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الرحاحلة: حريصون على تضافر الجهود لبناء وترسيخ 
ثقافة السالمة والصحة المهنّية في بيئات العمل

رعــى مديــر عــام املؤسســة 

ــي  ــامن االجتامع ــة للض العام

الدكتور حازم رحاحلة، بحضور 

أعضاء مجلس إدارة املؤسســة 

وممثــي عــدد مــن الفعاليات 

والعاّمليــة  االقتصاديــة 

ــة الحفــل  ــة واإلعالمي والنقابي

الذي أقامته املؤسســة لتكريم 

املنشــآت الفائــزة بالجوائــز 

يف  والتشــجيعية  التقديريــة 

املهنيــة  والصحــة  الســالمة 

للعــام 2018، وهي الجائزة 

ــنوياً  ــا س ــم تخصيصه ــي ت الت

املتميــزة  الجهــات  لتكريــم 

مبجــاالت الســالمة والصحــة 

املهنيــة فيــام حجبــت الجائزة 

هــذه املــرة عن األفــراد. 

وفــاز بالجائــزة التقديريّــة للمنشــآت لهــذا العــام كل مــن: رشكــة 

الحديثــة لإلســمنت والتعديــن، ورشكة مينــاء حاويات العقبــة، ورشكة توليد 

الكهربــاء املركزيــة/ محطــة العقبــة الحراريــة، ورشكــة األزيــاء التقليديــة 

لصناعــة األلبســة/ الوحــدة )6(، ورشكــة تعبئــة كــوكا كــوال األردنيــة، كــام 

فــازت بالجوائــز التشــجيعية مجموعــة مــن املنشــآت وهي: رشكــة األعامل 

الســياحية/ ماريــوت البحر امليــت، ورشكة توليد الكهربــاء املركزية/ محطة 

توليــد كهربــاء رحــاب، ورشكة مــاس الصايف لصناعــة االلبســة/مأدبا، ورشكة 

ســنيورة للصناعــات الغذائية.

ــي يف  ــامن االجتامع ــِة للض ــِة العام ــى دوِر املؤسس ــة ع ــد الرحاحل وأك

تعزيــِز منظومــِة الحاميِة االجتامعية، ويف نرِش وتجذيــِر ثقافِة التّميِز وزيادِة 

ْت  التنافســيِة يف القطاعــاِت االقتصاديــِة مــن خالِل هــذِه الجائــزِة، التي امتدَّ

يادِة  عــى مــدًى يقــارُب العقَديْن مــَن الزَّمان َوضعْت املؤسســَة يف مركــِز الرِّ

حــِة املهنيــِة، وعــزَّزْت حضورَها الَوطنــيَّ يف إيجاِد  يف مجــاالِت الســالمِة والصِّ
بيئــِة عمــٍل آمنٍة وصحيــٍة للعاملنَي وحاميِتهــم من التعرِض إلصابــاِت العمِل 

واألمــراِض املهنيــِة.

وبــني أن املؤسســة اســتطاعْت أن تَخطــو خطوات متقدمــة يف مجاِل الحدِّ 

والوقايِة من إصاباِت العمِل التي ال زالْت تشــكُِّل تحدياً مســتمراً عى الرغِم 

مــن انخفــاِض معدالتهــا وفقاً للمــؤرشات؛ فقد عملْت املؤسســةُ عى تطويِر 

خدمــِة تأمــنِي إصابــاِت العمــِل مــن خالِل تحســنِي آليــِة اإلبالِغ عــن حوادِث 

العمــِل، وتطويــِر أســِس وآليــِة عــالِج املصــاب بالتعاقِد مــع الجهــاِت الطبيِة 

العالجيــِة لتســهيِل اإلجــراءاِت والعمِل بجــودِة أفضل، وذلك مبــا يتوافق مع 

حــِة املهنيــِة يف ترشيعاتِهــا وأهداِفها  تبّنــي املؤسســِة ملفاهيــِم الســالمِة والصِّ

االسرتاتيجيِة. ومبادراتِها 

وأكــد الرحاحلــة أن املؤسســة تســعى دامئــاً إىل ُمواكبــِة التطــوراِت 

التكنولوجيــِة وتحســنِي مســتوى الخدمــاِت املقدمِة للمؤمــِن عليهم، وتعمُل 

عى تطبيِق املامرساِت العامليِة الفضى والتي كانت آخُر مثارِها فوُز املؤسسِة 

لتكــوَن األوىل عربيــاً بشــهادِة التميُِّز الدوليــةِ التي متنُحها الجمعيــُة الدوليُة 

للضــامِن االجتامعــي يف تطبيــِق دليــِل الوقايــِة مــن املخاطــِر املهنيــِة. 

وأضــاف أن املؤسســة بــدأْت مطلع العــام الحــايل بتنفيِذ مبــادرِة أولوياِت 

الحكومــِة لألعــوام )2019-2020( وذلــَك مــن خــالِل مضاعفــِة تغطيِة 

ــِة للضــامِن  ــِة املهني ــرِ الســالمِة والصح ــاِت ومعاي ــِش متطلب مســِح وتفتي

االجتامعــي، ليشــمَل ِضعــَف أعــدادِ العاملــنيَ الذيــَن يشــملهمْ املســح ســنويّاً.

وبــني الرحاحلــة أن املؤسســة تنظــُر إىل زيــادِة فعاليتها يف تحفيــِز وتأهيِل 

املنشــآِت واالفــراِد لاللتــزاِم بتطبيِق رشوِط ومعايرِ الســالمِة والصحِة املهنيِة 

يف قانــوِن الضــامِن االجتامعــي، حيــُث تَعتــزُم املؤسســُة مطلَع العــاِم القادِم 
دعَم املنشــآِت واألفراِد من خالِل تقديِم حوافَز مادية، حيُث ســـتتُم مكافأُة 

املنشــآِت التــي تحصــُل عى معدِل )90( فأكرث يف التقييم، وكذلك بالنســبِة 

للفائزيــَن بجائــزِة التميِز التقديريِة يف الســالمِة والصحِة املهنيِة من منشــآٍت 

وأفــراد.

ودعــا الرحاحلــة إىل تضافــِر الجهوِد بني الرشكاِء املعنيــنَي من جهاٍت رقابيٍة 

واملؤمــِن عليهــم للوصــول إىل مــا نطمــُح إليــِه يف ترســيِخ مفاهيــِم الســالمِة 

والصحــِة املهنيــِة للتصــدي للمخاطــِر املهنيــِة وتوفــرِ وقايــٍة مســتدامٍة مــن 

حــوادِث العمــل واالمراِض املهنيِة، كون أن هذه الجهــات تتحمل جزءاً كبراً 

مــن املســؤولية للمســاهمة بهــذه الجهود واقــرتاح ووضع الحلــول ومعالجة 

املخاطــر وتقليل اإلصابات.

وأشــاد بالجهــود املبذولــة مــن قبــل املنشــآت الفائــزة بالجوائــز التقديرية 

والتشــجيعية عى صعيد الســالمة والصحة املهنية، داعياً هذه املنشــآت إىل 

االســتمرار يف هــذا النهــج، وتطويــر أســاليب الوقايــة والســالمة يف مواقعهــا، 

وتعزيزهــا بصــورة أفضــل لتحقيــق املزيد مــن الحامية للعامــل، كام دعا 

مان ُتكّرم الُمنشآت الفائزة بجائزة الّسالمة  الضَّ
والّصحة المهنّية
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املنشــآت التــي مل يحالفهــا الحــظ للفــوز بالجائــزة إىل تصويــب أوضاعهــا 

وتحســني بيئــات العمــل لديهــا والتنافــس عــى الجائــزة يف األعــوام القادمة.

وأشــار الرحاحلــة إىل أن خلــق بيئــة عمل آمنــة ال يعتمد فقــط عى توفر 

أدوات الســالمة والصحة املهنية واإلرشــادات الخاصة بالسالمة، وإمنا يعتمد 

أيضا عى نرش وتطوير ثقافة السالمة بني العاملني، مؤكداً عى أهمية ترسيخ 

موضــوع الســالمة والصحــة املهنيــة، باعتبــاره جزءاً أساســياً من بيئــة العمل 

للحفاظ عى سالمة العاملني، ومتطلباً من متطلبات تحسني اإلنتاج، وعنرصاً 

مهــامً يف نســيج ثقافتنــا وتقاليدنــا العامليــة، بحيث تكون ســالمة العامل يف 

مقدمــة أولوياتنــا واهتاممنا.

ــة  ــة العامل ــة الطبق ــزز حامي ــون الضــامن االجتامعــي ع وأوضــح أن قان

والحفــاظ عــى ســالمة العاملــني بإلــزام املنشــآت بتوفــر متطلبــات ورشوط 

الســالمة والصحــة املهنيــة وأدواتهــا يف مواقــع العمل، ووضــع عقوبات عى 

املنشــآت املخالفة تتمثل بزيادة نســبة اشــرتاكات تأمني إصابات العمل بحد 

ــات  ــآت نفق ــل املنش ــن )2%(، وتحمي ــدالً م ــل إىل )4%( ب ــى يص أع

العنايــة الطبيــة للمصابني يف حــال وقعت اإلصابة بســبب مخالفتها لرشوط 

ومعايــر الســالمة والصحــة املهنية. 

وتقــدم الرحاحلــة بالشــكر مــن لجــان التقييــم والتحكيــم للجائــزة التــي 

شــّكلها مجلــس إدارة املؤسســة عــى الجهود الكبــرة التي بذلوهــا باتباعهم 

معايــر دقيقــة علميــة وموضوعيــة وحياديــة يف تحديــد املنشــآت الفائــزة 

بالجائــزة، كــام شــكر إدارة إصابات العمل والســالمة املهنية باملؤسســة عى 

جهودهــا املوصولــة طوال الفــرتة املاضية، وكذلك املركز اإلعالمي باملؤسســة 

عــى تواصلــه الدائــم وانفتاحــه عــى كافة وســائل اإلعــالم، للتعريــف بهذه 

الجائــزة وإظهــار اهتامم املؤسســة يف مجال الســالمة والصحــة املهنية.

مــن جانبــه بــني مديــر إدارة إصابــات العمــل والســالمة املهنية باملؤسســة 

فــراس الشــطناوي خــالل عرضــه رشوط ومعايــر الّســالمة والّصحــة املهنيــة 

التــي اســتندت إليهــا الجائــزة من واقــع الترشيعــات األردنية، والتي تشــكل 

نظامــاً متكامــالً للســالمة املهنيــة ،وتتمثــل يف التــزام اإلدارة العليا بالســالمة 

والصحــة املهنيــة مــن خــالل سياســات وأهــداف وبرامــج وخطــط مكتوبــة 

واإلجــراءات املتخــذة بهذا الصــدد، وتحديد املخاطر املهنيــة وتدابر الوقاية 

والتحكم والســيطرة عليها، ومشــاركة العامل وممثليهم يف جوانب الســالمة 

والصحــة املهنيــة، إضافــة إىل تقييم البيئــة العامة ملواقع العمل يف املنشــآت 

ــامل،  ــات الع ــع فئ ــاالت لجمي ــذه املج ــب به ــني والتدري ــاءة العامل وكف

والوقايــة يف حــاالت الطــوارئ والتأهــب واالســتجابة لهــا، وتفتيــش وتقــي 

اإلصابات واالعتالالت الصحية واألمراض والحوادث املرتبطة بالعمل وآثارها 

عى السالمة املهنية، وكذلك الخدمات والفحوصات الطبية للعاملني، ورصد 

وقيــاس وتقييم أداء الســالمة والصحة املهنيــة وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج 

خــاص بهــا.

