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وقعــت املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي وغرفــة تجــارة عــان
اتفاقيــة تفاهــم تــم مبوجبهــا اســتحداث مديريــة ضــان يف مبنــى
ا لغرفــة .
وقــام بتوقيــع االتفاقيــة عــن املؤسســة مديرها العــام الدكتــور حازم
رحاحلــة وعــن غرفة تجارة عامن رئيســها خليل الحــاج توفيق بحضور
أعضــاء الغرفــة وعــدد مــن موظفي املؤسســة.
وقــال الرحاحلــة أن افتتــاح مديريــة ضــان غرفــة تجــارة عــان
الجديــدة يعتــر امتدادا لفروع ومديريات ومكاتب املؤسســة املنترشة
يف كافــة محافظــات اململكــة وذلــك بهــدف تخفيــف األعبــاء وتوفــر
الجهــد والوقــت عــى املنشــآت وأصحــاب العمــل ،وتعزيــز منظومــة
الخدمات املقدمة للمواطن وترسيعها يف كل مكان باململكة مبا يحقق
الــرىض لجمهورهــا ويعــزز الثقــة املتبادلــة ،مشـرا إىل أهميــة إيجــاد
مديريــة خاصــة بالضــان داخل مقــر غرفة تجارة عامن ملا ســينعكس
بشــكل إيجــايب عىل املنشــآت التجارية املســجلة بالغرفة مبــا يخص أي
موضوعــات تتعلــق بالضــان دون الحاجــة ملراجعــة فــروع املؤسســة
األخرى.
وأضــاف أن املديريــة تــم تجهيزهــا الســتقبال املراجعــن وتقديــم
خدمــات تأمينية متكاملة للمنشــآت وأصحاب العمــل واملؤمن عليهم
باإلضافــة إىل توفــر النـرات التوعويــة والتثقيفيــة املتعلقــة بالضامن
وامكانيــة التواصــل املبــارش مــع موظفــي املؤسســة واالطــاع عــى أيّة
مســتجدات وتطــورات تصــدر عــن املؤسســة.

وأكــد الرحاحلــة أن عمــل املديريــة سينســجم مــع التـزام املؤسســة
بالئحــة حقوق متلقــي الخدمة التي أق ّرتها املؤسســة وتراقب تطبيقها
يف جميــع فروعهــا ومكاتبهــا والتــي تض ّمنــت ضمــن محاورهــا توفــر
األماكــن املناســبة لتقديــم خدمــة متميّــزة وفــق أعــى معايــر الجودة
املمكنــة وتتوافــر عــى كافــة الخدمــات والتســهيالت لراحــة مراجعــي
املؤسســة ،ومتكــن موظفيهــا مــن تقديــم الخدمــة الالئقــة واملميــزة
لتلبية احتياجات جمهورها من املراجعني ،إضافة إىل توسيع صالحيات
الفــروع ورفــع مســتوى الجاهزيــة الفنيــة لهــا مــن خــال تحســن
مهــارات االتصــال لــدى موظفيها ،وتقديــم الخدمة الشــاملة واملتميزة
وتجذيــر ثقافــة خدمــة العمــاء وتحفيــز املوظفــن عــى رفع مســتوى
أدائهــم واالرتقــاء بــه.
وعــر الرحاحلــة عــن ســعادته ملــا وصلت إليه املؤسســة من انتشــار
وتوسع جغرايف يف مختلف محافظات اململكة خدم ًة لالقتصاد الوطني
ؤسســة ( )23فرع ـاً ومديريــة
وألبنــاء املجتمــع املحــي ليصبــح لل ُم َّ
ومكتبـاً ،مشـرا ً إىل أن إيجــاد مديريــة ضامن داخل غرفــة تجارة عامن
ســينعكس باإليجــاب عــى املنشــآت وأصحاب العمل مبا ســتقدمه من
خدمــات تأمينيــة للمنشــآت التجاريــة تتمثل باالستفســار بشــكل عام
عــن الخدمــات التــي تقدمها املؤسســة ،ومنــح الكتب الرســمية وكتب
بـراءة الذمــة ،واســتقبال إشــعارات إصابــات العمــل والتقريــر الطبــي
األويل ،ورفــع الحجــز الــكيل عن املنشــآت وتحديــث بياناتها من خالل
ضابط ارتباطها واســتخراج كشــوفات العاملني املشــمولني لدى املنشأة
باإلضافــة إىل الشــمول األويل للمنشــآت املبادرة حســب األصول.

واســتعرض الرحاحلــة خــال ندوة تعريفيــة تم عقدهــا عىل هامش
االفتتــاح التعديــات املقرتحــة عىل قانــون الضامن االجتامعــي وما لها
مــن أهميــة للمؤمــن عليــه وصاحــب العمــل تكمــن بتعزيــز الحامية
االجتامعيــة واالقتصاديــة لهــم وتحفــظ حقوقهــم كــا أنهــا تضمــن
دميومــة النظــام التأمينــي لحاميــة األجيــال املتعاقبــة.
وشــكر الرحاحلــة غرفــة تجــارة عــان ممثلــة برئيســها ومجلــس
ادارتهــا عــى توفــر املــكان املالئــم ملديريــة الضــان وتهيئتــه بكافــة
متطلبــات العمــل ووســائل االتصــال التــي تســهل ســر العمــل وتلبــي
احتياجــات املراجعــن وموظفي املؤسســة لتقديم أفضــل الخدمات.
وأكــد عــى أن املؤسســة كانــت ومــا زالــت متــد يــد التعــاون بينهــا
وبــن كافــة املؤسســات الوطنيــة املختلفة فيام يصــب يف صالح الوطن
واملواطــن بهــدف تطوير العمــل ومواكبة التطور مبا يؤثــر إيجابياً عىل
متلقي الخدمة.
مــن جانبــه قــال رئيــس غرفــة تجــارة عــان خليــل الحــاج توفيــق
أن اســتحداث مديريــة للضــان االجتامعي يف مقر غرفــة تجارة عامن
يعــد خطــوة إيجابيــة للمراجعــن وأصحــاب العمــل مــن خــال دمــج

الخدمــات التــي تقدمها الغرفــة مع خدمات مؤسســة الضامن للقطاع
التجــاري الــذي متثله الغرفة.
وأضــاف أن هذا اإلنجاز ســيحقق مزيــدا من توثيق العالقة بني غرفة
تجارة عامن ومؤسســة الضامن وســيعزز العمل املشــرك بينهام ،مشريا
أن غرفــة تجــارة عــان تــويل التاجــر األردين مجموعــة مــن األولويات
وهــو محــط االهتــام لديهــا ،باإلضافــة إىل أنهــا تســخر كل مــا أمكــن
لخدمتــه يف ظــل التحديات التي تواجه القطاعــات التجارية والخدمية
وصــوال إىل اسـراتيجية واضحــة ملعالجــة تلــك التحديــات وذلــك مــن
خــال الرشاكــة مــع مختلــف الــوزارات واملؤسســات الرســمية انطالقا
مــن اميــان غرفة تجارة عــان بحتمية أن تكون الرشاكــة بني القطاعني
قامئــة عــى مصلحة االقتصاد الوطني ،وأن تكــون حقيقية وترتجم عىل
أرض الواقــع ومبا يســهم يف تيســر أعامل القطاعــات االقتصادية.
ويشــار إىل أن مــدة مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن املؤسســة العامــة
للضــان االجتامعــي وغرفــة تجــارة عــان ســنة واحــدة وهــي قابلــة
للتجديد.

ترسيخًا لمسؤوليتها المجتمعية

الريشــة وقريقرة بوادي عربة مبحافظتي معان والعقبة بالتنســيق مع
وزارة التنميــة االجتامعيــة.
وأكّــدت املؤسســة بــأن هــذه املبــادرة تــأيت كنــوع مــن التكافــل
واملســؤولية املجتمعيــة للمؤسســة وموظفيهــا تجــاه األرس الفقــرة
واملحتاجــة يف املجتمع ،وحرصها عىل تجســيد معــاين التعاون والتكافل
بني أبناء املجتمع الواحد ،باإلضافة إىل تجســيدها لحالة التشــاركيّة بني
املؤسســات الوطنية واملجتمعات املحل ّية من خالل تقديم املســاعدات
ألهــايل املناطق األشــد فقرا ً.
يُشــار إىل أن املؤسســة شـكّلت فريقـاً للمســؤولية املجتمعيــة يتــوىل
تخطيــط وتنفيــذ برامج وأنشــطة مســؤولية مجتمعيــة متنوعة لخدمة
املجتمعــات املحليــة وال ســيام املناطــق التــي تعاين من نســب فقر.

