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عامًا للضمان االجتماعي
الرحاحلة مديرًا
ّ
قــ ّرر مجلــس الــوزراء يف جلســته التــي عقدهــا يــوم االثنــن
املوافــق  ٢٠١٨/١٠/١برئاســة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزّاز
تعيــن الدكتــور حــازم الرحاحلــة مدي ـرا ً عا ّم ـاً للمؤسســة العا ّمــة
للضــان االجتامعــي.
ويــأيت تعيــن الرحاحلــة وفقـاً ألحــكام املادتــن (/6د) و( )8مــن
نظــام التعيــن عــى الوظائــف القياديّــة رقــم ( )23لســنة 2013م
وتعديالتــه ،حيــث حــاز عــى أعــى نتيجــة بــن املرشّ ــحني التســعة
الذيــن تنافســوا لشــغل املنصــب ،وذلــك ضمــن تقييــم اللجنــة
الوزاريّــة املش ـكّلة مبوجــب النظــام التــي قامــت مبقابلــة جميــع
املرتشّ ــحني.
والرحاحلــة يحمــل درجــة الدكتــوراة يف االقتصــاد ولديــه خــرة
تصــل إىل زهــاء  18ســنة يف كل مــن املؤسســة العا ّمــة للضــان
االجتامعــي ،وعــدد مــن الوظائــف القياديّــة واإلرشافيّــة لــدى
مجموعــة مــن الدوائــر الحكوم ّيــة ذات العالقــة يف دول مثــل قطــر
والســعوديّة.

ّ
السقاف رئيسًا لصندوق
استثمار أموال الضمان
كــا قـ ّرر مجلــس الــوزراء تعيــن خلــود محمــد السـقّاف رئيسـاً
لصنــدوق اســتثامر أمــوال الضــان االجتامعــي ،بعــد أن حــازت
عــى أعــى نتيجــة يف تقييــم اللجنــة الوزاريّــة املش ـكّلة مبوجــب
نظــام التعيــن عــى الوظائــف القياديّــة ،حيــث قامــت اللجنــة
الوزاريّــة مبقابلــة عــرة مرشّ ــحني للمنصــب.
وتحمــل سـقّاف درجــة املاجســتري يف االقتصــاد واإلحصــاء ،ولديها
خــرة تزيــد عــن  30عام ـاً يف مجــال العمــل ،وخــرة يف وظائــف
قياديّــة وإرشاف ّيــة لــدى مؤسســات مثــل البنــك املركــزي والبنــك
العــريب ولجنــة التأمينــات األردن ّيــة وغريهــا.
وكان مجلــس الــوزراء قــد أجــرى خــال الفــرة املاضيــة العديــد
مــن التعديــات عــى نظــام التعيــن عــى الوظائــف القياديّــة
لضــان املزيــد مــن الشــفاف ّية وتكافــؤ الفــرص والتنافــس الح ـ ّر
بــن املؤهلــن لشــغل الوظائــف القياديّة(-.ب ـرا)

٢

المدير العام الجديد في سطور..
يحمــل الدكتــور حــازم الرحاحلــة درجــة الدكتــوراة يف االقتصــاد
املــايل مــع مرتبــة الــرف مــن جامعــة دار مشــتات للعلــوم
والتكنولوجيــا يف أملانيــا.
قبيــل تعيينــه يف هــذا املوقــع ،كان الدكتــور الرحاحلــة يعمــل
مديــرا عامــا مســاعدا للسياســات واألبحــاث يف هيئــة املــدن
االقتصاديــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
مجــاالت عملــه تنوعــت عــى الصعيديــن املحــي والخارجــي،
فعــى الصعيــد املحــي عمــل مدرســا يف جامعــة البلقــاء التطبيقيــة
ثــم انتقــل للعمــل مستشــارا اقتصاديــا يف وزارة املاليــة ومنهــا
التحــق مبؤسســة الضــان االجتامعــي للعمــل مدي ـرا للدراســات
والتطويــر ومستشــارا اقتصاديــا للمديــر العــام لنحــو أربع ســنوات
عمــل خاللهــا ضمــن الفريــق املكلــف بدراســة وتعديــل قانــون
الضــان االجتامعــي يف اململكــة ،إضافــة إىل عضويتــه يف العديــد
مــن اللجــان االستشــارية واإلجرائيــة يف املؤسســة.

إىل جانــب ذلــك ،شــارك الرحاحلــة يف العديــد مــن اللجــان
واملبــادرات االس ـراتيجية الوطنيــة ،حيــث كان عضــوا يف اللجنــة
الفنيــة لالس ـراتيجية الوطنيــة للتشــغيل ورئيســا للفريــق الفنــي
االقتصــادي لــدى اللجنــة امللكيــة لتقييــم التخاصيــة يف اململكــة،
وعضــوا يف مجلــس إدارة صنــدوق املعونــة الوطنيــة.
وعــى الصعيــد الخارجــي ،كان الدكتــور الرحاحلــة قبــل عملــه
يف هيئــة املــدن االقتصاديــة ،قــد عمــل خبـرا اقتصاديــا ألكــر مــن
عامــن يف وزارة االقتصــاد والتجــارة يف دولــة قطــر ،ومــن قبلهــا
مستشــارا اقتصاديــا لــدى األمانــة العامــة للمجلــس االقتصــادي
األعــى يف اململكــة العربيــة الســعودية.
تركــزت خــرة الدكتــور الرحاحلــة خــال مســرته العمليــة
الداخليــة والخارجيــة يف مجــاالت السياســة املاليــة والتأمينــات
االجتامعيــة وسياســات ســوق العمــل والتنميــة االقتصاديــة ،ولــه
العديــد مــن املؤلفــات والدراســات املنشــورة يف هــذه املجــاالت.

الضمان تتابع قضية عاملة محطة المحروقات التي
تعرضت للدهس
رصح مديــر املركــز اإلعالمــي والناطــق باســم املؤسســة العامــة
ّ
للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحــي بــأن املؤسســة تتابــع باهتــام
بالــغ قضيــة الســيدة يــرى الدويــك التــي تعمــل لــدى إحــدى
محطــات املحروقــات ،والتــي تع ّرضــت لحادثــة دهــس قبــل أيــام،
وتــم تــداول موضوعهــا يف وســائل اإلعــام ،وترقــد اآلن عــى رسيــر
الشــفاء.
وأضــاف بأنــه ت ـ ّم التحقــق مــن الت ـزام رشكــة محطــة املحروقــات
التــي تعمــل لديهــا بشــمولها بالضــان وفقــاً ألجرهــا املعتمــد يف
الرشكــة ،حيــث تبـ ّـن أنهــا التحقــت بالعمــل لــدى الرشكــة بتاريــخ
 ،2018/7/3وتــم شــمولها بالضــان اعتبــارا ً مــن  2018/7/1وفقــاً
للقانــون ،حيــث يغطّــي تأمــن إصابــات العمــل الــذي تطبقــه
املؤسســة العامــل منــذ اليــوم األول اللتحاقــه بالعمــل.
وأكــد الصبيحــي بــأن املؤسســة ســتقوم بالتح ّقــق مــن مــدى انطباق
مفهــوم إصابــة العمــل عــى الحادثــة التــي تعرضــت لهــا املؤ ّمــن
عليهــا املذكــورة بعــد إبــاغ املؤسسســة رســمياً بالحادثــة مــن قبــل
جهــة العمــل أو مــن ذويهــا ،بحيــث إذا وقــع الحــادث أثنــاء عودتهــا
مــن مــكان عملهــا إىل منزلهــا وفقــاً للتعريــف القانــوين إلصابــة
العمــل ،حيــث عـ ّرف قانــون الضــان إصابــة العمــل بأنهــا( :اإلصابــة
بأحــد أمـراض املهنــة أو اإلصابــة الناشــئة عــن حــادث وقــع للمؤمــن
عليــه أثنــاء تأديتــه لعملــه أو بســببه مبــا يف ذلــك كل حــادث يقــع