وأوضــح الشــطناوي بــأن املؤسســة بــدأت منــذ 2019/9/1 باســتقبال 

طلبــات املعالجــة الطبيــة للمؤمن عليهــم الذي يتعرضــون إلصابات عمل يف 

منشــآتهم من خــالل موقعها اإللكرتوين بهدف تخفيــف الوقت والجهد عى 

املؤمــن عليهم واملنشــآت، ومبا يصــب يف مصلحة الذيــن يتعرضون لحوادث 

وإصابــات العمــل مــن املؤمــن عليهــم بهــدف تقديــم املعالجــة الطبية لهم 

ويرس.  برسعة 

وبــني أن املؤسســة اعتمــدت جهات طبيــة عالجية )مستشــفيات( بهدف 

تغطيــة جميــع محافظــات اململكــة، حيث أنهــا اعتمدت كافة مستشــفيات 

الخدمــات الطبيــة امللكية ومراكزها الطبيــة باإلضافة إىل مجموعة كبرة من 

املستشــفيات الخاصــة التي راعت فيهــا أهمية التوزيع الجغــرايف يف مناطق 

اململكــة املختلفــة، حيــث تتكفل املؤسســة بتقديم خدمــات العناية الطبية 

الكاملــة للمؤمــن عليهــم الذيــن يتعرضــون إلصابــات العمــل وفقــا ألحــكام 

قانون الضامن االجتامعي.

ــا يف حــال وقــوع  واســتعرض الشــطناوي الخطــوات التــي يجــب اتباعه

إصابة عمل للمؤمن عليه داخل املنشــأة التي يعمل بها حيث يتوجب عى 

املنشــأة نقــل املؤمــن عليــه )املصــاب( إىل أقــرب جهــة عالجيــة معتمــدة 

لــدى مؤسســة الضــامن، كام يتعني عــى ضابط ارتبــاط املنشــأة الدخول إىل 

www.( زاويــة الســالمة والصحــة املهنيــة من موقع املؤسســة اإللكــرتوين

ssc.gov.jo( والقيــام بتعبئــة البيانــات املطلوبــة بإدخــال رقم املنشــأة 
والرقــم الوطنــي أو الشــخي للمؤمن عليه املصاب وتاريــخ وقوع الحادث، 

وبدورها ســتقوم املؤسســة بإرســال رســالة نصية عرب الهاتف النقال لضابط 

ارتباط املنشأة لتأكيد عملية التسجيل وذلك بهدف إعطاء الرسعة القصوى 

للعــالج وعليــه القيــام بتعبئــة رمــز التحقــق باملــكان املخصــص لذلك.

وأضــاف أن ضابــط ارتبــاط الجهــة الطبيــة املعتمــدة لهذه الغايــة يتوجب 

عليه عند استقبال املؤمن عليه املصاب أن يقوم بتعبئة التقرير األويل لحالة 

املصــاب بشــكل إلكــرتوين أيضاً عرب موقع املؤسســة اإللكرتونيــة وذلك خالل 

ثالثــة أيــام مــن اســتقبال الحالــة وبدورها ســتقوم املؤسســة بإرســال رســالة 

نصيــة إىل كافــة الجهات الطبية املعتمدة لديهــا باملوافقة عى عالج املصاب 

وبهــذه الحالــة يتعــني عــى ضابــط ارتبــاط الجهــة الطبيــة التــي اســتقبلت 

املصاب الضغط عى خيار تم قبول طلب املعالجة الطبية وبشــكل إلكرتوين 

أيضاً. 



أكــد وزيــر العمــل رئيــس مجلــس إدارة املؤسســة العامــة للضــامن 

االجتامعــي نضــال فيصــل البطاينــة عــى أهميــة التعديــالت املقرتحــة عــى 

مــرشوع قانــون العمــل، والتــي ســتنظم ســوق العمــل االردين بشــكل عــام 

مــن خــالل تغليــظ العقوبــات عى من يشــغل عاملة غر قانونيــة وعى من 

يتالعــب بالحــد االدىن لألجــور.

جــاء ذلــك خالل لقــاءه رئيس وأعضــاء لجنة العمــل والتنميــة االجتامعية 
والســكان النيابية يف مبنى إدارة املؤسســة العامة للضامن االجتامعي لبحث 

ــة  ــام املؤسســة العام ــر ع اســرتاتيجيات العمــل والتشــغيل، بحضــور مدي

للضامن االجتامعي الدكتور حازم الرحاحلة ورئيس صندوق اســتثامر أموال 

الضــامن االجتامعــي خلــود الســقاف، وعدد مــن املســؤولني يف وزارة العمل 

ومؤسسة الضامن وصندوق االستثامر، حيث استعرض البطاينة اسرتاتيجيات 

وخطط وزارة العمل الرامية اىل تنظيم الســوق املحي وبرامجها التي ترتكز 

عى تدريب ومتكني وتشــغيل االردنيني.

ولفــت وزيــر العمل إىل أن الوزارة تســعى اآلن إىل إحــداث نقلة نوعية يف 

الربامــج التدريبيــة املهنية والتقنية من خالل مؤسســة التدريب املهني التي 

تشــهد االن تحــوال جذرياً من حيــث البنى التحتية والربامج وتأهيل املدربني 

وتوفــر كل مــا من شــأنه تطوير منظومة التدريب املهنــي والتقني بالتعاون 

مــع مختلــف مزودي التدريب املهنــي والتقني يف االردن.

واســتعرض البطاينــة الخطــوات التــي متــت إلنشــاء هيئــة تنميــة املهارات 

املهنية والتقنية ونسب االنجاز من حيث الترشيعات واالنظمة والتعليامت 

والواجبــات واالهــداف باعتبارهــا املظلــة الرئيســة لقطــاع التدريــب املهني 

ــة. ــي يف اململك والتقن

كــام تطــرق وزير العمــل إىل امليثاق الوطني للتشــغيل وما تــم انجازه من 

املحــاور الــذي تضمنه امليثــاق وخصوصاً اإلطار الوطني للتشــغيل.

وأوضــح وزيــر العمــل أهميــة قــرار اغالق العديد مــن املهن امــام العاملة 

الوافــدة لغايات توفر فرص عمــل الئقة لألردنيني.

بــدوره أكــد رئيــس لجنــة العمــل والتنميــة االجتامعيــة والســكان النيابية 

النائــب خالد أبو حســان أهمية التنســيق والتعاون بــني وزارة العمل ولجنة 

العمــل والتنميــة االجتامعيــة النيابيــة يف مجال تنظيم ســوق العمل األردين، 

وخصوصــاً يف مجال الترشيعات وإحداث التوازن املطلوب لتوفر العاملة يف 

الســوق الوطني االردين دون أن يؤثر ذلك عى تشــغيل االردنيني.

وخالل اللقاء اطلعت اللجنة النيابية عى تفاصيل ال ٣٠ ألف فرصة عمل 

التــي تــم توفرهــا يف القطاع الخاص خالل ال ٣ أرباع األوىل من العام الحايل 

ــجالت  ــع س ــا م ــات ومقارنته ــق البيان ــة بتحقي ــاء اللجن ــام أعض ٢٠١٩ وق

الضــامن االجتامعي، حيث أشــادت اللجنة بدقــة بيانات وزارة العمل. 

كــام دعــا النائــب خالــد ابــو حســان اىل مزيــد مــن االجــراءات الهادفة اىل 

تنظيــم ســوق العمل واحالل العاملة االردنية بــدل الوافدة، الفتا اىل رضورة 

تعزيــز الرشاكــة بــني القطاعــني العام والخاص وتشــجيع االســتثامر.

واضــاف خــالل االجتــامع أن اللجنــة ملســت جديــة وزارة العمــل يف 

ادارة امللفــات التــي تقودهــا الــوزارة وخصوصــا مــا يتعلق بجانــب التنظيم 

والتشــغيل.

ــا  ــة ودمي ــن العجارم ــان وحس ــد رمض ــواب خال ــا الن ــم، دع ــن جهته م

طهبــوب وعبــد القــادر االزايــدة اىل مزيــد مــن االصالحــات والقــرارات التي 

ــي. ــوق املح ــط الس ــني وضب ــغيل االردني ــة تش ــب يف مصلح تص

بــدوره تطــرق مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي الدكتور 

حازم الرحاحلة الســرتاتيجية املؤسســة ومحاورها األساسية، والقانون املّعدل 

لقانــون الضــامن االجتامعــي، وانعكاســه اإليجــايب عــى الحاميــة االجتامعية 

وتحفيــز ســوق العمــل، مشــراً إىل أن املؤسســة مقبلة عى نقلــة نوعية من 

الخدمــات التــي ســتصبح إلكرتونيــاً بالكامل مــع بداية العــام املقبل.

وبني الرحاحلة أنه إلنصاف أصحاب الرواتب املتدنية واملتوســطة وتحسني 

مســتوى معيشــتهم ســيتم توزيــع الزيــادة الســنوية املرتبطــة بالتضخــم أو 

مبعــدل النمــو الســنوي ملتوســط األجــور، بالتســاوي عى متقاعــدي الضامن 

املســتحقني لهــذه الزيادة، بــرصف النظر عــن مقدار الراتــب التقاعدي.

فيــام اســتعرضت رئيس صندوق اســتثامر أمــوال الضــامن االجتامعي أبرز 

اســتثامرات الصنــدوق يف عــدد مــن القطاعــات الحيويــة والتحويلية، حيث 

يســاهم الصنــدوق مبــا يزيد عن 30% مــن الناتج املحــي اإلجاميل لألردن 

وبحجــم موجــودات يتجــاوز 10.9 مليــار دينار.

»العمل النيابية« تستأنف اجتماعاتها مع وزير العمل 
ومدير عام الضمان االجتماعي ورئيس صندوق االستثمار 

لبحث استراتيجيات العمل والتشغيل
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َوقَّــَع مديــر عام املؤسســة العامة للضــامن االجتامعي 

الدكتــور حــازم رحاحلــة ومدير عام تكية أم عي ســامر 

بلقــر اليوم األربعــاء، مذكرة تفاهم يتــم مبوجبها تعزيز 

التعــاون والتنســيق بــني الطرفني يف مجاالت االستفســار 

عــن بيانات املنتفعني لدى تكية أم عي.

ومبوجــب االتفاقيــة التــي وقعــت مبقــر اإلدارة العامة 

للمؤسسة، ســيتم إنشاء نافذة إلكرتونية لالستفسار عن 

الكشــوفات والبيانــات املتعلقــة بالضــامن االجتامعــي 

لغــر األردنيني املنتفعــني أو املتقدمني بطلبــات االنتفاع 

مــن تكيــة أم عي، بهدف التحقق من مطابقتهم ملعاير 

ورشوط االعتامد املطبقة لدى تكية أم عي باإلضافة إىل 

االســتفادة من التجارب والخــربات الفنية املرتاكمة لدى 

املؤسســة وتوفرهــا أمــام املوظفــني املعنيــني يف تكية أم 

عــي وتقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي الــالزم لهــم.

وقال الرحاحلة، أن املؤسســة تتيح باســتمرار خدماتها 

وخرباتها أمام الرشكاء الخارجيني كام أنها تســعى بشكل 

دائــم إىل توســيع ومتتــني العالقــة معهــم وذلــك بهــدف 

ترســيخ وبناء عالقات تشــاركية متكاملة بني املؤسســات 

والهيئــات الوطنيــة مــن خــالل تقديم أفضــل الخدمات 

لهــم مــام يســهل عليهم إنجــاز مهامهم التي لهــا ارتباط 

بالضــامن االجتامعي بكل يرس وســهولة. 

