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الرحاحلة الغاء شرط الشمول بأثر رجعي
ألصحاب العمل لتشجيعهم على االنضواء
تحت مظلة الضمان

بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الضمان ونقابة المهندسين

السقاف  :موجودات صندوق االستثمار تصل الى  10.47مليار
الناطق باسم الضمان :متوسط عمر متقاعدي الضمان عند
استحقاق راتب التقاعد  52سنة
Some 1.3m people covered under Social Security umbrella
ارتفاع عدد المؤمن عليهم بالضمان إلى مليون و « »305آالف

خالل مؤتمر صحفي لمدير عام مؤسسة الضمان االجتماعي
شمول المشترك اختياريًا بأحكام القانون من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب

إمكانية شمول الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني بأحكام قانون
الضمان االجتماعي خالل فترة اجازتهم بدون راتب

الرحاحلة :الغاء شرط الشمول بأثر رجعي ألصحاب العمل
لتشجيعهم على االنضواء تحت مظلة الضمان
إلغاء شرط شمول المؤمن عليه في أكثر من منشأة في الضمان في حال عمله
فيها بالوقت ذاته
ادراج نص ُيتيح لمجلس ادارة المؤسسة اصدار تعليمات تنفيذية تنظم آلية وشروط
شمول العاملين في العمل المرن

قــال مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعي الدكتــور حازم
رحاحلــة بــأن التعديــات التــي طــرأت عــى نظــام الشــمول بتأمينــات
املؤسســة رقــم ( )14لســنة  2015اشــتملت عــى أمــور ها َّمة تصب
يف مصلحة املؤمن عليهم واملنشــآت وتضفي مزيدا ً من املنافع والحقوق
التأمينيــة للمشــركني إضافــة اىل تشــجيع وتحفيــز املنشــآت االقتصاديــة
الصغــرة وال ســيام التــي يعمــل فيها أصحابهــا بعدم ترتيــب مبالغ مالية
عليهــا بأثر رجعي عن شــمول أصحابهــا مبظلة الضامن.
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وأضــاف الرحاحلــة خــال مؤمتــر صحفــي عقــده للحديــث عــن هذه
التعديــات بأنهــا تضمنــت االســتفادة مــن وســائل الربط االلكــروين مع
دائــرة األحــوال املدنية لتســهيل إجـراءات املعامــات املختلفــة للمؤمن
عليهم والتعديل عىل رشوط شــمول أصحاب العمل مام يشــجعهم عىل
االشـراك بالضــان بعــد أن تــم الغــاء رشط الشــمول بأثر رجعــي وأيضاً
التعديــل عىل إجراءات االشـراك االختياري وآليــة تحديد األجر الذي تم
الشمول مبوجبه وخصوصاً ممن كان له فرتة اشرتاك سابقة ،كام تم الغاء
الشــمول بأكــر مــن منشــأة يف الوقــت ذاته باســتثناء الشــمول بإصابات
العمــل مبوجــب تعليامت تنفيذية يصدرها مجلس إدارة املؤسســة لهذه

الغايــة ،وغريهــا من التعديــات االيجابية.
وفيــا يتعلق بالتعديالت عىل االشـراك االختياري فقــد ّبي الرحاحلة
أن مقــدم طلــب االشـراك االختيــاري أصبــح مبوجــب التعديل مشــموالً
بأحــكام القانــون مــن بدايــة الشــهر الــذي تقــدم فيــه بالطلــب بعــد أن
كان شــموله اعتبــارا ً مــن الشــهر الــذي يــي تقديــم الطلــب ،كــا تــم
الغــاء الجــدول امللحــق بالفقــرة (ب) مــن املــادة ( )33مــن نظــام
الشــمول والــذي عــى أساســه يحــدد طالــب االنتســاب بصفــة اختيارية
ممن كان له فرتة اشـراك ســابقة بالضامن واألجر الذي يرغب بالشــمول
به بأحكام القانون وفقاً لعمره وفرتة اشـراكه الســابقة واالســتعاضة عن
ذلــك بشــمول املؤ ّمــن عليــه عــى أســاس أجــره الســابق أو عــى أســاس
زيــادة هــذا األجــر بنســبة ال تتجــاوز  % 10ســنوياً عــن كل ســنة مــن
الســنوات التــي انقطــع فيهــا عن االشـراك ومبــا ال يتجاوز عــر زيادات
أو تخفيــض هــذا األجــر ملــرة واحــدة رشيطــة أن ال يكون املؤمــن عليه
قــد اكمــل ســن  55للذكــر و  50لألنثــى وأن ال يقــل هــذا األجــر عــن
 %80مــن األجــر األخــر.

وأضــاف الرحاحلــة بأن التعديالت اتاحت شــمول املوظفني الخاضعني
للتقاعــد املــدين بأحــكام قانــون الضــان االجتامعي خالل فــرة اجازتهم
بــدون راتــب إمــا بشــكل الزامي مــن خالل املنشــآت التي يعملــون فيها
أو بشــكل اختياري ،وانســجاماً مع صدور نظام العمل املرن واعتبار عقد
العمــل املــرن شــكالً مــن أشــكال عقــود العمــل املحمية مبوجــب قانون
العمل ،فقد تم ادراج نص يُتيح ملجلس ادارة املؤسســة اصدار تعليامت
تنفيذيــة تنظم آلية ورشوط شــمول العاملــن يف العمل املرن.
وأشــار أنــه تــم ادراج نــص يتيــح للمؤسســة اعتــاد وســائل الربــط
االلكــروين مــع دائــرة األحــوال املدنيــة والجــوازات كوســيلة من وســائل
اثبــات الســن واثبــات واقعــة الــوالدة وذلــك بهــدف االســتعاضة عــن
الوثائــق الورقية.
وفيــا يتعلــق مبوضــوع االع ـراض عــى الق ـرارات وبهــدف ترسيــع
االجـراءات فقــد أشــار الرحاحلــة أنــه تــم اختصــار مرحلــة مــن مراحــل
االعـراض عــى القـرارات الصادرة عــن مــدراء اإلدارات ولجان التســوية
بحيــث أنــه إذا تقــدم أي صاحب عالقــة باعرتاض فــإن اعرتاضه يرفع إىل
الجهــة األعــى وال يعــود إىل ذات الجهــة التــي أصــدرت القـرار كــا تــم
تعديــل املــدة املمنوحــة للمديــر العــام لالعرتاض عــى القـرارات لتصبح
تســعني يوماً بدالً من ســنتني مع منحه صالحية إعادة القرارات الصادرة
عن اللجنة الطبية االســتئنافية ولجنة شــؤون الضــان إلعادة النظر فيها
يف حــال وجود بيّنات تســتدعي ذلك ،فضـاً عن ادراج نص يجيز للمدير
العــام تفويــض أي مــن صالحياتــه الــواردة يف النظــام ويف كافــة األنظمة
التأمينيــة ألي مــن موظفــي املؤسســة ومنــح صالحيــة التفويــض ملــدراء
كل حســب اختصاصــه.
اإلدارات ٌ
وبــن أنــه مبوجــب التعديــات التــي طــرأت عىل نظــام الشــمول فإنه
اعتبــارا ً مــن  2020/1/1ســيوقف العمــل بالتخفيــض البالــغ نســبته
( )%1مــن تأمــن إصابــات العمــل الــذي كان قــد منــح لبعــض
منشــآت القطــاع الخــاص التــي كانــت قــد حصلــت عليــه ســابقا.
وبحســب الرحاحلــة فإنــه وبهــدف تخفيــف األعبــاء املاليــة عــى
أصحاب العمل وتشــجيعهم عىل املبادرة بالشــمول فإن شــمول أصحاب
العمــل أصبــح مــن التاريــخ الــذي يبــادرون فيــه بطلب الشــمول أو من
تاريــخ التفتيــش عليهــم وليــس بأثــر رجعــي مــن  2015/1/1أو
أي تاريــخ يليــه ،كــا تــم وضــع رشوط لشــمول صاحــب العمــل ومــن
يف حكمــه ومنهــا أن يكــون عامــا يف منشــأته املرخصــة أو املســجلة
وفــق الترشيعــات النافــذة أو أن يثبــت عملــه من خالل محــر الضبط
والتفتيــش الــذي تقــوم بــه املؤسســة وأن يكــون قــد أكمل ( )16ســنة
مــن عمــره وأن ال يكــون قــد أكمــل ســن الشــيخوخة يف حــال شــموله
بأحــكام القانــون ألول مــرة وأن ال يكون قد اســتحق راتــب تقاعد مبكر
أو راتــب اعتــال العجــز الجــزيئ الطبيعــي الدائــم أو تعويــض الدفعــة
الواحــدة بســبب اكامل ســن الشــيخوخة أو تجاوزها وبغــض النظر عن
تاريــخ اســتحقاق هــذه املنافــع ،ومبوجــب التعديالت أيضـاً فإن صاحب
العمل الحاصل عىل تقاعد مدين أو عســكري غري ملزم بالشــمول بأحكام
القانــون ويتــم شــموله باملنشــأة التــي يعمــل فيها بنــاء عىل طلبــه ،وأما
صاحــب العمــل الخاضــع ألي مــن أنظمــة التقاعــد اإللزاميــة مبوجــب
الترشيعات النافذة فال يتم الزامه بالشــمول كصاحب عمل ويحق له يف

