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بحثــت نقابــة املعلمــن االردنيــن مــع املؤسســة العامــة للضــان
االجتامعــي اليــوم االثنــن أبــرز القضايــا التــي تهــم قطــاع املعلمــن
وتعزيــز الرشاكــة مــا بــن النقابــة ومؤسســة الضــان االجتامعــي
وامكانيــة تنفيــذ ورش عمــل لتوعيــة املعلمــن بحقوقهــم يف قانــون
الضــان االجتامعــي ،ومثــن نقيــب املعلمــن باســل فريحــات 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 ،وطالــب بإضافــة مهنــة
التعليــم ضمــن جــدول املهــن الخطــرة للضــان ،كــا طالــب بتخفيــض
ســن التقاعــد للمعلــم إلتاحــة الفرصــة أمــام م ـزاويل مهنــة التعليــم
للخــروج مبك ـرا ً والحصــول عــى راتــب الضــان املبكــر.
مــن جانبــه ،أكــد مديــر عــام مؤسســة الضــان االجتامعــي الدكتــور
حــازم الرحاحلــة اســتعداد املؤسســة للتعــاون مــع نقابــة املعلمــن
لتعريــف وتوعيــة املشــركني بحقوقهــم منوهــاً أن مهنــة التعليــم
مــن املهــن املهمــة يف املجتمــع ،التــي تؤثــر بشــكل مبــارش عــى
الوطــن واقتصــاده ومســتقبل أجيالــه؛ مضيفـاً أن هــذه الرشيحــة مــن
املواطنــن يــؤدون رســالة عظيمــة ونبيلــة يف املجتمــع ،وبالتــايل؛ فــإن
شــمولهم جميعـاً مبظلــة الضــان يعــد أحــد أهــم حقوقهــم املرشوعــة
التــي تكفــل حاميتهــم ومتكينهــم مــن االســتفادة مــن التأمينــات التــي
تض ّمنهــا قانــون الضــان االجتامعــي؛ مــا ينعكــس عــى اســتقرارهم
الوظيفــي ،وال ســيام للمعلمــن العاملــن يف قطــاع التعليــم الخــاص.
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وتــم االتفــاق بــن املؤسســة والنقابــة عــى اجـراء دراســة مســتفيضة
حــول طلــب النقابــة تضمــن عــدد مــن املهــن التعليميــة ضمــن املهــن
الخطــرة املعتمــدة يف الضــان ،وذلــك مــن خــال دراســة املهــن

املطلــوب اعتامدهــا ضمــن معايــر وأســس معتمــدة للتأكــد مــن
مــدى انطبــاق وصــف املهــن الخطــرة عــى هــذه املهــن ،مــع رضورة
تزويــد املؤسســة بتفاصيــل حــول واقــع عمــل املعلمــن وخاصــة
أولئــك الذيــن يعملــون يف املختــرات املدرســية ويتعاملــون مــع
املــواد الكيميائيــة والســامة ،إضافــة إىل املعلمــن املهنيــن يف املشــاغل
الصناعيــة التابعــة للمــدارس ،والعمــل أيضــاً عــى تنفيــذ لقــاءات
توعويــة ميدانيــة للمعلمــن يف كافــة محافظــات اململكــة بالرسعــة
املمكنــة لإلســهام بتعريفهــم بحقوقهــم والتزاماتهــم املتعلقــة بقضايــا
الضــان.
وأشــار الرحاحلــة فيــا يخــص التقاعــد املبكــر إىل أن هــذا املوضــوع
يــؤرق املؤسســة ويشــكل عبئـاً كبـرا ً عليهــا ،إضافــة إىل األثــر الســلبي
عــى املتقاعــد مبكــرا ً نفســه بســبب حصولــه عــى راتــب تقاعــد
مخفــض ،مشــرا ً أن التقاعــد املبكــر للمعلمــن كــا لغريهــم يف
القطاعــات واملهــن األخــرى متــاح حاليـاً يف قانــون الضــان ســواء عــى
ســن الخامســة واألربعــن مــع مــدة اش ـراك ال تقــل عــن ( )25ســنة
بالنســبة للذكــور واإلنــاث ،أو بعــد إكــال ســن الخمســن مــع مــدة
اش ـراك بالضــان ال تقــل عــن ( )19ســنة بالنســبة لإلنــاث ،أو ()21
ســنة بالنســبة للذكــور.
ويف نهايــة االجتــاع الــذي حــره أمــن رس النقابــة عيــى الطراونة،
وعضــو مجلــس النقابــة ف ـراس الرسحــان وعــدد مــن كبــار موظفــي
مؤسســة الضــان ،تــم االتفــاق عــى متابعــة اللقــاءات بــن املؤسســة
ونقابــة املعلمــن ،متهيــدا ً للتعــاون بــن الجانبــن مبــا يخــدم مصالــح
منتســبي النقابــة ،ويسـ ّهل الخدمــات املختلفــة املقدمــة مــن الضــان
االجتامعــي.

الضمان تطلق حملة إعالمية للحد من التهرب عن شمول
العاملين في قطاع المطاعم والحلويات

أكــد مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي الدكتــور حــازم
الرحاحلــة ان الضــان مظلــة حاميــة آنيــة ومســتقبلية وحــق مــن الحقــوق
االجتامعيــة واالقتصاديــة األساســية لــكل فــرد يف املجتمــع مؤكدا ً أن املؤسســة
تضــع عــى رأس أولوياتهــا شــمول كافــة أف ـراد الطبقــة العاملــة يف اململكــة
مبظلتهــا تحقيقـاً للعدالــة يف الحقــوق بــن كافــة العاملــن يف القطاعــن العــام
والخــاص ،وتوفــر الحاميــة الالزمــة للمواطــن وللعامــل بــرف النظــر عــن
جنســه وجنســيته ومتكينــه مــن الناحيتــن االجتامعيــة واالقتصاديــة.

وأضــاف الرحاحلــة أن هــذه الحملــة اإلعالميــة تبــدأ بتنفيــذ يومـاً ميدانيـاً
ُؤسســة يف
توعويَّ ـاً تشــارك فيــه فــرق عمــل مــن كافــة فــروع ومكاتــب امل ّ
مختلــف محافظــات اململكــة لتعريــف ال َعاملــن وأَصحــاب العمــل يف قطــاع
املطاعــم ومحــال صناعــة الحلويــات بأهميــة شــمولهم بالضَّ ــان ملــا يقدمــه
لهــم مــن حاميــة اجتامعيــة واقتصاديــة.
يــأيت ذلــك يف إطــار إطــاق املؤسســة حملتهــا اإلعالميــة املتعلقــة بالتهــرب
التأمينــي الخاصــة بقطــاع املطاعــم والحلويــات ،ملــا لــه مــن آثــار ســلبية
عــى القــوى العاملــة واملجتمــع ،حيــث أشــار الرحاحلــة أن املؤسســة تســعى
إىل حاميــة كافــة أبنــاء الطبقــة العاملــة يف املجتمــع وأنهــا لــن تتهــاون يف
مواجهــة ظاهــرة التهــرب مــن الشــمول بالضــان (ظاهــرة التهـ ّرب التأميني)؛
وذلــك حفاظــاً عــى حــق العامــل وحاميــة لــه مــن املخاطــر االجتامعيــة
واالقتصاديــة.
مــن جهتــه أوضــح الناطــق اإلعالمــي باســم املؤسســة مديــر املركــز
اإلعالمــي يف املؤسســة مــوىس الصبيحــي أن هنــاك شــكاوى كثــرة تــرد إىل
املؤسســة ،وتتعلــق بعــدم الت ـزام الكثــر مــن املطاعــم الشــعبية والســياحية
ومحــات الحلويــات بشــمول كافــة العاملــن لديهــم بالضــان االجتامعــي،
أو شــمولهم ولكــن ليــس عــن كامــل فرتاتهــم الصحيحــة ،أو شــمول جــزء
مــن العاملــن فقــط وتــرك البقيــة بــا ضــان ،وهنــاك أيضـاً شــكاوى تتعلــق
بشــمول العاملــن ولكــن ليــس عــى أســاس أجورهــم الحقيقيــة ،واالكتفــاء
بشــمولهم عــى أســاس الحــد األدىن لألجــور ،أو اقتطــاع نســبة اشــراك
الضــان مــن رواتبهــم وعــدم توريدهــا للضــان؛ إضافــة إىل لجــوء بعــض
املطاعــم والحلويــات إىل تحميــل العامــل نســبة االش ـراك بالضــان كاملــة؛
مــا يعـ ّد خرقـاً للقانــون ،وانتقاصـاً لحقــوق ومنافــع هــذه الفئــة مســتقبالً،
حيــث تعتمــد كل املنافــع التأمينيــة عــى األجــر الخاضــع للضــان وف ـرات
االش ـراك.
وأســتعرض الصبيحــي واقــع الشــمول بالضــان والتهــرب مــن شــمول
العاملــن يف قطاعــي املطاعــم والحلويــات كاشــفاً أن عــدد املطاعــم مبختلــف
تصنيفاتهــا يف اململكــة يُقـ ّدر بحــوايل ( )20ألــف مطعــم ،وعــدد العاملــن يف
قطــاع املطاعــم ومحــال الحلويــات يـراوح مــا بــن ( )130-110ألــف عامــل
وعاملــة ،يف حــن يبلــغ عــدد املطاعــم املس ـ ّجلة بالضــان حــوايل ( )7آالف
مطعــم فقــط ،وعــدد املشــركني بالضــان مــن خاللهــا ( )32ألــف مشــرك
يشــكل األردنيــون منهــم (.%)59
وأوضــح الصبيحــي أن املؤسســة ستســتمر يف بــذل جهــود إعالميــة وتوعوية
مكثفــة لتعريــف العاملــن بحقهــم بالضــان ،ونرش ثقافــة الضامن وترســيخها
يف املجتمــع ،ورفــع مســتوى وعــي القــوى العاملــة وأصحــاب العمــل بقانــون
الضــان ،إضافــة إىل حــثّ أفــراد القــوى العاملــة للســؤال عــن حقهــم يف
االش ـراك بالضــان وتعريفهــم بهــذه الحقــوق ،ملــا لهــذا مــن دور إيجــايب
يف تعزيــز مبــدأ العدالــة يف الحقــوق بــن العاملــن لــدى كافــة القطاعــات

االقتصاديــة ,ومتكينهــم مــن الحصــول عــى حقوقهــم التقاعديــة والتأمينيــة,
وعــدم ضيــاع هــذه الحقــوق نتيجــة التهــرب عــن شــمولهم بالضــان أو
نقــص معرفتهــم بهــذا الترشيــع.
كــا نـ ّوه ألهميــة التعــاون بــن املؤسســة مــن جهــة وبــن نقابــة أصحــاب
املطاعــم والحلويــات األردنيــة وجمعيــة أصحــاب املطاعــم الســياحية،
والنقابــة العامــة للعاملــن بالخدمــات العامــة مــن جهــة أخــرى يف مجــال
نــر الوعــي التأمينــي وترســيخ ثقافــة الضــان االجتامعــي لــدى العاملــن
يف قطــاع املطاعــم ،وال ســيام أنــه مــن القطاعــات الكبــرة جــدا ً يف املجتمــع،
حيــث إن ضعــف الوعــي التأمينــي يؤثــر ســلباً عــى حقــوق الطبقــة العاملــة؛
مــا يدعــو إىل رضورة إيجــاد رشاكــة وآليــة تعــاون تحافــظ عــى حقــوق
العاملــن يف قطــاع املطاعــم والحلويــات.
وأوضــح الصبيحــي أن رســالتنا للعاملــن يف قطــاع املطاعــم والحلويــات
ســواء أكانــوا أردنيــن أو غــر أردنيــن تتمثــل يف أن " الضــان االجتامعــي
حقكــم ،وعليكــم أن تســألوا عــن هــذا الحــق وتطالبــوا بــه ،وأن اش ـراككم
بالضــان يحقــق لكــم وألفــراد أُ َسِكــم الحاميــة واألمــان االقتصــادي
واالجتامعــي أثنــاء فـرات عملكــم ،ويوفّــر لكــم رواتــب تقاعديــة عنــد انتهــاء
خدماتكــم وتحقيقكــم لــروط اســتحقاق الراتــب التقاعــدي".
كــا بــن أن رســالتنا ألصحــاب املطاعــم والحلويــات تركّــز عــى أن"
ُعــر عــن
مبادرتكــم لتســجيل منشــآتكم والعاملــن لديكــم بالضــان ت ّ
مســؤوليتكم الوطنيــة واالجتامعيــة ،وتعكــس اهتاممكــم بالعاملــن لديكــم،
وســيؤدي ذلــك إىل رفــع مســتوى انتــاء ووالء األيــدي العاملــة يف منشــآتكم،
وبالتــايل؛ زيــادة إنتاجيتهــا".
وبــن أن املؤسســة أتاحــت العديــد مــن قنــوات االتصــال ملــن يرغــب
ّ
بالتحقــق مــن ف ـرات اش ـراكه والراتــب املشــرك مبوجبــه بالضــان وذلــك
مــن خــال زاويــة الخدمــات اإللكرتونيــة عــى موقــع املؤسســة اإللكــروين ،أو
تطبيــق املؤسســة عــى الهواتــف الذكيــة باســم "الضــان االجتامعــي األردين"
أو االتصــال بالنافــذة الهاتفيــة مــن أي هاتــف أريض أو خلــوي عــى الرقــم
 06/5008080أو مــن خــال بريــد املؤسســة  webmaster@ssc.gov.joأو
صفحــة املؤسســة عــى الفيــس بــوك أو مراجعــة موظفــي خدمــة الجمهــور
يف فــروع ومكاتــب املؤسســة.
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الرحاحلة :ندرس السماح لمشتركي الضمان االستفادة من
رصيد التعطل عن العمل للتعليم الجامعي ألبنائهم
رصح مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي الدكتــور
ّ
حــازم الرحاحلــة بــأن املؤسســة تــدرس حاليــاً الســاح للمؤمــن
عليهــم االســتفادة مــن م ّدخراتهــم يف حســاب تأمــن التعطــل عــن
العمــل لغايــات دفــع الرســوم الجامعيــة ورســوم الدراســة للحصــول
عــى الشــهادات املهنيــة املتخصصــة ألبنائهــم.
وأضــاف بــأن تفكــر املؤسســة بهــذا املوضــوع يــأيت بهــدف تخفيــف
األعبــاء عــى املؤمــن عليهــم بالضــان ،ومــن أجــل متكينهــم مــن
االســتفادة مــا تراكــم لهــم يف صنــدوق التعطــل عــن العمــل مــن
م ّدخــرات ناتجــة عــن االقتطاعــات الشــهرية بنســبة ( )%1.5مــن
أجورهــم املشــمولني عــى أساســها بالضــان ،إ ْذ ستُشــكّل هــذه
الخطــوة عنــد تطبيقهــا قفــزة مهمــة يف مســاعدة املؤمــن عليهــم عىل
تح ّمــل أعبــاء الرســوم الجامعيــة ألبنائهــم التــي تســتحوذ عــى جــزء
غــر قليــل مــن مداخيلهــم الشــهرية ،ال س ـيّام وأ ّن تأمــن التعطّــل
عــن العمــل ،يُعــاد إىل املؤمــن عليــه دفعــة واحــدة عنــد خروجــه
نهائيـاً مــن نطــاق أحــكام قانــون الضــان مــع عوائــده االســتثامرية،
مش ـرا ً أن عــدد املؤمــن عليهــم الــذي بلغــت أرصدتهــم يف حســاب
التعطــل عــن العمــل ( )1000دينــار فأكــر وصــل إىل ( )69ألــف
مؤمــن عليــه.
ومــن الجديــر بالذكــر بــأن تأمــن التعطــل عــن العمــل بــدأ تطبيقــه
يف  2011/9/1عــى املؤمــن عليهــم املشــمولني بأحــكام قانــون
الضــان باســتثناء موظفــي الدوائــر الحكوميــة واملؤسســات الرســمية
والعامــة ،ومنتســبي القــوات املســلحة واألجهــزة األمنيــة ،واملشــركني
اختياري ـاً ،بحيــث يســتفيد املؤمــن عليــه مــن هــذا التأمــن يف حــال

تعطلــه عــن العمــل رشيطــة أن يكــون لــه فــرة اشـراك بالضــان ال
تقــل عــن ( )36اشـراكاً وأن يكــون مشــموالً بهــذا التأمــن يف الشــهر
األخــر الســابق عــى تعطلــه عــن العمــل ،ويُــرف لــه بــدل التعطــل
ملــدة ال تزيــد عــى ســتة أشــهر وفقـاً لفــرة اشـراكه بالضــان ،حيــث
يــرف لــه يف الشــهر األول ( )%75مــن آخــر راتــب كان مشــركاً عــى
أساســه بالضــان ،و ( )%65للشــهر الثــاين ،و ( )%55للشــهر الثالــث،
و ( )%45لــكل مــن األشــهر الرابــع والخامــس والســادس وبســقف
( )531دينــارا ً يف الشــهر الواحــد حالي ـاً.

