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أعلــن مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي الدكتــور حــازم 

رحاحلــة أن املؤسســة ســتبدأ باســتقبال طلبــات املؤمــن عليهــم الراغبــن 

باالســتفادة مــن تأمــن التعطــل عــن العمــل بشــكل إلكــروين فقــط اعتباراً 

مــن اليــوم الخميــس املوافــق 2020/2/6 وذلــك مــن خــال موقعهــا 

املؤسســة  تحــول  يحقــق  مبــا   ،)www.ssc.gov.jo( اإللكــروين 

لكثــر مــن خدماتها إلكرونياً، ومبــا يتوافق مع مبــادرة الحكومة اإللكرونية 

وتوجهاتهــا بتخفيــف العناء عىل املواطن وتقليص الوقت والجهد والنفقات، 

مؤكــداً أنــه ال حاجــة للمؤمــن عليهــم مــن اآلن فصاعــداً ملراجعة املؤسســة 

ــذا الخصوص.  وفروعها به

وبــن الرحاحلــة أنــه يتعــن عــىل طالــب الخدمــة الدخــول عــىل حســابه 

الشــخيص يف موقع املؤسســة اإللكروين ملن كان له تســجيل مســبق باملوقع 

أمــا الــذي ال يوجــد لديه تســجيل يف املوقع فيتعن عليــه الدخول إىل املوقع 

والضغط عىل خيار التســجيل لتعبئة البيانات الشــخصية املطلوبة منه وبعد 

اســتكامل إجــراءات التســجيل ميكنــه الدخــول إىل حســابه الشــخيص مــن 

زاويــة الدخــول يف موقــع املؤسســة اإللكــروين وإدخــال رمــز الدخــول وهو 

ــر األردين  ــخيص لغ ــم الش ــه األردين أو الرق ــن علي ــي للمؤم ــم الوطن الرق

وتعبئة كلمة الرس التي قام بتحديدها أثناء عملية التسجيل ومن ثم اختيار 

خدمــة التعطل عــن العمل وتعبئة البيانــات املطلوبة منه. 

وأضــاف أنــه يف حــال كان طلــب املؤمــن عليــه الراغــب باالســتفادة مــن 

الخدمة مســتوفياً للرشوط ســتصله رســالة نصية الحقاً عىل هاتفه املحمول 

تتضمــن رقــم مرجعــي ميّكنــه من رصف مســتحقاته املالية مــن خال فروع 

بنك اإلســكان للتجارة والتمويل باســتثناء فروع املــوالت التجارية. 

وبن الرحاحلة أن تأمن التعطل عن العمل الذي بدأت املؤسسة بتطبيقه 

يف 2011/9/1 عــىل املؤمــن عليهــم املشــمولن بأحــكام قانــون الضــامن 
ــة،  ــمية والعام ــات الرس ــة واملؤسس ــر الحكومي ــي الدوائ ــتثناء موظف باس

ومنتســبي القــوات املســلحة واألجهــزة األمنيــة، واملشــركن اختياريــاً، يُتيــح 

للمؤمــن عليــه االســتفادة مــن بــدالت التعطــل يف حــال تعطلــه عــن العمل 

رشيطــة أن يكــون لــه فرة اشــراك بالضــامن ال تقل عن )36( اشــراكاً وأن 

يكون مشــموالً بهذا التأمن يف الشــهر األخر السابق عىل تعطله عن العمل، 

ويـُـرف لــه بــدل التعطل ملدة ال تزيد عىل ســتة أشــهر وفقاً لفرة اشــراكه 

بالضــامن، بحيــث يرف للمؤمن عليه راتباً شــهرياً لعدد ثاثة أشــهر خال 

فــرة تعطلــه عن العمــل يف حال كان للمؤمن عليه عدد اشــراكات تقل عن 

)180( اشــراكاً، أمــا يف حــال كان للمؤمــن عليــه عدد اشــراكات )180( 
أشــراك فأكرث فيرف له راتباً شــهرياً لعدد ستة أشهر خال فرة تعطله عن 

ــب  ــر رات ــن آخ ــهر األول )75%( م ــه يف الش ــرف ل ــث ي ــل، حي العم

كان مشــركاً عىل أساســه بالضامن، و )65%( للشــهر الثاين، و )%55( 

للشــهر الثالــث، و )45%( لــكل مــن األشــهر الرابــع والخامس والســادس 

ــاً، موضحــاً أن القانــون  ــاراً يف الشــهر الواحــد حالي وبســقف )555( دين

أتــاح للمؤمــن عليــه أن يســتفيد مــن بــدل التعطــل عــن العمــل لثــاث 

مــرات طيلــة فرة شــموله بالضــامن رشيطة أن يتوفر له فرة اشــراك ال تقل 

عــن )36( اشــراكاً بــن كل مــرة وأخرى.

ونــوه الرحاحلــة إىل رضورة أن يقــوم املؤمن عليه بإباغ املؤسســة يف حال 

عودتــه لعمــل جديد مشــموالً بأحكام قانــون الضامن االجتامعــي أثناء فرة 

التعطــل عــن العمــل بغــرض إيقــاف راتــب التعطــل عنــه وإال اعتــر املبلــغ 

املــرف لــه خال هــذه الفرة مبالغ مروفة دون وجــه حق وبهذه الحالة 

يلــزم بإعادتهــا إىل املؤسســة مــع الغرامات التي ترتــب عليها. 

وأكــد أن املؤمــن عليهــم الذيــن قامــوا بالســحب مــن الرصيــد االدخــاري 

يف تأمــن التعطــل عــن العمــل ســابقاً لغايــات التعليــم أو العاج وتــم انهاء 
خدماتهــم لــدى منشــآت القطــاع الخــاص التــي كانــوا يعملــون فيهــا، مــا 

مل يكونــوا قــد التحقــوا مبــارشة بالعمل لدى منشــآت أخــرى بإمكانهم أيضاً 
التقــدم بطلــب االســتفادة مــن راتــب التعطــل عــن العمــل.

 وأضــاف بــأن املؤمــن عليــه يبقى خــال فرة اســتفادته من بــدل التعطل 
عــن العمــل تحــت مظلة الضامن دون انقطاع، إضافــة إىل دور بدل التعطل 

يف الحــد مــن التقاعد املبّكر، باعتبار تأمن جزء من راتب االشــراك بالضامن 
للمؤمــن عليــه أثنــاء فــرة تعطلــه املؤقــت عــن العمــل قــد يرجــئ تفكــره 

باللجــوء إىل التقاعــد املبكــر حتــى لو كان مســتكماً لرشوط الحصــول عليه.

وبــن الرحاحلــة بأن العــدد الراكمي للمؤمــن عليهم الذين اســتفادوا من 

بــدالت التعطـّـل عــن العمــل منــذ تطبيق هــذا التأمن كــام يف نهايــة كانون 

الثــاين للعــام الحــايل وصــل إىل )103( آالف مؤمــن عليــه ومببلــغ إجــاميل 

وصــل إىل )89( مليــون دينــار. 