هــذه الحالــة االنتســاب بصفــة اختياريــة إذا كان أردنيـاً.
وبـ ّـن الرحاحلــة خــال املؤمتر الصحفي بــأن التعديالت عــى األنظمة
حــددت الحــاالت التــي يتــم فيها إيقاف شــمول صاحــب العمل ومن يف
حكمه بحيث تم التوســع يف هذه الحاالت ومنها انســحابه من املنشــأة
أو اغالقهــا رســميا أو إيقــاف نشــاطها ،أو إقـراره بأنــه أصبــح ال يعمــل
يف املنشــأة أو انتهــاء تفويضــه يف األمــور اإلداريــة رشيطــة وجــود عامــل
أو أكــر يف املنشــأة لديــه ،أو اكاملــه ســن الشــيخوخة وعــدم رغبتــه يف
االســتمرار بالشــمول ،أو التحاقــه بالعمــل لــدى القطــاع العــام أو إحدى
الرشكات املساهمة العامة أو أحدى الرشكات التي متلكها أو تساهم بها
الحكومــة ،أو انطبــاق مفهــوم العجــز الــكيل الطبيعي عىل حالتــه بقرار
مــن املرجــع الطبــي أو وفاتــه.
وفيــا يتعلــق بتحصيــل املبالــغ املســتحقة للمؤسســة ،فقــد تــم منح
صالحيــة فــك الحجــز الــكيل ملــدراء إدارات الفــروع يف املؤسســة وذلــك
بهــدف تخفيــف العبء عىل املدينــن الذين يضطــرون ملراجعة القضايا
والتحصيــل يف اإلدارة العامــة.
وأوضــح بــأن التعديــل عــى نظام الشــمول تضمن إلغاء رشط شــمول
املؤمــن عليــه يف اكــر من منشــأة يف الضامن يف حال عملــه فيها بالوقت
ذاتــه ،بحيــث أنه يف حال عمله يف منشــأة بالقطاع العام ومنشــأة أخرى
بالقطاع الخاص يف الوقت ذاته فيتم اعتامد شموله مبنشأة القطاع العام
بغــض النظــر عــن أجــره وتاريخ التحاقــه بالعمل ،وإذا عمــل يف اكرث من
منشأة بالقطاع الخاص يف تواريخ مختلفة فإنه يشمل باملنشأة التي بدأ
العمــل فيهــا أوالً بغــض النظر عــن مقدار أجره ويف حــال التحاق املؤمن
عليــه بالعمــل يف القطــاع الخــاص لــدى اكرث مــن منشــأة يف الوقت ذاته
فإنــه يشــمل يف املنشــأة التــي يتقــاىض منهــا األجــر األعىل ،وعــى الرغم
مــن ذلــك فــإن للمؤسســة شــمول املؤمن عليه الــذي يعمــل يف اكرث من
منشــأة بتأمــن إصابــات العمــل مبوجــب تعليــات تنفيذيــة تصــدر عن
مجلــس إدارة املؤسســة لهــذه الغايــة ،من جهــة أخرى فإنه يتم تســوية
حقوق املؤمن عليه ممن تم شــموله بشــكل مزدوج وفقاً لنظام الشمول
بتأمينــات املؤسســة رشيطــة أن ال تكــون قــد متت تســوية حقوقه لغاية
تاريــخ نفــاذ هــذا النظــام املعــدل ،وذلــك بإعــادة املبالــغ للمؤمــن عليه
املقتطعــة منــه وعنه عــن تأمني الشــيخوخة والعجز والوفــاة عند طلبها
وفقاً لقواعد الشــمول التي تم توضيحها.
وأضــاف بــأن التعديــات الجديــدة عــى نظام الشــمول اعتــرت بدل
عضويــة اللجــان جــزءا ً ال يتجزأ من األجر الخاضــع لالقتطاع يف حال كان
عضــو اللجنــة موظفـاً عامـاً ومتفرغـاً ألعــال اللجنــة وأن تكــون اللجنة
دامئــة وورد نــص عــى تشــكيلها يف أي ترشيــع معمــول بــه ،ويف نفــس
الوقــت اعتــرت التعديالت بدل عالوات التعليــم املوازي وعالوة امليدان
وعــاوة البحــث العلمــي من العنارص التــي ال تدخل يف األجر املشــمول
يف الضامن.
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خالل لقاءها مع نقابة المعلمين
الضمان تناقش إدراج المهن التعليمية ضمن المهن الخطرة