وفد من الضمان االجتماعي الفلسطيني يزور مؤسسة الضمان
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يف إطــار تنفيــذ مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن املؤسســة العامــة
للضــان االجتامعــي ومؤسســة الضــان االجتامعــي الفلســطينية
قــام وفــد مــن الضــان االجتامعــي الفلســطيني يضــم ســمري املــري
مديــر املــوارد البرشيــة وســناء الــرايف مديــرة صنــدوق االمومــة
بزيــارة املؤسســة وذلــك يف اطــار االطــاع عــى التجربــة األردنيــة
يف مجــال التأمينــات حيــث اســتمع الوفــد إىل رشح قدمــه مســاعد
املديــر العــام للتأمينــات محمــد رشيــف الزعبــي عــن أهداف ورســالة
املؤسســة عــى األصعــدة االجتامعيــة واالقتصاديــة واملرتكــزات
التــي تســتند إليهــا نظــم الضــان االجتامعــي يف العــامل ونشــاطات
وانجــازات املؤسســة ومراحــل تطبيــق القانــون وشــمول املنشــآت
واألف ـراد والتأمينــات املطبقــة واملنافــع واملزايــا التــي يوفرهــا قانــون
الضــان للمشــركني مبديـاً اســتعداد مؤسســة الضــان لتقديــم كافــة
أوجــه الدعــم الفنــي والتأمينــي ونقــل الخـرات لألشــقاء يف فلســطني،
كــا أطلــع الوفــد عــى آليــة العمــل يف أمانــة رس مجلــس إدارة
الضــان وكذلــك اإلج ـراءات التنفيذيــة لتقديــم الخدمــات يف فــروع
املؤسســة.

ومثــن الوفــد الضيــف التجربــة األردنيــة الرائــدة واملتميــزة يف
مجــال الضــان االجتامعــي ومــا قطعتــه مــن مراحــل مبدي ـاً رغبتــه
باســتمرار التعــاون والتنســيق بــن املؤسســتني ملــا فيــه مصلحــة
البلديــن الشــقيقني وخدمــة قضايــا الضــان فيهــا.

الضمان توقع اتفاقية مع بنك اإلسكان لتقديم
خدمة صرف المنافع التأمينية لألفراد مجانا

وقعــت املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي اتفاقيــة تعــاون مــع
بنــك اإلســكان لتقديــم خدمــة رصف املنافــع التأمينيــة لألفـراد.
ووقــع االتفاقيــة مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي
الدكتــور حــازم رحاحلــة والرئيــس التنفيــذي عــار الصفــدي.
وتهــدف االتفاقيــة التــي تــم توقيعهــا يف مبنــى املؤسســة العامــة
للضــان االجتامعــي ،إىل تســهيل عمليــة اســتالم املؤمــن عليهــم
ملســتحقاتهم املاليــة التــي تُ نــح وفــق أحــكام قانــون الضــان مــن
خــال فــروع بنــك اإلســكان املنــرة يف اململكــة.
وبـ ّـن مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي الدكتــور
حــازم الرحاحلــة بــأن مؤسســة الضــان مؤسســة عامــة أُنشــئت
لتعزيــز برامــج األمــن االجتامعــي واإلســهام يف إنجــاح خطــط
التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،فهــي تعــد ركنــاً أساســياً مــن
أركان األمــان االجتامعــي ،وتــؤدي دورا ً مهــاً يف تحقيــق التــوازن
االقتصــادي واالجتامعــي ،مضيف ـاً بــأن توقيــع هــذه االتفاقيــة يوفــر
البيئــة الالزمــة لضــان الدقــة والرسعــة واملرونــة يف إيصــال الحقــوق
ملســتحقيها مــن املؤمــن عليهــم وتســهيل عمليــة اســتالم مســتحقاتهم
مــن خــال فــروع بنــك اإلســكان املختلفــة مش ـرا ً إىل أن املؤسســة
تعمــل بــكل جهدهــا لتوفــر املزيــد مــن الحلــول الرسيعــة التــي
توفــر الوقــت والجهــد يف عملهــا بالتعــاون مــع البنــوك املختلفــة.
مــن جانبــه قــال الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكان عــار الصفــدي
أن توقيــع االتفاقيــة جــاء إميان ـاً مــن البنــك بــرورة دعــم جهــود
مؤسســة الضــان االجتامعــي إحــدى أهــم املؤسســات الحيويــة
والهامــة يف اململكــة ،والتــي تســهم يف تأمــن وحاميــة املواطــن ودفــع
عجلــة التنميــة ،مؤكــدا ً أن بنــك اإلســكان الرائــد يف تقديــم الخدمــات

املرصفيــة يســعى دومـاُ لتقديــم كل مــا هــو أفضــل لعمالئــه القامئــن
واملحتملــن ،مــن خــال شــبكة فروعــه املنتــرة يف كافــة محافظــات
اململكــة.
ومبوجــب االتفاقيــة يتــوىل بنــك اإلســكان اعتبــارا ً مــن بدايــة الشــهر
القــادم رصف املبالــغ املرتبطــة بعــدد مــن التأمينــات وتحديــدا ً
تأمــن األمومــة وتأمــن التعطــل عــن العمــل ،وذلــك مــن خــال
قيــام املؤمــن عليــه بالتوجــه ألي فــرع مــن فــروع بنــك اإلســكان
املنتــرة يف مختلــف محافظــات اململكــة (باســتثناء الفــروع الواقعــة
يف املــوالت واملجمعــات التجاريــة).
وتنــص االتفاقيــة عــى أن خدمــات الــرف ســتكون مجانـاً بالكامــل
ولــن يتحمــل املؤمــن عليــه أي رســوم لقــاء هــذه الخدمــة ،كــا
وســيتم يف الشــهر التــايل رصف نفقــات الدفعــة الواحــدة وبــدالت
إصابــات العمــل مجان ـاً بنفــس الرتتيبــات املتفــق عليهــا ،ويف حــال
تقــدم امل ُؤ َمــن عليــه بطلــب الحصــول عــى أي مــن هــذه املنافــع
التأمينيــة والتأكــد مــن اســتحقاقه لهــا ،ســيتلقى رســالة نصيــة مــن
مؤسســة الضــان االجتامعــي تفيــد بــأن مســتحقاته قــد تــم تحويلهــا
إىل البنــك ،والرقــم املرجعــي للــرف ،وحــال تلقيــه الرســالة النصيــة
فــإن بإمكانــه مراجعــة أي مــن فــروع بنــك اإلســكان وإب ـراز هويــة
األحــوال املدنيــة املث َبــت عليهــا الرقــم الوطنــي لألردنيــن إضافــة إىل
رقــم الــرف املثبــت يف الرســالة التــي تصــل إىل صاحــب العالقــة
(امل ُســتفيد) ،أو مبوجــب جــواز الســفر لغــر األردنيــن املثبَــت عليــه
الرقــم الشــخيص إضافــة اىل رقــم الــرف املث َبــت عــى الرســالة التــي
تصــل إىل املســتفيد ،فيــا ســيمتنع البنــك عــن تســليم أيــة مبالــغ إال
لصاحــب العالقــة شــخصياً.

٥

لقاء يبحث أطر التعاون بين دائرة قاضي
القضاة والضمان االجتماعي
بحــث ســاحة قــايض القضــاة الشــيخ عبدالكريــم الخصاونــة
ومديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي الدكتــور حــازم
الرحاحلــة أطــر التعــاون يف مختلــف املوضوعــات التــي تهــم الورثــة
املســتفيدين مــن الضــان االجتامعــي وعــدد مــن املنافــع والحقــوق
التقاعديــة والتأمينيــة مبــا يســهم يف تحســن مســتوى الخدمــة
املقدمــة للمواطنــن ،باإلضافــة إىل تبــادل الخــرات املعرفيــة عــر
عقــد دورات تدريبيــة متخصصــة ملوظفــي كال الطرفــن.
ورحــب الخصاونــة خــال اســتقباله مديــر عــام الضــان والوفــد
املرافــق بهــذه الزيــارة ،مشــيدا ً بــدور مؤسســة الضــان االجتامعــي
يف توفــر الحاميــة االجتامعيــة ورعايــة حقــوق املؤمــن عليهــم،
داعي ـاً إىل أن يكــون هــذا اللقــاء منوذج ـاً للتعــاون املثمــر بــن كافــة
مؤسســات الدولــة ،مســتعرضاً يف الوقــت ذاتــه طبيعــة عمــل الدائــرة
واختصاصهــا والتطــور الــذي شــهدته يف مختلــف املجــاالت الترشيعية
والخدميــة والتقنيــة ،واســتعداد الدائــرة لتقديــم التعــاون والخــرة
مــع الضــان يف املجــاالت التــي ســيتم االتفــاق عليهــا.

وأكــد الدكتــور الرحاحلــة جاهزيــة املؤسســة للتعــاون مــع دائــرة
قــايض القضــاة يف مختلــف املجــاالت الفنيــة والتقنيــة والتدريبيــة
مــن خــال تشــكيل فريــق مــن املؤسســة والدائــرة لبحــث جميــع
متطلبــات الربــط اإللكــروين بــن الطرفــن والتــي مــن شــأنها أن
تســهم يف تخفيــف العــبء عــى املراجعــن ،مش ـرا ً لــرورة عمــل
خطــة تدريبيــة مشــركة بــن الطرفــن لتنفيــذ برامــج تدريبيــة تســهم
يف تأهيــل أكــر عــدد ممكــن مــن املوظفــن.
وشــكر الدكتــور الرحاحلــة ســاحة قــايض القضــاة عــى اســتعداد
الدائــرة للتعــاون مــع الضــان لخدمــة املســتفيدين.
ويف نهايــة اللقــاء الــذي حــره عــدد مــن كبــار مســؤويل دائــرة
قــايض القضــاة ومؤسســة الضــان االجتامعــي ،تــم االتفــاق عــى
عقــد اجتامعــات الحقــة بــن املعنيــن يف دائــرة قــايض القضــاة
ومؤسســة الضــان االجتامعــي لتحديــد أطــر وآليــات العمــل وأوجــه
التعــاون بــن الطرفــن مســتقبالً.

وفد كوري يزور الضمان ويطلع على تجربته

٦

زار وفــد مــن كبــار مســؤويل مؤسســة التأمــن الصحــي الكوريــة ومكتــب
ارتبــاط رشق آســيا الجمعيــة الدوليــة للضــان االجتامعــي املؤسســة
العامــة للضــان االجتامعــي وذلــك لإلطــاع عــى تجربــة املؤسســة يف
مجــال التأمينــات االجتامعيــة وعقــد لقــاءات مــع مســؤويل املؤسســة مــن
اجــل تعزيــز وتطويــر ســبل التعــاون مــا بــن الطرفــن.
واســتمع الوفــد الزائــر إىل رشح قدمــه مديــر إدارة التخطيــط الدكتــور
ســامر املفلــح عــن الهيــكل التنظيمــي وأهــداف ورســالة املؤسســة عــى
األصعــدة االجتامعيــة واإلنســانية واالقتصاديــة واملرتك ـزات التــي تســتند
إليهــا نظــم الضــان االجتامعــي وقيــم وانجــازات املؤسســة ومراحــل
تطبيــق القانــون وشــمول املنشــآت واألفـراد والتأمينــات املطبقــة واملنافــع
واملزايــا التــي يوفرهــا قانــون الضــان للمشــركني وأهــم الخدمــات
اإللكرتونيــة املقدمــة.
وقــدم الوفــد الكــوري بحضــور مديــر عــام املؤسســة الدكتــور حــازم
رحاحلــة عرضــاً تفصيليــاً عــن آليــة عمــل مؤسســة التأمــن الصحــي
الكوريــة وأهــم الخدمــات املقدمــة للمنتفعــن يف كوريــا متطرقـاً اىل اهــم
التحديــات التــي تواجــه املؤسســة وأهــم الخطــط املســتقبلية لهــا.
وتــأيت هــذه الزيــارة بالتنســيق مــا بــن مكتــب ارتبــاط رشق آســيا (كوريــا
الجنوبيــة) ومكتــب ارتبــاط الــدول العربيــة (الجمعيــة الدوليــة للضــان
االجتامعــي) والــذي تســتضيفه مؤسســة الضــان االجتامعــي حيــث تــم
عقــد عــدة لقــاءات لالطــاع عــى التجربــة املتميــزة لالســتفادة مــن
التجــارب والخ ـرات التــي ميتلكهــا املكتــب بــإدارة األنشــطة املختلفــة.
وق ـ ّدم مديــر مكتــب ارتبــاط الــدول العربيــة الدكتــور بســام الصبيحــي
عرضــاً موجــزا ً عــن خطــة عمــل وأهــداف املكتــب للســنوات القادمــة
وخصوصــاً تجربــة املكتــب فيــا يتعلــق بتطبيــق ادلــة عمــل االيســا
وإعــادة تفعيــل اللجنــة التوجيهيــة للــدول األعضــاء التابعــة ملكتــب
االرتبــاط وعددهــا( )15دولــة عربيــة مؤكــدا ً أن هنــاك توجهــاً لعقــد

مؤمتــر يضــم مــدراء مؤسســات التأمينــات االجتامعيــة يف العــامل العــريب
للتباحــث بخصــوص التحديــات التــي تواجــه هــذه املؤسســات وســبل
التغلــب عليهــا بالرسعــة العاجلــة.
كــا قدمــت ضابــط االتصــال والتعــاون الــدويل يف املكتــب عــا مجــذوب
عرضــاً عــن تجربــة املكتــب الســابقة يف تشــكيل اللجــان التوجيهيــة
املســؤولة عــن أعــال املكتــب وطريقــة اختيــار األعضــاء والرئيــس
وترتيبــات عقــد اجتامعــات اللجــان واألدوار واملســؤوليات املناطــة بهــا،
باإلضافــة لتوضيــح آليــة التواصــل وعمــل املكتــب فيــا يتعلــق بــإدارة
املنظــات األعضــاء التابعــة لــه.
ويف ختــام الزيــارة أعــرب الوفــد الزائــر عــن بالــغ شــكره وتقديــره عــى
حفــاوة االســتقبال وحســن الضيافــة والنتائــج التــي تحققــت مــن خــال
هــذه الزيــارة وســيتم يف القريــب العاجــل بحــث إمكانيــة توقيــع اتفاقيــة
تعــاون مشــرك مــا بــن الطرفــن آملــن إدامــة التواصــل مــع املؤسســة مبــا
يخــدم املصالــح املشــركة بــن املؤسســتني.

