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االقتصادية واالجتماعية في مواجهة  الغايات- التعامل مع الجائحةضمان االجتماعي في نهج ال

 االعتبارات املـالية التقليدية

  ما يميز برامج املؤسسـة في التعامـل مع الجائحـة، أنها جاءت مبتكرة ومتنوعة في أدواتها ومتوازنة

 في توقيتها، وفي الوقت نفسه لن تؤثر على االستدامة املالية للمؤسسة.

 وهي تدابير مرحلية واستثنائية لضمان االستدامة غالبي 
ً
ة برامج الضمان االجتماعي ممولة ذاتيا

 املالية املستقبلية. 

  ونحن نقترب من عام على بدء الجائحـة، تمكنت البرامج املختلفة للضمان االجتماعي من

 ( ألف مستفيد بين مشترك حـالي وسابق. 011الـوصـول إلى نحـو مليون و )

 (416 )( شملتها برامج املؤسسة، يصـل أعداد  %82آالف أسـرة أردنيـة )من األسر األردنية

 ( مليون مواطن أردني.8.2أفـرادهـا إلى نحـو )

 ( 021برامج الضمان االجتماعي أتاحت سيولة إضافية للقطاع الخاص بلغت لغاية اليوم نحو )

 مليون دينار. 

الضمان االجتماعي في التعامل مع تبعات جائحة كورونا، تساؤالت وهواجس متباينة تحوم حول دور 

عنى اليوم بغالبية املجتمع 
ُ
وبطبيعة الحال جميعها مشروعة وموضوعية، كيف وال واملؤسسة وتأميناتها ت

 بسوق العمل بكافة قطاعاته وتفصيالته.
ً
 األردني الذي يرتبط عضويا

ظروف يتوجب أن يتجلى فيها دور الضمان االجتماعي  املؤسسة تعاملت مع الجائحة ومنذ بداياتها، على أنها

 تحت مظلته إلى ضمان استدامة األنشطة 
ً
 وسابقا

ً
بمفهومه العميق، من حماية الفئات املنضوية حاليا

 واملنشآت املشمولة بأحكام قانونه.

 وااللتزام بتأدية الدور املناط با
ً
بموجب أحكام  ملؤسسةالخيار التقليدي، واملـالي باألحرى، كان التنحي جانبا

صرار على تحقيق فائضها التأميني اآلني، أي االلتزام بنفقاتها التأمينية املقررة والزام منشآت قانونها، وال 

القطاع الخاص بااللتزام بتأدية االشتراكات املترتبة عليها، والنتيجة املـالية، تحقيق الفائض التأميني 

ماعي حول االستقرار االجت -هي أقرب إلى اليقين-لي مقابل شكوك املستهدف في العام املاض ي والعام الحا

واملعيش ي لشريحة واسعة من املواطنين واملقيمين على أرض اململكة، وحول قدرة املنشآت البقاء على قيد 

 الحياة في السنوات القادمة.
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درة م للمـؤسسـة، كما أن قبالضـافة إلى أن تأثير الجائحـة سيؤثر على قـدرة املنشآت على السـداد وااللتـزا

املنشآت على االحتفاظ بالعاملين لديها وتأدية االلتزامات تجاه الضمان االجتماعي في حال عدم تنفيذ تدابير 

 وإجراءات املؤسسة ستكون مقيـدة في جميع األحوال نتيجة لتأثيرات الجائحة.

ة مقابل اختالل حتمي في منظومة فوائض مالية ومحاسبية آنيإذن املقاربة الحاضرة في هذا السياق، 

، وهو باملناسبة مكون أساس ي الحماية االجتماعية وقطاع خاص عرضة للهشاشة في السنوات الالحقة

 للقاعدة التحصيلية للمؤسسة.