مؤسسة الضمان االجتماعي
توزع طرود الخير في مناطق
الجفر والريشة والقريقرة
نفــذت املؤسســة العامة للضــان االجتامعي مبادرة خرييّــة تطوع ّية
مبناســبة حلــول عيــد األضحــى املبــارك لتوزيــع «طــرود خــر غذائية»
بتــرع ومبــادرة مــن موظفيهــا حيــث قام فريق مــن املؤسســة بتوزيع
الطــرود عــى األُرس الفقرية يف منطقة الجفــر مبحافظة معان ومنطقتي
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االجتماعي
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عــان (-بــرا) – وليــد الهباهبــة  -أقــر
مجلــس النــواب يف جلســته برئاســة املهنــدس
عاطف الطراونة ،وحضور رئيس الوزراء الدكتور
عمــر الــرزاز وهيئــة الــوزارة ،القانــون املعــدل
لقانــون الضــان االجتامعــي لســنة . 2019
وأجــاز مــروع القانــون للمؤمن عليــه األردين
التقــدم بطلــب الســحب مــن الرصيــد املرتاكــم
يف حســابه االدخــاري أو أي جــزء منــه لغايــات
تعليــم أبنائــه يف مؤسســات التعليــم العــايل
واملهنــي ،أو لغايــات املعالجــة الطبيــة للمؤمــن
عليــه أو ألفـراد عائلتــه ،وذلــك وفــق تعليــات
يصدرهــا مجلــس إدارة مؤسســة الضــان
االجتامعــي ،اضافــة اىل اســتحداث برامج حامية
اجتامعيــة مرتبطــة بتأمــن األمومــة وذلــك وفق
النظــام ،عــى أن تُخصص املؤسســة لهــذه الغاية
مــا نســبته  25باملئــة مــن اش ـراكات «تأمــن
األمومة».
وبحســب القانون يشــرط الســتحقاق راتــب التقاعد املبكــر للمؤمن عليه
الــذي يتــم شــموله ألول مــره بعــد نفاذ هذا القانــون املعدل أن يُكمل ســن
الـــ  55مــن عمره ،وان تبلغ اشـراكاته  252اشـراكا فعليا عــى االقل ،أما
املؤمــن عليهــا االنثــى فيجــب أن تكمل ســن الـــ  52من عمرهــا ،وأن تبلغ
اشـراكاتها الفعلية  228اشـراكاً عىل األقل.
واتــاح املــروع لورثــة املؤمــن عليــه األردين طلــب تخصيص راتــب تقاعد
الوفــاة الطبيعيــة يف حــال كان لديــه  120اشـراكا فعليــا فأكــر منهــا 12
اشـراكا متصـاً ،ووقعــت الوفــاة خارج الخدمــة ومل ميض عــى انقطاعه عن
الشــمول بأحــكام القانــون اكرث من ســتني شــهرا ً محســوبة من بداية الشــهر
التــايل الــذي اوقــف االشـراك فيــه عنــه ،وحتــى نهاية الشــهر الــذي حدثت
فيــه الوفــاة  .ويُجيــز القانون املعدل للمؤسســة العامة للضــان االجتامعي
اســتثناء بعض العاملني الذين ال تتجاوز أعامرهم الـ  28عاماً من الشــمول
بتأمــن الشــيخوخة يف املنشــآت التــي ال يزيــد عــدد العاملــن فيهــا عن 25
عامالً واملســجلة يف اململكة بعد نفاذ القانون املعدل ،وذلك ملدة ال تتجاوز
خمــس ســنوات مــن تاريــخ تســجيل املنشــأة ،عــى أن تلتــزم املنشــأة بدفع
اشـراكات تأمــن العجــز والوفــاة بنســبة  1باملئــة مــن أجور املؤمــن عليهم
الخاضعــة لالقتطــاع ،مــع بقــاء التزام املنشــأة بشــمول املؤمن عليهــم بباقي
التأمينــات املطبقــة مبوجــب القانــون ،فضـاً عــن إيقــاف العمل مبــا ورد يف
جميــع األحــوال إذا أكمل املؤمن عليه ســن الـ 28مــن عمره  ،وتنظيم ذلك
وفق نظــام يصدر لهذه الغاية .
ويتيــح القانون شــمول أعضــاء مجليس األعيان والنواب بتأمني الشــيخوخة
والعجــز والوفــاة عــن مــدة العضويــة بناء عــى طلبهم ،عىل أن يتم تســديد
االشرتاكات املرتتبة ،وتحديد األجر الخاضع لالقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية
املخصصة لهم ،مع تطبيق االحكام الخاصة باملؤمن عليهم املشمولني بصفة
اختياريــة لغايــات تســوية حقــوق أعضــاء مجلــس األمــة  .ورفــض النــواب
إعفاء املنشــأة من دفع اشـراكات تامني الشــيخوخة والعجز والوفاة وتأمني
التعطــل عــن العمل عن املؤمن عليها خــال فرتة إجازة األمومة .
ونــص املــروع عىل انه «إذا انتهت خدمة املوظف التابع لقانون التقاعد
املــدين ومل يكمــل مــدة الخدمات املقبولــة للتقاعد املنصــوص عليها يف ذلك

القانــون فيجــوز بناء عىل طلب منه إعادة احتســاب تلــك الخدمات لغايات
هــذا القانــون رشيطــة تحويــل العائــدات التقاعديــة املســتحقة عــن تلــك
الخدمــات إىل املؤسســة ويتــم إجـراء التســويات الالزمــة وفقا ألحــكام هذا
القانــون عــى أن ال تتحمــل الخزينة أي مبالــغ مالية».
وأضــاف املــروع تعريــف «املفقــود» و»اللجنــة العســكرية املشــركة
الخاصــة» اىل القانــون حيــث تــم تعريــف املفقــود عــى انه «املؤمــن عليه
العســكري الــذي مل تثبــت وفاته او وجوده عىل قيد الحياة رســمياً بشــهادة
يصدرها رئيس هيئة األركان املشرتكة أو أحد مديري األجهزة األمنية حسب
مقتــى الحــال» ،فيــا ع ّرف املــروع اللجنة العســكرية املشــركة الخاصة
بانها «اللجنة املشــكلة وفقا ألحكام قانون صندوق شــهداء القوات املسلحة
األردنيــة /الجيــش العــريب واألجهــزة األمنية».
ومينــح املــروع ورثــة الشــهيد العســكري راتبـاً يعــادل  100باملئــة مــن
أجــره الخاضع القتطاع الضامن بتاريخ استشــهاده بــدالً من  60باملئة حالياً
مــع اعــادة احتســاب رواتــب الذين استشــهدوا قبل نفــاذ القانــون وتعديل
آليــة احتســاب الراتــب التقاعــدي للمؤمــن عليــه العســكري بحيــث تصبــح
عــى أســاس أجــره األخــر عنــد انتهــاء خدمتــه وليــس عىل أســاس متوســط
أجــوره للســنوات األخــرة ،فضــا عــن منــح املؤمــن عليــه العســكري ّ
املتوف
نتيجــة إصابــة عمــل راتــب تقاعــد بنســبة  75باملئــة مــن أجــره الخاضــع
لالقتطــاع بتاريــخ وقوع الوفاة الناشــئة عن إصابة العمل .ويســمح للمؤمن
عليــه العســكري الحاصــل عىل راتــب اعتالل العجــز الكيل الطبيعــي الدائم
االلتحــاق بــأي عمــل دون أن يتــم إيقاف راتــب االعتالل املخصــص ،وكذلك
للحاصــل عــى راتــب اعتالل العجز الجــزيئ الطبيعي الدائــم ،حيث يحق له
الجمــع بــن  50باملئــة مــن هــذا الراتــب واألجــر أو الدخــل مــن أي عمــل
مشمول بأحكام قانون الضامن االجتامعي ،اضافة اىل السامح ألرملة املؤمن
عليــه العســكري بالجمــع بــن كامل نصيبها مــن راتب تقاعــد زوجها ّ
املتوف
ويخفض القانون عدد االشـراكات
وراتبهــا التقاعــدي أو أجرها مــن العمل.
ّ
املتصلــة مــن بــن االشـراكات املطلوبــة الســتحقاق راتــب اعتــال العجــز
الطبيعــي لتصبــح  60اشـراكاً منهــا  24اشـراكاً متصـاً ،وتخفيــض عــدد
االشـراكات املتصلــة مــن بني االشـراكات املطلوبة الســتحقاق راتــب تقاعد
الوفــاة الطبيعيــة لتصبــح  24اشـراكاً منهــا  6اشـراكات متصلــة .

ويرفــع املــروع االش ـراكات الشــهرية املســتحقة بنســبة  %1.5مــن
األجور لتصبح النســبة اإلجاملية الشـراكات العســكريني  %28بحلول عام
 ،2021مقابــل  %19.5هــي نســبة اشـراكات املؤمــن عليهــم العاملني
يف القطــاع الحكومي املدين.
وقــال النائــب عبــد املنعــم العــودات« :وضعنــا ســقفا ال ميكــن تجــاوزه
للعامــل املشــمول يف الضــان تشــمل التأمينــات كافــة باســتثناء تأمــن
الشــيخوخة؛ لتشــجيع أصحاب العمل عىل استقطاب كفاءات شابة وتشغيل
الشباب».
وقــال النائــب صالــح العرموطــي خــال مناقشــة مجلــس النــواب مرشوع
قانــون معـ ّدل لقانــون الضامن االجتامعي ،إنه« :يجب أن يورد يف األســباب
املوجبــة للتعديــل دراســات اكتوراية ،وأتحفظ عىل اســتثناء بعــض العاملني
أو الرشكات».
وأوضحــت النائبــة دميــة طهبــوب أن مــروع القانــون« :افتقد الدراســة
االكتواريــة التــي مل تنرشهــا لــآن مؤسســة الضــان االجتامعي رغــم مطالبنا».
وزيــر العمــل نضــال البطاينــة كان قــد طالــب ،خــال الجلســة مــن
النــواب املوافقــة عــى املــادة ( )2التــي تنــص عىل اســتثناء بعــض العاملني
مــن التأمينــات التقاعدية من املنشــأت املســجلة بعد نفــاذ القانون مدة 5
ســنوات؛ بهــدف تشــجيع االســتثامر وتشــغيل األردنيــن.
وأضــاف أن املــادة ( )4تســهم يف تشــجيع الــركات عــى اســتقطاب
وتشــغيل الشــباب ،ويوجد فيها قيود بأن يكون عدد املوظفني فيها بني 25
و  28موظفــا كحــد أقــى».
النــواب أقــروا مع ـ ّدل القانــون بعدمــا أقــرت اللجنــة النيابيــة املشــركة
(القانونيــة والعمــل) يف اجتامعهــا ،األربعــاء ،مــروع القانــون.
النائــب خالــد الفناطســة ،رئيــس لجنــة العمــل النيابيــة ،قــال األربعــاء
املــايض ،إن املــروع املعـ ّدل لقانــون الضــان االجتامعــي ســيبدأ مجلــس
النــواب مناقشــته اعتبــارا من األحــد املقبل.

وقــال رئيــس اللجنــة القانونيــة النائب عبداملنعــم العــودات :إن «اللجنة
أقــرت القانــون املع ّدل بعد إجراء العديد مــن التعديالت التي أحدثت حالة
مــن التــوازن بــن مصلحــة صنــدوق الضــان االجتامعــي واملؤمــن عليهــم،
مراعيــة بذلــك االعتبــارات واملقرتحــات التــي تقــدم بهــا العديــد مــن رشائح
املجتمــع».
وأضــاف أنــه مــن «أبــرز التعديــات التــي أحدثتهــا اللجنــة ،اإلبقــاء عــى
التقاعد املبكر ،كام كان عليه يف القانون الســاري املفعول بالنســبة للمؤمن
عليهــم».
ولفــت النظــر إىل أن التعديــل الــذي أحدثتــه اللجنــة «ال يــري إال عــى
املشــركني بعــد نفــاذ هذا القانون ،بحيث يشــرط اســتحقاق راتــب التقاعد
املبكر للمؤمن عليه إكامله ســن  55للذكر ،و  52لألنثى ،ويســتثني املهن
الخطرة والعسكريني».
«اللجنــة اســتحدثت نصــا مينــح الحــق لورثــة املؤمــن عليهــم الــذي تــويف
خــارج الخدمــة مــن الحصــول عىل راتــب تقاعد وفــاة إذا كان لــدى املؤمن
عليــه  120اشـراكاً ،منهــا  12اشـراكا متصال ،ومل ميض عــى انقطاعه عىل
الشــمول أكــر من  60شــهرا محســوبا منذ بداية الشــهر الــذي حدثت فيه
الوفاة» ،وفق العودات.
واســتحدثت اللجنــة نصــاً يســمح فيــه للمؤمــن عليــه األردين التقــدم
بطلــب لســحب الرصيد املرتاكم يف رصيــده االدخاري أو أي جزء منه لغايات
تعليــم أبنائــه يف مؤسســات التعليــم العــايل واملهنــي أو لغايــات تغطيــة
نفقــات أو تكاليــف املعالجــة الطبيــة للمؤمــن عليــه أو أحــد أفـراد عائلته.
وكانــت اللجنــة قــد أقــرت عــددا ً مــن مــواد معــدل قانــون الضــان
االجتامعي بعد مناقشــة تعديالت متعلقة بأفراد القوات املسلحة األردنية-
الجيــش العــريب ،أبرزهــا منح املؤمن عليه العســكري الشــهيد راتبــا تقاعديا
إجامليــا يعــادل  %100من أجــره الخاضع لالقتطاع ،و %75للعســكري
املتــوىف نتيجــة إصابة عمل مــن أجره الخاضــع للتقاعد.