لــه خــال ذهابــه لعملــه أو عودتــه منــه رشيطــة أن يكــون ذلــك
بالشــكل املعتــاد أو ان يكــون الطريــق الــذي ســلكه مســارا ً مقبــوالً
للذهــاب للعمــل أو اإليــاب منــه).
وأضــاف بأنــه وفقــاً للقانــون الــذي حــ ّدد مزايــا ومنافــع تأمــن
إصابــات العمــل ،فــإن املؤسســة تلتــزم بنفقــات العنايــة الطبيــة
للمؤمــن عليــه الــذي تعــ ّرض إلصابــة عمــل ،كــا تلتــزم بــرف
البــدالت اليوميــة عــن فــرة تعطلــه عــن العمــل بســبب اإلصابــة،
إضافــة إىل رواتــب العجــز والتعويضــات يف حــال نجــم عــن اإلصابــة
عجــز بنســبة معينــة وذلــك وفقــاً ملــا تقــرره اللجنــة الطبيــة يف
الضــان ،عل ـاً بــأن قانــون الضــان ال مييّــز بــن مؤ ّمــن عليــه أردين
ومؤمــن عليــه غــر أردين لالســتفادة مــن هــذه املزايــا ،مشــرا ً أن
املؤمــن عليهــا املذكــورة ســتحصل عــى كامــل حقوقهــا عــن هــذا
التأمــن يف حــال اعتمــدت املؤسســة الحــادث إصابــة عمــل ،بالرغــم
مــن أنهــا ال تحمــل رق ـاً وطني ـاً.
وشـ ّدد الصبيحــي عــى أهميــة التـزام أصحــاب العمــل بشــمول كل
مــن يلتحــق بالعمــل لديهــم بالضــان وبأجورهــم الحقيقيــة ومنــذ
اليــوم األول اللتحاقهــم بالعمــل وفق ـاً ألحــكام قانــون الضــان ،ملــا
يشــكّله ذلــك مــن حاميــة اجتامعيــة للعامــل وال ســ ّيام يف حــال
تعرضــه لحــوادث وإصابــات العمــل.

٣

الضمان تتسلم تقرير التقييم النهائي لجائزة الملك
عبد اهلل الثاني للتميز

٤

تســلم مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي بالوكالــة
محمــد عــودة ياســن تقريــر التقييــم النهــايئ لجائــزة امللــك عبــد
اللــه الثــاين للتميــز بعــد فــوز املؤسســة بربونزيــة جائــزة امللــك
عبــد اللــه الثــاين لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية وحصولهــا عــى
املرتبــة األوىل للــدورة الثامنــة  2017-2016عــن قطــاع التنميــة
املحليــة واالجتامعيــة ومكافحــة الفقــر عــى مســتوى املؤسســات
والــوزارات الحكوميــة املشــاركة بالجائــزة.
وأشــاد الدكتــور إبراهيــم الروابــدة املديــر التنفيــذي ملركــز امللــك
عبــد اللــه الثــاين للتميــز خــال زيارتــه للمؤسســة العامــة للضــان
االجتامعــي باملســتوى املتقــدم الــذي حققتــه املؤسســة ،مضيفـاً أن
الجائــزة تســعى إىل االرتقــاء مبســتوى أداء املؤسســات والــوزارات
الحكوميــة منــذ نشــأتها عــام  2002بتوجيهــات ملكيــة ســامية
لتجســد املفهــوم الحضــاري للخدمــة املدنيــة ولتحفيــز العاملــن
فيهــا عــى رفــع مســتواها وتجذيــر الشــفافية يف ميادينهــا ،وأن
تعكــس الــوزارات واملؤسســات صــورة األردن املرشقــة لكافــة
املتعاملــن معــه ،ضمــن معايــر موحــدة مســتقاة مــن الرؤيــة
الســامية بالتحديــث ومتفقــة مــع النــاذج العامليــة للتميــز
بــاألداء.
مــن جانبــه عــر املديــر العــام محمــد عــودة ياســن عــن شــكره
املوصــول ملركــز امللــك عبد اللــه الثــاين للتميــز ،مســتعرضاً الجوانب
الفنيــة واإلداريــة التــي طــرأت عــى تطويــر عمــل مؤسســة الضامن
وأبــرز جوانــب التميــز التــي أهلتهــا للحصــول عــى الجائــزة،
مؤكــدا ً عــى اســتمرار املؤسســة باملشــاركة يف الجائــزة يف الســنوات

القادمــة.
وأضــاف الياســن أن مؤسســة الضــان تواكــب الحداثــة والتقــدم
لتطويــر الخدمــة املقدمــة لجمهورهــا ،مشــرا ً إىل أن املؤسســة
تقــوم بإجــراء تقييــم ذايت للخدمــة املقدمــة ،والقيــام بدراســة
رضــا متلقــي الخدمــة بهــدف الوصــول إىل احتياجــات وتطلعــات
جمهورهــا.
بــدوره أشــار املســاعد للفــروع رئيــس فريــق الجائــزة يف املؤسســة
عبــد ربــه الحباشــنة إىل أن مؤسســة الضــان حرصــت عــى تطويــر
خدماتهــا وتنويعهــا واســتحداث مبــاين جديــدة توائــم احتياجــات
وتوقعــات متلقــي الخدمــة ،مبين ـاُ أن املؤسســة قامــت مبراجعــة
تقريــر الجائــزة الســابقة والعمــل عــى تحســن نقــاط الضعــف
فيهــا والرتكيــز عــى نقــاط القــوة.
ويذكــر أن جائــزة امللــك عبــد اللــه الثــاين للتميــز تعمــل عــى
افــراز النتائــج مــن خــال ســتة معايــر أساســية وهــي :معيــار
القيــادة ،ومعيــار التخطيــط االسـراتيجي ،ومعيــار األفـراد ،ومعيــار
الــركاء واملــوارد ،ومعيــار العمليــات والخدمــات ،ومعيــار نتائــج
متلقــي الخدمــة .وتســعى املؤسســة دامئــاً إىل االرتقــاء بدورهــا
مــن خــال مســتوى الخدمــات املقدمــة للمؤمــن عليهــم ورســالتها
االجتامعيــة وانجــاح توجهاتهــا مبــا ينعكــس إيجاب ـاً عــى مصالــح
املؤمــن عليهــم وحقوقهــم وإيــاء خدمــة الجمهــور الدرجــة
العاليــة مــن األهميــة.

الضمان تعصف ذهنيًا حول واقع السالمة والصحة
المهنية في قطاع المطاعم والفنادق
مؤمن عليه أردني في
( )33.9إصابة عمل لكل ألف
ّ
هذا القطاع

نظمــت املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي جلســة عصــف
ذهنــي حــول (واقــع الســامة والصحــة املهنيــة يف قطــاع املطاعــم
والفنــادق) للخــروج مبقرتحــات وتوصيــات مــن شـأَنها الوصــول إىل
توافقــات وتفاهــات مــع كافــة األط ـراف ذات العالقــة لتعزيــز
حاميــة القــوى العاملــة وتشــجيع املنشــآت عــى االهتــام بهــذا
املجــال مــن خــال توفــر كافــة الوســائل التــي تلــزم يف تأمــن
الحاميــة وتوفــر بيئــة عمــل مريحــة وآمنــه للعاملــن لديهــا،
واالســهام يف ترســيخ ثقافــة الســامة والصحــة املهنيــة يف املجتمــع،
ورفــع مســتوى الوعــي بقضايــا الســامة املهنيــة لــدى املجتمعــات
املحليــة واملنشــآت واألف ـراد.
وشــارك يف الجلســة ممثلــون عــن كافــة الــركاء واألطــراف
املعنيــة بهــذا القطــاع وزارة العمــل ،ووزارة الصحــة ،ووزارة
الصناعــة والتجــارة ،وغرفــة تجــارة األردن ،وغرفــة تجــارة عــان،
وغرفــة صناعــة األردن ،وغرفــة صناعــة عــان ،واتحــاد نقابــات
عــال األردن ،ونقابــة أصحــاب املطاعــم والحلويــات األردنيــة،
والنقابــة العامــة للعاملــن يف الصناعــات الغذائيــة ،والنقابــة
العامــة لتجــار املــواد الغذائيــة ،وجمعيــة املطاعــم الســياحية
األردنيــة ،ومعهــد الســامة والصحــة املهنيــة ،واملؤسســة العامــة
للغــذاء والــدواء ،وأمانــة عــان الكــرى ،واملركــز الوطنــي لحقــوق
اإلنســان ،ومنظمــة العمــل الدوليــة ،ومركــز الفينيــق للدراســات،
وأمانــة عــان الكــرى ،ومكتــب املنســق الحكومــي لحقــوق
اإلنســان ،واملديريــة العامــة للدفــاع املــدين ،ومرشفــو الســامة
والصحــة املهنيــة يف الفنــادق واملطاعــم الكــرى ،وعــدد مــن

