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ــام املؤسســة  ــر ع ــال مدي ق

ــي  ــامن االجتامع ــة للض العام

الدكتــور حــازم رحاحلــة أن 

بشــكل  تســعى  املؤسســة 

ومتتــن  توســيع  إىل  دائــم 

الــركاء  مــع  العالقــة 

بهــدف  وذلــك  الخارجيــن 

عالقــات  وبنــاء  ترســيخ 

بــن  متكاملــة  تشــاركية 

والهيئــات  املؤسســات 

ــات  ــادل املعلوم ــة لتب الوطني

الفنيــة. والخــرات 

جــاء ذلــك خــالل توقيــع 

مذكــرة تفاهــم بــن املؤسســة 

ــة  ــة األردني ــة األملاني والجامع

التــي  التدريــب  مجــال  يف 

وقعهــا عــن املؤسســة مديرهــا العــام الدكتــور حــازم رحاحلــة وعــن 

الجامعــة األملانيــة األردنيــة رئيســها الدكتــورة منــار فيــاض.

ــم  ــرة التفاه ــتكامالً ملذك ــأيت اس ــة ي ــع االتفاقي ــة أن توقي ــن الرحاحل وب

ــم  ــد أن ت ــة بع ــة األردني ــة األملاني ــع الجامع ــابقاً م ــا س ــم توقيعه ــي ت الت

وضــع خطــة عمــل للمبــارشة يف تنفيــذ برنامــج تدريبــي خــاص يســتهدف 

األفــراد واملتعاملــن مــع مؤسســة الضــامن يف الــركات واملؤسســات بهدف 

ــة  ــة بالضــامن االجتامعــي ودوره املجتمعــي باإلضاف ــر الوعــي واملعرف ن

إىل التعريــف بقانــون الضــامن وتطبيقــه يف الــركات ومؤسســات األعــامل 

ــامن  ــاط ض ــط ارتب ــهادة ضاب ــى ش ــول ع ــن الحص ــم م ــايل متكينه وبالت

معتمــد تصدرهــا الجامعــة.

ــأيت يف إطــار تعــاون املؤسســة مــع  ــة التعــاون ي ــع اتفاقي وأكــد أن توقي

ــدى املؤسســات  ــا إح ــة بصفته ــة واألكادميي ــة التعليمي املؤسســات الوطني

الوطنيــة املعنيــة بنقــل املعرفــة والخــرات للمعنيــن، مؤكــداً أن الرنامــج 

التدريبــي ســيكون لــه أثــراً كبــراً يف بنــاء قــدرات املتعاملــن مــع املؤسســة 

يف التريعــات واالجــراءات الخاصــة بــإدارة اشــراكات موظفــي الــركات، 

مؤكــداً بــأن املؤسســة كانــت ومــا زالــت متــد يــد التعــاون بينهــا وبــن كافة 

ــح الوطــن واملواطــن  ــام يصــب يف صال ــة في ــة املختلف املؤسســات الوطني

بهــدف تطويــر العمــل ومواكبــة التطــور والحداثــة.

مــن جانبهــا أشــادت رئيــس الجامعــة األملانيــة األردنيــة الدكتــورة منــار 

فيــاض بــدور املؤسســة الرائــد يف مجــال الحاميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة، 

مؤكــدة بأنهــا مليئــة بالتجــارب والخــرات واالجتامعيــة واالقتصاديــة التــي 

تؤثــر إيجابيــاً عــى متلقيهــا ال ســيام يف مجــال الدراســات والتدريــب 

ــج  ــم الرام ــا يف تقدي ــن خرته ــتفادة م ــة لالس ــة حقيقي ــي فرص ــي ه والت

ــا  ــركات واملؤسســات، كــام أنه ــاط ال ــاط ارتب ــة املتخصصــة لضب التدريبي

ستشــكل حلقــة وصــل مــا بــن الجامعــة ومؤسســة الضــامن االجتامعــي.