جانب من حلقات البث المباشر للمحاضرات التوعوية الخاصة بالسيدات
األردنيات المقيمات والمغتربات

٥

الرحاحلة يلتقي الهيئة اإلدارية الجديدة
لجمعية متقاعدي الضمان

٦

أكّــد مديــر عام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعي الدكتــور حازم
الرحاحلــة أن املؤسســة تعمــل ما بوســعها من أجل خدمــة متقاعديها
والتعــاون مــع مختلــف الجهــات يف كل مــا يصــب يف مصلحتهم ،وهي
حريصــة عىل التواصل الدائم معهــم ،وأن ال تنقطع عالقتها مبتقاعديها
مبجرد اســتحقاقهم الرواتــب التقاعدية.
وأضــاف الرحاحلــة خــال لقائــه الهيئــة اإلداريــة الجديــدة للجمعية
األردنية ملتقاعدي الضامن االجتامعي برئاســة املحامي أحمد القرارعة
أن مؤسســة الضامن تســعى اىل تحســن خدماتها عرب مختلف الســبل
املمكنــة لرتجمــة رؤيــة املؤسســة املتمثلة يف تقديــم الخدمــة املتم ّيزة
لجمهــور الضــان مــن مشــركني ومتقاعديــن ،وان املؤسســة تســعى
اىل الرشاكــة والتعــاون مــع كافة مؤسســات املجتمع مبا فيهــا الجمعية
األردنيــة ملتقاعدي الضامن االجتامعي ،مثمناً جهود الجمعية وتعاونها
مــع مؤسســة الضامن االجتامعــي لرعاية حقوق املتقاعديــن ،داعياً إىل
العمــل عــى تعزيــز الرشاكــة مــا بــن الجمعيــة واملؤسســة مــن خــال
تعزيز جسور التعاون والتنسيق املشرتك بينهام لخدمة كافة متقاعدي
الضامن.
وقــال الرحاحلة بــأن التعديالت التي تض ّمنها مرشوع القانون املع ّدل
لقانون الضامن االجتامعي تهدف إىل تعزيز الحامية االجتامعية بشكل
عــام وإىل تشــجيع وتحفيــز بيئــات األعــال واملشــاريع االســتثامرية
الناشــئة وتحســن حقوق املؤمــن عليهم العســكريني إضافة إىل ضامن
اســتدامة النظام التأميني للمؤسســة مبا ميكنها من القيام مبســؤولياتها
تجــاه كافة األجيال املتعاقبة ،مشـرا ً بأن املؤسســة أق ّرت زيادة رواتب
التقاعــد ورواتــب االعتــال لهــذا العــام بنســبة ( )%2.74وبلــغ
ســقف هــذه الزيــادة ( )21.46دينــار حيــث اســتفاد مــن هــذا

الســقف املتقاعــدون الذيــن تزيــد رواتبهــم التقاعديــة عــى ()800
دينــار ،فيــا مل تتجــاوز زيــادة صاحــب راتــب تقاعد بقيمــة ()150
دينــار مبلــغ ( )4دنانــر ،بينــا بلــغ متوســط الزيــادة حــوايل ()8
دنانــر.
وقــال بــأن اآلليــة الجديــدة املقرتحــة مبــروع القانون املعــدل تنص
عــى زيــادة متســاوية لكافة املتقاعدين املســتحقني لهــا وذلك بتوزيع
القيمــة االجامليــة لكلفــة الزيــادة بالتســاوي عــى رواتــب التقاعــد
ورواتــب االعتــال املشــمولة بالزيــادة وهو مــا يحقق إنصافـاً وحامية
أكــر لذوي الرواتــب التقاعديــة املنخفضة.
وأشــار اىل ان املؤسســة قامت بالتنســيب ملجلس الــوزراء برفع الحد
األدىن األســايس للراتــب التقاعــدي ليصــل اىل ( )100دينــار حيــث
وافــق املجلــس عــى ذلــك وتــم رفــع رواتــب التقاعــد التــي شــملت
( )56228متقاعــدا ً اعتبــارا ً مــن .2019/6/1
كام أكّد الرحاحلة أن مرشوع القانون املعدل مل يتضمن أي تعديالت
تتعلق برشوط اســتحقاق راتب التقاعد املبكر للمؤمن عليهم الحاليني
أو الســابقني أو معادلــة احتســاب الراتب وإمنا تضمــن إيقاف التقاعد
املبكر عن املؤمن عليهم الجدد الذي يتم شــمولهم بالضامن ألول مرة
بعــد نفــاذ القانــون املعدل ،وذلــك بهدف تعزيــز الحاميــة االجتامعية
للمؤمــن عليهــم من خالل ابقائهم يف ســوق العمل ألطول فرتة ممكنة
مبــا يتيــح لهم الحصول مســتقبالً عــى رواتب تقاعديــة مجزية ،اضافة
اىل تعزيــز االســتدامة املاليــة واالجتامعيــة للضــان مبا ميكنــه من أداء
وبي الرحاحلة
دوره يف حاميــة كل األجيــال وتنميــة االقتصاد الوطنــيّ ،
أن الهــدف مــن إيقــاف التقاعــد املبكــر عــن املؤمن عليهــم الجدد هو
تغيــر ثقافــة واتجاه املجتمع نحو التقاعــد املبكر ،وتعزيز ثقافة ....

االســتمرار بالعمل وليس االنســحاب املبكر من ســوق العمل ال س ّيام
وأن التقاعــد املبكــر أصبــح هــو القاعــدة يف النظام التقاعــدي للضامن
مــع األســف حيــث بلغ عــدد متقاعدي املبكــر ( )114ألــف متقاعد
يشــكلون ( )%49مــن العــدد اإلجــايل لكافــة متقاعــدي الضــان
البالــغ عددهــم ( )234ألــف متقاعــد مــن مختلــف أنــواع الرواتــب
التقاعديــة ورواتــب االعتــال ،مضيفـاً أن ظاهــرة التقاعــد املبكر أ ّدت
إىل خفــض العمــر التقاعــدي للمؤمــن عليهــم عنــد اســتحقاق رواتــب
التقاعــد حيــث بلــغ متوســط العمــر لكافــة متقاعــدي الضــان عنــد
االســتحقاق ( )52ســنة مــا يــؤدي إىل اســتنزاف حقيقــي للضــان
ومالءته املالية.
مــن جهتــه أشــاد القرارعــة بالعالقــة التكامليــة والتشــاركية والجهود
الكبرية التي تبذلها مؤسسة الضامن االجتامعي واصفاً إياها ببيت مال
الشعب مؤكدا ً عىل دور الجميع باملحافظة عىل دميومة هذه املؤسسة
واســتمراريتها عــر األجيــال املتعاقبــة ،حيــث أكــد عــى رضورة زيــادة
رواتــب متقاعــدي النظام املبكر نظرا ً لضعــف رواتبهم ،ودعا اىل وجود
عمــل منظــم مع املؤسســة عنــد تقاعد املوظــف من خالل إيجــاد الية
النتســاب املتقاعديــن عنــد تقاعدهم اىل الجمعيــة اختيارياً ،كام تخلّل
اللقــاء حــوار مكثــف ُعرضــت فيــه الكثــر مــن اآلراء واالستفســارات
التــي تناولت التأمــن الصحي وإيجاد آلية لتحســن أوضاع املتقاعدين

وآليــة احتســاب رواتــب متقاعــدي املبكــر عنــد عودتهــم اىل العمــل
وعقد لقاءات مكثفة مع إدارة الضامن ،وبدوره قام الرحاحلة باإلجابة
عــن كافــة التســاؤالت حيــث أكــد انــه قــد شُ ــكلت لجنــة إليجــاد آلية
لتطبيــق نظــام التامــن الصحي عــى متقاعدي الضامن ضمــن خيارات
تشمل القطاع الطبي الخاص ووزارة الصحة والخدمات الطبية امللكية
مؤكــدا ً أن اللجنــة تعكــف حاليـاً عىل وضع تصور عــام للتأمني الصحي
وســتنهي مهمتهــا قريبـاً ،وأضاف الرحاحلــة أن املؤسســة وضعت آلية
جديــدة حــول تعديــل آليــة احتســاب الراتــب للمتقاعدين عــى نظام
املبكر إذا عاد اىل عمله وذلك عىل عمر الســتني وهي موجودة االن يف
ديــوان الترشيــع والــرأي وأشــار الرحاحلــة ان هنالك ترتيبات لتحســن
وضــع متقاعــدي الضــان مــن خالل إيجاد آلية لتقســيط مشــرياتهم
املختلفــة عنــد ابـراز بطاقــة تثبــت هويتهــم كمتقاعدي ضــان مؤكدا ً
أن املؤسســة حريصــة يف كل برامجهــا عــى تعزيــز حاميــة املتقاعديــن
والتســهيل عليهــم وتقديــم الخدمــة الفضىل لهم بعــد تقاعدهم.
ويف نهايــة اللقــاء الــذي حــره عــدد من كبــار موظفي الضــان أكد
الرحاحلــة عــى اســتعداد املؤسســة للتعــاون مــع الجمعيــة مبــا يخدم
مصالــح املتقاعديــن اضافـ ًة اىل عقــد لقــاءات دوريــة مــع الجمعية يف
إطــار من التعاون والتنســيق املشــرك.