الجهــات ذات العالقــة.
وقــال مديــر املركــز اإلعالمــي مــوىس الصبيحــي خــال افتتاحــه
الجلســة مندوبــاً عــن مديــر عــام املؤسســة إننــا يف مؤسســة
الضــان ال نـزال ننظــر باهتــام بالــغ إىل أوضــاع الســامة والصحة
املهنيــة يف منشــآت األعــال ،ويف مختلــف القطاعــات ولكــن
تركيزنــا واهتاممنــا أكــر يف القطاعــات التــي يتكــرر فيهــا وقــوع
حــوادث العمــل وترتفــع فيهــا معــدالت إصاباتــه ومنهــا قطاعــات
الصناعــات التحويليــة ،واإلنشــاءات ،واملطاعــم والفنــادق.
وأكــد عــى أهميــة تكاتــف جميــع الجهــود الرســمية واألهليــة
والعامليــة والنقابيــة والغــرف الصناعيــة والتجاريــة والقطاعــات
التعليميــة للمســاهمة يف بنــاء ثقافــة ســامة وصحــة مهنيــة
يف مجتمعنــا األردين فهــذه الجهــات تتحمــل جــزءا ً كبــرا ً مــن
املســؤولية للمســاهمة بهــذه الجهــود واقــراح ووضــع الحلــول
ومعالجــة املخاطــر وتقليــل اإلصابــات ،وال ســيام يف ضــوء تجربــة
املؤسســة التــي كشــفت عــن مــؤرشات مرتفعــة لحــوادث
وإصابــات عمــل يف ســوق العمــل ،تقلــل إنتاجيــة اإلنســان
العامــل ،ولهــا تأثــر بالــغ عــى االقتصــاد الوطنــي بكلفهــا املبــارشة
وغــر املبــارشة ،عــدا عــن آثارهــا املعنويــة والنفســية الســلبية
عــى األفــراد واملؤسســات.
وأوضــح الصبيحــي بــأن التـزام املنشــآت بتطبيــق رشوط ومعايــر
الســامة املهنيــة ينطــوي عــى أهميــة كــرى تتمثــل بتحســن
االمتثــال لترشيعــات الســامة والصحــة املهنيــة املحليــة ،وانخفاض
يف املخاطــر املهنيــة وحــوادث العمــل ،وزيــادة ثقــة العاملــن...
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 ..بإج ـراءات املنشــأة لحاميتهــم ،باإلضافــة إىل تحســن التأهــب
لحــاالت الطــوارئ ،وتحســن االنتــاج والربحيــة ،واملنافســة عــى
جائــزة التميــز يف الســامة والصحــة املهنيــة التــي متنحهــا مؤسســة
الضــان ســنوياً للمنشــآت املتميــزة يف هــذا املجــال.
وبــن بــأن عقــد مثــل هــذه الجلســات الحواريــة حــول واقــع
الســامة والصحــة املهنيــة يف قطــاع املطاعــم والفنــادق يعتــر
مه ـاً جــدا ً للتحــاور حــول القضايــا واملشــاكل التــي تواجــه هــذا
القطــاع خصوص ـاً يف مجــال الســامة والصحــة املهنيــة ،والبحــث
عــن الطــرق املناســبة إليجــاد بيئــة عمــل أكــر أمان ـاً للعاملــن،
وعــن الــدور الــذي ميكــن أن تقــوم فيــه كل جهــة مــن الجهــات
املشــاركة لتحقيــق هــذا الهــدف.
وأشــار بــأن مؤسســة الضــان تُع ـ ّد مــن أهــم الجهــات املعنيــة
بإصابــات العمــل والســامة املهنيــة؛ بصفتهــا الجهــة الوحيــدة
التــي تطبــق تأمــن إصابــات العمــل وتتــوىل تقديــم العنايــة
الطبيــة للمصابــن مــن املؤمــن عليهــم واملنافــع التأمينيــة مــن
رواتــب وتعويضــات مرتبطــة بهــذا التأمــن؛ لــذا فهــي معنيــة
بوضــع معايــر واضحــة ومحــددة فيــا يتعلــق بإصابــات العمــل
ومفاهيــم الســامة املهنيــة الوقائيــة ،ليــس فقــط الرتفــاع كلفتهــا
املاديــة ،وإمنــا ألن املؤسســة معنيــة أساس ـاً بضــان توفــر أجــواء
صحيــة وســليمة داخــل مواقــع العمــل؛ ألنهــا تتعامــل مــع أهــم
رأس مــال وطنــي ،أال وهــو االنســان العامــل ،ومــن هنــا يــأيت
التشــديد عــى االلتــزام بترشيعــات الضــان يف مجــال إصابــات
العمــل والســامة املهنيــة.

وأضــاف الصبيحــي أن املؤسســة تســعى جاهــدة مــن أجــل
أن يظــل موضــوع الســامة والصحــة املهنيــة حــارضا ً يف وســائل
اإلعــام ،وموضــع اهتاممهــا الدائــم؛ لتحفيــز كافــة املنشــآت
اإلنتاجيــة يف ربــوع الوطــن عــى توفــر كافــة متطلبــات ورشوط
الســامة والصحــة املهنيــة للعاملــن لديهــا ،وصــوالً إىل نتيجــة
«صفــر» مــن حــوادث العمــل ،وهــو هــدف ليــس مســتحيالً ،إذا
توفــرت لدينــا اإلرادة ،وكنــا مؤمنــن بأهميــة حاميــة اإلنســان
العامــل والحفــاظ عــى ســامته لــي يظــل قــادرا ً عــى العطــاء
واإلنتــاج ،متمتع ـاً بظــروف عمــل صحيــة وآمنــة .وبــن أن عــدد
املطاعــم مبختلــف تصنيفاتهــا يف اململكــة يُقـ ّدر بحــوايل ( 20ألــف)
مطعــم املسـ ّجل منهــا يف الضــان حــوايل ( )%50فقــط ،وأن عــدد
العاملــن يف نفــس القطــاع يـراوح مــا بــن( )130-110ألــف عامــل
وعاملــة ميثــل املشــمولون منهــم بالضــان حــوايل ( 43ألــف)
عامــل بنســبة تصــل إىل حــوايل ( )%40فقــط .مضيفــاً أن عــدد
الفنــادق املص ّنفــة (حســب النــرة اإلحصائيــة لــوزارة الســياحة
 )2018بلــغ  580فندق ـاً ،وأن العــدد اإلجــايل للعاملــن يف قطــاع
الفنــادق بلــغ ( )19659عامــل (األردنيــون منهــم  17567بنســبة
.)%89
وأكــد الصبيحــي أن تطبيــق تأمــن إصابــات العمــل يف هــذه
القطاعــات الحيويــة ســيوفّر للعاملــن الحاميــة منــذ اليــوم األول
لشــمولهم بالضــان وميكّنهــم بالتــايل مــن االســتفادة مــن املنافــع
التــي يوفرهــا هــذا التأمــن للقــوى العاملــة مــن عنايــة طبيــة
للمصــاب :وتشــمل تكاليــف العــاج ونفقــات االنتقــال مــن....