ــت  ــر بي ــي تعت ــامن الت ــة الض ــع مؤسس ــة م ــاض بالراك ــت في ورحب

خــرة ومعرفــة، مبينــة أن الراكــة ســتعزز الربــط بــن القطــاع األكادميــي 

ــب  ــه ومبوج ــرة إىل أن ــة، مش ــات املختلف ــي يف القطاع ــب العم والتدري

مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا ســابقاً مــع الضــامن االجتامعــي تــم 

تشــكيل لجــان فنيــة لوضــع الرتيبــات الالزمــة مــن أجــل إطــالق الرنامــج 

ــدورات. ــي الخــاص بال التدريب

مــن جانبــه بــن عميــد كليــة الدارســات العليــا إلدارة األعــامل يف 

ــور  ــة الدكت ــة يف الجامع ــة الفني ــس اللجن ــة رئي ــة األردني ــة األملاني الجامع

ــأن الجامعــة بدورهــا ســتقدم الخدمــات اللوجســتية  مأمــون عكــروش، ب

للمشــركن  الشــهادات  واصــدار  التدريبيــة  الــدورات  يف  للمشــاركن 

املحققــن ملتطلبــات النجــاح، باإلضافــة إىل توفــر كافــة التســهيالت املمكنة 

ــركة.  ــارية املش ــة واالستش ــة والعلمي ــات املهني ــر العالق ــة تطوي لغاي

الــدويل  العــام للتخطيــط والتعــاون  بــدوره أكــد مستشــار املديــر 

واملــرف عــى الجنــة املشــكلة مــن مؤسســة الضــامن االجتامعــي الدكتــور 

ــاءة  ــن ذوي الكف ــن املدرب ــق م ــتوفر فري ــة س ــح أن املؤسس ــامر املفل س

والخــرة العمليــة للقيــام مبهــام التدريــب الالزمــة، وتوفــر املــادة العلميــة 

املتعلقــة بالــدورات، واالعــداد واالرشاف عــى امتحــان املشــاركن يف نهايــة 

الــدورة، مبينــاً أنــه ســيتم وضــع برنامــج حــول آليــة البــدء بتنفيــذ هــذه 

الــدورات والتــي ســيبدأ عقدهــا بدايــة العــام القــادم وســيتم اإلعــالن عنهــا 

ــا. يف حينه

وأضــاف املفلــح أن هــذه الــدورات التدريبيــة ســتوفر للمؤسســات 

والــركات املشــاركة العديــد جملــة مــن الفوائــد التــي ســتنعكس بشــكل 

ــي،  ــامن االجتامع ــة الض ــع مؤسس ــا م ــن عالقته ــا ومت ــى عمله ــايب ع إيج

ــد  ــة العدي ــدورات التدريبي ــذه ال ــاركن يف ه ــاب املش ــة إىل إكس باإلضاف

ــي  ــامن االجتامع ــون الض ــكام قان ــة بأح ــرات واملعرف ــارات والخ ــن امله م

ــا. ــة لجمهوره ــا املؤسس ــي توفره ــة الت ــات اإللكروني والخدم

ــن املؤسســة العامــة للضــامن  ــة املوقعــة ب ويشــار إىل أن مــدة االتفاقي

االجتامعــي والجامعــة األملانيــة األردنيــة ســنة واحــدة وهــي قابلــة 

للتجديــد. 

مذكرة تفاهم بين الضمان والجامعة األلمانية 
األردنية في مجال التدريب
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الضمان تحصد شهادة التمّيز 
الدولية في الوقاية من 

المخاطر المهنية

حازت املؤسســة العامة للضامن االجتامعي عى شــهادة التميز يف الوقاية 

مــن املخاطــر املهنيــة الصــادرة عــن الجمعيــة الدوليــة للضــامن االجتامعــي 

)ISSA( وذلــك يف إطــار برنامــج االعــراف بتطبيــق املبــادئ التوجيهيــة 
يف مجــال الوقايــة من املخاطر املهنيــة الذي يهدف إىل منع وإدارة الحوادث 
واألمــراض املهنيــة مبفهــوم أوســع مــن خــالل الوقايــة مــن املخاطــر املهنيــة 

وتعزيــز الصحة والعــودة إىل العمل. 

وقــد تــم منــح املؤسســة شــهادة التميــز خــالل حفــل تكريــم أقيــم عــى 

هامــش فعاليــات أعــامل املنتــدى العاملي للضــامن االجتامعي الــذي نظمته 

الجمعيــة يف العاصمــة البلجيكيــة ـــــــ بروكســيل خالل شــهر ترين األول 

.2019
والجديــر بالذكــر أن الجمعيــة الدوليــة للضــامن االجتامعــي والتــي تضــم 

أكــر مــن )330( عضــوا مــن )158( دولــة يف العــامل كانــت قــد منحــت 

املؤسســة هــذه الشــهادة التي تعــد األوىل مــن نوعها عى مســتوى اململكة 

مــن املحاولــة األوىل، حيــث أنه للحصول عى االعراف ال بــّد من تلبية كافة 

املتطلبــات الواردة يف جميــع املبادئ التوجيهية يف دليل الوقاية من املخاطر 

املهنيــة الصــادر عــن الجمعيــة، ويف حــال عــدم تلبيــة أي متطلــب من هذه 

املتطلبــات ال يتــم منح االعراف.

