الرحاحلة
زيادة رواتب
متقاعدي
الضمان
بنسبة

%2.74
العدد الثاني عشر

نشرة إخبارية  -إلكترونية  -شهرية (أيار )٢٠١٩ -

الرحاحلة يفتتح المقر الجديد
لضمان الطفيلة ويعلن ترقيته
إلى فرع

ّ
مسلم :أدعوكم لعدم
اللجوء إلى التقاعد المبكر
بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان االجتماعي

الضمان تعقد ورشة إقليمية حول الوقاية من المخاطر المهنية

الصبيحي :دور الضمان يتعاظم في المناطق الفقيرة للحد
من فقرها
Social Security Investment Fund’s assets grow by %2.7 in 1st quarter
الضمان تصرف ( )1.9مليون دينار بدل تعطل عن العمل عن شهر آذار

الناطق الرسمي :الضمان في وضع مالي مريح ومظلته تغطي
 %64من قوة العمل

الرحاحلة :زيادة رواتب متقاعدي الضمان بنسبة
 %2.74وبكلفة سنوية ( )12مليون دينار
أعلنــت املؤسســة العامــة للضــان
االجتامعي عن نسبة الزيادة السنوية
لرواتــب متقاعدي الضامن االجتامعي
البالغــة  %2.74اعتبــارا ً مــن
.2019/5/1
وقــال مديــر عــام املؤسســة
الدكتــور حــازم الرحاحلــة يف مؤمتــر
صحفي ُعقد يف املؤسسة بحضور عدد
مــن كبــار موظفــي املؤسســة ورئيس
الجمعيــة األردنية ملتقاعــدي الضامن
االجتامعــي محمــد عربيــات لإلعــان
عــن هــذه الزيــادة بأنهــا اســتحقاق
قانــوين ،حيــث نــص قانــون الضــان
االجتامعــي رقــم  1لســنة 2014
عــى ربــط راتــب التقاعــد وراتــب االعتــال بالتضخــم أو مبعــدل النمو
الســنوي ملتوســط األجــور أيهام أقل وبســقف عرشين دينــارا ً حدا ً أعىل
وذلــك يف شــهر أيــار مــن كل ســنة.
وأضــاف بــأن معــدل النمــو يف مــؤرش األســعار للمســتهلك (مقيــاس
التضخــم) لعــام  2018بلــغ ( )%4.46وفقـاً لدائــرة اإلحصــاءات
العامــة ،وأن معـ ّدل النمــو يف متوســط األجور بلــغ ( ،)%2.74حيث
إ ّن متوســط أجــور املؤمــن عليهــم املشــمولني بالضــان االجتامعي لعام
 2017بلــغ ( )511دينــارا ً ،فيــا بلــغ لعــام  )525( 2018دينارا ً
وفقـاً لبيانــات املؤسســة ،وبالتــايل فــإن معــدل منو متوســط األجــور هو
( ،)%2.74وبذلــك قـ ّررت املؤسســة أن تكون زيــادة رواتب التقاعد
ورواتــب االعتــال بنســبة ( )%2.74حيــث نــص القانون بــأن تؤخذ
النســبة األقل ،وســيكون ســقف هــذه الزيــادة ( )21.46دينــارا ً ،بعد
أن تــم ربــط الســقف املحــدد قانونـاً بعرشيــن دينــارا ً بنســبة التضخــم،
حيــث كان الســقف يف العــام املــايض ( )20.85دينــار.

٢

وبـ ّـن الرحاحلــة أن عــدد املتقاعديــن الذيــن سيســتفيدون مــن هذه
الزيــادة بلــغ ( )95600متقاعــدا ً عــى قيــد الحيــاة ،و( )109آالف
وريــث مســتحق بكلفــة شــهرية بلغــت (مليــون) و( )14ألــف دينار،
وبكلفــة إجامليــة ســنوية لهــذه الزيادة بقيمــة ( )12مليونـاً و ()44
متوســط الزيــادة للمتقاعــد ( )7.75دينارا ً.
ألــف دينــار ،حيــث بلغ ّ
وأشــار إىل أن زيــادة التضخــم الســنوية ملتقاعــدي الضــان تشــمل
رواتــب الشــيخوخة والعجــز الطبيعــي الــكيل والجــزيئ والعجــز اإلصــايب
الــكيل (العجــز الناشــئ عــن إصابــة عمــل) ،والوفــاة الطبيعيــة ،والوفاة
اإلصابيــة ،أمــا بخصــوص رواتب التقاعـــد املبكر ورواتــب العجز اإلصايب
الجــزيئ فتشــملها زيــادة التضخــم عنــد إكــال كل متقاعد مــن أصحاب
هــذه الرواتــب ســن  60عامـاً بالنســبة للذكــور و  55عامـاً بالنســبة
لإلنــاث ،أو يف حــال الوفــاة ،مشـرا ً إىل أن ( )44305متقاعدين مبكرا ً

ســيحصلون عــى هــذه الزيــادة كونهــم أكملــوا ســن الســتني للذكــور
أو الخامســة والخمســن لإلنــاث ،أو بســبب وفــاة متقاعــد املبكــر ،وأكد
أن الزيــادة املقــررة ســوف تُــرف ضمــن رواتــب متقاعــدي الضــان
االجتامعي لشــهر أيــار القادم.
وأضــاف الرحاحلــة بــأن كل مــن يحصــل عــى راتــب تقاعــدي بعــد
تاريخ  2019/5/1ســيتم ربط راتبه بالتضخم يف شــهر أيار من العام
القادم.
وفيام يتعلق بالحد األعىل لألجر الذي تحتسب عىل أساسه اشرتاكات
الضــان خــال عــام  ،2019أشــار الرحاحلة إىل أنه أصبــح ()3328
دينــارا ً بعــد ربطــه بالتضخــم ،كام أصبــح الحد األعىل لبــدل التعطل عن
العمــل لعــام  2019بعــد ربطــه بالتضخــم ( )555دينــارا ً شــهرياً.
ومــن الجديــر ذكــره أن زيــادة التضخــم التــي رصفتها املؤسســة العام
املايض كانت بنسبة (.)%1.59
مــن جانــب آخــر أشــار الرحاحلــة إىل أن مجلــس إدارة املؤسســة
وافق عىل تأجيل األقســاط الخاصة بســلف متقاعدي الضامن املستحقة
عــن شــهر أيــار القــادم إىل مــا بعــد آخــر قســط مســتحق عليهــم ،دون
ترتيــب أي فوائــد إضافيــة ناتجــة عــن هــذا التأجيــل ،وذلــك يف إطــار
التســهيل عــى املتقاعديــن والتخفيف مــن التزاماتهم املالية خالل شــهر
رمضان املبارك وعيد الفطر ،ويشــمل ذلك املســتفيدين من هذه السلف
وعددهــم ( )23ألــف متقاعــد حصلــوا عــى ســلف بقيمــة إجامليــة
بلغــت( )74مليــون دينار .كام يأيت ذلك متاشــياً من تو ّجهات الحكومة
يف التخفيــف عىل املواطن خالل الشــهر الفضيل ،واســتجابة لطلب عدد
مــن اإلخــوة املتقاعدين والجمعية األردنية ملتقاعدي الضامن االجتامعي
التي خاطبت املؤسســة بهذا الخصوص.

المثلى لجمهور المؤسسة
الرزاز يوجه بتقديم الخدمة ُ

الرحاحلة يفتتح المقر الجديد لضمان الطفيلة ويعلن ترقيته
إلى فرع
قــال مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان
االجتامعــي الدكتور حــازم رحاحلة أن املؤسســة
تهــدف إىل الســعي الدائــم لتقديــم خدمــات
متميــزة وفُضــى لجمهورهــا وذلــك تنفيــذا ً
لخطتهــا االســراتيجية واســتجابة لتوجيهــات
رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز وترجمــة
لربنامــج أولويــات عمــل الحكومــة بتعزيــز
منظومــة الخدمات املقدمــة للمواطن وترسيعها
وتخفيــف األعبــاء عــى متلقــي الخدمــة يف كل
مــكان باململكــة.
جــاء ذلــك خــال افتتاحــه ملقــر إدارة فــرع
ضــان الطفيلــة الجديــد بالتزامــن مــع عيــد
العامل العاملي بحضور محافظ الطفيلة بالوكالة
عــاد الرواشــدة ورئيــس البلديــة الدكتــور عــودة الســوالقة وعــدد
مــن املســؤولني يف املحافظــة والــذي يقــع يف مبنــى بلديــة الطفيلــة
الكــرى بوســط املدينــة بعــد أن قــررت املؤسســة ترقيتــه مــن مكتــب
ضــان إىل إدارة فــرع ملســاواته ببقيــة فــروع الضــان يف املحافظــات
األخرى وتجهيزه الســتقبال املراجعني وتقديم خدمات تأمينية متكاملة
للمنشــآت واملؤمــن عليهم.
وأكــد الرحاحلــة بــأن هــذا التح ّول مــن مكاتــب إىل فــروع واالنتقال
إىل أماكن ومواقع واســعة ســيعالج مشــكلة محدودية وضيق مســاحة
املكاتــب مــن خــال إيجاد فروع مناســبة وأكرث اتســاعاً مبا ينســجم مع
التزامهــا بالئحــة حقــوق متلقي الخدمة التــي أق ّرتها املؤسســة وتراقب
تطبيقهــا يف جميــع فروعهــا ومكاتبهــا والتــي تض ّمنــت ضمــن محاورها
توفري األماكن املناســبة لتقديم خدمة متميّزة وفق أعىل معايري الجودة
املمكنــة وتتوافــر عــى كافــة الخدمــات والتســهيالت لراحــة مراجعــي
املؤسســة ،ومتكني موظفيهــا من تقديم الخدمة الالئقــة واملميزة لتلبية
احتياجات جمهورها من املراجعني ،إضافة إىل توسيع صالحيات الفروع
ورفــع مســتوى الجاهزية الفنية لها من خالل تحســن مهارات االتصال
لدى موظفيها ،وتقديم الخدمة الشاملة واملتميزة وتجذير ثقافة خدمة
العمــاء وتحفيــز املوظفني عىل رفع مســتوى أدائهــم واالرتقاء به.
وبني أن توجه املؤسســة الحايل يســر نحو التطوير والحداثة ومواكبة
تكنولوجيــا العــر ،وصــوالً إىل رىض متلقــي الخدمة مــن مؤمن عليهم
ومتقاعدين ومنشــآت ومراجعني الذي يتصدر أولويات وقيم املؤسســة
ويعــد مبثابــة ركيــزة أساســية ال نتهــاون بهــا ومبــا يســهم يف تحقيــق
األهــداف االجتامعيــة واالقتصاديــة وتعزيــز الثقــة والعدالــة مــا بــن
املؤسســة وجمهورها يف كافة املحافظات واملناطق عىل أرض الوطن.
وعــر الرحاحلــة عــن ســعادته ملــا وصلت إليه املؤسســة من انتشــار
وتوســع جغرايف يف مختلف محافظات اململكة خدم ًة لالقتصاد الوطني

ؤسســة ( )22فرع ـاً ومديريــة
وألبنــاء املجتمــع املحــي ليصبــح لل ُم َّ
ومكتباً ،مشـرا ً أن تحويل مكتب الطفيلة إىل فرع ســينعكس باإليجاب
عــى املحافظــة مبــا ســيقدمه مــن خدمــات تأمينيــة تتمثــل باســتقبال
طلبــات التَّقاعد والتَّعويضــات واألمومة والتَّعطل عن العمل ومتابعتها،
واســتقبال ورصف معامــات إصابــات العمــل ،وإنجــاز معامــات
االشـراك االختيــاري وكذلك التَّفتيش عىل املنشــآت وشــمولها وتحصيل
االشـراكات ومتابعة املنشــآت التــي تتبع للفرع.