الضمان يدرس مطالب جمعية متقاعدي الضمان

أكّــد مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي الدكتــور حــازم
الرحاحلــة أن املؤسســة تعمــل مــا بوســعها مــن أجــل خدمــة متقاعديهــا
والتعــاون مــع مختلــف الجهــات يف كل مــا يصــب يف مصلحتهــم ،وهــي
حريصــة عــى التواصــل الدائــم معهــم ،وأن ال تنقطــع عالقتهــا مبتقاعديهــا
مبجــرد اســتحقاقهم الرواتــب التقاعديــة.
وأضــاف الرحاحلــة خــال لقائــه رئيــس وأعضــاء هيئــة إدارة الجمعيــة
األردنيــة ملتقاعــدي الضــان االجتامعــي أن مؤسســة الضــان تســعى اىل
تحســن خدماتهــا عــر مختلــف الســبل املمكنــة لرتجمــة رؤيــة املؤسســة
املتمثلــة يف تقديــم الخدمــة املتم ّيــزة لجمهــور الضــان مــن مشــركني
ومتقاعديــن ،وان املؤسســة تســعى اىل الرشاكــة والتعــاون مــع كافــة
أطيــاف مؤسســات املجتمــع مبــا فيهــا الجمعيــة األردنيــة ملتقاعــدي
الضــان االجتامعــي ،مثمنــاً جهــود الجمعيــة وتعاونهــا مــع مؤسســة
الضــان االجتامعــي بحفــظ حقــوق املواطنــن املتقاعديــن ،داعيــاً إىل
العمــل عــى تعزيــز الرشاكــة مــا بــن الجمعيــة واملؤسســة مــن خــال
تعزيــز جســور التعــاون املشــرك بينهــا.
وناقــش املجتمعــون ُســ ُبل تطويــر العالقــة وتعزيــز مجــاالت التعــاون
بــن املؤسســة والجمعيــة مبــا يدفــع باتجــاه تحقيــق املصلحــة املشــركة
واالرتقــاء مبســتوى الخدمــة املقدمــة ملتقاعــدي الضــان ،حيث تــم التأكيد
عــى أهميــة اســتمرار الحــوار مــا بــن املؤسســة والجمعيــة وأن يكــون
مبنيـاً عــى أســس مــن االلتـزام باملصلحــة العامــة والترشيعــات النافــذة ،ال
ســيام وأن الطرفــن يلتقيــان عــى رضورة تقديــم الخدمــة املثــى للمتقاعــد
واالرتقــاء مبســتوى ظروفــه املعيشــية.
وأكّــد رئيــس الجمعيــة األردنيــة ملتقاعــدي الضــان االجتامعــي محمــد
عربيــات ان الجمعيــة تهــدف اىل تقديــم كافــة الخدمــات املمكنــة
للمتقاعديــن وطالــب بتفعيــل التأمــن الصحــي ملتقاعــدي الضــان
ورفــع الحــد األدىن للرواتــب التقاعديــة وإعــادة دراســة موضــوع
احتســاب التضخــم الســنوي مبــا يحقــق الفائــدة األكــر لــذوي الرواتــب
املتدنيــة واملتوســطة ،كــا طالــب بإيجــاد ممثلــن عــن الجمعيــة يف
مجالــس إدارات الــركات التــي تســاهم فيهــا الضــان وإيجــاد آليــة
ملنــح ســلف للمتقاعديــن مــن أبنــاء غــزة املقيمــن عــى أرض اململكــة
وإتاحــة االســتفادة مــن الســلف للمتقاعديــن فــوق ســن الســبعني وإنشــاء

صنــدوق تكافــل للورثــة عنــد وفــاة املتقاعــد.
ـص
ور ّدا ً عــى مطالــب الجمعيــة أشــار الرحاحلــة إىل أن قانــون الضــان نـ ّ
عــى ربــط الرواتــب التقاعديــة ورواتــب االعتــال بالتضخــم يف شــهر أيــار
مــن كل عــام ،وهــو مــا ينظّــم مســألة زيــادة الرواتــب ويحافــظ عــى
قوتهــا الرشائيــة وقدرتهــا عــى توفــر الحيــاة الكرميــة ألصحابهــا وأف ـراد
أرسهــم وأن أي تو ّجــه للتغيــر يف هــذا املوضــوع يحتــاج اىل تعديــل يف
القانــون ،وبالنســبة ملوضــوع التأمــن الصحــي عــر رشكات تأمــن وضمــن
العطــاء الــذي تطرحــه الحكومــة فــإن املؤسســة ســتقوم بدراســة مطالــب
الجمعيــة يف أقــرب ممكــن ومخاطبــة الحكومــة بهــذا الشــأن.
ويف معــرض رده عــى مالحظــات وأســئلة أعضــاء الجمعيــة عــى بعــض
بــن الرحاحلــة بــأن القانــون
بنــود قانــون الضــان االجتامعــي النافــذّ ،
راعــى تحقيــق مصالــح الرشيحــة األغلــب مــن النــاس ،وأنــه اشــتمل عــى
حزمــة مــن اإلصالحــات التــي تــؤدي الغــرض خــال املرحلــة القادمــة مــن
حيــث شــمولية التغطيــة وتعزيــز التأمينــات واالســتدامة املاليــة للضــان
لخدمــة كل األجيــال املتالحقــة وأكــد ان معادلــة احتســاب الراتــب
التقاعــدي جيــدة وتوفــر الحاميــة للمتقاعــد فيــا اذا كانــت لديــه فـرات
اشــراك طويلــة وابتعــد عــن اللجــوء للتقاعــد املبكــر وكان راتبــه أثنــاء
العمــل جيــدا ً ،مؤكــدا ً أنــه ســيتم دراســة موضــوع إعطــاء املتقاعديــن مــن
أبنــاء قطــاع غ ـ ّزة ســلف ماليــة بــروط محــددة مســتقبالً ،وبخصــوص
متثيــل املتقاعديــن يف مجالــس إدارة الــركات فقــد أكّــد الرحاحلــة انــه
ســيتم دراســة هــذا املوضــوع بجديّــة مؤكــدا ً ان املؤسســة تعتــز بأبنائهــا
املتقاعديــن وتســعى اىل إرشاكهــم يف مختلــف قضايــا الضــان االجتامعي.
ويف نهايــة االجتــاع الــذي حــره نائــب رئيــس الجمعيــة أحمــد
املحيســن ،وأمــن الصنــدوق ريــاض ســامة والناطــق اإلعالمــي باســم
الجمعيــة اميــن املعايطــة وعضــو الهيئــة اإلداريــة طاهــر ابــو رمــان وعــدد
مــن كبــار موظفــي مؤسســة الضــان ،تــم االتفــاق عــى متابعــة اللقــاءات
بــن املؤسســة والجمعيــة لضــان اســتمرارية التعــاون والتنســيق بــن
الجانبــن مبــا يخــدم مصالــح منتســبي الجمعيــة واملتقاعديــن بشــكل عــام،
ويســ ّهل الخدمــات املختلفــة املقدمــة مــن الضــان االجتامعــي لهــذه
الرشيحــة املهمــة مــن أبنــاء الوطــن.

٧

الناطق باسم الضمان
صرف مستحقات بدل التعطل عن العمل عبر البنك
رصح مديــر املركــز اإلعالمــي والناطــق باســم املؤسســة العامــة
ّ
للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحــي بــأن املؤسســة ســتقوم بــرف
دفعــات بــدل التعطــل عــن العمــل املســتحقة عــن شــهر آذار الحــايل
مــن خــال فــروع بنك اإلســكان (باســتثناء فــروع املــوالت واملج ّمعات
التجاريــة) وذلــك اعتبــارا ً مــن بدايــة شــهر نيســان القــادم.
وأضــاف بــأن املؤمــن عليهــم الذيــن تق ّدمــوا بطلبــات الحصــول
عــى بــدل التعطــل عــن العمــل اعتبــارا ً مــن  2018/12/1ومــا بعــد
هــذا التاريــخ وانطبقــت عليهــم رشوط االســتحقاق عــن شــهر آذار،
ســتصلهم رســالة نصيــة عــى هواتفهــم النقّالــة مــع بدايــة الشــهر
القــادم تتضمــن قيمــة الدفعــة املســتحقة ورقــم الــرف الخــاص
بهــا ،حيــث بإمكانهــم مراجعــة أي فــرع مــن فــروع بنــك اإلســكان
الســتالمها باســتثناء فــروع املــوالت ،وعليهــم إبــراز بطاقتهــم

الشــخصية ورقــم الــرف للبنــك لقبــض هــذه املســتحقات ،مؤكــدا ً
عــى عــدم مراجعــة البنــك إالّ بعــد اســتالم الرســالة النصيــة.
وأضــاف الصبيحــي بأنــه ال رضورة للمؤمــن عليهــم مراجعــة فــروع
مؤسســة الضــان لهــذه الغايــة إال يف حــال عــدم اســتالم الرســالة
النصيــة خــال األســبوع األول مــن الشــهر القــادم فيمكــن للمؤمــن
عليــه املســتحق للدفعــة مراجعــة أي فــرع مــن فــروع الضــان
للحصــول عــى رقــم الــرف الخــاص مبســتحقاتهم ،حيــث يــأيت ذلــك
يف إطــار التســهيل عــى املؤمــن عليهــم يف الحصــول عــى بــدالت
التعطــل عــن العمــل دون تك ّبــد عنــاء مراجعــة فــروع الضــان
واســتالم شــيكات بهــذه املســتحقات ،وإمنــا يتــم اســتالمها نقــدا ً
ومبــارشة مــن فــروع بنــك اإلســكان وفقـاً التفاقيــة مــا بــن املؤسســة
والبنــك وبشــكل دائــم.

مؤمن عليها استفدن من تأمين األمومة وبمبلغ
( )51ألف
ّ
إجمالي  55مليون دينار

٨

قالــت املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي يف بيــان صحفــي
صــادر عــن مركزهــا اإلعالمــي إن عــدد املشــركات بالضــان اللــوايت
اســتفدن مــن تأمــن األمومــة خــال عــام  2018بلــغ ( )10169مؤمــن
عليهــا منهــن( )190مؤمــن عليهــا غــر أردنيــة لريتفــع العــدد الرتاكمي
للمؤ ّمــن عليهـ ّن املســتفيدات مــن تأمــن االمومــة حتــى تاريخــه إىل
( )51ألــف مؤ ّمــن عليهــا مــن مختلــف محافظــات اململكــة ،ومببلــغ
إجــايل وصــل إىل( )55مليــون دينــار.
وبينــت املؤسســة عــى لســان ناطقهــا الرســمي مــوىس الصبيحــي
أنــه يُــرف للمؤمــن عليهــا عنــد بــدء إجــازة األمومــة بــدالً يعــادل
أجرهــا وفقـاً آلخــر أجــر خاضــع للضــان عنــد بــدء إجــازة األمومــة،
وذلــك عــن كامــل فــرة هــذه اإلجــازة وفقــاً للمــدة املحــددة يف
قانــون العمــل األردين النافــذ (وهــي حاليـاً عــرة أســابيع) ،ويــرف
هــذا البــدل دفعــة واحــدة بعــد حــدوث الــوالدة واســتكامل الوثائــق
املطلوبــة عــى أن يســبق حالــة الــوالدة فــرة اشـراك بتأمــن األمومــة
ملــدة ال تقــل عــن ( )6أشــهر متصلــة قبــل حــدوث الــوالدة ،وذلــك
مــن خــال عمــل املؤ ّمــن عليهــا يف منشــأة بالقطــاع الخــاص.
وأشــار الصبيحــي إىل أن املؤسســة تســتقبل طلبــات رصف بــدل
إجــازة األمومــة لــدى كافــة فروعهــا ومكاتبهــا املنتــرة يف كافــة أنحاء
اململكــة ويطلــب عنــد تقديــم الطلــب تزويــد املؤسســة بشــهادة
والدة رســمية للمولــود ،وصــورة عــن البطاقــة الشــخصية للمؤمــن
عليهــا األردنيــة ،وعــن جــواز الســفر لغــر األردنيــة باإلضافــة اىل
النمــوذج املعــد لهــذه الغايــة والــذي يتــم تعبئتــه مــن قبــل الجهــة
التــي تعمــل فيهــا.
وعـ ّـر الصبيحــي عــن أملــه بــأن يســهم تطبيــق تأمــن األمومــة

يف توفــر الحاميــة للمؤمــن عليهــن العامــات يف القطــاع الخــاص،
ويحفــز مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل ،نظ ـرا ً ألهميــة دور املــرأة
باملشــاركة االقتصاديــة وتحقيــق الضامنــة املالمئــة لهــا ولصاحــب
العمــل يف بنــاء عالقــة عمــل تحفــظ حقــوق وواجبــات كل طــرف
تجــاه اآلخــر ،مؤكــدا ً أن هــذا التأمــن يســاهم يف رفع نســبة املشــاركة
االقتصاديــة للمــرأة يف القطــاع الخــاص ،ويحفزهــا عــى اإلقبــال عــى
فــرص العمــل املتاحــة يف هــذا القطــاع.
ويذكــر أن نســبة االشـراكات الشــهرية لهــذا التأمــن هــي ()%0.75
أي ثالثــة أربــاع الواحــد باملائــة فقــط مــن أجــور كافــة العاملــن
ذكــورا ً وإناثــاً ،ويتحملهــا صاحــب العمــل وحــده ،ويطبــق تأمــن
األمومــة عــى جميــع املؤمــن عليهــم باســتثناء املنتســبني اختياري ـاً،
وموظفــي الدوائــر الحكوميــة واملؤسســات الرســمية والعامــة.
وأضافــت املؤسســة أنهــا أتاحــت لل ُمؤ ّمــن عليهــم أيضــاً عــددا ً
مــن القنــوات اإللكرتون ّيــة لالســتعالم عــن ف ـرات اش ـراكه ورواتبــه
املشــمول عليهــا بالضَّ ــان ،وذلــك مــن خــال التســجيل مبوقعهــا
اإللكــروين( )www.ssc.gov.joوالدخــول عــى زاويــة الخدمــات
اإللكرتونيّــة ،أو مــن خــال تطبيقهــا عــى الهواتــف الذكيّــة باســم
ُؤسســة عــى
(الضَّ ــان االجتامعــي األردين) ،أو زيــارة صفحتــي امل َّ
موقــع التواصــل االجتامعــي (الفيــس بــوك وتويــر) ،أو مــن خــال
الربيــد اإللكــروين (.)webmaster@ssc.gov.jo