، فتمثل بحزمة من الجراءات والتدخالت التي هدفت إلى وهو الذي اتبعته املؤسسة البديلأما النهج 

 بدخول مؤقتة تمكنهم من تلبية متطلباتهم املعيشية تأمين العاملين في األن
ً
شطة والقطاعات األكثر تضررا

 في غالبيته 
ً
وتعويضهم بجانب من االنخفاض في أجورهم جراء الجائحة. القطاع الخاص لطاملا كان ملتزما

ؤسسة كانت ملفي تأدية االلتزامات املترتبة عليه تجاه العاملين لديه في الظروف االعتيادية، لكن توقعات ا

استباقية فيما يتعلق باعتبارات السيولة والنتاج واملبيعات املرتبطة التي تحول بشكل وبآخر دون تمكنه 

 .املؤسسة.... استباقية واستثنائيةمن الوفاء بالتزاماته تجاه العاملين، وهكذا كانت إجراءات 

آالف عامل ( 101من األجور لنحو )( التي استطاعت تأمين جانب 2( و)1من هنا انطلقت برامج تضامن )

 برنامج مساند )2020يار من العام أعلى مدار شهري نيسان و 
ً
( الذي أتاح للمؤمن عليهم استخدام 2، وأيضا

( ألف مستفيد، 202جانب من مدخراتهم لتعويض التراجع املؤقت في مداخيلهم حيث استفاد منه نحو )

( ألف مشترك سابق في الضمان االجتماعي بسلفة على 171( الذي أمن نحو )2وتكامل معه برنامج مساند)

حساب تعويض الدفعة الواحدة تسدد عند استحقاق املؤمن عليه للراتب التقاعدي وتعويض الدفعة 

 الواحدة.

كما تكفلت منظومة الحماية االجتماعية للمؤسسة للمتعطلين عن العمل ببدل تعطل يمتد إلى ثالثة أشهر 

فات السابقة من بدل التعطل، ومن ثم طور البرنامج بصيغته املعدلة التي تتيح وبغض النظر عن الصرو 

( أشهر إضافية، بضمانة التسديد من 1املجال للمتعطلين عن العمل الحصول على بدل تعطل عن )

 ( ألف مستفيد. 10من ) أكثرحقوقهم التأمينية املستقبلية، واستطاع البرنامج لغاية اللحظة خدمة 
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 وعلى مراحل مدروسة لتشمل العاملين في القطاع الخاص لُتأمنهم بسلفة تدخالت ا
ً
ملؤسسة توسعت الحقا

( دينار تسدد عند استحقاقهم للرواتب التقاعدية أو تعويض الدفعة الواحدة " تمكين 200سقفها األعلى )

ن العاملين في م) %21( ألف عامل في القطاع الخاص وبما نسبته( 211"، ليستفيد منها نحو )2اقتصادي 

القطاع. كما شمل البرنامج العاملين في القطاع العام لتعويضهم عن جانب من العالوات التي توقفت بفعل 

( 171( دينار استفاد منها نحو )200الظروف املالية املرتبطة بالجائحة وتم منحهم سلفة سقفها األعلى )

 ام.( من العاملين في القطاع الع%21ألف موظف عام، أي نحو )

( دينار 000في مقدار هذه السلفة لتصبح ) ليتوسع” 2وتطور البرنامج في صيغته املعدلة "تمكين اقتصادي 

 واملنشآت غير املصرح لها بالعمل. 
ً
 للعاملين في القطاعات األكثر تضررا
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 للضمان االجتماعي
ً
 دعم استدامة القطاع الخاص باعتباره عمقا

االستثنائية التي واجهها القطاع الخاص خالل الجائحة، انطلق من منظور  تعاُمل املؤسسة مع التحديات

(، 1)ن زوايا متعددة. فأمر الدفاع رقممالخاص هو عمق للضمان االجتماعي  الشراكة املستدامة، فالقطاع

تضمن إجراءات استباقية لتحديات محتملة بالسيولة النقدية ستواجه القطاع الخاص بفعل الغالقات 

يود اللوجستية واالعتبارات االقتصادية املرتبطة بالجائحة. من هنا جاءت فكرة إعطاء املجال لتعليق والق

 تخفيض نسب االشتراكات الكلية للضمان االجتماعي من 
ً
العمل بتأمين الشيخوخة وهو ما يعني ضمنا