وأشــار إىل أن هــذا التحـ ّول إىل إدارة فــرع ســوف يفتح ( )5شــواغر
جديــدة لدعــم الكادر البرشي يف الفرع وســوف تُ أل هذه الشــواغر من
أبنــاء الطفيلــة بالتنســيق مــع ديــوان الخدمــة املدنية.
بــدوره اســتعرض مديــر ضــان الطفيلــة أحمــد محاســنة الخدمــات
التــي يقدمهــا الفرع للجمهور ،واملديريات واألقســام التي يضمها ،مبيناً
أن عــدد املنشــآت الفعالــة التابعــة للفرع تبلغ ( )933منشــأة يعمل
فيهــا ( )3259مؤمنـاً عليــه عــى رأس عملهــم حالياً ،فيــا يبلغ عدد
املشــركني اختياريـاً الفعالــن ( )410مشــركني.
وه َّنــأ الرحاحلــة عــال األردن مبناســبة عيــد العـ ّـال العاملــي ،مبينـاً
أن املؤسســة تعمــل مــن أجــل ضــان اجتامعــي شــامل يقــدم حاميــة
اجتامعيــة للفــرد واألرسة ويهتــم بكافــة فئــات املجتمع ،ويشــمل كافة
األفـراد العاملــن يف القطاعــن العــام والخــاص ،باإلضافــة إىل أصحــاب
العمــل والــركاء املتضامنني العاملني يف منشــآتهم والعاملني لحســابهم
الخاص.
كل حســب
العمل ٌ
ووجــه رســالة شــكر وتقديــر واحـرام إىل جميــع ّ
موقعــه ملــا يبذلونــه من جهد إلنتاج ســلع ٍة ،أو تقديم خدمـ ٍة ،مبيناً أن
العمــل هو أداة اإلنتاج ويســاهم يف ازدهار اقتصــاد الدولة وأن العامل
جــزء مهــم يف سلســلة حلقات اإلنتاج وتقديرنا لــه ولعمله يعطيه الثقة
بنفســه ويحثّــه عــى تقديــم مزيــد مــن العطــاء ،وبالتــايل فقــد ســعت
حكومــات الدول إىل توفري الحامية االجتامعيــة للطبقة العاملة....... ،
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 ......وتحقيــق األمــن االقتصــادي لهــم وألرسهــم مــن خــال إيجــاد
مؤسســات تعنــى بالتأمينــات االجتامعيــة التــي ترعاهــم ،وتحفــظ لهــم
حقوقهــم.
وأفــاد الرحاحلــة أن الضــان االجتامعــي يوفــر الحاميـــة للعاملــن
يف قطاعــات العمــل ومؤسســاته الكبــرة والصغــرة عــى حـ ٍـد ســواء
وتأمينهــم بالرواتــب التقاعديــة عندمــا يكملــون مــدد االشــراك
املطلوبــة ،وكذلــك تأمــن الحاميــة للعاملــن وألف ـراد أرسهــم الذيــن
يتعرضــون للعجــز أو الوفــاة الطبيعيــة مــن خــال توفــر رواتــب
االعتــال أو الوفــاة الطبيعيــة لهــم وألفــراد أرسهــم املســتحقني،
باإلضافــة إىل حاميــة العاملــن يف قطاعــات العمــل الصغــرة مــن
مخاطــر إصابــات العمــل ،وبخاصــة الذيــن تنطــوي أعاملهــم وحرفهــم
عــى الكثــر مــن املخاطــر ،وتوفــر رواتــب العجــز اإلصــايب لهــم أو
رواتــب الوفــاة اإلصابيــة للمســتحقني مــن ورثتهــم ،إضافــة إىل توفــر

العنايــة الطبيــة الكاملــة للمصابــن.
واســتثمر الرحاحلــة هــذه املناســبة بدعــوة جميــع العاملــن عــى
أرض اململكــة عــى اختــاف جنســياتهم باملبــادرة إىل التأكــد مــن
شــمولهم بالضــان االجتامعــي ملــا يشــكله لهــم وألرسهــم مــن حاميــة
اجتامعيــة آنيــة ومســتقبلية ،مطالبـاً كافــة أصحــاب العمــل يف جميــع
القطاعــات االقتصاديــة يف اململكــة بــرورة إرشاك العاملــن لديهــم
بالضــان امتثــاالً لقانــون الضــان االجتامعــي وكذلــك االهتــام
بقضايــا الســامة والصحــة املهنيــة ورضورة توفــر بيئــة عمــل آمنــة
لعاملهــم يف كافــة القطاعــات حفاظ ـاً عــى حياتهــم وســامتهم ،كــا
حــث املغرتبــن األردنيــن يف مختلــف دول العــامل عــى رضورة اإلرساع
باملبــادرة إىل االشـراك بصفــة اختياريــة بالضــان ملســاواتهم بالعاملــن
عــى أرض الوطــن.

الضمان توقف رواتب ( )100متقاعد مبكر من ذوي الرواتب
العالية عادوا إلى العمل دون إبالغها

٤

قــال مديــر املركــز اإلعالمــي والناطــق الرســمي باســم املؤسســة
العامــة للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحــي بــأن املؤسســة بــدأت
بتنفيــذ حملــة تفتيــش عــى املنشــآت التــي تُشـغّل متقاعــدي ضــان
مبكــر دون أن تقوم بشــمولهم بالضامن التزامـاً بأحكام قانون الضامن
االجتامعــي النافــذ الــذي ســمح للمتقاعد مب ّكـرا ً بالجمع بــن جزء من
راتبــه التقاعــدي مــع أجــره مــن العمــل عنــد عودتــه لعمــل مشــمول
بأحــكام قانــون الضــان االجتامعــي وضمــن رشوط وضوابــط محددة
يف حــال كان املتقاعــد ال يزال دون ســن الســتني بالنســبة للذكر ،ودون
الخامسة والخمسني بالنسبة لألنثى ،مام يُع ّد إسهاماً يف متكني املتقاعد
املبكر من تحسني راتبه التقاعدي مستقبالً ،وتشجيعه عىل العودة إىل
العمل لتحســن ظروف حياته املعيشــية.
وأوضــح الصبيحــي أن الحملــة تركّــز عــى متقاعــدي املبكــر
وال سـ ّيام أصحــاب الرواتــب التقاعديــة العالية ،كاشــفاً أنه تــم إيقاف
رواتــب التقاعــد لحــوايل ( )100متقاعــد مبكر يزيــد راتب كل منهم
عــى ألــف دينــار ،مــن ضمنهــم ( )5متقاعدين يصل راتــب كل منهم
إىل بضعــة آالف ،اكتشــفت املؤسســة أنهــم يعملــون منــذ فــرة طويلة
بعــد اســتحقاقهم للتقاعــد املبكــر دون إبالغهــا بذلك ،ما يعـ ّد مخالفة
رصيحــة ألحــكام القانــون ،حيــث ســتقوم املؤسســة باســرداد مجموع
الرواتــب التقاعديــة التــي رصفتهــا لهم خالل فــرة العــودة للعمل مع
فوائدهــا القانونيــة ،مضيفـاً أن املبالــغ التي ســيتم مطالبتهــم بها تصل
إىل مئــات اآلالف مــن الدنانري ،إضافة إىل مطالبة املنشــآت التي قامت
بتشــغيلهم ومل تقم بشــمولهم بالضامن بدفع غرامة بنســبة ()%30
مــن مجمــوع األجــور التــي رصفتهــا لهــم عــن الفرتة التــي عملــوا فيها
لديهــا ،إضافــة إىل كامــل االشــراكات املســتحقة عــن تلــك الفــرة
والغرامــات والفوائــد املرتتبــة عــى ذلــك وفقاً ألحــكام قانــون الضامن
االجتامعي.
وأضــاف بأنــه وعــى الرغــم مــن تشــجيع املؤسســة ملتقاعــدي

املبكــر عــى العــودة إىل ســوق العمــل والشــمول بالضامن مــن جديد
ّإل أن قلّــة منهــم عــادوا إىل العمــل وقامــوا بإبــاغ املؤسســة بعودتهم
إىل العمــل وتم شــمولهم بالضامن واســتطاعوا أن يجمعــوا ما بني جزء
مــن راتبهــم التقاعــدي مع أجرهم مــن العمل الجديد ،كاشــفاً أن عدد
هــؤالء ال يزيــد عــى ( )500متقاعد ،مشـرا ً أن قانــون الضامن أجاز
لــأردين الحاصــل عــى راتــب التقاعــد املبكــر والــذي مل يكمــل ســن
الســتني بالنســبة للذكر ،أو ســن الخامســة والخمسني بالنســبة لألنثى،
العودة إىل سوق العمل مشموالً بأحكام قانون الضامن مع الجمع بني
نســبة مــن راتبــه التقاعــدي وأجــره مــن العمــل وفــق رشوط تتمثــل
يف أن يكــون املتقاعــد قــد انقطــع عــن العمــل ملــدة  24شــهرا ً مــن
تاريــخ تخصيــص راتبه التقاعدي املبكــر ،وأن ال يعود للعمل يف أي من
املنشــآت التي ع ِمل فيها خالل الســتة والثالثني شــهرا ً (اشرتاكاً) األخرية
الســابقة عىل تقاعده املبكر ،وأن يعود للشــمول بالضامن عند عودته
للعمــل وكذلــك أن ال يعــود إىل العمــل يف أي مــن املهــن التــي ُص ّنفت
يف قانــون الضــان بأنهــا مهــن خطــرة إذا كان تقاعده املبكــر بناء عىل
عمله يف إحــدى املهن الخطرة.
وأكّــد الصبيحــي عــى رضورة أن يقــوم صاحــب راتــب التقاعــد
املبكر العائد للعمل بإبالغ املؤسسة فور عودته للعمل من جديد ،ليك
يتم شــموله بالضامن ،وحتى ال يُطالب بأي مبالغ رواتب تم دفعها له
دون وجــه حــق مــع الغرامات املرتتبــة يف حال مل يقم بإبالغ املؤسســة
واســتمر يف اســتحقاق راتبــه املبكــر كامـاً ،وقــال بــأن املتقاعــد مبكرا ً
الذي يعود للعمل من جديد وانطبقت عليه رشوط الجمع ،يجمع بني
جــزء مــن راتبــه املبكر يـراوح ما بــن  %45إىل  %85مع أجره من
العمــل وبســقف ألف دينــار ح ّدا ً أعىل ،وذلك تبعاً لســن املتقاعد عند
عودتــه للعمل ولقيمة راتبه التقاعدي املبكر.

بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان االجتماعي

الضمان تعقد ورشة إقليمية حول الوقاية من
المخاطر المهنية

افتتــح مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي الدكتــور
حــازم رحاحلــة ورشــة عمــل بعنــوان« :الوقايــة مــن املخاطــر املهنيــة»
التــي تنظمهــا املؤسســة بالتعــاون مــع الجمعيــة الدوليــة للضــان
االجتامعــي ( )ISSAوبالتنســيق مــع مكتــب ارتبــاط الــدول العربيــة
للجمعيــة يف عــان.
وتهــدف الورشــة التــي تعقــد مبركــز عصــام العجلــوين للتدريــب يف
اإلدارة العامــة للمؤسســة وتســتمر لثالثــة أيــام ،إىل التعريــف بالدليل
الخــاص بالوقايــة مــن املخاطــر املهنيــة القامئــة عــى اســتخدام
املبــادئ التوجيهيــة للجمعيــة الدوليــة للضــان االجتامعــي يف هــذا
املجــال ،باإلضافــة إىل تعريــف املشــاركني بأهــداف املبــادئ التوجيهية
للجمعيــة بشــأن الوقايــة مــن املخاطــر املهنيــة وتســليط الضــوء عــى
اإلطــار الخــاص بهــا وكيفيــة تطويــر إطــار عمــل للتعامــل مــع حــاالت
األمـراض املهنيــة والســبل الكفيلــة لتضمــن هــذه املبــادئ يف الربامــج
الوطنيــة.
ورحــب الرحاحلــة يف كلمتــه االفتتاحيــة بالضيــوف املشــاركني مــن
الــدول العربيــة الشــقيقة ،وأكــد عــى اهتــام املؤسســة بتنظيــم
مثــل هــذه الــورش التــي تــأيت ضمــن إطــار نقــل املعرفــة وتوطينهــا
وبنــاء قــدرات العاملــن وموظفــي مؤسســات وهيئــات التأمينــات
االجتامعيــة والضــان االجتامعــي يف الــدول العربيــة بشــكل عــام
واألردن بشــكل خــاص ،والتــي تنســجم مــع اهتــام املؤسســة
وحرصهــا عــى التطبيــق األمثــل لربامــج الوقايــة مــن املخاطــر املهنيــة
وتنفيذهــا بالتعــاون مــع الــركاء املهتمــن بهــذا املوضــوع.
وأوضــح أن موضــوع الورشــة يتوافــق مــع قيــام مؤسســة الضــان
بتطويــر وتحســن خدماتهــا املقدمــة بشــكل عــام خاصــة تلــك