الصبيحي :ندعو المنشآت المدينة للضمان
لالستفادة من تخفيض فوائد التقسيط
دعــا الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضــان
االجتامعــي مــوىس الصبيحــي كافــة املنشــآت التــي ترتّبــت عليها
مديونيــة للضــان إىل االســتفادة من قرار مجلس إدارة املؤسســة
املتضمن تخفيض فائدة تقســيط املبالغ املســتحقة عليها بنســب
متفاوتة والذي بدأ تطبيقه من بداية الشهر الحايل ويستمر حتى
نهايــة هذا العام.
وبــن أن نســبة فوائــد التقســيط تـراوح ما بــن  %5إىل %8
وذلــك حســب مبــادرة املنشــآت بالتقــدم بطلــب تســوية
مديونيتها وتقســيطها ،حيث ســتكون نسبة فائدة التقسيط %5
عىل املنشــآت التي بادرت أو ســتبادر بالســداد والتقســيط خالل
الفــرة مــن  2019/8/1ولغايــة  ،2019/9/30وســرتفع
النســبة إىل  %6للمنشــآت التــي تتقــدم بالطلــب خــال شــهر
ترشيــن األول ،فيــا ســتكون نســبة الفائــدة املعتمــدة للتقســيط

 %7للمنشــآت التي تبادر بالتقسيط خالل
شــهر ترشيــن الثــاين ،أما املنشــآت التي ســتبادر بالتقســيط خالل
شــهر كانون األول من العام الجاري فســتكون نسبة الفائدة عليها
 %8عنــد التقــدم بالطلــب.
وأفــاد الصبيحــي أن هــذا القــرار يهــدف للتخفيــف عــى
املنشــآت املدينــة للضــان مراعــا ًة لألوضــاع االقتصاديــة التــي
تواجههــا ،ولإلســهام بتخفيــف األعباء املالية عليهــا وتحفيزها عىل
سداد مديونيتها بالرسعة املمكنة كون نسبة الفائدة ستعود إىل ما
كانــت عليــه ســابقاً وهي  %9بعــد تاريــخ ،2019/12/31
موضحـاً أن املنشــآت التــي لديهــا اتفاقيــات تقســيط ف ّعالــة مــع
مؤسســة الضــان غــر مشــمولة بقـرار التخفيض.
وكشــف أن املديونيــة الرتاكميــة عــى عــدد مــن املنشــآت
املسـ ّجلة يف الضــان بلغــت ( )350مليــون دينــار مــن ضمنهــا
( )90مليون ـاً مشــمولة باتفاقيــات تقســيط نافــذة حالي ـاً.
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الهيئة االدارية للجمعية االردنية لمتقاعدي الضمان االجتماعي تزور صندوق االستثمار

السقاف :الصندوق يعمل بكل جد ومهنية للحفاظ على
اموال منتسبي ومتقاعدي الضمان االجتماعي
عامن ـ الرأي

التقــت رئيــس صنــدوق اســتثامر أمــوال الضــان االجتامعــي
الســيدة خلــود الســقاف مــع الهيئــة االداريــة الجديــدة للجمعيــة
االردنيــة ملتقاعــدي الضــان االجتامعــي بحضــور عــدد مــن مــدراء
الصنــدوق.
وقالــت الســقاف ان الصندوق يحــرص عىل التواصل املســتمر مع
الجمعيــة انطالقــا من اميان الصندوق بالنهج التشــاريك مع الجمعية
وذلك تأكيدا عىل ان العالقة مع منتســبي املؤسســة العامة للضامن
االجتامعي تســتمر بعد تقاعدهم  .واضافت ان هذا النهج يعكس
الت ـزام الصنــدوق بالشــفافية واملصداقيــة مــا يســاهم يف تعزيــز
طأمنينــة منتســبي ومتقاعدي املؤسســة العامة للضــان االجتامعي
بــأن مدخراتهــم يتــم اســتثامرها بحصافة ومســؤولية ووفــق قواعد
اإلدارة الرشيدة.
وبينت الســقاف ان القرار االســتثامري للصندوق يقوم عىل أســس
مهنيــة بحتــه لضــان تحقيق عائد مجدي ضمن مســتويات مخاطر
مقبولــة ،ودون إغفــال للــدور التنمــوي الــذي يقــوم بــه الصنــدوق
وذلــك مــن خــال الدخــول يف اســتثامرات وإنشــاء مشــاريع يف
مختلــف املحافظــات مــا يســاهم يف تفعيل النشــاط االقتصادي يف
تلــك املحافظــات و تحســن مســتوى الخدمــات مــن صحــة وتعليم
ونقــل باإلضافــة إىل خلــق فرص العمــل والتوظيف والتشــغيل.
وقالــت انــه وعــى الرغــم مــن التحديــات الكبــرة التــي مــر بهــا
االقتصــاد االردين ،اال ان املــؤرشات املاليــة للصنــدوق تظهــر تحقيق
الصنــدوق لنتائــج طيبــة متثلــت بارتفــاع موجوداتــه بقيمــة تتجاوز
نصــف مليــار دينــار منــذ بدايــة العــام لتصــل اىل  10.7مليــار
دينــار كــا يف نهايــة شــهر حزيـران ،يف حــن منــا الدخــل املتــأيت من
عوائــد االســتثامرات املختلفــة بنســبة  %24ليصــل 321.6
مليــون دينــار كــا يف نهايــة النصــف االول مــن هــذا العــام مقارنة
مــع  260.4مليــون دينــار لنفــس الفــرة مــن العــام املــايض.
واوضحــت الســقاف ان الصنــدوق يحــرص عــى مواكبــة افضــل
املامرســات العامليــة يف مجال الحوكمة املؤسســية واالدارة الرشــيدة
 ،حيــث يــويل تطويــر مهــارات وخـرات ممثليــه يف مجالــس ادارة
الــركات أولويــة قصــوى ألهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه املمثلــن
يف تعظيــم العوائــد االســتثامرية وحامية حقوق املســاهمني يف تلك
الــركات وحقــوق الصنــدوق كمســتثمر رئيــي يف تلــك الرشكات.
حيث قام الصندوق خالل عام  2019بإصدار الدليل االسرتشــادي
لتمثيــل املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي يف مجالــس ادارة
الــركات التي تســاهم بها املؤسســة ،ومبا يضمــن تحقيق الرشكات
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ألداء مــايل متميــز مــن خــال منظومــة متكاملــة مــن الترشيعــات
وانظمــة الضبــط والرقابــة الداخلية ومبــا يحفظ حقوق املســاهمني
جميعــا ويحقــق مصلحــة منتفعي الضــان االجتامعي ويســاهم يف
تطويــر بيئــة االعــال يف االردن .كــا قــام الصندوق بعقد ورشــتي
عمــل يف مجــال الحوكمــة املؤسســية كجــزء مــن برنامــج متكامــل
يســعى الصنــدوق لتنفيذه لغايات تعزيز مهــارات وقدرات املمثلني
يف مجالــس إدارة الــركات.
وشــددت الســقاف عىل استقاللية القرار االســتثامري يف الصندوق
والذي يتخذه مجلس االســتثامر ضمــن صالحياته املحددة يف قانون
الضــان االجتامعــي بنــاء عــى اســس اســتثامرية بحتــه ،ويف ضــوء
نتائج الدراســات ألي فرصة اســتثامرية وذلك ضمن السياسة العامة
لالســتثامر التــي يقرهــا مجلــس إدارة املؤسســة العامــة للضــان
االجتامعــي ،والتي تحدد التوزيع االسـراتيجي املســتهدف والعوائد
املســتهدفة ومســتويات املخاطــر املقبولــة لــكل اداة اســتثامرية.
كــا تــم خــال االجتــاع اســتعراض الخطــوط العامــة والتوجهــات
االس ـراتيجية ضمــن خطــة الصنــدوق لألعــوام 2021- 2019
والتوزيــع االســراتيجي للموجــودات والقطاعــات الجديــدة
املســتهدفة ومنهــا التعليــم والقطــاع الطبــي ،باإلضافــة اىل التوســع
يف بعــض القطاعــات او االســتثامرات القامئــة مثــل مشــاريع البنيــة
التحتيــة ومشــاريع الرشاكة بــن القطاعني العــام والخاص.
مــن جانبــه ،قــال رئيــس الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة الســيد احمــد
القرارعــة ان الجمعيــة فخــورة باإلنجــازات التــي يحققهــا الصندوق
وعــى الجــد والتفــاين والعمــل املؤســي الــذي ادى اىل تحقيــق
الصنــدوق لنتائــج مالية متميــزة  ،وقال ان الجمعية لــن تألوا جهدا
يف التعريــف بعمــل الصنــدوق وتســليط الضــوء عــى انجازاتــه
كمؤسســة وطنية رائدة يف ادارة اموال منتســبي ومتقاعدي الضامن
االجتامعــي وتنميتهــا بــكل مهنيــة وامانــة  ،باإلضافة اىل مســاهمته
الكبــرة يف دعــم وتنميــة االقتصــاد الوطنــي وخلــق فــرص العمــل
وتحقيــق التنميــة املســتدامة.
ومــن الجديــر ذكــره ان صنــدوق االســتثامر يقــوم بتمويــل نافــذة
«ســلف شخصية وســلف لغايات تطوير املشاريع التنموية الصغرية
القامئة» ملتقاعدي املؤسســة العامة للضامن االجتامعي والذي يبلغ
رصيــده حاليــا  70مليــون دينــار ،ويتجــاوز عــدد املســتفيدين من
هــذه النافــذة  25الف مســتفيد .وتدير املؤسســة العامة للضامن
االجتامعــي هــذه النافــذة مبوجــب اســس مقــرة اصوليــا مــن قبــل
مجلس ادارة املؤسســة العامــة للضامن االجتامعي.

الناطق باسم الضمان 629 :ألف مشترك بتأمين التعطل
عن العمل برصيد ادخاري إجمالي ( )275مليون دينار
قــال الناطق الرســمي باســم املؤسســة العامة للضــان االجتامعي
مــوىس الصبيحــي بــأن مــروع القانــون املعــدل لقانــون الضــان
االجتامعــي تضمــن تعديـاً يســمح للمشــركني بتأمــن التعطل عن
العمــل باســتخدام أرصدتهــم اإلدخارية املرتاكمة يف حســاباتهم عن
هــذا التأمــن لغايــات متويــل تعليــم أبنائهــم يف مرحلــة التعليــم
الجامعــي واملتوســط والتعليــم املهنــي ،وذلــك بهــدف متكــن أبنــاء
املؤمن عليهم من الحصول عىل الشــهادات األكادميية واملهنية التي
تفتــح لهــم آفــاق فــرص العمــل مســتقبالً ،ال سـيّام يف ضــوء ارتفــاع
كلــف التعليم.
وأضــاف بــأن لــدى كل مؤمــن عليــه عامــل يف منشــآت القطــاع
الخــاص حســاباً ادخارياً خاصاً به لدى الضامن هو حســاب التعطل
عــن العمــل ،يســتطيع أن يســحب منــه يف حــال تعطله عــن العمل

فقــط ولفــرة محــدودة وفقـاً لقانــون الضــان النافــذ حاليـاً ،فيــا
ســيكون بإمــكان املؤمــن عليه يف ضــوء التعديل املقــرح وبعد نفاذ
القانــون املعــدل أن يســحب مــن هــذا الرصيــد لغايــات تعليــم
أبنائــه التعليــم الجامعــي واملهنــي ،إضافــة إىل الســحب يف حالــة
التعطــل عــن العمــل.
وكشــف الصبيحــي بــأن عــدد املؤمــن عليهــم الذيــن لديهــم
حســابات إدخاريــة عــن تأمــن التعطل عــن العمل حاليـاً وصل إىل
( )629ألــف مؤمــن عليــه ويبلــغ مجمــوع أرصدتهــم الحاليــة يف
هــذه الحســابات ( )275مليــون دينــار.
وأشــار بــأن العــدد الرتاكمــي للمؤمن عليهــم الذين اســتفادوا من
بــدل التعطــل عن العمل بســبب التعطل املؤقت عــن العمل وصل
إىل أكــر مــن ( )86ألــف مؤمــن عليــه ،فيــا زاد املبلــغ اإلجــايل
املــروف لهــم كبــدل تعطل عىل ( )75مليــون دينار.