اســتقبل مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي الدكتــور
حازم رحاحلة يف مقر اإلدارة العامة للمؤسســة نقيب املعلمني األردنيني
الدكتــور أحمــد الحجايــا وعضــوي مجلــس النقابــة باســل الحــروب
وفـراس الرسحــان ،ملناقشــة مطلــب النقابة باعتبــار مهنــة التعليم مهنة
شــاقة وتضمــن عــدد مــن املهــن التعليمية ضمــن جدول املهــن الخطرة
املعتمــدة لــدى الضامن.
وبــن الرحاحلــة خــال اللقــاء أن املؤسســة تفتــح ذراعيهــا للجميــع
باعتبارهــا مؤسســة العامــل واملواطــن ،وستســتمر يف التعــاون مــع كافة
النقابــات املهنيــة مبــا فيهــا نقابــة املعلمــن مــا يســهم بتحقيــق الفائدة
للمشــركني وتعريــف منتســبي النقابــات بحقوقهــم يف الضــان.
وأكــد أن مهنــة التعليــم مــن املهــن املهمــة يف املجتمــع ،التــي تؤثــر
بشــكل مبــارش عىل الوطن واقتصاده ومســتقبل أجيالــه؛ مضيفاً أن هذه
الرشيحــة مــن املواطنــن يــؤدون رســالة عظيمــة ونبيلــة يف املجتمــع،
وبالتــايل؛ فــإن شــمولهم جميعـاً مبظلة الضــان يعد أحد أهــم حقوقهم
املرشوعــة التــي تكفل حاميتهم ومتكينهم من االســتفادة مــن التأمينات
التــي تض ّمنهــا قانــون الضامن االجتامعــي؛ مام ينعكس عىل اســتقرارهم
الوظيفــي ،وال ســيام للمعلمــن العاملني يف قطــاع التعليم الخاص.
وردا عــى مطلــب نقابــة املعلمني ،بني الرحاحلة أن املؤسســة ســتصل
إىل حــل توافقــي مــع النقابة وذلك بعد اجراء دراســة علمية مســتفيضة
للمهــن املطلــوب للتأكــد مــن مــدى انطبــاق وصــف املهــن الخطــرة
عليهــا ،مــع رضورة تزويــد املؤسســة بتفاصيل حول واقــع عمل املعلمني
وخاصــة أولئــك الذيــن يعملــون يف املختـرات املدرســية ويتعاملــون مع
املــواد الكيميائيــة والســامة ،إضافــة إىل املعلمــن املهنيــن يف املشــاغل
الصناعيــة التابعــة للمــدارس ،والعمــل أيضـاً عــى تنفيــذ برامــج توعوية
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ميدانيــة للمعلمني يف كافة محافظات اململكة بالرسعة املمكنة لإلســهام
بتعريفهــم بحقوقهــم والتزاماتهــم املتعلقــة بقضايــا الضــان ،والتعــاون
يف مجــال الدراســات واألبحــاث بــن كال الجانبني ،والتمهيــد لعقد رشاكة
للربــط االلكــروين بني مؤسســة الضــان ونقابة املعلمني لتنظيم شــمول
جميــع املعلمــن بالضــان االجتامعــي وعــى أســاس أجورهــم الحقيقــة
وتحديدا مدارس القطاع الخاص بهدف حفظ حقوقهم وتقديم الحامية
االجتامعيــة لهــم باإلضافــة إىل املقارنــة بني العقود املربمــة للمعلمني مع
مــدارس القطــاع الخاص واألجــر الخاضع للضامن.
مــن جانبــه بني نقيــب املعلمــن األردنيني الدكتــور أحمــد الحجايا أن
النقابــة تعــد مــن أكرب النقابــات العاملة يف األردن وهي تشــكل %54
مــن موظفي القطاع العام ،مشـرا بــأن أي قرار يصدر من أصحاب الرأي
والترشيــع يؤثــر عــى املعلمــن وبدورنا يجــب أن نكــون رشكاء يف اتخاذ
تلــك القـرارات ،مبينا أن ادراج مهنة التعليــم ضمن املهن الخطرة أصبح
مطلــب حقيقــي ينــادى بــه بــن املعلمــن بهــدف التخفيــف عليهم من
األعبــاء االقتصاديــة واالجتامعية التي يعانــون منها ودفع عجلة االقتصاد
والتنميــة.
ومثــن الحجايــا والوفــد املرافــق جهــود مؤسســة الضــان االجتامعــي
وتعاونهــا مع كافة املؤسســات املعنية بحفظ حقــوق املواطنني العاملني
يف كافــة القطاعــات االقتصاديــة ،داعياً إىل العمل عــى تعزيز الرشاكة ما
بــن النقابــة واملؤسســة مــن خالل مد جســور التعــاون املشــرك بينهام،
وأكــد عضــوا النقابة باســل الحروب وفراس الرسحــان عىل أهمية اعتامد
مهــن التعليــم ضمن املهــن الخطرة املعتمدة لــدى الضامن.

بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الضمان ونقابة المهندسين
اســتقبل مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي
الدكتــور حــازم رحاحلــة يف مقــر اإلدارة العامــة للمؤسســة نقيب
املهندســن األردنيــن املهنــدس أحمــد الزعبــي وأعضــاء مجلــس
النقابــة املهنــدس عبــد اللــه غوشــة واملهنــدس رائــد الرشبجــي
واملهنــدس محمــد أبــو عفيفــة ،ملناقشــة بعــض املطالــب
ملنتســبي النقابــة باعتبارهــا إحــدى أكــر القطاعــات يف األردن
وإخضــاع مهنــة املهنــدس لقامئــة املهــن الخطــرة املعتمــدة لــدى
الضــان.
وبــن الرحاحلــة خــال اللقــاء أن املؤسســة تفتــح ذراعيهــا
للجميــع باعتبارهــا مؤسســة العامــل واملواطــن ،وستســتمر يف
التعــاون مــع كافــة النقابــات املهنيــة مبــا فيهــا نقابــة املهندســن
مــا يســهم بتحقيــق الفائــدة للمشــركني وتعريــف منتســبي
النقابــات بحقوقهــم يف الضــان.
وأكــد أن مهنــة املهنــدس مــن املهــن املهمــة يف املجتمــع ،التــي تؤثــر
بشــكل مبــارش عــى الوطــن واقتصــاده ،وبالتــايل؛ فــإن شــمول العاملــن
مبظلــة الضــان يعـ ُد أحــد أهــم حقوقهــم املرشوعــة التــي تكفــل حاميتهــم
ومتكينهــم مــن االســتفادة مــن التأمينــات التــي تض ّمنهــا قانــون الضــان
االجتامعــي مــا ينعكــس عــى اســتقرارهم الوظيفــي مؤكــدا ً عــى أهميــة
أن يكــون كل مهنــدس مشــموالً بالضــان االجتامعــي ســواء كان موظفـاً يف
القطــاع العــام أو عام ـاً يف أحــد املكاتــب الهندســية أو رشكات املقــاوالت
واالنشــاءات وغريهــا.
مــن جهتــه أكــ ّد نقيــب املهندســن األردنيــن املهنــدس أحمــد ســارة
الزعبــي رضورة إيجــاد آليــة تعــاون مشــرك بــن النقابــة والضــان للربــط
االلكــروين تتيــح لهــا االســتعالم عــن بيانــات املهندســن وأماكــن عملهــم
الحاليــة والســابقة لغايــات اعتــاد خرباتهــم وتســجيل اماكــن عملهــم يف
ســجالت النقابــة ،والحــد مــن ازدواجيــة العمــل الهنــديس وإيجــاد آليــة
للحــد مــن التهــرب مــن شــمول املهندســن بالضــان ولضــان شــمولهم
عــى أســاس اجورهــم ورواتبهــم الحقيقيــة التــي يتقاضونهــا مــن جهــات
عملهــم واجـراء تعــاون مشــرك يف مجــال الســامة والصحــة املهنيــة مشـرا ً
اىل وجــود حــوايل  1100مكتــب هنــديس مســجل لــدى النقابــة .
وبــن الزعبــي ان شــمول كافــة العاملــن باملكاتــب الهندســية يعــزز
َ
دور النقابــة يف مــد مظلــة حاميتهــا لكافــة منتســبيها وارشاكهــم بالضــان
مطالب ـاً بشــمولهم باملهــن الخطــرة وبأجورهــم الحقيقيــة وبحــد أدىن 400
دينــار اســتنادا ً اىل كتــاب وزيــر االشــغال املتعلــق بهــذا الخصــوص مبينـاً أن
املهندســن األردنيــن لهــم دور مهــم يف دعــم االقتصــاد الوطنــي وتحريــك
عجلــة التنميــة واإلنتــاج ال ســيام وأن عــدد املهندســن األردنيــن زاد عــن
( )164000ألــف مهنــدس يف كافــة املجــاالت.
وردا ً عــى مطلــب نقابــة املهندســن ،بـ ّـن الرحاحلــة أن املؤسســة تعــاين
مــن تحايــل بعــض املنشــآت يف اخضــاع العاملــن لديهــا للضــان باالجــور
الحقيقيــة مؤكــدا ً عــى رضورة تزويــد املؤسســة بتفاصيــل حــول واقــع عمــل
املهندســن وأماكــن عملهــم ،والتمهيــد لعقــد رشاكــة للربــط االلكــروين بــن
مؤسســة الضــان ونقابــة املهندســن لتنظيــم شــمول املهندســن بالضــان