املتعلقــة بتأمــن إصابــات العمــل ،إضافــة إىل اهتــام املؤسســة
املتزايــد يف مجــال الســامة والصحــة املهنيــة وضمــن اســراتيجية
متكاملــة لرفــع مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســة.
وقــال الناطــق الرســمي باســم املؤسســة مــوىس الصبيحــي بــأن
موضــوع الوقايــة مــن املخاطــر املهنيــة يجــب أن يشــكل أولويــة
بالنســبة ملؤسســات وهيئــات الضــان والتأمينــات االجتامعية ،مشـرا ً
أن مؤسســة الضــان االجتامعــي تعاملــت مــع موضــوع إصابــات
العمــل الناجمــة عــن الحــوادث بصــورة واضحــة لكنهــا مل تتعامــل
بشــكل مبــارش مــع األمـراض املهنيــة ،مؤكــدا ً أهميــة موضــوع الوقاية
لتفــادي إصابــة العمــل بهــذه األم ـراض.
مــن جانبــه بــن الدكتــور بســام الصبيحــي مديــر مكتــب ارتبــاط
الــدول العربيــة للجمعيــة الدوليــة للضــان االجتامعــي يف األردن،
بــأن عقــد هــذه الورشــة يــأيت يف إطــار بنــاء قــدرات املــوارد البرشيــة
للعاملــن يف الهيئــات واملؤسســات املشــاركة لوضــع وتطويــر أطــر
متكاملــة يف مجــال الســامة والصحــة املهنيــة يف مــكان العمــل
واالســتخدام اآلمــن للتكنولوجيــا يف مجــال الوقايــة مــن املخاطــر
املهنيــة ،والرتكيــز عــى أهميــة نــر التوعيــة الالزمــة حــول قــدرات
وســلوكيات األفـراد يف مــكان العمــل يف مجــال الوقايــة مــن املخاطــر
املهنيــة لتحقيــق أقــى درجــات الحاميــة ألنفســهم مــن هــذه
املخاطــر ،واملســاعدة يف تطويــر توجيهــات وتعليــات واضحة وســهلة
االســتخدام للوقايــة مــن املخاطــر املهنيــة.
ويشــارك يف الورشــة ممثلــو عــن هيئــات الضــان االجتامعــي
والتأمينــات االجتامعيــة يف كل مــن األردن وليبيــا والكويــت والجزائــر
وموريتانيــا وســلطنة عــان.
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الصبيحي:
• منافع الضمان للكفاية االجتماعية وليس لإلثراء
• مليار و ( )19مليون دينار فاتورة رواتب تقاعد الضمان لعام 2018
قــال الناطــق الرســمي باســم
املؤسســة العامــة للضــان
االجتامعــي مــوىس الصبيحي بأن
من أهم اإلصالحات التي تضمنها
قانــون الضــان االجتامعــي
الصــادر عــام  2014ربــط
رواتــب التقاعــد بالتضخــم
ســنوياً ،وشــمول أصحــاب
العمــل والعاملــن لحســابهم
الخــاص إلزاميـاً بالضــان بعد أن
كانــوا محرومــن مــن ذلــك يف
الترشيعــات الســابقة ،ال ســ ّيام
وأن رشيحة كبرية منهم يتعرضون
ملخاطــر عديــدة يف أعاملهــم
وبخاصــة أولئــك الذيــن يزاولــون
ِمهنـاً ِ
وحرفـاً خطــرة مثــل العاملــن يف املناطــق الصناعيــة والحرفيــة،
والســاح لصاحــب راتــب التقاعــد املبكــر بالجمــع بني جزء مــن راتبه
املبكــر يـراوح مــا بــن  %45إىل  %85وفقاً لعمــره ورشيحة راتبه
التقاعــدي مــع أجــره مــن العمــل يف حــال عودتــه إىل ســوق العمل.
وأضــاف يف محــارضة نظّمهــا نــادي شــباب حــوارة وأدارها رئيس
النــادي راتــب شــطناوي ،أقيمــت يف مركز حــوارة القرآين ،بــأن القانون
وضــع ســقفاً لألجــر الخاضــع للضامن هــو ( )3آالف دينــار مع ربطه
بالتضخم ســنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مســتقبالً،
ولتحقيــق مزيــد مــن العدالــة بــن املشــركني ولتمكــن الجميــع مــن
االســتفادة مــن منافــع الضامن بتــوازن واعتدال ،ومبا يحقــق اعتبارات
الكفايــة االجتامعيــة لجميــع املســتفيدين وليــس إلثراء فئــة قليلة من
ذوي الرواتــب واألجــور العاليــة عــى حســاب الرشيحــة األكــر مــن
ذوي األجــور املتدنيــة واملتوســطة .كــا ســمح لألرملــة املتقاعــدة أو
العاملــة بالجمــع بــن راتبهــا التقاعــدي أو أجرها من العمــل ونصيبها
كامـاً الــذي يــؤول إليهــا مــن زوجهــا املتـ ّ
ـوف فيــا كانــت الترشيعات
الســابقة تعطــي األرملــة صاحبة راتــب التقاعد أو العاملــة  50دينارا ً
فقــط مــن نصيبهــا عــن زوجهــا املتـ ّ
ـوف.
وأكّــد الصبيحــي بــأن دور مؤسســة الضــان االجتامعــي أخــذ
يتنامى بصورة كبرية خالل الســنوات العرش األخرية مع دخولها مرحلة
التغطيــة الشــاملة للعاملــن يف ســوق العمــل يف كافــة القطاعــات
االقتصاديــة يف اململكــة مبــا يشــمل كافــة املنشــآت التــي تشـغّل عامالً
فأكــر ،إضافــة إىل شــمول أصحاب العمل العاملني يف منشــآتهم ،حيث
وصــل عــدد املؤمــن عليهــم الفعالــن إىل مليــون و ( )296ألــف
مؤمــن عليــه ،يشـكّلون حــوايل ( )%64من قــوة العمــل يف اململكة
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(مشــتغلون ومتعطلون عن العمل) من ضمنهم ( )67ألف مشــرك
اختياريـاً ،كــا وصــل العدد الرتاكمــي ملتقاعدي الضــان إىل ()230
ألــف متقاعــد ،بفاتــورة تقاعــد لشــهر آذار املــايض زادت عــى ()92
مليــون دينــار ،كــا بلغــت فاتــورة الرواتــب التقاعديــة لعــام 2018
كام ـاً (مليــار) و( )19مليــون دينــار ،يضــاف إليهــا حــوايل ()90
مليــون دينــار نفقــات تأمينيــة أخــرى تشــمل بــدالت إجــازة األمومــة
وبــدالت التعطــل عــن العمل ونفقات إصابات العمــل وغريها ،دفعت
خــال ذلــك العام.
وأكّــد الصبيحــي بأنــه عىل الرغم من تزايــد النفقات وااللتزامات
التقاعديــة والتأمينيــة ّإل أن الضــان يف وضــع مــايل مريــح ،مش ـرا ً
أن اإليــرادات التأمينيــة للمؤسســة لعــام  2018بلغــت مليــارا ً و
( )743مليــون دينــار بنســبة منــو  %10.6عــن عــام ،2017
يف حــن بلغــت النفقــات التقاعديــة والتأمينيــة لعــام  2018مليــارا ً
و ( )110ماليــن دينــار ،مقارنــة مــع ( )966مليــون دينــار لعــام
 ،2017بنســبة منــو بلغــت ( )%15حيــث حقــق الضــان فائضـاً
تأميني ـاً لعــام ( 2018وهــو الفــارق مــا بــن اإلي ـرادات التأمينيــة
والنفقــات التأمينيــة) بقيمــة ( )632مليــون دينــار وبنســبة منــو
عــن عــام  2017بلغــت ( ،)%7مب ّين ـاً أن الوضــع املــايل املريــح
والقــوي هــو الذي يعـ ّزز دور املؤسســة وميكّنها من الوفــاء بالتزاماتها
املتناميــة لكافــة األجيــال ،كام يعزز دورهــا يف التنميــة االقتصادية عرب
اســتثامر أمــوال الضامن يف القطاعــات واألنشــطة االقتصادية املختلفة
الداعمة القتصادنا الوطني والقادرة عىل خلق فرص عمل لألردنيني.

ّ
مسلم :أدعوكم لعدم
اللجوء إلى التقاعد
المبكر

أنس ابو اشتية -املركز اإلعالمي
وجــه املتقاعــد منــر محمــد محمود مسـلّم رســالة إىل كافة العاملــن املؤمن
عليهــم يف الضــان االجتامعي يدعوهم فيها إىل عدم اللجوء للتقاعد املبكر إال
للــرورة امل ُلحــة ألن يف ذلــك تخفيضــا للراتــب وفقدانـاً ماديـاً كبـرا ً لهم عند
احتســاب رواتبهــم التقاعدية.
وقــال مسـلّم البالــغ مــن العمــر ( )53ســنة لقــد تنقلــت بالعمــل يف عــدة
أماكــن مختلفــة وكانــت آخر فرتة عمل يل يف أمانة عــان الكربى حيث قدمت
اســتقالتي مــن العمــل عــام ( )2011وتقدمــت بطلــب التقاعــد املبكــر من
مؤسســة الضــان االجتامعي وكانــت خدمتي آنذاك ( )24ســنة ،وآخر راتب
كنــت مشــرك عليــه ال يتجــاوز ( )300دينــار وبعــد إمتــام معاملــة التقاعــد
خُصــص يل راتــب تقاعدي مقــداره ( )226دينــارا ً ،مقدما النصــح لكل عامل
مــا زالــت لديــه القــدرة عــى العمــل باالســتمرار دون توقــف وذلك مــن أجل
حفــظ كرامتــه وصحتــه النفســية والبدنية باإلضافــة إىل زيادة راتبــه التقاعدي
مســتقبال.
ودعــا مســلم جميــع املتقاعدين مبكـرا خصوصاً أصحاب الرواتــب التقاعدية
املتدنيــة إىل رضورة أن يبــادروا بالحصــول عــى عمــل جديــد يف حــال توفــرت
لديهــم القــدرة عــى العمــل ليعــاد شــمولهم مبظلــة الضــان االجتامعــي مــرة
أخــرى ،موضحـاً أنه عــى اطالع بالتعديالت اإليجابية التــي أدخلت عىل قانون
الضــان االجتامعــي والتــي ســمحت لصاحــب راتــب التقاعــد املبكــر بالجمع
بــن جــزء مــن راتبه املبكــر (يرتاوح ما بــن  %45إىل  )%85مــع أجره من
العمــل يف حــال عودتــه إىل ســوق العمــل وانطبقــت عليــه رشوط الجمــع بني
األجــر مــن عملــه وجزء مــن راتبه وذلــك من أجل رفــع مقدار دخله الشــهري
باإلضافــة إىل متكينــه مــن تحســن راتبــه التقاعدي عند بلوغ ســن الشــيخوخة
بتحقيــق الــروط املرتبطــة بهــذا التأمني.
وأضــاف مســلم إن املتقاعــد عــى النظــام املبكــر يفقــد ميــزة كبــرة فهــو ال
يســتحق الزيــادة الســنوية عــى الراتــب املرتبطــة مبعــدل التضخــم وســيبقى
ينتظــر إىل حــن إكامل ســن الشــيخوخة حســب ما نصــت عليه أحــكام قانون
الضــان وهــذا األمــر ســيبقي راتبــه التقاعــدي كام هــو دون زيادة مــع مرور
الســنوات.

امتحان تنافسي
لموظفي الضمان
االجتماعي في الجامعة
األلمانية األردنية
عقــدت املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي يف كليــة
العلــوم األساســية واإلنســانية بالجامعــة األملانيــة األردنيــة
امتحــان التقييــم والتنافــس ملوظفيهــا مــن مختلــف الفئــات
وذلــك ملــلء مجموعــة مــن شــواغر ال ُرتــب االرشافيــة والقيادية
يف املؤسســة ،حيــث تقــدم لالمتحــان الــذي أداره مندوبــون
عــن املؤسســة ومهندســو مركــز تكنولوجيــا ونظــم املعلومــات
بالجامعــة مثانيــة وســبعون موظف ـاً.
وقــال مديــر عــام الضــان االجتامعــي الدكتــور حــازم
رحاحلــة أن املؤسســة تلتــزم مبعايــر واضحــة وعادلــة
وشــفافة يف إســناد ال ُرتــب االرشافيــة مــن خــال تنافــس ُح ـ ّر
وضمــن أســس واضحــة للجميــع ،مبين ـاً أن عقــد االمتحــان يف
الجامعــة األملانيــة يــأيت ضمــن تنفيــذ اتفاقيــة التعــاون التــي
تــم توقيعهــا بــن املؤسســة والجامعــة ،معربــاً عــن شــكره
ملــا قدمتــه الجامعــة األملانيــة مــن تســهيالت لغايــة تطويــر
العالقــات املهنيــة والعلميــة واالستشــارية املشــركة معهــا
وتبــادل املعلومــات والخ ـرات ،موضح ـاً أن االتفاقيــة ســتوفر
مزيــدا ً مــن الفــرص الحقيقيــة لالســتفادة مــن خــرة الجامعــة
يف تقديــم الربامــج التدريبيــة املتخصصــة.
مــن جانبهــا قالــت رئيــس الجامعــة األملانيــة األردنيــة
الدكتــورة منــار فيــاض أن هــذا التعــاون يف مجــال االمتحانــات
التنافســية إلشــغال الوظائــف االرشافيــة مبؤسســة الضــان
جــاء ترجمــة عمليــة وحقيقيــة ملذكــرة التفاهــم التــي تــم
توقيعهــا يف شــهر شــباط مــن العــام الحــايل بــن الجانبــن
والتــي تســتمر ملــدة عامــن ،مضيفــة أن الجامعــة ســتعزز
رشاكتهــا مــع املؤسســة إلتاحــة الفرصــة أمــام طلبــة الدراســات
العليــا الدارســن فيهــا لالســتفادة مــن املعلومــات والبيانــات
التــي ســتقدمها مؤسســة الضــان لغايــة تســهيل أعاملهــم
البحثيــة ،إضافــة إىل التنســيق والتشــاور يف مجــال الدراســات
واألبحــاث واالســتفادة مــن تراكــم الخــرات لــدى الجانبــن.
يشــار إىل أن االتفاقيــة املربمــة بــن مؤسســة الضــان
االجتامعــي والجامعــة األملانيــة األردنيــة نصــت عــى توثيــق
وتطويــر التعــاون املشــرك يف مجــال الدراســات البحثيــة
والعلــوم االقتصاديــة واملاليــة ومجــاالت تقديــم الربامــج
التدريبيــة ،باإلضافــة إىل تقديــم كافــة التســهيالت املمكنــة
لغايــات تطويــر العالقــات املهنيــة والعلميــة واالستشــارية
املشــركة.