...مــكان العمــل أو الســكن إىل جهــة العــاج والعكــس كــا
تشــمل الخدمــات والتجهيــزات الطبيــة والتأهيليــة والبــدالت
اليوميــة بنســبة ( )%75مــن أجــر العامــل املشــمول عــى أساســه
بالضــان عــن كل يــوم يتعطــل فيــه عــن العمــل بســبب اإلصابــة،
ورصف الرواتــب يف حــال كانــت نســبة العجــز الناتــج عــن اإلصابــة
 %30فأكــر ،أو يف حــال الوفــاة الناشــئة عــن اإلصابــة ،وتخصيــص
التعويــض يف حــال كانــت نســبة العجــز أقــل مــن  .%30وأوضــح
أن إصابــة العمــل ت ُعـ ّرف عــى أنهــا اإلصابــة بأحــد أمـراض املهنــة
الــواردة يف جــدول األمــراض املهنيــة امللحــق بقانــون الضــان
االجتامعــي ،أو أي أمــراض أخــرى يقــرر مجلــس إدارة مؤسســة
الضــان إضافتهــا لهــذا الجــدول ،أو اإلصابــة الناجمــة عــن حــادث
وقــع للمؤمــن عليــه أثنــاء تأديتــه لعملــه أو بســببه مبــا يف ذلــك
كل حــادث يقــع لــه خــال ذهابــه لعملــه أو عودتــه منــه رشيطــة
أن يكــون ذلــك بالشــكل املعتــاد أو أن يكــون الطريــق الــذي
ســلكه مســارا ً مقبــوالً للذهــاب للعمــل أو اإليــاب منــه.
وأضــاف نواجــه مشــكلة عــدم امتثــال أصحــاب املطاعــم لقانــون
الضــان االجتامعــي ،مبــا يعــرف بالتهــرب مــن الشــمول بالضــان
أو مــا يســمى بـ(ظاهــرة التهــرب التأمينــي) والتــي تؤثــر ســلباً عىل
مســتوى الحاميــة والدميومــة ومــن صــور عــدم االمتثــال؛ عــدم
شــمول العاملــن بالضــان ،أو شــمول جــزء مــن العاملــن فقــط
وتــرك البقيــة بــا ضــان ،أو عــدم اإلفصــاح عــن األجــور الحقيقيــة
للعاملــن ،وشــمول العاملــن عــى غــر أجورهــم الحقيقيــة ،أو
تحميــل العامــل كامــل كلفــة االشـراك بالضــان ،عــدا عــن عــدم
توفــر بيئــة ســامة وصحــة مهنيــة مالمئــة للعاملــن ،وهــذا التهرب
يؤثــر ســلباً عــى حاميــة العاملــن ويحرمهــم مــن االســتفادة مــن
منافــع ثانيــة يف ظــل تعرضــه لحــوادث واصابــات العمــل.
وقــدم مديــر إدارة اصابــات العمــل والســامة املهنيــة فــراس
شــطناوي رشحــاً عــن واقــع اصابــات العمــل والســامة املهنيــة
يف قطــاع املطاعــم والفنــادق مبينـاً أن األســباب الجذريــة لوقــوع
الحــوادث تتمثــل يف ضعــف التــزام إدارات املنشــآت بالســامة
والصحــة املهنيــة ،وعــدم كفــاءة التدريــب بهــذا الجانــب يف
املنشــآت ،إضافــة إىل ضعــف الــدور الرقــايب للجهــات املعنيــة
يف الســامة والصحــة املهنيــة ،وعــدم وجــود سياســة واضحــة أو
اســراتيجية ســامة وصحــة مهنيــة يف األردن.
وأضــاف أن قانــون الضــان االجتامعــي عــ ّزز حاميــة الطبقــة
العاملــة والحفــاظ عــى ســامة العاملــن بإلـزام املنشــآت بتوفــر
متطلبــات ورشوط الســامة والصحــة املهنيــة وأدواتهــا يف مواقــع
العمــل ،ووضــع عقوبــات عــى املنشــآت املخالفــة تتمثــل بزيــادة
نســبة اشــراكات تأمــن إصابــات العمــل بحــد أعــى يصــل إىل
( )%4بــدالً مــن ( )%2مــن أجــور العاملــن املؤمــن عليهــم ،عــى

أن يعــاد النظــر بالزيــادة املقــررة عــى اشـراكات إصابــات العمــل
بعــد مــرور ( )12شــهرا ً عــى األقــل.
وكشــف أن عــدد إصابــات العمــل يف قطــاع املطاعــم والفنــادق
وفقـاً للتقريــر التحليــي إلصابــات العمل لعــام  2016بلــغ ()1214
إصابــة عمــل بنســبة ( )%11مــن إجــايل إصابــات العمل املسـ ّجلة
يف الضــان لعــام  2016والبالغــة ( )11075إصابــة عمــل لجميــع
القطاعــات ،وســ َّجل هــذا القطــاع ثــاين أعــى معــ ّدل يف وقــوع
إصابــات العمــل مــن حيــث القطاعــات االقتصاديــة مبعـ ّدل وقــوع
 27.2إصابــة لــكل ألــف مؤ ّمــن عليــه ،كــا بلــغ أعــى معــ ّدل
لوقــوع إصابــات العمــل بــن األردنيــن العاملــن يف هــذا القطــاع
 33.9إصابــة عمــل لــكل ألــف مؤ ّمــن عليــه أردين.
وخلصــت جلســة العصــف الذهنــي إىل مجموعــة مــن التوصيات
عــى النحــو اآليت؛ اإلجــاع عــى رضورة االمتثــال للقانـــون
بشــمول كافــة العاملــن يف قطــاع املطاعــم والفنــادق بالضــان
االجتامعــي وبأجورهــم الحقيقيــة ،وتكثيــف زيــارات الضــان
عــى قطــاع املطاعــم والفنــادق للتحقــق مــن امتثالهــا ألحــكام
قانــون الضــان وشــمولها لكافــة العاملــن فيهــا مبظلــة الضــان،
العمــل عــى إلحــاق العاملــن يف هــذا القطــاع بــدورات تدريبيــة
حــول الســامة والصحــة املهنيــة يف بيئــة العمــل ،إلـزام املؤسســات
واملنشــآت بتوفــر تدابــر الســامة والصحــة املهنيــة للعاملــن
لديهــا ،والتعــاون بــن جميــع األطـراف ذات العالقــة مــع مؤسســة
الضــان االجتامعــي يف موضــوع التوعيــة وتثقيــف منتســبيها
والعاملــن لديهــم بالســامة والصحــة املهنيــة يف القطــاع ،وتكثيــف
الورشــات التوعويــة وتوزيــع املنشــورات املتعلقــة بقطــاع املطاعــم
والفنــادق.

٧

الصبيحي :أصحاب العمل الخاضعون ألنظمة تقاعدية
إلزامية ال يخضعون للضمان اإللزامي
أوضــح الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضــان
االجتامعــي مــوىس الصبيحــي بــأن قانــون الضــان
االجتامعــي ألــزم أصحــاب العمــل العاملــن يف
ُمنشــآتهم وكذلــك العاملــن لحســابهم الخــاص
والــركاء املتضامنــن العاملــن يف منشــآتهم
بالشــمول بالضــان ،أســو ًة بالعاملــن لديهم
وذلــك مــن أجــل توفــر الحاميــة االجتامعية
لهــم ومتكينهــم مــن االســتفادة مــن املنافــع
التأمينيــة والتقاعديــة التــي تض ّمنهــا قانــون
الضــان االجتامعــي ،حيــث تشــملهم يف هــذه
الحالــة كافــة التأمينــات املطبّقــة وهــي :تأمــن
إصابــات العمــل ،وتأمــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة ،وتأمني
األمومــة ،وتأمــن التعطــل عــن العمــل.