االجتامعــي وعــى أســاس أجورهــم الحقيقــة بهــدف حفــظ حقوقهــم
وتقديــم الحاميــة االجتامعيــة لهــم باإلضافــة إىل املقارنــة بــن العقــود
املربمــة للمهندســن مــع أصحــاب العمــل للتحقــق مــن بيانــات شــمولهم
بالضــان وانســجام األجــور والرواتــب.
وأضــاف الرحاحلــة بــأن أصحــاب املكاتــب الهندســية ورشكات املقــاوالت
ملزمــون بشــمول جميــع املهندســن وغريهــم مــن العاملــن لديهــم بالضامن
االجتامعــي وبأجورهــم الحقيقيــة وذلــك يصــب يف صالحهــم وصالــح
العاملــن ،كــون منظومــة التأمينــات االجتامعيــة يف قانــون الضــان تلعــب
دورا ً مه ـاً يف ترســيخ سياســات مانعــة للفقــر مــن خــال حاميــة املواطــن
يف حــاالت تعرضــه للمخاطــر االجتامعيــة كاملــرض والعجــز والشــيخوخة
والتعطــل عــن العمــل والوفــاة وحــوادث العمــل ،ومــا توفــره مــن أعبــاء
ماليــة عــى أصحــاب العمــل يف حــال تعــرض العاملــن لديهــم ألي إصابــة
ناتجــة عــن حــادث عمــل وبــدل مكافــآت نهايــة الخدمــة وإجــازة األمومــة
وغريهــا مشـرا ً ان قانــون الضــان عـ ّرف املهــن الخطــرة بأنهــا املهــن التــي
تــؤدي إىل اإلرضار بصحــة أو حيــاة املؤ ّمــن عليــه نتيجــة تعرضــه لعوامــل
أو ظــروف خطــرة يف بيئــة العمــل عــى الرغــم مــن تطبيــق رشوط ومعايــر
الســامة والصحــة املهنيــة مبين ـاً ان أي حالــة تســتدعي الشــمول باملهــن
الخطــرة ســيتم دراســتها عــى حــدة ،وأن جــدول املهــن الخطــرة ادرج
مهنــدس املوقــع( االرشاف والتنفيــذ) ضمــن املهــن الخطــرة.
ومث ّــن الزعبــي والوفــد املرافــق جهــود مؤسســة الضــان االجتامعــي
وتعاونهــا مــع كافــة املؤسســات املعنيــة بحفــظ حقــوق املواطنــن العاملــن
يف كافــة القطاعــات االقتصاديــة ،داعيـاً إىل العمــل عــى تعزيــز الرشاكــة مــا
بــن النقابــة واملؤسســة مــن خــال مــد جســور التعــاون املشــرك بينهــا.
ويف نهايــة اللقــاء الــذي حــره مســاعدو املديــر العــام وعــدد مــن كبــار
موظفــي املؤسســة اتفــق الطرفــان عــى ابـرام اتفاقيــة رشاكــة بإطــار زمنــي
ال يتجــاوز نهايــة حزيـران املقبــل وتســمية مســاعد مديــر العــام للتأمينــات
محمــد الزعبــي ضابطـاً لالرتبــاط عــن املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي
وتســمية أمــن عــام نقابــة املهندســن املهنــدس محمــد أبــو عفيفــة ضابطـاً
لالرتبــاط عــن نقابــة املهندســن األردنيــن.
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الضمان :العمل األقدم لتحديد راتب التقاعد لمن يعمل
في أكثر من منشأة بالقطاع الخاص

الرأي-عامن
بات مبقدور املؤمن عليه بالضامن االجتامعي ،الذي يعمل يف
أكرث من مؤسسة ،أن يتحصل عىل راتب تقاعدي اعتامدا عىل
تاريخ العمل األقدم ،لكن االهم شمولهم بتأمني إصابات عمل.
وشمل النظام املعدل لنظام الشمول بتأمينات املؤسسة العامة
للضامن االجتامعي ،الذي أقر اخريا ،للمؤمن عليهم الذين
يعملون بأكرث من منشأة بإصابات العمل .
وقال الناطق باسم املؤسسة موىس الصبيحي لـ (الرأي) إنه يف
حال كان املؤمن عليه يعمل يف أكرث من منشأة يف ذات الوقت
بالقطاع الخاص ،يعتمد شموله لغايات الراتب التقاعدي يف
املنشأه التي التحق فيها أوال (األقدم بالتاريخ) وال ينظر اىل
الراتب األعىل كام كان معموال به قبل إقرار التعديالت.
وقال إن الحالة الثانية إذا التحق يف أكرث من منشأة بالقطاع
الخاص بنفس التاريخ ،فتعتمد املنشأة ذات الراتب األعىل ،يف
حني أن الحالة الثالثة انه اذا كان يعمل املؤمن عليه يف أكرث من
منشأة يف القطاع العام فيتم اعتامد راتب املنشأة ذات التاريخ
األقدم برصف النظر عن الراتب األعىل.
اما الحالة الرابعة انه اذا كان املؤمن عليه يعمل يف منشأة يف
القطاع العام وأخرى يف القطاع الخاص يعتمد لغايات الراتب
التقاعدي منشأة القطاع العام برصف النظر عن أيهام أسبق أو
أيهام األعىل راتباً.
وكشف أنه ومبوجب النظام ،يحق للمؤسسة شمول املؤمن
عليه الذي يعمل يف أكرث منشأة برصف النظر عن القطاع عام او
خاص بتأمني إصابات العمل.
وقال إن املؤسسة ستقر تعليامت تنفيذية تصدر عن مجلس
ادارة املؤسسة لتثبيت الحاالت السابقة ،موضحا أن التعديالت
ستطبق عىل كل املؤمن عليهم الذين سيتم تسوية حقوقهم
التقاعدية بعد إقرار التعديالت اي بعد الخامس عرش من شهر
آيار الحايل.
وقال إن مؤسسة الضامن كانت قبل إقرار التعديالت تسمح
بالشمول يف أكرث من منشأة واختيار املنشأه ذات الراتب األعىل
ليخضع للتقاعد.
ووصل العدد الرتاكمي ملتقاعدي الضامن حالياً إىل ()232
ألف متقاعد ،منهم ( )39ألفاً من اإلناث وبنسبة ()%17
من إجاميل املتقاعدين ،كام بلغ عدد املتقاعدين غري األردنيني
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()6621
متقاعدا ً
يشكلون
ما نسبته
()%2.8
من متقاعدي
الضامن.
ويشكل
متقاعدو
الضامن
املبكر ما
نسبته
()%48
من العدد
اإلجاميل للمتقاعدين ،وأن متوسط العمر لكافة املتقاعدين عند
استحقاق رواتبهم التقاعدية بلغ ( )52سنة.
وأضاف الصبيحي أن عدد متقاعدي الضامن الذين حصلوا
عىل رواتب تقاعدية عرب االشرتاك االختياري املتاح لألردنيني بلغ
( )38600متقاعد واملتوسط العام للرواتب التقاعدية بكافة
أنواعها بلغ ( )431دينارا ً.
وتناهز فاتورة التقاعد الشهرية حالياً ( )93مليون دينار ،وأن
املعدل الشهري للمتقاعدين الجدد يرتاوح ما بني ( 1300إىل
 )1500متقاعد جديد.
اىل ذلك ،قال الصبيحي إ ّن نظام الشمول بتأمينات املؤسسة
العامة للضامن االجتامعي املعدل أجاز للموظف العام الخاضع
ألحكام قانون التقاعد املدين واملجاز دون راتب أن يشرتك بصفة
اختيارية بالضامن ،وينطبق ذلك عىل املغرتبني األردنيني وعىل
أي موظف أردين يعمل يف أي من قطاعات العمل غري املنظم أو
حتى إذا كان دون عمل خالل مدة اجازته دون راتب.
أ ّما إذا التحق املوظف العام الخاضع ألحكام قانون التقاعد
املدين بالعمل خالل مدة إجازته «االجازة دون راتب» يف
أي منشأة من منشآت القطاع الخاص أو التحق بالعمل لدى
منظمة أو بعثة دولية أو سياسية أو إقليمية ،فإن اشرتاكه
بالضامن يصبح الزاميان من خالل جهة العمل التي يعمل
لديها.