الرحاحلة :حملة التفتيش على المنشآت
أسفرت عن شمول  6120عامالً وافدًا بالضمان
قــال مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي الدكتــور
حــازم رحاحلــة أن املؤسســة ستســتمر بالحملــة التفتيشــية التــي
أطلقتهــا منــذ بدايــة العــام الحــايل للتحقــق مــن شــمول العاملــة
الوافــدة بالضــان االجتامعــي ووفقــاً ألجورهــم وفــرات عملهــم
الحقيقيــة ،كــا ســتطلق املؤسســة حمــات تفتيشــية خــال األشــهر
القليلــة القادمــة تســتهدف كافــة املنشــآت والعاملــن فيهــا أردنيــن
وغــر أردنيــن مبــا يضمــن توفــر مظلــة حاميــة لكافــة الطبقــة
العاملــة.
وكشــف أن عــدد املنشــآت التــي قامــت املؤسســة بالتفتيــش عليهــا
خــال هــذه الحملــة وحتــى تاريخــه بلغــت ( )3564منشــأة مــن
مختلــف القطاعــات االقتصاديــة وأن عــدد املخالفــات الكليــة أو
الجزئيــة التــي رصدتهــا املؤسســة يف تلــك املنشــآت بلغــت ()2179
مخالفــة ،مضيفـاً أن املؤسســة متكنــت مــن خــال هــذه الحملــة مــن
شــمول ( )6120عام ـاً وافــدا ً بالضــان.
وبــن الرحاحلــة أن هــذه الحملــة تــأيت بالتنســيق مــع وزارة
ّ
العمــل ومبــا ينســجم مــع أهــداف املؤسســة بتوفــر مظلــة الحاميــة
االجتامعيــة واالقتصاديــة لكافــة األيــدي العاملــة وأصحــاب العمــل
عــى أرض الوطــن بــرف النظــر عــن جنســهم وجنســياتهم وذلــك
مــن أجــل توفــر الحيــاة الكرميــة واالســتقرار النفــي واملســتقبل
الكريــم لهــم وألفـراد أرسهــم يف حــال فقدانهــم القــدرة عــى العمــل
ألســباب مثــل الشــيخوخة والعجــز والوفــاة وإصابــات العمــل وغريهــا
مــن املنافــع واملزايــا التأمينيــة التــي يقدمهــا الضــان ،خصوصــاً
أن قانــون الضــان ســاوى بــن جميــع العاملــن عــى اختــاف
جنســياتهم فيــا يتعلــق بالشــمول وبــروط اســتحقاق الرواتــب
التقاعديــة واملنافــع األخــرى وآليــات احتســابها ،إميانـاً مــن املؤسســة
بــأن الحاميــة االجتامعيــة التــي يوفرهــا الضــان هــي حــق أصيــل
لجميــع القــوى العاملــة واملشــركني دون متييــز بينهــم ،وهــي حاميــة
منبثقــة مــن واجــب الدولــة يف حاميــة اإلنســان العامــل عــى أرضهــا
أوالً وقبــل أي اعتبــار آخــر.
وبــن الرحاحلــة أنــه صــدر مؤخ ـرا ق ـرار عــن مجلــس التأمينــات
باملؤسســة يلــزم أصحــاب العمــل بشــمول جميــع العاملــن غــر
األردنيــن لديهــم يف الضــان عنــد اصــدار تصاريــح عمــل لهــم عــى
كفالتهــم ،مبينــاً أن العامــل الوافــد املؤمــن عليــه يبقــى مشــموالً
بأحــكام قانــون الضــان االجتامعــي وفق ـاً لترصيــح العمــل الصــادر
مــن وزارة العمــل للمنشــأة طيلــة فــرة رسيــان عملــه يف تلك املنشــأة
وال يصــار إليقافــه إال يف حــال إلغــاء الترصيــح ،أو إبــاغ الجهــات
املختصــة برتكــه العمــل لــدى املنشــأة التــي كان يعمــل فيهــا ،أو يف
حــال ثبــوت عملــه لــدى منشــأة أخــرى وتــم شــموله بالضــان مــن
خاللهــا أو يف حــال ثبــوت ســفره خــارج البــاد.
ودعــا الرحاحلــة كافــة املنشــآت العاملــة التــي ت ُشــغل عاملــة لديهــا
ســواء أردنيــن أو غــر أردنيــن إىل املبــادرة بشــمولهم بالضــان
االجتامعــي حاميــة لهــم مــن املخاطــر التــي قــد يتعرضــون إليهــا

خــال فــرة العمــل وبنفــس الوقــت يرفــع عــن كاهلهــا عبئ ـاً كب ـرا ً
يف حــال تع ـ ّرض العامــل إلصابــة عمــل ،ويعفيهــا مــن دفــع مكافــأة
نهايــة الخدمــة وغريهــا مــن الحقــوق العامليــة ويجنبهــا فــرض
غرامــات عليهــا يف حــال مل تقــم بشــمول العامــل لديهــا بالضــان أو
شــموله عــى غــر راتبــه الحقيقــي زيــاد ًة أو نقصان ـاً.
وأشــار إىل أن شــمول العاملــن غــر األردنيــن بالضــان يســهم
يف نظاميــة األيــدي العاملــة الوافــدة وتصويــب أوضاعهــا ،ويحافــظ
عــى تنافســية األيــدي العاملــة الوطنيــة مــع الوافــدة وضبــط ســوق
العمــل وإيجــاد التــوازن بــن العاملــة املحليــة والعاملــة غــر األردنيــة
بحيــث يحفــظ للعــال الوافديــن حقوقهــم وبنفــس الوقــت ال
يفضــل صاحــب العمــل تشــغيل األيــدي العاملــة غــر األردنيــة عــى
حســاب العاملــة األردنيــة.
وطالــب الرحاحلــة كافــة العاملــن أردنيــن وغــر أردنيــن لالســتعالم
عــن فــرات اشــراكهم ورواتبهــم املشــمولني عليهــا بالضَّ ــان مــن
خــال وســائل التواصــل التــي اتاحتهــا املؤسســة لل ُمؤ ّمــن عليهــم عــن
طريــق التســجيل مبوقعهــا اإللكــروين( )www.ssc.gov.joوالدخــول
عــى زاويــة الخدمــات اإللكرتونيّــة ،أو مــن خــال تطبيقهــا عــى
الهواتــف الذكيّــة باســم (الضَّ ــان االجتامعــي األردين) ،أو زيــارة
ُؤسســة عــى موقــع التواصــل االجتامعــي (الفيــس بــوك
صفحتــي امل َّ
وتويــر) ،أو مــن خــال الربيــد اإللكــروينwebmaster@ssc.gov.( .
)jo
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الرحاحلة :ندرس السماح لمشتركي الضمان االستفادة من
رصيد التعطل عن العمل للتعليم الجامعي ألبنائهم
رصح مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي الدكتــور
ّ
حــازم الرحاحلــة بــأن املؤسســة تــدرس حاليــاً الســاح للمؤمــن
عليهــم االســتفادة مــن م ّدخراتهــم يف حســاب تأمــن التعطــل عــن
العمــل لغايــات دفــع الرســوم الجامعيــة ورســوم الدراســة للحصــول
عــى الشــهادات املهنيــة املتخصصــة ألبنائهــم.
وأضــاف بــأن تفكــر املؤسســة بهــذا املوضــوع يــأيت بهــدف تخفيــف
األعبــاء عــى املؤمــن عليهــم بالضــان ،ومــن أجــل متكينهــم مــن
االســتفادة مــا تراكــم لهــم يف صنــدوق التعطــل عــن العمــل مــن
م ّدخــرات ناتجــة عــن االقتطاعــات الشــهرية بنســبة ( )%1.5مــن
أجورهــم املشــمولني عــى أساســها بالضــان ،إ ْذ ستُشــكّل هــذه
الخطــوة عنــد تطبيقهــا قفــزة مهمــة يف مســاعدة املؤمــن عليهــم عىل
تح ّمــل أعبــاء الرســوم الجامعيــة ألبنائهــم التــي تســتحوذ عــى جــزء
غــر قليــل مــن مداخيلهــم الشــهرية ،ال س ـ ّيام وأ ّن تأمــن التعطّــل
عــن العمــل ،يُعــاد إىل املؤمــن عليــه دفعــة واحــدة عنــد خروجــه
نهائيـاً مــن نطــاق أحــكام قانــون الضــان مــع عوائــده االســتثامرية،
مش ـرا ً أن عــدد املؤمــن عليهــم الــذي بلغــت أرصدتهــم يف حســاب

التعطــل عــن العمــل ( )1000دينــار فأكــر وصــل إىل ( )69ألــف
مؤمــن عليــه.
ومــن الجديــر بالذكــر بــأن تأمــن التعطــل عــن العمــل بــدأ تطبيقــه
يف  2011/9/1عــى املؤمــن عليهــم املشــمولني بأحــكام قانــون
الضــان باســتثناء موظفــي الدوائــر الحكوميــة واملؤسســات الرســمية
والعامــة ،ومنتســبي القــوات املســلحة واألجهــزة األمنيــة ،واملشــركني
اختياري ـاً ،بحيــث يســتفيد املؤمــن عليــه مــن هــذا التأمــن يف حــال
تعطلــه عــن العمــل رشيطــة أن يكــون لــه فــرة اشـراك بالضــان ال
تقــل عــن ( )36اشـراكاً وأن يكــون مشــموالً بهــذا التأمــن يف الشــهر
األخــر الســابق عــى تعطلــه عــن العمــل ،ويُــرف لــه بــدل التعطــل
ملــدة ال تزيــد عــى ســتة أشــهر وفقـاً لفــرة اشـراكه بالضــان ،حيــث
يــرف لــه يف الشــهر األول ( )%75مــن آخــر راتــب كان مشــركاً عــى
أساســه بالضــان ،و ( )%65للشــهر الثــاين ،و ( )%55للشــهر الثالــث،
و ( )%45لــكل مــن األشــهر الرابــع والخامــس والســادس وبســقف
( )531دينــارا ً يف الشــهر الواحــد حالي ـاً.

( )23ألف مؤمن عليهم حصلوا على راتب اعتالل العجز الطبيعي
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قــال مديــر املركــز اإلعالمــي والناطــق الرســمي باســم املؤسســة
العامــة للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحــي أن العــدد الرتاكمــي
للمؤمــن عليهــم الذيــن تــم تخصيــص رواتــب اعتــال العجــز الــكيل
والجــزيئ الطبيعــي الدائــم لهــم حتــى نهايــة الشــهر املــايض بلــغ
( )23175مؤمنـاً عليــه ومبتوســط ُعمــر عنــد اســتحقاق الراتــب بلــغ
( )48ســنة ،وبتكلفــة شــهرية ( )6ماليــن و( )163ألــف دينــار مــن
قيمــة كافــة الرواتــب التقاعديــة الشــهرية البالغــة ( )91مليــون
دينــار.
وأضــاف الصبيحــي أن مــن رشوط اســتحقاق راتــب اعتــال
العجــز الطبيعــي الدائــم ســواء الــكيل أو الجــزيئ؛ انتهــاء خدمــة
املؤمــن عليــه ،أو إيقــاف اشــراكه االختيــاري ،مــع إحضــار كتــاب
إنهــاء خدمــة مــن آخــر منشــأة كان يعمــل فيهــا ،والتق ـ ّدم بطلــب
للمؤسســة بتخصيــص راتــب االعتــال خــال مــدة ال تتجــاوز ســتة
أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء خدماتــه أو إيقــاف اشـراكه االختيــاري ،وأن
ال تقــل مــدة اشـراك املؤمــن عليــه الفعليــة عــن ( )60اشـراكاً منهــا
( )24اش ـراكاً متص ـاً ،مــع ثبــوت العجــز بق ـرار مــن املرجــع الطبــي
يف مؤسســة الضــان االجتامعــي.
وأشــار إىل أنــه يجــوز للمؤمــن عليــه أن يتقـ ّدم للمؤسســة بطلــب
فحصــه وهــو عــى رأس عملــة لبيــان مــدى انطبــاق مفهــوم العجــز
الــكيل الطبيعــي الدائــم عــى حالتــه ،وذلــك ملرتــن فقــط خــال مــدة
شــموله بأحــكام قانــون الضــان ،رشيطــة أن تزيــد عــدد اش ـراكاته
عــى ( )60اشـراكاً منهــا ( )24اشـراكاً متصـاً.
وبــن الصبيحــي أن اللجنــة الطبيــة األوليــة يف املؤسســة هــي التــي

تقــرر مــدى انطبــاق مفهــوم العجــز عــى حالــة املؤمــن عليــه؛ ســواء
للعاملــن يف القطــاع الخــاص أو العــام ،أو املشــركني اختياريـاً ،وقرارها
قابــل لالعـراض أمــام اللجنــة الطبيــة االســتئنافية خــال ســتني يومـاً
مــن اليــوم التــايل لتاريــخ تبلّــغ املؤمــن عليــه القــرار ،كــا يحــق
لــكل مــن املؤسســة وصاحــب راتــب اعتــال العجــز الطبيعــي الــكيل
والجــزيئ الدائــم طلــب إعــادة الفحــص الطبــي يف أي وقــت خــال
الســنتني التاليتــن لتاريــخ ثبــوت هــذا العجــز.
وأكــد أن صاحــب راتــب اعتــال العجــز الــكيل الطبيعــي الدائــم
يعــ ّد خارجــا بصــورة نهائيــة مــن نطــاق تطبيــق أحــكام قانــون
الضــان االجتامعــي ،وال يتــم شــموله بالضــان يف حــال عودتــه إىل
عمــل يتقــاىض عنــه أجـرا ً ،وبالتــايل؛ ال يتوقــف راتــب االعتــال الــكيل
الطبيعــي يف حــال عودتــه إىل العمــل ،أمــا يف حــال عــودة صاحــب
راتــب اعتــال العجــز الطبيعــي الجــزيئ الدائــم إىل العمــل فيحــق
لــه الجمــع بــن مــا نســبته ( )%50مــن راتــب االعتــال املســتحق لــه
مــع أجــره مــن العمــل املشــمول بأحــكام القانــون؛ رشيطــة أن يكــون
قــد انقطــع عــن العمــل ملــدة ال تقــل عــن ( )24شــهرا ً وبصــورة
متصلــة مــن تاريــخ اســتحقاقه للراتــب ،وأن ال يعــود للعمــل يف أي
مــن املنشــآت التــي كان يعمــل فيهــا خــال الســتة والثالثــن اشـراكاً
الســابقة عــى اســتحقاقه ذلــك الراتــب ،وأن يعــود للشــمول بأحــكام
قانــون الضــان االجتامعــي ،عــى أن تتــم إعــادة احتســاب راتــب
االعتــال املخصــص لــه بعــد تركــه للعمــل ،ووفق ـاً ملتوســط أجــره
الجديــد الخاضــع لالقتطــاع بعــد إضافــة مــدة اش ـراكه الالحقــة إىل
الســابقة.