٧

الضمان :لبالغي الشيخوخة االستفادة من حسابهم في التعطل
لشراء السنوات الالزمة لتقاعدهم

٨

عقــدت املؤسســة العامــة للضامن االجتامعــي بالرشاكة مــع الجمعية
األردنيــة ملتقاعدي الضامن لقا ًء حواريـاً مع متقاعدي الضامن واملقبلني
عــى التقاعــد يف محافظــة جــرش ،بحضــور رئيــس الجمعيــة محمــد
عربيــات.
وبـ ّـن مديــر املركــز اإلعالمــي الناطــق الرســمي باســم املؤسســة موىس
الصبيحــي خــال اللقــاء الذي عقد يف قاعة بلدية جــرش الكربى أن هذا
اللقــاء يــأيت ضمــن نهــج املؤسســة يف التواصل مــع متقاعديهــا يف جميع
محافظات اململكة للتحاور معهم واالســتامع إىل قضاياهم ومالحظاتهم
ومقرتحاتهــم إضافـ ًة اىل اطالعهــم عىل أوضاع مؤسســتهم ومســتجداتها
وتوجهاتهــا باعتبارهــم جــزءا ً ال يتجــزأ مــن املؤسســة.
وأضــاف الصبيحــي أن مؤسســة الضــان تبــذل مــا بوســعها مــن أجل
تقديــم الخدمــة املتميّــزة لجمهورهــا مــن مشــركني ومتقاعديــن ،وهي
حريصــة عــى التواصــل الدائم مع متقاعديها والتعــاون يف كل ما يصب
يف مصلحتهــم ،وبــأن ال تنقطــع عالقتهــا مبتقاعديهــا مبجرد اســتحقاقهم
الرواتــب التقاعديــة ،بــل االســتمرار يف تقديــم الخدمة املتميــزة لهم مبا
يتوافق مع قيم ومبادئ املؤسســة وتطلعاتها لتطوير خدماتها واالرتقاء
بها.
وبــن الصبيحــي أن املؤسســة طرحــت مجموعــة مــن الخدمــات
ّ
للمتقاعديــن متثلــت بتقديــم ســلف ملتقاعــدي الضامن تصــل اىل عرشة
أضعــاف الراتــب التقاعدي وبســقف عــرة آالف دينار بهدف تحســن
حياتهــم املعيشــية وتشــجيعهم عــى تطويــر مرشوعــات تنموية خاصة
بهــم تــدر عليهــم دخـاً ،وقــد اســتفاد منهــا حتــى تاريخــه مــا يقــرب
مــن ( )22691متقاعــدا ً مببلــغ اجــايل وصــل إىل ( )74مليــون
دينار ،مضيفاً أن لدى املقبلني عىل تقاعد الشــيخوخة فرصة لالســتفادة
مــن مدخراتهــم يف حســاب التعطــل عــن العمــل لـراء مــا يلزمهم من
ســنوات ،كــا أنــه ميكن للمتقاعد الذي ســبق وأن اســتفاد من الســلف
التــي تقدمهــا املؤسســة ملتقاعديهــا والذي قام بتســديد أقســاط نصف
مــدة الســلفة أن يطلــب ســلفة جديــدة وذلــك ضمــن الــروط
املحددة يف تعليامت الســلف املتّبعة يف املؤسســة ،من جانب آخر فقد
رفعــت املؤسســة مؤخـرا ً نفقــات الجنــازة للمؤمــن عليــه الــذي يتــوىف
عــى رأس عملــه مــن  500دينــار إىل  700دينار ســواء أكانت الوفاة
طبيعيــة أو ناتجــة عــن إصابــة عمــل .كــا أن للمؤمــن عليه الــذي بلغ
ســن الشــيخوخة ومل تتوفر له مدة الخمســة عرش عاماً الستحقاق راتب
تقاعــد الشــيخوخة أن يطلــب ســلفة مــن الضــان لرشاء املــدة املتبقية
تقســط قيمتهــا عــى راتبــه التقاعــدي الــذي ســيخصص له فيــا بعد.
ثــم ّ
وأشــار الصبيحــي بــأن قانــون الضــان ربــط الرواتــب التقاعديــة
ورواتــب االعتــال بالتضخــم يف شــهر أيــار مــن كل عــام ،بهــدف تنظيم
مســألة زيــادة الرواتــب ،والحفــاظ عــى قوتهــا الرشائيــة وقدرتهــا عىل
توفــر الحيــاة الكرمية ألصحابهــا وأفراد أرسهم حيث حصلت املؤسســة
عــام  2012عــى جائــزة أفضــل املامرســات العامليــة يف موضــوع
ربــط الرواتــب التقاعديــة بالتضخــم مــن الجمعيــة الدوليــة للضــان
االجتامعــي ،مشـرا ً اىل أنــه قــد تــم زيــادة رواتــب التقاعد يف شــهر أيار

 2018بنســبة  .%1.59وســوف تعلــن املؤسســة مطلــع شــهر
أيــار القــادم عن نســبة زيادة رواتب التقاعد للعام الحايل التي ســتكون
أفضــل مام كانــت عليه العــام املايض.
وأشــار الصبيحــي أن الراتــب التقاعــدي هــو حــق مــروع لــكل
شــخص حقق رشوط اســتحقاق الراتب التقاعدي مؤكدا ً أن املؤسســة ال
تقــوم بالحجــز عــى هذا الراتــب إال لدين النفقة أو دين املؤسســة ومبا
ال يتجــاوز ربع الراتــب التقاعدي.
وأوضــح الصبيحــي بــأن قانون الضامن أتاح عــدة خيارات للمؤمن
عليه عند بلوغ ســن الشــيخوخة مع عدم إكامل املدة الالزمة للتقاعد،
وهي االســتمرار بالشــمول بالضامن اىل حني اكامل مدة الخمســة عرش
عاماً الالزمة كاشـراك بالضامن الســتحقاق راتب الشــيخوخة ســواء من
خــال العمــل لــدى منشــأة أو مــن خــال االشـراك االختيــاري ،أو رشاء
املــدة املتبقيــة رشيطــة أن يكــون للمؤمــن عليــه اشـراكات فعليــة ال
تقــل عــن ســبع ســنوات ،أو طلــب الحصــول عــى تعويــض الدفعــة
الواحدة عن فرتة اشـراكاته الســابقة إذا مل يكن مكمالً للمدة املطلوبة
الستحقاق راتب التقاعد.
وأشــار أن املؤسســة تعــاين مــن تزايــد نســب طالبــي التقاعــد املبكــر،
حيــث زاد العــدد الرتاكمي ملتقاعــدي املبكّر عىل ( )111ألف متقاعد
مــن إجــايل املتقاعديــن البالــغ عددهــم ( )230ألــف متقاعــد،
موضحـاً أن اإلقبــال املتزايــد عــى التقاعــد املبكر شـكّل اختــاالً تأمينياً،
علـاً بأن التقاعد املبكر أتيح أساسـاً للعاملــن يف املهن الخطرة ،كام ت ّم
وضــع ضوابــط لهذا النوع من التقاعــد يف الترشيع بهدف تقليل اإلقبال
عليــه؛ كونــه يــر باملتقاعد نفســه أوالً ،ومن ثــم املركز املــايل للضامن،
واملجتمــع واالقتصاد ككل.
مــن جانبــه ّبي رئيس الجمعية األردنيــة ملتقاعدي الضامن االجتامعي
محمــد عربيــات قـ َّدم رشحاً تعريفيـاً بالجمعيــة أن الجمعية التي وصل
عــدد املنتســبني إليهــا مــن املتقاعديــن إىل  2000عضــو حتــى اآلن
تعمل عىل ترســيخ العالقة التشــاركية مع مؤسســة الضامن لخدمة كافة
متقاعــدي الضــان مؤكــدا ً عــى عمــق العالقة مــع املؤسســة والتواصل
الدائــم معهــا ،والــذي تعــزز بتوقيــع مذكــرة تفاهــم تقــوم مؤسســة
الضــان مبوجبهــا باســتيفاء اشـراكات عضويــة الجمعيــة مــن رواتــب
املتقاعديــن املنتســبني لهــا وتحويلهــا إىل حســابها ،باإلضافــة إىل مذكــرة
أخــرى فيــا يخــص اقتطــاع االشـراك الشــهري بعقــد التأمــن الصحــي
الــذي تقدمــه الجمعيــة ملنتســبيها .كــا أشــار إىل أن الجمعيــة ق َّدمت
إىل املؤسســة العديــد مــن املطالــب التــي تهــدف إىل تحســن رواتــب
متقاعــدي الضــان وإعــادة النظــر بزيــادة التضخــم الســنوية بحيــث
تأخــذ باالعتبــار متقاعــدي املبكــر وأصحــاب الرواتــب املتدنيــة ،وكذلك
تطبيــق التأمني الصحي.
يشــار اىل ان املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي متنــح ملتقاعديهــا
عــرة أنــواع مــن الرواتــب التقاعدية.
وتخلــل اللقــاء العديــد من املداخــات التي طرحها الحضــور وتم الرد
عليها بكل شفافية ووضوح.

ّ
المبكر
الناطق باسم الضمان :عودة متقاعدي
إلى سوق العمل يحسن رواتبهم التقاعدية
مستقبالً
واصلــت املؤسســة العامــة للضــان
االجتامعــي لقاءاتها مع املتقاعدين واملقبلني
عــى التقاعد يف مختلــف محافظات اململكة
بالرشاكــة مــع الجمعيــة األردنيــة ملتقاعــدي
الضامن االجتامعي ،ضمن نهجها يف التواصل
مــع متقاعديها للتحاور معهم واالســتامع إىل
قضاياهــم ومالحظاتهــم ومقرتحاتهــم إضاف ًة
إىل اطالعهــم عــى أوضــاع مؤسســتهم
ومســتجداتها وتوجهاتهــا باعتبارهــم جــزءا ً
ال يتجــزأ مــن املؤسســة.
وقــال مديــر املركــز اإلعالمــي والناطــق
الرســمي باســم املؤسســة مــوىس الصبيحــي
خــال اللقــاء الحــواري الــذي عقــد يف غرفــة
تجــارة إربد مــع متقاعدي الضامن واملقبلني عــى التقاعد يف املحافظة
وبحضــور رئيــس الجمعية محمد عربيات ،أن املؤسســة ملتزمة بزيادة
رواتــب متقاعديهــا وفقـاً لنســب التضخــم أو النمو باألجــور أيهام أقل
يف شــهر أيــار مــن كل عام وأنها ســتعلن عن نســبة الزيادة لهــذا العام
يف مطلــع شــهر أيار القادم كاشــفاً أنها ســتكون أفضل مــن زيادة العام
املــايض ،وأضــاف بــأن عــدد متقاعدي الضــان زاد عــى ( )230ألف
متقاعــد وأن متوســط أعامرهم عند اســتحقاقهم للتقاعــد كان ()52
عامــاً.
وحــثّ الصبيحــي متقاعــدي املب ّكــر اىل العــودة إىل ســوق العمــل
وإبالغ املؤسسة بعودتهم بهدف تحسني رواتبهم التقاعدية مستقبالً،
مشـرا ً اىل ان عدد متقاعدي املبكر الذين عادوا إىل ســوق العمل وتم
شــمولهم بالضــان مــن جديــد ال يزيــد عــى ( )500متقاعــد مبكــر
فقــط ،بالرغــم من أن قانــون الضامن أجاز لــأردين الحاصل عىل راتب
التقاعــد املبكــر والــذي مل يكمــل ســن الســتني بالنســبة للذكر ،أو ســن
الخامســة والخمسني بالنســبة لألنثى ،العودة إىل سوق العمل والجمع
بــن جــزء مــن راتبــه التقاعــدي وأجــره مــن العمــل بنســبة ت ـراوح
مــا بــن ( %45إىل  )%85مــن راتبــه التقاعــدي وضمــن رشوط
وضوابــط حددها هــذا القانون.
ونَـ َّوه إىل أن املؤسســة ال تشــجع عــى التقاعــد املبكر ملا يشــكله من
اســتحقاق راتــب تقاعــدي مخفــض ،إضافــة إىل أن نســبة الخصــم عىل
راتــب التقاعــد املبكــر املســتحق غري مســردة عند العــودة إىل العمل،
عــدا عــن أن املتقاعــد مبكـرا ال يســتحق الزيــادة الســنوية عــى راتبه
التقاعــدي املرتبطــة بالتضخــم إال بعد إكامله ســن الشــيخوخة.
وقــال بــأن املؤسســة تقــدم ســلفاً ملتقاعديهــا حاليـاً تصــل اىل عــرة
اضعاف الراتب التقاعدي وبســقف عرشة آالف دينار ،وأنها ستســتمر
يف ذلــك وستســعى اىل إيجــاد نظــام ســلف متوافــق مــع الرشيعــة

