلل �لنز�ع، وت�صكيل جمل�س للتوفيق من �أجل هذه �لغاية.



مجلة الحوار

6 / العدد 23 / اآذار 2020 

قر�ر �ملحكمة �ملذكور �صدر بتاريخ 2019/10/08 
-اأي بعد �شهر من حتويل النزاع اإلى املحكمة كما 
القرار  العمل- وق��د ج��اء  ذل��ك قانون  ين�س على 

على ال�شكل الآتي:

اإل��ى  ي��دف��ع  ب���اأن  )ال��ب��ن��ك(  عليه  امل��دع��ى  “اإلزام 
وفق  ع�شر  ال�شاد�س  رات���ب  ل��دي��ه  العاملني  جميع 
الأ�ش�س التي يدفع فيها لهم رواتب الثالث والرابع 
من 2020/01/01،  اعتباراً  وذلك  ع�شر،  واخلام�س 
ورد باقي املطالبات، وعدم احلكم بامل�شاريف واأتعاب 
الفريقني.” املحكمة يف حيثيات  املحاماة لأي من 
القرار ردت على الدفوع التي تّقدم بها البنك وهي:

النقابة-واإن . 1 اأن  ومييفيياده  املو�صوعي  الييدفييع 
كانت ت�صتند يف دعواها اإلى املادة )99/اأم( 
من القانون- فاإن هدفها يجب اأن ينح�صر يف 

احلقوق التي ن�ص عليها قانون العمل.

الدفع ال�صكلي ومفاده اأنه مل يتقدم اإلى املدعية . 2
ب�صكوى  لديها  العاملن  ميين  اأي  )النقابة( 
ومبا  النزاع  هذا  اإلييى  اإ�صارة  �صكوى  طلب  اأو 
للعاملن  متثيلها  املدعية  ادعاء  مع  يتعار�ص 

لديه.

الدفع  على  قييرارهييا  يف  املحكمة  ردت  وقييد  هييذا 
املو�صوعي باأن املادة )4/اأ( من قانون العمل تن�ص 
على اأن: “اأحكام هذا القانون ل توؤثر على اأي حق 
اآخر  قانون  اأي  للعامل  مينحها  التي  احلقوق  من 
يرتب  منها  اأي  كان  اإذا  قييرار  اأو  اتفاق  اأو  عقد  اأو 

للعامل حقوقًا اأف�صل من احلقوق املقررة له مبوجب 
اأن هناك العديد من  “كما  اأحكام هذا القانون”، 
المتيازات واملكافاآت والعلوات التي ح�صل عليها 
جرى  اأو  عقود  اأو  اتفاقات  نتيجة  كانت  العمال 
عليها  ين�ص  ومل  لهم  دفعها  على  والعرف  التعامل 
قانون العمل مما يجعل هذا الدفع ل يرد يف هذه 

الدعوى.”

اأما عن الدفع ال�صكلي املتمثل بعدم متثيل النقابة 
للعاملن لدى البنك املدعى عليه، ومن اأنه مل يتقدم 
اأي منهم ب�صكوى طلب �صده، فاإن املحكمة جتد اأنه 
العمالية؛  للنقابات  املوحد  النظام  اإلييى  بالرجوع 
فاملادة )5( منه تن�ص على اأن النقابة تهدف اإلى 
عن  والدفاع  لأع�صائها،  امل�صروعة  احلقوق  حماية 
م�ساحلهم، وحت�سني �سروط العمل وظروفه، وعليه 
وترعى  متثل  النقابة  اأن  املواد  هذه  من  فامل�صتفاد 
�صواء  فيها  والعاملن  ترعاها  التي  املهنة  م�صالح 
اأكانوا م�صجلن يف النقابة اأم ل، واأن النزاع العمايل 
اأو بن  العمل،  العمال و�صاحب  يكون بن عدد من 
ال�صفة  واأن  العمل،  و�صاحب  متثلهم  التي  النقابة 
امل�صجلن  العمال  يف  تنح�صر  ل  للنقابة  التمثيلية 
ب�صفاتهم  املهنة  عمال  جميع  ت�صمل  واإمنا  لديها، 
يكون  الذي  الأمر  ال�صخ�صية  ب�صفاتهم  ل  املهنية 
واخل�صومة  الدعوى  اإقامة  يف  �صفة  للنقابة  معه 
متوافرة بينها وبن البنك املدعى عليه مما يتعن 

معه رد هذا الدفع.
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تلبية لدعوة من نقابة العاملين في البنوك 
SBSI في البرتغال

نقابتنا تشارك في افتتاح أعمال 
مؤتمرها التاسع والعشرين

اأمني  نائب  البوال�شة”  و”جلل  العامة  النقابة  �شر  اأمني  ك�شاب”  “ه�شام  الزميلن  �شارك 

ال�شندوق يف اجلل�شة الفتتاحية للموؤمتر التا�شع والع�شرين للنقابة العامة للعاملني يف البنوك يف 

�لربتغال، و�لذي عُقد يف ل�صبونة خالل �لفرتة من 11 – 12 / 10 / 2019.

جاءت هذه امل�صاركة تاأكيدًا وتعزيزًا للعلقات الثنائية الوطيدة القائمة بن نقابتنا، وبن النقابة 
امل�صاركة يف اجلل�صة الفتتاحية على  الربتغالية واملمتدة منذ فرتة طويلة، وقد اطلع الزملء بعد 
املعامل  اأبرز  بزيارة  املوؤمتر  مع �صيوف  و�صاركوا  الربتغال،  البنوك يف  العاملن يف  نقابة  ن�صاطات 

الهامة يف ل�صبونة.
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تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين النقابتين
وفد نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات 

واألعمال المالية بمصر يزور األردن

يف اإطار تعزيز العلقات الثنائية، وتفعيل بروتوكول التعاون بني نقابتنا، وبني نقابة العاملني 
امل�شرية  النقابة  من  وفد  زار  العربية،  م�شر  بجمهورية  املالية  والأعمال  والتاأمينات  بالبنوك 

الأردن خلل الفرتة من 21 – 25 / 09 / 2019.

وع�صو جمل�ص  العامة،  النقابة  عبدالنا�صر عقبى” رئي�ص  “جمال  الزميل  تراأ�صه  الذي  الوفد 
النواب امل�صري �صم اأي�صًا الزميل “عبدالنا�صر عبدالواحد” نائب رئي�ص النقابة العامة، والزملء 
ال�صقيق  الوفد  التقى  وقد  النقابة،  اإدارة  جمل�ص  فرج” اأع�صاء  جلل” و”ح�صن  “عمرو  الدكتور 
للنقابة، واطلع على منجزاتها يف املجالت املختلفة  الهيئة الإدارية  خلل زيارته برئي�ص واأع�صاء 
ومنها ب�صكل خا�ص مركز التدريب امل�صريف واملايل والعمايل التابع للنقابة، كما جرى البحث يف 
تطوير  ت�صمن  بطريقة  املالية  والأعمال  البنوك  يف  للعاملن  العربي  املهني  الحتاد  تفعيل  اإعادة 
اأعماله ون�صاطاته بعيدًا عن الآليات ال�صابقة التي اأدت اإلى تراجع دوره ب�صكل عام، وجرى التفاق 
على تكثيف العمل من اأجل حتقيق هذه املهمة بالتعاون مع املنظمات النقابية ال�صقيقة يف البلدان 

العربية الأخرى.
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مؤتمرات واجتماعات هامة في نهاية 

الدورة النقابية في المنظمات الدولية

مؤتمر شبكة النقابات الدولية )UNI( للقطاع المالي / منطقة أوروبا

عقدت �صبكة النقابات الدولية )UNI( ملنطقة اأوروبا موؤمترًا، وذلك يف مدينة Torremolinos  يف اإ�صبانيا بتاريخ 2019/10/22، 
وملدة يوم واحد، وقد جاء عقد املوؤمتر متهيدًا لعقد موؤمتر �صبكة النقابات الدولية للقطاع املايل العاملي.

ممثلي  ومن  املنطقة،  لنف�ص  ال�صبكة  رئي�ص  ومن  اأوروبا،  يف  املايل  للقطاع  ال�صبكة  من�صق  من  ترحيبية  بكلمات  املوؤمتر  افتتاح  بداأ 
الحتادات العمالية الإ�صبانية.

التنمية  العمالية يف حتقيق  النقابات  لل�صبكة، ومناق�صة دور  التابعة  النقابات  اآليات حتقيق طفرة يف عمل  بعد الفتتاح مت مناق�صة 
امل�صتدامة، وبداأ املوؤمتر اأعماله يف اجلل�صة امل�صائية مبناق�صة املتغريات احلا�صلة يف �صوق العمل العاملي، ومن ثم انتقل املوؤمتر اإلى 
مناق�صة مو�صوعات الدميوقراطية وحقوق الإن�صان يف اأوروبا، واختتم املوؤمتر اأعماله قبل انتخاب الرئي�ص اجلديد واأع�صاء اللجنة 

التوجيهية مبناق�صة خطة العمل للدورة القادمة.

مؤتمر القطاع المالي العالمي في شبكة النقابات الدولية
اأوروبا، وذلك خلل الفرتة من  اأعمال موؤمتر القطاع املايل يف  انتهاء  الدولية بعد  النقابات  عقد موؤمتر القطاع املايل يف �صبكة 
23-2019/10/24، وقد ت�صمن الفتتاح كلمة رئي�صة القطاع املايل العاملي ل�صبكة النقابات الدولية، ومن ثم املوافقة على جدول 

الأعمال، وانتخاب جلنة العتماد، وانتخاب جلنة القرارات.
يف جل�صته الأولى ا�صتمع املوؤمتر اإلى كلمات عدد من ممثلي وروؤ�صاء اللجان واملناطق العاملة يف ال�صبكة العاملية، وذلك حول اآلية 

حتقيق الطفرة يف �صوء التفاقات العاملية، واأعقب اإلقاء هذه الكلمات مناق�صة عامة وتبني التو�صيات املطروحة.
يف اجلل�صة امل�صائية ناق�ص املوؤمتر ق�صية دور النقابات يف الو�صول اإلى اقت�صاد عاملي م�صتدام، وقد ا�صتمع خلل هذه اجلل�صة اإلى 

عدد من الكلمات اأعقبها يف نهاية اجلل�صة مناق�صة عامة، وتبني التو�صيات املطروحة.
املنظمات  املخت�صن، وممثلي  كلمات عدد من  اإلى  ال�صتماع  وبعد  العمل،  التغري يف عامل  الثاين مو�صوع  اليوم  املوؤمتر يف  ناق�ص 
النقابية املختلفة انتقل املوؤمتر يف جل�صته العامة اإلى مناق�صة الق�صية املطروحة، والتعقيب على كلمات املتحدثن، ومن ثم تبني 

التو�صيات املختلفة بعد الت�صويت عليها.
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ممثاًل لالتحاد العام لنقابات عمال األردن

رئيس النقابة العامة يشارك في المؤتمر اإلقليمي الرابع لالتحاد 

ITUC-AP الدولي لنقابات العمال في منطقة آسيا والباسيفيك
اإعادة انتخاب الدكتور حيدر ر�سيد ع�سوًا يف املجل�س العام عن منطقة ال�سرق الأو�سط

اإعادة انتخاب الأمني العام لحتاد عمال فل�سطني �ساهر �سعد نائباً لرئي�س الحتاد ملنطقة اآ�سيا والبا�سيفيك

العامة يف  النقابة  رئي�ص  ر�صيد”  “حيدر  الدكتور  �صارك 
املوؤمتر الإقليمي الرابع للحتاد الدويل لنقابات العمال يف 
ُعقد يف  والذي   ،ITUC-AP والبا�صيفيك  اآ�صيا  منطقة 
الأردن  لنقابات عمال  العام  مدينة طوكيو، ممثًل للحتاد 
اأكتوبر 2019 حتت ال�صعارات  خلل الفرتة من 7 ولغاية 9 
و«اإلى  الوحدة«،  و«تغيري قواعد  العمال«،  قوة  »بناء  النقابية 

الأمام من اأجل منطقة مميزة وم�صتدامة«.
اجتماعات  اأربعة  اأعماله  ومبا�صرة  املوؤمتر  انعقاد  �صبق 
وهي:  2019؛  اأكتوبر   6 املوافق  الأحد  يوم  وذلك  متهيدية، 
اجتماع للجنة املراأة، واجتماع للجنة ال�صباب، واجتماع املجل�ص 
الجتماعات  واختتمت  والبا�صيفيك،  اآ�صيا  ملنطقة  العام 
بالجتماع الذي عقده املجل�ص التنفيذي، ويف �صباح يوم افتتاح 

املوؤمتر اجتمعت جلنتا اعتماد الع�صوية والتعليمات الدائمة.
بداأت اأعمال املوؤمتر بكلمة ترحيبية من رئي�ص احتاد نقابات 
العمال يف اليابان، وتبعه بعد ذلك ال�صيد »فيليك�ص اأنثوين« 
والبا�صيفيك  اآ�صيا  ملنطقة  للنقابات  الدويل  الحتاد  رئي�ص 
اليابانية  احلكومة  ممثل  األقى  ثم  ومن   ،ITUC-AP

وزير العمل كلمة يف حفل الفتتاح.
فيديو  الأول عر�ص  اليوم  املوؤمتر يف  اأعمال  ت�صمنت  وقد 
لكلمة الأمن العام للحتاد الدويل لنقابات العمال “�صارون 
العمل  العام ملنظمة  اآخر لكلمة املدير  بارو«، وعر�ص فيديو 
تقارير جلنة  مناق�صة  اإلى  بالإ�صافة  رايدر«،  »جاي  الدولية 
وتقارير  الدائمة،  التعليمات  وجلنة  الع�صوية،  اعتماد 
الن�صاطات واملالية، كما ت�صمنت مناق�صة عامة حول م�صتقبل 
لنقابات  الدويل  الحتاد  ن�صاطات  برنامج  وم�صودة  العمل، 
العمال يف منطقة اآ�صيا والبا�صيفيك للفرتة 2019 – 2023.