 تم إعطاء املجال  2020/أيار(، على مدار األشهر املمتدة من آذار وحتى نهاية %0.20( إلى )21.70%)
ً
وأيضا

ملنشآت القطاع الخاص لتأجيل دفعات االشتراكات املستحقة عن هذه األشهر وتقسيطها دون فوائد حتى 

 .2022نهاية العام 

 أطلقت عليه املؤسسة برنامج تمكين اقتصادي )
ً
(، الذي يسمح 1هذه الجراءات تبعها برنامج أوسع زمنيا

 تخفيض ملنشآت القطاع الخاص بشمول العام
ً
لين لديها بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة، وهو ما يعني ضمنا

، أي ملدة عام. 2021 أياروحتى  2020رة املمتدة من حزيران ( خالل الفت%12.0نسب االشتراكات الكلية إلى )

 بتعليق العمل بتأمين الشيخـوخـة 
ً
ومن ثم توسعت هذه التدابير بإعطاء املجال للقطاعات األكثر تضررا

 .2021 أيارولنهايـة  2020ة ستة أشهـر تمتد من شهر كانون أول/ملد

 في كلفها 10البرامج شمـلت وسـاندت لغاية اليوم نحو )
ً
 ملحوظا

ً
( ألف منشأة بسيولة إضافية وتخفيضا

( مليون دينار، والهدف تمكينها من الثبات واالستمرار، 021التشغيلية بلغ مجموُعه لغاية اليوم نحو )

 رئيس ي ملنظومة الضمان االجتماعي في املستقبل. فهو ُمشغل 
ً
افدا  رئيس ي لعمالتنا الوطنية ور
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 حزمة جديدة للثبات واالستقرار االجتماعي واالقتصادي :برنامج استدامة الحكومي

 للتدابير والجراءات التي اتخذتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص من تجاوز التحديات املرتبطة 
ً
واستكماال

 لدعم وتمويل جانب من أجور 
ً
 نوعيا

ً
 برنامجا

ً
بالجائحة منذ بداياتها، فقد استحدثت الحكومة مؤخرا

ن لكل عامل  مَّ
َ
 وغير املصرح لها بالعمل. فبرنامج "استدامة" أ

ً
العاملين في األنشطة والقطاعات األكثر تضررا

"كدعم غير مسترد"، بالضافة لتحمل ( من أجره االعتيادي %00أردني في املنشآت غير املصرح لها بالعمل )

 ( دينار من األجر.1000اشتراكاته الكلية في الضمان االجتماعي عن أول )

، فقد ضمن البرنامج لكل عامل أردني )
ً
( من أجره االعتيادي، %70أما األنشطة والقطاعات األكثر تضررا

 والنص000حيث يتحمل البرنامج نصفهـا وبسقف أعلى )
ً
ف اآلخر تتحمله املنشأة، وفي جميع ( دينار شهريا

 أدنى بما ُيخصص لكل عامل مقداره )
ً
 من هذه ادينار شهري( 220األحـوال فقد ضمن البرنامج حدا

ً
. وانطالقا

 بثالثة أرباع 
ً
الترتيبات فقد تمثل الهدف الرئيس للبرنامج، بتأمين العاملين في القطاعات األكثر تضررا

لى استقراراهم املعيش ي، وتخفيض الكلف التشغيلية على املنشآت العاملة أجورهم االعتيادية واملحافظة ع

 ( أشهر. 1في هذه األنشطة والقطاعات لفترة تمتد إلى )

هذا البرنامج ممول بالتشـارك بين الحكومة واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي، حيث تساهم الحكومة 

( مليون دينار تمول من فائض تأمين إصابات 11)( مليون دينار وستساهم املؤسسة بمبـلغ 121بمبلغ )

 بأن هذا التأمين يمول بالكامل من قبل أصحاب العمل.  
ً
 العمل، علما

( ألف 21( آالف منشأة تشغل بها نحو )5عدد املنشآت املستفيدة )املستثمر بها( لغاية اليوم... نحو )

 .عامل أردني
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 ؟باألردنبرامج الضمان االجتماعي.... هل هي حالة خاصة 

إذا ما استعرضنا سياسات تعامل مختلف الدول مع جائحة كورونا في شريحة واسعة من بلدان العالم، 

املتقدمة منها والنامية، فإنه يالحظ وبشكل جلي اضطالع أنظمة التأمينات والضمان االجتماعي بدور رئيس 

 في احتواء تداعياتها االقتصادية واالجتماعية. 