اإلسالمية.
وأشــار اىل أن عــام  2018شــهد تقاعــد ( )3956مؤ ّمــن عليــه
تقاعــد شــيخوخة فيــا شــهد تقاعــد ( )10074مؤ ّمن عليــه تقاعدا ً
مبكـرا ً باإلضافـ ًة اىل ( )2034متقاعــدا ً بســبب العجــز أو الوفــاة.
وبـ ّـن الصبيحــي أن املؤسســة أتاحــت للمؤ ّمــن عليه الذي يبلغ ســن
الشــيخوخة ومل تتوفــر لــه مــدة االش ـراكات الالزمــة للحصــول عــى
الراتب التقاعدي أن يطلب ســلفة عىل حســاب راتبه التقاعدي لرشاء
املــدة املتبقيــة لــه إضافة اىل اســتخدام رصيده يف حســاب التعطل عن
العمــل لـراء هــذه املــدة وبالتــايل متكينه مــن الحصول راتــب تقاعد
الشــيخوخة مشـرا ً أن عــدد املتقاعديــن الذيــن حصلــوا عــى ســلف
لغايــات رشاء ســنوات متبقيــة لهــم بلــغ ( )200متقاعــد.
مــن جانبــه قــ ّدم رئيــس الجمعيــة األردنيــة ملتقاعــدي الضــان
االجتامعــي محمــد عربيات رشحـاً تعريفياً بالجمعيــة وأهدافها  ،مبيناً
أن النظــام الداخــي للجمعيــة يؤكــد عــى ترســيخ العالقــة التشــاركية
املبن ّيــة عــى الحــوار الب ّنــاء مع مؤسســة الضــان لخدمة هــذا القطاع
مشـرا ً اىل إن الجمعيــة قــد ق َّدمــت إىل املؤسســة العديد مــن املطالب
التي تهدف إىل تحسني رواتب متقاعدي الضامن وإعادة النظر بزيادة
التضخــم الســنوية بحيــث تأخــذ باالعتبــار متقاعدي املبكــر وأصحاب
الرواتــب املتدنيــة بصفتهــا البيــت واملرجعيــة التــي تهتــم بشــؤون
متقاعــدي الضــان االجتامعــي ومتابعــة كل مــا يتعلــق بحقوقهم مع
املؤسســة العامــة للضــان االجتامعي وأيــة جهة أخرى
وتخلــل اللقــاء العديد مــن املداخالت تضمنت أســئلة واستفســارات
الحضــور من املتقاعديــن والعاملني يف القطاعني العام والخاص تم الرد
عليها بكل شــفافية ووضوح.
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الضمان تصرف ( )1.9مليون دينار بدل تعطل عن العمل عن شهر آذار
قــال مديــر املركــز اإلعالمي والناطق الرســمي باســم املؤسســة العامة
للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحــي إن املؤسســة قامــت بإبــاغ
( )6411مؤمــن عليــه مــن املســتحقني لبــدل تعطــل عــن العمــل
عــر رســالة نصيــة تخربهــم فيهــا مبراجعــة فروع بنك اإلســكان الســتالم
مســتحقاتهم عن بدل التعطّل عن العمل لشــهر آذار املايض اعتبارا ً من
اليــوم االثنــن األول مــن نيســان.
وأكــد الصبيحــي بــأن هــذه الخدمــة تــأيت ضمــن الخطــة التطويريــة
للخدمــات اإللكرتونيــة التــي تقدمها املؤسســة لجمهورهــا وذلك بهدف
تخفيــف األعبــاء وتوفــر الجهــد والوقت عــى املؤمن عليهم ،ســعياً من
املؤسســة إىل تحســن مستوى الخدمات مبا يحقق الرىض ملتلقيها ويعزز
الثقــة بــن املؤسســة وجمهورهــا ،مبين ـاً أن القيمــة اإلجامليــة لهــذه
املســتحقات بلغــت مليــون و( )903آالف دينــار.
وأوضــح أن تأمــن التعطــل عن العمل بدأ تطبيقــه يف 2011/9/1
عــى املؤمــن عليهــم املشــمولني بأحــكام قانــون الضــان باســتثناء
موظفــي الدوائــر الحكوميــة واملؤسســات الرســمية والعامة ،ومنتســبي
القوات املســلحة واألجهزة األمنية ،واملشــركني اختيارياً ،بحيث يستفيد
املؤمــن عليــه مــن هــذا التأمــن يف حــال تعطله عــن العمــل رشيطة أن

يكــون لــه فرتة اشـراك بالضــان ال تقل عــن ( )36اشـراكاً وأن يكون
مشــموالً بهذا التأمني يف الشــهر األخري الســابق عىل تعطله عن العمل،
ويُــرف لــه بــدل التعطــل ملــدة ال تزيــد عــى ســتة أشــهر وفقـاً لفــرة
اشـراكه بالضــان ،حيــث يســتفيد من بــدل التعطل عــن العمل لثالث
مـرات طيلــة فرتة شــموله بالضــان رشيطة أن يتوفر له فرتة اشـراك ال
تقــل عــن ( )36اشـراكاً بــن كل مــرة وأخــرى ويــرف لــه يف الشــهر
األول ( )%75مــن آخــر راتــب كان مشــركاً عــى أساســه بالضــان،
و ( )%65للشــهر الثــاين ،و ( )%55للشــهر الثالــث ،و ()%45
لــكل من األشــهر الرابــع والخامس والســادس وبســقف ( )531دينارا ً
يف الشــهر الواحــد حاليـاً.
وأفــاد الصبيحــي بــأن املؤسســة كانت قد دعــت ســابقاً املؤمن عليهم
املشــمولني بتأمــن التعطــل عن العمل إىل املبــادرة بطلب الحصول عىل
بــدل التعطــل عــن العمــل يف حــال انتهــاء خدماتهــم لــدى املنشــآت
التي يعملون فيها ،ما مل يكونوا قد التحقوا مبارشة بالعمل لدى منشآت
أخــرى لالســتفادة مــن هــذا التأمــن ريثام يجــدوا فرصة عمــل جديدة،
مشـرا ً إىل أن املؤمن عليه يبقى خالل فرتة اســتفادته من بدل التعطل
عــن العمــل تحت مظلة الضــان دون انقطاع.

الضمان )4( :آالف اشتراك اختياري بالضمان خالل الربع األول من العام الحالي
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قــال مديــر املركــز اإلعالمي والناطق الرســمي باســم املؤسســة العامة
للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحــي أن املؤسســة تلقــت ()4069
طلــب اشـراك اختيــاري إلكــروين منــذ بدايــة العــام الحايل حتــى نهاية
شــهر آذار املــايض مقارنــة مــع ( )2719طلــب لنفس الفــرة من عام
 ،2018مشـرا بــأن الطلبــات التــي تلقتهــا املؤسســة للمؤمــن عليهــم
األردنيــن تم اســتقبالها من ( )40دولة حــول العامل ،حيث يُع ّد املؤمن
عليــه مشــموالً بأحــكام قانــون الضــان اعتبارا ً مــن بداية الشــهر التايل
للشــهر الــذي تقــدم فيــه بطلــب االش ـراك االختيــاري بعــد موافقــة
املؤسســة عــى طلبــه ،عــى أن يتــم تســديد اشـراك الشــهر األول عــى
األقــل خــال الخمســة عــر يوم ـاً األوىل مــن الشــهر التــايل لتاريــخ
الشــمول وبخــاف ذلك يعتــر الطلب الغياً.
وأشــار إىل أن االشـراك االختيــاري بالضــان االجتامعــي م ّكــن ()38
ألــف مشــرك أردين مــن الحصــول عــى راتــب التقاعــد ويشــكلون مــا
نســبته ( )%16.5مــن العــدد الرتاكمــي ملتقاعــدي الضــان ،مبينـاً
أن عــدد طلبــات اإليقــاف ملؤمــن عليهــم ضمــن هــذا االش ـراك بلــغ
( )1321طلبـاً يف الوقــت الــذي بلغ فيه عدد طلبــات تعديل الزيادة
الســنوية عــى راتــب الشــمول ( )3753طلبـاً خــال الربــع األول من
هــذا العام.
وشــدد الصبيحــي عــى أهميــة االشـراك بالضــان االجتامعــي بصفــة
اختياريــة لــكل مواطــن أردين ال يعمل يف ســوق العمــل النظامية داخل
األردن لتمكينــه من االســتفادة مــن املنافع التأمينية التــي تضمنها هذا
االشـراك مــن تأمــن الشــيخوخة والعجز والوفــاة كالرواتــب التقاعدية،
ورواتــب االعتــال ،ومبــا يوفــر لــه وألرسته مــن مظلة حاميــة اجتامعية

كرميــة وآمنــه ،مبيناً بــأن الفئات التي يحق لها االشـراك بالضامن بصفة
اختياريــة تتمثــل بــأي أردين ،رشيطــة إكامله ســن السادســة عــرة ،ومل
يتجاوز سن الستني للذكر وسن الخامسة والخمسني لألنثى يف حال كان
اشـراكه بالضــان للمــرة األوىل ،وكذلــك املؤمن عليــه األردين الذي كان
مشــموالً ســابقاً بالضــان وتم إيقــاف االقتطاع عنه ،ويرغب بالشــمول
مجــددا ً بصفــة اختياريــة ،وهذا متاح أيضاً ملن أكمل ســن ( )60للذكر
وســن ( )55لألنثــى أو تجاوزهــا ولــه اشـراكات ســابقة إذا مل تكن قد
ســويت حقوقه بالضامن عن هذه االشـراكات ،كام أتيح هذا االشـراك
أيضـاً لربّــات املنــازل األردنيات املتف ّرغات لشــؤون األرسة أو الســيدات
اللــوايت يــدر ّن مرشوعاته ّن الصغرية من داخل املنزل ســواء ك َّن مقيامت
أو مغرتبــات ،مبينـاً أن املنتســب للضــان بصفــة اختياريــة يلتــزم بأداء
االشـراكات الشــهرية بنســبة  17.5باملئــة شــهرياً مــن األجر املشــرك
مبوجبه.
وأضــاف أن املؤسســة اتاحت خدمات االشـراك االختيــاري لجمهورها
إلكرتونيـاً مبــا فيهــا تعبئــة طلب االشـراك مبــارشة من زاويــة الخدمات
اإللكرتونيــة عــى موقعهــا ( )www.ssc.gov.joملــن ليــس لــه
فرتات اشرتاك سابقة بالضامن ،أو من خالل التسجيل باملوقع اإللكرتوين
أوالً ملن له فرتات اشـراك ســابقة ومن ثم الدخول عىل زاوية الخدمات
اإللكرتونيّــة وتعبئــة طلــب االشـراك ،أو من خالل تطبيــق الضامن عىل
الهاتف الذيك باســم (الضامن االجتامعي األردين) ،موضحاً أن املؤسســة
اتحــات أيضـاً تســديد قيمة االشـراكات الشــهرية املســتحقة للمنشــآت
واألفـراد مــن خالل خدمة الدفــع اإللكرتوين عــر (أي فواتريكم).

الناطق باسم الضمان :ما تصرفه المؤسسة من بدالت تعطل
عن العمل ال ُتسترد
أوضح مدير املركز اإلعالمي والناطق باســم املؤسســة العامة للضامن
االجتامعــي مــوىس الصبيحــي بــأن بــدالت التعطــل عــن العمــل التــي
ترصفها املؤسســة تخص املؤمن عليهم املشــركني بالضامن والعاملني يف
منشــآت القطــاع الخاص ممــن يتعطّلون مؤقتاً عن العمــل ،وبنا ًء عىل
طلــب يتقدمــون بــه للمؤسســة للحصول عىل هــذا البدل عن األشــهر
التــي يتعطلــون فيهــا وضمن رشوط وضوابط ح ّددهــا القانون ،وأن ما
ترصفــه املؤسســة من مبالغ مالية ملســتحقي هذه البــدالت هي مبالغ
غــر مســر ّدة وال تطالــب املؤمــن عليهــم بإعادتها إالّ يف حــال ثبت أن
املؤمــن عليــه تقــاىض أيـاً من هــذه البــدالت دون وجه حق.
وأشــار إىل أن الهــدف مــن تأمني التعطل عن العمــل هو توفري دخل
للمؤمــن عليــه يحافظ عىل وترية إنفاقه أثناء فــرة التعطل عن العمل
مبــا ميكّنــه مــن البحــث عن فرصــة عمل أخــرى ويلتحق بهــا ،ويحافظ
عــى اســتمرارية بقــاء املؤمن عليه تحــت مظلة الضامن طيلة األشــهر
التــي يتقــاىض عنهــا بــدل تعطل ،كام يســاعد هــذا التأمني عــى إعادة
هيكلــة وتكييــف ســوق العمــل مبــا يحقــق االســتثامر األمثــل للموارد
البرشيــة يف القطــاع الخاص.
وقــال الصبيحــي بــأن االشــراكات الشــهرية املرتتبــة عــى تأمــن
التعطــل عــن العمــل الــذي يشــمل كافــة املؤمــن عليهــم العاملــن يف
منشــآت القطــاع الخــاص هــي بنســبة واحــد ونصــف باملائة مــن أجر
املؤمــن عليــه ،حيــث تتحمــل املنشــأة نصــف باملائــة من هــذا األجر،
وتقتطــع واحــد باملائــة من أجر العامل ،ويتم توريد النســبة كاملة إىل
الضــان ،حيــث يعتــر إيـراد هــذا التأمــن حســاباً ادخاريـاً للمؤمــن
عليه ،ويتم تســوية حقوقه من هذا الحســاب عند خروجه نهائياً من
أحــكام قانــون الضــان ،فيعاد له الرصيد املرتاكم يف حســابه عن تأمني