يف اليوم الثاين مت فتح الباب للمناق�صة العامة يف املوؤمتر، 
واعتماد برنامج ن�صاطات الحتاد الدويل لنقابات العمال يف 

منطقة اآ�صيا والبا�صيفيك للفرتة 2019 – 2023.
اعتماد  تقارير جلان  اعتماد  الثالث فقد مت  اليوم  اأما يف 
الد�صتور  على  والتعديلت  الدائمة،  والتعليمات  الع�صوية، 
العام  للمجل�ص  النتخابات  اإجراء  ت�صمن  كما  الإقليمي، 
الزميل  ع�صوية  جتديد  مت  وقد  العام،  والأمن  الإقليمي، 
رئي�ص النقابة العامة الدكتور »حيدر ر�صيد« يف املجل�ص العام 
الزميل »�صاهر  انتخاب  التنفيذي، وكذلك جتديد  واملجل�ص 
للرئي�ص  نائبًا  فل�صطن  عمال  لحتاد  العام  الأمن«  �صعد 
لحتاد  العام  الأمن  وانتخب  والبا�صيفيك،  اآ�صيا  ملنطقة 

عمال الباك�صتان نائبًا للأمن العام.

رئي�س النقابة مع رئي�س اإحتاد عمال اليابان
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المكتب التنفيذي لشبكة النقابات الدولية يعقد اجتماعه الثالث والعشرين في نيون
النقابية  للدورة  والع�سرين  الثالث  اجتماعه  العامل  م�ستوى  على  الدولية  النقابات  ل�سبكة  التنفيذي  املكتب  عقد 
– 2019/11/06، وقد ناق�س  لل�سبكة يف مدينة نيون يف �سوي�سرا خالل الفرتة من 05  احلالية، وذلك يف املقر العام 
الجتماع خالل يومي انعقاده عددًا من الق�سايا، وذلك بعد حفل الفتتاح الذي ت�سمن كلمة رئي�س الحتاد، وتثبيت 

احل�سور واملوافقة على جدول اأعمال الجتماع الذي ت�سمن ما يلي:

اعتماد حم�صر الجتماع الثاين والع�صرين للمكتب التنفيذي العاملي.- 
اعتماد حم�صر الجتماع احلادي والثلثن للجنة الإدارية.- 
تقرير التنظيم.- 
تطورات التفاقات العاملية. - 
خطط جلنة ال�صباب وحقوق الإن�صان. - 
مبكافحة -  املتعلقة  والتو�صيات  الدولية  العمل  منظمة  موؤمتر 

العنف والتحر�ص يف اأماكن العمل.
واملوؤمتر -   )UNI( الدولية  النقابات  ل�صبكة  ال�صاد�ص  املوؤمتر 

العاملي ال�صاد�ص للمراأة يف �صبكة النقابات الدولية للعام )2022(.
الق�صايا املتعلقة باملناطق الإقليمية الأربعة يف �صبكة النقابات - 

الدولية وهي: اأفريقيا، واأمريكا، واآ�صيا والبا�صيفيك، واأوروبا.
الق�صايا املالية والإدارية:- 

تقرير احل�صابات للعام 2018.   -  
موازنة العام 2020.   -  

ق�صايا املوظفن.   -  
طلبات الع�صوية اجلديدة وطلبات وقف الع�صويات.- 

املهارات املطلوبة يف عامل العمل اجلديد.. 1

تنظيم املهنيني واخلرباء.. 2

حتقيق التوازن بني عامل العمل واحلقوق العمالية.. 3

املراأة والعمل.. 4

تبني الربنامج العاملي اجلديد.. 5

6 ..)UNI( تبني د�شتور املهنيني واخلرباء يف �شبكة النقابات الدولية

انتخاب الرئي�س اجلديد للجنة املهنيني واخلرباء يف �شبكة . 7

النقابات الدولية )UNI(، حيث مت اإعادة انتخاب الرئي�س 

احلايل للجنة املهنيني واخلرباء “اأولف بنجت�شون” من 

ال�شويد لدورة قادمة متتد حتى العام 2023.

على  يزيد  ما  �سارك  الأع�ساء  املنظمات  ممثلي  من  كثيف  ح�سور  و�سط 
للمهنيني  العاملي  املوؤمتر  يف  العامل  اأنحاء  كافة  من  املندوبني  من  مائة 
يف  ُعقد  الذي  املوؤمتر  يف   )UNI( الدولية  النقابات  �سبكة  يف  واخلرباء 
مدينة كوالملبور عا�سمة ماليزيا، وقد �سارك يف املوؤمتر الدكتور “حيدر 
التنفيذي  املكتب  يف  اأ�سياًل  ع�سوًا  ب�سفته  العامة  النقابة  ر�سيد” رئي�س 

.)UNI( العاملي للجنة املهنيني واخلرباء يف �سبكة النقابات الدولية

ناق�س املوؤمتر على مدار يومني كاملني عددًا من الق�سايا وامل�سائل الهامة املتعلقة باملنظمات اأع�ساء ال�سبكة، وقد متحورت هذه 
الق�سايا حول:

المؤتمر العالمي للمهنيين والخبراء في شبكة النقابات الدولية يعقد 
مؤتمره في ماليزيا

املوؤمتر يناق�س جملة من الق�سايا وامل�سائل العاملية الهامة

واإعادة انتخاب الدكتور حيدر ر�سيد ع�سوًا يف املجل�س العام
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 )AJIB( بنك االستثمار العربي األردني
يظفر بكأس بطولة النقابة لسداسيات كرة القدم

ميثلون  فريقًا  ع�سر  اثني  بلغت  العام  لهذا  قيا�سية  ومب�ساركة  �سنويًا،  حتققه  الذي  للنجاح  ا�ستمرارًا 

بن�سختها  القدم  كرة  ل�سدا�سيات  ال�سنوية  النقابة  بطولة  انطلقت  الأردن،  يف  العاملة  البنوك  غالبية 

التا�سعة، وذلك ابتداء من تاريخ 09/01 وحتى تاريخ 2019/09/30 يوم اختتام البطولة واإقامة مباراتها 

النهائية، حيث جرت الأدوار الأولى والتمهيدية للبطولة على مالعب كلية الرتبية الريا�سية، وقد وزعت 

الفرق امل�ساركة على ثالث جمموعات وهي:

املجموعة الأولى: 	

البنك العربي، وبنك �شفوة الإ�شلمي، والبنك الأهلي الأردين، وبنك الإ�شكان. 

املجموعة الثانية:  	

بنك ال�شتثمار العربي الأردين )AJIB(، وم�شرف الراجحي، وبنك لبنان واملهجر، وبنك �شو�شيتيه جرنال.

املجموعة الثالثة:   	

بنك الأردن، والبنك الأردين الكويتي، وبنك الحتاد، وبنك �شتاندرد ت�شارترد.

12 / العدد 23 / اآذار 2020 
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املغلوب،  الثاين على نظام خروج  الدور  جرت مباريات 

وقد تاأهلت اإلى الدور قبل النهائي فرق:

-  بنك الأردن  

البنك العربي  -  

)AJIB( بنك ال�شتثمار العربي الأردين  -  

بنك لبنان واملهجر  -  

وبنتيجة مباريات هذ� �لدور �صعد �إلى �ملبار�ة �لنهائية فريقا 

 ،)AJIB( الأردين  العربي  ال�شتثمار  وبنك  الأردن  بنك 

املعارف، ومتيزت  املباراة على ملعب مدار�س  اأقيمت  وقد 

الفريقني،  جمهور  فيها  �شارك  حيث  احتفالية،  باأجواء 

الهيئة  من  واأع�شاء  البنكني  اإدارة  عن  ممثلون  وح�شرها 

الأردين  العربي  ال�شتثمار  بنك  وفاز  للنقابة،  الإدارية 

)AJIB( بلقب البطولة، وذلك بنتيجة )4 – 1(.

قام  حيث  التتويج،  مرا�شم  متت  املباراة  نهاية  بعد 

الزميل “�شمارة اخلطيب” نائب رئي�س النقابة العامة 

فريق  لأع�شاء  الثاين  املركز  وميداليات  كاأ�س  بت�شليم 

وقد �أقيمت مباريات دور �ملجموعات على نظام �لدوري �ملجز�أ، و�أ�صفرت نتائج هذ� �لدور عن تاأهل ثماين فرق 

للدور الثاين؛ وهي فرق:

للعب  مرمى  حار�س  اأف�شل  وكاأ�س  الأردن،  بنك 

»�شدام النمروطي« من بنك ال�شتثمار العربي الأردين 

من�شور”  “حممود  ل�  لعب  اأف�شل  وكاأ�س   ،)AJIB(

�لتذكارية  �لهد�يا  تقدمي  مت  كما  �لأردن،  بنك  من 

و”فتحي  خديجة”  اأبو  “اأحمد  الدوليني  للحكمني 

العرباتي”.

العامة  النقابة  رئي�س  نائب  �سلم  اخلتام،  ويف 

بنك  فريق  لأع�ساء  الأول  املركز  ميداليات 

وكاأ�س   ،)AJIB( الأردين  العربي  ال�ستثمار 

البطولة لكابنت الفريق.

البنك العربي  -  
بنك �شتاندرد ت�شارترد  -  

بنك لبنان واملهجر   -  
بنك �شفوة الإ�شلمي  -  

بنك الأردن  -  
البنك الأردين الكويتي  -  

بنك الإ�شكان  -  
)AJIB( بنك ال�شتثمار العربي الأردين  -  
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إنجازات مركز التدريب في مجال تدريب العاملين 
في البنوك )2014 – 2019(

بدعم وتعاون م�سكورين من عدد من البنوك العاملة يف الأردن، بداأ مركز التدريب امل�سريف واملايل والعمايل 
ن�ساطه يف عام 2014، وذلك بتنظيم ور�سات تدريبية للعاملني يف البنوك ممن هم على راأ�س عملهم، وذلك مبعدل 
التدريب  جمال  يف  املخت�سني  من  املركز  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  مع  ذلك  وتزامن  �سهريًا،  واحدة  تدريبية  ور�سة 
امل�سريف الذين �ساهموا يف و�سع الربامج املختلفة للور�سات التدريبية، واختيار املدربني اخلرباء يف هذه الربامج.
لقد ا�ستمر املركز بتخطيط من جمل�س اإدارته بعقد الور�سات التدريبية اعتمادًا على املتطلبات والتطورات 
�مل�شتجدة يف �لقطاع �مل�شريف �لوطني و�لعاملي، وقد مت تتويج ن�شاط �ملركز بانتقال مقر �لنقابة �إلى موقعه 
�جلديد يف منطقة �ل�شمي�شاين �لذي مت فيه جتهيز �لقاعات و�ملعد�ت �ل�شرورية ال�شتكمال عملية �لتدريب 

وفق اأف�سل املعايري املتعارف عليها.