ارتفاع عدد المؤمن عليهم بالضمان إلى
مليون و « »305آالف
قــال الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي
مــوىس الصبيحــي بــأن عــدد املؤمن عليهــم بالضامن وصل بداية شــهر
أيــار الحــايل إىل مليــون و ( )305آالف مؤمــن عليــه مــن ضمنهــم
( )67ألــف مشــرك اختيــاري ،وبنســبة ( )%5مــن العــدد اإلجاميل
للمشــركني الفعالــن ،مبينـاً أن عدد املؤمن عليهم غــر األردنيني وصل
إىل ( )163ألف مشــرك بنســبة ( )%12.5من إجاميل املشــركني
الفعالني ،كام وصل عدد اإلناث املشــركات بالضامن إىل ( )372ألف
مؤمــن عليهــا وبنســبة ( )%28.5مــن إجــايل مشــريك الضــان،
وبلــغ عــدد أصحــاب العمــل العاملني يف منشــآتهم الذين تم شــمولهم
بالضــان ( )15878صاحــب عمــل ،مضيفـاً بــأن متوســط رواتــب
وأجــور كافــة املؤمــن عليهم بالضــان بلــغ ( )542دينارا ً.

وأشــار إىل أن أحــكام قانــون الضــان االجتامعــي تنطبــق وبشــكل
إلزامــي عــى جميــع العاملــن الخاضعــن ألحــكام قانــون العمــل ،كام
تشــمل العاملــن غــر الخاضعــن ألحــكام قانــون التقاعــد املــدين او
العســكري ،وتشمل العاملني األردنيني لدى البعثات اإلقليمية والدولية
والسياســية العربيــة واألجنبيــة العاملــة يف اململكة وكذلــك امللحقيات
التابعــة لهــا ،كام تشــمل أحــكام القانــون العاملــن لحســابهم الخاص،
وأصحــاب العمــل ،والــركاء املتضامنــن العاملــن يف منشــآتهم .وأكّــد
الصبيحــي عــى رضورة أن يعــرف كل عامل حقه بالضــان االجتامعي
منذ الشــهر األول اللتحاقه بأي عمل لدى أي منشــأة ويف أي قطاع من
القطاعــات االقتصاديــة.

توضيح من الناطق باسم الضمان حول رفع الحد
األدنى األساسي للرواتب التقاعدية وصرف سلف
المتقاعدين

أوضح الناطق الرسمي باسم املؤسسة
العامة للضامن االجتامعي موىس الصبيحي
بأن املستفيدين من قرار رفع الحد األدىن
األسايس لراتب التقاعد وراتب االعتالل
هم املتقاعدون من مختلف أنواع الرواتب
التقاعدية وتشمل الشيخوخة واملبكر
والعجز اإلصايب والعجز الطبيعي والوفاة
الطبيعية واإلصابية الذين تقل رواتبهم
التقاعدية األساسية عن ( )100دينار
وعددهم ( )56228متقاعدا ً من ضمنهم
( )33ألف متقاعد عىل قيد الحياة ،و ()23
ألف أرسة متقاعد ّ
متوف ،حيث تراوحت
قيمة الزيادة عىل الراتب األسايس لكل من
هؤالء ما بني ( )50 – 1دينارا ً ،وفقاً للرسم
املوضح ،مضيفاً بأن متوسط الزيادة هو
( )28دينارا ً.
كــا أوضــح الصبيحــي فيــا يتعلــق
بالســلف املمنوحــة ملتقاعــدي الضــان ،بــأن كافــة الذيــن تقدمــوا للحصــول عــى ســلفة وانطبقــت عليهــم الــروط فــإن بإمكانهــم مراجعــة
فــروع املؤسســة يف املحافظــات الســتالم شــيكاتهم يف حــال كانــوا قــد طلبــوا إرســالها إىل فــروع املؤسســة ،أو مراجعــة إدارة التقاعــد يف وادي صقــرة
الســتالم شــيكاتهم للمقيمــن يف عــان.
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الضمان 70 :مليون دينار بدالت تعطل عن العمل لـ ( )82ألف مؤمن عليه
قــال مديــر املركز اإلعالمي والناطق الرســمي باســم املؤسســة العامة
للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحــي بــأن تأمــن التعطل عــن العمل
يســهم يف الحفــاظ عــى وتــرة اإلنفــاق للمؤمــن عليهــم بالضــان
عندمــا تنتهــي خدماتهــم لــدى املنشــآت التــي يعملــون فيهــا ،حيــث
بإمكانهــم الحصــول عــى بــدل التعطــل عن العمــل من حســابهم عن
هذا التأمني خالل فرتة تعطلهم وملدة ترتاوح ما بني شهر إىل ستة أشهر
وفقـاً لــروط حددهــا القانــون ،كام يحافــظ هذا التأمني عــى بقائهم
تحــت مظلــة الضــان دون انقطــاع طيلة األشــهر التي يتقاضــون فيها
بــدالت تعطــل ،ويســاعد عىل إعــادة هيكلة وتكييف ســوق العمل مبا
يحقــق االســتثامر األمثــل للمــوارد البرشيــة يف األنشــطة االقتصاديــة
املختلفــة بالقطاع الخاص.
وأضــاف بــأن العــدد الرتاكمــي للمؤمــن عليهــم الذين اســتفادوا من
بــدالت التعطّــل عن العمل منذ بدء تطبيق هذا التأمني يف شــهر أيلول
مــن عــام  2011وحتــى مطلــع شــهر أيــار الحــايل وصــل إىل ()82
ألــف مؤمــن عليــه وبقيمــة إجاملية بلغــت ( )70مليــون دينار.
وفيــا يتعلــق بالعام املــايض  ،2018قال الصبيحي بأن ما تم رصفه
كبدالت تعطل خالل الســنة املذكورة بلغ ( )24مليون دينار اســتفاد
منهــا ( )20ألــف مؤمــن عليــه ،مب ّينـاً أن قانــون الضــان االجتامعــي
اعتــر صنــدوق التعطل عن العمل حســاباً ادخارياً تتكــون موارده من
االشـراكات املرتتبــة عــى تأمني التعطل عــن العمل الذي يشــمل كافة
املؤمــن عليهــم العاملني يف منشــآت القطاع الخاص وهي بنســبة واحد

ونصــف باملائــة مــن أجــر املؤمــن عليــه ،حيــث تتحمل املنشــأة نصف
باملائــة مــن هــذا األجر ،وتقتطــع واحد باملائــة من أجر العامــل ،ويتم
توريد النســبة كاملة إىل الضامن كحســاب إدخاري للمؤمن عليه ،يتم
تســوية حقوقــه منــه عنــد خروجــه نهائيـاً من أحــكام قانــون الضامن،
حيث يعاد له الرصيد املرتاكم يف حســابه عن تأمني التعطل إضافة إىل
ريعــه االســتثامري ،مخصومـاً منــه أيــة مبالــغ تــم رصفهــا لــه كبــدالت
تعطــل عــن العمل أثناء فرتة اشـراكه بالضامن كاشــفاً أن صايف الرصيد
الرتاكمــي لصنــدوق التعطــل عــن العمــل بلــغ ( )355مليــون دينــار
كــا يف نهايــة العام املايض.
وأوضــح الصبيحي بأنه يشــرط لالســتفادة من هــذا التأمني أن يكون
للمؤمــن عليــه فــرة اشـراك بالضــان ال تقل عــن ( )36اشـراكاً وأن
يكــون مشــموالً بهذا التأمني يف الشــهر األخري الســابق عــى تعطله عن
العمــل مــن خــال عمله يف منشــأة بالقطــاع الخاص ،ويُــرف له بدل
التعطــل ملــدة ال تزيــد عىل ســتة أشــهر وفقاً لفــرة اشـراكه بالضامن،
حيــث يــرف لــه يف الشــهر األول ( )%75مــن آخــر راتــب كان
مشــركاً عىل أساســه بالضامن ،و ( )%65للشــهر الثاين ،و ()%55
للشــهر الثالــث ،و ( )%45لــكل مــن األشــهر الرابــع والخامــس
والســادس وبســقف ( )555دينارا ً يف الشــهر الواحد حالياً .وقد أتاح
القانــون للمؤمــن عليه أن يســتفيد من بدل التعطــل عن العمل لثالث
مـرات طيلــة فرتة شــموله بالضامن رشيطة أن يتوفر له فرتة اشـراك ال
تقــل عــن ( )36اشـراكاً بــن كل مــرة وأخرى.