وتديــر األمانــة العامــة للجمعيــة برنامــج االعــراف بنــاء عى تقييــم خراء 

خارجيــن مســتقلن، ويتضمــن الرنامــج )41( مبــدأ توجيهيــاً مكونــة مــن 

جزئــن أحدهــام الروط األساســية لرامــج الوقاية واآلخر يتعلق باألنشــطة 

والخدمــات التي ميكــن تقدميها. 

وقــد تــم تنفيــذ الرنامــج عى ســبع مراحــل عى مدى ســتة أشــهر تخللها 

تســجيل الطلــب عى املوقــع االلكروين للجمعيــة وتقديم الوثائــق الداعمة 

عــن كل نشــاط، ومــن ثــم تقييمها من خالل خبر مســتقل انتهــت باعراف 

الجمعية بامتثال املؤسســة لتطبيق الدليل وتم منحها شــهادة التميز ســارية 

ملــدة ثالثــة )3( أعــوام مــن تاريخــه.

مــن جانبــه أثنــى املديــر العــام للمؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي 

الدكتــور حــازم رحاحلــة  عــى فريــق متابعــة دليــل الوقايــة مــن املخاطــر 

املهنيــة واملشــكلة برئاســة  فــراس شــطناوي مديــر إدارة الســالمة املهنيــة 

وإصابــات العمــل، املهنــدس ثامــر روزي مديــر مديريــة الســالمة واملهــن 

الخطــرة، واملهندســة منــار النعــرات ومبتابعة ودعم من املســاعد للتأمينات 

محمــد رشيــف الزعبــي عى إنجازهم املتميز يف حصول املؤسســة عى هذه 

الشــهادة. وأكــد الرحاحلــة عى أن املؤسســة تســعى دامئــاً إىل تعزيز دورها 

يف مجال إدارة الســالمة والصحة املهنية من خالل تطبيق أفضل املامرســات، 
حيــث يســاعد دليــل الوقايــة من املخاطــر املهنيــة يف تنفيذ أنشــطة الوقاية 

بهــدف تقليــل الحوادث واألمــراض املهنية والتعويضــات ذات الصلة وميّكن 

املؤسســة مــن تعزيــز ثقافــة الوقايــة مــن خالل تشــجيع تحســن األداء عى 

مســتوى املنشــآت وعى املســتوى الوطني.

قــام مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي الدكتــور حــازم 

الرحاحلــة بزيــارة إىل مبنــى مديريــة امللفــات املركزيــة ومعالجــة البيانــات 

لالطــالع عــى نتائج ســر العمــل واملتعلق بنقــل امللفات املغلقــة واملوقوفة 

النشــاط مــن فــروع املؤسســة اىل امللفــات املركزيــة.

واســتمع الرحاحلــة اىل ايجــاز حــول أرشــفة امللفــات املغلقــة واملوقوفــة 

النشــاط، حيث ابــدى عطوفته ارتياحه عى األعــامل املنجزة داخل املديرية 

داعيــاً املوظفــن لبــذل املزيد مــن الجهد إلنجــاز هذا املــروع الوطني.

ــة  ــا صف ــة وإعطائه ــات الفعال ــل امللف ــدء بنق ــة إىل للب ــه الرحاحل ووج

ــة االســتعجال بعملي

األرشفة.

ويف نهاية الزيارة توجه الراحلة بالشكر والتقدير إىل كافة موظفن مديرية 

امللفــات املركزيــة ومعالجــة البيانــات وامللحقــن العســكرين عــى الجهــود 

املبذولــة مــن قبلهــم يف اســتالم وتدقيق وترتيب ملفات املنشــأة وأرشــفتها.