ــأيت  ــم ي ــرة التفاه ــع مذك ــة أن توقي ــد الرحاحل وأك

تأكيــداً عــى أن املؤسســة كانــت ومــا زالــت متــد يــد 

التعــاون بينهــا وبني كافة املؤسســات الوطنيــة املختلفة 

فيــام يصــب يف صالــح الوطــن واملواطــن بهــدف تطوير 

العمــل ومواكبة التطور والحداثة ونرش الوعي واملعرفة 

بالضــامن االجتامعــي وترشيعاتــه ودوره املجتمعــي. 

بــدوره، بــنّي مديــر عــام تكيــة أم عــي ســامر بلقر أن 

تكيــة أم عــي ســتحرص صالحيــة االطــالع عــى نافــذة 

االستفســار اإللكرتونيــة مــن خــالل موظفــني اثنني وعى 

جهــازي حاســوب فقط، مؤكــداً أن تكية أم عي ســتكون حريصة عى رسية 

املعلومــات واســتخدامها فقــط لغايات التأكــد من أوضــاع األرس املنتفعة أو 

املتقدمة بطلبات االنتفاع لتكية أم عي، وذلك سيســهم بالتأكد من مصادر 

دخــل هــذه األرس، وبالتــايل ترسيــع عجلة اتخاذ قــرار اعتامدهــا أو االعتذار 

لهــا بنــاًء عى مطابقتهــا ملعاير االعتــامد يف تكية أم عي.  

ــة  ــة االجتامعي ــال الحامي ــد يف مج ــة الرائ ــدور املؤسس ــر ب ــاد بلق وأش

واالقتصاديــة، مؤكــداً بأنهــا مليئــة بالتجــارب والخــربات واالجتامعيــة 

واالقتصاديــة التــي تؤثــر إيجابيــاً عــى متلقيهــا، إضافــة إىل مســاهمتها يف 

تحقيــق األمــن االجتامعــي واالقتصــادي للمؤمــن عليهــم املنضويــن تحــت 

ــؤولية  ــج املس ــة يف برام ــتكون رشيك ــة س ــراً إىل أن املؤسس ــا، مش مظلته

املجتمعيــة التــي تطبقهــا تكيــة أم عــي مــن خــالل برامــج عملهــا.   

ورحــب بلقــر بالرشاكــة مــع مؤسســة الضــامن باعتبارهــا البيــت اآلمــن 

لحاميــة العاملــني مــن خــالل التأمينات االجتامعيــة املطبقة لديهــا، مبيناً أن 

توقيــع مذكــرة التفاهــم سيســهم بشــكل إيجــايب عــى آليــة اعتــامد األرس 

املســتحقة واألكــرث حاجــة بهدف توفــر الدعم الغذايئ املســتدام لهذه األرس 

والتــي يبلــغ عددهــا 30,000 أرسة محتاجــة تعيــش تحــت خــط الفقــر 

الغــذايئ يف كافــة محافظــات اململكــة والذيــن يشــكلون 160,000 فــرداً 

مــن خــالل ايصــال طــرود غذائية تحتــوي عى 24 مــادة غذائيــة وتكفيهم 

تحضــر 3 وجبــات يوميــاً وعى مدار الشــهر. 

 وحرض توقيع مذكرة التفاهم كل من مدير مديرية الخدمات االجتامعية 
عامــر الربيــي ورئيــس قســم البحــث االجتامعــي ســهام بشــقاوي ومحمــد 

شــنيكات مــن تكيــة أم عــي، ومــن املؤسســة مســاعد املديــر العــام للفروع 

محمــد عودة ومســاعد املدير العــام للتأمينات محمد رشيف الزعبي ومدير 

املكتب القانون شــامان املجايل ومدير إدارة نظم املعلومات خالد الحوامدة 

ومديــر مديريــة العالقــات العامــة نــارص الحجــرات ومديــر مديريــة االعالم 

واالتصــال خلــود غنيــامت ورئيس قســم االتصال نجــالء الرشيدة. 

يشــار إىل أن مــدة مذكــرة التفاهم املوقعة بني الطرفني ســنة واحدة وهي 

للتجديد.   قابلة 
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اســتقبل مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي الدكتــور حازم 

رحاحلــة رئيــس وأعضــاء لجنــة املرأة وشــؤون األرسة النيابيــة يف مقر اإلدارة 

ــرأة يف  ــة بامل ــا املتعلق ــول القضاي ــم ح ــاور معه ــة، للتح ــة للمؤسس العام

الضــامن وأثــر القانــون املعــدل لقانــون الضــامن االجتامعــي عليهــا. 

ويف بداية اللقاء رحب الرحاحلة بأعضاء اللجنة املكونة من رئيسها النائب 

الدكتــورة ريــم أبــو دلبوح وكل مــن النواب الدكتورة حياة مســيمي ومنتهى 

البعــول وهيا الشــبي ورندة الشــعار وصــوان الرشفات، مطمئنــاً اللجنة بأن 

املؤسســة بشــقيها التأميني واالســتثامري هي يف أحســن أحوالهــا، مؤكداً أن 

االســتثامر بســندات الخزينــة هــي احــدى األدوات االســتثامرية املعمول بها 

منــذ ســنوات طويلــة وأن البنــوك التجاريــة تنافس أيضــاً يف االكتتــاب بهذه 

الســندات كونهــا تشــكل ضامنــات كافيــة ولهــا عائــد جيــد عى املؤسســة.

ــج  ــول برام ــة ح ــة النيابي ــاء اللجن ــارات أعض ــئلة واستفس ــى أس ورداً ع
الحاميــة االجتامعيــة التــي اتاحتها املؤسســة للمــرأة العاملة بــني الرحاحلة، 

أن املؤسســة اســتكملت وضــع األســس واملعايــر املتعلقــة بهــذا الخصــوص 

وتــم تســليم اللجنة مســودة منها لالطــالع عليها قبل رفعها ملجلــس الوزراء 

والســر باإلجــراءات الترشيعيــة العتامدهــا الحقــاً، مبيناً أن القانــون املعدل 

لقانــون الضــامن االجتامعي الذي اصبح نافذا اعتبــارا من 2019/10/1 

ــراد االشــرتاك املرتتــب عــى  ــة تخصيــص )25%( مــن إي أعطــى صالحي

تأمــني األمومــة  الذي يغطــي العاملني يف القطاع الخاص لغايات اســتحداث 

برامــج حاميــة اجتامعيــة مرتبطــة بتأمني األمومــة، وهذه الربامج من شــأنها 

تعزيــز ودعــم تشــغيل املــرأة واســتقرار وجودهــا يف ســوق العمــل وذلــك 

بهدف تعزيز استقرار املرأة يف سوق العمل وبالتايل ضامن استمرار اشرتاكها 

بالضــامن االجتامعــي، علــامً بــأن هــذا التعديــل لــن يرتـّـب أي أعبــاء ماليــة 

إضافيــة عــى أصحــاب العمل أو عــى املؤمن عليهــم العاملني.

وأكــد الرحاحلــة هــذه الربامــج ســوف تتضمن عــدة آليات للتطبيــق منها 

الدعــم النقــدي املبــارش للمــرأة العاملــة بعــد حصولها عــى إجــازة األمومة 

أو املســاهمة يف كلــف الحضانــات مبــا يتوافــق مــع هــذه املعايــر واألســس 

املوضوعــة لهــذه الغايــة أو املســاهمة يف إنشــاء حضانــات يف املناطــق التي 

ال تتوفــر فيهــا حضانــات، مبينــاً أن نســبة الدعــم التــي ســتقدمها املؤسســة 
للمنتفعات ســيتم تطبيقها بطريقة عكســية بحيث كلام انخفض دخل املرأة 

العاملــة زاد مقدار الدعــم املخصص لها.

وأضــاف بــأن املؤسســة اســتطاعت تعزيــز حامية املــرأة العاملــة أيضاً من 

خــالل اقــرار نظــام املشــاريع الناشــئة مبــا يخفــف األعبــاء املالية عــى هذه 

املنشــآت وتحفيــز املرشوعــات االســتثامرية ودعــم فــرص نجاحهــا وبالتــايل 

متكينهــا مــن خلق فــرص عمــل دامئة ومســتقرة للمــرأة العاملة. 

وبني الرحاحلة أن املؤسســة اصدرت التعليامت واألســس الخاصة بشــمول 

العاملــني يف نظــام العمــل املــرن والعمــل والجزيئ الذي سيســهم بالتســهيل 

عــى املــرأة العاملــة إمكانيــة العمــل عــن بعــد أو العمــل ضمــن أســبوع 

العمــل املكثــف أو شــهر العمــل املكثــف وهذا ســيصب مســتقبال يف صالح 

املــرأة العاملــة مبــا يســاهم بالتخفيــف مــن األعبــاء عــى أصحــاب العمــل 

واملؤمن عليهن، باإلضافة إىل تعزيز مشاركة املرأة االقتصادية بسوق العمل 

مــن خــالل تهيئــة الظروف املالمئــة لها بالعمــل ومراعاة لتوفيقهــا بني رعاية 

وعملها.  أرستها 

بدورهــا أكــدت أبــو دلبوح عــى رضورة اصــدار األنظمة الصــادرة مبوجب 

قانــون الضــامن االجتامعي ال ســيام نظام تأمني االمومة الذي يحقق توســيع 

الحاميــة االجتامعيــة وتأمني املرأة يف ســوق العمل فضالً عن نظام املنشــآت 

الرياديــة الذي يســتهدف املرأة العاملة.

كــام اكــدت عــى رضورة وجــود النظام التخطيطي املؤســي الــذي يعمل 

باتجــاه املســاواة مــن منظــور اجتامعــي وضــامن التكافــؤ مــن حيــث اعداد 

العاملــني وتوزيعهــم داعيــة » الضــامن« اىل متابعــة التعليــامت املتعلقــة 

بإنشــاء الحضانــات يف املحافظات. 

وطالبــت أبــو دلبــوح بــرضورة تكثيــف جهــود التوعيــة املوّجهــة للمــرأة 

ووضــع كافــة ســبل حاميتها ووقــف أي انتهــاكات عليها وال ســيام للعامالت 

يف بعــض قطاعــات التعليــم الخــاص، كــام دعت اىل تشــاركية ما بــني اللجنة 
واملؤسســة لدعــم وتحفيــز مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل وتوفــر مظلــة 

الحاميــة الالزمــة لها. 

وتخلـّـل اللقــاء الذي حرضه مســاعدو املدير العام وعــدد من كبار موظفي 

املؤسســة حوار ونقاش موســع ُعرضت فيه الكثر من اآلراء واالستفســارات 

واألســئلة التــي طرحهــا أعضــاء اللجنــة النيابيــة وتــم اإلجابــة عنهــا بــكل 

شــفافية ووضــوح، والتــي خرجت بتوصية دراســة األســس واملعايــر املتعلقة 

بربامــج الحاميــة االجتامعيــة املتعلقــة باملــرأة العاملــة من قبــل اللجنة قبل 

إقرارها.