وأضــاف بــأن مؤسســة الضــان بــدأت مرحلــة شــمول أصحــاب
العمــل إلزاميــاً مبظلتهــا يف  2015/1/1حيــث تــ ّم
شــمول حــوايل  14500صاحــب عمــل فقــط حتــى
اآلن.
وبــن الصبيحــي بــأن أصحــاب العمــل
ّ
الخاضعــن ألحــكام أي أنظمــة تقاعديــة
إلزاميــة أخــرى مثــل األنظمــة التقاعديــة
للنقابــات املهنيــة ال يتــم شــمولهم ضمــن
هــذه املرحلــة بالضــان اإللزامــي ،وإمنــا
يُتــاح لألردنيــن منهــم فقــط االشــراك اختياريــاً
بالضــان كأفــراد ويشــملهم يف هــذه الحالــة تأمــن
الشــيخوخة والعجــز والوفــاة.

الضمان توزع حقائب مدرسية وقرطاسية في الشوبك
نفّــذت املؤسســة العامــة للضــان
االجتامعــي مــن خــال فريــق املســؤولية
املجتمعيــة وبالتعــاون مــع مديريــة
الرتبيــة والتعليــم للــواء الشــوبك وجمعية
أجيــال الشــوبك التنمويــة مبــادرة خرييّــة
تطوعيّــة لتوزيــع «الحقائــب املدرســية»
بتــرع ومبــادرة مــن موظفيهــا ،حيــث
قــام فريــق مــن املؤسســة بتوزيــع
حقائــب مدرســية تتضمن جميــع األدوات
القرطاســية عــى طلبــة مــدارس مختلفــة
يف لــواء الشــوبك واألطفــال مــن مــرىض

٨

الرسطــان يف مستشــفى امللكــة رانيــا
لألطفــال يف مدينــة الحســن الطبيــة يف.
وأكّــدت املؤسســة أن هــذه املبــادرة
تــأيت كنــوع مــن التكافــل واملســؤولية
املجتمعيــة للمؤسســة وموظفيهــا تجــاه
الطلبــة الفقــراء واملســاهمة بتزويدهــم
بالحقائــب وســد حاجتهــم من القرطاســية
لتخفيــف األعبــاء الحياتيــة عــن كاهــل
ذويهــم ،وحرصـاً منهــا عىل تجســيد معاين
التعــاون والتكافــل بــن أبنــاء املجتمــع
الواحــد ،واســتجابة لحاجــات املجتمــع

«هل تعلم» ؟؟؟

املحــي وشــعورا ً مــع األرس الفقــرة يف ظــل
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة الراهنــة،
باإلضافــة إىل تجســيدها لحالــة التشــارك ّية
بــن املؤسســات الوطنيــة واملجتمعــات
املحل ّيــة مــن خــال تقديــم املســاعدات
لقاطنــي املناطــق األشــد فق ـرا ً.
يُذكــر أن املؤسســة شــكّلت فريقــاً
للمســؤولية املجتمعيــة يتــوىل تنفيــذ
أنشــطة تطوعيــة يف عــ ّدة مجــاالت يف
املجتمــع بالتعــاون مــع املركــز اإلعالمــي
يف املؤسســة.

 -1أن نســبة االش ـراكات التــي تدفعهــا املنشــأة يف القطــاع الخــاص لشــمول العامــل بالضــان هــي  %21.75يتحمــل منهــا صاحــب العمــل %14.25
ويتحمــل العامــل  %7.5مــن األجــر الشــهري الخاضــع للضــان ،مــن ضمنهــا نســبة اش ـراكات بــدل تأمــن األمومــة التــي يتحملهــا صاحــب العمــل
وبواقــع  %0.75مــن أجــور املؤمــن عليهــم العاملــن لديــه.
 -2أن مــن رشوط اســتحقاق املؤمــن عليهــا لبــدل إجــازة االمومــة أن تكــون مشــمولة بأحــكام القانــون لســتة أشــهر متصلــة دون انقطــاع عــى األقــل
قبــل بــدء اجــازة األمومــة وذلــك مــن خــال عملهــا لــدى منشــأة بالقطــاع الخــاص  ،وأن تثبــت الــوالدة بشــهادة والدة أو وفــاة صــادرة عــن دائــرة
األحــوال املدنيــة.
 -3أنــه يــرف للمؤمــن عليهــا العاملــة يف القطــاع الخــاص يف حــال انطبقــت عليهــا الــروط بــدال يعــادل أجرهــا وفقـاً آلخــر أجــر خاضــع لالقتطــاع
عنــد بــدء إجــازة األمومــة ،وذلــك عــن كامــل مــدة إجــازة االمومــة املحــددة يف قانــون العمــل النافــذ (حاليـاً  70يومـاً).
 -4أن إجــازة االمومــة املمنوحــة للمؤمــن عليهــا تع ـ ّد مــدة خدمــة فعليــة لغايــات شــمولها بأحــكام قانــون الضــان االجتامعــي ،وبالتــايل ملزمــة
املنشــأة باســتمرار شــمولها بأحــكام القانــون خــال فــرة إجــازة االمومــة.

الضمان االجتماعي تطلق حسابها الرسمي على
(تويتر)

أطلقــت املؤسســة العامــة للضــان
االجتامعــي حســابها الرســمي عــى موقــع
التواصــل االجتامعــي (تويــر) باســم
«املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي»
وعــى الرابــط
.https://twitter.com/SSC_Jordan
ويــأيت إطــاق هــذا الحســاب يف إطــار
اهتــام املؤسســة بالتواصــل املبــارش مــع
جمهورهــا وتنفيذهــا برنامجــاً متطــورا ً
للتواصــل الف ّعــال مــع الجميــع ،ووضعهــم
بصــورة املســتجدات والتحديثــات فيــا
يتعلــق بقضايــا الضــان االجتامعــي أوالً
بــأول ،واالســتفادة مــن وســائل اإلعــام
الحديثــة يف نــر الثقافــة التأمينيــة بــن
جمهورهــا ،وفتــح قنــاة جديــدة للحــوار
والتوعيــة ،بشــكل أكــر فاعليــة.
وأشــار مديــر املركــز اإلعالمــي الناطــق
الرســمي باســم املؤسســة مــوىس
الصبيحــي إىل أهميــة اســتخدام وســائل
االتصــال واإلعــام الحديثــة مــن أجــل
الوصــول إىل مختلــف قطاعــات املشــركني

بالضــان واملجتمــع بشــكل عــام ،مؤكــدا ً
بــأن هــذه القنــاة التواصليــة ستســمح لنــا
بفتــح فضــاءات لتبــادل الــرؤى واألَفــكار،
وإِتاحــة املجــال ألن نســتمع لتســاؤالت
املواطنــن مبــارش ًة وبأَقــر وقــت ،مضيفـاً
أن مواقــع التواصــل بأَدواتهــا العرصيــة
تســاعد عــى إِعطــاء مــؤرش ملــدى رضــا
الجمهــور عــن أَي فعال ّيــات أَو مبــادرات
أَو تو ُّجهــات ت َصــ ُدر عــن املؤسســة.
وأكــد الصبيحــي أن حســاب املؤسســة
عــى (تويــر) إىل جانــب صفحتهــا عــى
الفيــس بــوك ســيعزز أيضــاً تواصــل
املؤسســة مــع املغرتبــن األردنيــن،
ويــأيت ذلــك إميانــاً مــن املؤسســة
بأَهميــة التواصــل مــع هــذه الفئــة مــن
أبنــاء الوطــن ،وحثّهــم عــى االشــراك
االختيــاري ،وتزويدهــم باملعلومــات عــن
هــذا االشــراك ،وكيفيــة تقديــم طلبــات
االنتســاب االختيــاري.
ودعــا الصبيحــي كافــة الجمهــور األردين
املقيــم داخــل اململكــة وخارجهــا إىل