رامج الضمان االجتماعي في اململكة، أنها جاءت مبتكرة ومتنوعة في أدواتها ومتوازنة في ما يميز سياسات وب

ه في هذا نفس الذي يطرحتوقيتها وفي الوقت نفسه لن تؤثر على االستدامة املالية للمؤسسة، والسؤال 

 السياق، كيف كان ذلك؟

. فبرامج التضامن ومساند )في الواقع، جميع البرامج التي أطلقتها املؤسسة كانت ممولة 
ً
(، 2( ومساند )1ذاتيا

( 2للمستفيدين منها في تأمين التعطل عن العمل، وبرامج مساند ) االدخاريةتم تمويلها من الحسابات 

( ما هي إال سلف ضماناتها متحققة ويتم خصمها من الحقوق التأمينية للمستفيدين 2وتمكين اقتصادي )

ة الوحيدة الحاضرة في هذا املجال، هي كلفة الفرصة البديلة الستثمار هذه في املستقبل، والكلفة املالي

املبالغ، وهذه لن تعادل في جميع األحوال والظروف الكلفة االجتماعية على عدم تنفيذ البرامج وال إلى املردود 

ثماري تاالقتصادي لحجم املبالغ املصروفة التي ستنعكس بشكل أو بآخر على الجانبين التأميني واالس

 للمؤسسة. 

( "الشمول 1واألمر ذاته ينطبق على برامج تعليق العمل بتأمين الشيخوخة وبرنامج تمكين اقتصادي )

الجزئي في تأمين الشيخوخة"، وما ترتب عليها انخفاض في حجم االشتراكات والتي تقدر لغاية اليوم بنحو 

 مات املالية املستقبلية على املؤسسة. ( مليون دينار، التي سيقابلها انخفاض في حجم االلتزا110)

 بـرامج املؤسسـة... أيـن وصلت؟

مليون  إلى أكثر من االجتماعي الـوصـول اليوم ونحن نقترب من عام على بدء الجائحـة، تمكنت برامج الضمان 

 ( ألف مستفيد بين مشترك حـالي وسابق في الضمان االجتمـاعي.100و )

( آالف أسـرة 101يظهـر بأن هـذه الشـريحـة الواسعـة من املستفيديـن يتبعـون لنحـو )تحليل البيانـات الداريـة 

 على ذلك 2.2من األسر األردنيـة( يصـل أعداد أفـرادهـا إلى نحـو ) %21أردنيـة )
ً
( مليون مواطن أردني، وترتيبا

ألردنيين. هـذا بالضـافة إلى ( من ا%22فقد تمكنت البرامج التي أطلقتها املؤسسـة من الـوصـول إلى نحـو )

 استـفادة شريحـة واسـعة من املقيمين على أرض اململكـة املشتركين تحت مظلة الضمان االجتماعي. 
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هذه البرامج تكاملت مع البرامج التي نفذتها الحكـومة من خالل صندوق املـعونة الـوطنيـة التي وصلت إعـانـاته 

 ن املـواطنين غير املستفيدين من برامج املؤسسـة.وبرامـجـه إلى شريحـة واسـعة م

لقد شكلت الجائحة فرصة حقيقية للتفكير بإجراءات وتدابير استثنائية تتناسب مع حجم التحديات 

االستثنائية التي أعقبتهـا ولربما تشكل هذه مساحة جديدة لتكريس مفاهيم وأدوات جديدة في السياسات 

 املستقبلية للمؤسسة.
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