الرحاحلة: استقبال طلبات االستفادة من تأمين 
التعطل عن العمل إلكترونيًا
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مذكرة تفاهم بين الضمان والبنك اإلسالمي االردني 
لتمويل المتقاعدين

٣

وقعــت املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي والبنــك اإلســامي   
األردين مذكــرة تفاهــم يف مجــال التعــاون املتبــادل خاصــة بخدمــة تقديــم 

التمويــل ملتقاعــدي الضــامن وفقــاً لصيغــة بيــع املرابحــة لآلمر بالــرشاء من 

خــال فــروع البنــك املنتــرشة يف جميــع أنحــاء اململكــة، ووقــع املذكــرة عن 

املؤسســة مديرها العــام الدكتور حازم رحاحلة وعن البنك رئيســه التنفيذي 

ــعيد. ــن س ــور حس ــام الدكت ــره الع ومدي

مــن جانبــه بــن مدير عــام املؤسســة العامة للضــامن االجتامعــي الدكتور 

حــازم رحاحلــة أن املؤسســة اســتحدثت نافــذة املرابحــة اإلســامية ملنــح 

متويات ملتقاعدي الضامن تلبية لرغبة رشيحة واســعة منهم ممن يفضلون 

الحصــول عــىل هــذه التمويــات املتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الرشيعــة 

اإلســامية، ومبــا يضيــف إىل املؤسســة مزيــداً من التقــدم والتطــور يف مجال 

الخدمــات التــي تقدمهــا للمتقاعدين واملؤمــن عليهم. 

وأضــاف أن اآلليــة الجديدة ملنح التمويات ملتقاعدي الضامن وفق أحكام 

ومبادئ الرشيعة اإلســامية ستشــمل املتقاعدين األردنين، كام أنها ستشمل 

متقاعــدي أبنــاء قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة املقيمــن يف اململكــة الذيــن 

يحملــون وثائــق أردنيــة، إضافــة إىل أرملــة املتقاعد، مبيناً أنــه تم رفع رشط 

العمــر ملنــح التمويــل مــن 70 ســنة إىل 75 ســنة بحيــث يكمــل املتقاعــد 

ســداد التمويل قبل إكامل هذا السن. 

ــل يكــون  ــات الحصــول عــىل التموي ــم طلب ــة أن تقدي وأوضــح الرحاحل

مــن خــال فــروع املؤسســة اعتباراً من التاســع من شــباط الحــايل، وبدورها 

ســتقوم املؤسســة بإرســال رســالة نصية ملقــدم الطلب عىل هاتفــه املحمول 

تتضمــن رقــم مرجعــي بعد اســتكامل صاحــب الطلب رشوط منــح التمويل 

واملوافقــة عليــه من قبل املؤسســة، ويتعن عىل املتقاعــد الراغب بالحصول 

عــىل التمويــل مراجعة أي فرع من فروع البنك اإلســامي األردين الســتكامل 

إجــراءات الحصــول عــىل التمويــل، مبينــاً أن البنك اإلســامي بدوره ســيقوم 

بالتأكــد مــن تطابــق بيانــات املنتفــع من خال شاشــة الربــط اإللكروين مع 

املؤسســة،  وتضمنت املذكرة نســب املرابحة التي ســيتحملها املتمول وهي 

ــنوياً. بحدود٤٪ س

وبــن الرحاحلــة أن توقيــع مذكــرة التفاهــم يــأيت يف إطــار تعاون مؤسســة 

الضامن مع مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز العاقة مع الرشكاء الخارجين 

وذلــك بهــدف ترســيخ وبنــاء عاقــات تشــاركية متكاملــة بــن املؤسســات 

والهيئــات الوطنيــة بهــدف الوصــول إىل أفضــل الخدمــات التــي تقدمهــا 

لجمهورهــا ومتقاعديهــا واملؤمــن عليهم عىل حد ســواء، مبــا يصب يف صالح 

الوطــن واملواطــن وتطوير العمــل ومواكبة التطــور والحداثة.

ــه مــع املؤسســة  ــك اإلســامي األردين عــىل تعاون ــة البن وشــكر الرحاحل

ومتكينهــا مــن إطــاق هــذه النافــذة لفائــدة متقاعديهــا. 

مــن جانبــه أشــاد الدكتــور حســن ســعيد الرئيــس التنفيــذي/ مديــر عــام 

البنــك اإلســامي األردين بدور املؤسســة الرائد يف مجــال الحامية االجتامعية 

واالقتصاديــة ومــا تقــوم به مــن إجــراءات إيجابية للتســهيل عــىل املواطنن 

مــن خال تعزيــز رشاكتها مع كافــة القطاعات.

وأضــاف الدكتــور ســعيد أن هــذه املذكــرة تــأيت تعزيــزاً للرشاكــة مــا بــن 

مرفنــا واملؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي وهــي بداية لعاقــة رشاكة 

ملشــاريع مســتقبلية أخــرى تخــدم رشيحة كبرة مــن أبناء املجتمــع األردين، 

واضعــاً كافــة اإلمكانيــات املرفيــة والخدميــة واإلدارية واالجرائيــة والخرة 

إلدارة األمــوال واســتثامرها وفــق احــكام ومبــادئ الرشيعــة اإلســامية.

ورحــب ســعيد بالرشاكــة مــع مؤسســة الضــامن التــي تعتــر بيــت العاّمل 

الكبــر، مبينــاً أن توقيــع مذكــرة التفاهــم ســيعود بالنفــع والفائــدة التــي 

ســتنعكس بشــكل إيجــايب عــىل املتقاعديــن الراغبــن باالســتفادة مــن هذه 

التمويــات، مثمنــاً دور املؤسســة بإتاحــة الفرصــة أمــام البنــك اإلســامي 

بتقديــم هــذه الخدمــة ملتقاعــدي الضــامن االجتامعــي.

ــزم بأحــكام  ــة تلت وأضــاف أن املصــارف اإلســامية هــي مؤسســات مالي

ومبادئ الرشيعة اإلســامية وتقبل الودائع واملدخرات وتعمل عىل توظيفها 

ــب  ــع إىل جان ــاد واملجتم ــم االقتص ــة تدع ــتثامرية وخدمي ــاريع اس يف مش
تقديــم مختلــف الخدمــات املرفيــة، مبينــاً أن األردن يعــد مــن أوائل دول 

العامل عىل خريطة العمل املريف اإلســامي بتأســيس البنك اإلسامي األردين 

عــام 1978، حيــث يعــد أول بنــك إســامي ســاهم برســيخ قواعــد العمل 

املريف اإلســامي يف األردن. 



أطلقــت املؤسســة العامة للضامن االجتامعي خطتها االســراتيجية لألعوام 

ــوام )2017- ــراتيجية لألع ــا االس ــة لخطته )2020-2023( املكمل
.)2019

وقــال مديــر عــام املؤسســة الدكتــور حــازم رحاحلــة أن املؤسســة قطعت 

شــوطاً مهامً يف تنفيذ الخطة االســراتيجية الســابقة وهذا ما تجلت مامحه 

مــن خــال اإلنجــازات التــي حققتهــا مؤخــراً ومنهــا إطــاق حزمــة متطــورة 

مــن الخدمــات اإللكرونيــة التــي ســاهمت بتخفيــف الجهــد والوقــت عىل 

املؤمــن عليهــم وجمهــور املؤسســة باإلضافــة إىل امتتــة وأرشــفة الوثائــق 

ــاً، مشــراً إىل أن توجــه املؤسســة يســر نحــو  الخاصــة باملؤسســة إلكروني

التحــول اإللكــروين لجميــع خدماتهــا خال العــام الحايل وذلــك للوصول إىل 

مســتوى عــاٍل ومميز من الخدمة التــي تقدمها املؤسســة لجمهورها، مؤكداً 

أن املؤسســة ســتعمل ضمن توجهاتها االسراتيجية عىل توسيع مظلتها ورفع 

كفــاءة مواردهــا البرشيــة وضــامن اســتدامتها املالية.