التواصــل والتفاعــل مــع حســاب املؤسســة
عــى موقــع التواصل االجتامعــي (تويرت) و
(الفيــس بــوك) للتعــرف عــى آخــر األَخبار
واملســتجدات التــي يشــهدها الضــان،
إِضافـ ًة إِىل تلقــي أســئلتهم واستفســاراتهم
حــول مختلــف قضايــا الضــان التــي
تحظــى باهتــام ومتابعــة مــن قبــل
املؤسســة ،كــا ويتضمــن الحســاب أحدث
البيانــات واألخبــار والتقاريــر التــي تصــدر
عــن املؤسســة ،إضافــة إىل الدراســات
واإلعالنــات والحمــات اإلعالميــة التــي
تطلقهــا ،وكذلــك الرســائل االرشــادية،
واملــواد التوعويــة.
يُذكــر أن هنــاك فريقــاً مــن املركــز
االعالمــي باملؤسســة يقــوم بــاإلرشاف
عــى حســاب املؤسســة عــى (تويــر)
وصفحتهــا عــى الفيــس بــوك والتواصــل
مــع الجمهــور واإلجابــة عــى كافــة
أســئلتهم واستفســاراتهم.

٩

َّ
«الضمان» تستضيف ورشة عمل إقليمية حول
«تحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي ونظام االلتزام بتأديتها»

ُؤسســة العامــة للضَّ ــان االجتامعــي فعاليــات ورشــة
انطلقــت يف امل َّ
عمــل إقليميــة حــول «تحصيــل اشـراكات الضــان االجتامعــي ونظــام
االلت ـزام بتأديتهــا» وذلــك بالتعــاون مــع الجمعيــة الدوليــة للضــان
االجتامعــي ( )ISSAومقرهــا جنيــف وبالتنســيق مــع مكتــب ارتبــاط
الــدول العربيــة الــذي تســتضيفه املؤسســة والتابــع للجمعيــة.
وشــارك يف الورشــة التــي اســتمرت ملــدة ثالثــة أيــام خــال الفــرة
الواقعــة مــا بــن  2018/9/6-4إضافــة إىل األردن ممثلــون عــن هيئــات
الضــان االجتامعــي والتأمينــات االجتامعيــة يف كل مــن الســعودية
والســودان وليبيــا وفلســطني وتونــس،
الكويــت وســلطنة ُعــان ُّ
وتناقــش الورشــة عــدة أوراق عمــل يقدمهــا مجموعــة مــن الخ ـراء
العــرب يف مجــال اشــراكات الضــان االجتامعــي ونظــام االلتــزام
بتأديتهــا.
وقــال مديــر عــام امل ُؤسســة بالوكالــة محمــد عــودة خــال افتتاحــه
للورشــة إن عقــد مثــل هــذه الــورش الخاصــة بتطبيــق األدلــة
االسرتشــادية للجمعيــة الدوليــة للضــان االجتامعــي وخاصــة فيــا
يتعلــق بتحصيــل االشــراكات ونظــام االلتــزام بتأديتهــا يكتســب
أهميــة خاصــة وذلــك لالرتبــاط الوثيــق فيــا بينهــا وبــن زيــادة كفــاءة
تحصيــل االش ـراكات ودميومــة نظــم التأمينــات االجتامعيــة وقدرتهــا
عــى تأديــة الخدمــات واملنافــع التأمينيــة املختلفــة.
وأشــار عــودة إىل أن املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي متتلــك
تجربــة غنيــة يف تطبيــق العديــد مــن هــذه األدلــة االسرتشــادية
ملجموعــة مــن أنشــطتها التشــغيلية املختلفــة مــا أدى اىل رفــع ســوية
أداء هــذه األنشــطة ،وأكــد عــى أهميــة زيــادة روابــط االخ ـ ّوة بــن
االشــقاء العــرب مــن خــال عقــد األنشــطة املختلفــة التــي تســاهم
يف التعــاون العــريب املشــرك يف مجــال الضــان االجتامعــي وتبــادل
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الخــرات املختلفــة فيــا بينهــا.
وبــن عــودة أن هــذه الورشــة تناقــش أفضــل الخيــارات املتاحــة
ّ
للقيــام بتطبيــق مبــادئ (اإليســا) التوجيهيــة الخاصــة بتحصيــل
االشـراكات ونظــام االلتـزام بتأديتهــا ،والصــادرة عــن الجمعيــة الدوليــة
للضــان االجتامعــي التــي طُــورت مــن قبــل اللجــان الفنيــة واألمانــة
العامــة للجمعيــة الدوليــة للضــان االجتامعــي بالتشــاور مــع خ ـراء
ومنظــات دوليــة وأعضــاء الجمعيــة يف جميــع أنحــاء العــامل وذلــك
بهــدف معالجــة االختــاالت وتطبيــق نظــام فعــال وكفــؤ لتحصيــل
االشــراكات وااللتــزام بتأديتهــا ،والوصــول لحلــول ناجعــة للتغلــب
عــى املشــاكل وتبــادل الــدروس املســتفادة ،وكذلــك العمــل عــى
رفــع مســتوى وعــي وكفــاءة مؤسســات الضــان االجتامعــي واإلدارات
املســؤولة عــن نظــام االشـراكات وأثــر ذلــك عــى الضــان االجتامعــي
ككل.
وأشــار مديــر املكتــب اإلقليمــي للجمعيــة الدوليــة للضَّ ــان
الصبيحــي إىل أن املكتــب
االجتامعــي للــدول العربيــة الدكتــور بســام ّ
يحــرص عــى تنظيــم العديــد مــن ورش العمــل حــول مختلــف
املوضوعــات التــي تخــص قضايــا التأمينــات والضَّ ــان االجتامعــي
واالش ـراكات وســبل تأديتهــا بهــدف تبــادل الخ ـرات والتجــارب بــن
مؤسســات الضّ ــان والتأمينــات االجتامعيــة العربيــة مبــا ينعكــس
ايجاب ـاً عــى تطويــر الخدمــات واإلج ـراءات واآلليــات املتبعــة لديهــا
وبالتــايل االرتقــاء بعملهــا مــن خــال تبــادل التجــارب الناجحــة
واالطــاع عليهــا واالســتفادة منهــا ،مضيفــاً بــأن تبــادل الخــرات
والدراســات واملعلومــات املتعلقــة بالضــان لهــا دور فاعــل يف بنــاء
قــدرات هــذه املؤسســات وزيــادة فعاليتهــا.

الضمــان :خــروج المــرأة مبكــرًا مــن ســوق
العمــل يؤرقنــا ويضعــف حمايتهــا
الصبيحي :دور حيوي لربامج الضامن يف الحد من الفقر و( )90مليون دينار نفقات
تقاعدية وتأمينية شهرية حالياً
( )221ألف متقاعد ضامن بفاتورة شهرية  87مليون دينار
ُؤسســة العامــة للضَّ ــان
نظّــم املركــز اإلعالمــي يف امل َّ
االجتامعــي مجموعــة مــن الجلســات الحواريّــة
حــول مختلــف قضايــا الضَّ ــان االجتامعــي يف كل
مــن محافظــة اربــد ولــواء الرمثــا ومحافظــة املفــرق
والتــي شــارك فيهــا ممثلــون عــن الجمعيــات واملراكز
وهيئــات ومؤسســات املجتمــع املحــي ،والــوزارات
واملؤسســات الرســميّة والخاصــة.