التعطل إضافة إىل ريعه االستثامري ،مخصوماً منه أية مبالغ تم رصفها
لــه كبــدالت تعطــل عــن العمــل أثناء فــرة اشـراكه بالضامن.
وأضــاف بــأن يشــرط لالســتفادة من هــذا التأمني أن يكــون للمؤمن
عليــه فــرة اشـراك بالضــان ال تقــل عــن ( )36اشـراكاً وأن يكــون
مشــموالً بهــذا التأمــن يف الشــهر األخــر الســابق عــى تعطلــه عــن
العمــل ،ويُــرف لــه بــدل التعطل ملدة ال تزيد عىل ســتة أشــهر وفقاً
لفرتة اشرتاكه بالضامن ،حيث يرصف له يف الشهر األول ( )%75من
آخــر راتــب كان مشــركاً عــى أساســه بالضــان ،و ( )%65للشــهر
الثــاين ،و ( )%55للشــهر الثالــث ،و ( )%45لــكل مــن األشــهر
الرابع والخامس والســادس وبســقف ( )531دينارا ً يف الشهر الواحد
حاليـاً .وقــد أتــاح القانون للمؤمن عليه أن يســتفيد مــن بدل التعطل
عــن العمــل لثالث مرات طيلة فرتة شــموله بالضامن رشيطة أن يتوفر
لــه فــرة اشـراك ال تقــل عــن ( )36اشـراكاً بــن كل مــرة وأخــرى.
وقــال بــأن العــدد الرتاكمــي للمؤمــن عليهــم الذيــن اســتفادوا مــن
بدالت التعطّل عن العمل منذ تطبيق هذا التأمني عام  2011وصل
إىل ( )78ألــف مؤمــن عليــه ومببلــغ إجــايل وصــل إىل ()67
مليــون دينار ،وتقوم املؤسســة حاليـاً بتحويل املبالغ املســتحقة كبدل
تعطــل عــن العمــل إىل مســتحقيها من املؤمن عليهم مــن خالل فروع
بنك اإلســكان وذلك بإرســال رسالة نص ّية للمؤمن عليه ملراجعة أي من
فروع بنك اإلســكان واســتالم مســتحقاته ،حيث قامت مؤخرا ً بتحويل
( )7196دفعــة ماليــة كبــدل تعطــل عــن العمــل للمؤمــن عليهــم
املســتحقني بقيمــة ( )2مليــون و ( )175ألــف دينــار كمســتحقات
عــن شــهر آذار املــايض ،ومبتوســط ( )302دينــار للمســتحق الواحد.

١١

الصبيحي:

والوعاظ في أوقاف عمان األولى
خالل لقاء مع الخطباء
ّ

• نسعى إلى «ضمان لكل مواطن» وندعو الخطباء والوعاظ لترسيخ ثقافة العمل
وليس التقاعد
• التقاعد المبكر أصبح ظاهرة و ( )%48من متقاعدي الضمان على نظام المبكر
أكّــد مديــر املركــز اإلعالمــي والناطــق باســم املؤسســة العامــة للضــان
االجتامعــي مــوىس الصبيحــي عــى أهمية الضــان االجتامعي لــكل مواطن
ولــكل إنســان عامــل كمظلــة حاميــة اجتامعية للعاملــن من املخاطــر التي
يتعرضــون لهــا ،مبينـاً أن الضــان ُو ِجــد لحاميــة العامــل وصاحــب العمــل
وتوطيــد العالقــة بينهــا مبــا يــؤدي إىل رفــع اإلنتاجيــة وتعزيــز األمــن
االجتامعــي واالقتصــادي ألبنــاء املجتمــع ،ودعا خالل لقائه خطباء املســاجد
واألمئــة والوعــاظ يف مديريــة أوقــاف عــان األوىل بحضــور مســاعد مديــر
األوقــاف إبراهيــم بكر الخطباء والو ّعــاظ إىل حثّ كافة أصحاب العمل عىل
االلتـزام مبســؤولياتهم الوطنيــة والقانونيــة وإعطــاء حقوق الطبقــة العاملة
التــي دعــا إليهــا اإلســام ،ونصــت عليهــا الترشيعــات وال سـيّام حقهــم يف
الضــان االجتامعــي ،واألجــور العادلــة ،وبيئــة العمــل الالئقة ،ومنهــا توفري
متطلبــات الســامة والصحــة املهنيــة يف بيئــات العمــل.
وأوضح بأن الضامن االجتامعي كترشيع وحق إنســاين أســايس ،يُشـ ّجع
عــى العمل ،ليس فقط إلشــباع حاجة الفرد االقتصاديــة ،وإمنا أيضاً لتحقيق
اســتقالله الــذايت وصــون كرامتــه اإلنســانية ،ويكتمــل هــذا الحــق بحصــول
العامــل عــى حقه بالضامن االجتامعــي لتمكينه من مواجهــة الحاالت التي
يفقــد فيهــا عملــه عنــد مواجهــة أي شــكل من أشــكال املخاطــر االجتامعية
كالعجــز والشــيخوخة واملــرض والوفاة ،مشـرا ً بأن من أهــم التحديات التي
ـدن نســبة املشــتغلني األردنيني ،حيــث يقع األردن مع األســف يف
تواجهنــا تـ ّ
مرتبــة متأخــرة جــدا ً بــن دول العــامل من حيث مســتوى املشــاركة يف القوى
العاملة (املشــاركة املنقّحة للقوى العاملة ،أي نســبة قوة العمل “مشتغلني
ومتعطلني» إىل إجاميل الســكان يف ســن العمل ،حيث تبلغ نســبة األردنيني
النشــطني اقتصاديـاً  %37فقــط م ّمن هم يف ســن العمل) ويــزداد الوضع
ســوءا ً بالنســبة للنســاء حيــث ال تزيــد نســبة النســاء األردنيــات النشــطات
اقتصاديـاً عــى ( ،)%14.5مام يفرض تعزيــز الحامية االجتامعية للطبقة
العاملة يف بيئات العمل املختلفة وال سـ ّيام يف منشــآت القطاع الخاص مبا يف
ذلــك تعزيــز مظلة الضامن االجتامعي لــي تكون محفّزة الجتذاب األردنيني
للعمل يف هذه املنشــآت.
وأكّــد الصبيحــي بــأن الضــان حــق لــكل إنســان عامــل عــى أرض
اململكــة ،وهــو قبــل كل يشء حق لــكل مواطن وألرسته ،ال بل إن املؤسســة
تُشـ ّجع كل مواطــن أردين لالنضــواء تحــت مظلــة الضــان حتــى لــو مل يكن
عامالً وذلك من خالل االشـراك االختياري لألردنيني ،مؤكّدا ً ســعي املؤسســة
توســعت كثـرا ً وينضوي تحتها
لشــمول كافــة املواطنني مبظلة الضامن ،التي ّ
حالياً مليون و ( )296ألف شــخص ،يُشـكّل األردنيون منهم ()%87.5
مضيفـاً أن هــدف الضــان حامية كل األجيال عرب منظومــة تأمينات يوفرها
ضــان اجتامعــي ف ّعــال ومســتدام وشــامل ،وللحــد مــن الفقــر يف املجتمع،
ال سـ ّيام وأن تأمــن راتــب التقاعــد للخارجــن مــن ســوق العمــل يســهم يف
الحفــاظ عــى وترية اإلنفاق للمواطن ويحول دون انــزالق األفراد واألرس إىل
مــا دون خط الفقر.

١٢

وحـذّر مــن ظاهــرة التهــرب عــن الشــمول بالضامن بصورهــا املختلفة
التــي تؤثّــر ســلباً عــى األمــن االجتامعــي واالقتصــادي كونها تحــرم العاملني
مــن االســتفادة من منافــع الضامن ،وتــؤدي إىل ضياع حقوق األفـراد واألُ َس
عنــد مواجهــة املخاطــر االجتامعيــة ،وانخفاض مســتوى معيشــة األرسة عند
انقطــاع دخــل معيلهــا ،وإىل اإلخــال مببــدأ العدالــة يف الحقــوق ،وانخفاض
القــوة الرشائيــة ألفراد املجتمع ،وتعريض حياة الكثريين للفقر نتيجة خروج
أشــخاص من ســوق العمــل دون الحصول عىل رواتب تقاعديــة أو تع ّرضهم
للعجــز دون الحصــول عىل رواتــب االعتالل ،أو تعرضهــم للوفاة دون متكني
ذويهــم مــن الحصول عىل رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشــة الئقة،
مشريا ً أن عدد الورثة املستحقني الذين يتقاض ْون أنصبة من مؤمن عليهم أو
متقاعديــن متوفــن وصــل حاليـاً إىل ( )109آالف مســتحق ،فيــا وصــل
العــدد الرتاكمــي ملتقاعــدي الضــان إىل ( )230ألــف متقاعــد.
وأشــار الصبيحــي إىل أن التقاعــد املبكــر أصبــح ظاهــرة اآلن ،ولهــا
آثــار ســلبية عــى ســوق العمــل واالقتصــاد الوطنــي نتيجــة انســحاب فئات
كبــرة ذات خـرات ومؤهــات عاليــة مــن ســوق العمــل ،كاشــفاً أن عــدد
متقاعــدي املبكــر زاد عــى ( )111ألــف متقاعد مبكـرا ً ُيثّلون ()%48
مــن إجــايل متقاعدي الضــان ،وهي نســبة عالية جدا ً تؤدي إىل اســتنزاف
يف فاتــورة التقاعــد حيــث يســتحوذ متقاعــدو املبكــر عــى ( )%59مــن
الفاتــورة الشــهرية للرواتــب التقاعديــة مببلــغ يصــل إىل ( )54.5مليــون
دينــار مــن أصــل ( )92مليــون دينــار وفقـاً لفاتــورة الرواتــب التقاعديــة
لشــهر آذار املــايض ،مؤكــدا ً أن التقاعــد املبكــر يف كل األنظمــة التأمينيــة يف
العــامل تــم تصميمــه لخدمــة العاملــن يف املهــن الخطــرة ،معربـاً عــن أملــه
يف أن يقتــر التقاعــد املبكّر مســتقبالً عىل العاملــن يف املهن الخطرة فقط،
وهــي املهــن التي ح ّددتها األنظمة التأمينيــة يف جدول خاص صادر مبوجب
القانون.
وأوضــح بــأن قانــون الضــان الحــايل ســعى إىل تحقيــق الكفايــة
االجتامعيــة للمنتفعــن وتعزيــز العدالــة والتكافلية فيام بــن الجيل الواحد
أوالً ،ثــم فيــا بــن األجيــال املتعاقبة مــن خالل عدد مــن اإلصالحات أهمها
ربــط رواتــب التقاعــد بالتضخم ســنوياً ،وشــمول أصحاب العمــل والعاملني
لحســابهم الخاص بعد أن كانوا محرومني من االشـراك اإللزامي بالتأمينات،
والســاح لصاحــب راتــب التقاعد املبكــر بالجمع بني جزء مــن راتبه املبكر
(يـراوح مــا بــن  %45إىل  )%85مــع أجره مــن العمل يف حــال عودته
إىل ســوق العمــل ،والعمــل باألحــكام الخاصــة بالتقاعــد املبكــر للعاملني يف
والتوســع يف األمـراض املهنيــة ،واالنحيــاز إىل ذوي الرواتــب
املهــن الخطــرة،
ّ
واألجــور التــي تقــل عــن ( )1500دينــار يف معادلــة احتســاب الراتــب
التقاعــدي ،ووضْ ــع ســقف لألجر الخاضع للضامن هــو ( )3آالف دينار ،مع
ربطــه بالتضخــم ســنوياً؛ وذلــك للحــد مــن أيــة رواتــب تقاعديــة عاليــة،
ولتحقيــق العدالة بني املشــركني لالســتفادة من منافع الضــان بتوازن ،ومبا
يحقــق اعتبــارات الكفايــة االجتامعيــة