معلمات يفقدن ّ
حقهن في بدل إجازة األمومة إليقاف
اشتراكهن خالل اإلجازة الصيفية
قــال الناطــق الرســمي باســم املؤسســة
العامــة للضامن االجتامعي موىس الصبيحي،
إن املؤسســة ال تــزال تتلقــى الكثــر مــن
الشــكاوى مــن العاملــن يف املــدارس
الخاصــة وال ســ ّيام املعلــات تتعلــق
بانتهاكات عىل حقوقهــن التأمينية بالضامن
االجتامعــي ســواء بالراتب أو مــدة العقد أو
االش ـراك بالضــان.
وأشــار إىل أن بعــض املــدارس الخاصــة ال
تـزال توقــف راتــب املعلمــة أثنــاء اإلجــازة
الصيفيــة ،وبالتايل إيقاف اشـراكها بالضامن
طيلــة مــدة هــذه اإلجــازة ،مــا يؤثــر ســلباً
عــى حقــوق املعلــات ،وال ســ ّيام حــق
املعلمــة يف الحصــول عىل بــدل إجازة أمومة
من مؤسسة الضامن وفقاً لتأمني األمومة ومبا
يعادل راتبها املشــركة عىل أساســه بالضامن
وعن كامل مدة إجازة األمومة البالغة عرشة
أســابيع مبوجب قانــون العمل.

واضــاف ان الحاالت التي تقع فيها الوالدة
أثنــاء فــرة اإلجــازة الصيفيــة التــي تم وقف
راتــب املعلمــة واشـراكها بالضــان خاللها،
يُفقــد املعلمــة حقها يف بدل إجــازة األمومة
الذي يُدفع لها مبارشة من مؤسسة الضامن،
حيــث يشــرط قانــون الضــان لحصــول
املؤمــن عليهــا عــى بــدل إجــازة األمومة أن
تكــون مشــركة يف األشــهر الســتة األخــرة
التــي تســبق إجــازة األمومــة .كــا كشــف
الصبيحــي عــن تجــاوزات تتعلــق بالرواتب،
وعــدم تســجيل املعلمــة عــى أســاس راتبها
الحقيقــي اإلجاميل الــذي تتقاضاه ،وإرشاكها
بالضــان عــى راتــب الحــد األدىن لألجــور،
مــا يؤثر عىل حقوقهــا التأمينية التي تنبني
عــى هــذا الراتــب ،إضافة إىل عدم تســجيل
املعلمــة مبظلــة الضامن منذ تاريــخ التحاقها
بالعمــل وعــن كامــل فــرة عملهــا ،وإمنا عن
جــزء من مــدة عملها ،االمر الذي يؤثر ســلباً
عــى فـرات اشـراكها وبالتايل عــدم متكينها

مــن الحصــول عــى راتــب التقاعد املناســب
يف الوقــت املناســب مســتقبالً.
وكشــف الصبيحــي أن أعــداد املؤمــن
عليهــن بالضــان مــن العامــات يف قطــاع
التعليم الخاص انخفضت بعد انتهاء موســم
العــام الــدرايس املــايض بســبب مامرســات
بعــض املــدارس الخاصــة بإيقــاف رواتــب
املعلــات خــال مــدة اإلجــازة الصيفيــة
وإيقاف اشرتاكهن بالضامن ،حيث تم إيقاف
اشـراك بضعــة آالف منهــن يف الفــرة التــي
أعقبــت انتهــاء الســنة الدراســية املاضيــة،
داعيـاً جميع الجهات إىل رضورة العمل عىل
إلـزام املــدارس بإبرام عقود عمــل ملدة 12
شــهرا ً مدفوعة األجر مع العاملني والعامالت
يف قطــاع التعليــم الخاص ،ضامنـاً لحقوقهم
واســتمرار اشـراكهم مبظلــة الضــان ،لتوفري
الحاميــة الالزمة واملناســبة لجميــع العاملني
والعامــات يف هــذا القطــاع.
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المنظم والحماية
العاملون في القطاع غير
االجتماعية المنشودة
بقلم :موىس الصبيحي
مدير املركز اإلعالمي
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مقدمــة:
يهــدف الضامن االجتامعي(التأمينــات االجتامعية) كنظام تأميني
تكافــي عــام إىل حاميــة األشــخاص اجتامعيـاً واقتصاديـاً ،ويحــدد
القانــون مزايــاه ومصــادر متويلها ،وتقوم الحكومات عرب مؤسســات
أو هيئــات تنشــئها مبقتىض هذا النظام بــأداء املزايا واملنافع يف حال
تحقــق أحــد األخطــار االجتامعية التــي يتعرض لها األشــخاص ،مثل
الشــيخوخة والعجــز والوفــاة وإصابــات العمــل والتعطــل وبــدالت
األمومــة .وتُ َـ َّول املزايــا مــن اشـراكات يتحملهــا األشــخاص املؤ ّمن
عليهــم وأصحــاب العمــل .ويهتــم هــذا النظــام بتحقيــق اعتبارات
الكفايــة االجتامعيــة.
وتدخــل نُظُــم الضــان والتأمينــات االجتامعــي يف منظومــة
الترشيعــات االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي فرضــت نفســها عــى
مختلــف دول العــامل اليــوم يف إطــار العمــل عــى تعزيــز األمــان
االجتامعــي والحاميــة لألفـراد ،وارتبطــت بفكرة الخطــر االجتامعي
الــذي يُعـ ّرف بأنــه( :كل خطــر يؤثّــر يف املركــز االقتصــادي للفــرد
مــن خــال إنقــاص دخلــه أو وقفــه لتوافــر أســباب فســيولوجية
كالوفاة واملرض والعجز والشــيخوخة ،أو ألســباب ذات صلة بالواقع
االقتصــادي كالبطالــة والفقــر وغــاء املعيشــة)...
وتــأيت أهميــة تكييــف النظــم التأمينيــة التــي تفرضهــا التغـرات
االقتصاديــة واالجتامعيــة ،ليــس فقــط ملواجهــة تحديــات ضــان
الدميومــة وضبــط النفقــات ،وإمنــا أيضـاً لتوفــر مزيــد مــن الحامية
لإلنســان ،وقــد ســبقت إليــه الكثــر مــن الــدول ،فقــد شــهد املؤمتر
الثامــن للــدول األمريكيــة األعضــاء يف منظمــة العمــل الدوليــة
املنعقــد يف أوتــاوا (ســبتمرب  )1966بحثاً لقضيــة مالءمة الرواتب
التقاعديــة مع التغريات االقتصاديــة يف ظل انخفاض القوة الرشائية
للنقــود ،وخــرج املؤمتــرون بنتيجــة حــول رضورة مواءمة املعاشــات
التقاعديــة مــع التغريات الحاصلة يف األوضــاع االقتصادية ،ليك تظل
املعاشــات تكون قادرة عىل تحقيــق أهدافها يف الحامية االجتامعية
واالقتصاديــة ألفـراد املجتمــع..
ونفــس القضيــة كانــت مثــار نقــاش مســتفيض عــى مائــدة
املؤمتر العاملي الرابع عرش للضامن االجتامعي ،والتي أكّد فيها خرباء
يف نظــم التأمينــات عــى أن قضيــة مالءمة املعاشــات مــع التغريات
االقتصاديــة يف املجتمــع ال ترتبــط فقط يف املــدى الطويل بالتضخم،
وإمنــا ترتبــط أيضـاً باالرتفــاع يف مســتويات املعيشــة نتيجــة الرتفاع
مستوى األجور ،وبالتايل تصبح قضية املالءمة رضورية للحفاظ عىل
القيمــة الحقيقيــة للمعاشــات ،وهذه املالءمة تتخذ جانبني رئيســن
هــا جانــب االشـراكات التــي تدفــع لصنــدوق الضــان ،وجانــب

املزايا واملنافع التي
يقدمهــا الصنــدوق
للمستحقني..
ومــن هنــا فــإن
موضــوع املالءمــة
الــذي يفــرض
عملية إصالح نظام
الضامن والتأمينات
االجتامعيــة عــى
جانــب كبــر مــن
األهميــة ،باعتبــاره
املحــرك الدافــع
الســتمرار النظــام يف
أدائــه لوظيفتــه ،مــن خــال توفــر مســتويات مقبولة مــن الحامية
واألمــان االجتامعي ألفراد املجتمع ســواء العاملني يف القطاع املنظّم
أو أولئــك العاملني يف القطاع غري املنظّم(االقتصاد غري الرســمي).
العاملون يف القطاع غري املنظّم:
يشــكّل العاملــون يف القطاعــات االقتصاديــة غــر املنظّمــة
(االقتصــاد غري الرســمي) جــزءا ً مهامً من حجــم العاملة يف مختلف
املجتمعــات والــدول ،وهــي نســب تتفــاوت مــن اقتصــاد إىل آخــر،
ويصــل حجــم العاملــة يف القطاعــات غري املنظّــم يف دولة مثل مرص
مثـاً إىل حــوايل  %60مــن إجــايل القــوى العاملــة املرصيــة مبــا
فيهــا العاملــة يف القطــاع الزراعــي ،ويتزايد حجم هــذه الرشيحة يف
املجتمعــات ذات االقتصــادات الضعيفــة واملتوســطة يف الغالــب،
بســبب ضعف قــدرة االقتصاد عىل خلق فرص عمــل تكفي لطالبي
العمــل والتوظيــف.
وتثــور مشــكلة شــمول العاملــن يف هــذا القطــاع مبظلــة الحاميــة
االجتامعيــة ،نظـرا ً لغيــاب التنظيم ،وغياب املعلومة الدقيقة بشــأن
هــؤالء العاملــن وقطاعاتهــم االقتصاديــة ،إضافــة إىل عــدم ســعي
الدول والحكومات إىل محاولة ضبط هذا القطاع ،وس ّن الترشيعات
الالزمــة لتنظيمــه ،ومع ذلك فإن مــا ينتجه العاملون يف هذا القطاع
مــن ســلع وخدمــات يف االقتصــاد يبقــى ذا أثر وأهمية ،عــى الرغم
مــن التأثـرات واالنعكاســات الســلبية األخــرى الناتجة عــن تض ّخم
هــذه الفئــة وتأثريها عــى القطاعات الرســمية.
م ْن هم العاملون يف القطاع غري الرسمي:
معظمهــم مــن العاملــن لحســابهم الخــاص ،دون الحصــول عــى
تراخيــص من الجهات الرســمية يف الدولة ..وتــم تعريفهم يف املادة
األوىل مــن التوصيــة العربيــة رقــم ( )5بشــأن الحاميــة االجتامعية
للعاملــن يف القطــاع االقتصــادي غــر املنظّــم :مجموعةاألفــراد
والوحدات التي متارس أنشــطة مرشوعة وتنتج ســلعاً وخدمات أو