محافظة اربد /الرمثا

وتض ّمنــت الجلســة الحواريــة التــي ادارهــا مديــر
فــرع ضــان الريمــوك محمــد الطعــاين ثــاث أوراق
عمــل ،األوىل تحــت عنــوان «الضــان االجتامعــي
ودوره يف الحاميــة االجتامعيــة» قدمهــا مديــر
املركــز اإلعالمــي والناطــق الرســمي باســم املؤسســة
العامــة للضــان االجتامعــي مــوىس الصبيحــي الــذي أكــد أن الضــان
االجتامعــي الشــامل يصــب يف مصلحــة الجميــع مــن أصحــاب عمــل
توســعت مظلــة الحاميــة
وعاملــن وأُ َس ،واقتصــاد وطنــي ،وأنــه كلــا ّ
التــي يوفرهــا الضــان ،زادت فــرص التمكــن وفــرص التحفيــز
واالســتقرار يف ســوق العمــل ،وخاصــة للقــوى العاملــة األردنيــة.
وبــن الصبيحــي أن برامــج وتأمينــات الضــان االجتامعــي تعــزز
التنميــة وترفــع مســتوى الحاميــة االجتامعيــة مــن خــال توفــر مــا
يســمى بأمــن الدخــل ســواء املؤقــت أو الدائــم مــا يحافــظ عــى
إنفــاق أبنــاء املجتمــع واألرس ،موضحــاً أن مؤسســة الضــان مــن

املؤسســات الوطنيــة التــي ســيكون لهــا دور مبــارش يف خفــض نســبة
الفقــر يف الدولــة مــن  %14إىل  %8بحلــول  2025وفقـاً لتوجهــات الدولة
وأهدافهــا ،كاشــفاً أن إحــدى دراســات الضــان أثبتــت بــأن الدخــل
التقاعــدي يســهم يف الحــد مــن الفقــر يف املجتمــع األردين بنســبة %7.7
إذ لــوال وجــود الدخــل التقاعــدي لكانــت نســبة الفقــر قفــزت مــن
النســبة الحاليــة  %14.4إىل .%22.1
وأكــدت مديــر إدارة مكتــب اللجــان التأمينيــة والطبيــة يف مؤسســة
الضَّ ــان االجتامعــي مــي القطاونــة خــال طرحها لورقــة العمــل الثانية
التــي تطرقــت إىل «املنافــع التأمينيــة يف قانــون الضــان االجتامعــي»
أن قانــون الضــان االجتامعــي ســاوى بــن الرجــل واملــرأة يف الحقــوق
وااللتزامات ،ســواء فيمــــا يتعلـــق بالرواتــب التقاعدية
بشــتى أشــكالها( :شــيخوخة ،وجــويب ،مبكــر ،عجــز،
وفــاة) ،أو فيــا يتعلــق بخدمــات تأمــن إصابــات
العمــل ،أو االنتفــاع باالشــراك االختيــاري وإضافــة
ســنوات الخدمـــة السابقـــة ،موضحة أهميتها ،ورشوط
اســتحقاقها ،وكيفيــة احتســابها ،ودورهــا يف تحقيــق
الحاميــة للمؤمــن عليهــم مســتقبالً ،ودعــت كل مــن
يلتحــق بعمــل يف أي قطــاع مــن القطاعــات االقتصادية
إىل التحقــق مــن شــموله مبظلــة الضــان وعــى أســاس
راتبــه اإلجــايل الــذي يتقاضــاه ومــن بدايــة تاريــخ
التحاقــه بالعمــل.
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كــا وقــدم مديــر مديريــة التوعيــة التأمينيــة يف املركــز اإلعالمــي
عــي الســنجالوي خــال طرحــه لورقــة العمــل الثالثــة التــي تطرقــت
إىل» االشــراك االختيــاري بالضــان وتأمــن التعطــل عــن العمــل
وتأمــن األمومــة» نبــذة عــن االش ـراك االختيــاري وأهميتــه للمواطــن
األردين بشــكل عــام ،مبينــاً الــروط واإلجــراءات واألســس املتعلقــة
بهــذا االشـراك ،موضحـاً بــأن جميــع خدمــات االشـراك االختيــاري مــن
تقديــم طلــب االشـراك واإليقــاف وطلــب الزيــادة الســنوية وتعديلهــا
أصبــح متــاح فقــط الكرتوني ـاً مــن خــال املوقــع االلكــروين الرســمي
للمؤسســة أو مــن خــال تطبيــق الضــان عــى الهاتــف الــذيك باســم
(الضــان االجتامعــي األردين) ،كــا وضــح رشوط اســتحقاق بــدل
تأمــن التعطــل عــن العمــل وبــدل تأمــن األمومــة.

محافظة املفرق
كــا وعقــد املركــز اإلعالمــي يف املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي
جلســة حواريــة مــع ممثــي فعاليــات املجتمــع املــدين يف محافظــة
املفــرق حــول «الضــان االجتامعــي ..واقــع وتطلعــات».
وتض ّمنــت الجلســة الحواريــة التــي عقــدت يف قاعــة بلديــة املفــرق
وأدارهــا خالــد القضــاة مديــر إدارة فــرع ضــان املفــرق ثــاث أوراق
عمــل ،تطرقــت الورقــة األوىل إىل «الضــان االجتامعــي ودوره يف
الحاميــة االجتامعيــة» ،ق ّدمهــا مديــر املركــز اإلعالمــي الناطــق الرســمي
باســم املؤسســة مــوىس الصبيحــي الــذي أكــد أن جوهــر الضــان
االجتامعــي وغايتــه هــي توفــر الحاميــة مــن خــال تأمــن دخــل معــن
للفــرد يحــل محــل الكســب عندمــا ينقطــع بســبب املــرض أو اإلصابــة
أو الشــيخوخة أو الوفــاة أو البطالــة ،مشــرا ً أن الشــمول بالضــان
االجتامعــي حــق أصيــل لــكل عامــل ،باعتبــاره مظلــة حاميــة آنيــة
ومســتقبلية لإلنســان العامــل وأرستــه.
وأشــار الصبيحــي أن مؤسســة الضــان االجتامعــي تعتــر البيــت
اآلمــن لكافــة ال ُعـ ّـال واملوظفــن يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة
ملــا توفــره لهــم مــن حاميــة اجتامعيــة واقتصاديــة مبينـاً أن املؤسســة
دخلــت مرحلــة التغطيــة الشــاملة مــن خــال مــ َّد مظلــة الضــان
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إىل كافــة العاملــن وأصحــاب العمــل العاملــن يف منشــآتهم إميانــاً
مبــا يُحققــه ذلــك مــن اســتقرار للعاملــن وانعــكاس عــى عملهــم
وانتامئهــم وانتاجيتهــم حيــث وصــل عــدد املشــركني الف َّعالــن حالي ـاً
إىل مليــون و ( )274ألــف مؤمــن عليــه ميثلــون حــوايل ( )%73مــن
إجــايل املشــتغلني عــى أرض اململكــة.
مشــرا ً أن عــدد متقاعــدي الضــان وصــل حاليــاً إىل ( )221ألــف
متقاعــد بفاتــورة شــهرية بلغــت ( )87مليــون دينــار ،وبــن أن دراســات
املؤسســة قـ ًّدرت نســبة غــر املشــمولني بالضــان مــن العاملــن الذيــن
ينطبــق عليهــم قانــون الضــان بحــوايل ( )%14مــن إجــايل املشــتغلني
( أكــر مــن  230ألــف عامــل) ،فيــا تُقــ ّدر االشــراكات املفقــودة
الناتجــة عــن هــذا التهــرب مبــا يزيــد عــى  100مليــون دينــار ســنوياً.
وكشــف الصبيحــي أن نســبة الفقــر يف محافظــة املفــرق بلغــت
( )%19.2مقارنــة مــع النســبة العامــة للفقــر عــى مســتوى اململكــة
والبالغــة ( .)%14.4مشــرا ً إىل أن تحقيــق األهــداف االســراتيجية
للمؤسســة ســوف يســهم بخفــض نســبة الفقــر يف اململكــة مــن
( )%14.4حاليــاً إىل ( )%8بحلــول  2025حســب وثيقــة األردن 2025
حســب وثيقــة األردن  ،2025وذلــك مــن خــال التوســع يف برامــج
الحاميــة والتحفيــز عــى العمــل يف مؤسســات القطــاع الخــاص مهــا
كان حجمهــا ،إضافــة إىل تســهيل انتقــال العاملــة الوطنيــة مــن القطــاع
غــر املنظّــم إىل القطــاع املنظّــم ليســ ُهل شــمولها مبظلــة الضــان.
داعيـاً كافــة أصحــاب العمــل يف محافظــة املفــرق إىل االمتثــال لقانــون
الضــان وشــمول كافــة العاملــن لديهــم إضافــة إىل شــمول أنفســهم
إذا كانــوا يعملــون يف منشــآتهم بهــدف توســيع نطــاق الحاميــة
االجتامعيــة يف املحافظــة.