الصبيحي :نسعى لتعزيز مبدأ العدالة في
تخصيص منافع الضمان لمستحقيه
دعــا الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة
للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحــي كافــة أصحــاب
العمــل يف اململكــة الذيــن يســتخدمون عــاالً
وموظفــن تحــت أي مســمى مــن مســميات العقــود
والتوظيــف إىل شــمولهم بالضــان االجتامعــي كأحــد
أهــم حقوقهــم األساســية ولحاميتهــم مــن الفقــر،
ال س ـيّام وأن جوهــر الضــان االجتامعــي يكمــن يف
تأمــن دخــل مالئــم لإلنســان العامــل يحــل محــل
الكســب عندمــا ينقطــع بســبب مواجهــة مخاطــر
إصابــات العمــل ،أو العجــز الطبيعــي أو الشــيخوخة
أو الوفــاة أو التعطــل املؤقّــت عــن العمــل.
وحــذّر الصبيحــي يف محــارضة نظّمهــا منتــدى
الجنيــد الثقــايف يف مركــز شــابات عجلــون وأدارهــا
رئيــس املنتــدى يوســف املومنــي بحضــور ممثــي
فعاليــات املجتمــع املحــي يف املحافظــة ومديــر مديريــة ضــان
عجلــون الدكتــور أحمــد غرايبــة ،مــن عواقــب التهــرب عن شــمول أي
عامــل مبظلــة الضــان ،ملــا يشـكّله ذلــك مــن انتهــاك لحــق اإلنســان
العامــل يف الحاميــة االجتامعيــة ،ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن آثــار
ســلبية عــى الفــرد واألرسة واملجتمــع ،ويحــول دون متكــن الدولــة
مــن تحقيــق أهدافهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة عــى صعيــد حاميــة
املواطــن وضــان أمنــه االجتامعــي واالقتصــادي ،إضافــة إىل اإلخــال
مببــدأ العدالــة يف الحقــوق ،وزيــادة رقعــة الفقــر يف املجتمــع نتيجــة
خــروج أشــخاص مــن ســوق العمــل دون حصولهــم عــى رواتــب
تقاعديــة مــا يُع ّرضهــم وأف ـراد أُرسهــم للفقــر ،كــا يحــرم العامــل
مــن الحاميــة يف حــال تعرضــه لحــوادث وإصابــات العمــل أو يف حــال
وفاتــه أو عجــزه بســبب املــرض.
وأوضــح بــأن ظاهــرة التهــ ّرب مــن الشــمول الصحيــح بالضــان
تعــد مــن أكــر التحديّــات التــي تواجــه مؤسســة الضــان حاليــاً،
مب ّينـاً أن التهــرب ال ينحــر فقــط يف عــدم شــمول العامــل بالضــان،
وإمنــا مــن أهــم صــوره أيضـاً عــدم شــمول العامــل عــى أســاس أجــره
الحقيقــي اإلجــايل ،بــل عــى أجــر أقــل مــا يتقاضــاه مــا يؤثــر
أيض ـاً عــى حــق هــذا العامــل عنــد اســتحقاقه ألي منفعــة تأمينيــة
أو تقاعديــة ،وكشــف عــن تركّــز حــاالت التهــرب عــن الضــان يف
قطاعــات الخدمــات الصحيــة املســاندة يف مجــاالت النظافــة والتغذية
واملراســلني ،وقطــاع الســكرتريات العامــات يف مؤسســات القطــاع
الخــاص الصغــرى ،وقطــاع املــدارس الخاصــة ،وعــال املياومــة،
وموظفــي رشاء الخدمــات ،ومؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة.
وقــال إننــا نســعى يف مؤسســة الضــان إىل تعزيــز مبــدأ العدالــة يف
تخصيــص منافــع الضــان ،وأ ّن وضــع ســقف لألجــر الخاضــع القتطــاع
الضــان وتحديــده بـــ ( )3آالف دينــار يُعـ ّزز هذا املبــدأ ،ويحول دون
حصــول فئــة قليلــة جــدا ً عــى رواتــب تقاعديــة باهظــة ،كــا حصــل

يف مراحــل ســابقة مــن عمــر الضــان عندمــا مل يكــن القانــون يضــع
ســقفاً لألجــور الخاضعــة ألحكامــه ،مــا نتــج عنــه وجــود ()221
متقاعــدا ً يزيــد راتــب كل منهــم عــى ( )5آالف دينــار ومبتوســط
( )7آالف دينــار ،وتزيــد الكلفــة الســنوية لرواتبهــم التقاعديــة عــى
( )18مليــون دينــار ،فيــا متوســط رواتــب متقاعــدي الضــان الذيــن
وصــل عددهــم إىل ( )228ألــف متقاعــد بلــغ لشــهر شــباط املــايض
( )428دينــارا ً.
وأشــار إىل أن الوضــع املــايل للمؤسســة مريــح وأن املؤسســة
حقّقــت فائضـاً تأمينيـاً مــن االشـراكات خــال عــام  2018بلــغ ()632
مليــون دينــار وهــو الفــارق مــا بــن إيراداتهــا التأمينيــة لذلــك العــام
التــي بلغــت مليــارا ً و ( )743مليــون دينــار ،ونفقاتهــا التأمينيــة التــي
بلغــت مليــارا ً و ( )110ماليــن دينــار عــن عــام .2018
وأكّــد أن عمليــة اتخــاذ القـرار يف املؤسســة ســواء يف شــقها التأمينــي
أو شــقّها االســتثامري تتــم بشــكل مؤســي وليــس فــردي ،وأن
مجلــس إدارة املؤسســة هــو صاحــب الواليــة العامــة عــى شــؤون
املؤسســة كاملــة وهــو املســؤول عــن أعاملهــا وإنجازاتهــا ويرفــع
تقاريــر ربــع ســنوية بذلــك إىل مجلــس الــوزراء ومجلــي األعيــان
والنــواب تتض ّمــن إقــرارا ً بــأن جميــع األنشــطة االســتثامرية التــي
نُ ّفــذت كانــت متفقــة مــع سياســة االســتثامر واملعايــر واإلج ـراءات
املعتمــدة وفقــاً للقانــون واألنظمــة والتعليــات.
كــا أكّــد أن املؤسســة تخضــع لرقابــة ديــوان املحاســبة ،وهنــاك
لجنــة مراقبــة مــن مجلــس اإلدارة ،ولجنــة حوكمــة رشــيدة ،ولجنــة
إدارة مخاطــر ،إضافــة إىل مدقــق حســابات خارجــي ،وإدارة التدقيــق
الداخــي يف املؤسســة ،وذلــك لضــان حصافــة قراراتهــا وســامة
إجراءاتهــا ،والحفــاظ بالتــايل عــى مصالــح جمهــور املؤسســة مــن
مشــركني ومتقاعديــن عــر األجيــال.
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ُؤسســة العامــة للضَّ ــان االجتامعــي مــن
ن ّفــذت امل َّ
خــال محطتهــا التوعويــة املتنقلــة يومــاً ميدانيــاً
توعويَّــاً يف لــواء الباديــة الشــالية لتعريــف أبنــاء
اللــواء مــن َعاملــن وأَصحــاب عمــل ومواطنــن
بأهميــة الضــان وأهدافــه ورســالته ومــا يقدمــه لهم
مــن حاميــة اجتامعيــة واقتصاديــة عنــد شــمولهم
بالضــان.
واشــتمل اليــوم التوعــوي امليــداين الــذي نفــذه
فريــق مــن املركــز اإلعالمــي باملؤسســة بالتعــاون
مــع إدارة فــرع ضــان املفــرق الــذي انطلــق مــن
مقــر مترصفيــة لــواء الباديــة الشــالية بعــد االلتقــاء
مبتــرف اللــواء أحمــد الســحيم ومجموعــة مــن
العاملــن فيهــا عــى توزيــع نــرة توعويــة بعنــوان (مــاذا تعــرف عــن
الضــان االجتامعــي) ،حيــث جــال الفريــق عــى املحــال التجاريــة
والحرف َّيــة والعيــادات واملــدارس وغريهــا مــن املنشــآت يف مناطــق
صبحــا والصالحيــة وأم الجــال وأم القطــن وديــر الكهــف والدفيانــة،
والتقــى العاملــن فيهــا وأصحــاب العمــل واملواطنــن وتــم التحــاور
معهــم حــول مختلــف قضايــا الضــان ،كــا تضمنــت النــرة
التوعويــة رشحــاً ألهميــة الضــان وأهدافــه وآليــات الشــمول بــه
واملنافــع املقدمــة للمشــركني ورشوط اســتحقاقها ورســائل توعويــة
لحثّهــم عــى املبــادرة بالتســجيل يف الضــان.
وقــال املديــر العــام للمؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي الدكتور
حــازم رحاحلــة إن تنفيــذ أيــام توعويــة ميدانيــة يــأيت يف إطــار حمالت
إعالميــة مكثفــة تطلقهــا املؤسســة وتهــدف إىل التواصــل مــع العاملني
وأصحــاب العمــل يف جميــع القطاعــات االقتصاديــة؛ لتعريفهــم
بأهميــة الشــمول بالضَّ ــان االجتامعــي ،والحقــوق وااللتزامــات
واملزايــا املرتتبــة مبوجــب القانــون ،والتحــاور معهــم والــ ّرد عــى
أســئلتهم واستفســاراتهم حــول قضايــا الضَّ ــان التأمينيّــة املختلفــة.
وأوضــح الرحاحلــة أن املؤسســة ستســتمر يف بــذل جهودهــا
التوعويــة مكثفــة لتعريــف العاملــن بحقهــم بالضــان ،ونــر
ثقافــة الضــان وترســيخها يف املجتمــع ،ورفــع مســتوى وعــي القــوى
العاملــة وأصحــاب العمــل بقانــون الضــان ،إضافــة إىل حــثّ
أفــراد القــوى العاملــة للســؤال عــن حقهــم يف االشــراك بالضــان
وتعريفهــم بهــذه الحقــوق ،ملــا لهــذا مــن دور إيجــايب يف تعزيــز مبــدأ
العدالــة يف الحقــوق بــن العاملــن لــدى كافــة القطاعــات االقتصادية،
ومتكينهــم مــن االســتفادة مــن املنافــع واملزايــا التقاعديــة والتأمينيــة
التــي أق ّرهــا القانــون ،وعــدم ضيــاع هــذه الحقــوق واملنافــع نتيجــة
التهــرب عــن شــمولهم بالضــان أو نقــص معرفتهــم بهــذا الترشيــع.
مــن جانبــه ش ـ َّد َد الناطــق الرســمي باســم املؤسســة مديــر املركــز
اإلعالمــي مــوىس الصبيحــي عــى أهميــة التــزام أَصحــاب ال َعمــل

بشــمول العاملــن لديهــم بالضَّ ــان ملــا يشــكله مــن متكــن وحاميــة
اجتامعيــة واقتصاديــة لهــم .وأكــد بــأن املؤسســة لــن تتهــاون يف
مواجهــة ظاهــرة التهــرب مــن الشــمول بالضــان (ظاهــرة الته ـ ّرب
التأمينــي)؛ وذلــك حفاظـاً عــى حــق العامــل وحاميتــه مــن املخاطــر
االجتامعيــة واالقتصاديــة.
ودعــا الصبيحــي أبنــاء لــواء الباديــة الشــالية وكافــة العاملــن عــى
أرض اململكــة للتحقّــق مــن شــمولهم مبظلــة الضــان االجتامعــي
وبأجورهــم الحقيقيــة ملــا يف ذلــك مــن حاميــة لهــم آنية ومســتقبلية،
ولتمكينهــم مــن الحصــول عــى راتــب تقاعــد مناســب مســتقبالً
لضــان توفــر حيــاة كرميــة لهــم وألف ـراد أرسهــم ،مبين ـاً أن اللــواء
يشــهد حركــة تجاريــة وصناعــات صغــرة وحرفيــة نشــطة ويبلــغ عدد
ســكانه حــوايل ( )109آالف شــخص ويبلــغ عــدد منشــآته الخاضعــة
واملســجلة بالضــان ( )99منشــأة يعمــل فيهــا ( )416عام ـاً مؤ ّمن ـاً
عليــه حالي ـاً تحــت مظلــة الضــان.
وبـ ّـن أن املؤسســة أتاحــت العديــد مــن قنــوات االتصــال والتواصــل
مــع املؤسســة ملــن يرغــب بالتحقــق مــن ف ـرات اش ـراكه والراتــب
املشــرك مبوجبــه بالضــان وذلــك مــن خــال زاويــة الخدمــات
اإللكرتونيــة عــى موقــع املؤسســة اإللكــروين ،أو تطبيــق املؤسســة
عــى الهواتــف الذكيــة باســم (الضــان االجتامعــي األردين) ،أو
االتصــال مبركــز االتصــال الوطنــي مــن أي هاتــف أريض أو خلــوي
عــى الرقــم ( ،)06/5008080أو مــن خــال بريــد املؤسســة االلكرتوين
( ،)webmaster@ssc.gov.joأو صفحــة املؤسســة عــى الفيــس بــوك،
أو مراجعــة موظفــي خدمــة الجمهــور يف فــروع ومكاتــب املؤسســة
املنتــرة يف جميــع محافظــات اململكــة ،أو مــن خــال صناديــق
الشــكاوى واالقرتاحــات املتوفــرة يف كافــة فــروع ومديريــات ومكاتــب
املؤسســة.
وتكــون الفريــق املشــارك يف اليــوم امليــداين مــن مــوىس الصبيحــي
وعــي الســنجالوي وأنــس ابــو اشــتية وحمــزة الصــادي ومحمــد
العظامــات ومحمــود الشــبيل وحمــزة البــس.