لجنة المرأة وشؤون األسرة النيابية تزور مؤسسة الضمان
الرحاحلة: تعزيز التشاركية لحماية المرأة في سوق العمل
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الرحاحلة: اعتمدنا بنك 
القاهرة عمان والبنك 

التجاري األردني لتسريع 
عملية الصرف 

أكــد مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي الدكتــور حــازم 

رحاحلــة أن خدمــة الســحب من الرصيد االدخاري للمؤمــن عليهم األردنيني 

املشــمولني بتأمــني التعطــل عــن العمل الذي أطلقتها املؤسســة مطلع شــهر 

ترشين الثاين من العام الحايل متاحة بشــكل مســتمر ولن تتوقف املؤسســة 

أبــداً مــن اســتقبال طلبــات املؤمــن عليهــم لغايــات تعليــم أبنائهــم التعليم 

العــايل واملهنــي أو املعالجــة الطبيــة لهــم أو ألفــراد أرسهــم، كــون أن هــذه 

الخدمــة هــي اســتحقاق قانــوين وتنفيــذ ألحــكام القانون رقم )24( لســنة 

2019 القانــون املعــدل لقانــون الضــامن االجتامعــي. 
ــة  ــارات إضافي ــاد خي ــى إيج ــت ع ــة عمل ــة أن املؤسس ــن الرحاحل وأعل

جديــدة لــرصف املبالــغ املســحوبة لترسيع عملية تســليمها ملســتحقيها من 

خــالل اعتــامد بنــك القاهــرة عــامن والبنــك التجــاري األردين باإلضافــة إىل 

بنــك اإلســكان الــذي تم اعتامده ســابقاً للرصف، مبيناً أن املؤسســة ســتبارش 

بتحويل املبالغ إىل مســتحقيها من خالل البنوك الجديدة املعتمدة بدءاً من 

يوم األحد املقبل وبإمكان مقدم الطلب اســتالم املبلغ بعد أن تصله رســالة 

نصيــة عــى هاتفــه الخلــوي تتضمن رقــم الرصف. 

ورّصح الرحاحلــة بــأن املبالــغ التــي تــم ســحبها مــن األرصــدة االدخاريــة 

للمؤمــن عليهــم يف صنــدوق التعطــل عــن العمل لغايــات التعليــم والعالج 

ــا )195( ألــف مؤمــن  ــار اســتفاد منه ــون دين زادت عــى )122( ملي

عليــه منــذ أن تم إطــالق هذه الخدمة حتى تاريخه، حيث قامت املؤسســة 

بتحويــل املبالــغ املســتحقة إىل )75( ألــف مؤمــن عليــه وبانتظــار تحويل 

املبالــغ املتبقيــة املســحوبة إىل )120( ألــف مؤمــن عليه للبنــوك التي تم 

مؤخراً.  اعتامدها 

وأفــاد الرحاحلــة أنه يشــرتط عى املؤمــن عليه املتقدم بالطلــب أن يكون 

أردنيــاً ويعمــل أو لديــه فــرتات عمــل يف منشــآت القطاع الخــاص من تاريخ 

2011/9/1 وهــو تاريــخ بــدء تطبيــق تأمــني التعطــل عــن العمــل، وأن 
يكــون لديــه رصيــد ادخــاري ال يقــل عــن )300( دينــار يف تأمــني التعطل 

عن العمل. 

وأشــار إىل أن املؤسســة ألغت رشط إرفاق تقرير طبي مع طلب املعالجة 

الطبيــة وتــم االكتفــاء بإقــرار »إلكــرتوين« بــأن الســحب لغايــات العــالج، 

ويُســمح بالســحب مبــا ال يزيــد عــى 60% مــن الرصيــد املتوفــر للمؤمــن 

عليــه وبســقف أعــى )3000( دينــار، مؤكــداً أن تقديــم الطلــب مبــارش 

وشــخي مــن قبــل املؤمــن عليه نفســه وبشــكل الكــرتوين فقــط وال يحتاج 

األمــر إىل مراجعــة فــروع الضامن عــى اإلطالق. 

وفيــام يتعلق بالســحب لغايات تعليــم األبناء يف مرحلــة التعليم العايل أو 

املهني، قال الرحاحلة بأن الســحب من رصيد التعطل لهذه الغاية مســموح 

بنســبة ال تزيــد عــى 75% منه وبســقف أعى أيضــاً )3000( دينار مع 

بقــاء اشــرتاط إرفــاق وثيقــة تثبت أن للمؤمــن عليه ابن أو ابنــة عى مقاعد 

التعليــم العــايل أو املهني عند تقديم الطلب. 

وأكّــد بــأن املبالغ التي يتم ســحبها مــن الرصيد االدخاري غر مســرتّدة وال 

تؤثــر عــى تقاعدهم مســتقبالً، بــل تُعاد لهــم املبالغ املتبقية يف حســاباتهم 

االدخاريــة يف تأمــني التعطــل عندمــا يخرجــون بشــكل نهــايئ مــن أحــكام 

القانــون ال ســيّام يف حالــة تقاعد الشــيخوخة.

مــن جانبــه بــني مديــر إدارة نظــم املعلومــات خالــد الحوامــدة أنــه يتعني 

عــى املؤمــن عليه الراغب باالســتفادة مــن هذه الخدمة الدخــول إىل موقع 

ــة  ــى خان ــط ع ــرتوين )www.ssc.gov.jo( والضغ ــة االلك املؤسس

التســجيل مــن أعــى الصفحــة وتعبئــة البيانــات الخاصة به يف حــال مل يكن 

لــه تســجيل مســبق عى موقع املؤسســة، منبهاً إىل تحديــد كلمة رس تتكون 

بحــد أدىن مــن )8( خانــات تتضمــن أرقامــاً وأحرفــاً ورمز واحد عــى األقل.

ــه عنــد االنتهــاء مــن تعبئــة البيانــات والتأكــد مــن صحتهــا  وأوضــح أن

والضغط عى زر األرســال ســتصل رسالة ملعبأ الطلب عى هاتفه الخلوي أو 

بريده االلكرتوين تحتوي عى رمز تحقق للتأكد من هوية صاحب الحســاب 

وعليه تعبئة الرقم يف الخانة املخصصة الستكامل عملية التسجيل، مبيناً أنه 

يتعني عى صاحب الحســاب الشــخي العودة إىل صفحة املؤسسة الرئيسية 

والنقــر عــى خيــار الدخول ومن ثــم تعبئة رمز الدخول وهــو الرقم الوطني 

لألردنيــني أو الرقــم الشــخي لغــر األردنيــني ومــن ثــم إدخــال كلمــة الــرس 

التــي قــام بتحديدهــا عنــد التســجيل ثم اختيــار خدمة الرصف مــن الرصيد 

االدخــاري وتعبئــة الطلــب مــع الوثائــق املطلوبــة، أمــا املؤمــن عليــه الــذي 

لديــه تســجيل مســبق مبوقــع املؤسســة اإللكــرتوين فبإمكانــه الضغــط عــى 

زر الدخــول مبــارشة مــن املوقــع ومــن ثــم تعبئة رمــز الدخــول وكلمة الرس 

به.  الخاصة 

الضمان تتيح صرف الرصيد 
االدخاري لمن بلغ سن 

الشيخوخة وما زال مشتركًا 
بالضمان

أعلــن الناطق الرســمي باســم املؤسســة العامة للضــامن االجتامعي موىس 

الصبيحــي بــأن املؤسســة أتاحــت خدمة الســحب مــن الرصيــد االدخاري يف 

تأمــني التعطــل عــن العمــل لغايــات التعليــم واملعالجــة الطبيــة للمؤمــن 

عليهم الذين أكملوا ســن الشــيخوخة وهي )60( سنة للذكر و)55( سنة 

لألنثى ومل يتم تســوية حقوقهم التأمينية وما زالوا مشــرتكني بالضامن. 

وبــني الصبيحــي أن التقــدم لالســتفادة مــن خدمــة الســحب مــن الرصيــد 

االدخاري يف تأمني التعطل عن العمل لغايات التعليم أو العالج متاحة فقط 

مــن خــالل موقــع املؤسســة اإللكــرتوين )www.ssc.gov.jo(، مبينــاً 

أن هــذه الخدمــة متاحــة فقط للمؤّمــن عليهم وملتقاعــدي املبكر واالعتالل 

األردنيــني ممــن عملــوا يف ُمنشــآت القطــاع الخــاص بــدءاً مــن مطلــع أيلول 

2011 ومــا بعــد هــذا التاريــخ رشيطــة أن ال يقــل رصيــد املؤمــن عليه يف 
حســابه االدخــاري بتأمــني التعطــل عــن العمــل عــن )300( دينار. 

ــة  ــات املعالجــة الطبي ــغ املســموح بســحبه لغاي وأوضــح أن نســبة املبل

حــددت مبــا ال يتجــاوز )60%( مــن الرصيــد، أمــا فيــام يتعلــق بالســحب 

لغايــات تعليــم أبنــاء املؤمــن عليهــم التعليم العــايل أو املهنــي فقد حددت 

النســبة مبــا ال يتجــاوز )75%( مــن إجــاميل الرصيــد، الفتــاً إىل أن املبلــغ 

األعــى للــرصف لــكال الحالتــني العــالج والتعليــم تــم تحديــده مبــا ال يتجاوز 

ثالثــة آالف دينار. 

وكشــف الصبيحــي بــأن عــدد املســتفيدين مــن الــرصف لغايــات التعليــم 

والعــالج وصــل إىل )223( ألــف مؤمــن عليــه منــذ أن تــم إطــالق هــذه 

الخدمــة يف 2019/11/1، وبلغــت قيمــة املبالــغ اإلجامليــة املســحوبة 

)153( مليــون دينــار حتــى تاريخــه.
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مذكرة تفاهم بين الضمان وجمعية متقاعدي 
الملكية األردنية

وقعــت املؤسســة العامة للضــامن االجتامعــي وجمعية متقاعــدي امللكية 

األردنيــة مذكــرة تفاهــم يف مجــال التعــاون املتبــادل بهــدف التســهيل عــى 

العاملــني ومتقاعــدي امللكيــة األردنية، ووقــع املذكرة عن املؤسســة مديرها 

العــام الدكتــور حازم رحاحلــة ورئيس الجمعيــة إبراهيم غرير. 

وتقتــي مذكــرة التفاهــم املربمة بــني الجانبني عى قيام مؤسســة الضامن 

االجتامعــي باقتطــاع نســبة محــددة من رواتــب املتقاعديــن والعاملني لدى 

امللكية األردنية املنتســبني للجمعية وتحويلها إىل حســاب جمعية متقاعدي 

امللكيــة األردنيــة وذلــك بنــاء عى الكتــاب املوجــه منها للمؤسســة واملقرتن 

مبوافقة املشــرتك الخطية عــى عملية االقتطاع.   

مــن جانبــه بــني مدير عــام املؤسســة العامة للضــامن االجتامعــي الدكتور 

حازم رحاحلة أن املؤسسة تسعى بشكل دائم إىل توسيع ومتتني العالقة مع 

الرشكاء الخارجيني وذلك بهدف ترســيخ وبناء عالقات تشــاركية متكاملة بني 

املؤسســات والهيئــات الوطنية من خالل تقديم أفضــل الخدمات لها بهدف 

نــرش الوعــي واملعرفة بالضامن االجتامعي وترشيعاتــه ودوره املجتمعي. 

وأكــد الرحاحلــة أن توقيــع مذكــرة التفاهــم يــأيت يف إطار تعاون مؤسســة 

الضــامن مــع املؤسســات الوطنيــة، مؤكــداً بــأن املؤسســة كانــت ومــا زالــت 

متــد يــد التعــاون بينها وبني كافــة املؤسســات الوطنية املختلفــة فيام يصب 

يف صالــح الوطــن واملواطــن بهــدف تطويــر العمــل ومواكبــة التطــور 
والحداثة.

مــن جانبــه أشــاد رئيــس جمعيــة متقاعــدي امللكيــة األردنيــة إبراهيــم 

غرير بدور املؤسسة الرائد يف مجال الحامية االجتامعية واالقتصادية، مؤكداً 

بأنهــا مليئــة بالتجارب والخربات واالجتامعيــة واالقتصادية التي تؤثر إيجابياً 

عــى متلقيها ال ســيام وأن املؤسســة لها رشاكة مامثلة مــع الجمعية األردنية 

ملتقاعدي الضــامن االجتامعي.