الرحاحلة يقوم بزيارة تفقدية لمديرية الملفات المركزية 



قــال مديــر عــام املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي الدكتــور حازم 

رحاحلة أن املؤسسة تسر نحو التطوير والتحديث لخدماتها اإللكرونية 

بشــكل دوري وتقديم أفضل الخدمات املتميزة لجمهورها بشــكل دائم 

بهــدف تخفيــف األعباء عــى متلقي الخدمة وإتاحتهــا لهم يف كل مكان 

بالعامل.

وبــن أن املؤسســة قامــت باطالق موقعهــا اإللكروين بحلتــه الجديدة 

)www.ssc.gov.jo( وذلــك مــن أجــل تبســيط الحصــول عــى 
ــذي  ــا املؤسســة لجمهورهــا وال املعلومــات أو الخدمــات التــي تقدمه

ميتاز بتصميم رسيع االســتجابة وســهولة االستخدام ويتناسب مع أجهزة 

الكمبيوتــر املحمولــة واألجهزة الذكية.  

وأفــاد الرحاحلــة أن إطــالق املوقــع الجديــد للمؤسســة رافقــه إتاحــة 

خدمــة إلكرونيــة خاصــة بســحب املؤمــن عليــه األردين مــن رصيــده 

االدخــاري يف تأمــن التعطــل عــن العمــل بحــد أقــى )%75( 

لغايــات تعليــم أبنائــه يف مرحلتــي التعليــم العــايل واملهنــي، أو تغطيــة 

نفقــات املعالجــة الطبية لــه أو ألحد أفراد عائلته والتي سيســتفيد منها 

املؤمــن عليهــم االردنيون الذين لهم فــرات عمل يف القطاع الخاص بعد 

ــه تطبيــق تأمــن  ــدأ في ــذي ب ــخ ال ــخ 1/9/2011 وهــو التاري تاري

التعطــل عــن العمــل عــى العاملــن يف القطــاع الخــاص عــى أن ال يقل 

رصيدهــم االدخــاري بتأمــن التعطل عــن 300 دينار، مشــراً أن خدمة 

الــرف مــن هذا الرصيد متاحة بشــكل إلكروين فقــط من خالل املوقع 

االلكروين للمؤسســة، ولن تســتقبل املؤسســة بجميــع فروعها أي طلب 

يتعلــق بهــذا الخصــوص إال عــر هــذا املوقــع الــذي يتيح للمؤمــن عليه 

كافــة التفاصيــل املتعلقــة بذلك مبــا فيها رصيده يف حســاب التعطل عن 

العمــل، ويتعــن عى املؤمن عليه الراغب بتقديم طلب الرف الدخول 

عــى املوقع االلكروين للمؤسســة وتســجيل الدخول أو اجراء التســجيل 

مــن خانــة تســجيل األفــراد ومن ثــم الدخــول إىل الخدمــات اإللكرونية 

يــي ذلــك اختيــار خدمــة رصف الرصيــد االدخاري ومن ثــم تعبئة طلب 

الــرف، وارفــاق الوثائــق املطلوبــة ثــم الضغط عــى زر ارســال، منوهاً  

أنــه يتبــع ذلك دراســة الطلــب من قبل املؤسســة والتحقق مــن الوثائق 

والروط ويف حال املوافقة عى طلب املؤمن عليه سيصله رسالة نصية 

عــى هاتفــه الجوال تتضمن رقم الرف ملراجعة بنك اإلســكان واســتالم 

املبلغ، علامً بأنه ال يرتب عى املؤمن عليه اعادة املبالغ التي ســترف 

مــن رصيــده االدخــاري  بتأمــن التعطل عــن العمل للمؤسســة  . 

 وأوضح الرحاحلة انه يف حال كان الرف من رصيد التعطل لغايات 
املعالجة الطبية يتوجب عى مقدم الطلب إرفاق تقرير طبي معتمد من 

مستشفى حكومي أو خاص يوضح الحاجة لدخول املستشفى لتلقي العالج 

أو الحاجة إىل إجراء عملية جراحية سواء كان ذلك له أو لزوجته أو ألبنائه 

أو لوالديه، وأن يكون هذا التقرير موقع ومختوم حسب األصول، أما إذا 

كان العالج خاص باألخوة أو األخوات يتوجب عليه ارفاق حجة اعالة 

مع التقرير الطبي، عى أن ال يكون مىض )30( يوماً عى تاريخ اصدار 

التقارير الطبية أو حجة اإلعالة عند تاريخ تقديم الطلب. 