تدريب  جمال  يف  التدريب  مركز  اإجنازات  ت�شمنت 
العاملني يف البنوك حتى نهاية العام 2019 ما يلي:

بلغ عدد ال�شاعات التدريبية املنجزة )373( �شاعة    -
تدريبية.

�لتدريبية  �لور�صات  هذه  يف  �مل�صاركني  عدد  بلغ    -
)734( م�شاركاً من العاملني يف البنوك.

بلغ عدد الور�شات التدريبية املنجزة )40( ور�شة مبعدل    -
)10( �شاعات تدريبية على مدار يومني لكل منها.

تنوعت الربامج واملوا�صيع التدريبية يف �صوء احلاجات 
املتجددة يف القطاع امل�صريف واملايل، واآخر امل�صتجدات 

الت�صريعية والدولية، ومنها على �صبيل املثال:
الأمن ال�صيرباين.   -

تعليمات “بازل 3”.   -
اآليات تطبيق “الإف�صاح املايل رقم 9”.   -

.”IFRS 9“ التطبيقات العملية للمعيار الدويل   -
 –  2020“ الدولية  التجارة  يف  الت�سليم  �سروط    -

.”INCOTERMS
واإدارتها  املوؤ�ص�صية  املعلومات  تقنية  حوكمة   -  

)COBIT 5 - كوبيت 5(.
مفهوم  وفق  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  تقييم    -

امل�صتندة  التدقيق  خطة  واإعداد   ”COSO“
للمخاطر.

للح�صابات  ال�صريبية  باملتطلبات  اللتزام  قانون    -
التطبيق   :”FATCA“ الأمريكي  الأجنبية 

والتحديات.
الت�صهيلت امل�صرفية املتقدمة.   -

البنك  تعليمات  �صوء  يف  املوؤ�ص�صية  احلاكمية    -
املركزي الأردين.

لغايات  النقدية  التدفقات  وحتليل  املايل  التحليل    -
اإقرا�صية.

اإدارة املوجودات واملطلوبات يف املوؤ�ص�صات املالية    -
وامل�صرفية.

وال�صيكات  للتواقيع  والتزييف  التزوير  ك�صف    -
وامل�صتندات والعملت والحتيال امل�صريف.

ت�صريعات العمل يف الأردن ومعايري العمل الدولية.   -

تطبيقات اأحكام قانون ال�صمان الجتماعي اجلديد.   -

�لور�صات  هذه  من  �لعديد  ورعاية  بافتتاح  قام  وقد 
يف  وامل�شوؤولني  العامني،  املديرين  عدد من  التدريبية 

القطاع امل�شريف وهم:
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الدكتور معن الن�سور 
مدير عام املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي الأ�شبق

الدكتور عدنان الأعرج 
 املدير الإقليمي – بنك لبنان واملهجر

ال�سيد مازن املعايطة 
رئي�س الحتاد العام لنقابات عمال الأردن

ال�سيد اأحمد اأبو عيدة 
 املدير الإقليمي - بنك �شتاندرد ت�شارترد ال�شابق

ال�سيدة �سيمونا ب�سوتي 
ABC لرئي�س �لتنفيذي �ل�صابق – بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية�

ال�سيد منت�سر دوا�س 
مدير عام البنك ال�شتثماري

النائب ال�سابق عدنان ال�سواعري  
رئي�س جلنة العمل النيابية يف الدورة النيابية ال�شابقة
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ال�سيد كمال البكري / مدير عام بنك القاهرة عمان

ال�سيد عمر ملح�س / مدير عام بنك الإ�شكان
للتجارة والتمويل الأ�شبق ووزير املالية الأ�شبق

ال�سيد احمد اخلب /  �لرئي�س �لتنفيذي �ل�صابق م�صرف �لر�جحي

الدكتور اأحمد عبداحلليم احل�سني  / نائب مدير 
عام البنك الأهلي الأردين

ال�سيد ندمي قبوات / مدير عام بنك �شو�شيتيه جرنال - الأردن

ال�سيد حممد مو�سى  / مدير عام البنك الأهلي الأردين

ال�سيد ح�سام الدين نا�سر  /   املدير الإقليمي 
 البنك العقاري امل�شري العربي ال�شابق

ال�سيد طارق عقل  /  املدير الإقليمي - البنك العقاري امل�شري العربي
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برنامج »أساسيات العمل المصرفي« 
لن نقول وداعًا... وسنستمر

»اأ�سا�سيات  التدريبي  للربنامج  وداعًا  نقول  لن 
التدريب  مركز  نفذه  الذي  امل�سريف«  العمل 
امل�سريف واملايل والعمايل التابع للنقابة العامة، 
منذ  تدريبية  دورات  ع�سر  خالله  من  وعقد 
بداية عام 2017، وحتى انتهاء الدورة العا�سرة 

�مل�شاركني  تخريج  مت  و�لتي  منه 
فيها بتاريخ 16 نوفمرب 2019.

تنفيذه  مت  �ملذكور  �لربنامج 
الت�سغيل  �سندوق  من  بدعم 
املهني  والتعليم  والتدريب 
الذي  ال�سندوق  وهو  والتقني، 
يقدم الدعم للم�ساريع التدريبية 
وبعد  بالت�سغيل،  تنتهي  التي 
انتهاء املرحلة الأولى من م�سروع 

لدعم  بطلب  النقابة  تقدمت  بنجاح  الربنامج 
املرحلة الثانية، والتي كان من املقرر اأن ت�ستمر 
 )350( وتاأهيل  تدريب  فيها  ويتم  �سنتني،  ملدة 
�لتخ�ش�شات  يف  �جلدد  �جلامعات  خريجي  من 
على  العمل(  عن  )العاطلني  والإدارية  املالية 

جميع العمليات امل�سرفية الداخلية واخلارجية 
�سامل ينتهي  للبنوك من خالل برنامج تدريبي 
بالتدريب العملي يف البنوك، ومن ثم ت�سغيل من 
وقد  منا�سبًا،  وامل�سرفية  املالية  املوؤ�س�سات  تراه 
باالإجماع  �ل�شندوق  يف  �لتمويل  جلنة  و�فقت 
على دعم املرحلة الثانية من امل�سروع 
والتدريب  الت�سغيل  جمل�س  اأن  اإل 
عدم  قرر  والتقني  املهني  والتعليم 
�ملو�فقة على قر�ر جلنة �لتمويل يف 
اجتماعه الأخري قبل انتهاء اأعماله 
 ،2019/6/30 بتاريخ  عقد  والذي 
اأن وزير العمل  والغريب يف املو�سوع 
بداية  منذ  اأعلن  البطاينة«  »ن�سال 
عن  �لتمويل  جلنة  قر�ر  مناق�شة 
لغايات  واأهميته  امل�سروع  بجدوى  قناعته  عدم 
اإجراء غري متبع يف  الت�سغيل داعيًا املجل�س-يف 
اأعمال املجل�س-اإلى الت�سويت مبا�سرة على قرار 

جلنة �لتمويل.
القرار النهائي ال�سادر عن اجتماع املجل�س بعد 

 د. حيدر رشيد
رئيس مجلس إدارة مركز التدريب 
المصرفي والمالي والعمالي

وزير العمل ن�سال البطاينة
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الزميل  فيها  حاول  النقا�س-  من  كاملة  �ساعة 
امل�سروع  اأهمية  تو�سيح  العامة  النقابة  رئي�س 
ونتائجه �الإيجابية - كان ت�شكيل جلنة ثالثية 
مدير  من  تقرير  على  لالطالع  الوزير  برئا�سة 
ال�سندوق حول نتائج عمل امل�سروع خالل الفرتة 
التقرير،  ال�سندوق  مدير  اأجنز  وقد  املا�سية، 
ورفعه اإلى الوزير يف اليوم التايل، ولكن اللجنة 

املذكورة مل جتتمع حتى الآن!
ت�سدر  مل  اللجنة  اأن  ورغم  حال،  كل  على 
النقابة  تبلغ  مل  الأقل  على  اأو  بعد،  قرارها 
يقول  لن  التدريب  مركز  فاإن  القرار  بهذا 
يعترب  والذي  ا،  جدًّ الهام  الربنامج  لهذا  وداعًا 
تنفيذه من �سلب اأعمال جمل�س الت�سغيل الذي 
تنمية  »هيئة  ا�سمها  جديدة  هيئة  اإلى  حتول 
اعتبارًا  والتقنية«  املهنية  املهارات  وتطوير 

اإدارتها  جمل�س  ي�سم  ول   ،2019/7/1 من 
والذي  العمال،  لنقابات  العام  لالحتاد  ممثاًل 
لالإحتاد  كممثل  املوقع  هذا  فيه  اأ�سغل  كنت 
اأثار  الذي  الأمر  الأردن،  عمال  لنقابات  العام 
متثيل  ب�سرورة  وا�سحة  ومطالبة  ا�ستغرابًا 
الحتاد من اأطراف عديدة يف حينه، ورغم كل 
ذلك فاإن النقابة وجمل�س اإدارة املركز لن يقول 
وداعًا لهذا الربنامج املتميز الذي حقق اإجنازًا 
ثم  ومن  التدريب  جمال  يف  لإنكاره  جمال  ل 
الت�سغيل، ولتاأكيد ذلك فاإن جملة احلوار تن�سر 
يف هذا العدد ما تعتربه النقابة اإجنازًا كبريًا يف 
خمرجات الدورات التي مولها ال�سندوق، ونحن 
م�ساريع  اإلى  الإ�سارة  ال�سياق  هذا  يف  نريد  ل 
�جلهات �الأخرى �لتي دعمها �ل�شندوق فهذ� ما 

ل نرى فيه فائدة للق�سية التي نتحدث عنها.

مركز  م�شروع  من  الأولى  املرحلة  ت�شمنت  لقد 
التدريب ما يلي:

منها  كل  مدة  تدريبية  دورات  ع�شرة   )10( عقد   .1
العملي  التدريب  من  باأ�شبوعني  )انتهت  �شهرين 

يف البنوك(.
بلغ عدد ال�شاعات التدريبية لكل دورة )135( �شاعة   .2

تدريبية.
مدة  خلل  املنجزة  التدريبية  ال�شاعات  عدد  بلغ   .3

امل�شروع )1350( �شاعة تدريبية.
حتى  خريجاً   )281( الربنامج  خريجي  عدد  بلغ   .4

نهاية الدورة العا�شرة.
بلغ عدد امل�شتغلني من خريجي الربنامج حتى نهاية   .5
 ،)233( اأ�شل  من  خريجاً   )125( الثامنة  الدورة 

وو�شلت ن�شبة الت�شغيل اإلى )%53.6(. 
اخلريجني  متابعة  عن  املركز  اإدارة  توقفت  وقد   
و�مل�صتغلني منهم منذ قر�ر �ملجل�س برف�س متويل 
�لعديدين  باأن  يعني  �لذي  �لأمر  �لثانية  �ملرحلة 

منهم قد ا�شتغلوا بعد ذلك.
مّثل �ملحا�صرون و�ملدربون يف هذ� �لربنامج نخبة 
مميزة من اخلرباء يف القطاع امل�شريف واملايل، وذوي 

�خلربة �لكبرية يف هذ� �ملجال.
هذ� وقد مت رعاية �لفتتاح و�لختتام يف غالبية 
م�صوؤولني  قبل  من  �لربنامج  هذ�  يف  �لدور�ت 
والتدريب  الت�شغيل  واأع�شاء يف جمل�س  حكوميني، 
والتعليم املهني والتقني، ومدراء عامني يف القطاع 

امل�شريف، وذلك على النحو الآتي:
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✲  �فتتاح مقر مركز �لتدريب �جلديد:

افتتح مقر مركز التدريب اجلديد يف منطقة ال�صمي�صاين الذي مت تو�صعته وتاأهيله لتنفيذ الربنامج التدريبي ال�صامل »اأ�صا�صيات 
اأ�صاد وزير العمل يف كلمته بدور النقابة العامة يف تدريب  العمل امل�صريف« برعاية وزير العمل الأ�صبق »علي الغزاوي«، وقد 
والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�صغيل  الوزارة وجمل�ص  ا�صتعداد  واأكد  العمل،  ل�صوق  تاأهيليهم  اخلريجن اجلدد بهدف 
للتعاون مع النقابة واملركز التدريبي التابع لها من اأجل عقد مزيد من الدورات التدريبية التي تنتهي بالت�صغيل، م�صددًا على 

الدور الهام للنقابة يف عملية التدريب.