ــل  ــدة لعم ــراتيجية الجدي ــة االس ــاق الخط ــة أن إط ــاف الرحاحل وأض

املؤسســة يف املرحلة القادمة يأيت ضمن سلســلة االســراتيجيات التي اتبعتها 

املؤسســة منــذ عــام 2005، حرصــاً منهــا عــىل التخطيط املُمنهج والســليم 

ألعــامل املؤسســة، ومبــا يخــدم الــرؤى والتطلعــات املســتقبلية، مؤكــداً عىل 

أن املؤسســة تؤمــن بأهميــة تضافــر جهــود العاملن فيها لتحقيــق األهداف 

املؤسســية ضمن خطة أولويات تُراعي دراسة كافة البدائل وأهميتها وأثرها 

يف إحــداث تغيــرات جوهريــة تُضيــف قيمــة إيجابيــة لجمهــور املؤسســة.
ــا  ــراتيجية )2020-2023( واطاقه ــة االس ــرار الخط ــح أن إق وأوض

جــاء بعــد تفاهامت ولقاءات وتعاون مع الرشكاء واملعنين الخارجين وذلك 
بهــدف تنفيذهــا بشــكل قابــل للقيــاس والتحقــق ومبــا يتــاءم مــع املحــاور 

املوضوعــة لذلك ومبا ينســجم مع الوثائق واالســراتيجيات التــي تم إطاقها 

ــز تكامــل  ــة بهــدف تعزي ــل بعــض الجهــات عــىل مســتوى الدول مــن ِقب

سياســات الحاميــة االجتامعيــة، مؤكــداً عــىل أهمية النهــج التشــاريك داخلياً 

وخارجيــاً، ومبــا يُســهم يف االطــاع عــىل كافــة اآلراء واالقراحــات التــي مــن 

شــأنها إحــداث تطويــر عــىل العمــل، وتحديــد األدوار واملســؤوليات لضامن 

التنفيــذ الســليم ومتابعــة األداء ضمن املــؤرشات التي تّم تحديدها مســبقاً.

وأكــد الرحاحلــة أن اســراتيجية املؤسســة لألعــوام )2023-2020( 

تتــواءم مــع رؤيــة األردن )2025( ومــا انبثــق عنهــا من برامــج حكومية، 

حيــث ستســهم هــذه االســراتيجية يف تحقيــق جملة من األهــداف الوطنية 

منهــا: خفــض مســتويات الفقــر والبطالــة وبنــاء نظــام حاميــة اجتامعيــة 

فّعــال، وتحســن مســتوى الخدمــات املقدمــة للمواطنــن، وتحقيــق العدالة 

يف توزيعهــا، إضافــة إىل بنــاء جيــل قــادر عىل اإلبــداع واالبتــكار ذي إنتاجية 
مرتفعة.

ــة املؤسســة تتمثــل يف ضــامن اجتامعــي شــامل يتســم  وأضــاف أن رؤي

بالريادة يف الخدمة والحامية واالســتدامة، ويســهم يف دفع عجلة التنمية يف 

اململكــة، وهــو مــا يعكــس رســالتها التــي تكمــن يف مؤسســة وطنيــة تطبق 

نظامــاً تأمينيــاً تكافلياً قامئاً عىل الرشاكة مع الجهات ذات العاقة، وينســجم 

مع احتياجات املؤمن عليهم واملنشآت، ويسهم يف تحقيق األمن االجتامعي 

والتنميــة االقتصادية للمملكة.

بــدوره أكــد مستشــار املديــر العــام لشــؤون التخطيــط والتقييــم الدكتــور 

سامر املفلح أن املؤسسة انطلقت عند بناء اسراتيجيتها الجديدة من النقطة 

التي انتهت إليها الخطة االســراتيجية الســابقة، وذلك بعد دراستها وتحديد 

اإلنجــازات التــي تــّم تحقيقهــا واالنحرافــات التــي حالــت دون تنفيــذ بعض 

املبــادرات االســراتيجية، وتحديــد الدروس املســتفادة عنــد تطوير األهداف 

القادمــة؛ حيــث تعمــد املؤسســة ســنوياً إىل مراجعــة خطتهــا االســراتيجية 

لتحديــد اإلنجــازات، وإعادة ترتيب األولويــات بالتزامن مع مراجعة الخطط 

التشغيلية التي تنفذها الوحدات اإلدارية املختلفة يف املؤسسة، التي ترتبط 

ارتباطــاً وثيقاً بجملة األهداف واملبادرات والرؤية االســراتيجية للمؤسســة.

واســتعرض املفلح مراحل توجه املؤسسة االســراتيجي لألعوام )2020-

2023( والتــي تبلــورت حــول مرحلــة التهيئــة إلعــداد الخطــة ومرحلــة 
تحديــد وتحليــل الــرشكاء ومرحلــة جمع وتحليــل البيانات من خــال البيئة 

الداخليــة والخارجيــة للمؤسســة، مبينــاً أن لجنة إعداد الخطة االســراتيجية 

قامــت بإجــراء مراجعة حثيثة ملراحل إعداد الخطة االســراتيجية للمؤسســة 

خــال األعــوام )2020-2023( واملخرجــات التــي ســتصدر عنهــا 

مســتقباً ووضــع أولويات املرحلــة القادمة لعمل املؤسســة. 

وأشــار إىل أن املحــاور الرئيســة التــي تضمنتها الخطة االســراتيجية متثلت 

باالســتدامة املاليــة للمؤسســة مــن خال زيــادة الفائــض التأمينــي، والعمل 

عىل خفض املديونية وتوســيع الحامية االجتامعية، ومد الشــمول من خال 

زيــادة عــدد املشــركن واملنافــع التأمينيــة، وزيــادة الفاعليــة )العمليــات 

والتكنولوجيــا( وذلــك يتمثــل برفــع رضــا متلقــي الخدمــة وتطويــر البنيــة 

التحتيــة التكنولوجيــة باإلضافة إىل الكفاءة والتميز للمــوارد البرشية بهدف 

تحســن األداء املؤســي.

مــن ناحيتــه أكــد مديــر مديريــة التخطيــط رئيــس فريــق إعــداد الخطــة 

ــجمة  ــاءت منس ــة ج ــراتيجية املؤسس ــة أن اس ــد الهزامي ــراتيجية رائ االس

مــع الخطــط واالســراتيجيات واملبــادرات الوطنيــة املتعــددة مبينــاً أن هذه 

االســراتيجية تــأيت يف مرحلــة تســعى فيهــا املؤسســة إىل توســيع مظلتهــا 

التأمينيــة ومدهــا إىل جميــع العاملــن التــي مــن شــأنها اإلســهام يف توســيع 