وبــن أنــه إذا كان التقــدم للــرف لغايات التعليم العــايل بكل مراحله 

وهو التعليم الذي ال تقل مدته عن ســنة دراســية بعد شــهادة الثانوية 

العامــة أو مــا يعادلهــا يتوجــب عــى املؤمــن عليــه ارفــاق وثيقــة اثبات 

طالــب باللغــة العربية أو اإلنجليزيــة موقعة ومختومة من جهة التعليم 

أو وصــل مــايل للدفــع عــن الفصــل الــدرايس عنــد تقديــم الطلــب، أمــا 

إذا كانــت غايــات الــرف للتعليــم املهني وهــو التعليم لغايــات تأهيل 

املتدربــن لوظائف أو مهن مبختلف املســتويات مــا بعد مرحلة الثانوية 

العامــة )ناجــح/ راســب(  يتعــن عليــه ارفــاق كتــاب اثبــات مــن جهــة 

اصــدار الشــهادة املهنيــة بأنه مســجل لغايات الحصول عى الشــهادة أو 

وصــل مــايل بالدفــع, عــى أن ال يكــون مــىض )30( يومــاً عــى تاريــخ 

إصدار كتب اإلثبــات لغايات التعليم.

وأفــاد الرحاحلــة أن املؤسســة تعمــل عــى أمتتة كافة خدماتها بشــكل 

إلكــروين حيــث قدمــت خــالل األشــهر املاضيــة مــن العام الحــايل حزمة 

مــن الخدمــات اإللكرونية املتطورة التي شــّكلت نقلــة نوعية يف تقديم 

الخدمة الفضى للمشــركن وقد اشــتملت هذه الخدمات عى التسجيل 

اإللكروين للمشــرك والعامل واالطالع عى تفاصيل االشــراك من فرات 

شــمول ورواتــب وجهــات عمــل، وتســجيل وتحديــث بيانــات املشــرك 

واملنشــآت، كــام قامت بإطــالق خدمة التقــدم إلكرونياً بطلــب معالجة 

طبيــة فــوري للمؤمــن عليــه الــذي يتعــرض إلصابــة عمــل، فضــالً عــن 

تســهيالت كبرة عر التطبيقات اإللكرونية املتكاملة ملشــريك االختياري 

والدفــع اإللكــروين إضافــة اىل خدمــات ومنافــع تتصل ببــدالت األمومة 

والتعطــل عــن العمــل، وغرهــا مــن الخدمــات التــي تســهم يف خدمــة 

ــن . املواطن

الضمان تطلق خدمة السحب من رصيد تأمين التعطل عن العمل الضمان تطلق خدمة السحب من رصيد تأمين التعطل عن العمل 
من خالل موقعها اإللكتروني الجديد من خالل موقعها اإللكتروني الجديد 

وتصرف )27( مليون دينار إلى )26( ألف مؤمن عليه 

4



وأوضــح الرحاحلــة أن هــذه اإلجــراءات تنــدرج 

أيضــاً ضمــن دور املؤسســة وإســهامها يف تعزيز دولة 

التكافــل وهــو أحــد أهــم محــاور وأولويــات عمــل 

ــزم  ــداً ع ــن 2019-2020 مؤك ــة للعام الحكوم

املؤسســة خــالل العــام املقبــل عــى إطــالق خدمــات 

ــدة متقدمــة لجمهورهــا تضــاف اىل  ــة جدي إلكروني

الخدمــات اإللكرونيــة التــي أطلقتهــا مؤخــراً.

ويذكــر أن موقــع املؤسســة اإللكــروين يعتــر مــن 

أكــر املواقــع اإللكرونية نشــاطاً يف اململكة حيث بلغ 

عــدد زوار املوقع نحو)39( مليــون زائر منذ إطالقه 

عى الشــبكة العنكبوتية، وقد فازت مؤسســة الضامن 

االجتامعــي باملركــز األول بجائــزة األردن لألعــامل 

ضمــن فئــة الحكومــة اإللكرونيــة التــي تُقّدمها رشكة 

ــى  ــى أع ــت ع ــد أن حصل )Front Row( بع
نســبة مــن أصــوات املشــاركن البالــغ عددهــم حــوايل )300( ألــف 

شــخص.