الدورة الأولى:  ✲

قام برعاية اختتام الدورة الأولى املهند�ص “هاين خليفات” ع�صو جمل�ص الت�صغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، 
ومدير عام املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني يف حينه، وبح�صور الدكتور »غ�صان اأبو ياغي« مدير عام �صندوق التدريب 
والت�صغيل والتعليم املهني والتقني الأ�صبق، والزميل »مازن املعايطة« رئي�ص الحتاد العام لنقابات عمال الأردن، وقد عقدت 

الدورة خلل الفرتة من  12 / 03 - 23 / 04 / 2017، و�صارك فيها )30( متدربًا.
وقد �صدد املهند�ص »هاين خليفات« يف حفل اختتام اأعمال الدورة، وت�صليم ال�صهادات للخريجن على الدور الكبري والنقلة 
النوعية للنقابة يف جمال التدريب املنتهي بالت�صغيل، واأكد ا�صتعداد موؤ�ص�صة التدريب املهني على التعاون مع النقابة يف هذا املجال.

وزير العمل الأ�سبق “علي الغزاوي”

املهند�س “هاين خليفات”
ع�شو جمل�س �لت�شغيل وع�شو جلنة �لتمويل
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الدورة الثانية:  ✲

نزال” ع�صو جمل�ص الت�صغيل والتدريب والتعليم املهني  قام باختتام اأعمال الدورة وتوزيع ال�صهادات ال�صيد “مي�صيل 
العام  الحتاد  رئي�ص  املعايطة«  »مازن  الزميل  وبح�صور  الأردنية،  الفنادق  جمعية  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  حينه،  يف  والتقني 

لنقابات عمال الأردن، وقد عقدت الدورة خلل الفرتة من 21 / 05 - 09 / 07 / 2017، و�صارك فيها )24( متدربًا.
الدورات  هذه  اأهمية  على  للخريجن  ال�صهادات  وت�صليم  الدورة،  اأعمال  اختتام  نزال”يف  “مي�صيل  ال�صيد  اأ�صار  وقد 

التدريبية وكونها �صتفتح بابًا هامًا للم�صاركن فيها اإلى �صوق العمل.

الدورة الثالثة:  ✲

الحتاد العام لنقابات عمال الأردن، واختتمها الدكتور »عبداهلل عبابنة«  املعايطة” رئي�ص  افتتح الدورة الزميل “مازن 
رئي�ص املركز الوطني لتنمية املوارد الب�صرية / ع�صو جمل�ص الت�صغيل والتدريب والتعليم امِلْهني والتقني، وقد عقدت الدورة 

خلل الفرتة من 06 / 08 - 24 / 09 / 2017، و�صارك فيها )31( متدربًا.
ينفذه مركز التدريب التابع للنقابة يف تدريب  الذي  ال�صامل  التدريبي  وقد اأ�صاد الدكتور “عبداهلل عبابنة” بالربنامج 
ا، وميّكن النقابة من  وتاأهيل خريجي اجلامعات وم�صاعدتهم يف اإيجاد فر�ص عمل لهم، واعتربه اإجنازًا مب�صرًا وم�صجع جدًّ

احل�صول على دعم جديد.

ال�سيد “مي�سيل نزال”
ع�شو جمل�س �لت�شغيل وع�شو جلنة �لتمويل

ال�سيد  “مازن املعايطة”
رئي�س اإحتاد نقابات العمال

الدكتور  “عبداهلل عبابنة”
رئي�س املركز الوطني لتنمية املوارد الب�سرية وع�سو جمل�س الت�سغيل
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الدورة الرابعة:  ✲

عام وزارة الرتبية والتعليم/  اأمن  “حممد عكور”  اختتم الدورة الدكتور 
عقدت  وقد  حينه،  يف  والتقني  امِلْهني  والتعليم  والتدريب  الت�صغيل  جمل�ص  ع�صو 
الدورة خلل الفرتة من 15 / 10 - 28 / 11 / 2017، و�صارك فيها )27( متدربًا.
وقد اأكد اأمن عام وزارة الرتبية والتعليم يف حفل الختتام اأن  هذا الربنامج 
وتركيز  الت�صغيل،  اأجل  التدريب من  برامج  لدعم  توجه احلكومة  �صياق  ياأتي يف 
وزارة  لأي  ميكن  ل  حيث  جديدة،  وظائف  َخْلق  على  والتدريب  الت�صغيل  جمل�ص 
يف اأي بلد اأن توؤمن وظائف جلميع خريجيها، واأكد باأنه اأثناء حديثه مع مندوبي 

ا مب�صتوى اخلريجن من هذه الدورات. البنوك اأ�صادوا جدًّ

✲  الدورة اخلام�سة:
اخل�صاونة” مدير عام  افتتحها واختتمها ال�صيد “هيثم 
�صندوق الت�صغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني يف حينه، 
وقد عقدت خلل الفرتة من 18 / 2 - 3 / 4 / 2018، و�صارك 

فيها )29( متدربًا.
واأعرب ال�صيد “هيثم اخل�صاونة” عن تثمينه لدور النقابة 
تاأهيلهم  طريق  عن  اخلريجن  ال�صباب  م�صاعدة  يف  العامة 
ل�صوق العمل امل�صريف، واأكّد على اأهمية هذا الربنامج ودوره يف 
امل�صاعدة على ت�صغيل ال�صباب م�صريًا اإلى ا�صتمرار دعم �صندوق 

الت�صغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني لهذا امل�صروع الهام.

الدورة ال�ساد�سة:  ✲
جمل�ص  ع�صو  ال�صمادي”  “عرب  ال�صيد  واختتمها  الدورة  افتتح 
يف  التمويل  جلنة  ورئي�ص  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�صغيل 
ال�صندوق التابع للمجل�ص يف حينه، وقد عقدت الدورة خلل الفرتة من 

51 / 4 - 91 / 5 / 8102، و�صارك فيها )29( متدربًا.
قدر  لو  باأنه  الفتتاح  حفل  ال�صمادي”يف  “عرب  ال�صيد  اأكد  وقد 
على  ف�صيعمل  ال�صندوق،  يف  التمويل  جلنة  ع�صوية  يف  ي�صتمر  اأن  له 
متويل هذا املركز مرة ومرات اأخرى؛ لأن لديه قناعة اأن القطاع املايل 
القطاع كرث،  له رديف، واخلريجن يف هذا  يوجد  اأن  وامل�صريف يجب 
كما اأ�صار يف حفل الختتام اإلى �صعادته بروؤية امل�صاركن وقد تخرجوا 

من هذا الربنامج ونهلوا من املعرفة والتدريب.

الدكتور “حممد عكور”
اأمني عام وزارة الرتبية والتعليم ال�سابق 

وع�سو جمل�س الت�سغيل

ال�سيد “هيثم اخل�ساونة”
مدير عام �سندوق التدريب والت�سغيل ال�سابق

ال�سيد “عرب ال�سمادي”
ع�شو جمل�س �لت�شغيل ورئي�س جلنة �لتمويل يف �ل�شندوق
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الدورة الثامنة:  ✲

افتتح الدورة الدكتور “ماهر �صليم” رئي�ص جامعة عمان العربية، وقد عقدت خلل الفرتة من 07 / 10 - 21 / 11 / 
2018، و�صارك فيها )34( متدربًا.

تدريب  الريادي يف جمال  واملحا�صبة  والتاأمن  امل�صارف  للعاملن يف  العامة  النقابة  دور  الفتتاح  راعي  ثّمن  وقد  هذا 
خريجي اجلامعات اجلدد وتاأهيلهم ل�صوق العمل، واأكد اأهمية هذا الربنامج ودوره يف ال�صراكة الجتماعية م�صريًا اإلى ا�صتعداد 
جامعة عمان العربية للتعاون مع النقابة العامة يف جمال تدريب طلب اجلامعة يف التخ�ص�صات امل�صرفية واملالية والإدارية.

الدورة ال�سابعة:  ✲

ر�صيد” رئي�ص النقابة العامة، ورئي�ص جمل�ص اإدارة مركز التدريب امل�صريف واملايل  افتتحها واختتمها الدكتور “حيدر 
والعمايل وقد عقدت خلل الفرتة 01 / 7 - 14 / 8 / 2018، و�صارك فيها )29( متدربًا.

الربامج  واأن  امل�صريف،  بالعمل  املتعلقة  امل�صتجدات  اآخر  تغطي  الربنامج  مو�صوعات  اأن  على  العامة  النقابة  رئي�ص  اأكد  وقد 
اجلامعية ل تغطي يف م�صاقاتها املوا�صيع التي تتعلق مبوؤ�ص�صات املجتمع املدين من نقابات، وجمعيات، وموؤ�ص�صات مدنية اأخرى.

الدكتور “حيدر ر�سيد” 
رئي�س النقابة العامة

الدكتور “ماهر �سليم”
رئي�س جامعة عمان العربية 
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الدورة العا�سرة:  ✲
ر�صيد”  رئي�ص النقابة  افتتح الدورة واختتمها الدكتور “حيدر 
واملايل  امل�صريف  التدريب  مركز  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  العامة، 
والعمايل وقد عقدت خلل الفرتة من 15 / 09 - 29 / 10 / 2019، 

و�صارك فيها )26( متدربًا.
ر�صيد”اأن الهدف من تنظيم  وقد اأكد الدكتور “حيدر 
من  املطلوبة  املهارات  تطوير  هو  التدريبي  الربنامج  هذا 
اخلريجن، وتاأهيلهم لللتحاق ب�صوق العمل امل�صريف واملايل 
حتديدًا لغايات م�صاعدتهم يف احل�صول على فر�ص العمل، 
ودعاهم اإلى ال�صتفادة الق�صوى من هذه الفر�صة واعتبارها 

مفتاح النجاح مل�صتقبلهم الوظيفي.

ختامًا، فاإن الهيئة الإدارية للنقابة، وجمل�س اإدارة مركز التدريب امل�سريف واملايل والعمايل 
�إذ ي�شعر�ن باالأ�شف؛ الأن يتعر�س �ملركز �إلى مثل هذ� �لقر�ر �جلائر من جمل�س �لت�شغيل و�لتدريب 
»ن�شال  �جلديد  �لعمل  وزير  برئا�شة  و�الأول  �الأخري،  �جتماعه  يف  و�لتقني  �ملهني  و�لتعليم 
و�ستجد  املميز،  التدريبي  الربنامج  هذا  نهاية  هو  يكون  لن  الوداع  اأن  على  يوؤكدان  البطاينة«، 
�لنقابة �لو�شائل �ملنا�شبة ال�شتمر�ر �إيجاد فر�س تدريب لدعم �خلريجني �جلدد و�مل�شاعدة يف 
التي تدعم  املوؤ�س�سات امل�سرفية  اإلى  ال�سكر والتقدير  ال�سكر كل  فاإن  ت�سغيلهم، ويف هذا املجال 

بقوة الربامج الأخرى للمركز يف جمال تدريب العاملني يف البنوك ممن هم على راأ�س عملهم.