أرضية الحامية االجتامعية، وشــمول الفئــات املعوزة بتلك التأمينات، إضافًة 

لســعي املؤسســة الدؤوب لتحقيق الريادة يف أعاملها، موضحاً أن املؤسســة 

ســتعمل عــىل زيــادة التعــاون والربط االلكــروين مع الرشكاء االســراتيجين، 

ــي،  ــرب التأمين ــش، واجــراء دراســات حــول الته ــات التفتي ــر عملي وتطوي

باإلضافة إىل اجراء عدة دراسات لشمول قطاعات محددة ودراسة االقتصاد 

ــر املنظم. غ

وأوضح أن املؤسســة اســتفادت من الخطط االســراتيجية الّســابقة يف بناء 

الخطــط االســراتيجية الجديدة، بالتعاون مع الــرشكاء الداخلين والخارجين 

وضــامن حســن التنفيــذ، وتحديــد مــؤرشات أداء رئيســية لألهــداف 

االســراتيجية والتشــغيلية وربطها مبسؤوليات محددة للتنفيذ، كذلك دراسة 

املتطلبــات واملــوارد املطلوبة لتنفيذ املبادرات واملشــاريع املدرجة يف الخطة 

االســراتيجية، ووضــع آليــة لربــط مخرجــات وتوصيــات الدراســات املعــدة 

باســراتيجية املؤسســة بشــكل منتظــم، إضافة إىل إيجــاد آلية ملوامئــة نتائج 

تقييــم الجهــات الرقابيــة املختلفــة داخليــاً وخارجياً مــع نتائج تقييــم األداء 

املؤســي وعكســها لتحديــد الواقــع الفعــي إلنجــاز اإلدارات، وتطويــر آلية 

تقييم ومتابعة ســر الخطة االســراتيجية، واســتحداث نظام متابعة إلكروين 

ــج مســألة الربــط بــن األهــداف االســراتيجية واملــؤرشات الرئيســية  يعال

واملــؤرشات التشــغيلية يربطهــا مبســؤوليات محــددة للتنفيــذ ويعمــل عــىل 

تحديــد مواطــن الخلــل يف تنفيذ االســراتيجية بشــكل مــرن ودقيق.

وأضــاف أن عوامــل نجــاح االســراتيجية يعتمــد عــىل جملة مــن العوامل؛ 

مــن أهمهــا الركيــز عــىل النتائــج، والتعاون املســتمر بــن اإلدارات، ومتابعة 

املعلومــات  تكنولوجيــا  عــىل  واالعتــامد  االســراتيجي،  األداء  وتقويــم 

واالتصــاالت، والتعــاون مــع رشكاء املؤسســة، والركيــز عىل متلقــي الخدمة، 

واالســتثامر يف رأس املــال البــرشي، والتحســن املســتمر للخدمــات املقدمــة.

٤

الضمان تطلق خطتها االستراتيجية لألعوام )2023-2020(



دعــت املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي يف بيــان صــادر عــن مركزها 

اإلعامــي املنشــآت املشــمولة بالضــامن يف القطاعــن العــام والخــاص إىل 

رضورة تزويدهــا ببيانــات رواتــب كانــون الثــاين مــن العــام الحــايل للعاملن 

لديها خال مدة أقصاها نهاية شهر آذار القادم تفادياً لرتب غرامات مالية 

يف حــال تأخرهــا عن تزويد املؤسســة بهذه البيانــات يف الوقت املحدد.
وبيّنــت املؤسســة بأن املنشــآت ملزمــة بتزويدها ببيانــات مفصلة تتضمن 

أســامء العاملــن لديها وأجورهم عــىل النامذج املعتمدة لدى املؤسســة وأن 

تكــون هــذه البيانــات مطابقــة لســجاتها التــي تحتفــظ بهــا وفــق أحــكام 

الترشيعات النافذة والتي تحســب االشــراكات عىل أساســها، والتي تتضمن 

كشــوفات بأســامء ورواتــب املؤمــن عليهــم الذيــن هم عــىل رأس عملهم يف 

كانــون الثــاين من العام الحــايل وذلك خال مدة أقصاهــا 2020/3/31، 

وكذلــك الذيــن التحقــوا بالعمــل او انتهــت خدماتهــم لديهــا خــال العــام، 

وخال مدة أقصاها نهاية الشهر التايل اللتحاقهم بالعمل أو انتهاء خدماتهم 

وبخــاف ذلــك فإنها ســتتحمل دفــع غرامة تأخــر مقدارهــا 1% من قيمة 

ــد املؤسســة  ــه عــن تزوي االشــراكات املســتحقة عــن كل شــهر تتأخــر في

بالبيانــات املذكــورة وذلــك اســتناداً اىل احــكام قانــون الضــامن االجتامعــي 

واألنظمــة التأمينيــة الصــادرة مبوجبــه.

ــض  ــن كل أو بع ــراكات ع ــع االش ــي مل تقتط ــآت الت ــت أن املنش وأضاف

العاملــن لديهــا أو التــي مل تــؤدِّ االشــراكات عــىل أســاس األجــور الحقيقيــة 

زيــادة أو نقصانــاً، فإنهــا تُلــزم بدفــع غرامــة قدرهــا )30%( مــن قيمــة 

االشــراكات املســتحقة عليهــا، حيــث أن شــمول العامــل بالضــامن وبأجــره 

الحقيقــي هــو أحــد أهــم حقوقــه يف حــال التحاقــه بعمــل لدى أي منشــأة 

ملا يرتبه هذا الشــمول من مزايا وحقوق للعامل نفســه، ويف الوقت ذاته ملا 
يحققه من مصلحة لصاحب العمل، كونه مينح العامل أماناً واســتقراراً أكرث، 

مــام ينعكــس إيجابــاً عــىل انتامئه وانتاجيتــه، كام أنه يعفــي صاحب العمل 

مــن تحمــل دفــع مبالــغ ماليــة قد تكــون كبرة جــداً يف حال تعــرض العامل 

ــة،  ــة الخدم ــات نهاي ــع تعويض ــن دف ــه م ــيمة ويعفي ــل جس ــة عم إلصاب

باإلضافــة إىل بــدل إجــازة أمومــة للمؤمــن عليها وبــدل التعطل عــن العمل 

للعاملــن يف منشــآت القطــاع الخاص، وغرهــا الكثر من الحقــوق العاملية، 

وبنفس الوقت يجنبه دفع كامل قيمة االشراكات مع غرامات وفوائد تأخر 

يف حال تم شــمول العامل بأثر رجعي نتيجة شــكوى منه أو نتيجة التفتيش 
الــذي تقــوم فيــه املؤسســة.

وأشــارت إىل أنهــا أتاحــت لجميــع املنشــآت يف القطاعــن العــام والخــاص 

تزويدها ببيانات العاملن لديها الكرونياً وذلك للتسهيل عىل هذه املنشآت، 

وهذا يأيت يف ضوء التوّســع الذي تشــهده املؤسســة يف خدماتها اإللكرونية، 

مبــا يضمــن دقة ورسعة اإلنجاز، وينعكس عىل متيّز الخدمة، داعيًة املنشــآت 
التــي مل يســبق وان تقدمــت بطلــب اســتخدام الخدمــات اإللكرونيــة إىل 

تزويد مؤسســة الضامن عر فروعها املختلفة بكتاب تفويض باســم الشخص 

الــذي ســيقوم باســتخدام هــذه الخدمــة إلدخــال بيانــات املؤّمــن عليهــم 

العاملــن بشــكل إلكــروين، حيث ســيتم تزويده بالرابط الخــاص عىل بريده 

االلكــروين لتفعيــل دخولــه عــىل الخدمــة عــر املوقــع اإللكــروين ملؤسســة 

الضــامن االجتامعــي، وهذه الخدمــة متاحة حالياً لكافة املنشــآت مهام كان 

عدد العاملن لديها.