أبو خالد :مزايا الضمان االجتماعي تضاهي أنظمة تأمينية عالمية

املركز اإلعالمي-أنس أبو اشتية
أتــاح قانــون الضــان االجتامعــي للمؤمــن عليــه الــذي أكمــل
ســن الـــ  60للذكــر وســن الـــ  55لألنثــى أو اســتمر بعــد ذلــك ومل
يكمــل الحــد األدىن مــن االشـراكات الالزمــة الســتحقاق راتــب تقاعــد
الشــيخوخة وانتهــت خدماتــه ألي ســبب كان ،ولــه فــرة اش ـراكات
فعليــة ال تقــل عــن ( )84اش ـراكا ،أتــاح لــه القانــون إضافــة املــدة
الالزمــة لضمهــا الشــراكاته لغايــات متكينــه مــن إكــال عــدد
االشـراكات الالزمــة الســتحقاق هــذا الراتــب وهــي ( )180اشـراكاً.
املركــز اإلعالمــي يف املؤسســة التقــى الســيد خالــد إبراهيــم أحمــد
أبــو خالــد أحــد املؤمــن عليهــم الذيــن قامــوا بضــم مــدة الخدمــة
الالزمــة الســتحقاق راتــب تقاعــد الشــيخوخة.
وقــال أبــو خالــد الــذي أكمــل حاليـاً ( )61ســنة «بــدأت باالشـراك
االختيــاري يف الضــان االجتامعــي براتب شــمول مقــداره  1000دينار
وبزيــادة ســنوية عليــه بنســبة  ،%10وعندمــا شــارفت عــى إكــال
ســن تقاعــد الشــيخوخة الــذي حــدده قانــون الضــان وجــدت أن
عــدد اشـراكايت بالضــان غــر كفايــة الســتحقاق الراتــب التقاعــدي،
باإلضافــة إىل أن هنــاك مشــكلة أخــرى واجهتنــي نشــأت بســبب
تأخــري عــن ســداد الدفعــات املســتحقة عــن اشــرايك االختيــاري
وتراكــم عــدد مــن تلــك االش ـراكات مــع الفائــدة القانونيــة املرتتبــة
عــى ذلــك التأخــر وســبب ذلــك يعــود إىل وجــودي يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة كــوين أديــر أعــاالً تجاريــة خاصــة ،وكــوين مل
أتجــاوز مــدة التســديد البالغــة اثنــي عــر اشـراكاً مبــا فيهــا فوائــد
التأخــر مل يتــم إيقــاف شــمويل االختيــاري فعملــت عــى تســديد
املبلــغ ،وأنصــح كل مشــرك اختياريــاً بالضــان أن يقــوم بتســديد
اشـراكاته بشــكل متواصــل ويف املواعيــد املحــددة تجنبـاً لرتاكمهــا».
وتابــع أبــو خالــد الحديــث؛ «تواصلــت مــع مؤسســة الضــان
للوصــول إىل حلــول لتلــك العوائــق التــي واجهتنــي وكنــت عازمــاً
عــى رصف تعــوض الدفعــة الواحــدة لجميــع اشـراكايت بالضــان إىل
أن أخــرين موظفــو املؤسســة أن بإمــكاين ضــم مــدد الخدمــة حتــى
أمتكــن مــن اســتحقاق الراتــب التقاعــدي ،فقمــت ب ـراء  28شــهرا ً

الســتيفاء املــدة املوجبــة واملتبقيــة مــن أجــل اســتحقاق راتــب تقاعــد
الشــيخوخة».
وأضــاف أن املؤسســة أتاحــت أيضـاً للمؤمــن عليهــم الذيــن يرغبون
بضــم مــدد الخدمــة ميــزة الحصــول عىل ســلفة ماليــة بفائدة مناســبة
ومنافســة لــي يتمكنــوا مــن دفــع املبالــغ املرتتبــة عىل رشاء الســنوات
املتبقيــة إلكــال املــدة الالزمــة الســتحقاق راتــب الشــيخوخة
وســدادها مــن خــال أقســاط مريحــة ت ُحســم مــن الراتــب التقاعــدي
الــذي ســيتقاضونه الحقـاً بعــد احتســابه وتخصيصــه لهــم مــن قبــل
املؤسســة .ولتجــاوز العائــق الــذي واجهنــي لجــأت ألخــذ ســلفة
مــن الضــان االجتامعــي لســداد مــا تبقــى مــن اشـراكات للحصــول
عــى راتــب تقاعــدي والــذي تــم تخصيصــه يل مــن اليــوم الثــاين
لل ـراء ،مش ـرا ً أن ميــزة ضــم مــدد الخدمــة التــي أتاحهــا القانــون
ســاهمت بشــكل كبــر يف الحــد مــن خــروج العاملــن املؤمــن عليهــم
مــن ســوق العمــل دون رواتــب تقاعديــة وعــدم اللجــوء إىل رصف
تعويــض الدفعــة الواحــدة ،منوه ـاً إىل أن هنــاك تســهيالت عديــدة
قدمتهــا مؤسســة الضــان للمؤمــن عليهــم تضاهــي وتتفــوق أحيانـاً
عــى أنظمــة التأمينــات االجتامعيــة يف الــدول املتقدمــة.
ووجــه أبــو خالــد رســالة لجمهــور الضــان وكافــة العــال عــى
أرض الوطــن بشــكل عــام واملغرتبــن األردنيــن بشــكل خــاص
بأهميــة االش ـراك الضــان االجتامعــي ســواء مــن خــال منشــآتهم
أو االشــراك بصفــة اختياريــة ألن الضــان يعتــر مصــدر حاميــة
اجتامعيــة واقتصاديــة للمشــرك أثنــاء فــرة شــموله وســند أمــان
للمســتقبل ،موضح ـاً أنــه يشــمل جميــع املوظفــن العاملــن لديــه
بالرشكــة يف الضــان االجتامعــي ملــا يوفــره لــه ولهــم مــن حاميــة
آنيــة ومســتقبلية ويضمــن لهــم االســتقرار ويدعــم اإلنتــاج».
وطالــب املؤسســة بالعمــل عــى إعــادة النظــر مبعادلــة احتســاب
الراتــب التقاعــدي ،والعمــل عــى تخفيــض نســبة الفائــدة املرتتبــة
عــى التأخــر عــن ســداد دفعــات االشــراك االختيــاري للمؤمــن
عليهــم.
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قالــت املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي إن قانــون الضــان
االجتامعــي مل ُييــز بــن الرجــل واملــرأة وســاوى بينهــا يف الحقــوق
وااللتزامــات ســواء مــا يتعلــق بالرواتــب التقاعديــة بشــتى أشــكالها
(شــيخوخة ،مبكــر ،عجــز ،وفــاة) أو مــا يتعلــق بخدمــات تأمــن
إصابــات العمــل أو بــدل تأمــن التعطــل عــن العمــل وتأمــن األمومة،
واتــاح لألردنيــة االشـراك اختياريـاً بالضــان كــا هــو الحــال بالنســبة
لــأردين.
وقــال الناطــق باســم املؤسســة مــوىس الصبيحــي يف بيــان صحــايف
صــدر عــن املركــز االعالمــي مبناســبة يــوم املــرأة العاملي الــذي صادف
يف  8آذار بــأن املؤسســة قامــت بتنفيــذ عـرات الجلســات الحواريــة
مــع الهيئــات النســائية يف مختلــف محافظــات اململكــة ومناطــق
االطـراف التــي هدفــت اىل توعيــة املــرأة بحقوقهــا يف قانــون الضــان
االجتامعــي وتعزيــز مشــاركتها واســتقرارها بســوق العمــل.
وأشــار اىل أن تطبيــق تأمــن األمومــة جــاء مــن منطلــق حــرص
املؤسســة عــى توفــر الحاميــة واألمــان للمؤمــن عليهــن يف القطــاع
الخــاص ،مــا يحفــز أصحــاب العمــل عــى تشــغيل النســاء وعــدم
االســتغناء عــن خدماتهــن يف حــال زواجهــن أو قــرب اســتحقاقهن
إلجــازة األمومــة ،وذلــك إميانــا مــن املؤسســة بأهميــة دور املــرأة
باملشــاركة يف ســوق العمــل وتحقيــق الضامنــة املالمئــة لهــا ولصاحــب
العمــل يف بنــاء عالقــة عمــل تحفــظ حقــوق وواجبــات كل طــرف
تجــاه اآلخــر ،مبــا يســهم يف متكــن املــرأة اقتصاديــاً واجتامعيــاً،
وتخفيــض نســبة البطالــة بــن النســاء البالغــة حــوايل ( )%26حالي ـاً.
وكشــف الصبيحــي بــأَن عــدد املســتفيدات مــن تأمــن األُمومــة
زاد عــى ( )50ألــف مؤمــن عليهــا ومببلــغ إِجــايل ( )54مليــون
دينــار .واضــاف بــأن قانــون الضــان االجتامعــي وســع مــن مجــاالت
الحاميــة للمــرأة العاملــة وأتــاح لربــات املنــازل والعامــات لحســابهن
الخــاص وصاحبــات املهــن واألعــال فرصــة االشــراك بالضــان
مــا يســهم يف توفــر الحاميــة االجتامعيــة لهــن وتأمينهــن برواتــب
تقاعديــة مســتقبالً  ،وهــو مــا يعتــر نقلــة نوعيــة يف مجــال التأمينات
والحاميــة االجتامعيــة يقدمهــا الترشيــع األردين مبــا يضاهــي مــا
تقدمــه الــدول املتقدمــة يف مجــال التأمينــات والضــان االجتامعــي
 ،وتفخــر املؤسســة بانضــام مــا يزيــد عــى ( )23ألــف ربــة منــزل
أردنيــة ملظلــة الضــان االجتامعــي عــر االشـراك االختيــاري ،مضيفـاً
أن ( )7آالف ســيدة أردنيــة حصلــن عــى راتــب تقاعــد الضــان مــن
خــال اش ـراكهن اختياري ـاً.
وأشــار بــأن مــا يقلــق املؤسســة هــو تــدين نســبة مشــاركة املــرأة
يف ســوق العمــل ،وخصوصـاً يف القطــاع الخــاص ،إ ْذ ال تتجــاوز نســبة
مشــاركتها يف هــذا القطــاع  ، %15بينــا تصــل يف القطــاع العــام إىل
 ،%37بالرغــم مــن ارتفــاع مســتوى التعليــم الــذي وصلــت إليــه
املــرأة يف األردن واالنفتــاح التكنولوجــي واملعــريف أمامهــا ،األمــر
الــذي يعكــس تــدين نســبة النســاء املشــركات يف الضــان االجتامعــي
اذ ال تتجــاوز نســبتهن ( )%28مــن إجــايل املشــركني  ،حيــث بلــغ
عــدد املؤمــن عليهــن املشــركات بالضــان حاليــاً ( )366ألــف

مشــركة مــن أصــل مليــون و( )292ألــف مشــرك فعــال  ،وهــذه
فجــوة كبــرة تتطلــب مــن كافــة الجهــات إيجــاد الحلــول الالزمــة
ملعالجتهــا ،لتعزيــز مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل ودعــم دورهــا
يف تنميــة االقتصــاد الوطنــي ..حيــث أن املؤسســة كانــت مــن أوائــل
املبادريــن إىل طــرح عــدد مــن الحلــول لرفــع نســبة مشــاركة املــرأة
يف ســوق العمــل بالقطــاع الخــاص مــن خــال اســتحداث تأمــن
األمومــة يف قانــون الضــان وتنفيــذ مــروع توســعة الشــمول
بالضــان الــذي عــزز مــن الحاميــة االجتامعيــة للمــرأة وخصوص ـاً
النســاء العامــات يف قطاعــات العمــل الصغــرة واملتناهيــة الصغــر
كمشــاغل الخياطــة وصالونــات التجميــل ومحــات بيــع األلبســة
والصيدليــات واألعــال اإلداريــة املختلفــة كالســكرتاريا يف العيــادات
الطبيــة ومكاتــب املحامــاة واملكاتــب الهندســية وغريهــا باإلضافــة إىل
التعديــات االيجابيــة اإلضافيــة للمــرأة التــي تضمنهــا قانــون الضــان
االجتامعــي.
وأكــد الصبيحــي بــأن اســتمرار اشــراك املؤمــن عليهــا املــرأة يف
الضــان االجتامعــي لحــن اســتحقاقها الراتــب التقاعــدي يضمــن
لهــا مســتقبالً آمن ـاً ملــا يشــكله لهــا مــن حاميــة عنــد شــيخوختها أو
عجزهــا أو لورثتهــا وابنائهــا يف حــال وفاتهــا ،ويُســاهم يف تحقيــق
االســتقرار الوظيفــي والنفــي لهــا ،ويُعــزز مــن مكانتهــا داخــل
املجتمــع ويشــكل حاف ـزا ً لهــا لرفــع كفاءتهــا وإنتاجيتهــا مبــا يعــود
بالنفــع عليهــا وعــى املجتمــع بــأرسه.
ودعــا املؤمــن عليهــن النســاء إىل عــدم اللجــوء لخيــار رصف
تعويــض الدفعــة الواحــدة الــذي أتاحــه القانــون للمــرأة يف حــال
زواجهــا أو طالقهــا أو ترملهــا ورغبتهــا التفــرغ لشــؤون األرسة ،مؤكــدا ً
بأننــا نشــجع املــرأة عــى االســتمرار يف االشــراك بالضــان بإتاحــة
فرصــة االشــراك االختيــاري لهــا يف حــال تركهــا العمــل أو العــودة
لســوق العمــل مــن جديــد أو التمديــد ملــا بعــد الســن القانونيــة
لحــن اســتكامل املــدة املوجبــة الســتحقاق الراتــب التقاعــدي .وقــال
بــأن املؤسســة خصصــت ( )38ألــف راتــب تقاعــدي للمؤمــن عليهــن
النســاء مــن بــن ( )228ألــف راتــب تقاعــدي تخصصهــا الضــان
االجتامعــي حالي ـاً وبنســبة ( )%17مــن إجــايل املتقاعديــن ،وميكــن
أن يعــزى هــذا االنخفــاض بعــدد الرواتــب التقاعديــة املخصصــة
للنســاء يف جانــب منــه إىل لجــوء قطــاع مــن النســاء لــرف تعويــض
الدفعــة الواحــدة حيــث يشــهد كل عــام لجــوء حــوايل عــر آالف
مؤمــن عليهــا أردنيــة إىل ســحب اشـراكهن ورصف تعويــض الدفعــة
الواحــدة مــا يحرمهــن أو يحــد مــن امكانيــة حصولهــن عــى راتــب
التقاعــد مســتقبالً.
وأكــد بــأن أهــم املزايــا التــي منحهــا قانــون الضــان االجتامعــي
للمــرأة حقهــا بالجمــع بــن أجرهــا مــن العمــل وكامــل حصتهــا التــي
تــؤول إليهــا مــن راتــب زوجهــا املتــوىف دون أن يكــون لدخلهــا مــن
العمــل أي تأثــر عــى اســتحقاقها لهــذه الحصــة مراعــاة لظروفهــا
املعيشــية واألرسيــة ،وهــو مــا يعتــر نقلــة نوعيــة يف مجــال تعزيــز
الحاميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة للمــرأة العاملــة.