الدورة التا�سعة:  ✲

ت�صارترد  �صتاندرد  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  اختتمها 
الأردن/ ال�صيد “مهند مكحل”، وقد عقدت خلل الفرتة 
من 16  / 06 - 30 / 07 / 2019، و�صارك فيها )22( 
لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  احلفل  راعي  اأ�صاد  وقد  متدربًا، 
�صتاندرد ت�صارترد الأردن بدور النقابة العامة يف تنفيذ هذا 
الربنامج خلريجي اجلامعات اجلدد، وحث امل�صاركن على 
املطلوب  وبذل اجلهد  العمل،  �صوق  التحديات يف  مواجهة 

والتدريب والتاأهيل املتخ�ص�ص.
ال�سيد “مهند مكحل”

الرئي�س التنفيذي بنك �ستاندرد ت�ساردرد

�سورة جماعية
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الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد األردن 
مهند مكحل يرعى حفل تخريج الدورة التاسعة 

من البرنامج التدريبي الشامل
ت�سارترد  �ستاندرد  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  رعى 
الدورة  تخريج  حفل  مكحل«  »مهند  ال�سيد  الأردن/ 
»اأ�سا�سيات  ال�سامل  التدريبي  الربنامج  من  التا�سعة 
�لعمل �مل�شريف« خلريجي �جلامعات �جلدد �لذي نظمه 
مركز التدريب امل�سريف واملايل والعمايل التابع للنقابة 
املوارد  مديرة  ق�سطنطني«  »نورا  ال�سيدة  بح�سور 
الب�سرية يف البنك ملنطقة ال�سرق الأو�سط/ نائب رئي�س 
امل�سريف واملايل والعمايل،  التدريب  اإدارة مركز  جمل�س 

وعدد من اأع�ساء الهيئة الإدارية للنقابة العامة.
وقد رحب الدكتور “حيدر ر�شيد” رئي�س النقابة العامة / 
والعمايل  واملايل  امل�شريف  التدريب  اإدارة مركز  رئي�س جمل�س 
خللها  من  اأو�شح  واحل�شور  احلفل  براعي  األقاها  كلمة  يف 
�أهمية هذ� �لربنامج يف تاأهيل خريجي �جلامعات �جلدد ل�صوق 
�لعمل، ودوره يف جت�صري �لهوة بني �لتعليم �جلامعي و�لتطبيق 
العملي، ومتنى للم�شاركني التوفيق يف حياتهم العملية، واأكد 
الأ�شتاذ »مهند مكحل« حلفل  اأن رعاية  العامة  النقابة  رئي�س 
�لتخريج بخربته �مل�صرفية �ملعروفة يعترب مك�صباً كبري�ً، حيث 

�إنه ميلك جتارب وخرب�ت متنوعة وعديدة يف هذ� �لقطاع.
الرئي�ص  احلفل  راعي  ثمن  التخريج،  حفل  يف  كلمته  ويف 
التنفيذي لبنك �صتاندرد ت�صارترد الأردن دور النقابة العامة 
وحث  اجلدد،  اجلامعات  الربنامج خلريجي  هذا  تنفيذ  يف 
وبذل  العمل،  �صوق  يف  التحديات  مواجهة  على  امل�صاركن 

اجلهد املطلوب والتدريب والتاأهيل املتخ�ص�ص.
النقابة  ورئي�س  احلفل،  راعي  قام  احلفل،  ختام  ويف 
�شهادات  بتوزيع  ق�شطنطني«  »نورا  وال�شيدة  العامة، 

الربنامج التدريبي على امل�شاركني.

كلمة ال�سيد مهند مكحل - الرئي�س التنفيذي لبنك 
�ستاندرد ت�سارترد / الأردن:

مبنا�شبة  بخري  واأنتم  عام  وكل  اأوًل،  عليكم  “ال�شلم 
قدوم العيد، لقد ت�شرفت اليوم بح�شن ال�شيافة، واأود اأن 
بهذه املنا�شبة، ونحن طبعاً  “حيدر ر�شيد«  اأ�شكر الدكتور 
يهمنا اأن نكون متواجدين معكم؛ لأننا من البنوك الأولى 

الداعمة ملركز التدريب التابع للنقابة.
التدريبي  الربنامج  من  �لدورة  هذه  باجتياز  �أهنئكم 
�إلى  بالإ�صافة  �أنهيتموها  �لتي  �لدورة  هذه  و�إن  �ل�صامل، 
فاأنتم  العملية،  للحياة  بداية  اإل  التعليم اجلامعي ما هي 
الآن مقبلون على احلياة الفعلية التي فيها حتديات عديدة، 
�لتحديات  هذه  من  �ل�صتفادة  منكم  و�حد  كل  على  ولكن 
خللق الفر�س، فلكل جمتهد ن�شيب، ومن الأهداف املهمة 
للم�شتقبل،  حافزاً  وجعلها  الأخطاء،  من  التعلم  اأي�شاً 
الآخرين  معلومات  من  ال�شتفادة  اأي�شاً  عليكم  يجب  و 

وجتاربهم وتقبلها؛ لتح�صني �أد�ئكم ب�صكل م�صتمر.
الفر�شة  اأتاحت يل  التي  العامة  للنقابة  �شكري  اأكرر 

للتحدث معكم متمنياً للجميع التوفيق من اهلل.«
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مركز التدريب التابع للنقابة يعقد ورشة تدريبية للعاملين في البنوك حول

»مهارات كشف التزييف والتزوير واالحتيال المصرفي«

عقد مركز التدريب امل�سريف واملايل والعمايل التابع للنقابة العامة ور�سة تدريبية م�سرفية 
خالل  يومني  مدار  على  وذلك   ،« امل�سريف  والحتيال  والتزوير  التزييف  ك�سف  »مهارات  حول 
الفرتة من 07 – 08 / 08 / 2019م، و�سارك فيها موظفو عدد من البنوك العاملة يف الأردن، 
واأدار اأعمالها اخلبري امل�سريف »اأجمد عطية«، وقد افتتح رئي�س النقابة العامة الدكتور »حيدر 
ر�سيد« الور�سة التدريبية بكلمة رحب فيها باملدرب وبامل�ساركني، وقام يف نهايتها بت�سليم ال�سهادات 

للم�ساركني فيها.

كلمة الدكتور حيدر ر�سيد يف الفتتاح:
»اأرحب بداية بكم وبالأ�شتاذ »اأجمد عطية« �خلبري 
امل�شريف، و�لذي يعترب ركناً اأ�شا�شياً من اأركان هذ� املركز 
اأو  البنوك  يف  للعاملني  التدريبية  الور�شات  يف  �شواء 
دورات برنامج »اأ�شا�شيات العمل امل�شريف« التي يعقدها 
املركز، واملوجه خلريجي اجلامعات اجلدد �لذي يوؤهل 
ال�شياق  هذ�  ويف  البنوك،  يف  للعمل  فيه  امل�شاركني 
مركز  وتدعم  ت�شتجيب  التي  للبنوك  بال�شكر  اأتقدم 

اأن يتاأ�ش�س دون دعم  فهذ� املركز ما كان له  التدريب، 
هذ�  ت�شاهم يف دعم  البنوك  البنوك، فهناك عدد من 
وهذ� يعك�س العلقات  املركز ل�شتمرارية العمل فيه، 
الإيجابية بيننا وبني هذه البنوك، اإ�شافة اإلى اأ�شكال 
للنقابة  املنت�شبني  ا�شرتاكات  ومنها  الأخرى،  التعاون 
التي يدفعها اأع�شاوؤها من خلل اقتطاع من الراتب 

عن طريق البنوك التي يعملون بها.
اأن  املعروف  فمن  عليكم،  الإطالة  يف  اأرغب  ل 
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الدفاع عن  الرئي�س  نقابة عمالية هدفها  نقابتنا هي 
خلل  من  منها  �لكثري  حتقق  وقد  املوظفني،  حقوق 
املفاو�شات التي جرت بني النقابة وبني البنوك، وو�شل 
بع�شها بحكم القانون اإلى اإ�شرابات واعت�شامات، لكن 
قوية واإيجابية  البنوك  وبني  النقابة  بني  العلقات 
اأي خلل  النقابة مبعاجلة  الآن مع احلفاظ على حق 
املثال ل احل�شر،  �شبيل  فعلى  بالتدخل،  اأي جانب  يف 
بالراتب ال�شاد�س ع�شر ملوظفي  تطالب النقابة حالياً 
اأمام  الق�شية منظورة  وهذه  الكويتي،  البنك الأردين 
بالراتب  ا  اأي�شً طالبنا  فرتة  وقبل  العمالية،  املحكمة 
ل�شالح  وحكمت  بنك،  كابيتال  ملوظفي  ع�شر  ال�شاد�س 
احلال  وبطبيعة  البنك،  موظفي  متثل  التي  النقابة 
من  ال�شكل  هذ�  حتقق  اأن  ت�شتطيع  ل  النقابة  فاإن 

�لن�صاط دون دعمكم دائماً.
اأود اأن �أ�صري بهذه املنا�شبة اإلى تخريج دورة جديدة 
خلريجي  امل�شريف«  العمل  »اأ�شا�شيات  برنامج  من 
اأحد  هو  الربنامج  وهذ�  اأم�س،  يوم  اجلدد  اجلامعات 
اإلى  بالإ�شافة  التدريب،  جمال  يف  النقابة  اأن�شطة 
خلل  من  النقابة  به  تقوم  �لذي  الثقايف  �لن�صاط 
اإ�شدارها ملجلة احلوار الدورية؛ فنقابتنا هي النقابة 
جمال  يف  اإيجابي  بدور  تقوم  التي  الوحيدة  العمالية 
التثقيف والتدريب من بني �شبع ع�شرة نقابة عمالية 

علوة عن الدور النقابي �لذي ت�شطلع به.
اأخرى  مرة  عطية«  »اأجمد  وبالأ�شتاذ  بكم  اأرحب 

متمنياً لكم الفائدة املرجوة من هذه الور�شة.«

ا�صتملت املادة العلمية للور�صة التدريبية على املوا�صيع 
الآتية:

مفهوم التزوير والتزييف.. 1
ك�صف التواقيع املزورة.. 2
التواقيع ال�صحيحة والتواقيع املزورة.. 3
واملحررات وال�صيكات . 4 وامل�صتندات  الوثائق  تزوير 

وو�صائل الك�صف عنها.
الأختام واأ�صاليب ك�صف تزويرها.. 5
الب�صمات ومميزاتها وفوائدها.. 6
ك�صف تزييف وتزوير وتقليد الأوراق النقدية . 7

بالأ�صاليب العلمية.
�صارك يف هذه �لور�صة �لتدريبية عدد من �لعاملني 

يف البنوك وهم:
اإبراهيم ناجي اأحمد اأبو �شرحان – بنك ال�شتثمار   -

AJIB العربي الأردين
ال�شتثمار  بنك   – لبة  اأبو  اأحمد  اأحمد  اإبراهيم   - 

AJIB العربي الأردين
ال�شتثمار  بنك   – الزعبي  علي  اإبراهيم  يو�شف   -

AJIB العربي الأردين
بنك  الن�شور–  اللطيف  عبد  حممد  �شلمان   -

�شتاندرد ت�شارترد / الأردن
التجاري  البنك    – اهلل  حرز  جمال  نبيل  زيد   -

الأردين
التجاري  البنك   – �لعجم  ب�صري  جالل  هدية   -

الأردين
البنك    – �لع�صاف  حممد  �صامل  عبد�لكرمي   -

التجاري الأردين
�أن�س تي�صري �صليم خ�صر – بنك �شفوة الإ�شلمي  -
زيد اأجمد عبدالرحمن خندقجي –  بنك �شفوة   -

الإ�شلمي
ها�شم حممود عودة البزور –  م�شرف الرافدين  -
حمزة عي�صى حممود ب�صري –  م�شرف الرافدين  -
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رئيس النقابة العامة يختتم أعمال الورشة التدريبية الخامسة والثالثون حول

”INCOTERMS 2020 – 2020 شروط التسليم في التجارة الدولية“

التدريبية  الور�سة  اأعمال  العامة  للنقابة  التابع  والعمايل  واملايل  امل�سريف  التدريب  مركز  مقر  يف  اختتمت 
 ”INCOTERMS 2020 – 2020 امل�سرفية اخلام�سة والثالثون حول “�شروط �لت�شليم يف �لتجارة �لدولية
والتي عقدت على مدار يومني خالل الفرتة من 13 – 14 / 11 / 2019م، و�سارك فيها موظفو عدد من البنوك 

العاملة يف الأردن واأدار اأعمالها اخلبري امل�سريف الأ�ستاذ »�سعيد اأبو ال�سعود«.

هذ� وقد �أكد رئي�س �لنقابة �لعامة يف �ختتام �أعمال �لور�صة �لتدريبية على �أهمية مو�صوع �لور�صة م�صيد�ً بالتعاون 
القائم بني النقابة العامة وبني البنوك يف جمال التدريب، وقام بعد ذلك بت�شليم ال�شهادات للم�شاركني فيها.