ورحــب غريــر بالرشاكــة مــع مؤسســة الضــامن التــي تعتــرب بيــت خــربة 

ومعرفــة، مبينــاً أن توقيــع مذكــرة التفاهــم ســيعود بالنفــع والفائــدة التــي 

ســتنعكس بشــكل إيجايب عى املتقاعدين والعاملني يف امللكية األردنية، كام 

أنها ســتوفر عملية ضبط ألعداد املشــرتكني بالجمعية وتســديد اشــرتاكاتهم، 

موضحاً أن الجمعية تأسســت يف عام 2017 وتســعى إىل تقديم خدماتها 

املختلفة إىل منتســبيها.  

وحــرض توقيــع مذكرة التفاهــم كل من أعضاء الهيئــة اإلدارية يف الجمعية 

هويــدا حينــا واملهنــدس أحمــد الناطور باإلضافــة إىل أمــني صندوقها محمد 

عرفات، ومن جانب املؤسســة مســاعد املدير العام للتأمينات محمد رشيف 

الزعبي ومدير إدارة التقاعد صالح الســعدي ومدير املكتب القانون شــامان 

املجــايل ومديــر مديريــة العالقــات العامــة نــارص الحجــرات ومديــر مديرية 

اإلعــالم واالتصال خلود غنيامت. 

الناطق باسم الضمان: ال تأثير 
للسحب من أرصدة التعطل 

على المالءة المالية للضمان   

     أوضح الناطق الرســمي باســم املؤسســة العامة للضامن االجتامعي 
مــوىس الصبيحــي بــأن الخدمــة التــي أطلقتهــا املؤسســة يف مطلــع شــهر 

ترشيــن الثــاين مــن العــام الحايل والتــي أتاحــت مبوجبها للمؤمــن عليهم 

األردنيــني املشــمولني بتأمــني التعطل عن العمل الســحب مــن أرصدتهم 

االدخارية يف هذا التأمني لغايات التعليم والعالج، هي اســتحقاق قانوين 

وتنفيــذ ألحــكام القانــون رقــم )24( لســنة 2019 القانــون املعــدل 

لقانــون الضــامن االجتامعــي، حيــث نصــت املــادة )5( منــه عــى أنــه 

)يجــوز للمؤمــن عليــه األردين التقّدم بطلب لســحب الرصيد املرتاكم يف 
حســابه االدخــاري أو أي جــزء منــه لغايــات تعليــم أبنائه يف مؤسســات 

التعليــم العــايل واملهنــي أو لغايــات تغطية نفقــات أو تكاليــف املعالجة 

الطبية للمؤمــن عليه أو ألفراد العائلة(.

     وأضــاف الصبيحــي بــأن هــذا الســحب ال يؤثــر عــى املــالءة املاليــة 
للضــامن، فهــذه األمــوال املرتاكمــة يف حســابات التعطــل عــن العمــل 

والناشــئة عــن نســبة اقتطــاع )1.5%( مــن أجور العاملني يف منشــآت 

القطــاع الخــاص منــذ أن تــم تطبيــق تأمــني التعطــل عــن العمــل بتاريخ 

2011/9/1 هــي ملــك كامل للمؤمن عليهم ســواء النســبة املقتطعة 

مــن أجــر املؤمــن عليه وهي )1%( من أجره، أو النســبة التي يتحّملها 

صاحــب العمــل وهــي )0.5%(، وحتى لو مل يتم ســحب أي جزء منها 

خالل فرتة شمول املؤمن عليه بالضامن، فتقوم املؤسسة برد هذه املبالغ 

وريعهــا االســتثامري للمؤمــن عليه عند خروجه نهائيــاً من أحكام قانون 

الضــامن االجتامعــي، مشــراً أن الفوائــض املاليــة التي تحققها املؤسســة 

سنوياً ال تتضمن مبالغ االشرتاكات عن تأمني التعطل عن العمل، وأن ما 

يخــص مســاهامت التعطل تُصّنف كمطلوبات عى املؤسســة )حســابات 

ادخاريــة للمؤمــن عليهــم( وال يتــم تصنيفهــا كإيرادات للمؤسســة، علامً 

بــأن الفائــض التأمينــي لعــام 2018 البالــغ )572( مليــون ال يشــمل 

مســاهامت التعطــل عــن العمــل التــي بلغت لذلــك العام حــوايل )66( 

مليــون دينار. 

     وأكّد بأن املبالغ التي يتم ســحبها من قبل املؤمن عليهم األردنيني 
لغايــات التعليــم والعالج غر مســرتّدة وال تؤثر عى تقاعدهم مســتقبالً، 

بــل تُعــاد لهــم املبالــغ املتبقية يف حســاباتهم االدخاريــة يف تأمني التعطل 

عندما يخرجون بشــكل نهايئ من أحكام القانون ال ســيّام يف حالة تقاعد 

الشيخوخة.

     وكشــف الصبيحــي بــأن املؤسســة اســتقبلت )68( ألــف طلــب 
للســحب من أرصدة التعطل لغايات التعليم والعالج منذ أن تم إطالق 

هــذه الخدمــة يف 2019/11/1، وتــم تحويــل املبالــغ املطلوبة لعدد 

)40( ألــف مؤمــن عليــه بقيمــة إجامليــة بلغــت )39( مليــون دينــار 
تاريخه. حتى 
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بعد حصول ثالثة فروع للمؤسسة عليها
فرع ضمان سحاب يحصل على شهادة إدارة الجودة العالمية اآليزو 9001:2015

قــال مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي الدكتــور حــازم 

رحاحلــة أن املؤسســة تعتز بكوادرهــا البرشية وبإنجازاتها املتحققة بشــكل 

مســتمر، مبيناً أن املؤسســة ال تألو جهداً بتقديم أفضل خدماتها لجمهورها 

واملؤمــن عليهــم بكافــة فروعهــا العاملة يف جميع محافظــات اململكة. 

وأعلــن الرحاحلــة عــن حصــول إدارة فــرع ضــامن ســحاب عــى شــهادة 

إدارة الجــودة العامليــة اآليــزو )9001:2015( وذلــك بعــد تهيئة الفرع 

بجهــود مشــرتكة مــن قبــل لجنــة تطبيــق نظــام إدارة الجــودة املشــكلة من 

موظفــي إدارة العمليــات وموظفي إدارة التخطيط ومبشــاركة موظفي فرع 

سحاب. 

وأكّــد أن حصــول فــرع ضــامن ســحاب عــى شــهادة اآليــزو يضيــف إىل 

املؤسســة انجــازاً آخــر نفتخــر بــه، مضيفــاً أن املؤسســة أعطــت االهتــامم 

بتضمــني معايــر الجــودة يف جميع مراحل عملهــا وتطورّها والتــي كان أحد 

أهدافهــا االســرتاتيجية تعزيــز الصــورة الذهنيــة للمؤسســة مبا يســهم يف مّد 

مظلــة الحاميــة االجتامعيــة لجميــع العاملني. 

وبــني الرحاحلــة أن هــذا اإلنجــاز الــذي يــأيت ترجمــًة لخطــة املؤسســة 

االســرتاتيجية لألعــوام 2017-2019، مبينــاً أن مســؤولية املؤسســة 

ســتتضاعف لتقديــم أفضــل الخدمــات وســيخلق دافعــاً ملواصلــة العمــل 

االحرتايف من قبلها، مشراً أن هذه الخطوة تأيت استكامالً لجهود املؤسسة يف 

تطبيق متطلبات التميّز املؤسي والوقوف عى املامرسات اإلدارية الحديثة 

مبــا يســتجيب الحتياجــات وتوقعات متلقــي الخدمة بالحصــول عى خدمة 
متميــزة وفق أفضل املامرســات واملعايــر الدولية، مام ينعكس عى منظومة 

وجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســة لجمهورهــا ويتوافق مــع الرؤى 

والتوّجهــات امللكيــة الســامية.

مــن جانبــه أشــار مستشــار املديــر العــام للتخطيــط الدكتور ســامر املفلح 

أن تطبيــق متطلبــات شــهادة اآليــزو )9001:2015( سيســهم بتعزيــز 

قنــوات االتصــال مــع كافــة فئــات متلقــي الخدمــة الحاليــني واملســتقبليني 

وبنــاء إطــار لعمليــة االتصــال بهــدف اطالعهــم عــى كل مــا هــو جديــد 
بشــأن املؤسســة، باإلضافــة إىل الحقــوق واملنافــع الخاصــة واآلليــات املتبعة 

يف الحصــول عليهــا، وكذلــك اســتطالع آرائهــم وتوقعاتهــم بشــأن الخدمــات 
التي تقدمها لهم املؤسســة ومشــاركتهم واالســتامع إليهم حول القضايا التي 

تهمهــم والوقــوف عليهــا ومعالجتها، كام يســهم املرشوع بتعزيز مامرســات 

الجــودة لعمليــات الفــرع والذي ينعكــس إيجاباً عــى متلّقي الخدمة.

بــدوره بــني مدير إدارة العمليات ورئيس لجنــة تطبيق نظام إدارة الجودة 

اآليــزو )9001:2015( يف مؤسســة الضــامن عــي فــودة أن مؤسســة 

الضــامن وبجهــود ذاتيــة اســتطاعت تأهيــل ثالثــة فــروع مــن فروعها خالل 

ــذي  ــزو )9001:2015( وال العــام الحــايل للحصــول عــى شــهادة اآلي

تــم عــى ثالثــة مراحــل؛ مرحلــة التهيئــة، ومرحلــة بنــاء القــدرات، ومرحلــة 

الحصول عى متطلبات اآليزو والذي استمر لغاية ثالثة شهور، مشراً إىل أن 

فرع ضامن ســحاب يعترب رابع فروع املؤسســة الحاصل عى شهادة االعتامد 

الدوليــة اآليــزو)9001:2015( وذلــك بعد حصول كل مــن فرع ضامن 

إربــد وشــامل عــامن والحســني عليها ســابقاً، مضيفــاً إىل أن توجه املؤسســة 

تعميــم هــذه التجربة عــى كافــة إدارات فروعها ومديريــات املناطق خالل 

الســنوات القادمــة لتصبح جميعها تطبق نظــام إدارة الجودة ومعاير اآليزو 

ــي  ــات الت ــتمر للخدم ــني املس ــى التحس ــة ع )9001:2015( والقامئ
تقدمها املؤسســة لجمهورها. 

الضمان يوّضح 
بالنسبة لعامل 

وطن توفي أثناء 
عمله في الكرك

ــز اإلعالمــي والناطــق الرســمي  ــر املرك ــال مدي ق

باســم املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي موىس 

الصبيحــي بــأن الضــامن ســيتعامل مع قضيــة عامل 

الوطــن غــر األردين الــذي ُوِجــد متوفياً أثنــاء قيامه 

بعملــه يف مدينــة الكرك مؤخراً، وذلــك وفقاً ألحكام 

القانون.

ــة  ــة أو التقاعدي ــوق التأميني ــأن الحق ــاف ب وأض

ملثــل هــذه الحالــة تختلــف فيــام إذا كانــت الوفــاة 

ــى  ــد ع ــك يعتم ــل، وذل ــبب العم ــة أو بس طبيعي

التقريــر الطبي، كام يعتمد عى التحّقق الذي تقوم 

بــه املؤسســة يف حــال كان التبليــغ عــن الوفــاة عى 

أنّهــا ناتجــة عــن العمــل.