وأشــار بــأن راتــب املــرأة املتوفــاة ســواء توفيــت وهــي صاحبــة راتــب
تقاعــدي أو حصلــت الوفــاة وهــي مشــركة عــى رأس عملهــا يــورث كامـاً
كــا راتــب ال ًّرجــل  ،وبالتــايل فــإن كافــة املســتحقني الذيــن تنطبــق عليهــم
رشوط االســتحقاق ميكــن توريثهــم مبــن فيهــم زوجهــا يف حال عجــزه وعدم
عملــه  ،وهــذا يعنــي أن األبنــاء والبنــات واألخــوات والوالديــن يســتفيدون
مــن راتــب تقاعــد الوفــاة للمــرأة بنفــس الــروط التــي يســتفيدون منــه
إذا كان املتــوىف هــو الرجــل  ،مــع التأكيــد بــأن الراتــب التقاعــدي للمؤمــن
عليهــا املتوفــاة يــؤول كامـاً إىل أبنائهــا ووالديهــا يف حــال عــدم اســتحقاق
الــزوج لنصيــب منــه كونــه يعمــل أو لعــدم ثبــوت عجــزه .
وبــن بــأن قانــون الضــان حافــظ عــى االســتمرار بتوريــث املــرأة ثالثــة
أربــاع الراتــب التقاعــدي يف حــال عــدم وجــود ورثــة آخريــن لزوجهــا
املتــوىف ،كــا أتــاح لألرملــة الجمــع بــن نصيبهــا مــن راتــب التقاعــد
أو االعتــال الــذي يــؤول إليهــا مــن زوجهــا وبــن نصيبهــا مــن رواتــب
التقاعــد واالعتــال التــي تــؤول إليهــا مــن والديهــا وأبنائهــا.
وأوضــح أنــه يحــق لالبنــة التــي تتقــاىض راتبــا تقاعديــا أو راتــب اعتــال
الجمــع بــن هــذا الراتــب ونصيبهــا مــن رواتــب التقاعــد أو االعتــال التــي
تــؤول إليهــا مــن والديهــا كــا يســتمر رصف الحصــة املرتتبــة لألنثــى

وبغــض النظــر عــن ُعمرهــا
بصفتهــا مســتحقة يف حــال عــدم عملهــا
ِّ
باإلضافــة إىل منــح الوالــدة نصيبهــا مــن ولدهــا املتــويف ودون أي رشوط ،
إضافــة إىل ذلــك فقــد أعطــى قانــون الضــان االجتامعــي حصانــة لألمــوال
املســتحقة مــن الضــان االجتامعــي ســواء كانــت رواتــب تقاعديــة أو
تعويضــات دفعــة واحــدة فــا يجــوز الحجــز عــى تلــك األمــوال إال لنوعــن
مــن الديــن وهــا ديــن النفقــة و َديْــن املؤسســة ومبــا ال يتعــدى ربــع
املبلــغ وهــذا يــدل عــى حــرص القانــون عــى حقــوق املــرأة وبأحقيتهــا
بالحجــز عــى جــزء مــن الراتــب التقاعــدي لطلقيهــا كبــدل نفقــة.
ودعــا الصبيحــي كافــة النســاء العامــات للســؤال عــن حقهــن يف الضــان
االجتامعــي .والتأكــد مــن شــمولهن مبظلــة الضــان يف كافــة املنشــآت
التــي يعملــن فيهــا ،ومهــا كان عــدد العاملــن أو العامــات يف هــذه
املنشــآت وذلــك حفاظ ـاً عــى حقوقهــن ولتمكــن مؤسســة الضــان مــن
تعزيــز حاميتهــن اجتامعي ـاً واقتصادي ـاً.
كــا دعــا ربــات املنــازل األردنيــات غــر العامــات بســوق العمــل إىل
االش ـراك االختيــاري بالضــان لتعزيــز مجــاالت حاميتهــن مســتقبالً.

الناطق باسم الضمان:
نأمل أن ُيسهم بدل التعطل عن العمل في
الحد من التقاعد المبكر
ّ

دعــا الناطــق باســم املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي مــوىس
الصبيحــي املؤ ّمــن عليهــم املشــمولني بتأمــن التعطــل عــن العمــل
وهــم العاملــون يف منشــآت القطــاع الخــاص إىل املبــادرة بطلــب
الحصــول عــى بــدل التعطــل عــن العمــل يف حــال انتهــاء خدماتهــم
لــدى املنشــآت التــي يعملــون فيهــا ،مــا مل يكونــوا قــد التحقــوا
مبــارشة بالعمــل لــدى منشــآت أخــرى.
وأكّــد بــأن هــذا التأمــن يوفــر للمؤمــن عليــه دخ ـاً مؤقت ـاً ميكّنــه
مــن الحفــاظ عــى وتــرة اإلنفــاق لحياتــه املعيشــية ريثــا يجــد
فرصــة عمــل ويلتحــق بهــا ،كــا أنــه يحـ ّد مــن اإلقبــال عــى التقاعــد
املبكــر يف حــال انتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه املســتكمل لــروط
الحصــول عــى التقاعــد املبكــر عندمــا تنتهــي خدمتــه ،وتكــون
لديــه الرغبــة يف االســتمرار بالعمــل عــر االلتحــاق بعمــل آخــر لــدى
منشــأة أخــرى.
وأضــاف بــأن تأمــن التعطــل عــن العمــل الــذي بــدأت املؤسســة
بتطبيقــه يف  2011/9/1عــى املؤمــن عليهــم املشــمولني بأحــكام
قانــون الضــان باســتثناء موظفــي الدوائــر الحكوميــة واملؤسســات
الرســمية والعامــة ،ومنتســبي القــوات املســلحة واألجهــزة األمنيــة،
واملشــركني اختياري ـاً ،يُتيــح للمؤمــن عليــه االســتفادة مــن بــدالت
التعطــل يف حــال تعطلــه عــن العمــل رشيطــة أن يكــون لــه فــرة
اشـراك بالضــان ال تقــل عــن ( )36اشـراكاً وأن يكــون مشــموالً بهــذا
التأمــن يف الشــهر األخــر الســابق عــى تعطلــه عــن العمــل ،ويُــرف
لــه بــدل التعطــل ملــدة ال تزيــد عــى ســتة أشــهر وفقـاً لفرتة اشـراكه

بالضــان ،حيــث يــرف لــه يف الشــهر األول ( )%75مــن آخــر راتــب
كان مشــركاً عــى أساســه بالضــان ،و ( )%65للشــهر الثــاين ،و
( )%55للشــهر الثالــث ،و ( )%45لــكل مــن األشــهر الرابــع والخامــس
والســادس وبســقف ( )531دينــارا ً يف الشــهر الواحــد حاليــاً .وقــد
أتــاح القانــون للمؤمــن عليــه أن يســتفيد مــن بــدل التعطــل عــن
العمــل لثــاث مـرات طيلــة فــرة شــموله بالضــان رشيطــة أن يتوفــر
لــه فــرة اش ـراك ال تقــل عــن ( )36اش ـراكاً بــن كل مــرة وأخــرى.
وقــال بــأن العــدد الرتاكمــي للمؤمــن عليهــم الذيــن اســتفادوا مــن
بــدالت التعطّــل عــن العمــل منــذ تطبيــق هــذا التأمــن وصــل إىل
( )74ألــف مؤمــن عليــه ومببلــغ إجــايل وصــل إىل ( )63مليــون
دينــار ،كــا بلــغ عــدد املؤمــن عليهــم الــذي اســتفادوا مــن بــدل
التعطــل خــال شــهري كانــون الثــاين وشــباط مــن العــام الحــايل
( )7837مؤمنــاً عليــه ومببلــغ ( )7ماليــن دينــار.
وبـ ّـن الصبيحــي بــأن املؤمــن عليــه يبقــى خــال فــرة اســتفادته
مــن بــدل التعطــل عــن العمــل تحــت مظلــة الضــان دون انقطــاع،
إضافــة إىل دور بــدل التعطــل يف الحــد مــن التقاعــد املب ّكــر ،باعتبــار
تأمــن جــزء مــن راتــب االشـراك بالضــان للمؤمــن عليــه أثنــاء فــرة
تعطلــه املؤقــت عــن العمــل قــد يرجــئ تفكــره باللجــوء إىل التقاعــد
املبكــر حتــى لــو كان مســتكمالً لــروط الحصــول عليــه.
ويّذكــر أن العــدد الرتاكمــي ملتقاعــدي املبكــر وصــل حاليــاً إىل
( )110آالف متقاعــد يش ـكّلون ( )%48مــن العــدد الرتاكمــي لكافــة
متقاعــدي الضــان االجتامعــي بجميــع أنــواع تقاعدهــم.
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لقاء مع المتقاعدين
الضمان االجتماعي تعقد
ً
في محافظة الطفيلة
عقــدت املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي بالتعــاون مــع
الجمعيــة األردنيــة ملتقاعــدي الضــان ،لقــا ًء يف قاعــة مركــز امللكــة
رانيــا العبداللــه يف الطفيلــة بحضــور عــدد مــن املتقاعديــن والعاملــن
يف القطاعــن العــام والخــاص وممثلــن عــن الهيئــات املحليــة
والتطوعيــة والخرييــة والرســمية.
وأكــد املتقاعــدون خــال اللقــاء ،رضورة االلتفــات إىل مطالبهــم
املتعلقــة بالتأمــن الصحــي والزيــادة الســنوية للرواتــب التقاعديــة،
باإلضافــة إىل فتــح بــاب الســلف دون اســتثناء أي فئــة مــن متقاعــدي
الضــان االجتامعــي ،مطالبــن املؤسســة بإنشــاء مرشوعــات
اســتثامرية يف محافظــة الطفيلــة لفتــح فــرص عمــل أمــام أبنائهــا.
وبــن مديــر املركــز اإلعالمــي الناطــق الرســمي باســم املؤسســة
مــوىس الصبيحــي ،أن بعــض مطالــب املتقاعديــن ســيتم دراســتها مــن
قبــل املؤسســة ،فيــا تحتــاج بعــض املطالــب األخــرى إىل تعديــل يف
الترشيعــات.
وفيــا يتعلــق بســلف املتقاعديــن ،قــال الصبيحــي إن بــاب الســلف
مــا زال مفتوحــاً أمــام املتقاعديــن ضمــن رشوط ميــرة ،الفتــاً إىل
أن هنــاك  24ألــف متقاعــد اســتفادوا مــن الســلف التــي تقدمهــا
املؤسســةومببلغ إجــايل وصــل إىل  71مليــون دينــار ،وأن املؤسســة
ســتدرس فتــح بــاب الســلف أمــام املتقاعديــن الذيــن تزيــد أعامرهــم
عــى  70عام ـاً.
ولفــت الصبيحــي إىل أنــه ســيتم اتخــاذ قــرار خــال شــهرين
لتحويــل مديريــة ضــان الطفيلــة إىل إدارة فــرع تقــدم خدمــات
كاملــة للمتقاعديــن واملشــركني وأصحــاب العمــل يف املحافظــة
بهــدف تســهيل وترسيــع إج ـراءات املعامــات والخدمــات املقدمــة،
حيــث يتــم حاليــا تجهيــز موقــع جديــد للفــرع.
وأضــاف الصبيحــي أن مجمــوع الذيــن حصلــوا عــى التقاعــد
املبكــر وصــل إىل  110آالف متقاعــد مــن إجــايل املتقاعديــن البالــغ

عددهــم  228ألــف متقاعــد ،مبينــا أن املؤسســة تعــاين مــن تزايــد
نســب طالبــي التقاعــد املبكــر.
بــدوره ،أشــاد رئيــس الجمعيــة األردنيــة ملتقاعــدي الضــان
االجتامعــي محمــد عربيــات بــدور إدارة املؤسســة الهتاممها بشــؤون
املتقاعديــن ،مبينـاً أن النظــام الداخــي للجمعيــة ينــص عــى ترســيخ
العالقــة التشــاركية مــع مؤسســة الضــان لخدمــة هــذا القطــاع.
وقــال ان العالقــة والحــوار املشــرك مــع املؤسســة ،تعــزز بتوقيــع
مذكــرة التفاهــم ،حيــث تقــوم مؤسســة الضــان مبوجبهــا يف اســتيفاء
اشـراكات عضويــة الجمعيــة مــن رواتــب املتقاعديــن املنتســبني لهــا
وتحويلهــا إىل حســابها ،باإلضافــة إىل مذكــرة أخــرى فيــا يخــص
اقتطــاع االشــراك الشــهري بعقــد التأمــن الصحــي الــذي تقدمــه
الجمعيــة ملنتســبيها.
وطالــب عربيــات املؤسســة بدراســة ربــط راتــب التقاعــد املبكــر
بزيــادة التضخــم ،وال ســيام الرواتــب املتدنيــة ،وتطبيــق التأمــن
الصحــي يف املؤسســة ،والســاح لصاحــب راتــب التقاعــد املبكــر
بالعــودة للعمــل دون رشوط.
ويف نهايــة اللقــاء الــذي حــره مديــر ضــان الطفيلــة أحمــد
محاســنة ،أجــاب الصبيحــي عــى أســئلة واستفســارات الحضــور.

هل تعلم ؟؟
رشوط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية
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•يخصــص هــذا الراتــب لورثــة املؤمــن عليــه املســتحقني مــن بدايــة الشــهر الــذي يتــوىف فيــه رشيطــة أن يكــون لــه فــرة اشـراك بالضــان
مــن خــال عملــه يف منشــأة أو أختياريـاً ملــدة ال تقــل عــن ( )24اشـراكاً عــى أن يكــون مــن بينهــا فــرة شــمول متصلــة ال تقــل عــن ()٦
إش ـراكات.
• أن تحــدث الوفــاة خــال فــرة اشـراكه بالضــان بحيــث ال يكــون منقطــع عــن االشـراك أو يف الشــهر الــذي تنتهــي فيــه خدماتــه ،وهــذا
يبــن أهميــة عــدم االنقطــاع عــن الشــمول.
•إن املؤمــن عليهــا تــورث راتبهــا التقاعــدي لكافــة املســتحقني مــن ورثتهــا مثلهــا مثــل الرجــل باســتثناء زوجهــا حيــث يســتحق حصــة يف حــال
كان لديــه عجــز كيل طبيعــي وال يوجــد لديــه دخــل مــن عمــل أو راتــب تقاعــدي.
•إن املؤمــن عليهــا تحصــل عــى حصتهــا كاملــة دون أي نقــص عــن زوجهــا املتــوىف حتــى لــو كانــت تعمــل أو حاصلــة عــى راتــب تقاعــدي
مــن الضــان أو مــن أي جهــة أخــرى.