وأضافــت املؤسســة أنــه يتوجــب عــىل ضابــط ارتبــاط املنشــأة مراجعــة 

فرعهــا املعنــي لتحديث بياناتــه يف حال مل يقم مبراجعة املؤسســة وتحديث 

بياناتــه بعــد شــهر متــوز مــن العــام 2019 وذلــك ليتمكــن مــن اســتخدام 

الخدمــات اإللكرونيــة املتوفــرة عــىل موقــع املؤسســة االلكــروين.

وأكــدت املؤسســة عــىل أن قنــوات االتصــال والتواصــل لديهــا متاحــة مــع 

الجمهــور مــن خــال زاويــة الخدمــات اإللكرونيــة عــىل موقــع املؤسســة 

ــة باســم )الضــامن  اإللكــروين، أو تطبيــق املؤسســة عــىل الهواتــف الذكي

االجتامعــي األردين(، أو االتصــال مبركــز االتصــال الوطنــي مــن أي هاتــف 

ــد  ــوي عــىل الرقــم )06/5008080(، أو مــن خــال بري أريض أو خل

ــة  ــروين )webmaster@ssc.gov.jo(، أو صفح ــة االلك املؤسس

املؤسســة عــىل الفيــس بــوك أو توير، أو مراجعــة موظفي خدمــة الجمهور 

يف فــروع ومكاتــب املؤسســة املنترشة يف جميــع محافظــات اململكة، أو من 
خــال صناديــق الشــكاوى واالقراحــات املتوفــرة يف كافــة فــروع ومديريات 

ومكاتــب املؤسســة.

٥

الضمــان تدعــو المنشــآت الــى تزويدهــا ببيانــات رواتــب كانــون الثانــي 
للعامليــن لديهــا قبــل نهايــة آذار القــادم

الضمان تستقبل عبر نافذتها الهاتفية 
استفسارات الجمهور عن خدماتها 

اإللكترونية 

أوضــح املركــز اإلعامــي يف املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي أن املؤسســة 

ــا  ــي توفره ــة الت ــات اإللكروني ــة بالخدم ــارات الخاص ــة االستفس ــتقبل كاف تس

املؤسســة لجمهورهــا واملؤمــن عليهــم طيلــة أيــام األســبوع وعــىل مــدار الســاعة 

وذلــك عــر االتصــال بالنافــذة الهاتفيــة عــىل الرقــم )06٥008080( مــن أي 

ــا. ــة أو خارجه ــن داخــل اململك ــوي م ــف أريض أو خل هات

ــره  ــا توفّ ــة لجمهورهــا مل ــذة الهاتفي ــة الناف ــز اإلعامــي عــىل أهمي ــد املرك وأكّ

عليهــم مــن وقــت وجهــد يف حال االتصــال لإلجابــة عىل أســئلتهم واستفســاراتهم، 

موضحــاً أن املؤسســة تلقــت عــر نافذتهــا الهاتفيــة )٢٥8( ألــف اتصــال هاتفــي 

خــال العــام املــايض ٢019 قــام باإلجابــة عليهــا موظفــون مؤهلــون ومدربــون 

عــىل تقديــم اإلجابــة الدقيقــة ألي استفســار يردهــا.   
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أعلــن مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي الدكتــور حــازم 

رحاحلــة أن مجلــس إدارة املؤسســة قــرر إعطــاء مهلــة جديــدة للمنشــآت 

التــي ترتّبــت عليهــا مديونيــة للضــامن بتخفيــض فائــدة تقســيط املبالــغ 

املســتحقة عليهــا إىل )6%( بــدالً مــن )9%( وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ 

الحــايل.    العــام  مــن   2020/4/30 ولغايــة   2020/2/1
ودعــا الرحاحلــة كافــة املنشــآت التــي ترتّبت عليهــا مديونيــة للضامن إىل 

االســتفادة مــن قــرار مجلس إدارة املؤسســة موضحاً أن قــرار تخفيض فوائد 

التقســيط يشــمل أيضاً املنشــآت املدينة التي لديها اتفاقيات تقسيط فّعالة 

مع مؤسســة الضامن وتقدمت بطلب إعادة جدولتها.

وأفــاد أن هــذا القــرار يهــدف للتخفيــف عــىل املنشــآت املدينــة للضــامن 

ومراعــاًة لألوضــاع االقتصاديــة التــي تواجههــا، ولإلســهام بتخفيــف األعبــاء 

املاليــة عليهــا وتحفيزهــا عىل ســداد مديونيتها بالرسعة املمكنة كون نســبة 

ــاراً مــن  ــه ســابقاً وهــي )9%( اعتب ــدة ســتعود إىل مــا كانــت علي الفائ

 .2020/5/1

الرحاحلة: مهلة جديدة لتخفيض فوائد التقسيط للمنشآت 
المدينة لمؤسسة الضمان

رسالة تذكيرية من 
الضمان االجتماعي 

لمتقاعديها
تذكر املؤسســة العامة للضامن االجتامعي بأنها تســتقبل طلبات الســلف 

التقاعديــة بشــقيها الســلف التجاريــة والســلف املبنيــة عىل نظــام املرابحة 

اإلســامية للمتقاعديــن األردنيــن وحملــة الوثائــق األردنية من أبنــاء قطاع 

غــزة والضفــة الغربيــة أو أرملــة املتقاعــد، مبــن فيهــم املتقاعد الــذي أكمل 

ســن الـــ )70( عامــاً أو تجاوزهــا رشيطــة ســداد الســلفة أو التمويــل قبل 

إكــامل ســن الــــ )75( عاماً ورشيطــة أن ال تتجاوز مدة التقســيط )60( 

شــهراً وان تنطبــق عليهــم الــرشوط والتعليــامت ملنــح الســلف املعتمدة يف 

املؤسســة، وذلــك مــن خال مراجعــة املتقاعد ألي فرع من فروع املؤسســة  

لتقديــم طلــب الســلفة.
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للتسهيل على الجمهور للتسهيل على الجمهور 

أطلقــت املؤسســة العامة للضامن االجتامعي اليــوم األربعاء تطبيقها 

الهاتفي بحلته الجديدة عىل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل 

)Android( و)ios( وتحــت مســمى )الضــامن االجتامعــي 
األردين( والــذي يتيــح االســتعام عن عــدد من الخدمات التــي تقدمها 

املؤسســة لجمهورهــا وعىل مدار الســاعة. 

وقالــت مؤسســة الضامن يف بيان صحفي صــادر عن مركزها اإلعامي 

أن إطــاق التطبيــق عــىل الهواتــف الذكيــة مبزايــا وخدمــات إلكرونية 

جديدة ومحدثة يأيت يف إطار اهتاممها بالتواصل املبارش مع جمهورها، 

ومتكــن املؤمــن عليهــم من االســتفادة مــن الخدمــات اإللكرونية التي 

تقدمهــا دون الحاجــة ملراجعة فروعها، وذلك مبا ينســجم مع توجهاتها 

الرامية إىل تحســن وتطوير مستوى الخدمة املقدمة للجمهور ومتلقي 

الخدمة. 

وأكــدت املؤسســة عــىل أهميــة الخدمــات اإللكرونية املتميــزة التي 

يوفرهــا التطبيــق للمؤمــن عليهــم، وهــي خدمــات مصنفــة حســب 

ــركن  ــرى للمش ــن، وأخ ــص املتقاعدي ــات تخ ــاك خدم ــة، فهن املنفع

اختيارياً واملؤمن عليهم املشركن بشكل إلزامي بالضامن حيث ميّكنهم 

التطبيــق مــن االطـّـاع عــىل بياناتهــم األساســية، ومعرفة عــدد وفرات 

اشــراكهم ورواتبهــم الخاضعــة للضــامن، وحــركات رسيان االشــراك أو 

إيقافــه، والدفعــات املرتبــة عىل اشــراكهم االختياري، وإجــراء الزيادة 

الســنوية عــىل الراتب املشــمول. 