ا�صتملت املادة العلمية للور�صة التدريبية على املوا�صيع الآتية:
وقيا�صاتها . 1 واأنواعها  واحلاويات  العاملية،  النقل  و�صائل 

وا�صتخداماتها.
�سروط الت�سليم 2020.. 2
وثائق النقل وعالقتها ب�سروط الت�سليم.. 3
اأنواع وثائق النقل.. 4
املفو�صون بتوقيع وثائق النقل.. 5
االعتمادات . 6 على  الت�سليم  ل�سروط  عملية  تطبيقات 

والبوال�ص.
�لعاملني يف  �لتدريبية عدد من  �لور�صة  �صارك يف هذه 

البنوك وهم:

رانية ماهر عبداحلميد اجلاعوين – بنك املوؤ�ش�شة   -
ABC  العربية امل�شرفية

العقاري  البنك   - حمد  تهامي  عبدالعزيز  حارث   -
امل�شري

طايل فواز طايل الفايز - بنك ال�شتثمار العربي   -
AJIB الأردين

ال�شتثمار  بنك   - ال�شليبي  وا�شف  هوازن  دارة   -
AJIB  العربي الأردين

حممد وجيه خليل عو�س - البنك الإ�شلمي الأردين   -
ثائر عمر اإبراهيم احمرو - البنك الإ�شلمي الأردين  -
مي�س ع�شام حممد عزام - بنك �شفوة الإ�شلمي  -

هبة ب�شار وليد عبدالهادي - البنك التجاري الأردين  - 
با�شم حممد جميل العبداللت - البنك التجاري   -

الأردين
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مركز التدريب يعقد الدورة العاشرة من برنامجه التدريبي الشامل 
لخريجي الجامعات الجدد »أساسيات العمل المصرفي«

والعمايل  واملايل  امل�سريف  التدريب  مركز  عقد 

ال�سامل  التدريبي  برناجمه  من  العا�سرة  الدورة 

العمل  “اأ�سا�سيات  �جلدد  �جلامعات  خلريجي 

الدكتور  العامة  النقابة  رئي�س  برعاية  امل�سريف” 

واملايل  امل�سريف  التدريب  مركز  يف  ر�سيد«  »حيدر 

ا�ستمرت  حيث  العامة،  للنقابة  التابع  والعمايل 

 10  /  29  –  09  /  15 من  الفرتة  خالل  اأعمالها 

ملدة  البنوك  يف  عملي  تدريب  وتبعها   ،2019  /

اأ�سبوعني ح�سب برنامج الدورة.

العامة  النقابة  رئي�ص  رحب  الدورة،  اأعمال  بداية  يف 
بامل�صاركن فيها، واأكد اأن الهدف من تنظيم هذا الربنامج 
اخلريجن،  من  املطلوبة  املهارات  تطوير  هو  التدريبي 
حتديدًا  واملايل  امل�صريف  العمل  ب�صوق  لللتحاق  وتاأهيلهم 
لغايات م�صاعدتهم يف احل�صول على فر�ص العمل، ودعاهم 
اإلى ال�صتفادة الق�صوى من هذه الفر�صة واعتبارها مفتاح 

النجاح مل�صتقبلهم الوظيفي.
اإدارة  رئي�ص جمل�ص   / العامة  النقابة  رئي�ص  وقام  هذا 
انتهاء  والعمايل-بعد  واملايل  امل�صريف  التدريب  مركز 
اأعمال الدورة- بتخريج امل�صاركن فيها، وذلك يوم ال�صبت 
املوافق 2019/11/16، حيث رحب باخلريجن، واأعرب عن 
�صعادته باإنهائهم اأعمال الدورة الأخرية من هذا الربنامج 
نوعية  اإ�صافة  الربنامج  هذا  يكون  اأن  اآمًل   ،2019 للعام 
لهم، وحافزًا للموؤ�ص�صات امل�صرفية نحو ت�صغيلهم، ومتمنيًا 

للجميع التوفيق.
بتوزيع  العامة  النقابة  رئي�س  قام  احلفل  نهاية  ويف 

�شهادات الربنامج التدريبي على امل�شاركني.

وقد ا�شتمل برنامج “اأ�شا�شيات العمل امل�شريف” على 

مو�شوعات متنوعة للعمليات امل�شرفية ب�شقيها التجاري 

والعملية  ال�شخ�شية  املهارات  اإلى  بالإ�شافة  والإ�شلمي، 

التي يحتاجها اخلريجون اجلدد يف �شوق العمل.
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روند اخلطيب: »خريجو هذا الربنامج التدريبي يتميزون عن نظرائهم 
من خريجي �جلامعات �جلدد باأنهم �أ�شبحو� ميتلكون خمزوًنا كبرًي� من 

املعلومات واخلربات امل�سرفية.«

بيان يا�سني: »كل يوم كنت اأ�ستيقظ متحم�سة للتعرف اإلى املو�سوع التدريبي 
�جلديد �لذي قررته ون�شقته لنا �إد�رة �لتدريب يف �لنقابة.«

دانا �سليم: »لقد كانت جتربة ناجحة بكل املقايي�س، حيث تزودنا باملعلومات 
�لعملية �لتي �فتقرنا لها خالل �ملرحلة �جلامعية.«

اإبراهيم جميل: »اإن هذا الربنامج مبحتواه املتميز يدفع امل�ساركني فيه 
لتحديد اأهدافهم وميولهم.«

�سليمان اأبو ذوابة: » تنوعت وتعددت يف هذا الربنامج من�سات التعلم، ومل يكن 
هناك اأي نوع من امللل اأو الروتني اليومي.«

حنني جمول: »اأن�سح خريجي التخ�س�سات امل�سرفية واملالية والإدارية 
مبحاولة اللتحاق مبثل هذا الربنامج ملا له من فائدة كبرية على 

ال�سعيد ال�سخ�سي واملعريف والعملي.«

يزن اأبو علي: »اإن هذه الدورة املميزة ل تعتمد فقط على التعليم النظري، 
ولكن توفر اأي�سًا التدريب العملي يف البنوك.«

آراء الخريجين وتعليقاتهم حول البرنامج التدريبي 
»أساسيات العمل المصرفي«
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املتدربة روند اخلطيب – الدورة التا�سعة:  �	

“اإن برنامج “اأ�صا�صيات العمل امل�صريف” يعمل على الرتقاء مب�صتوى خريجي اجلامعات 
اجلدد؛ فهو ي�صاعد على �صقل مهارات اخلريجن و�صخ�صيتهم وبّلورتها، ويتيح لهم الفر�صة 
هذا  خريجي  فاإن  وبالتايل  العملية،  امل�صرفية  واخلربات  واملهارات  املعلومات  لكت�صاب 
اأ�صبحوا  باأنهم  اجلدد  اجلامعات  خريجي  من  نظرائهم  عن  يتميزون  التدريبي  الربنامج 
هذا  خلل  تلقوا  اإنهم  حيث  امل�صرفية،  واخلربات  املعلومات  من  كبرًيا  خمزوًنا  ميتلكون 
نخبة من اخلرباء  اأيدي  على  وال�صرتاتيجيات  الأ�صاليب  باأحدث  عملية  تدريبات  الربنامج 
امل�صرفين املتخ�ص�صن بالعمل امل�صريف ب�صقيه الإ�صلمي والتجاري، ومن خلل تدريبهم 

يف البنوك بعد انتهاء الدورة.
اأتقدم بجزيل ال�صكر والعرفان للهيئة الإدارية، وللمدربن، وللقائمن على هذا الربنامج التدريبي يف مركز التدريب 
امل�صريف واملايل والعمايل التابع للنقابة العامة للعاملن يف امل�صارف والتاأمن واملحا�صبة على اجلهود املُ�صنية التي 
بذلوها لإجناحه، وجهدهم املخل�ص للنهو�ص بامل�صتوى العلمي والعملي للخريجن اجلدد، فهم اأهل لل�صكر والتقدير 

ووجب علينا تقديرهم.”

املتدربة بيان يا�سني – الدورة التا�سعة:  �	
الربنامج التدريبي ال�صامل »اأ�صا�صيات العمل امل�صريف« من اأف�صل التجارب املفيدة التي مرت بي يف جمال  كان  “لقد 
اإدارة  لنا  ون�صقته  قررته  الذي  اجلديد  التدريبي  املو�صوع  اإلى  للتعرف  متحم�صة  اأ�صتيقظ  كنت  يوم  فكل  تخ�ص�صي، 
التدريب يف النقابة،  كان كل مو�صوع من املوا�صيع املطروحة م�صوق لل�صتماع  ومثري؛ وذلك يعود لفتقارنا اإلى اجلانب 
التدريبية  املوا�صيع  وتنوعت  تدرجت  امل�صريف،حيث  بالعمل  تخ�ص�صاتنا وحتديدًا  العملي يف 
يف هذا الربنامج من التعريف العام للعمل امل�صريف اإلى الت�صهيلت، ومن ثم اأنواع احل�صابات 
حتقيق  خللها  من  امل�صرف  ي�صتطيع  التي  والعمليات  امل�صتندية  فالعتمادات  امل�صرفية، 
ومكوناتها  امل�صارف  وموازنات  العامة  املوازنات  بن  الفروقات  فهم  كما متكننا من  الأرباح، 
من حيث املوجودات واملطلوبات، والتعرف اإلى اأخلقيات العمل امل�صريف، وتعليمات وت�صريعات 
البنك املركزي، ومن ثم موا�صيع تطوير املهارات ال�صخ�صية كاإدارة الوقت، والتفكري الإيجابي، 

واملقابلت الوظيفية، بالإ�صافة اإلى كيفية ك�صف التزوير والتزييف.
لييليينييقييابيية  اليييتيييابيييع  واليييعيييميييايل  واملييييييايل  املييي�يييصيييريف  اليييتيييدرييييب  مليييركيييز  واميييتييينييياين  �ييصييكييري  عييين  اأعيييييرب  اأن  اأود 
اليييعيييامييية عيييليييى اجلييييهييييود املييييعييييطيييياءة، والخييييتيييييييييارات امليييوفيييقييية لييلييمييوا�ييصيييييع وامليييييدربييييين امليييميييييييزيييين، واليييتيييي 
 اأدت اإلييييييى جنييييياح الييييربنييييامييييج، اإ�يييصيييافييية اإلييييييى اليييتيييعييياميييل املييييحييييرتف والييييييييودي الييييييذي غييمييرتيينييا بييييه اليينييقييابيية
بتوجيه ومتابعة م�صكورة من الدكتور “حيدر ر�صيد” رئي�ص النقابة، وال�صيد “حممد الطرزي” مدير التدريب، وكل 

العاملن فيها.”
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املتدربة دانا �سليم – الدورة التا�سعة:  �	
ال�صامل ب�صحبة  التدريبي  الربنامج  الدورة من  اأنه مت قبويل يف هذه  حظي  ح�صن  “من 
يف  للعاملن  العامة  النقابة  نظمته  والذي  اجلدد  اجلامعات  خريجي  من  زملئي  من  عدد 
امل�صارف والتاأمن واملحا�صبة للأخذ بيدهم لتدريبهم وتاأهيلهم ل�صوق العمل، ورفد الوطن 

مبوارد ب�صرية موؤهلة قادرة على خو�ص غمار �صوق العمل بثقة وح�صن اأداء.
التي افتقرنا لها  العملية  لقد كانت جتربة ناجحة بكل املقايي�ص، حيث تزودنا باملعلومات 
خلل املرحلة اجلامعية، ومتيز الربنامج بوجود طاقم من املدربن اخلرباء يف جمال العمل 

امل�صريف الذين مل ياألوا جهدًا باإطلعنا على خرباتهم املعرفية والعملية، وكان لنا ال�صرف يف التعرف اإليهم والتدرب 
على اأيديهم. ول ي�صعني اإل اأن اأتقدم بال�صكر اجلزيل للنقابة العامة للعاملن يف امل�صارف والتاأمن واملحا�صبة، ولكل 

من �صاهم يف اإجناح هذه الدورة من الربنامج.”