عــى  نــّص  القانــون  بــأن  الصبيحــي  وأشــار 

تخصيــص راتــب تقاعــد الوفــاة الطبيعيــة بنســبة 

)50%( من راتب االشــرتاك للمؤمن عليه يف حال 

كانــت الوفــاة طبيعيــة رشيطــة أن يتوفــر للمؤّمــن 

عليــه املتــوّف )24( اشــرتاكاً بالضــامن منهــا )6( 

اشــرتاكات متصلــة وأن تحــدث واقعــة الوفاة خالل 

فرتة شموله بالضامن، ويضاف لهذا الراتب الزيادات 

ــرى. األخ

أمــا يف حــال ثبــت أن الوفــاة ناشــئة عــن العمــل، 

ويكون ذلك بســبب حادث وقع للمؤمن عليه أثناء 

تأديته لعمل أو بسبب العمل أو أثناء ذهابه لعمله 

أو إيابــه منــه، ففــي هــذه الحالــة يتــم تخصيــص 

راتــب تقاعــد الوفــاة اإلصابية للمؤمن عليه بنســبة 

)75%( مــن أجــره الخاضــع القتطــاع الضــامن، 
حتــى لــو كانــت الحادثــة وقعــت له يف اليــوم األول 

اللتحاقــه بالعمــل.

ــز يف  وأكّــد الصبيحــي بــأن قانــون الضــامن ال مييّ

الحقــوق وااللتزامــات بــني عامــل أردين وعامــل غر 

أردين.
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ــي  ــامن االجتامع ــة للض ــة العام ــم املؤسس ــمي باس ــق الرس ــن الناط أعل

مــوىس الصبيحــي بأن املؤسســة ســتبدأ اعتبــاراً من الخميس املقبــل املوافق 

ــني  ــم يف تأم ــن عليه ــاري للمؤم ــد االدخ ــرصف الرصي 2019/12/5 ب
التعطــل عــن العمــل لغايات املعالجــة الطبية لهم أو ألي مــن أفراد أرسهم 

دون ارفــاق أيــة تقاريــر طبيــة لهــذه الغايــة واالكتفــاء بالضغــط عــى خيار 

اإلقــرار عند طلــب الخدمة بأن الســحب لغايات العالج.

وبــني الصبيحــي أن األســس املعدلــة عى الســحب مــن الرصيــد االدخاري 

لتأمــني التعطــل عــن العمــل التــي أقرهــا مجلــس إدارة املؤسســة مؤخــراً 

حــددت نســبة املبلــغ املســحوب لغايــات املعالجــة الطبيــة مبــا ال يتجــاوز 

)60%( مــن ذلــك الرصيــد، كــام أنهــا أبقت عى أســس الســحب لغايات 
تعليــم أبنــاء املؤمــن عليهم التعليم العــايل أو املهني بنســبة )75%( من 

إجــاميل الرصيــد، الفتــاً إىل أن املبلــغ األعــى للــرصف لــكال الحالتــني العــالج 

والتعليــم تــم تحديــده مبا ال يتجاوز ثالثــة آالف دينار.

وأكــد أن التقــدم لالســتفادة مــن خدمــة الســحب مــن الرصيــد االدخاري 

يف تأمــني التعطــل عــن العمــل لغايــات التعليــم أو العالج متاحــة فقط من 
 )www.ssc.gov.jo( خالل الدخول عى موقع املؤسســة اإللكــرتوين

وتقديــم الطلــب، مبينــاً أن هــذه الخدمــة متاحــة فقــط للمؤّمــن عليهــم 

وملتقاعــدي املبكــر واالعتــالل األردنيــني ممــن عملــوا يف ُمنشــآت القطــاع 

الخــاص بــدءاً من مطلــع أيلول 2011 وما بعد هــذا التاريخ رشيطة أن ال 

يقــل رصيــد املؤمــن عليه يف حســابه االدخــاري بتأمــني التعطل عــن العمل 

ــار.  ــن )300( دين ع

وأوضــح الصبيحــي أنــه يتعــني عى املؤمــن عليــه الراغب باالســتفادة من 

هــذه الخدمــة ومل يكن له تســجيل مســبق عــى موقع املؤسســة اإللكرتوين 

)حساب شخي( الضغط أوالً عى خانة التسجيل وتعبئة البيانات الخاصة 
بــه ومــن ثم إدخال رمز التحقق الذي ســيصله عرب رســالة نصية عى هاتفه 

الخلــوي أو عــى بريده اإللكرتوين وذلك إلنشــاء حســاب خــاص به يف موقع 

املؤسســة اإللكــرتوين، أمــا املؤمــن عليــه الــذي لديه تســجيل مســبق مبوقع 

املؤسســة اإللكــرتوين فبإمكانــه الضغط عــى زر الدخول مبــارشة من املوقع 

ومــن ثــم تعبئــة رمــز الدخــول وهو الرقــم الوطنــي الخاص بــه وكلمة الرس 

التــي قــام بتحديدهــا عند التســجيل ثم اختيــار خدمة الرصف مــن الرصيد 

االدخــاري وتعبئــة الطلب مع ارفــاق الوثائق املطلوبة لغايــات التعليم.

  الصبيحي: السحب من رصيد   الصبيحي: السحب من رصيد 
التعطل لغايات العالج بدون التعطل لغايات العالج بدون 

تقارير طبيةتقارير طبية

 الضمان: صرف  الضمان: صرف 8888 مليون دينار  مليون دينار 
من أرصدة التعطل للتعليم من أرصدة التعطل للتعليم 

والعالجوالعالج
رّصح الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي موىس 

الصبيحــي بــأن املبالغ التي تم ســحبها من األرصــدة االدخارية للمؤمن عليهم 

يف صنــدوق التعطــل عــن العمــل لغايــات التعليــم والعــالج وصلــت حالياً إىل 
)88( مليــون دينــار اســتفاد منهــا )121( ألــف مؤمــن عليــه منــذ أن تــم 
إطــالق هــذه الخدمــة يف األول مــن ترشيــن الثــاين املــايض، حيــث اســتقبلت 

املؤسســة أكــرث مــن )165( ألــف طلــب مــن املؤمــن عليهــم حتــى تاريخــه.

وأشــار إىل أن املؤسســة ألغــت رشط إرفــاق تقريــر طبــي مع طلــب  املؤمن 

عليــه األردين لســحب جــزء مــن رصيــده يف حســابه االدخــاري يف صنــدوق 

التعطــل عــن العمل لغايــات املعالجة الطبية وتم االكتفــاء بإقرار »إلكرتوين« 

بــأن الســحب لغايات العالج، ويُســمح بالســحب مبا ال يزيــد عى 60% من 

الرصيــد املتوفــر للمؤمــن عليــه وبســقف أعــى )3000( دينــار، مؤكــداً أن 

تقديم الطلب مبارش وشــخي من قبل املؤمن عليه نفســه من خالل الدخول 

إىل املوقــع االلكرتوين ملؤسســة الضامن والتســجيل فيه ثــم تقديم الطلب، وال 

يحتاج األمر إىل مراجعة فروع الضامن عى اإلطالق كام ال يحتاج إىل وســطاء 

لتقدميــه. 

وفيــام يتعلــق بالســحب لغايــات تعليــم األبنــاء يف مرحلة التعليــم العايل أو 

املهنــي، قــال الصبيحي بأن الســحب مــن رصيد التعطل لهذه الغاية مســموح 

بنســبة ال تزيــد عــى 75% منــه وبســقف أعــى أيضــاً )3000( دينار مع 

بقــاء اشــرتاط إرفــاق وثيقــة تثبــت أن للمؤمــن عليه ابــن أو ابنة عــى مقاعد 

التعليــم العايل أو املهني.

وأكّــد بــأن الســحب مــن الرصيــد ســواء للتعليــم أو للعــالج ال يؤثــر 

مســتقبالً عــى تقاعــد املؤمــن عليــه أو مــدة اشــرتاكه بالضامن كــام أن املبالغ 

التــي يتــم ســحبها غــر مســرتدة، موضحــاً أن الــرشوط العامــة للســحب هــي 

أن يتوفــر يف حســاب املؤمــن عليــه األردين بتأمــني التعطــل مبلــغ ال يقــل عن 

)300( دينــار وأن يكــون لــه عمــل يف القطــاع الخــاص خــالل الفــرتة مــن 
1 / 9 / 2011 )وهــو تاريــخ تطبيــق تأمــني التعطــل عــى العمــل( ومــا 
بعــد. وأن يكــون الســحب لغايــات التعليــم والعــالج، مبيّناً أن هــذه الخدمة 

»املنفعــة التأمينيــة« هــي اســتحقاق قانــوين تنــدرج ضمــن التعديــالت التي 
تضّمنهــا القانــون املعــدل للضــامن الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ مطلــع ترشيــن 

األول مــن العــام الجــاري وهــي منفعــة مســتمرة ضمــن األســس والتعليامت 

املحــددة وال تنتهــي بتاريخ معني. 

وأشــار الصبيحــي بــأن املؤسســة تتوقــع أن يرتفــع املبلغ املســحوب للتعليم 

والعــالج مــع نهاية الشــهر الحايل إىل ما يزيد عــى )150( مليون دينار.

الضمان: رفع سن التقاعد المبكر 
ال يشمل أي مشترك قبل 2019/10/1

قــال الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعي موىس 

الصبيحــي بــأن التقاعــد املبكر للمشــرتكني ألول مــرة يف الضــامن االجتامعي 

اعتبــاراً مــن تاريــخ 1 ترشين األول لعــام 2019 وهو تاريــخ نفاذ القانون 

املعــدل لقانــون الضــامن االجتامعــي ســيكون عند إكــامل املؤمن عليه ســن 

)55( ســنة بالنســبة للذكــور و)52( ســنة بالنســبة لإلنــاث مــع نســبة 
خصــم تبــدأ مــن 22% للذكــور، و25% لإلناث. 

وبني أن هذا التعديل برفع ســن التقاعد ال يشــمل أي مشرتك له اشرتاكات 

ســابقة بالضــامن االجتامعــي قبل تاريــخ 2019/10/1، مبينــاً أن العدد 

الرتاكمــي ملتقاعــدي املبكــر وصــل إىل )117( ألــف متقاعــد يشــكلون مــا 

نســبته 48.7% مــن إجــاميل متقاعــدي الضــامن. 

ودعــا الصبيحــي املؤمــن عليهــم إىل عــدم اللجــوء للتقاعــد املبكــر إال يف 

الحــاالت االضطراريــة واالســتمرار بالعمــل إىل حــني إكــامل الســن القانونية 

ــنة  ــور و)55( س ــنة للذك ــي )60( س ــيخوخة( وه ــن الش ــد )س للتقاع

لإلنــاث وذلــك من أجل متكينهم من الحصــول عى راتب تقاعدي أفضل مع 

ســنوات خدمــة أطول.  



قــال الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعي موىس 

الصبيحــي أن املؤسســة ومنذ إطــالق موقعها اإللكرتوين الجديد مطلع شــهر 

ترشيــن الثــاين مــن العــام الحــايل وفــرت لجمهورهــا واملؤمن عليهــم خدمة 

التســجيل باملوقــع إلنشــاء صفحــة شــخصية خاصــة بــكل شــخص بهــدف 

االســتفادة مــن الخدمــات اإللكرتونيــة املتاحة لهــم عى املوقــع، موضحاً أن 

عــدد األشــخاص الذيــن أنشــأوا حســاباً شــخصياً لهــم )املســجلون يف موقــع 

ــخص.  ــف ش ــى اآلن )551( أل ــغ حت ــة( بل املؤسس

وأكــد الصبيحــي أن املؤسســة قطعــت شــوطاً كبــراً يف التحــول اإللكــرتوين 

لخدماتهــا وهذا ما تجلت مالمحــه من خالل اإلنجازات التي حققتها مؤخراً 

ومنهــا إطــالق حزمــة متطــورة مــن الخدمــات اإللكرتونيــة عــى موقعهــا 

اإللكــرتوين الجديــد التــي ســاهمت بتخفيــف الجهــد والوقــت عــى املؤمن 

عليهــم وجمهــور املؤسســة، موضحــاً أن ســنة 2020 ستشــهد تحــوالً أكــرب 

ملجموعة من الخدمات املقدمة لجمهورها بشــكل إلكرتوين وهذا ما ســينتج 

عنــه عــدم حاجــة متلقــي الخدمات من مراجعــة فروع ومكاتب املؤسســة. 