وبيّنــت املؤسســة بــأن التطبيــق وفـّـر للمتقاعدين إمكانية االســتعام 

عــن البيانات األساســية التــي تخصهم والتي تتضمــن الراتب التقاعدي 

ونوعــه وتاريــخ االســتحقاق والفعاليــة، والرواتب التاريخيــة للمتقاعد 

ــتعام  ــك االس ــا، وكذل ــك وتفاصيله ــة إىل البن ــغ املحّول ــة املبال وقيم

عــن ســر إجــراء املعامــات املقدمــة للمؤسســة )معامــات التقاعــد، 

تعويــض الدفعــة الواحدة، بــدل التعطل، تأمن إصابــات العمل، وبدل 

إجــازة األمومــة(، باإلضافة إىل الحصول عىل كشــف البيانات التفصيي 

واالستفســار أو الســحب من الرصيد االدخاري يف تأمن التعطل إضافة 

إىل العديــد مــن الخدمــات املتميــزة املتوفرة لهم، ســواء كانــوا مقيمن 

داخــل اململكــة أو خارجهــا.

وأوضحــت املؤسســة آليــة الدخــول عــىل التطبيق من خــال البحث 

 )google store( أو )app store( عنه يف متجر التطبيقات

باســم )الضــامن االجتامعــي األردين( وتنزيلــه عــىل الهاتــف املحمــول 

ومــن ثــم الدخــول إىل التطبيق من خال إدخال الرقــم الوطني لألردين 

أو الرقم الشــخيص لغر األردين وكلمة الرس ملن كان له تســجيل مسبق 

مبوقــع املؤسســة اإللكــروين أمــا الذي ليس لديه حســاب شــخيص عىل 

موقع املؤسسة فيتعن عليه القيام بالتسجيل يف موقع املؤسسة إلنشاء 

حساب خاص به وتعين كلمة رس ومن ثم الدخول إىل التطبيق برقمه 

الوطني أو الرقم الشــخيص وإدخال كلمة الرس التي قام بتعبئتها أثناء 

عملية التســجيل.

الضمان تطلق تطبيقها على الهواتف الذكية بحلته الجديدةالضمان تطلق تطبيقها على الهواتف الذكية بحلته الجديدة
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الضمان تبدأ اليوم باستقبال طلبات سلف المتقاعدين على نظام الضمان تبدأ اليوم باستقبال طلبات سلف المتقاعدين على نظام 
المرابحة اإلسالميةالمرابحة اإلسالمية

أعلــن مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي الدكتــور حــازم 

رحاحلــة عــن بــدء اســتقبال طلبات متويــل املتقاعديــن وفق نظــام املرابحة 

اإلســامية الجديــد اعتبــاراً مــن اليــوم األحــد املوافــق 2020/2/9 وذلك 

مــن خــال فروع املؤسســة املنتــرشة يف جميع أنحــاء اململكة. 

وبــن الرحاحلــة أن اآلليــة الجديــدة ملنــح التمويــات ملتقاعــدي الضــامن 

وفقــاً لصيغــة بيع املرابحة لآلمر بالرشاء ستشــمل املتقاعديــن األردنين، كام 

أنهــا ستشــمل متقاعــدي أبنــاء قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة املقيمــن يف 

اململكــة الذيــن يحملــون وثائــق أردنيــة، إضافــة إىل أرملــة املتقاعد. 

ــادئ  ــن وفــق أحــكام ومب ــل للمتقاعدي ــم متوي ــة تقدي وأشــار إىل أن آلي

الرشيعــة اإلســامية يــأيت بالتكامل مع نظام منح ســلف املتقاعدين الســابق 

وبنفــس الــرشوط واألســس املطبقة واملعمول فيها باملؤسســة منذ أيلول من 

عــام 2016، مبينــاً أنــه تــم رفــع رشط العمــر ملنــح التمويل من 70 ســنة 

إىل 75 ســنة بحيــث يكمــل املتقاعــد ســداد التمويــل قبــل إكــامل هــذا 

الســن، رشيطــة أن ال تتجــاوز مــدة التقســيط 60 شــهراً، ويف حــال تقــدم 

املتقاعد الحاصل عىل ســلفة ســابقاً بطلب متويل جديد يشرط عليه تسديد 

ــة. الســلفة الفعال

وأوضــح الرحاحلــة أن املؤسســة ســتمنح التمويل للمتقاعديــن بحد أقىص 

10 أضعــاف صــايف الراتــب التقاعدي ومبا ال يتجاوز عــرشة آالف دينار وفقاً 
ألســس ترتبــط بالعمــر وفــرة الســداد، وبنســب مرابحــة يتحملهــا املتمــول 

بحــدود )4%( ســنوياً، مبينــاً أنــه يشــرط لحصــول املتقاعد عــىل التمويل 

وفــق نظام املرابحة اإلســامية الجديد، احضار كشــف بااللتزامات الشــهرية 

)االقتطاعــات( للمتقاعــد األردين أو األرملــة الحاصلن عىل الراتب التقاعدي 
قبــل تاريــخ 2016/8/15 مــن البنــك املحــول إليــه الراتــب التقاعــدي، 

كــام يتعــن عىل حملة الوثائق األردنية من أبناء قطــاع غزة والضفة الغربية 

أو أرملة املتقاعد الحاصلن عىل الراتب التقاعدي قبل تاريخ 2020/3/1 

احضــار كشــف بااللتزامــات الشــهرية )االقتطاعات( من البنــك املحول إليه 

الراتــب التقاعــدي وذلك لغايات املوافقة عىل منح التمويل.  

وأضــاف أنه يســتوجب عــىل األرملة وصاحب راتب التقاعــد املبكر الفعال 

وصاحــب راتــب اعتال العجز الجزيئ الفعــال الذين تقدموا بطلب الحصول 

عــىل التمويــل تقديــم كمبيالــة بكامــل قيمــة األقســاط املســتحقة وموقعــة 

حســب األصــول للموافقــة عىل منــح التمويل. 

وبــن الرحاحلــة أنه يف حال اســتكامل مقدم الطلب لــرشوط منح التمويل 

وبعــد االنتهــاء من دراســة الطلب واملوافقة عليه ســتقوم املؤسســة بإرســال 

رســالة نصيــة عــىل هاتفــه املحمول تتضمن رقــم الرف وعليــه مراجعة أي 

فــرع مــن فــروع البنــك اإلســامي األردين املنتــرشة يف جميــع أنحــاء اململكة 

الســتكامل إجــراءات الحصول عــىل التمويل، مبيناً أن البنك اإلســامي بدوره 

ســيقوم بالتأكد من تطابق بيانات املنتفع من خال شاشــة الربط اإللكروين 

مــع املؤسســة وفــق نظــام املرابحــة املقــر مــن قبــل املؤسســة ورصف املبلغ 

املمولة.   للجهة 

ونــوه الرحاحلــة أن املؤسســة اســتحدثت نافــذة املرابحــة اإلســامية تلبية 

لرغبــة رشيحة واســعة من املتقاعديــن التي تفضل الحصول عىل متويل وفق 

نظــام املرابحة اإلســامية. 
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طلبات االستفادة من تأمين التعطل عن العمل 
للمؤمن عليهم األردنيين حصًرا من خالل 

الخدمات اإللكترونية
فــروع املؤسســة لــن تســتقبل طلبــات تأمــن التعطــل عــن 

العمــل للمؤمــن عليهــم األردنيــن والتقديم فقــط من خالل 

الخدمــات اإللكرتونيــة
قالــت املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي يف بيــان صــادر عــن مركزها 

اإلعامــي أنهــا ســتبدأ باســتقبال طلبــات املؤمــن عليهــم األردنيــن الراغبــن 

باالســتفادة مــن تأمــن التعطل عن العمل بشــكل إلكروين فقــط اعتباراً من 

يــوم االحــد املوافــق 2020/2/16 وذلــك من خــال موقعهــا اإللكروين 

)www.ssc.gov.jo( دون حاجــة املؤمــن عليــه األردين مــن اآلن 
فصاعــداً ملراجعــة املؤسســة وفروعها بهــذا الخصوص. 