وتستمر يف تقديم الخدمة 
ــامن  ــة للض ــة العام ــم املؤسس ــمي باس ــق الرس ــد الناط ــدوه أك ب

االجتامعــي مــوىس الصبيحــي أن املؤسســة مســتمرة باســتقبال طلبات 

الســحب مــن الرصيــد االدخاري للمؤمــن عليهم يف تأمــن التعطل عن 

العمل لغايات تعليم أبنائهم التعليم العايل واملهني أو املعالجة الطبية 

لهــم أو ألفــراد أرسهــم وذلــك فقــط من خــالل الدخــول عــى موقعها 

اإللكــروين )www. ssc.gov.jo( وتقديــم الطلــب. 

وبــن الصبيحــي أنــه يتعــن عــى املؤمــن عليــه الراغــب باالســتفادة 

مــن هــذه الخدمــة ومل يكــن له تســجيل مســبق عــى موقع املؤسســة 

اإللكــروين الضغــط أوالً عــى خانــة التســجيل وتعبئــة البيانــات 

ــر  ــيصله ع ــذي س ــق ال ــز التحق ــال رم ــم إدخ ــن ث ــه وم ــة ب الخاص

رسالة نصية عى هاتفه الخلوي أو عى بريده اإللكروين وذلك إلنشاء 

حســاب خاص به يف موقع املؤسســة اإللكروين، أما املؤمن عليه الذي 

لديــه تســجيل مســبق مبوقــع املؤسســة اإللكــروين فبإمكانــه الضغــط 

عــى زر الدخــول مبــارشة مــن املوقــع ومــن ثــم تعبئــة رمــز الدخــول 

وهــو الرقــم الوطنــي الخــاص بــه وكلمــة الــر التــي قــام بتحديدهــا 

عنــد التســجيل ثم اختيار خدمة الرف من الرصيــد االدخاري وتعبئة 

الطلــب مــع الوثائــق املطلوبــة.

وتحذر  
وحــّذر الصبيحــي مــن اإلصغــاء أو االعتــامد عــى أي جهــة أو أفــراد 

يّدعون أنهم وســطاء ما بن مؤسسة الضامن واملؤمن عليهم لتمكينهم 

مــن الحصــول عــى هــذه املنفعــة مقابــل مبلــغ مــايل معــن، مبينــاً أن 

عــى املؤمــن عليــه أن يقــدم بنفســه أو مبســاعدة أي مــن ذويه طلب 

الســحب من رصيده.

ودعــا الصبيحــي أي مؤمــن عليــه أو متقاعــد مبكــر أو اعتــالل ممــن 

كانــوا قــد عملــوا يف منشــآت القطاع الخاص خــالل الفرة املشــار إليها 

ومل تتــم تســوية أمورهــم املاليــة يف حســاب التعطــل عــن العمــل إىل 

تقديــم طلباتهــم وفقــاً للــروط املحــددة وأن بإمكانهــم االتصال عى 

االتصال: مركز 

080022025
065008080

ألي استفسار حول املوضوع.

وتعــدل األســس الخاصــة بالــرف لغايــات 

املعالجــة الطبيــة 
كام وأعلن الصبيحي بأن املؤسســة ستبدأ اعتباراً من الخميس املقبل 

املوافــق 2019/12/5 بــرف الرصيــد االدخــاري للمؤمــن عليهــم 

يف تأمــن التعطــل عــن العمــل لغايــات املعالجــة الطبيــة لهــم أو ألي 
مــن أفــراد أرسهــم دون ارفاق أيــة تقارير طبية لهذه الغايــة واالكتفاء 

بالضغــط عــى خيــار اإلقرار عنــد طلب الخدمــة بأن الســحب لغايات 

العــالج.

وبن الصبيحي أن األسس املعدلة عى السحب من الرصيد االدخاري 

لتأمــن التعطــل عــن العمل التي أقرهــا مجلس إدارة املؤسســة مؤخراً 

حــددت نســبة املبلغ املســحوب لغايات املعالجة الطبيــة مبا ال يتجاوز 

)60%( مــن ذلــك الرصيــد، كــام أنهــا أبقــت عــى أســس الســحب 
لغايــات تعليــم أبنــاء املؤمــن عليهــم التعليــم العــايل أو املهني بنســبة 

)75%( مــن إجــاميل الرصيــد، الفتاً إىل أن املبلــغ األعى للرف لكال 
الحالتــن العــالج والتعليم تم تحديده مبا ال يتجاوز ثالثة آالف دينار.