املتدرب اإبراهيم جميل - الدورة العا�سرة:  �	
والتاأمن  امل�صارف  يف  للعاملن  العامة  للنقابة  والتقدير  بال�صكر  “اأتقدم 
واملحا�صبة والإدارين واملدربن فيها للعطاء الذي قدموه للمتدربن خلل هذا 
الربنامج الرائع “اأ�صا�صيات العمل امل�صريف”، حيث وفرت لنا اإدارة التدريب 

الأجواء املثالية لنا.
يف  رفيع  اإداري  م�صتوى  ذوي  خرباء  مبدربن  الربنامج  هذا  يف  التقينا  لقد 
اإن  باأي معلومة، حيث  يبخلوا علينا  العملية، ومل  لنا معارفهم  لينقلوا  البنوك 
هذا الربنامج مبحتواه املتميز يدفع امل�صاركن فيه لتحديد اأهدافهم وميولهم، 
حيث مت طرح موا�صيع متنوعة يف غاية الأهمية كالعمليات، والت�صهيلت، والت�صريعات، والرقابة الداخلية، واملخاطر، 
والمتثال، وغريها من املوا�صيع التدريبية. اأكرر �صكري للنقابة ومركز التدريب التابع لها ملنحي هذه الفر�صة القيمة.”

املتدرب �سليمان اأبو ذوابة - الدورة العا�سرة:  �	
يف  للعاملن  العامة  النقابة  وموظفي  لإدارة  بال�صكر  اأتقدم  اأن  �صروري  دواعي  ملن  “اإنه 
امل�صارف والتاأمن واملحا�صبة على تنفيذهم لهذا الربنامج التدريبي والذي �صمل ب�صورة عامة 
كافة املهارات املعرفية وال�صخ�صية اللزمة لدخول القطاع املايل وامل�صريف من خلل مدربن 
ذوي خربات كبرية يف العمل البنكي، حيث تنوعت وتعددت يف هذا الربنامج من�صات التعلم، 
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ومل يكن هناك اأي نوع من امللل اأو الروتن اليومي، وكان يطل علينا كل يوم خبري م�صريف يف جمال العمل البنكي لينقل 
لنا خرباته املرتاكمة يف جمال العمليات امل�صرفية املختلفة.

اإنني على قناعة تامة باأن هذه الربامج التدريبية املحرتفة هي التي تك�صب امل�صاركن فيها امليزة التناف�صية التي توؤهلهم 
للح�صول على فر�ص عمل منا�صبه يف �صوق العمل.”

املتدربة حنني جمول - الدورة العا�سرة:  �	
“اأتقدم بجزيل ال�صكر والعرفان للنقابة العامة للعاملن يف امل�صارف والتاأمن واملحا�صبة على منحنا فر�صة التدريب 

التدريب يف  اإدارة  امل�صريف”، حيث هياأت  العمل  “اأ�صا�صيات  ال�صامل  التدريبي  الربنامج  يف 
النقابة للمتدربن الأجواء املثالية لهذا الربنامج للعمل كاأ�صرة عمل واحدة، كما اأتقدم ب�صكري 
واملوؤ�ص�صات  البنوك  العملية يف جمال عمل  باملعلومات  تزويدنا  على  املبدعن  املدربن  لكافة 
املالية، حيث كان هذا الربنامج قيمة م�صافة على ح�صيلتنا املعرفية اجلامعية، وكانت اأ�صبه 

بتطبيق عملي وحقيقي لدرا�صتنا يف كلية القت�صاد.
واأخريًا، فاإنني اأن�صح خريجي التخ�ص�صات امل�صرفية واملالية والإدارية مبحاولة اللتحاق 

مبثل هذا الربنامج ملا له من فائدة كبرية على ال�صعيد ال�صخ�صي واملعريف والعملي يوؤهلهم للمناف�صة القوية على فر�ص 
العمل.”

املتدرب يزن اأبو علي - الدورة العا�سرة:  �	
“لقد اأتاحت لنا فر�صة الن�صمام اإلى هذه الدورة املميزة اإ�صافة كبرية من خلل املعلومات القيمة املتعلقة بالعمليات 
الفر�صة  لنا  واأتاحت  الفوائد،  من  بالكثري  علينا  عادت  والتي  ال�صخ�صية  واملهارات  البنكية 
لتبادل اخلربات والتعارف والندماج والتعرف عن قرب اإلى واقع �صوق العمل، فهي ل تعتمد 
لنا  ي�صيف  مما  البنوك،  يف  العملي  التدريب  اأي�صًا  توفر  ولكن  النظري،  التعليم  على  فقط 
اخلربة العملية، وتوفر ل�صوق العمل عددًا من اخلريجن املدربن واملوؤهلن للعمل ب�صكل جيد.
واأتوجه بجزيل ال�صكر والتقدير والعرفان للهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملن يف امل�صارف 
والتاأمن واملحا�صبة وجميع القائمن على هذا الربنامج على منحي هذه الفر�صة للم�صاركة يف 
هذا الربنامج، وطرح مثل هذه الربامج التدريبية املتميزة والتي تعمل على اإك�صاب امل�صاركن 

فيها التاأهيل واخلربة املطلوبة يف �صوق العمل.”
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والبنك  القرو�ص  ل�صمان  الأردنية  ال�صركة  عت  وَقّ
قرو�ص  خماطر  �صمان  اتفاقية  الكويتي  الأردين 
ال�صركة مبوجبها  تقوم  النا�صئة،  ال�صغرية  امل�صاريع 
بتقدمي التغطية اللزمة للبنك عن خماطر القرو�ص 
للم�صاريع  الكويتي  الأردين  البنك  مين  املمنوحية 
الدكتور  التفاقية  وقييع  وقييد  النا�صئة،  ال�صغرية 
حممد اجلعفري مدير عام ال�صركة الأردنية ل�صمان 
عام  مدير  الأ�صمر  يا�صر«  »حممد  وال�صيد  القرو�ص 
اإدارة  عن  ممثلن  بح�صور  الكويتي  الأردين  البنك 
البنك وال�صركة يف مقّر الإدارة العامة للبنك الأردين 

الكويتي.
يف  وامل�صاهمة  العمل  فر�ص  تو�صيع  بهدف  التفاقية  توقيع  وجاء 
عليى  البنوك  حتفيز  خييلل  من  القت�صادية  التنمية  عجلة  دفييع 
تقدييم قرو�ص لتاأ�صي�ص هذه امل�صاريع اأو تو�صيعها، اأو رفع كفاءتها 
النتاجية، بحيث تقوم ال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص ب�صمان 
كافة  يف  ر�صميًا  امل�صجلة  النا�صئة  امل�صاريع  لهذه  املقدمة  القرو�ص 
الن�ساط منذ خم�س  والتي بداأت مبمار�سة  القطاعات االقت�سادية 

�صنوات وفقيًا لأحكام هذه التفاقية وملحقها.
د.  القرو�ص  ل�صمان  الأردنية  ال�صركة  اأكد مدير عام  من جانبه 
ل�صمان  متنوعة  برامج  تقدمي  اإلى  ال�صركة  �صعي  حممد اجلعفري 
اإلى  لفتًا  النا�صئة،  ال�صغرية  امل�صاريع  لأ�صحاب  خا�صة  القرو�ص 
اأهمية ال�صراكة ال�صرتاتيجية بن البنك الأردين الكويتي وال�صركة 
الأردنية ل�صمان القرو�ص، مثمنًا ان�صمام البنك الأردين الكويتي 
لربنامج �صمان متويل امل�صاريع ال�صغرية النا�صئة ملا يتمتع به البنك 
من قاعدة عملء وا�صعة على م�صتوى اململكة و�صجل حافل بتمويل 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة ذات القيمة امل�صافة العالية مما 
ان  وبييّن  الريادية.  للم�صاريع  املوجه  الإقييرا�ييص  منو  فر�ص  يدعم 
الربنامج ي�صمن 85% من قيمة القر�ص املمنوح للم�صروع النا�صئ 

وب�صقف ي�صل اإلى 250 األف دينار.
عام  مدير  الأ�صمر  يا�صر”  “حممد  ال�صيد  قال  املنا�صبة  وبهذه 
البنك  من  اإميانًا  جاء  التفاقية  توقيع  اأن  الكويتي  الأردين  البنك 
ب�صرورة دعم قطاع ال�صركات ال�صغرية النا�صئة باعتباره اأحد اأهم  
القطاعات احليوية والهامة التي ت�صهم يف دعم القت�صاد الوطني 
ودفع عجلة التنمية قدمًا، معربًا عن ثقته الكبرية بالعمل مع ال�صركة 
الأردنية ل�صمان القرو�ص كواحدة من اأهم ال�صركات لتقدمي اأف�صل 
اخلدمات امل�صرفية لعملء البنك ومبا يعك�ص حر�ص اإدارة البنك 
على تلبية طموحات وتطلعات العملء من خلل اأف�صل ال�صراكات 

موؤكدًا على �صعي البنك امل�صتمر لتقدمي الأف�صل لعملئه.
البنك  قييادهييا  حثيثة  جهود  ثمرة  هييو  الربنامج  هييذا  اأن  يذكر 
“حمافظ  فريز  زييياد  الدكتور  معايل  برعاية  الأردين  املييركييزي 
مع  التفاقيات  توقيع  واأن  املركزي” منذ مطلع عام 2017  البنك 
البنوك امل�صاركة بالربنامج ياأتي ترجمة ل�صرتاتيجيته الهادفة اإلى 
تقدمي  خلل  من  والنا�صئة  وال�صغرية  املتو�صطة  املوؤ�ص�صات  دعم 
التمويل الالزم لهم وب�سروط اأف�سل، ومبا ي�ساعدهم على النهو�س 
باأعمالهم وتعزيز تواجدهم يف ال�صوق وتوفري فر�ص عمل جديدة، 

وتعزيز منو القت�صاد الوطني.

األردنية لضمان القروض والبنك األردني الكويتي 
يوقعان اتفاقية تعاون للمشروعات الناشئة

من حفل التوقيع
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اأعلن بنك الإ�صكان للتجارة 
والييتييمييويييل، الييبيينييك الأكييييرث 
اململكة،  يف  اإنت�صارًا  والأو�صع 
اإجمايل  يف  منو  حتقيقه  عن 
لي�صل   %3.5 بن�صبة  الدخل 
اإلى 361.0 مليون دينار لعام 

.2019
قبل  اأربيياحييًا  البنك  وحقق 
 2019 الييعييام  يف  اليي�ييصييريييبيية 
دينار،  مليون   132.2 بلغت 

�صايف  بلغ  فيما   ،2018 لييعييام  دييينييار  مليون   132.0 مقابل 
مليون   94.5 مقابل  دييينييار  مليون   83.7 املتحققة  الأربييياح 
قرار  �صوء  يف  وذلييك   ،2018 العام  خييلل  حتقيقها  مت  دينار 
البنك بالتحوط اإزاء �سدور قرار ق�سائي اإبتدائي قابل للطعن 
والإ�صتئناف من اإحدى املحاكم الإبتدائية يف اجلزائر بفر�ص 
والتمويل/اجلزائر  للتجارة  الإ�صكان  بنك  على  مالية  غرامة 
البنك  وقناعة  امل�صرفية  الإجييراءات  �صلمة  من  الرغم  على 
التامة بقوة و�صلمة الو�صع القانوين خلل مرحلة الإ�صتئناف.
وقد وا�صل البنك خلل العام 2019 حتقيق معدلت منو جيدة 
يف خمتلف موؤ�صراته املالية، حيث ارتفع اإجمايل الدخل املتاأتي 
من العمليات البنكية الرئي�صية بن�صبة 3.5% لي�صل اإلى 361.0 
مت  دينار  مليون   348.8 مع  مقارنة   ،2019 لعام  دينار  مليون 
القطاعات  حتقيقها خلل عام 2018، وذلك بدعم من كافة 
لتنويع  نتيجة  العام،  خلل  قويًا  منوًا  �صجلت  التي  الت�صغيلية 
م�صادر الدخل وتعزيز الكفاءة الت�صغيلية للعمليات. كما ارتفع 
اإجمايل املوجودات بن�صبة 1.7% لي�صل الى 8.4 مليار دينار 

كما يف نهاية عام 2019.
بنك  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  اأكد  النتائج،  على هذه  تعقيبه  ويف 

عبدالإله  ال�صيد  الإ�ييصييكييان، 
متكن  البنك  اأن  اخلييطيييييب، 
قوية  مالية  نتائج  حتقيق  من 
التحديات  ميين  الييرغييم  على 
واليييييييظيييييييروف الإقيييليييييييمييييييية 
مبينًا  ال�صعبة،  والقت�صادية 
اأن هذه النتائج توؤكد على قوة 
على  وقدرته  ومتانته  البنك 
احلييفيياظ عييلييى مييركييز مييايل 
يف  لل�صتمرار  ومتوازن  قوي 