الصبيحي :دور الضمان يتعاظم في المناطق الفقيرة
للحد من فقرها
أكّــد مديــر املركــز اإلعالمي والناطق باســم املؤسســة العامة
للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحي بــأن الضــان حق لكل
إنســان عامــل عــى أرض اململكــة ،وأن املؤسســة تحــرص عىل
توســعت مظلة الضامن
شــمول كل مواطن أردين مبظلتها ،وقد ّ
لتشــمل حالي ـاً ( )1.3مليــون مؤمــن عليــه فعــال ،يُش ـكّل
األردنيــون ( )%87.5منهــم ،مضيف ـاً أن هــدف الضــان
حاميــة كل األجيــال عــر منظومــة تأمينــات يوفرهــا ضــان
اجتامعــي ف ّعــال ومســتدام وشــامل ومتــاح للجميــع.
وأضــاف الصبيحــي خــال عــدد مــن اللقــاءات يف منطقتــي
قريقــرة والريشــة بــوادي عربــة ،وأدارهــا رئيــس ملتقى وادي
عربــة الثقــايف عيــد الســعيديني بحضــور كل مــن نائــب رئيس
بلديــة القريقــرة وفينــان عــي الســعيديني ومســؤول معهــد
تدريب الريشة التابع للرشكة الوطنية للتشغيل والتديب عصام الفرايه
وعــدد مــن فعاليــات املجتمــع املحيل ،بــأن الضــان االجتامعــي يُع ّزز
حاميــة الطبقة العاملة يف كافة األنشــطة واملواقــع اقتصادياً واجتامعياً
وال سـيّام يف أوقــات األزمــات االقتصاديــة ،وتحديــدا ً يف املناطــق التــي
تعاين من نسب فقر متزايدة مثل مناطق وادي عربة التي تصل نسبة
الفقــر فيهــا إىل  ،%71وذلــك مــن خالل تأمــن دخل مالئم لإلنســان
العامــل يحــل محــل الكســب عندمــا ينقطــع بســبب املــرض أو
اإلصابــة أو الشــيخوخة أو الوفــاة أو التعطل املؤقت عــن العمل ،وهو
مــا يعرب عــن جوهر الضــان االجتامعي ودوره يف التمكــن االقتصادي
واالجتامعــي لألفراد واألُ َس ،داعيـاً يف الوقت ذاته كافة أصحاب العمل
إىل االلتـزام مبســؤولياتهم الوطنيــة والقانونيــة وشــمول كافــة العاملني
لديهــم مبظلــة الضــان ،محـ ّذرا ً مــن عواقــب التهــرب عــن الشــمول
بالضامن ،وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني التي تؤث ّر سلباً عىل
األمــن االجتامعــي واالقتصادي كونها تحرم العاملني من االســتفادة من
منافــع الضــان ،وتــؤدي إىل ضياع حقــوق األفـراد واألُ َس عند مواجهة
املخاطــر االجتامعيــة ،وانخفــاض مســتوى معيشــة األرسة عنــد انقطاع
دخــل معيلهــا ،وإىل اإلخالل مببدأ العدالــة يف الحقوق ،وانخفاض القوة
الرشائيــة ألفـراد املجتمع ،وتعريض حيــاة الكثريين للفقر نتيجة خروج
أشــخاص مــن ســوق العمــل دون الحصــول عــى رواتــب تقاعديــة أو
تع ّرضهم للعجز دون الحصول عىل رواتب االعتالل ،أو تعرضهم للوفاة
دون متكــن ذويهــم مــن الحصــول عىل رواتــب تصون كرامتهــم وتوفر
لهم معيشــة كرمية ،مشـرا ً أن عدد الورثة املســتحقني الذين يتقاض ْون
أنصبــة عــن مؤمن عليهم أو متقاعدين متوفني زاد حالياً عىل ()110
آالف مســتحق ،فيــا وصــل العــدد الرتاكمــي ملتقاعــدي الضــان إىل
( )230ألــف متقاعــد ،مــن ضمنهــم ( )16064متقاعــدا ً جديــدا ً
خالل عــام .2018
وأوضــح بــأن قانــون الضــان الحــايل ســعى إىل تحقيــق الكفايــة
االجتامعية للمنتفعني وتعزيز العدالة والتكافلية فيام بني الجيل الواحد

أوالً ،ثــم فيــا بــن األجيــال املتعاقبــة مــن خــال عدد مــن اإلصالحات
أهمهــا ربــط رواتب التقاعد بالتضخم ســنوياً ،وشــمول أصحاب العمل
والعاملــن لحســابهم الخــاص بعــد أن كانــوا محرومــن مــن االشـراك
اإللزامــي بالتأمينــات ،والســاح لصاحب راتب التقاعــد املبكر بالجمع
بــن جــزء مــن راتبــه املبكــر (يـراوح مــا بــن  %45إىل  )%85مع
أجــره مــن العمــل يف حــال عودته إىل ســوق العمل ،والعمــل باألحكام
الخاصة بالتقاعد املبكر للعاملني يف املهن الخطرة،
والتوسع يف األمراض
ّ
املهنيــة ،واالنحيــاز إىل ذوي الرواتب واألجور التي تقل عن ()1500
دينــار يف معادلــة احتســاب الراتــب التقاعــدي ،ووضْ ــع ســقف لألجــر
الخاضــع للضــان هــو ( )3آالف دينــار ،مــع ربطــه بالتضخم ســنوياً؛
وذلــك للحــد مــن أيــة رواتــب تقاعديــة عاليــة مســتقبالً بهــدف
تحقيــق العدالة لالســتفادة من منافع الضــان بتوازن.
وقــال الصبيحــي بــأن مؤسســة الضــان طبّقــت تأمــن التعطــل عــن
العمل وتأمني األمومة بهدف حامية العاملني يف منشآت القطاع الخاص
الذيــن يخرجــون مــن جهــات عملهــم مؤقتـاً لتمكينهــم مــن البحــث
عــن فــرص عمــل لــدى منشــآت أخــرى ،وكذلــك حاميــة العامــات يف
منشــآت القطــاع الخاص يف حال اســتحقاقهن إجــازة األمومة بحيث ال
تنقطــع أجورهــن أثنــاء هــذه اإلجــازة ،وقــد رصفــت املؤسســة بدالت
تعطــل عــن العمــل خــال شــهر نيســان الحــايل لـــ ( )7697مؤمــن
عليــه بقيمــة إجامليــة بلغــت ( )2.3مليــون دينــار ،كــا رصفــت
بــدالت إجــازة أمومة لـ ( )374مؤمناً عليها خالل شــهر نيســان أيضاً
بقيمــة بلغــت ( )394ألــف دينــار ،حيــث ح ّولــت لهم هــذه املبالغ
مــن خالل فــروع بنك اإلســكان يف اململكة.
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الناطق الرسمي:

الضمان في وضع مالي مريح ومظلته تغطي
 %64من قوة العمل
أكّــد مديــر املركــز اإلعالمــي والناطق الرســمي باســم املؤسســة العامة
للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحــي أن مؤسســة الضــان االجتامعي
تســعى إىل توفــر حاميــة مالمئــة ودامئة للطبقــة العاملــة تراعي حقوق
كافــة األجيــال يف إطار من التوازن يف اســتحقاق منافع الضامن ،مبيناً أن
عــدد املؤمــن عليهــم الفعالني وصل إىل مليون و ( )300ألف شــخص،
ميثّلــون ( )%64مــن قوة العمل يف اململكة (مشــتغلون ومتعطلون)،
فيــا غطّــت مظلــة الضــان تراكميـاً أكــر مــن ( )3.3مليون شــخص،
مضيفـاً أن الضــان يعتــر مــن أهــم مصـ ّدات الفقر يف املجتمــع ،حيث
تســهم الرواتــب التقاعديــة يف خفــض معــدالت الفقر يف األردن بنســبة
 %7.7فلــو اســتثنينا الدخــل التقاعــدي مــن الدخــل الجــاري لألفـراد
لقفــزت نســبة الفقــر من النســبة الحاليــة البالغــة  %15.7لتصل إىل
.%23.4
وأضــاف الصبيحــي ،خــال محــارضة يف جــرش بعنــوان (الضــان
االجتامعــي ..حاميــة واســتدامة) نظّمهــا منتــدى جبــل العتــات يف
جــرش برعايــة محافــظ جــرش مأمون اللــوزي ورئيس مجلــس املحافظة
محمــود العفيــف ،وأدارها رئيــس املنتدى املهندس خلــدون العتمة ،إن
مؤسســة الضــان دخلــت مرحلــة التغطية الشــاملة للمشــتغلني بأجور
يف كافــة القطاعــات االقتصاديــة ،إضافــة إىل أصحاب العمــل العاملني يف
منشآتهم ،مؤكدا ً انعكاساتها اإليجابية عىل العاملني ،ال سيام العاملني يف
قطاعــات العمــل الصغرية الذيــن كانوا محرومني مــن الضامن يف مراحل
سابقة ،بهدف تأمينهم وأرسهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد
االشـراك املطلوبــة ،أو عندما يتعرضــون ملخاطر العجز واملــرض والوفاة
وحوادث العمل.
وأوضــح بــأن مــن أبــرز مزايــا قانون الضــان هو ربــط راتــب التقاعد
بالتضخم ســنوياً للحفــاظ عىل القوة الرشائية للراتب ،وشــمول أصحاب
العمــل والعاملــن لحســابهم الخاص ،والســاح لصاحب راتــب التقاعد
املبكــر بالجمــع بــن جــزء مــن راتبــه املبكر (يـراوح ما بــن  %45إىل
 )%85مــع أجــره مــن العمــل يف حــال عودتــه إىل ســوق العمــل،
وتعزيــز رشوط الســامة والصحــة املهنيــة ،وتصنيــف املهــن الخطــرة،
ووضْ ــع ســقف لألجــر الخاضع للضــان هو ( )3آالف دينــار ،مع ربطه
بالتضخــم ســنوياً؛ وذلــك ملنــع أي رواتــب تقاعديــة باهظــة مســتقبالً،
ولتحقيــق مزيد مــن العدالة والكفايــة االجتامعية.
وفيام يتعلق بالتقاعد املبكر ،أوضح الصبيحي بأن املؤسسة تتأذّى من
التقاعــد املبكــر وتُحـذّر مــن االقبــال املتزايــد عليــه ،إذ تفقد اشـراكات
يف وقــت مبكــرة ولســنوات تصــل إىل خمس عرشة ســنة وتتحمــل أعباء
تقاعديــة لفـرات أطــول ،إضافــة لألثر الســلبي عىل املتقاعد نفســه أوالً
وعــى أرستــه كونــه ســيحصل عــى راتــب مخفّض ،وعــى االقتصــاد من
خــال خــروج كفــاءات وخربات من ســوق العمل يف وقت مبكر ،مشـرا ً
إىل وصــول عــدد متقاعــدي املبكــر إىل ( )111ألــف متقاعد يشـكّلون
( )%48مــن إجــايل متقاعدي الضامن البالــغ عددهم ( )230ألف
متقاعــد حتى تاريخه.
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وبـ ّـن أن تأمــن التعطــل عن العمــل يعزز حامية املؤمــن عليهم الذين
يتعطّلــون بشــكل مؤقــت عن العمل ،إذ اســتفاد من بــدالت التعطل ما
يزيــد عــى ( )79ألــف مؤمــن عليــه مببلــغ زاد عــى ( )67مليــون
دينــار ،كــا أن تأمــن األمومــة بــدأ يعـ ّزز دور املــرأة يف ســوق العمــل
بالقطــاع الخــاص حيث اســتفادت من بــدل إجازة األمومــة ( )51ألف
مؤمــن عليهــا مببلــغ إجــايل وصــل إىل ( )55مليــون دينــار.
تــدن نســبة
وكشــف بــأن مــن أهــم التحديــات التــي تواجهنــا ّ
املشــتغلني األردنيــن ،حيــث يقــع األردن مــع األســف يف مرتبــة متأخــرة
جــدا ً مــن حيــث مســتوى املشــاركة يف القــوى العاملــة ،حيــث يبلــغ
معــدل املشــاركة االقتصاديــة املنقّحة ،أي نســبة قوة العمل «مشــتغلني
ومتعطلــن» إىل إجــايل الســكان يف ســن العمل حــوايل  ،%39ويزداد
الوضــع ســوءا ً بالنســبة للنســاء حيــث يبلــغ معــ ّدل املشــاركة
االقتصاديــة املنقّح للمرأة األردنية ( )%14.8فقط ،مشـرا ً أن تحفيز
مشــاركة األردنيني يف ســوق العمل يدعم املركز املايل للضامن ويسهم يف
دميومة النظــام التأميني.
وأوضــح الصبيحــي بــأن مــن أهــم مســؤوليات مؤسســة الضــان
انتهــاج سياســات وإجـراءات تكفــل الحفــاظ عــى متانــة مركزهــا املايل
واســتدامة نظامهــا التأمينــي لــي تبقــى قــادرة عــى الوفــاء بالتزاماتهــا
املتناميــة تجــاه كل األجيــال ،مؤكّدا ً بــأن قانون الضــان االجتامعي رقم
( )1لســنة  2014الــذي أصبــح نافــذا ً يف  2014/3/1جــاء
متوازنـاً وتوافقيـاً بصــورة كبــرة ،وح ّقــق قفــزة يف مجال تعزيــز الحامية
االجتامعيــة للمؤ ّمــن عليهــم ،كــا عـ ّزز املركز املــايل للضامن ،مشـرا ً أن
الوضــع املــايل للضامن مريــح ،وأن إيـرادات الضامن التأمينيــة الرتاكمية
منــذ بدايــة عمــل املؤسســة يف  1980/1/1وحتــى نهايــة عــام
 2018بلغــت ( )15مليــارا ً و ( )804ماليــن دينــار ،فيــا بلغــت
نفقــات الضــان التأمينيــة الرتاكميــة عــن ذات الفــرة ( )8مليــارات و
( )943مليــون دينــار ،حيــث تحقــق فائــض تأمينــي تراكمــي بقيمــة
( )6مليــارات و ( )190مليــون دينــار وهــو الفــارق مــا بــن نفقاتهــا
التأمينيــة املختلفــة من رواتــب تقاعدية ونفقات إصابــات عمل وغريها
وإيراداتهــا التأمينيــة مــن االشـراكات وتوابعها.