تقــوم بتوزيعهــا ،وتعمــل لحســابها أو لحســاب الغــر بــدون
املختصــة وال تشــملها الحاميــة
تراخيــص مــن الجهــات املعنيــة
ّ
الترشيعية أو االجتامعية .وتشــمل فئة القطاع غري املنظّم :العامل
وال ُز ّراع والتجاّر والص ّناع وكل م ْن ميارس نشاطاً اقتصادياً مبعزل عن
رقابــة الحكومــة وترشيعــات الدولــة الرضيبية وســجالّتها الرســمية،
ســواء أكانــوا عــاالً بأجــور ،أو عاملــن لحســابهم الخــاص..
املشكلة يف األردن :تقول اإلحصائيات الرسمية بأن نسبة العاملني
يف قطــاع االقتصاد غري الرســمي (القطاعات غــر املنظمة) تصل إىل
حــوايل  %40مــن إجــايل عــدد املشــتغلني يف اململكــة ،ومعظــم
هــؤالء يفتقــدون للحاميــة االجتامعيــة ،ويعملــون يف بيئــات عمــل
محفوفــة باملخاطــر ،إضافــة إىل كونهــم ُعرضــة يف أي وقــت لفقدان
القــدرة عــى العمــل بســبب البيئــة غــر الالئقــة يف عملهــم ،والتي
تفتقــر يف أغلــب األحيــان إىل أبســط معايري الســامة.
حامية العاملني يف القطاع غري الرسمي:
يتعــرض العاملــون يف هــذا القطــاع إىل ظــروف عمــل صعبــة،
ويفتقــدون الحاميــة الالزمة التي يتمتع بهــا العاملون يف القطاعات
املنظّمــة ،ومــن أهــم اآلثــار الســلبية عــى العاملــن يف القطــاع غري
املنظّــم ،وعــى االقتصاد:
 .1حرمانهــم مــن األمــان والحاميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة،
فــا عقــود عمــل وبالتــايل ال ضامن اجتامعــي وال تأمــن صحي لهم
وألفـراد أرسهم.
.2التعــرض لظــروف عمــل قاســية نتيجــة عــدم توفــر بيئــة
نصــت عليهــا الترشيعات.
العمــل الالئقــة مــا ّ
.3غيــاب االلتـزام مبعايــر ورشوط الســامة والصحــة املهنيــة مام
يعـ ّرض حياتهــم للخطر.
.4حرمانهم من التدريب والتعليم التقني املستمر والتط ّور.
.5عــدم الخضــوع للنظــام الرضيبــي للدولــة ومــا يرتكــه ذلك من
أثر ســلبي عىل االقتصــاد ومالية الدولة.
 .6حرمــان صناديــق التأمينــات االجتامعيــة مــن مــوارد ماليــة
نتيجة عدم شــمول هذه الرشيحــة العريضة مبظلتها.
.7تشــجيع توظيــف العاملــة الوافــدة عــى حســاب العاملــة
الوطنيــة..
.8التأثــر الســلبي عــى منتجات وخدمــات القطاع املنظّــم ،نظرا ً
لتنافســية أســعار منتجــات القطاع غــر املنظّم..
.9ظهــور منتجات غــر مطابقة للمواصفات مام يرض باملســتهلك
وبخاصــة املنتجــات الغذائية التي يتم تصنيعها يف غياب من الرقابة
الصحية!!..
.10ضعف الجودة.
التوصية العربية لحامية العاملني يف القطاع غري املنظم:
أصــدر مؤمتــر العمل العريب يف دورتــه الحادية واألربعني(ســبتمرب
 )2014التوصيــة العربيــة رقــم ( )9بشــأن الحاميــة االجتامعيــة
للعاملــن يف القطاع االقتصادي غري املنتظم.
ونصت التوصية عىل حق العاملني يف اآليت:
ّ
-املســتويات الدنيا للحامية االجتامعية من تعليم أسايس ،ورعاية

صحيــة أساســية ،وإعانــات ومعاشــات يف حــاالت العجــز والوفــاة
والشيخوخة.
التدريب التقني واملهني لرفع مستوى إنتاجيتهم.التنظيم النقايب واالنضامم للمنظامت املهنية.ضــان حــق املــرأة العاملــة واألطفــال املنتســبني لهــذا القطــاع،وخاصــة حقهــم يف التمتــع بظــروف وبيئــة العمــل الالئقــة.
كــا دعــت التوصيــة الــدول إىل الســعي إىل اإلدمــاج التدريجــي
للعاملــن يف القطــاع غــر املنظّم يف القطاع املنظّــم من خالل إيجاد
الترشيعــات واألليــات والبــدء باملرشوعات واألشــخاص الذين ميكن
تســجيلهم وتنظيــم عملهم وشــمولهم بالترشيعــات العاملية ونظم
التأمينــات والضــان االجتامعي.
كــا دعــت التوصيــة الــدول إىل اتخــاذ إجـراءات وتدابــر خاصــة
بتذليــل العقبــات التــي تواجــه املرشوعــات االنتاجيــة أو الخدميــة
الصغــرة واملتناهيــة بغــرض إدماجهــا يف القطاع االقتصــادي املنظّم
بشــكل تدريجــي ومــن هذه االجـراءات:
وضــع اسـراتيجيات وطنيــة لتوفــر الحاميــة للعاملــن يف هــذاالقطــاع مبجــرد تســجيلهم رســمياً.
تقديــم الحوافــز والتســهيالت لتشــجيعهم عــى مامرســةنشــاطاتهم بشــكل رســمي.
املســاعدة يف تســويق منتجاتهــم وخدماتهــم ومســاعدتهم عــىإقامــة تعاونيات وأســواق ومعارض.
حاميــة أجورهــم لتتناســب مــع الحــد األدىن لألجــور املعتمــد يفالدولة.
تحســن رشوط وظــروف عمل هــذه الفئة وتقديم االستشــاراتلهــا متهيدا ً إلدماجهــا يف القطاع املنظّم.
أبرز أسباب ضعف الحامية االجتامعية بشكل عام:
عــدم وجــود خارطــة طريق واضحــة املعامل للحاميــة االجتامعيةنظرا ً لغياب التنسيق بني الجهات املعنية بتوفري الحامية االجتامعية
ملستحقيها .
ارتفــاع معدالت البطالــة وضعف قدرة االقتصاد عىل خلق فرصعمل كافية للباحثني عن العمل.
 ضعــف معـ ّدالت األجــور بشــكل عــام ،وخاصــة للعاملــن يفالقطاعات غري املنظمة( املتوسط العام ألجور املشتغلني يف اململكة
حوايل  530دينارا ً).
تــآكل الطبقــة الوســطى بســبب التضخــم ،وتحريــر أســعاربعــض الســلع ،وعــدم ربــط األجــور مبعــدالت التضخــم الســنوية
وخاصــة للعاملــن يف القطــاع الخــاص (املؤسســات الصغــرة).
أشكال وصور الفساد املايل واإلداري.ضعــف املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة األردنيــة مــا يرفــع مــننســب اإلعالــة يف اململكــة وبالتــايل يرفــع مــن نســب الفقــر ،حيث
تراوحت نســبة املشــاركة االقتصادية للمرأة األردنية خالل السنوات
الخمــس األخرية ما بني  %13.2إىل ( %14.5معدل املشــاركة
االقتصاديــة املن ّقــح للمــرأة األردنية أي قوة العمــل من اإلناث إىل
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الســكان مــن اإلنــاث مــن ســن  15ســنة فــا فــوق) ،وهــو مــا
يعنــي أن نســبة كبــرة جــدا ً مــن اإلنــاث يف األردن غــر نشــطات
اقتصاديـاً ،عىل الرغم من االســتثامر العــايل يف تعليمهن تعليامً عالياً
ومتوسطاً!..
وتوســع
توســع الطابــع غــر املنظــم لقطــاع عريض مــن العملّ ،ّ
التوظيــف يف هــذا القطــاع ،مــا يحــرم العاملــن فيــه مــن الكثــر
مــن حقوقهــم األساســية ،وال سـ ّيام الحــق يف التأمينــات االجتامعية
والصحيــة ،حيــث هنــاك  440ألــف عامــل وافــد يعملــون يف
القطاعات االقتصادية غري املنظّمة (االقتصاد غري الرســمي) ،إضافة
إىل أعداد كبرية من األردنيني العاملني يف القطاع غري الرسمي والذي
يق ـ ّدر عددهــم مبــا يزيــد عــى ( )400ألــف مشــتغل أردين.
اتساع رقعة الفقر يف املجتمع.عــدم تكييــف أو مواءمــة سياســات التشــغيل مــع سياســاتالتعليــم والتدريــب والتقاعــد.
إشكالية شمولهم بالتأمني االجتامعي (الضامن):
تتعامــل نظــم الضــان والتأمينــات االجتامعيــة مــع قطاعــات
العمــل االقتصاديــة املنظّمــة ،يف القطاعــن العــام والخــاص ،حيــث
يتــم شــمول العاملــن يف هــذه القطاعات مــن خالل املنشــآت التي
يعملــون لديهــا ،باعتبارهــا مسـ ّجلة ومر ّخصة من الجهــات املعنية،
وبالتايل من السهولة عىل أجهزة التأمينات الحصول عىل املعلومات
والبيانــات الكافيــة عــن هــذه املنشــآت وطبيعــة عملهــا وأعــداد
العاملــن فيها..
لكــن املشــكلة تثــور حــن يتــم الحديــث عــن شــمول العاملني يف
القطاعــات االقتصاديــة غــر املنظّمة مبظلــة التأمينــات االجتامعية،
نظـرا ً لغيــاب املعلومة ،وعــدم توفّــر البيانات الكافية عــن العاملني
يف هــذه القطاعــات وظــروف عملهــم ،وأجورهــم وغــر ذلــك ،مــا
يحــرم هــذه الرشيحــة العريضــة من أهــم ركيزة من ركائــز الحامية
االجتامعيــة وهــي التأمينــات االجتامعيــة أو الضــان االجتامعــي،
ال سـيّام وأن العاملــن يف هــذه القطاعــات هــم األكــر حاجــة إىل
الحاميــة وشــمولهم بالتأمينات االجتامعية بســبب مــا يتعرضون له
مــن مخاطــر مهنيــة يف أعاملهــم ،ناتجــة عــن عــدم االلتـزام مبعايري
ورشوط الســامة والصحــة املهنية ،وعدم كفايــة التدريب والتأهيل
الالزمني ملامرســة أعاملهم و ِم َه ِنهم ،ورمبا غياب هذا التدريب متاماً،
مــا يعرضهــم ملزيد مــن املخاطر املهنية وحــوادث العمــل وإصاباته.
مــا ســبق نــرى أن العاملــن يف القطــاع غــر املنظّــم هــم فئــة
مه ّمشــة ال تــكاد الــدول والحكومــات تُلقــي لهــا بــاالً ،عــى الرغــم
مــن أهميتهــا ودورها يف االقتصاد ،مام يضع املزيد من املســؤوليات
عــى كاهــل الحكومــات إليالء هــذه الفئة العريضــة االهتامم الالزم
والــكايف وذلــك لفائــدة االقتصــاد ولفائــدة العاملني يف هــذا القطاع،
ولفائــدة املواطــن واملســتهلك.
مــن هــذا املنطلــق فــإن شــمول العاملــن يف القطــاع غــر املنظــم
مبظلــة التأمينــات االجتامعيــة قد يشـكّل بداية مهمــة لحامية هذه
الفئــة وتنظيمهــا وإدماجهــا يف القطاعات االقتصاديــة املنظّمة ،كام
يشـكّل شــمولها رضورة وطنية وإنســانية واقتصاديــة يف كل الدول،