وأكدت املؤسســة عىل أن املؤمن عليه غر األردين الراغب باالســتفادة من 

تأمــن التعطــل عــن العمل بإمكانــه مراجعة أقرب فرع من فروع املؤسســة 

ملــكان ســكنه وتقديم طلب الحصــول عىل البدل.

وبيّنــت املؤسســة يف بيانهــا أنــه يتعــن عــىل املؤمــن عليــه األردين الراغب 

باالســتفادة مــن تأمــن التعطــل عــن العمل الدخول عىل حســابه الشــخيص 

يف موقع املؤسســة اإللكروين ملن كان له تســجيل مسبق باملوقع أما الذي ال 
يوجــد لديــه تســجيل يف املوقــع فيتعــن عليه الدخــول إىل املوقــع والضغط 

ــه وبعــد  ــة من ــة البيانــات الشــخصية املطلوب ــار التســجيل لتعبئ عــىل خي

اســتكامل إجراءات التســجيل ميكنه الدخول إىل حســابه الشخيص من زاوية 

الدخــول يف موقــع املؤسســة اإللكــروين وإدخــال رمــز الدخــول وهــو الرقم 

الوطنــي للمؤمــن عليــه األردين وتعبئــة كلمــة الــرس التــي قــام بتحديدهــا 

أثنــاء عمليــة التســجيل ومــن ثــم اختيار خدمــة التعطل عن العمــل وتعبئة 
البيانــات املطلوبــة منــه. 

وأضافــت أنــه يف حــال كان طلب املؤمــن عليه األردين الراغب باالســتفادة 

مــن الخدمــة مســتوفياً للــرشوط ســتصله رســالة نصيــة الحقــاً عــىل هاتفــه 

املحمول تتضمن رقم مرجعي ميّكنه من رصف مســتحقاته املالية من خال 

فــروع بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويل باســتثناء فروع املــوالت التجارية. 

ونوهــت املؤسســة إىل رضورة أن يقــوم املؤمــن عليــه األردين الــذي تقــدم 

بطلــب هــذه الخدمــة إلكرونيــاً يف حــال عودتــه اىل عمــل مشــمول بأحكام 

قانــون الضــامن االجتامعــي أثنــاء فــرة التعطــل عــن العمــل بإمكانــه طلب 

وقــف رصف الدفعــات املتبقيــة إلكرونيا أو طلب إلغــاء طلب التعطل قبل 

رصف أي دفعــة ماليــة لــه وذلــك تافيــا لتقييــد مبالــغ ماليــة رصفــت بغــر 

وجــه حــق لــه واســردادها مــع الفوائــد القانونيــة، كــام يتعــن عــىل املؤمن 

عليــه غــر األردين مراجعــة املؤسســة وإباغهــا يف حــال عودتــه لعمــل أثناء 

فــرة التعطــل إليقــاف الرف.

يُذكــر أن املؤسســة أطلقــت مجموعــة مــن الخدمــات اإللكرونيــة خــال 

الفــرة القريبــة املاضيــة ويــأيت ذلــك ضمن خطة تحــول املؤسســة لكثر من 

خدماتهــا إلكرونيــاً، ومبا يتوافق مع مبادرة الحكومــة اإللكرونية وتوجهاتها 

بتخفيــف العنــاء عىل املواطــن وتقليــص الوقت والجهــد والنفقات.

أعلنــت املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي عــن اســتمرارها باســتقبال 

طلبــات الرشــيح لجائــزة التميّــز يف مجــال الســامة والصحــة املهنيّــة لعــام 

2020 عــىل مســتوى املنشــآت واألفــراد، ولغايــة يــوم الخميــس املوافــق 
 .2020/2/27

وأضافــت يف بيــان صحفــي صادر عــن مركزها اإلعامــي أن الجائزة تهدف 

إىل تعزيز تدابر الســامة والصحة املهنيّة ورفع مســتوى بيئة العمل يف كافة 

املنشــآت الخاضعــة ألحــكام قانون الضــامن ومبختلف قطاعاتهــا االقتصادية 

مبــا ينعكــس عــىل حاميــة القــوى العاملــة، وضــامن ســامة اإلنســان العامل 
واملجتمــع مــن خال تشــجيع التميــز يف مجاالت الســامة والصحــة املهنيّة، 

وتكريــم املتميّزيــن يف هــذه املجاالت من أفراد ومنشــآت، بهــدف الحدِّ من 

إصابــات العمــل خصوصــاً يف املنشــآت التــي تُســجَّل فيهــا أعــداد متزايــدة 

مــن إصابــات وحوادث العمل، ومــن منطلق ومبدأ احرام الحياة اإلنســانية 

والحفــاظ عىل أرواح وســامة جميع العاملن وهــو أيضاً ما يعكس االهتامم 

بأهم حق من الحقوق العاّملية، إضافة إىل الحفاظ عىل املمتلكات وضامن 

استمرار وترة اإلنتاج.

وأشــار البيــان إىل أن الجائــزة مُتنــح للمنشــآت املتميــزة يف مجــال االلتــزام 

بتطبيــق قوانــن وترشيعــات الســامة والصحــة املهنيّــة وأثرهــا بانخفــاض 

معــدالت إصابــات العمــل، وكذلــك لألفــراد املتميزيــن يف حقــل الدراســات 

والبحــوث يف مجــاالت الســامة والصحــة املهنيّــة، إضافــة إىل أي مبــادرات 

ميدانيــة متميّــزة تهــدف إىل تحســن مســتويات الســامة والصحــة املهنيّــة 

والحــّد مــن حــوادث إصابــات العمل يف املنشــآت.