وأوضــح الصبيحــي أنــه يتعني عى الراغب باالســتفادة من تلــك الخدمات 

ســواء كان لــه اشــرتاك بالضــامن أو مل يكــن الدخــول إىل موقــع املؤسســة 

اإللكــرتوين )www.ssc.gov.jo( واختيــار خيــار التســجيل املوجــود 

أعــى الصفحــة، ومــن ثــم تعبئة البيانــات املطلوبــة حيث أن هــذه الخدمة 

متوفــرة لألردنيــني وغــر األردنيني، موضحــاً أنه يتعني عى ُمنيء الحســاب 

يف املوقــع اإللكــرتوين خــالل عمليــة التســجيل تحديــد كلمــة رس خاصــة بــه 
تتكــون بحــد أدىن مــن )8( خانــات تتضمــن أرقامــاً وأحرفــاً ورمــزاً واحــداً 

ــى األقل. ع

وأوضــح أنــه عند االنتهاء من تعبئة البيانــات والتأكد من صحتها والضغط 

عى زر اإلرسال ستصل رسالة لصاحب الطلب عى هاتفه الخلوي أو بريده 

اإللكــرتوين تحتــوي عــى رمز تحقــق للتأكد من هوية صاحب الحســاب وما 

عليه سوى تعبئة الرقم يف الخانة املخصصة الستكامل عملية التسجيل، مبيناً 

أنــه يتعــني عــى صاحــب الحســاب الشــخي العــودة إىل صفحــة املؤسســة 

الرئيســية واختيــار خيــار الدخــول ومــن ثــم تعبئة رمــز الدخول وهــو الرقم 

الوطنــي لألردنيــني أو الرقــم الشــخي لغــر األردنيني ومن ثــم إدخال كلمة 

الــرس التي قام بتعبئتها أثناء عملية التســجيل.

ودعــا الصبيحــي جمهور املؤسســة واملؤمــن عليهم والعاملــني إىل الدخول 

ــل االشــرتاك  ــام بالتســجيل لالطــالع عــى تفاصي ــا اإللكــرتوين والقي ملوقعه

مــن فــرتات شــمول ورواتــب وجهــات عمــل، وتســجيل وتحديــث بيانــات 

املشــرتك واملنشــآت، وخدمــة التقــدم إلكرتونيــاً بطلب معالجــة طبية فوري 

للمؤمــن عليــه الــذي يتعــرض إلصابة عمــل، فضالً عــن تســهيالت كبرة عرب 

التطبيقات اإللكرتونية املتكاملة ملشرتيك االختياري والدفع اإللكرتوين إضافة 

اىل خدمــات ومنافــع تتصــل ببــدالت األمومــة والتعطــل عــن العمل ورصف 

الرصيــد االدخــاري، وغرهــا مــن الخدمــات التــي تســهم يف خدمــة املواطنني.

أكثر من نصف مليون شخص مسجل بالموقعأكثر من نصف مليون شخص مسجل بالموقع

الضمان تدعو للتسجيل في موقعها اإللكتروني

الرحاحلة يتفقد إدارات فروع 
ضمان الحسين وسحاب 

ومديرية الملفات المركزية

ــور حــازم  ــر عــام املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي الدكت ــام مدي ق

ــامل  ــيد ج ــط الس ــروع الوس ــام لف ــر الع ــاعد املدي ــه مس ــة يرافق رحاحل

مســاعدة بزيــارة تفقديــة إلدارة فــرع ضــامن جبــل الحســني والتقــى مبديــر 

ــرات وموظفــي الفــرع. ــدون القضــاة ومــدراء املدي إداة الفــرع خل

واطلــع الرحاحلــة خــالل زيارتــه عــى الخدمــات التأمينيــة التــي يقدمهــا 

الفــرع ملتلقــي الخدمــة كــام اســتمع ملجموعــة مــن الطلبــات املقدمــة مــن 

املراجعــني .

ــى  ــاك والتق ــام هن ــرات واألقس ــة املدي ــى كاف ــة ع ــة ميداني ــام بجول وق

ــة موظفــي الفــرع واســتمع اىل طلباتهــم ومقرتحاتهــم ومالحظاتهــم  بكاف

ــة . ــة باملؤسس املتعلق

ــول  ــة بحص ــحاب ص للمبارك ــامن س ــرع ض ــة إدارة ف ــام زار الرحاحل ك

الفــرع عــى شــهادة ISO يرافقــه مســاعد املديــر العــام لفــروع الجنــوب 

عبــد ربــه الحباشــنة و مديــر إدارة العمليــات عــي فــودة. واســتمع 

ــل. ــر العم ــن س ــاز ع ــه إليج عطوفت

ــات  ــة امللف ــى مديري ــة إىل مبن ــارة تفقدي ــة بزي ــام الرحاحل ــك ق إىل ذل

ومعالجــة البيانــات  لالطــالع عــى كافــة  املراحــل التــي تتــم مــن خاللهــا 

ــا. ــن املخصصــة  له ــا باألماك ــة األرشــفة وحفظه عملي

١١



١٢

وفد سفير الضمان وفد سفير الضمان 

ــر  ــر يف مق ــد جعف ــر محم ــام األردين يف جــدة جعف ــى القنصــل الع التق

القنصليــة وفد ســفر الضــامن االجتامعي املكون من مــوىس الصبيحي وعي 

الســنجالوي وحســام الجبــايل الــذي وصــل أمــس إىل مدينــة جــدة باململكة 

العربيــة الســعودية يف إطــار برنامج ولقاءات مع األردنيــني املقيمني يف جدة 

وعــدد مــن املــدن الســعودية.

ووضــع وفــد ســفر الضــامن القنصل العــام يف صــورة التوجه االســرتاتيجي 

ملؤسســة الضــامن االجتامعــي بــرضورة التواصــل مــع املغرتبــني األردنيــني 

ــه وإتاحــة الفرصــة لهــم  واطالعهــم عــى مســتجدات الضــامن وترشيعات

لالشــرتاك االختياري مبظلته كنوع مــن الحامية التي توفرها الدولة ملواطنيها 

ــى أرضها. وللعاملني ع

وأشــار الوفــد إىل التطــورات التــي وصــل إليهــا الضامن االجتامعــي األردين 

ســواء عــى مســتوى الترشيعــات واإلصالحــات التــي متت عى هــذا الصعيد 

والتي من شــأنها الحفاظ عى دميومة النظام التأميني للضامن وتوفر فرص 

أوســع للعدالــة يف الحقــوق أو عــى مســتوى التطــور التقنــي العــايل الــذي 

وصلتــه مؤسســة الضــامن بتقديــم خدمــات نوعيــة متطــورة وأمتتــة معظم 

وخدماتها. عملياتها 

كام شكر الوفد القنصلية العامة يف جدة عى تعاونها وترتيباتها.

بــدوره أكــد القنصــل العــام جعفــر محمــد جعفــر عــى أهميــة خطــوة 

الضــامن ومبادرتهــا للتواصــل مــع املغرتبني األردنيني وال ســيام مــع األردنيني 

املقيمــني يف اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة الذين يشــّكلون األكرثية 

بــني األردنيــني املقيمــني خــارج األردن. وأبــدى اســتعداد القنصليــة للتعاون 

ووضــع كل اإلمكانــات يف خدمــة هــذه الغايــة وتحقيــق هــدف الزيــارة عرب 

لقــاءات الوفــد مع األردنيني يف مقــر القنصلية.

وحــرض اللقــاء القنصل أنــور الصالح ومديــر العالقات العامــة يف القنصلية 

جعفــر الشــوبيك، ويف نهايــة اللقاء ســلم رئيــس الوفد مــوىس الصبيحي درع 

املؤسســة للقنصــل العام.

ومــن الجديــر بالذكــر بــأن الوفــد ســيكون بأيــام عمــل مفتوحــة يف مقــر 

ــام الخميــس 5/12 واالحــد 8/12 مــن الســاعة التاســعة  ــة اي القنصلي

صباحــا ولغايــة الثانيــة بعــد الظهــر، ويــوم االثنــني 9/12 مــن الســاعة 

الرابعــة مســاًء ولغايــة الســاعة الثامنة التاســعة مســاًء.

القنصل العام األردني في جدة يبحث مع وفد »سفير الضمان« القنصل العام األردني في جدة يبحث مع وفد »سفير الضمان« 
ترتيبات زيارتهترتيبات زيارته

التقــى وفــد ســفر الضــامن االجتامعــي الزائــر للمملكة 

العربيــة الســعودية يف مقــر القنصليــة العامــة األردنيــة 

عــرشات األردنيــني عــى مــدى ثالثــة أيــام لإلجابــة عــى 

استفســاراتهم حول االشــرتاك االختياري بالضامن وتقديم 

طلبــات االشــرتاك، باإلضافــة إىل اطالعهــم عــى آخــر 

املســتجدات املتعلقــة بتقديــم طلبــات االشــرتاك وأسســه 

وتعليامتــه، وطريقــة تســديد دفعات االشــرتاك الشــهرية 

للمؤمــن عليهــم األردنيــني املغرتبــني.

بــدوره قــدم رئيــس فريــق وفــد ســفر الضــامن مــوىس 

الصبيحي الشكر للقنصلية األردنية والقنصل العام جعفر 

محمــد جعفــر عــى تعاونهم مــع وفد ســفر الضامن وما 

قدمتــه مــن تســهيالت إلنجــاح مهــام الوفــد تجــاه أبنــاء 

الجاليــة األردنية هناك.

ويُذكــر أن وفــد ســفر الضــامن يقــوم اآلن بزيــارة 

للمملكــة العربيــة الســعودية حيــث أعلــن عــن برنامــج 

زيارتــه الــذي تضّمــن تخصيص ثالثة أيام مــن ضمنها يوم 

يف الفرتة املســائية الســتقبال األردنيني يف مقر القنصلية العامة واالجابة عى 
كافــة استفســاراتهم وشــؤونهم يف الضــامن، حيث خّصصــت القنصلية مكتباً 

للوفــد لاللتقــاء باألردنيــني وخدمتهــم.

كــام يتضمــن برنامج الوفد عقد لقاءين حواريــني مع أبناء الجالية األردنية 

يف مدينتي ينبع واملدينة املنورة.

وفد سفير الضمان يلتقي األردنيين في جدةوفد سفير الضمان يلتقي األردنيين في جدة
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ــة  ــر للمملكــة العربي قــال رئيــس وفــد ســفر الضــامن االجتامعــي الزائ

الســعودية مــوىس الصبيحــي بأن االشــرتاك االختياري لألردنيــني غر العاملني 

ــة  ــة آني ــة حامي ــّكل مظل ــن يش ــل الوط ــة داخ ــل املنظّم ــوق العم يف س
ومســتقبلية وال ســيّام للمغرتبــني األردنيــني املقيمــني خــارج أرض الوطــن، 

كاشــفاً أن االشــرتاك االختياري أّدى إىل متكني )40700( مواطن أردين من 

الحصــول عــى راتب تقاعــد الضامن.