الضمان :بدالت التعطل عن العمل ال ُت ّ
شكل أي عبء مالي على المؤسسة
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أوضــح الناطــق باســم املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي بــأن
مــا ترصفــه املؤسســة مــن بــدالت تعطــل عــن العمــل للمؤمــن عليهم
لديهــا ال يُح ّمــل املؤسســة أية أعبــاء مالية ،ألن املبالــغ التي يتم رصفها
كبــدالت تعطــل عن العمل هي من الحســاب االدخــاري للمؤمن عليه
املشــرك بتأمني التعطل عن العمل الذي يشــمل حالياً وبشــكل إلزامي
كافــة املؤمــن عليهــم العاملــن يف منشــآت القطــاع الخــاص ،حيــث
اعتــر قانــون الضامن إيـرادات تأمني التعطل حســاباً ا ّدخاريـاً للمؤمن
عليــه وتتــم تســوية حقوقــه منــه عنــد خروجــه نهائي ـاً مــن أحــكام
القانــون حيــث يعــاد لــه الرصيــد املرتاكــم يف حســابه واملتكــون مــن
االشـراكات املقتطعة من أجره واالشـراكات املدفوعة من املنشأة التي
كان يعمــل لديهــا مضافــاً اليهــا الريــع االســتثامري املتحقــق لهــذا
الحســاب االدخــاري مخصومـاً منها أيــة مبالغ رصفت لــه كبدل تعطل
عــن العمل.
وأشــار بــأن صايف الرصيــد الرتاكمي لصندوق التعطل عــن العمل بلغ
( )355مليــون دينــار كام يف نهايــة عام .2018
وأضــاف بــأن بــدالت التعطــل تدفع لفــرة مؤقته ترتاوح ما بني شــهر
اىل  6أشــهر ،مشـرا ً أنــه يف حالــة عــودة املؤمــن عليــه اىل عمل يوقف

عنــه بــدل التعطل.
وفيــا يتعلــق بأعداد املســتفيدين من بدالت التعطــل أكد الصبيحي
بأنه ال يشــرط يف املؤمن عليهم أن يكونوا قد أنهيت خدماتهم إلزامياً
مــن جهــات عملهــم أو أنهم فقــدوا وظائفهم مرغمني عــى ذلك ،وإمنا
يســتطيع املؤمــن عليــه أن يســتفيد مــن بــدل التعطــل حتــى لــو كان
انتهاء خدمته بســبب اســتقالته الطوعية .مشـرا ً أن هناك حوايل ()6
آالف مؤمــن عليــه مــن بــن ( )20ألف مســتفيد من بــدالت التعطل
خــال عــام  2018عــادوا إىل العمــل واســتأنفوا اشـراكهم بالضامن.
تنام مســتمر
وأوضــح بــأن عــدد املؤمن عليهــم الفعالــن بالضامن يف ٍ
حيــث وصــل عددهــم يف مطلع الشــهر الجاري اىل مليــون و ()305
آالف مؤمــن عليــه بزيــادة خمســة آالف عــن مطلــع الشــهر املــايض.
ويذكــر بــأن قانــون الضــان ع ّرف حالــة التعطل بأنهــا الحالة التي ال
تتوفــر فيهــا فرصة عمل مناســبة للمؤمن عليه رغــم قدرته عىل العمل
ورغبتــه فيه وبحثه عنه.

السقاف :موجودات صندوق االستثمار
تصل الى  10.47مليار

عامن – الرأي
صندوق االستثامر يصدر تقرير االستدامة الثاين
الســقاف  :الصنــدوق يســتثمر يف قطاعــات حيويــة واســتثامراته
املبــارشة وفــرت  3500فرصــة عمــل دامئــة
أعلنــت رئيــس صنــدوق اســتثامر امــوال الضــان االجتامعــي خلــود
الســقاف ان اســتثامرات الصندوق موزعة عىل قطاعات حيوية عديدة
وبحيــث وفــرت اســتثامرات الصنــدوق املبــارشة  3500فرصــة عمل
دامئة.
ويف كلمتهــا االفتتاحيــة يف تقرير االســتدامة الثاين عن العام ،2018
قالــت الســقاف ان اصــدار هــذا التقريــر يــأيت اســتكامال للجهــد
الرتاكمــي للصنــدوق يف تحقيــق التنميــة املســتدامة الشــاملة وداعــا
للعمــل املتواصــل مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة مبا يلبــي متطلبات
الصنــدوق وتوقعات الرشكاء  ،ولغايات تعزيز االثر االجتامعي والبيئي
الســتثامرات الصندوق بشــكل مؤسيس وشــامل ومبا يساهم يف تحقيق
التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة الوطنية.
ويســتعرض التقريــر أبــرز االنجــازات يف مجــال التنميــة املســتدامة
خــال العــام  2018ومنها وضع وثيقة املســؤولية املجتمعية ووثيقة
متكــن املــرأة واللتان تعكســان اإلطار العــام ملحاور التنمية املســتدامة
لعمــل الصنــدوق باإلضافــة اىل املبــادرات املتعلقــة بتمكــن املوظفــن
واملــرأة ،البعــد البيئــي واملجتمعــي ألعــال الصنــدوق والعالقــة مــع
الجهــات الخارجية.
كام يستعرض التقرير أبرز االستثامرات القامئة يف القطاعات الحيوية
املختلفــة ومنها القطاع املرصيف والتأجري التموييل والطاقة باإلضافة اىل
االســتثامرات يف املناطــق التنمويــة والقطــاع الســياحي ،ويــرز التقرير
ايضــا دور هــذه القطاعــات يف دعــم االقتصــاد االردين وتحقيق التنمية

الوطنيــة الشــاملة .كــا يلقــي التقريــر الضــوء عــى اهــم مرتكـزات
منظومة الحوكمة املؤسســية التــي تحكم عمل الصندوق.
يشــار اىل ان موجــودات صنــدوق االســتثامر قــد منــت لتصــل اىل
 10.47مليــار دينــار كــا يف نهايــة الربــع االول مــن العــام 2019
مقارنــة مــع  10.19مليــار دينــار كــا يف بداية هــذا العــام وبارتفاع
مقــداره  280مليــون دينــار .ووفقــا لنتائــج اعــال الصنــدوق للربع
االول مــن العــام  ، 2019فقــد حقــق الصنــدوق دخــا بلــغ حــوايل
 166مليــون دينــار مقارنــة مــع حــوايل  130مليــون دينــار عــن
نفــس الفــرة مــن العــام املــايض اي بارتفاع مقــداره  36مليــون دينار
وبنســبة منــو بلغــت .%28
يف حــن بلــغ الدخــل الشــامل للصنــدوق  123مليون دينــار كام يف
نهايــة الربع االول من هذا العام .