يشــار إىل أن املؤسســة ومنــذ اطــالق الخدمــة عى موقعهــا االلكرين 

تلقت )4٧( ألف طلب ســحب من الرصيد االدخاري وقامت بتحويل 

مــا يزيــد عــى )٢٧( مليــون دينــار  مــن ارصــدت التعطل عــن العمل 
إىل )٢٦( ألــف مؤمن عليه. 

5



٦

الضمان: خيارات متعددة لمن أكمل سن الشيخوخة 
ولم يكمل المدة الستحقاق راتب التقاعد

عقدت املؤسســة العامة للضامن االجتامعي ورشــة عمل ملناقشــة مسوَّدة 

خطتهــا االســراتيجية لألعــوام )2020-2023( مــع الــركاء واملعنيــن 

الخارجيــن وذلك بهدف الوصول إىل تفاهامت وتعاون تضمن تنفيذ الخطة 

االســراتيجية بشــكل قابــل للقياس والتحقيق وتتالءم مــع املحاور املوضوعة 

لذلــك ومبــا ينســجم مــع الوثائق واالســراتيجيات التــي تم إطالقهــا من قبل 

بعــض الجهات عى مســتوى الدولــة بهدف تعزيز تكامل سياســات الحامية 

االجتامعية.

وقــال مستشــار املدير العام للتخطيــط والتعاون الدويل املرف عى لجنة 

إعــداد الخطــة االســراتيجية يف املؤسســة الدكتــور ســامر املفلــح إن إعــداد 

املؤسســة الســراتيجيتها لألعــوام )2020-2023( تضمنت عدة مراحل 

منهــا؛ التهيئــة إلعــداد الخطــة، ومرحلــة تحديــد وتحليــل الــركاء، ومرحلة 

جمــع وتحليــل البيانــات مــن خالل البيئــة الداخليــة والخارجية للمؤسســة، 

مبينــاً بــأن اللجنــة قامت بإجراء مراجعة حثيثة ملراحــل إعداد وثيقة الخطة 
االســراتيجية للمؤسســة واملخرجــات التــي ســتصدر عنها مســتقبالً، موضحاً 

أن هذه الورشــة التشــاورية تأيت بعد عقد عدة لقاءات تشــاورية مع جميع 

إدارات املؤسســة املعنيــة وعــى جميع املســتويات الوظيفية نتج عنها وضع 

أولويــات املرحلــة القادمــة لعمل املؤسســة. 

وأشــار املفلــح إىل أن املحاور الرئيســة التــي تضمنتها الخطة االســراتيجية 

ــن  ــة للمؤسســة م ــت باالســتدامة املالي ــوام )2020-2023( متثل لألع

خــالل زيــادة الفائــض التأمينــي، والعمــل عــى خفــض املديونيــة وتوســيع 

الحامية االجتامعية، ومد الشــمول من خالل زيادة عدد املشــركن واملنافع 

التأمينيــة، وزيــادة الفاعليــة )العمليــات والتكنولوجيــا( وذلــك يتمثل برفع 

رضــا متلقــي الخدمــة وتطويــر البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة باإلضافــة إىل 

الكفــاءة والتميــز للموارد البرية بهدف تحســن األداء املؤســي.

بــدوره أكــد مديــر مديــرة التخطيــط رئيــس فريــق إعــداد الخطــة 

ــراً يف تنفيــذ  االســراتيجية رائــد الهزاميــه أن املؤسســة قطعــت شــوطاً كب

الخطــة االســراتيجية الحاليــة وهذا مــا تجلت مالمحه من خــالل اإلنجازات 

التــي حققتها مؤخــراً ومنها إطالق حزمة متطورة مــن الخدمات اإللكرونية 

التــي ســاهمت بتخفيــف الجهــد والوقــت عــى املؤمــن عليهــم وجمهــور 

املؤسســة والتــي كان لهــا األثر اإليجايب لــدى جمهور املؤسســة باإلضافة إىل 

امتتة وأرشــفة الوثائق الخاصة باملؤسســة إلكرونياً، مشــراً إىل أن املؤسســة 

تتجــه نحــو مســتوى عاٍل ومميز مــن الخدمة التي تقدمهــا لجمهورها.