وفيــام يتعلــق بالــرشوط العامة للرشــيح فتتمثّل بتطابق موضوع الرشــح 

مــع غايات الجائــزة وأهدافها وبرامجها وتعليامتها، مع تعبئة طلب الرشــح 

كامــاً عــىل أن يتــم تقدميه ضمن املوعد املحّدد الســتقبال طلبات الرشــيح، 

ومُيكــن أن يكــون املرشــح فــرداً أو مجموعة أفــراد ويجوز قبول ترشــيح غر 

األردنين، كام ميكن أن يكون املرشــح هيئة أو منشــأة أو مؤسســة حكومية 

أو خاصــة عــىل أن تكــون مرخصــة ومســجلة، وأن تكون قد عملت بنشــاط 

متواصــل خــال آخر ســنتن عــىل األقــل، وأن ال يقل عدد العاملــن فيها عن 

20 عامــاً.
ودعــت املؤسســة املنشــآت واألفــراد إىل االطــاع عــىل تفاصيــل الجائــزة 

ورشوطهــا وتعبئــة طلــب الرشــيح كامــاً ضمــن املوعــد املحــّدد الســتقبال 

www.ssc.gov.( طلبات الرشــيح، من خال زيارة موقعها االلكروين

jo( أو االتصــال بــإدارة إصابــات العمــل والســامة املهنيــة باملؤسســة عىل 
اإللكــروين  الريــد  أو  و6606  فرعــي6601  هاتــف 5501880 

)osh@ssc.gov.jo( أو زيــارة صفحــة املؤسســة عــىل الفيــس بــوك 
باســم املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي.

الضمــان تســتمر باســتقبال طلبات الترّشــح لجائزة 
التمّيــز فــي الّســالمة والّصحــة المهنّيــة لعام 2020



رئيس التحرير املسؤول 

مدير املركز اإلعالمي 

موىس الصبيحي 

مدير التحرير 

مدير مديرية اإلعالم واالتصال 

خلود غنيامت 

    إعداد وتصميم                          

     أنس أبو اشتية          

      معلومة تأمينية                  إخراج

       ماجد وشاح             حمزة الصامدي

                             تصوير 

                      رائدة طوالبة

أوضحت املؤسســة العامة للضامن االجتامعي أنها بدأت باستقبال طلبات 

املؤمــن عليهــن لاســتفادة من بدل إجــازة األمومة إلكرونيــاً اعتباراً من يوم 

ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــام دول ــد أن ق ــق 2020/2/20 بع ــس املواف الخمي

الدكتــور عمــر الــرزاز بإطــاق هــذه الخدمــة خــال زيارته ملديريــة امللفات 

املركزيــة واألرشــفة اإللكرونية يف املؤسســة ذلك اليوم.

وقال الناطق الرســمي باســم املؤسســة موىس الصبيحي بأن هذه الخدمة 

www.(  تُقــّدم مــن خــال الدخــول عــىل املوقــع اإللكــروين للمؤسســة

ssc.gov.jo( دون مراجعــة فــروع الضــامن حيــث ســتتوقف الفــروع 
عــن اســتقبال طلبات الحصول عــىل بدل اجازة األمومة بشــكل نهايئ اعتبارا 

مــن 1\3\2020 كــون هــذه الخدمــة أصبحــت تقــدم بصــورة إلكرونية 

بالكامــل حيــث يتعــن عــىل املؤمــن عليهــا طالبــة الخدمــة الدخــول عــىل 

حســابها الشــخيص يف موقــع املؤسســة اإللكــروين يف حــال كان لها تســجيل 

مســبق باملوقــع أمــا يف حــال مل تكــن قد ســّجلت يف املوقع من قبــل فيتعن 

عليهــا الدخــول إىل املوقــع والضغــط عــىل خيــار التســجيل لتعبئــة البيانات 

الشــخصية املطلوبة منها وبعد اســتكامل إجراءات التسجيل ميكنها الدخول 

إىل حســابها الشــخيص مــن زاويــة الدخــول يف موقــع املؤسســة اإللكــروين 

وإدخــال رمــز الدخــول وهو الرقم الوطنــي للمؤمن عليهــا األردنية أو الرقم 

الشــخيص لغــر األردنيــة وتعبئــة كلمــة الــرس التــي قامــت بتحديدهــا أثناء 

عمليــة التســجيل ومــن ثــم اختيــار خدمة تأمــن األمومــة وتعبئــة البيانات 

ــة منها. املطلوب

وأضــاف أنــه يف حــال كان طلــب املؤمــن عليهــا الراغبــة باالســتفادة مــن 

الخدمة مســتوفيًة للرشوط ستصلها رسالة نصية الحقاً عىل هاتفها املحمول 

تتضمــن رقــم مرجعي ميّكنها من رصف مســتحقاتها املاليــة من خال فروع 

بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويل باســتثناء فــروع املــوالت التجارية.

وبــن الصبيحــي أن تأمــن األمومــة الــذي بــدأت املؤسســة بتطبيقــه يف 

2011/9/1 عــىل املؤمــن عليهــم املشــمولن بأحــكام قانــون الضــامن 
باستثناء موظفي الدوائر الحكومية واملؤسسات الرسمية والعامة، ومنتسبي 

القــوات املســلحة واألجهزة األمنية، واملشــركن اختيارياً، مينــح املؤمن عليها 

ــون العمــل و بحســب  ــاً لقان ــاً وفق ــة عــن )70( يوم ــدل إجــازة أموم ب

أجرهــا الخاضــع للضــامن رشيطــة أن تكــون مشــمولة بتأمــن األمومة خال 

الـــ )6( أشــهر األخرة التي تســبق إجــازة األمومة، ويخصم مــن هذا البدل 
املــروف للمؤمــن عليهــا بــدل اشــراك تأمــن الشــيخوخة والعجــز والوفاة 

واشــراك تأمــن التعطــل عــن العمــل املرتبــة عىل املؤمــن عليها.

 وكشــف الصبيحــي بــأن العــدد الراكمي للمؤمــن عليهن اللوايت اســتفدن 
مــن بــدالت األمومــة وصــل إىل )60( ألــف مؤمــن عليهــا ومببلــغ إجــاميل 

ــار. ــون دين وصــل إىل )64( ملي

الضمان: تقديم طلبات الحصول على بدل إجازة 
األمومة إلكترونيًا فقط

قام عطوفة مدير عام مؤسسة الضامن األكرم الدكتور حازم رحاحلة وبحضور مساعديه بزيارة إدارة فرع ضامن إربد

وكان باستقبالهم مدير إدارة الفرع الزميل الدكتور جادالله الخايلة ومدراء املديريات.

ــي تخــص ســر العمــل وأخــر املســتجدات الهامــة،  ــداول مجموعــة مــن املحــاور املتعلقــة بالفــرع الت ــارة بحــث وت ــم خــال زي  وت

ــواء الكــورة . ــى الفــرع ومكتــب ضــامن ل ــة ملبن ــة تفقدي ــه جول ــارة عطوفت ــل زي وتخل

قــام مديــر إدارة فــرع جنــوب عــامن 

بتكريــم  الكباريتــي  جهــاد  الزميــل 

الزميــل مفلــح أبــو عرقــوب كموظــف 

لعــام  الرابــع  الربــع  عــن  متميــز 
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عقــدت إدارة فــرع ضامن إربد ورشــة عمــل تدريبية بعنوان » أرشــفة وثائق العمل 

اليومية املتعلقة باصابات العمل وآلية رصف مطالبات املستشفيات، وخدمات املؤمن 

عليهــم وخدمــة رصف بــدل التعطل إلكرتونيــاً، بحضور عطوفة مســاعدي املدير العام 

الزميل عبدربه الحباشــنه والزميل جامل مســاعدة ومدير إدارة العمليات الزميل عي 

فوده ومبشــاركة مدير إدارة فرع ضامن إربد  الزميل الدكتور جادالله الخايله ومدراء 

املديريات و رؤســاء األقســام وموظفــي مديريات الخدمات التأمينيــة واصابات العمل 

لفــروع الشــامل ) اربــد + عجلــون + جــرش + املفــرق + الرمــوك (.

أنشطة ومناسبات أنشطة ومناسبات 