هل تعلم ؟؟
آلية تقديم طلب الحصول عىل بدل إجازة األمومة من مؤسسة الضامن االجتامعي:

 -1تسجيل املولود الجديد يف دائرة األحوال املدنية والجوازات.
-2مراجعــة أحــد أقاربهــا او ضابــط ارتبــاط املنشــأة التــي تعمــل فيهــا ألقــرب فــرع مــن فــروع املؤسســة وتقديــم املعاملــة بتزويدهــم
بالرقــم الوطنــي للوالــدة واملولــود ورقــم هاتفهــا.
خــال أيــام وبعــد تحقــق املؤسســة بأنهــا مســتحقة لبــدل إجــازة األمومــة ترســل لهــا رســالة  SMSتتضمــن رقــم الــرف واملبلــغ الــذي
تســتحقه كبــدل إجــازة أمومــة.
بعــد ذلــك تســتطيع املؤمــن عليهــا مراجعــة أقــرب فــرع مــن فــروع بنــك اإلســكان ملــكان ســكنها (باســتثناء فــروع املــوالت واألســواق
التجاريــة) ومــن خــال هويتهــا الشــخصية ورقــم الــرف الــذي وصلهــا برســالة عــى هاتفهــا يــرف لهــا بــدل إجــازة األمومــة.
مالحظات ها ّمة:
-1يطلــب مــن املؤمــن عليهــا غــر األردنيــة تزويــد املؤسســة بجــواز الســفر وشــهادة ميــاد الطفــل ،وهــذه الوثائــق مطلوبــة أيضـاً مــن
املؤمــن عليهــا األردنيــة يف حــال كانــت والدتهــا خــارج اململكــة.
-2يطلــب تزويــد املؤسســة بالتقريــر الطبــي الخــاص بتوقــع الــوالدة يف حــال كان بــدء إجــازة األمومــة للمؤمــن عليهــا قبــل تاريــخ
الــوالدة.

محاضرة بعنوان «تعديالت قانون الضمان االجتماعي»
في جامعة اإلسراء
قــال مديــر املركز اإلعالمــي والناطق باســم املؤسســة العامة للضامن
االجتامعــي موىس الصبيحي بأن قانون الضامن االجتامعي جاء لحامية
املشــتغلني يف أي موقــع ويف أي قطــاع اقتصــادي يف الدولــة ويتعامــل
معهــم بــرف النظــر عن طبيعــة تعاقدهم مع جهات عملهم ،مشـرا ً
بــأن كل َمــن يعمــل بأجــر وتحــت إرشاف صاحب عمل يجب شــموله
بالضــان كحــق قانوين وإنســاين واجتامعــي ،وال يخـ ّـر العامل يف هذه
الحالــة بــن أن يشــرك بالضــان أم ال ،كــا تقــع مســؤولية شــموله
عــى صاحــب العمل الــذي يعمل لديه.
وأضــاف بــأن الحــق يف الضــان ورد يف اإلعــان العاملــي لحقــوق
اإلنســان ،كــا ورد يف العهــد الدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعية
والثقافيــة ،وهــو الحــق يف عــدم الحرمــان مــن تغطيــة الضــان
االجتامعــي ملــا لهذه التغطية مــن دور كبري يف حامية اإلنســان العامل
وأفـراد أرستــه عندمــا يتعــرض للخطــر االجتامعي الــذي يُع ّرفــه علامء
االجتــاع بأنــه ( كل خطــر يؤثر يف املركــز االقتصادي للفــرد من خالل
إنقــاص دخله أو وقفه لتوافر أســباب فســيولوجية مثــل الوفاة واملرض
والعجــز والشــيخوخة ،أو ألســباب ذات صلــة بالواقــع االقتصــادي مثل
البطالة والفقر وغالء املعيشة )..مؤكدا ً أن هذا النظام يعمل يف إطار
تكافــي ويجــب أن يراعي أقىص درجات العدالــة االجتامعية والحامية
يف مواجهة األخطــار االجتامعية.
وبــن أن مــن التشـ ّوهات التــي كانــت قامئــة عــر الكثــر مــن قوانني
الضــان الســابقة التفــاوت الهائــل يف األجــور التــي كان يجب شــمول
أصحابهــا عليهــا كمؤمــن عليهــم يف الضــان مــا نتــج عنــه حصــول
البعــض عــى رواتــب تقاعديــة باهظــة جدا ً يزيــد بعضها عــى ()10
آالف دينــار ،وهــو مــا دفــع إىل وضع ســقف لألجر "الراتــب" الخاضع

القتطاعــات الضــان يف قانــون الضــان األخــر ملعالجــة هذا التشـ ّوه،
حيــث نــص القانــون عــى تحديــد هــذا الســقف ب ( )3000دينار
مــع ربطــه بالتضخــم ســنوياً ،ويكفــي أن ندلــل عــى مــدى خطــورة
هــذا الخلــل الــذي كان قامئاً ،ومــدى خرقه ملبدأ تكافليــة نظم الضامن
االجتامعــي باملثــال التــايل :متقاعد يتقــاىض راتباً تقاعديـاً من الضامن
قيمتــه ( )14ألــف دينــار ،ومتويــل هــذا الراتــب يتطلب كامــل قيمة
االش ـراكات املدفوعــة عــن ( )300مشــرك مــن ذوي الحــد األدىن
للراتب الخاضع لالقتطاع ،إذ كلام زاد عدد املشــركني املمولني ملتقاعد
واحــد كلــا ّأش ذلــك عىل خلــل يف النظــام التأميني القائــم عىل مبدأ
التكافليــة ،لذلــك جــاء القانــون األخــر محددا ً ســقف الراتــب الخاضع
لالقتطــاع ،كإجـراء وقــايئ ال بــد منــه للحفــاظ أوالً عــى مبــدأ تكافليــة
نظــام الضــان ،ولتحقيــق مزيــد مــن العدالــة االجتامعيــة بــن كافــة
املنتفعــن ،ثــم للحفاظ عــى مبدأ االســتدامة للنظــام التأميني.
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جانب من مبادرة التواصل مع السيدات األردنيات المقيمات داخل
»وخارج المملكة عبر مجموعات التواصل االجتماعي «فيس بوك

Social Security Investment Fund’s assets grow
by %2.7 in 1st quarter
The assets of the Social Security Investment Fund (SSIF) grew to JD10.47 billion by the end of the first
quarter of 2019, compared with JD10.19 at the beginning of the year, marking a 2.7 per cent increase, SSIF
CEO Kholoud Saqqaf announced on Sunday.
In an SSIF statement carried by the Jordan News Agency, Petra, Saqqaf said that the fund achieved an
income of JD166 million in the first three months of 2019, compared with JD130 million in the same period
of 2018, constituting a rise of 28 per cent.
“Despite the unstable performance of the Amman Stock Exchange since the beginning of the year, the
strategic distribution of the share portfolio, which is composed of long-term investments in big national
companies of vital sectors, contributed to achieving the highest cash dividends since the fund’s establishment,”
she noted.
The CEO expected that dividends would exceed JD110 million.
The SSIF invests in companies that enjoy solid financial centres and achieve good growth rates, the most
important of which are banks, transformative industries and services, which managed to achieve good
results, Saqqaf pointed out.
She noted that within the fund’s 2021-2019 strategy, the SSIF is currently considering joining several
projects through the leasing mechanism in the health and education sectors.
The fund’s revenues from various investments in 2018 grew by 22 per cent to reach JD439 million, compared
with JD360 million in 2017, Saqqaf said in previous remarks at the beginning of the year.
The CEO added that the banking sector is a main driver of the national economy, which is characterised
by high efficiency levels, which reflected on SSIF’s keenness to invest in 12 Islamic and commercial banks
with possession rates of 2 to 21 per cent.
She noted that the SSIF is the biggest investment fund in the Kingdom and owns long-term investments
in several vital sectors of the economy, including tourism, mining, ICT, banks, conventional and renewable
energy sectors.
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SSC receives over
4,000 subscription
applications during
first quarter
The Social Security Corporation (SSC) received
4,069 optional subscription applications from
Jordanians both inside and outside the Kingdom
during the first quarter of this year, compared
with 2,719 during the same period last year.
According to an SSC statement released on
Saturday, the applications were submitted from
Jordanians residing in around 40 countries
worldwide, the Jordan News Agency, Petra,
reported.
A total of 38,000 optional subscribers have
benefited from pensions, constituting 16.5 per
cent of the SSC’s total number of pensioners,
SSC Media Director Musa Sbeihi said, noting that
1,321 applications for subscription suspensions
were received during the first quarter. The
SSC also received 3,753 applications for salary
amendments.
Sbeihi urged Jordanians not registered with the
SSC to benefit from the optional subscription
so they will be guaranteed a pension upon their
retirement, highlighting that they would also be
covered for disabilities and death.
Eligible subscribers for optional social security
insurance must be Jordanian, between 55-16
years of age (for those subscribing for the first
time) and not be officially registered as a worker,
Petra added.
Optional subscribers have to pay 17.5 per cent
of their monthly salary within 15 days following
their payment due date and e-payment services
are now available via “eFAWATEER.com”.
Optional subscriptions are only available through
SSC’s website (www.SSC.gov.jo) and via the
SSC’s smart phone application.
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SSC pays
over JD1b
to 230,000
retirees in 2018
The Social Security
Corporation (SSC) paid over
JD1 billion in pensions to
230,000 retiring subscribers
in 2018.
The SSC paid a total of
JD1.019 billion in pensions
last year, in addition to
JD90 million in insurance
payouts, SSC Spokesperson
Mousa Sbeihi said.
“Despite the hike in
expenditures and SSC
programme payouts, the
SSC is in a comfortable
financial situation,” Sbeihi
was quoted as saying in a
statement carried by the
Jordan News Agency, Petra.
He added that the SSC’s
insurance revenues exceeded
JD1.74 billion in 2018,
registering an increase of
approximately 11 per cent
from 2017.
The overall value of pension
and insurance spending
reached JD1.110 billion
in 2018, compared with
JD966 million the year
before, the statement
added.
Sbeihi said that the total
number of active subscribers
reached 1,296,000, which
accounts for 64 per cent of
the workforce in Jordan.

شكر وتقدير
تقــدم عطوفــة املديــر العــام الدكتــور حــازم رحاحلــة بالشــكر
والتقديــر مــن مديــر وموظفــي إدارة املركــز اإلعالمــي واللجــان
اإلعالميــة يف فــروع ومكاتــب املؤسســة عــى جهودهــم املتميــزة
التــي بذلوهــا يف الحملــة اإلعالميــة املتعلقــة بتشــجيع أصحــاب
املطاعــم والحلويــات والعاملــن لديهــم بالشــمول بأحــكام قانــون
الضــان االجتامعــي.
تقــدم الزميــل عــي الصــادي مديــر إدارة الشــؤون املاليــة
بالشــكر والتقديــر مــن الزميــل اســكندر الســوري عــى جهــوده
املتميــزة واختيــاره كموظــف متميــز عــن الربــع الرابــع لعــام
.٢٠١٨
قــام الزميــل صالــح الســعدي مديــر إدارة التقاعــد بحضــور مدراء
املديريــات بتكريــم نخبــة مــن موظفيهــا املتميزيــن يف أدائهــم
لعــام  2019 / 2018وعــى جهودهــم التميــزة يف خدمــة املؤسســة
حيــث قــام تقديــم درع املوظــف املتميــز للزمــاء:
الزميل /أحمد الحراسيس من قسم سلف املتقاعدين
الزميل /طارق باكري من من إدارة الرقابة الداخلية
الزميلة /دمبا الظاهر قسم رواتب الشيخوخة الوجويب
الزميلة /إيناس الرسطاوي قسم احتساب الرواتب التقاعدية
تقدم الزميل عيل الصامدي مدير
إدارة الشؤون املالية بالشكر والتقدير
من الزميلة سناء الخليل عىل جهودها
املتميزة واختيارها كموظفة متميزة
عن الربع الرابع لعام .٢٠١٨

رئيس التحرير املسؤول
مدير املركز اإلعالمي
موىس الصبيحي

قــام مديــر إدارة فــرع ضــان الزرقــاء الزميــل
ســيد ســامي الــرواد بتكريــم الزميــل غســان
غنــدورة مــن مديريــة الخدمــات اإلداريــة
كموظــف متميــز لشــهر آذار؛ وذلــك تقديــرا
لجهــوده الكبــرة يف العمــل والتزامــه مبدونــة
الســلوك الوظيفــي يف العمــل و ُحســن تعاملــه
مــع متلقــي الخدمــة.

قــام الزميــل احمــد خالــد البداريــن مديــر إدارة فــرع ضــان
الحســن وبحضــور مــدراء املديريــات بتكريــم كل مــن:
الزميــل معــاذ عــواد والزميــل عبداللــه عمــر لحصولهــا عــى
لقــب املوظــف املتميــز عــن الربــع االول لعــام . 2019
كــا نرفــع اســمى آيــات التهنئــة والتربيــك للزميــل احمــد
البداريــن مبناســبة تعيينــه مديـراً إلدارة املــوارد البرشيــة متمنــن
لــه مزيــداً مــن التقــدم والنجــاح.
إعداد وتصميم
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