اأداء دوره احليوي يف تعزيز النمو الإقت�صادي يف اململكة.
اأقّر  قد  البنك  اإدارة  باأن جمل�ص  ال�صيد اخلطيب  اأو�صح  كما 
يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 2020/1/23 البيانات املالية للبنك 
لعام 2019 بعد اأن متت مناق�صتها، واأو�صى للهيئة العامة بتوزيع 
القيمة  من   %15 بن�صبة  امل�صاهمن  ال�صادة  على  نقدية  اأربيياح 

الأ�صمية لل�صهم عن العام 2019.
الإ�صكان،  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  اأو�صح  فقد  جانبه،  من 
عن  البنك  لأداء  املتحققة  النتائج  اأن  ال�صفدي،  عمار  ال�صيد 
العام 2019 توؤكد ملءة البنك و�صلمة وجودة اأ�صوله بف�صل 
ارتفع  حيث  ومطلوباته،  البنك  ملييوجييودات  الفعالة  الإدارة 
اإجمايل املوجودات بن�صبة 1.7% لي�صل الى 8.4 مليار دينار 
قاعدته  مبتانة  البنك  يتمتع  كما   ،2019 عييام  نهاية  يف  كما 
الراأ�صمالية، حيث بلغت ن�صبة كفاية راأ�ص املال 17.25% وبلغت 
ن�صبة ال�صيولة 128%، وهما اأعلى من احلد الأدنى املطلوب من 

البنك املركزي الأردين وجلنة بازل.
�لبنك  ملو�فقة  وتخ�صع  �أول��ي��ة  �لنتائج  ه��ذه  ب��اأن  “علما 

املركزي الأردين”.

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 15 % أرباحًا على المساهمين
ارتفاع إجمالي الدخل لبنك اإلسكان بنسبة 3,5 % ليصل إلى 361 مليون دينار 

132 مليون دينار األرباح قبل الضريبة و 84 مليون دينار صافي األرباح 

عبدالإله اخلطيب 
 رئي�س جمل�س الإدارة

عمار ال�سفدي
الرئي�س التنفيذي
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إنجازات هامة لنقابة العاملين في البناء

ال�سركة  مع  النقابة  وقعته  الذي  التفاق  ت�سمن 
التنفيذي  رئي�سها  ال�سركة  عن  نيابة  وقعه  والذي 
ال�سيد »�سمعان �سمعان«، وعن النقابة ال�سيد »حممود 

احلياري« رئي�س النقابة العامة البنود الآتية:
تلتزم ال�صركة بدفع راتب �صهر و 80% من ال�صهر عن ( 1

كل �صنة خدمة للعاملن املراد اإنهاء خدماتهم والبالغ 
التقاعد  �صن  بلغوا  والذين  عامل،   )200( عددهم 
اأدنى  بحد  الجتماعي  ال�صمان  قانون  ح�صب  املبكر 
)50( األف دينار، وحد اأعلى )150( األف دينار اأردين.

تلتزم ال�صركة بالإبقاء على التاأمن ال�صحي املتعارف ( 2
نظام  وح�صب  خدماتهم  اإنهاء  املراد  للعاملن  عليه 

اخلدمات الطبية املعمول به يف ال�صركة.
اأن ( 3 على  اإيداعه  تاريخ  من  اعتبارًا  العقد  هذا  ي�صري 

هذا  يف  عليها  املن�صو�ص  م�صتحقاتهم  العمال  يعطى 
الأولى )50%( خلل �صهر كانون  العقد على دفعتن؛ 
خلل  املتبقية   )%50( الثانية  والدفعة  2020م،  ثاين 

�صهر اآب 2020م.
العمالية ( 4 املحاكم  وقرارات  التفاقيات  جميع  تكون 

ال�صابقة ملزمة للطرفن.
اتفاقًا  البناء  يف  للعاملني  العامة  النقابة  وقعت  كما 
عن  وقعها  وقد  الأردن،  باطون  لفارج  �سركة  مع  جماعيًا 
وعن  �سعيد«،  فاروق  “علي  ال�سيد  العام  املدير  ال�سركة 
توقيع  مت  وقد  �حلياري«،  »حممود  �ل�شيد  رئي�شها  �لنقابة 
التفاق بتاريخ 2019/9/12 حيث ت�سمن البنود الآتية:

مت اعتماد نظام �صندوق الدخار من قبل هيئة املديرين ( 1
قبل  من  املقرتحة  التعديلت  يف  النظر  يتم  اأن  على 
وزارة العمل بعد اطلع املخت�صن على ال�صيا�صة، حيث 
قبل  متت  التي  ال�صهرية  القتطاعات  كافة  �صتحت�صب 
بالنظام  امل�صرتك  املوظف  ر�صيد  من  النظام  اعتماد 
وذلك ابتداء من تاريخ اأول اقتطاع فعلي لكل موظف؛ 

تبعًا للم�صادقة عليه من قبل وزارة العمل.
تقل ( 2 الذين  املوظفن  رواتب  زيادة  �صيتم  ا�صتثنائيًا، 

رواتبهم الأ�صا�صية ال�صهرية عن 500 دينار )با�صتثناء 
املوظفن العاملن بوظائف اإدارية واإ�صرافية( اعتبارًا 

من 2019/06/01 على النحو الآتي:
زيادة على الراتب الأ�صا�صي مبقدار )10 دنانري( أ. 

ملن يرتاوح تقييمه ال�صنوي لعام 2018 بن 85% و 
.%100

زيادة على الراتب الأ�صا�صي مبقدار )7.5 دينار( ب. 
ملن يرتاوح تقييمه ال�صنوي لعام 2018 بن 70% و 

.%84.9
تقييمه ج.  كان  ملن  الراتب  زيادة على  اأي  ي�صتحق  ل 

اأقل من 70% لعام 2018.
يتم �صرف مكافئة مالية مقدارها راتب اأ�صا�صي واحد ( 3

العمل  يف  اأمت  وقد  ال�صركة،  لدى  خدماته  انتهت  ملن 
لديها )20 �سنة( مت�سلة ب�سرط موافقة املدير العام، 
املادة  املوظف مت �صمن  اإنهاء خدمات  يكون  األ  وعلى 

28 من قانون العمل.

للعاملني  العامة  النقابة  حققت 
�سركة  لعمال  هامًا  اإجنازًا  البناء  يف 
من  وذلك  �الأردنية؛  �الإ�شمنت  الفارج 
مع  جماعية  اتفاقية  توقيع  خالل 

اإدارة ال�سركة.
حممود احلياري - رئي�س النقابة
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نشاطات النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات

بالبرتول  للعاملني  العامة  النقابة  متار�س 
اللجان  من  العديد  خالل  من  والكيماويات 
اأبرزها  خمتلفة  ن�ساطات  لها  التابعة  النقابية 
منت�سبيها  م�سالح  عن  الدفاع  اأجل  من  العمل 
وحتقيق  والكيماويات،  البرتول  قطاعات  يف 
يح�سلون  حقوقهم التي  على  م�ستمرة  تعديالت 
منح  على  احل�سول  الن�ساطات  هذه  ومن  عليها. 
ومنح  املختلفة،  الفروع  يف  العاملني  لأبناء 
واإعفاء  جامعية،  قرو�سًا  الطلبة  من  العديد 
�جلامعية،  �لر�شوم  من  ن�شبة  من  �لعاملني  �أبناء 
وعقد ور�س عمل داخلية وخارجية مع النقابات 
توقيع  خالل  من  الأخرى  الدول  يف  ال�سبيهة 

بروتوكولت للتعاون امل�سرتك.

الدفاع عن  تتمثل يف  النقابة  ن�صاطات  اأبرز  اأن  على 
م�صالح العمال من خلل توقيع التفاقات اجلماعية مع 
العاملن  النقابة  متثل  التي  وال�صركات  امل�صانع  اإدارات 

فيها، ومن هذه التفاقات اجلماعية التي وقعتها النقابة 
خلل عام 2019 التفاق اجلماعي الذي مت توقيعه من 
خلل اللجنة النقابية للعاملن يف �صركة م�صفاة البرتول 

الأردنية، والذي ت�صمن ما يلي:

بن�صبة  ال�صركة  ملوظفي  الأ�صا�صية  الرواتب  زيادة    )1 
)7.5%( على األ تقل قيمة الزيادة عن )25( ديناًرا 

�صهريًا.
للموظف  ال�صخ�صية  املعي�صة  غلء  علوة  زيادة   )2 

مبقدار )25( ديناًرا �صهريًا.
عليه  هي  مما   )%25( بن�صبة  املناوبة  علوة  زيادة   )3 

حاليًا.
زيادة علوة اخلربة بواقع )5%( مما عليه حاليًا.  )4 

ت�صري بنود هذه التفاقية اعتبارًا من 2019/1/1م   )5 
ملن كان على راأ�ص عمله بتاريخ 2019/3/11م.
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و برعاية وزير العمل المصري 
النقابة توقع بروتوكواًل للتعاون مع نقابة العاملين 
في الصناعات الغذائية في جمهورية مصر العربية

بروتوكوًل  الأردن  يف  الغذائية  ال�صناعات  يف  للعاملن  العامة  النقابة  وقعت 
العمل  وزير  برعاية  الغذائية يف م�صر  ال�صناعات  العاملن يف  نقابة  مع  للتعاون 
امل�صري »حممد �صعفان« مت التاأكيد فيه على دعم مواقف وقرارات كل منهما يف 
املحافل املختلفة، وتبادل اخلربات النقابية، وتنظيم دورات تدريبية وور�ص عمل 
والدوريات  الن�صرات  وتبادل  النقابية،  الزيارات  وتبادل  النقابتن،  بن  متبادلة 

وال�صحف ذات ال�صلة باأن�صطة واأعمال كل منهما.
اأبو خ�صرا« رئي�ص  »اأحمد  ال�صيد  الأردنية  النقابة  الربوتوكول عن  ووقع على 
العامة  النقابة  رئي�ص  ال�صيد »خالد عي�ص«  امل�صرية  النقابة  العامة، وعن  النقابة 

للعاملن يف ال�صناعات الغذائية.

النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية 

توقع على ملحق اتفاق مع شركة الثلج والصودا والكازوز األردنيـة

ا�صتكمالً للتفاق اجلماعي املوقع بن النقابة العامة للعاملن 
بال�صناعات الغذائية وبن �صركة الثلج وال�صودا والكازوز الأردنيية 
بتاريخ 2019/1/2، وقع الطرفان على ملحق للتفاق وذلك بتاريخ 
 2019/9/1 تاريخ  من  اعتبارًا  اأحكامه  وت�صري   ،2019/10/10
على األ يتيرتب على هذا امللحق اأي تاأثري اأو تعدييل على عقود العميل 
ال�صارية بن ال�صركة وموظفيها، وقد ت�صمن امللحق الذي وقعه نيابة 
عن ال�صركة ال�صيد »ن�صال حمام« املدير العام، وال�صيد »معت�صم 
اأبو  »اأحمد  ال�صيد  النقابة  وعن  قدوره«،  »ربى  وال�صيدة  �صلمة«، 

خ�صرا« رئيي�ص النقابة العامة، والآن�صة »ب�صرى ال�صلمان« ما يلي:
 L3 صرف مائة دينار اإكرامية لكافة امل�صتخدمن من درجة�   )1
فما دون ول ت�صمل العاملن اخلا�صعن لنظام تقييم الأداء 

)PDR( من درجة L4 فما فوق، ويف حال حتقيق اأكرث من الهدف املخطط له لعام 2019 ف�صيتم �صرف اإكرامية اأخرى بقيمة مائتي 
دينار لكافة امل�صتخدمن من درجة L3  فما دون، وي�صتثنى من هذه الإكراميات اأي �صخ�ص خمالف مليثاق قواعد ال�صلوك يف ال�صركة.

رفع اإجازة الأبوة من )يوم( اإلى )3 اأيام( عند ولدة الطفل.  )2  
رفع اإجازة الزواج من )3 اأيام( اإلى )5 اأيام(.  )3  