الصبيحي :الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان في أيار القادم
واصلــت املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي بالرشاكــة مــع
الجمعيــة األردنيــة ملتقاعــدي الضــان لقاءاتهــا مــع متقاعــدي
الضــان واملقبلــن عــى التقاعــد ،حيــث عقــد لقــاء مــع متقاعــدي
الضــان يف محافظــة معــان ،بحضــور حشــد مــن املتقاعديــن وعــدد
مــن العاملــن يف القطاعــن العــام والخــاص.
وأشــار مديــر املركــز اإلعالمــي الناطــق الرســمي باســم املؤسســة
مــوىس الصبيحــي خــال اللقــاء الــذي عقــد يف قاعــة بلديــة معــان
الكــرى ،إىل التـزام املؤسســة بتقديــم خدماتهــا للمتقاعديــن والعمــل
عــى تطويــر هــذه الخدمــات مبــا يعكــس رؤيتهــا يف تقديــم الخدمــة
املتميــزة لهــذه الرشيحــة املهمــة مــن أبنــاء الوطــن الذيــن تعتربهــم
املؤسســة جــزءا ال يتجــزأ منهــا.
وتطــرق الصبيحــي إىل موضــوع التأمــن الصحــي ،مشــرا إىل أن
املؤسســة تتيــح حاليــا ألي متقاعــد مــن متقاعــدي الضــان يرغــب
باالســتفادة هــو وأفــراد أرستــه مــن التأمــن الصحــي الحكومــي
وفقــا لــروط االســتفادة مــن هــذا التأمــن املحــددة مــن قبــل
وزارة الصحــة ،أمــا فيــا يتعلــق بتفعيــل التأمــن الصحــي يف قانــون
الضــان االجتامعــي أوضــح الصبيحــي إىل أن هــذا املوضــوع يحتــاج
إىل دراســة معمقــة لتمكــن املؤسســة مــن تطبيقــه مســتقبال بكفــاءة
واســتدامة.
كــا أشــار الصبيحــي إىل أن الزيــادة الســنوية ملتقاعــدي الضــان
واملعروفــة بزيــادة التضخــم ســوف يتــم اإلعــان عنهــا لهــذا العــام
مطلــع شــهر أيــار القــادم وفقــا للقانــون ،وســتدرس املؤسســة
موضــوع عدالــة وآليــة منــح هــذه الزيــادة لتمكــن ذوي الرواتــب
املتدنيــة واملتوســطة مــن االســتفادة منهــا بصــورة أفضــل.
أمــا فيــا يتعلــق مبطالــب املتقاعديــن لتخصيــص منــح دراســية
ألبنائهــم ومنــح ألداء الحــج والعمــرة ،فقــد أكــد الصبيحــي أنــه ســيتم
رفــع هــذا املوضــوع إلدارة املؤسســة للدراســة.
وأشــار بــأن الســلف التــي تقدمهــا املؤسســة ملتقاعديهــا تهــدف
إىل تحســن أوضاعهــم املعيشــية ،واعــدا بالنظــر مبنــح هــذه الســلف
للمتقاعديــن الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  70عامــا ،إضافة إىل دراســة
آليــة ملنــح هــذه الســلف لتكــون متوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة
اإلســامية ،مبينــا أن هــذا األمــر ســيتم رفعه إلدارة املؤسســة للدراســة
العاجلــة.

 113ألف مؤمن عليه أردني بالضمان
على الحد األدنى لألجور
وصــل عــدد املؤمــن عليهــم النشــطني يف الضــان االجتامعــي إىل
مليــون و ( )293ألــف مؤمــن عليــه ،مــن بينهــم ( )158ألــف مؤمــن
عليــه غــر أردين وبنســبة ( )%12.3مــن العــدد اإلجــايل للمؤمــن
عليهــم.
ووفقـاً للناطــق الرســمي باســم املؤسســة مــوىس الصبيحــي فقد بلغ
عــدد املؤ ّمــن عليهــم بالضــان مــن العاملــن يف مؤسســات القطــاع
العــام ( )551ألــف مؤمــن عليــه وبنســبة ( ،)%43فيــا بلــغ عــدد
املؤمــن عليهــم العاملــن يف منشــآت القطــاع الخــاص ( )674ألفــاً

وردا عــى موضــوع تحســن الرواتــب املتدنيــة ،بــن الصبيحــي
بــأن املؤسســة لطاملــا نصحــت املؤمــن عليهــم باالســتمرار يف العمــل
وتحقيــق فــرات اشــراك طويلــة مــن أجــل الحصــول عــى راتــب
تقاعــدي جيــد ،وأن الرواتــب املتدنيــة ســببها الرئيــي فـرات اشـراك
قليلــة ورواتــب متدنيــة أثنــاء العمــل ،وأن املؤسســة تنصــح املؤمــن
عليهــم بعــدم اللجــوء إىل التقاعــد املبكــر إال يف حــاالت االضطــرار
حتــى ال تتأثــر رواتبهــم التقاعديــة ســلبا وبالتــايل يعانــون مســتقبال
مــن تدنيهــا وعــدم كفايتهــا.
واشــاد رئيــس الجمعيــة األردنيــة ملتقاعــدي الضــان االجتامعــي
محمــد عربيــات بــدور ادارة املؤسســة الهتاممهــا بشــؤون
املتقاعديــن ،مبينـاً أن النظــام الداخــي للجمعيــة ينــص عــى ترســيخ
العالقــة التشــاركية مــع مؤسســة الضــان لخدمــة هــذا القطــاع.
وطالــب عربيــات املؤسســة بدراســة ربــط راتــب التقاعــد املبكــر
بزيــادة التضخــم ،وال ســيام الرواتــب املتدنيــة ،وتطبيــق التأمــن
الصحــي يف املؤسســة ،والســاح لصاحــب راتــب التقاعــد املبكــر
بالعــودة للعمــل دون رشوط.
وتنــاول اللقــاء املشــاكل التــي تواجــه املتقاعديــن وســبل تطويــر
العالقــة وتعزيــز مجــاالت التعــاون والتنســيق بــن املؤسســة
والجمعيــة مبــا يدفــع باتجــاه تحقيــق املصلحــة املشــركة واالرتقــاء
مبســتوى الخدمــة املقدمــة ملتقاعــدي الضــان ،وأهميــة دور الجمعية
وتكاملــه مــع دور املؤسســة التــي تســعى جاهــدة لتعزيــز خدمتهــا
ملتقاعديهــا والحــرص عــى رعايــة مصالحهــم وشــؤونهم.
ويف نهايــة اللقــاء الــذي حــره عضــو الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة
طاهــر أبــو رمــان ،أجــاب الصبيحــي عــى أســئلة واستفســارات
الحضــور.
وبنســبة ( ،)%52إضافــة إىل ( )68ألــف مؤمــن عليــه مــن املشــركني
اختياري ـاً بالضــان وبنســبة ( )%5مــن إجــايل املشــركني الفعالــن.
وأضــاف إن عــدد املؤمــن عليهــم الذكــور بلــغ ( )927ألــف مؤمــن
عليــه ،فيــا بلــغ عــدد اإلنــاث ( )366ألــف مؤمــن عليهــا يشـكّلن مــا
نســبته ( )%28مــن إجــايل املشــركني الفعالــن.
وكشــف الصبيحــي بــأن املتوســط العــام ألجــور املؤمــن عليهــم يبلغ
حاليـاً ( )536دينــارا ً ،وأن هنــاك ( )113ألــف مشــرك أردين بالضــان
مشــركون عــى الحــد األدىن لألجــور البالــغ ( )220دينــارا ً ،فيــا بلــغ
عــدد املؤمــن عليهــم غــر األردنيــن الذيــن تســاوي أو تقــل أجورهــم
عــن الحــد األدىن لألجــور ( )79ألــف مؤمــن عليــه غــر أردين.
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الصبيحي:

التأمين الصحي الحكومي متاح لكافة متقاعدي الضمان
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عقــدت املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي بالرشاكــة مــع الجمعيــة األردنيــة
ملتقاعــدي الضــان لقاءهــا مــع متقاعــدي الضــان واملقبلــن عــى التقاعــد يف
محافظــة العقبــة ،بحضــور نائــب رئيــس الجمعيــة أحمــد القواســمة ومديــر فــرع
ضــان العقبــة مــوىس الطراونــة.
وبــن مديــر املركــز اإلعالمــي الناطــق الرســمي باســم املؤسســة مــوىس الصبيحــي
خــال اللقــاء الــذي عقــد يف قاعــة مركــز األمــرة بســمة للتنميــة ،أن التأمــن الصحــي
الحكومــي متــاح لكافــة متقاعــدي الضــان وفقـاً لــروط االســتفادة مــن هــذا التأمــن
واملحــددة مــن قبــل وزارة الصحــة ،الفتـاً إىل أن عــدد متقاعــدي الضــان املســتفيدين
مــن هــذا التأمــن بلــغ  34ألــف متقاعــد ،يف حــن بلــغ عــدد الورثــة املســتحقني
املســتفيدين مــن هــذا التأمــن  17ألف ـاً.
أمــا فيــا يتعلــق بتفعيــل التأمــن الصحــي يف قانــون الضــان االجتامعــي أوضــح
الصبيحــي أن هــذا املوضــوع يحتــاج إىل دراســة معمقــة لتتمكــن املؤسســة مــن
تطبيقــه مســتقبالً بكفــاءة واســتدامة.
وأكــد الصبيحــي ردا ً عــى مطالــب املتقاعديــن بتخصيــص منــح دراســية ألبنائهــم
ومنــح ألداء الحــج والعمــرة ملتقاعــدي الضــان بأنــه ســيتم رفــع هــذه املطالــب إلدارة
املؤسســة مــن أجــل دراســتها مــن كافــة الجوانــب التخــاذ الق ـرار املناســب.
وأشــار بــأن الســلف التــي تقدمهــا املؤسســة ملتقاعديهــا تهــدف إىل تحســن أوضاعهــم
املعيشــية ،مشـرا ً أن املؤسســة تشــجع متقاعديهــا عــى االســتفادة مــن هــذه الســلف
لتطويــر مرشوعــات تنمويــة خاصــة بهــم تــدر عليهــم دخــاً وتســهم يف تحســن
أوضاعهــم املعيشــية ،واعــدا ً بقيــام املؤسســة بالنظــر مبنــح هــذه الســلف للمتقاعديــن
الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  70عام ـاً ،إضافــة إىل دراســة آليــة ملنــح هــذه الســلف
لتكــون متوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية ،مبينــا أن هــذا األمــر ســيتم رفعــه
إلدارة املؤسســة للدراســة العاجلــة.
وأضــاف الصبيحــي أن هنــاك  24ألــف متقاعــدا ً اســتفادوا مــن هــذه الســلف ،مببلــغ
إجــايل وصــل إىل  71مليــون دينــار.
وفيــا يتعلــق بإجــراءات املؤسســة لتطويــر خدماتهــا للمؤمــن عليهــم الذيــن

يتعرضــون لحــوادث وإصابــات العمــل ،أشــار الصبيحــي إىل أن املؤسســة تقــوم حاليـاً
باتخــاذ االجــراءات الالزمــة لتغطيــة نفقــات العــاج والعنايــة الطبيــة مــن قبلهــا
مبــارشة دون إقحــام صاحــب العمــل أو العامــل املصــاب يف دفــع تكاليــف العنايــة
الطبيــة إىل جهــات العــاج بحيــث تقــوم املؤسســة بإرســال املصــاب مبــارشة إىل جهــة
العــاج وتحمــل التكاليــف كاملــة ،حيــث ســيتم توقيــع اتفاقيــات مــع وزارة الصحــة
والخدمــات الطبيــة امللكيــة وعــدد مــن املستشــفيات الخاصــة لهــذه الغايــة.
واشــاد نائــب رئيــس الجمعيــة األردنيــة ملتقاعــدي الضــان االجتامعــي أحمــد
القواســمة بــدور ادارة املؤسســة الهتاممهــا بشــؤون املتقاعديــن ،مبينــاً أن النظــام
الداخــي للجمعيــة ينــص عــى ترســيخ العالقــة التشــاركية مــع مؤسســة الضــان
لخدمــة هــذا القطــاع.
وطالــب القواســمة املؤسســة بدراســة ربــط راتــب التقاعــد املبكــر بزيــادة التضخــم،
وال ســيام الرواتــب املتدنيــة ،وتطبيــق التأمــن الصحــي يف املؤسســة ،والســاح لصاحب
راتــب التقاعــد املبكــر بالعــودة للعمــل دون رشوط.
وتنــاول اللقــاء املشــاكل التــي تواجــه املتقاعديــن وســبل تطويــر العالقــة وتعزيــز
مجــاالت التعــاون والتنســيق بــن املؤسســة والجمعيــة مبــا يدفــع باتجــاه تحقيــق
املصلحــة املشــركة واالرتقــاء مبســتوى الخدمــة املقدمــة ملتقاعــدي الضــان ،وأهميــة
دور الجمعيــة وتكاملــه مــع دور املؤسســة التــي تســعى جاهــدة لتعزيــز خدمتهــا
ملتقاعديهــا والحــرص عــى رعايــة مصالحهــم وشــؤونهم.
ويف نهاية اللقاء أجاب الصبيحي عىل أسئلة واستفسارات الحضور.

Beneficiaries of social security maternity
insurance up to 50,000 in 2018
The Social Security Corporation (SSC)
said on Saturday that 50,000 women
had benefitted from the SSC’s maternity
insurance programme by the end of
2018 (Photo courtesy of Al
Rai Newspaper)
AMMAN — The Social Security Corporation
(SSC) on Saturday said that the number of
women who benefitted from maternity insurance
programme increased from 26,000 in 2017, at
a cost of JD34 million, to 50,000, at a cost of
JD54 million, by the end of 2018.
In a statement carried by the Jordan News
Agency, Petra, on Friday SSC Spokesperson
Musa Subaihi said that the programme was
established to encourage business owners to hire
more women.
Subaihi added that it would contribute to
reducing unemployment among Jordanian
women, which now stands at 26 per cent of the
female workforce.
The statement, released in correspondence with
the International Women’s Day, said that more
than 23,000 housewives are subscribed to the
SSC’s optional programme.
As for women retirees, some 7,000 have
benefitted from the corporation’s pension
programme, according to the statement.
The percentage of women subscribers with the
SSC programme remains low, at around 28 per
cent of the subscriber database, Subaihi noted.
Out of a total of nearly 1.29 million subscribers,
366,000 are women, the statement highlighted.
The corporation urged employed women to
inquire about their inclusion in the social security
programmes. The corporation’s law does not
discriminate between men and women in terms
of pension or other services, stressed the SSC.
Maternity insurance entails paying women —
once the baby is born — a lump sum equivalent
to their salary to cover their week maternity
leave.
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SSC inspection
campaign covers
foreign labour
violations
AMMAN — Director General
of
the
Social
Security
Corporation (SSC) Hazim
Rahahleh on Sunday said
that the corporation, during
an
inspection
campaign
it launched at beginning
of 2019, visited 3,564
institutions and detected
2,179
violations.
The campaign, which aims at
checking on including foreign
workers in the social security,
in accordance to their wages
and actual work periods, is
organised in coordination
with the Labour Ministry.
The SCC aims to provide social
and economic protection to
all workers and employees
in Jordan regardless of
their nationalities, Rahahleh
added.
He said that the campaign
also aims at providing a
decent life, psychological
stability and a decent future
for workers and their families
in case of losing the ability
to work, whether for reasons
relating to retirement age,
death or work injuries, the
Jordan News Agency, Petra,
reported.

شكر وتقدير
قــام مديــر إدارة ضــان فــرع الزرقــاء الزميــل ســامي الــرواد
بتكريــم الزميــل ريــاض العســويف ،من مديريــة التفتيــش كموظف
متميــز لشــهر شــباط؛ وذلــك تقدي ـرا لجهــوده الكبــرة يف العمــل
والتزامــه مبدونــة الســلوك الوظيفــي.
وقــد تــم التكريــم بحضــور كل مــن مديــر مديريــة التفتيــش
الزميــل ليــث مبيضــن ومديــر مديريــة التحصيــل الزميــل إميــن
إســعيد.
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