الناطق باسم الضمان :متوسط عمر متقاعدي
الضمان عند استحقاق راتب التقاعد  52سنة
قــال الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي
مــوىس الصبيحــي بــأن العــدد الرتاكمي ملتقاعــدي الضامن وصــل حالياً
إىل ( )232ألــف متقاعــد ،منهــم ( )39ألفـاً مــن اإلنــاث وبنســبة
( )%17مــن إجــايل املتقاعديــن ،كــا بلــغ عــدد املتقاعديــن غــر
األردنيــن ( )6621متقاعــدا ً يشــكلون مــا نســبته ( )%2.8مــن
متقاعــدي الضــان.
وكشــف الصبيحــي عــن أن متقاعــدي املبكــر يش ـكّلون مــا نســبته
( )%48مــن العــدد اإلجــايل للمتقاعدين ،مبيّناً أن متوســط العمر
لكافــة املتقاعديــن عنــد اســتحقاق رواتبهــم التقاعديــة بلــغ ()52
ســنة.

وأضــاف بــأن عــدد متقاعــدي الضــان الذيــن حصلــوا عــى رواتــب
تقاعديــة عــر االشـراك االختيــاري املتــاح لألردنيني بلــغ ()38600
متقاعــد ،وأشــار بــأن املتوســط العــام للرواتــب التقاعديــة بكافــة
أنواعهــا بلــغ ( )431دينــارا ً ،كاشــفاً أن فاتــورة التقاعــد الشــهرية
تناهــز حاليـاً ( )93مليــون دينــار ،وأن املعــدل الشــهري للمتقاعدين
الجــدد ي ـراوح مــا بــن ( 1300إىل  )1500متقاعــد جديــد.
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توضيح حول شروط استحقاق المتقاعد لزيادة اإلعالة
قــال مديــر املركــز اإلعالمي والناطق الرســمي باســم املؤسســة العامة
للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحي أن زيادة اإلعالــة ترصف لصاحب
راتــب تقاعــد الشــيخوخة أو املبكــر عــن األشــخاص الذيــن يقــوم عــى
إعالتهــم وقــام بإبالغ املؤسســة عنهم عند اســتحقاقه للراتــب التقاعدي
وانطبقــت عليهــم رشوط اإلعالــة وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ اســتحقاق
الراتــب وفقــا ألحــكام قانــون الضــان االجتامعــي وعــن ثالثــة معالــن
فقــط كحد أعىل.
وأوضــح الصبيحــي أنــه يف حــال أراد املتقاعــد إضافــة معــال جديــد
فيــا بعــد يتــم رصف زيادة اإلعالــة اعتبارا من التاريخ الــذي تقدم فيه
بطلــب اإلضافــة وال تــرف هــذه الزيــادة بأثــر رجعــي ،مبينــا أن هذه
الزيــادة توقــف عــن املعــال يف حال انتفــاء أي رشط مــن رشوط اعتباره
معــاالً وتعــاد اعتبــارا من أول الشــهر التايل للشــهر الذي عــاد فيه معاال
بعــد اســتيفاء الرشوط مجددا ،منوهــا أن أي مبالغ ترصف للمعال دون
وجــه حق يتم اســردادها مــن راتب املتقاعد بعــد ثبوت ذلك.
وبــن الصبيحــي أن هــذه الزيــادة تســتحق عــن البنــات املطلقــات
والعازبــات واألرامــل ،واألبناء الذكور الذين مل يكملوا ســن ( )23ســنة

باســتثناء مــن لديهــم عجــز كيل ،وينطبــق ذلك عــى اإلخــوة واألخوات
وأبنــاء صاحبــة راتــب التقاعــد األرملــة أو زوجــة املفقــود أو الغائب أو
املطلقــة يف حــال وفــاة طليقها رشيطــة إثبات ذلك بوجــود حجة إعالة،
كــا يتــم رصف زيــادة اإلعالــة عــن زوج صاحبــة راتــب التقاعــد برشط
أن تثبــت إعالتــه مــن زوجتــه وأن يكــون لديــه عجــز كيل وال يعمــل،
باإلضافــة إىل الوالديــن الذيــن يتــوىل املتقاعــد إعالتهــا رشيطــة إثبات
ذلــك بحجــة إعالة.
وأضــاف أنه يشــرط لــرف زيادة اإلعالــة عىل الراتــب التقاعدي بأن
ال يوجــد متقاعــد آخــر يتقــاىض زيــادة اإلعالــة عــن نفــس املعــال ،وأن
ال يتقــاىض املعــال أجـرا ً مــن عمــل أو دخـاً مــن مهنــة أو راتــب تقاعد
أو راتب اعتالل باســتثناء زوجة املتقاعد فيســتحق عنها االعالة دون أي
رشط ،موضحـاً أنــه يرصف عن املعال األول زيادة عىل الراتب التقاعدي
للمعيل بنســبة  %12من ذلك الراتب وبحد أدىن ( )10دنانري وحد
أعــى ( )100دينــار ،ويــرف عن املعــال الثاين والثالث بنســبة %6
عــن كل منهــا مــن الراتــب التقاعــدي وبحــد أدىن ( )10دنانــر وحد
أعــى ( )25دينــار.

الموظف الخاضع للتقاعد المدني والمجاز دون
راتب يشترك بالضمان
أوضــح الناطق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضامن
االجتامعــي مــوىس الصبيحــي بــأ ّن النظــام املعـ ّدل لنظــام
الشــمول بتأمينــات املؤسســة العامــة للضــان االجتامعي
وســع مــن نطــاق
النافــذ اعتبــارا ً مــن ّ 2019/5/16
الحاميــة االجتامعيــة لألردنيــن بشــكل واضــح ومــن ذلــك
أنــه أجــاز للموظف العــام الخاضع ألحكام قانــون التقاعد
املــدين واملجــاز دون راتــب أن يشــرك بصفــة اختياريــة
بالضــان ،وينطبــق ذلك عىل املغرتبــن األردنيني وعىل أي
موظف أردين يعمل يف أي من قطاعات العمل غري املنظم
أو حتــى إذا كان دون عمــل خــال مــدة اجازته دون راتب.
أ ّمــا إذا التحــق املوظــف العــام الخاضــع ألحــكام قانــون
التقاعــد املــدين بالعمل خالل مــدة إجازتــه «االجازة دون
راتــب» يف أي منشــأة مــن منشــآت القطــاع الخــاص أو
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التحــق بالعمــل لــدى منظمــة أو بعثــة دوليــة أو سياســية
أو إقليميــة فهنــا ال بد أن يتم شــموله إلزامياً بالضامن من
خــال جهة العمل التــي يعمل لديها.
وبـ ّـن الصبيحــي أن األنظمــة الســابقة مل تكــن تســمح
بشــمول املوظــف الخاضــع ألحــكام قانــون التقاعــد املدين
والحاصــل عىل إجازة بــدون راتب بالضامن االجتامعي .يف
الوقــت الــذي كان فيــه الكثريون من املجازيــن دون راتب
والعاملــن خــارج الوطــن قــد اشــركوا اختياريـاً بالضــان،
حيث انســحبت التعديــات الجديدة عليهم واعتربت مدد
اشـراكاتهم السابقة بالضامن مددا ً قانونية مقبولة رشيطة
أن ال تكــون قــد ســويت حقوقهم التقاعدية من املؤسســة.