الضمان االجتماعي :نســبة التهرب من االشــتراك
 %14من مجموع المشــتغلين

مادبــا ( -بــرا) قــدر الناطــق اإلعالمــي بإســم مؤسســة الضــان
االجتامعــي مــوىس الصبيحــي اليــوم االحــد نســبة التهــرب مــن
اإلشــراك بالضــان االجتامعــي بنحــو  14باملئــة مــن املشــتغلني يف
اململكــة أي نحــو  230ألــف عامــل مطالبــا املشــركني بالتأكــد مــن
اشــراكهم إلكرتونيــا مــن خــال املوقــع اإللكــروين ملؤسســة الضــان.
وأكــد خــال لقــاء مــع ممثــي وســائل اإلعــام املختلفــة يف مقــر فــرع
الضــان يف محافظــة مادبــا اهميــة ثقــة املواطــن باملؤسســة لضــان
اســتمراريتها «ولهــذا تحــرص املؤسســة عــى إدامــة التواصــل مــع
املواطنــن ونقلــه إىل املحافظــات».
وقــال ان اللقــاءات املتواصلــة مــع املواطنــن واإلعالميــن مهمــة
للتعريــف بقانــون الضــان االجتامعــي وخدمــات املؤسســة مؤكــدا
أن عــدم املعرفــة والجهــل بالقانــون ميكــن أن تكــون ســببا يف ضيــاع
حقــوق املؤمــن عليهــم مشــرا اىل تقصــر يف متابعــة التهــرب مــن
اإلشــراك وان املطلــوب تكثيــف املتابعــة ألن الجهــد املبــذول بهــذا
املجــال غــر كاف.
وقــال الصبيحــي أن عــدد املشــركني بالضــان االجتامعــي حتــى
بدايــة شــهر أيلــول الحــايل بلــغ مليونــا و  274ألــف مشــرك بانخفــاض
نســبته 8ر 0باملئــة ،يف حــن بلغــت نســبة النمــو الشــهري للمتقاعديــن
6ر 0باملئــة ووصلــت إىل  87مليــون دينــار  ،منوهــا أن الوضــع الطبيعي
أن تكــون نســبة املشــركني أعــى مــن نســبة املتقاعديــن وهــذا تحــد
يواجــه املؤسســة.
وبــن أن الضــان املبكــر مــن أكــر التهديــدات للضــان اإلجتامعــي
والــذي وصــل إىل  106آالف متقاعــد أي مــا نســبته  47باملئــة مــن
فئــات متقاعــدي الضــان مؤكــدا أن هــذه الظاهــرة تهــدد مســتقبل
الضــان حيــث أن  59باملئــة مــن الفاتــورة الشــهرية تذهــب للتقاعــد
املبكــر.

وأوضــح الصبيحــي أنــه منــذ عــام  2015تــم شــمول العاملــن
مبنشــآتهم يف مظلــة الضــان وتصــل نســبتهم إىل  15باملئــة ولكــن مل
يشــرك منهــم ســوى  6باملئــة فقــط.
وأشــار إىل التوســع يف التوظيــف يف القطاعــات غــر املنظمــة (غــر
مرخصــة) وهــي فئــة واســعة تشــغل  440ألــف عامــل وافــد يعملــون
يف القطــاع غــر املنظــم وغــر مشــمولني بالضــان.
وبــن مديــر فــرع الضــان يف محافظــة مادبــا عــي الشــوابكة ان
عــدد املشــركني يف محافظــة مادبــا حتــى شــهر أيلــول الحــايل بلــغ
 8000مؤمــن عليــه منهــم  1339خضــوع إختيــاري فيــا بلــغ عــدد
املنشــآت املشــمولة بالضــان لــدى الفــرع  1250منشــأة.
وأضــاف أن عــدد معامــات الرواتــب التقاعديــة بــكل أنواعهــا بلغــت
 385طلــب تخصيــص راتــب تقاعــدي  ،فيــا تــم تنظيــم زيــارات
ميدانيــة لحــوايل  560منشــأة خــال العــام الحــايل.
وتحــدث مديــر مديريــة التوعيــة التأمينيــة يف املركــز اإلعالمــي
عــي الســنجالوي عــن الخدمــات اإللكرتونيــة التــي توفرهــا املؤسســة
وأهمهــا الدفــع اإللكــروين لألف ـراد املشــركني اختياريــا أو للمنشــآت،
إضافــة إىل تقديــم طلــب اإلش ـراك االختيــاري عــر املوقــع اإللكــروين
حيــث تــم إســتقبال نحــو  10آالف طلــب إختيــاري مــن أردنيــن داخــل
وخــارج اململكــة.

١٣

تهنئة وتبريك
تقــدم صندوق اســتثامر أموال الضامن االجتامعي من عطوفــة املدير العام وموظفي
املؤسســة بالشــكر والتقديــر عــى الجهــود التــي بذلوهــا للحصــول عىل جائــزة امللك
عبداللــه الثــاين للتميــز  /املركــز األول  -املرحلــة الربونزيــة.
تقدمت رشكة البعد الثاليث لصناعة األلبسة الجاهزة ممثلة مبديرها العام أحمد
نصريات بالشكر والتقدير ملدير إدارة فرع ضامن الزرقاء الزميل فايز العجارمة
وموظفي الفرع عىل الجهود املبذولة والتعاون املشرتك.
تقدمــت الجمعيــة الدوليــة للضــان االجتامعــي ( )ISSAبالتنســيق مــع مكتــب
للضــان االجتامعــي بالشــكر واالمتنان
ؤسســة العامة َّ
ارتبــاط الــدول العربيــة مــن امل ُ َّ
عــى إقامــة فعاليــات ورشــة عمــل إقليميــة حــول «تحصيــل اش ـراكات الضــان
االجتامعــي ونظــام االلت ـزام بتأديتهــا» يف مقــر املؤسســة.
تقدم مجلس الخدمات املشرتكة يف وزرارة الشؤون البلدية بالشكر واالمتنان للزميل عيل الرشعة من
فرع ضامن املفرق عىل الجهود املبذولة واللقاء مع موظفي املجلس لرشح قانون الضامن
قــام مديــر فــرع إدارة ضــان الســلط الزميل ســمري
الدبــاس بتكريــم املوظفــن املتميزيــن يف الفــرع عــن
الربــع الثــاين لعــام 2018وهــم :
عال الحياري ،سهاد الجزازي ،منتهى الطواهيه
لبنى الجزازي ،خلود النسور.

مدير املركز اإلعالمي
موىس الصبيحي

تهنــئ أرسة املركــز اإلعالمــي ممثلــة مبديرهــا
مــوىس الصبيحــي الزميــل ماجــد وشــاح بقــدوم
املولــودة الجديــدة
ألــــ ١٠٠٠ــــف مبارك

مديرة مديرية اإلعالم واالتصال
خلود غنيامت

فريق اإلعداد
أنس أبو إشتية حمزة الصامدي
ماجــد وشــاح د.حمــزة مشــاقبة
معتــز الكســواين رائــدة طوالبــة