وأضــاف خــالل اللقــاء الــذي عقــده وفــد ســفر الضامن مــع أبنــاء الجالية 

األردنيــة يف املدينــة املنورة بالتنســيق والتعاون مع ملتقى النشــامى للجالية 

األردنيــة وبإســهام ورعايــة مــن امللتقــى ورشكــة البوتــاس العربيــة، بحضــور 

رئيس ملتقى النشامى حول العامل الدكتور محمد أمين الرفاعي ورئيس لجنة 

ملتقــى النشــامى يف املدينــة املنــورة ثائــر الســعدي بأن تواصــل الضامن مع 

األردنيــني املقيمــني خــارج الوطــن نابــع مــن إميــان املؤسســة بحــق املغرتب 

األردين باالســتفادة مــن الترشيعــات الوطنيــة وال ســيام الحــق يف الحاميــة 

االجتامعيــة التــي يوفرها قانــون الضامن االجتامعي ملشــرتكيه، مؤكداً حرص 

املؤسســة وســعيها لشــمول كافــة األردنيــني مبظلتهــا كنــوع مــن الحاميــة 

االجتامعيــة والتمكــني االقتصادي للمواطــن، موضحاً أن االشــرتاك االختياري 

بالضــامن واملتــاح فقــط لألردنيني هو نوع مــن التمكني وال ســيّام للمغرتبني 

األردنيــني الذيــن يفتقــدون االنضامم ملظلــة تأمينية تقاعديــة يف الدول التي 

يعملــون فيهــا، ومبا ميّكنهم من الحصول عــى الحامية والراتب التقاعدي يف 

وطنهــم مســتقبالً.

وتطــرق الصبيحــي ألهــم التعديــالت األخــرة عــى قانــون الضــامن ومــا 

تضمنته من توسع يف املنافع التأمينية وتعزيز لالستدامة املالية واالجتامعية 

للنظــام التأمينــي، ُمطَمِئنــاً الحضــور عــى الوضــع املــايل للضامن، كاشــفاً أن 

اإليــرادات التأمينيــة الرتاكميــة للضامن منذ نشــأة مؤسســة الضــامن وحتى 

نهايــة شــهر ترشيــن األول 2019 بلغــت )17.25( مليــار دينــار فيــام 

بلغــت النفقــات التأمينيــة الرتاكميــة لــذات الفــرتة )9.9( مليــار دينــار 

لتحقــق املؤسســة فوائض تأمينية مالية بقيمــة )6.65( مليار دينار، مبيناً 

أن موجــودات الضــامن تناهــر حاليــاً )11( مليــار دينــار.

ــرتاك  ــى االش ــرص ع ــرتب أردين إىل رضورة الح ــي كل مغ ــا الصبيح ودع

االختيــاري بالضــامن حاميــًة لــه وألرستــه، مشــراً أن عــدد املؤمــن عليهــم 

املشــرتكني اختياريــاً الفعالــني وصــل حاليــاً إىل )72( ألف مشــرتك، نصفهم 

مــن املغرتبــني األردنيــني، فيــام زاد العدد الرتاكمــي للمشــرتكني اختيارياً عى 

ــرتك. )150( ألف مش
مــن جانبــه أكّــد مديــر مديرية التوعيــة التأمينيــة يف املركــز اإلعالمي عي 

الســنجالوي عــى أهميــة أن يكون كل مواطن أردين مشــموالً مبظلة الضامن 

االجتامعــي، مبينــاً بــأن الفئــات التــي يحــق لهــا االشــرتاك بالضــامن بصفــة 

اختياريــة تتمثــل بــأي أردين ســواء كان مقيــامً داخــل اململكــة أو خارجهــا، 

رشيطــة إكاملــه ســن السادســة عرشة، ومل يتجاوز ســن الســتني للذكر وســن 

الخامســة والخمســني لألنثــى يف حــال كان اشــرتاكه بالضــامن للمــرة األوىل، 

وكذلــك املؤمــن عليه األردين الذي كان مشــموالً ســابقاً بالضامن وتم إيقاف 

االقتطــاع عنه، ويرغب بالشــمول مجــدداً بصفة اختيارية، وهــذا متاح أيضاً 

ــا إذا مل  ــى أو تجاوزه ــن )55( لألنث ــر وس ــن )60( للذك ــل س ــن أكم مل

تكــن قــد ســويت حقوقه بالضامن ســابقاً، مبينــا أهم املنافــع التأمينية التي 

يســتفيد منهــا املشــرتك اختياريــا ورشوط اســتحقاقها متمثلــة براتــب تقاعد 

الشــيخوخة واملبكــر وراتــب اعتالل العجــز الطبيعي الكي والجــزيئ، وراتب 

الطبيعية.  الوفاة 

كــام أوضح رئيس قســم االشــرتاك االختياري حســام الجبــايل طريقة تقديم 

طلــب االشــرتاك وتحديــد الراتــب الخاضــع لالقتطــاع  وطريقــة دفــع قيمــة 

االشــرتاك الشــهري، مبينــاً بــأن املؤسســة اتاحــة جميــع خدمــات االشــرتاك 

االختيــاري مبــا فيهــا تقديــم طلب االشــرتاك فقــط إلكرتونياً من خــالل زاوية 

www.ssc.(  الخدمــات اإللكرتونيــة عى املوقــع اإللكرتونية للمؤسســة

gov.jo(، عــى ان يتــم يف البدايــة التســجيل باملوقع من زاوية التســجيل 
أعــى الصفحــة الرئيســية وبعــد الدخــول عــى املوقــع باســمه يقــوم بتعبئة 

الطلــب مــن زاويــة الخدمــات اإللكرتونيــة، ويُعــّد املؤمــن عليــه مشــموالً 

بأحــكام قانــون الضامن اعتباراً من بداية الشــهر التايل لتاريخ تقديم الطلب 

بعد موافقة املؤسســة عى طلبه، عى أن يتم تســديد اشــرتاك الشــهر األول 

خالل الخمســة عرش يوماً األوىل عى األقل من الشــهر التايل لتاريخ الشمول 

وبخــالف ذلــك يعترب الطلــب الغياً.

وأشــار بــأن املؤمــن عليــه املنتســب للضــامن بصفــة اختيارية يلتــزم بأداء 

االشــرتاكات الشهرية بنســبة 17.5 باملئة شهرياً من األجر املشرتك مبوجبه، 

وبإمكانــه دفــع اشــرتاكاته بالضــامن إلكرتونيــاً عــرب نظــام عــرض وتحصيــل 

الفواتر إلكرتونيــاً إي فواتركم.

مــن جانبــه أشــاد رئيــس امللتقــى د. أميــن الرفاعــي مببادرة ســفر الضامن 

وتواصل املؤسســة مع املغرتبني األردنيني وطالب املؤسســة بتعريف موســع 

بخدماتهــا االلكرتونيــة الجديــدة وال ســيام للمغرتبــني مبــا يف ذلك التســجيل 

يف املوقــع االلكــرتوين وآليــة طلــب الزيــادة الســنوية عــى راتــب االشــرتاك، 
والســامح للمغــرتب بــرشاء ســنوات االنقطــاع.

ويف نهايــة اللقــاء قام وفد ســفر الضامن باإلجابة عى العديد من األســئلة 

واالستفســارات التي طرحها املشاركون

سفير الضمان: 40700 متقاعد ضمان عبر االشتراك االختياري
وفد سفير الضمان وفد سفير الضمان 



١4

AMMAN — The Social Security 
Investment Fund›s (SSIF) total 
assets showed a -7per cent increase 
by the end of September 2019, 
increasing by JD714 million 
to reach JD10.9 billion, when 
compared with the beginning of 
the year, SSIF CEO Kholoud Saqqaf 
said on Sunday.
SSIF’s revenues increased to JD442.6 
million by the end of September, 
compared with JD347.9 million 
during the same period of 2018, 
constituting a -27per cent growth, 
Saqqaf added in an SSIF statement.
The CEO attributed the growth 
to the increase in the investment 
returns, in particular the Treasury 
bonds, bank deposits and cash 
distributions from companies that 
SSIF has shares in.
The investment volume in bonds 
through the end of the third quarter 
of the year stood at some JD5.7 
billion, constituting 54 per cent 
of the fund›s total assets, she said, 
stressing that the underwriting total 
has led to increasing the SSIF›s 
bond portfolio by JD500 million. 
The value of returns on these bonds 
exceeded JD230 million by the 
end of September, with an average 
return of 5.9 per cent, which is 
among the highest return achieved 
by investment tools that the SSIF 
invests in, Saqqaf noted.  
The CEO pointed out that the 
volume of investment in Treasury 
bonds stood at JD4 billion in 2016, 
JD4.7 in 2017 and JD5.2 billion in 
2018.

 SSC pensioners not covered
 by third economic package —

spokesperson
AMMAN — The third incentives bundle to improve the 
national economy, which was announced by the government 
last Thursday and focuses on increasing the salaries of 
employees and retirees in the public sector and the military, 
does not include civil and military retirees who receive their 
pensions under the Social Security Corporation (SSC) Law, 
according to the SSC.
“There are three types of retirement laws: The civil retirement 
law, the military retirement law and the SSC law,” the 
corporation’s spokesperson, Musa Sbeihi, told The Jordan 
Times on Wednesday, adding: “There are public sector 
employees who are under the social security law, and the 
increase does not include them.”
“The SSC’s budget is separate from that of the government,” 
Sbeihi said, explaining that some employees under the SSC 
law staged a sit-in to demand an increase to their salaries, just 
like the state employees and retirees.
The SSC increases pensions based on inflation and actuarial 
studies, Sbeihi said, noting that the calculations result in a 
fixed amount that is added to everyone’s pensions, regardless 
of their quantities. 
Based on these studies also, last June the SSC increased the 
minimum SSC pensions from JD100-50, he said, noting that 
there will be another increase in May of 2020 that will also be 
distributed equally to all those «deserving the increase» based 
on the cost of inflation. 
When Prime Minister Omar Razzaz unveiled the incentives 
bundle, he said that the third package «has the biggest direct 
impact» as it benefits 700,000 Jordanians.
During a panel discussion held at the time, Director of the 
Retirement and Pensions Department at the Finance Ministry 
Ali Masri said that public sector retirees will receive a 
minimum pension of JD300, while those whose pensions are 
over JD300 will receive a JD10 increase.
As for JAF retirees, Masri noted that the first round of 
pension increases was implemented under Royal directives 
on October 1 of this year, while the second round announced 
last Thursday will include all JAF retirees ranked lieutenant 
colonel and below who retired after June 2010 ,1. 
Masri also said that as of 2021, the increase in pensions will 
be directly tied to inflation rates.
These decisions, and others included in the third bundle, 
do not include civil and military retirees who receive their 
pensions under the SSC Law, which is independent from the 
two others. 

 SSIF assets,
 revenues rise in

2019
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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

        عالقات عامة                     تصوير 

      معتز الكسواين            رائدة طوالبة

شكر وتقدير
قــام عطوفــة املديــر العــام الدكتــور حــازم الرحاحلــة بتكريــم 

الزميلــة املبدعــة دعــاء فــؤاد الدالبيــح بحضــور مديــر إدارة دعــم 

القــرار طــارق الحمــود ومــدراء املديريــات وموظفــي اإلدارة 

مبناســبة تفوقهــا الالفــت وابداعهــا يف الحصــول عــى املركــز 

األول عــى مســتوى اململكــة يف برنامــج اجــازة املدقــق الداخــي 

ــة. املتقدم

ــزة  ــة العزي ــكر للزميل ــم الش ــام بتقدي ــر الع ــل املدي ــام تفض ك

ــزا  ــم حاف ــون هــذا اإلنجــاز والتكري ــالً أن يك ــذه املناســبة آم به

ــرار. ــم الق ــة وإدارة دع ــي املؤسس ــع موظف لجمي

وابــدى الرحاحلــة تطلعاتــه ملســتقبل العمــل التأمينــي يف 

الخدمــات  جوانــب  لبعــض  املســتقبلية  ورؤيتــه  املؤسســة 

املقدمــة مــن املؤسســة ملتلقــي الخدمــة واســتمع خــالل اللقــاء 

إىل املشــاكل التــي تواجــه امتــام االعــامل املوكولــة إىل إدارة دعــم 

ــدت . ــرار إن وج الق