الضمان :اعتماد الشمول في منشأة واحدة فقط للعاملين لدى
أكثر من منشأة في ذات الوقت
اوضــح الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضــان االجتامعي
مــوىس الصبيحــي بأن التعديــات الجديدة التي تضمنهــا النظام املعدل
لنظــام الشــمول بتأمينــات املؤسســة رقــم ( )63لســنة  2019والتي
أصبحــت نافــذة اعتبــارا ً مــن تاريــخ نرشهــا يف الجريــدة الرســمية يف
 2019/5/16ألغــت رشط شــمول املؤمــن عليــه يف أكــر مــن
منشــأة يف الضــان يف حــال عملــه فيهــا بالوقــت ذاتــه ،بحيــث أنــه يف
حــال عمله يف منشــأة بالقطاع العام ومنشــأة أخــرى بالقطاع الخاص يف
الوقت ذاته فيتم اعتامد شــموله مبنشــأة القطاع العام بغض النظر عن
أجره وتاريــخ التحاقه بالعمل.
وبـ ّـن الصبيحــي انــه يف حال التحاق املؤمن عليــه بالعمل يف أكرث من
منشــاة بالقطــاع الخــاص فإنه يشــمل بالضــان من خالل املنشــأة التي
بــدأ العمــل فيهــا أوالً إذا كانــت تواريــخ التحاقه بالعمل فيهــا مختلفة،
ويشــمل بالضامن من خالل املنشــأة التي يكون أجره فيها أعىل يف حال
كان التحاقــه بالعمــل فيها بنفــس التاريخ.
وأضــاف الصبيحــي انــه يف حــال التحاق املؤمــن عليه بالعمــل يف أكرث

من منشــاة بالقطاع العام فإنه يشــمل بالضامن من خالل املنشــأة التي
بــدأ العمــل فيهــا أوالً إذا كانــت تواريــخ التحاقه بالعمل فيهــا مختلفة،
ويشــمل بالضامن من خالل املنشــأة التي يكون أجره فيها أعىل يف حال
كان التحاقــه بالعمــل فيهام بنفس التاريخ.
وعىل الرغم من ذلك فإن للمؤسســة شــمول املؤمن عليه الذي يعمل
يف أكــر مــن منشــأة بتأمــن إصابات العمــل مبوجب تعليــات تنفيذية
يصدرهــا مجلــس إدارة الضامن الحقاً.
مــن جهــة أخــرى أشــار الصبيحــي إنــه ســيتم تســوية حقــوق املؤمــن
عليهم ممن تم شــمولهم بشــكل مزدوج وفقاً لنظام الشــمول بتأمينات
املؤسســة رشيطــة أن ال تكــون قــد متــت تســوية حقوقهم لغايــة تاريخ
نفــاذ هــذا النظــام املعــدل ،وذلــك بإعــادة املبالــغ للمؤمــن عليهــم
املقتطعــة منهــم وعنهــم عــن تأمــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة عند
طلبهــا وفقـاً لقواعــد الشــمول التــي تــم توضيحهــا ووفقـاً إلجـراءات
وآلية عمل ســتصدر عن املؤسســة الحقاً.
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Some 1.3m people
covered under Social
Security umbrella

Social Security fund’s
investments create
some 3,500 jobs-report

The number of people covered by the Social
Security Corporation (SSC) this month
increased to 1.305 million, 67,000 of which are
optional subscribers.
The number of optional subscribers comprises
5 per cent of the SSC’s active subscriber base,
the Jordan News Agency, Petra, reported.
SSC Spokesperson Musa Sbeihi said that the
number of non-Jordanians included reached
163,000 people, constituting 12.5 per cent of
the total number of active SSC subscribers.
The number of women subscribers, Sbeihi
said, is currently at 372,000, representing 28.5
per cent of the corporation’s active base.
The spokesperson added that a total of 15,878
business owners, who work at their companies,
are covered by the SSC, according to Petra.
The average monthly salary for those included
in the SSC is JD542, he noted.
Sbeihi added that the Social Security Law
governs all those who fall under the Labour
Law, workers who are not covered by the civil
or military retirement laws, business owners,
self-employed individuals, co-owners of
businesses who work within their institutions
and Jordanians who are part of regional,
international and Arab or foreign political
missions.
During the first quarter of this year, the
SSC received 4,069 optional subscription
applications from Jordanians both inside and
outside the Kingdom, compared with 2,719
during the same period of last year.
A statement, released earlier in April,
revealed that the aforementioned subscription
applications were submitted from Jordanians
residing in around 40 countries worldwide.
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 officially registered as workers.

Direct investments by the Social Security
Investment Fund (SSIF) in the Kingdom’s vital
sectors have provided 3,500 jobs, according
SSIF CEO Kholoud Saqqaf.
In a foreword to the second sustainability
report for 2018, Saqqaf said that the publishing
of the report is meant to complement the SSIF’s
efforts to achieve comprehensive sustainable
development and contribute to meeting
the needs of the fund and its stakeholders,
according to an SSIF statement.
The report also aims at enhancing the social
and environmental impact of the SSIF’s
investments to create economic, social and
national development, Saqqaf said.
It tackles the most notable achievements
pertaining to sustainable development in
2018, including corporate social responsibility
and women’s empowerment documents.
Other issues addressed by the report include
stakeholder relations, empowering employees
and women, in addition to community and
environment-related accomplishments for
the fund.
The report showcases the most noteworthy
investments within the Kingdom’s vital
sectors, such as banking, energy and tourism,
while also addressing projects implemented
in development zones.
The document sheds light on the role of the
aforementioned sectors in supporting the
economy and creating encompassing national
development, according to the statement.
According to the report, the SSIF’s assets
have accrued to JD10.47 billion by the end of
the first quarter of this year, compared with
JD10.19 billion at the beginning of 2019,
registering an increase of JD280 million.
Also during the first quarter of 2019, the
SSIF has generated JD166 million in revenue,
compared with JD130 million during the
same period of last year, denoting a 28 per
cent growth.
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شكر وتقدير
قــام مديــر إدارة فــرع ضــان الزرقــاء الزميــل ســامي الــرواد
بتكريــم الزميــل (صقــر محمــد الســيد أحمــد) مــن مديريــة
املشــركني كموظــف متميــز لشــهر نيســان؛ وذلــك تقديـرا لجهوده
الكبــرة يف العمــل والتزامــه مبدونــة الســلوك الوظيفــي و ُحســن
تعاملــه مــع متلقــي الخدمــة.
قــام مديــر إدارة فــرع ضــان مأدبــا الزميــل عــي
الشــوابكة بتكريــم الزميلــة تغريــد يوســف الزبيــدي
مــن مديريــة املشــركني كموظفــة متميــزة للربــع األول
لعــام 2019؛ وذلــك تقديـرا لجهودهــا الكبــرة يف العمــل
وتعاملهــا املتميــز مــع متلقــي الخدمــة.
قــام مديــر إدارة التفتيــش واملتابعــة التأمينيــة الزميــل
نشــأت البــدوي بحضــور مــدراء املديريــات ورؤســاء
األقســام بتكريــم الزميلــة روزان زكريــا حســن عيــى
كموظفــة متميــزة للربــع األول .2019

قــام مديــر إدارة فــرع ضــان إربــد الدكتور
جاداللــه خاليلــة وبحضــور رئيــس لجنــة
تســوية الحقــوق األوليــة ومــدراء املديريــات
ورؤســاء األقســام بالفــرع بتكريــم الزميــل
ليــث الروســان كموظــف متميــز للربــع
األول مــن عــام .2019

قــام مديــر إدارة فــرع ضــان رشق عــان الزميــل
قيــس الرواشــدة بتكريــم الزمــاء (رميــا عســاف،
ابتســام الجــزار ،ســعود الهبارنــة ،بــرى املعايطــة
مـراد اللــوزي) كموظفــن متميزيــن للربــع األول مــن
عــام .2019

قام مدير مديرية ضامن عجلون الدكتور أحمد غرايبة
بتكريم املنتدب العسكري (رشيعة أبو رشيعة) كموظف مثايل
باملديرية.

قام مدير إدارة فرع ضامن جنوب عامن
الزميل مازن الشوابكة بتكريم الزمالء
قيس الرواشدة وعيل برغل عىل عطائهم
وجهودهم التي قدموها للفرع.

قــام مديــر إدارة فــرع ضــان الســلط الزميــل ســمري خالــد الدبــاس ومــدراء املديريــات بتكريــم املوظفــن املتميزيــن
واملنتدبــن العســكريني عــن الربــع الرابــع لعــام .2018
 املنتدبني العسكريني املوظفني املتميزين .1اميان سليامن الحياري  .1نسيم متعب الشدايده
 .2احمد الديات
 .2نهى محمد الصليبي
 .3مناف شوقي العبداالت
 .4بالل عبد الكريم الجزازي
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