إ ْذ ال يجــوز الحديــث عن تعزيز الحامية االجتامعية وتوســيع مظلة
التأمينــات االجتامعيــة يف ظــل بقــاء رشيحــة واســعة مــن العاملــن
خــارج هــذه املظلة ،ال سـ ّيام مع علمنا أنهــا رشيحة تتعرض ملخاطر
حقيقيــة يف عملهــا ،تســتدعي توفــر كل ُسـ ُبل الحاميــة الالزمة لها،
وهــذا هــو التحــدي املاثــل أمام نظــم وأجهــزة التأمينــات والضامن
االجتامعــي ..ولكــن مــا الســبيل إىل ذلــك..؟!
االنعكاســات االيجابيــة لتوســيع مظلــة الضامن لشــمول قطاعات
العمــل الصغرية:
تُشـكّل قطاعــات العمــل الصغــرة ومتناهيــة الصغر الجــزء األكرب
مــن عــدد املنشــآت يف مختلــف املجتمعــات ،وتعــاين معظــم هــذه
املنشــآت مــن غياب التنظيم ،وفقــدان العاملني فيها (يزيد عددهم
يف األردن عــى ثلــث إجــايل عدد املشــتغلني) للكثري مــن حقوقهم
العامليــة ،وتكمــن أهمية شــمولهم مبظلة التأمينــات االجتامعية يف
اآليت:
تأمــن الحامية للعاملــن يف قطاعات العمل الصغــرة ,وتأمينهمبالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد االشرتاك املطلوبة ،وبالتايل
فإننــا ســنقلص مــن أعــداد العاملني الذين يبلغون ســن الشــيخوخة
املتقدمة وتنتهي خدماتهم دون الحصول عىل دخل تقاعدي ،ودون
أن تكــون لديهــم القــدرة عــى مواصلــة العمــل ،وبالتــايل فــإن هذا
التقليص سيســهم دون شــك يف الحد من الفقر يف املجتمع وبخاصة
بني الرشائح االجتامعية األكرث حاجة للحامية واألشــح عرضة للفقر،
وقــد أثبتــت إحدى دراســات مؤسســة الضامن االجتامعــي األردنية
بــأن الدخــل التقاعدي يســهم يف خفض الفقر يف املجتمع بنســبة ال
تقل عن (.)%7
تأمــن الحاميــة للعاملــن أو أف ـراد أرسهــم الذيــن يتعرضــونللعجــز أو الوفــاة الطبيعيــن مــن خــال توفــر رواتــب االعتــال أو
الوفــاة الطبيعيــة ،فبينــا لن يحظــى بذلك العاملون غــر املنضوين
تحت مظلة الضامن االجتامعي ،فإن املشرتكني بالضامن سيتمتعون
بهــذا التأمــن ومنافعــه العديــدة ،وهــو مــا ســينعكس بــدوره عــى
شــعورهم بالراحــة واألمــان يف أعاملهــم ،خصوصـاً إذا عرفنا أن مدد
االشـراك املطلوبــة يف مواجهــة هــذه املخاطــر للحصــول عــى هذه
املنافــع قصــرة .فاملــدة للحصــول عــى راتــب الوفــاة الطبيعيــة إذا
حصلــت الوفــاة أثنــاء الخدمة هــي ( )24اشـراكاً ،ويف حالة راتب
العجــز الطبيعــي املــدة ( )60اشـراكاً فقــط ،وذلك كــا يف قانون
الضــان األردين.
ح ّفــز املتعطلني عن العمل عــى االلتحاق بفرص العمل املتوفرةيف القطــاع الخــاص ،وتحديــدا ً يف قطاعــات العمــل الصغــرة ،ومــن
املعــروف أن هــذه القطاعات هــي األكرث توليدا ً لفــرص العمل ،كام
أن قطاعات العمل الصغرية واملتوســطة ســواء أكانت شــبه منظمة
أو غــر منظمــة تســاهم مبــا نســبته  %40مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل (األردن مثــاالً) وهــي مســاهمة مهمــة ال يســتهان بهــا،
وشــمول العاملني يف هذا القطاع بالضامن ،سيشجع الباحثني باتجاه
عــن عمــل عىل االلتحــاق بالفرص املتاحة ضمن هــذا القطاع ،وعىل
مواءمــة مهاراتهــم وقدراتهم مع متطلبات هذا الســوق ،وهذا

سيدفع تخفيض معدالت البطالة بشكل ملحوظ.
تعزيــز االســتقرار يف ســوق العمــل وبخاصــة يف القطاعــاتالصغــرة التــي تعاين من تدين يف مســتوى التنظيــم ،والتقلب الدائم
يف العاملــة ،حيــث سيســاهم الشــمول بالضــان يف بــث الطأمنينــة
يف نفــوس العاملــن وبالتــايل يدفع إىل مزيد من االســتقرار يف ســوق
العمــل ،بــدل مــا كان يعاين منه الســوق مــن تذبذب دائــم وتقلب
مســتمر يف العاملة ،وقد كشــف اإلحصائيات لسنوات عديدة تقلّب
آالف العــال يف األردن بــن أكــر مــن جهــة عمــل خــال فـرات ال
تتعــدى الســتة أشــهر يف كل عــام .وال يخفــى مــا لذلــك مــن كلــف
ماليــة عاليــة وخســائر تلحــق بأصحــاب العمــل نتيجــة فقدانهــم
خربات قاموا بتدريبها وتأهيلها ،مام ســيضطرهم إىل توظيف عامل
آخريــن واإلنفــاق عىل تدريبهم وتأهيلهم ،األمر الذي ســيؤثر ســلباً
عىل اإلنتاج.
حاميــة العاملــن يف القطاعــات الصغــرة مــن مخاطــر إصابــاتالعمــل واألمـراض املهنية ،وبخاصة الذيــن تنطوي أعاملهم وحرفهم
عــى الكثــر من املخاطر عىل األيدي العاملــة ،وتوفري رواتب العجز
اإلصــايب لهــم أو رواتــب الوفــاة اإلصابيــة للمســتحقني مــن ورثتهم،
إضافــة إىل توفــر العنايــة الطبيــة الكاملــة للمصابني إىل أن تســتقر
حالتهــم بالشــفاء أو العجــز ،مــا يؤهــل البعــض منهــم للعــودة
واالندمــاج بســوق العمل مــن جديد.
التأمني والضامن االختياري:
مــن الحلــول التــي ف ّكــرت بهــا ونفّذتها املؤسســة العامــة للضامن
االجتامعــي يف األردن يف هــذا الشــأن ،هــو إتاحــة فرصــة االشـراك
االختيــاري بالضــان االجتامعــي (بتأمــن الشــيخوخة والعجــز
والوفــاة) للمواطنــن األردنيني العاملــن يف القطاع غري املنظّم ،وهو
اشـراك فــردي قائــم عــى رغبة الفــرد ،ويوفــر مظلة حاميــة جيدة
لهــم ،لكنــه ال يشــملهم بكافة التأمينــات املنصوص عليهــا واملطبقة
يف قانــون الضــان االجتامعــي ،وإمنا يشــملهم يف تأمني الشــيخوخة
والعجــز والوفــاة ،لكنــه ال يشــملهم بتأمــن إصابــات العمــل ،عــى
أهميــة هــذا التأمني الــذي يتض ّمن األمـراض املهنية!..
لكنهــا ،يف كل األحــوال ،خطــوة يف اتجاه تحقيق ولــو ح ّد أدىن من
الحامية االجتامعية للعاملني يف القطاع غري املنظّم ،وتقوم املؤسسة
بتنفيــذ حمــات إعالميــة توعويــة مو ّجهــة للعاملــن يف القطاعــات
غــر الرســمية لتشــجيعهم عــى املبــادرة لالشـراك بصفــة اختيارية
وسـ ُبل الحامية التي
بالضــان االجتامعــي واالســتفادة مــن املنافــع ُ
يوفرها لهم هذا االشـراك.
كــا أن املؤسســة مــن خــال قانــون الضــان االجتامعــي قامــت
بإعــادة تعريــف مفهوم «املؤمن عليه» بحيث أصبح هو الشــخص
الطبيعي وليس العامل بأجر فقط ،مام ينسحب عىل فئات جديدة
يف املجتمــع ويتيــح لهــا فرصــة االشـراك بالضامن كأصحــاب العمل
والعاملــن لحســابهم الخــاص ،وربات املنازل ،واملغرتبــون األردنيون
العاملــون خــارج اململكة(القانــون الجديــد للضــان رقــم  1لســنة
.)2014
أفكار ومقرتحات لتسهيل شمول هذه الفئة مبظلة التأمينات:

أعتقــد أن عــى الــدول ممثلــة مبؤسســات وهيئــات التأمينــات
والضــان االجتامعــي أن تف ّكــر جدياً بطــرق وآليات ت ُسـ ّهل إنضواء
العاملــن يف القطــاع غــر املنظّــم تحــت مظلتهــا ،ويف هــذا الصــدد،
فإننــي أضــع عــددا ً من األفــكار واملقرتحات عىل النحــو التايل:
 )1الســعي إلدمــاج العاملــن يف هــذا القطــاع تدريجياً بالقطاع
املنظّم ،ووضع الخطط الالزمة لذلك.
 )2وضــع مح ّفـزات للعاملــن يف هــذا القطــاع لتشــجيعهم عىل
تســجيل أعاملهم ومرشوعاتهم ومهنهم.
 )3دعم وتشجيع املرشوعات الصغرية واملتناهية ،عرب اإلقراض
والتدريب والتأهيل المتصاص العاملني فيها ضمن القطاع املنظّم.
 )4تســهيل إجـراءات التعامــل مــع العاملــن يف هــذا القطــاع
يف حــال تســجيل أعاملهــم ومرشوعاتهــم ســواء مــن ناحيــة االلتزام
الرضيبــي ومنحهــم تخفيضــات رضيبيــة مناســبة ،أو مــن ناحيــة
رســوم التســجيل والرتخيــص بحيــث تكــون مشـ ّجعة ال من ّفــرة.
ســن نظــام تأمــن صحــي مش ـ ّجع ومدعــوم حكومي ـاً
)5
للعاملــن يف القطــاع غــر املنظّــم قائــم عــى الرغبة واالختيــار ،مام
يسـ ّهل تدريجيـاً عمليــة تســجيل هــذا القطاع.
 )6تشــجيع تأســيس التعاونيــات والجمعيــات التــي تضــم
فئــات مهنيــة من العاملني يف هذا القطاع ،عــى منط جمعية بائعي
أطعمــة الشــارع يف محافظــة املنيــا مبــر التي لعبــت دورا ً مهامً يف
تؤســس للتعــاون بني الحكومة
تنظيــم العاملــن يف هذا القطاع وأن ّ
وبائعــي األطعمة الجائلني ،وأن تحمي حقوقهم ،وتضمن ســامة ما
يبيعونــه مــن أطعمــة ،من خــال مصاحبة مســؤويل الصحــة للباعة
وتنظيــم دورات تدريبيــة لهــم يف كيفيــة تــداول األطعمــة والنظافة
الشــخصية ،وتصميــم عربــات خاصــة لهــم ،وســاهمت الجمعية يف
تطويــؤ عمــل العاملني يف هــذا القطاع وإيصال الرعايــة الطبية لهم
وألرسهم.
 )7تخطيــط وتنفيــذ حمــات إعالميــة توعويــة للعاملــن يف
القطــاع غــر املنظّــم تســتهدف تشــجيعهم عــى تســجيل وترخيص
مرشوعاتهــم وأعاملهــم ،لالســتفادة مــن الترشيعــات الوطنيــة
والحاميــة التــي توفرهــا لهــم وألفـراد أرسهــم.
 )8وضــع إطــار مــرن للتفتيــش عــى القطــاع غــر املنظّــم ،ال
ينظر إليه نظرة مناوئة وإمنا نظرة إيجابية تتو ّخى مصلحة العاملني
فيه وخدمتهم وحاميتهم.
 )9تســهيل إجـراءات انضــام العاملــن يف القطــاع غــر املنظم
للنقابــات العامليــة عرب اعـراف هذه النقابات بأنشــطة القطاع غري
املنظّــم ،وتخفيــف رشوط قبــول هــؤالء العاملــن يف النقابات.
 )10إضافــة إىل مــا ســبق ،فــإن عــى مؤسســات التأمينــات
والضــان االجتامعــي أن ت ُعيــد تصميــم برامجهــا وأن تضــع إطــارا ً
خاصـاً بالعاملــن يف القطــاع غــر املنظّم،
قانونيـاً وتنظيميـاً مناســباً ّ
كأ ْن يتــم التعامــل مــع مرشوعــات ومهــن العاملــن يف هــذا القطاع
كمرشوعــات ومهــن مر ّخصة مبج ّرد تســجيلها لديها ،بهدف شــمول
هــؤالء العاملــن مبظلــة تأميناتهــا االجتامعية.
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الصبيحي )39( :ألف أردني حصلوا على تقاعد
الضمان من خالل االشتراك االختياري
قــال مديــر املركز اإلعالمي والناطق الرســمي باســم املؤسســة العامة
للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحــي أن املؤسســة كانــت وال ت ـزال
حريصــة عــى اســتمرار املؤمــن عليهــم باالشـراك بالضامن ســواء عىل
مســتوى االشـراك اإللزامي أو من خالل االشـراك االختيــاري لألردنيني
العاملــن خــارج البــاد أو ممــن ال يعملــون يف ســوق العمــل النظامية
داخــل األردن أو لربّــات املنــازل األردنيــات.
وأشــار الصبيحــي أن عــدد املشــركني اختياريــاً بالضــان وصــل
حاليـاً إىل مــا يقــرب مــن ( )70ألــف مشــرك مــن ضمنهــم ()48
ألــف مشــرك مــن الذكــور و( )22ألــف مــن اإلنــاث ،مبينــاً
أن املنتســب للضامن بصفة اختيارية يلتزم بأداء االشـراكات الشــهرية
بنســبة ( )%17.5شــهرياً مــن األجــر املشــرك مبوجبــه ،علـاً أنــه
يُشــرط أن ال يقل األجر الشــهري الذي تؤدى عىل أساســه االشـراكات
عــن املؤمــن عليــه املشــرك اختيارياً ألول مــرة عن الحــد األدىن لألجور
وهــو ( )220دينــار وبســقف أعــى يُحــدد حســب فئتــه العمريــة
وفــق جــدول ملحــق باألنظمــة التأمينيــة الصــادرة مبوجــب قانــون
الضــان االجتامعــي ،أمــا إذا كان للمشــرك اختيارياً اشـراكات ســابقة
بالضــان فيتــم شــموله عىل أســاس أجــره الســابق الذي كانــت تؤدى
عنــه االشـراكات أو عــى أســاس زيــادة هــذا األجــر بنســبة ال تتجــاوز
( )%10ســنوياً عــن كل ســنة مــن الســنوات التــي انقطــع فيهــا
عــن االشـراك ومبــا ال يتجاوز عــر زيادات أو تخفيض هــذا األجر ملرة
واحــدة رشيطــة أن ال يقــل هــذا األجــر عــن ( )%80من أجــره األخري.
وأفاد أن املشرتك اختيارياً يكون مشموالً بأهم تأمني تطبقه مؤسسة
الضــان وهــو تأمني الشــيخوخة والعجــز والوفاة ،بهــدف توفري مظلة
حاميــة اجتامعيــة كرميــة وآمنــه لــه وألرستــه ومتكينــه مــن االســتفادة
من املنافع التأمينية والتقاعدية عند إكامل سن الشيخوخة أو لغايات
الحصــول عــى راتــب التقاعــد املبكــر ،أو االســتفادة من راتــب اعتالل
العجــز الطبيعــي ســواء الــكيل أو الجــزيئ ،باإلضافــة إىل توفــر الحامية

لورثتــه يف حــال وفاتــه وهــو مشــمول بالضــان ،مشـرا ً إىل أن عــدد
املؤمــن عليهــم املشــركني بصفــة اختياريــة ممــن حصلــوا عــى راتــب
التقاعــد زاد عــى ( )39ألــف أردين مــن بينهــم ( )30848مــن
الذكــور و( )8808مــن اإلنــاث.
وأوضــح الصبيحــي أن مقــدم طلــب االشــراك االختيــاري يُعــ ّد
مشــموالً بأحــكام القانــون اعتبــارا ً مــن بدايــة الشــهر الذي تقــدم فيه
بطلــب االشـراك االختيــاري بعــد موافقــة املؤسســة عــى طلبــه ،عــى
أن يتــم تســديد اشـراك الشــهر األول قبــل الخمســة عرش يومـاً األوىل
مــن الشــهر التــايل لتاريخ الشــمول وبخالف ذلــك يعترب الطلــب الغياً،
مبينـاً بــأن الفئــات التــي يحق لها االشـراك بالضــان بصفــة اختيارية
تتمثل بأي أردين ،رشيطة إكامله ســن السادســة عرشة ،ومل يتجاوز سن
الســتني للذكر وســن الخامســة والخمســن لألنثى يف حال كان اشـراكه
بالضــان للمــرة األوىل ،وكذلك املؤمن عليه األردين الذي كان مشــموالً
ســابقاً بالضــان وتم إيقــاف االقتطاع عنــه ،ويرغب بالشــمول مجددا ً
بصفــة اختياريــة ،وهــذا متــاح أيضـاً ملــن أكمــل ســن ( )60للذكــر
وســن ( )55لألنثــى أو تجاوزهــا وله اشـراكات ســابقة إذا مل تكن قد
ســويت حقوقــه بالضــان عــن هــذه االشـراكات.
وأضاف أن املؤسســة اتاحت خدمات االشـراك االختياري لجمهورها
إلكرتونيـاً مبــا فيهــا تعبئة طلب االشـراك مبــارشة من زاويــة الخدمات
اإللكرتونيــة عــى موقعهــا ( )www.ssc.gov.joملــن ليــس
لــه فـرات اشـراك ســابقة بالضــان ،أو مــن خــال التســجيل باملوقــع
اإللكــروين أوالً ملــن لــه فـرات اشـراك ســابقة ومــن ثــم الدخــول عىل
زاويــة الخدمــات اإللكرتونيّــة وتعبئــة طلــب االشـراك ،كــا بإمكانهــم
تحميــل تطبيق الضــان عىل الهاتف الذيك باســم (الضامن االجتامعي
األردين) والقيــام بعمليــة االشـراك ،موضحـاً أن املؤسســة اتاحت أيضاً
تســديد قيمــة االشـراكات الشــهرية املســتحقة لألفـراد واملنشــآت من
خــال خدمــة الدفــع اإللكــروين عــر (إي فواتريكم).
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Amendments to SSC offer possibility to
fund education
Proposed changes come in light of increased higher
education costs

AMMAN — The Social Security
Corporation (SCC) has proposed an
amendment to the SSC Law that allows
those covered by the unemployment
insurance to use their accumulated credit
to fund their children›s education.
SSC Spokesperson Musa Sbeihi told
The Jordan Times on Saturday that the
unemployment insurance covers all
workers in the private sector, noting
that so far there are 692,000 subscribers
covered by this insurance with a total
credit of JD275 million.
The unemployment insurance started in
September of 2011, Sbeihi said, noting
that more than 86,000 subscribers have
benefitted from it so far, reimbursed with
over JD75 million in return for their
unemployment periods.
The proposed amendment came in light
of the increased higher education costs
as well as to increase the benefits of the
unemployment insurance, Sbeihi said,
adding that once it comes into effect,
those covered will be able to withdraw
from their balance to cover the education
costs for their children even while still
employed.
«In 2018 alone, 20,000 subscribers
covered by the unemployment insurance
benefited from the fund, with a total of
JD24 million,» the SCC spokesperson
said, noting that a certain percentage is
given to the insured during each month of
unemployment, depending on their latest
salary and subscription duration.

١٥

Therefore, in the first month of
unemployment, the insured receive 75 per
cent of their latest salary, but the cap on
the amount given is JD555, so even if, for
example, their latest salary was JD1,000,
they will only receive JD555 on the first
month of unemployment, and then
the percentage goes lower each month,
according to Sbeihi.
The insured can benefit from the
unemployment insurance three times
during their subscription to the social
security period, each of which lasts a total
of six months of unemployment.
«Of course, those who do not need to use
the unemployment insurance at all or use
only a little bit of it, and then they retire
and are not under the SCC law whatsoever,
they will receive the total credit in their
account as well as the investment revenues
on that amount,» Sbeihi said.
He added that 1.5 per cent of an insured›s
salary goes to the unemployment
insurance subscription, 1 per cent from
the employee and 0.5 per cent from the
business owner.
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شكر وتقدير
قامت إدارة فرع ضامن الريموك بتكريم موظفي
مديرية املشرتكني لحصولهم عىل املراكز األوىل من
خالل نتائج تقييم االداء
للربع األول من العام الحايل 2019

قامت إدارة فرع ضامن الطفيلة
بتكريم املوظف املتميز السيد أحمد الزغاميم للربع األول
من عام  2019م ،وتكريم املنتدب العسكري املتميز السيد
صخر الشباطات للربع الثاين من عام  2019م.

قام مدير وموظفو املركز اإلعالمي والزمالء الكرام
يف املؤسسة بتقديم واجب العزاء واملواساة إىل
الزميل أنس أبو اشتية بسسب وفاة شقيقه ،إنا
لله وإنا إليه راجعون.

تقدم موظفو املؤسسة بالتهنئة بالسالمة من الزميل
محمد العيطان أمني رس مجلس اإلدارة بعد خروجه
من املستشفى متمنني له الشفاء التام.
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