ــركاء  ــع ال ــات م ــات واملراجع ــن النقاش ــد م ــة العدي ــت الورش وتضمن

للخروج بتوصيات ومقرحات تتالءم مع محاور الخطة االســراتيجية لألعوام 

 .)2023-2020(

الضمان تواصل مناقشة توجهات خطتها االستراتيجية لألعوام 
)2020-2023( مع الشركاء الخارجيين

دعــا الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعي موىس 

الصبيحــي كافــة املؤمــن عليهــم الذيــن أكملــوا أو شــارفوا عــى إكامل ســن 

الشيخوخة وهي سن الستن للذكور وسن الخامسة والخمسن لإلناث سواء 

ممــن مــا زالــوا مشــركن بالضامن أو ممن كانت لهم فرات اشــراك ســابقة 

ومل تتــم تســوية حقوقهــم التأمينيــة أو التقاعديــة إىل رضورة التواصــل مــع 

املؤسســة للتعــرف عى الخيارات املتاحة أمامهم والــروط الواجب توفّرها 

الســتحقاق راتب التقاعد.

وأضــاف بــأن قانــون الضامن أتاح عــدة خيارات للمؤمن عليــه عند إكامل 

ســن الشــيخوخة دون إكاملــه املــدة الالزمــة الســتحقاق الراتــب التقاعــدي 

وبحدهــا األدىن )15( ســنة اشــراك بالضــامن، والخيارات هي: أن يســتمر 

مشــركاً إىل حــن إكــامل املــدة املوجبــة الســتحقاق راتــب التقاعــد، إما من 

خــالل جهــة العمــل وهي ملزمــة هنا باإلبقاء عى شــموله بالضــامن ما دام 

يعمــل لديهــا، أو عــر االشــراك االختياري للمؤمــن عليــه األردين إذا كان قد 

العمل. ترك 

وأضــاف أن الخيــار الثــاين املتــاح أمــام املؤمــن عليــه الــذي أكمــل ســن 

الشــيخوخة دون إكــامل املــدة املوجبــة الســتحقاق راتــب التقاعــد أن يقوم 

بضــم )رشاء( ســنوات افراضية إلكامل هذه املــدة رشيطة أن يتوفر له عى 

األقــل )7( ســنوات اشــراك فعــي بالضــامن )مــدة االشــراك الفعــي هــي 

مــدة االشــراك من خــالل جهة عمل أو مــن خالل االشــراك االختياري(.

ــه  ــن علي ــحب املؤم ــاح أن يس ــث املت ــار الثال ــي أن الخي ــع الصبيح وتاب

اشــراكاته عــى شــكل تعويــض من دفعــة واحــدة إذا مل يرغــب يف الحصول 

عــى راتــب التقاعــد وهــو ما ال نشــّجع عليه أبداً وال ســيّام للمؤمــن عليهم 

األردنيــن، عــى اعتبار أن الدخل الدائم )الراتــب التقاعدي( هو الذي يوفر 

الحاميــة للمواطن وأرسته.

ــن  ــل س ــذي أكم ــاً ال ــه أيض ــن علي ــاز للمؤم ــون أج ــأن القان ــار ب وأش

الشــيخوخة ومــدة اشــراك )15( ســنة أو أكــر، أي كان مســتحقاً لراتــب 

تقاعــد الشــيخوخة أن يســتمر بالشــمول بالضــامن ســواء من خالل املنشــأة 

التي يعمل لديها رشيطة موافقتها عى ذلك بكتاب رسمي ترسله للمؤسسة 

خــالل مــدة ال تزيــد عن ســتة أشــهر أو عر االشــراك االختياري ولغاية ســن 

الخامســة والســتن للذكــور أو الســتن لإلنــاث وذلك لتمكينهم من تحســن 

التقاعدي.  راتبه 

 ودعــا الصبيحــي املؤمــن عليهــم الذين أكملوا أو شــارفوا عى إكامل ســن 
الشــيخوخة للتواصــل مــع املؤسســة مــن خــالل زيــارة موقعهــا اإللكــروين 

مــن  لالســتفادة  باملوقــع  والتســجيل   )www.ssc.gov.jo(
الخدمات اإللكرونية واالســتعالم عن فرات اشــراكهم ورواتبهم املشــمولن 

ــل  ــع التواص ــى مواق ــة ع س ــي املُؤسَّ ــة صفحت ــامن، أو متابع ــا بالضَّ عليه

االجتامعــي )الفيــس بــوك وتويــر(، أو االتصــال بالنافــذة الهاتفيّــة املجانية 

عــى رقــم )080022025( مــن أي هاتــف أريض مــن داخــل اململكــة، 

أو عــى الرقــم )065008080( مــن أي هاتــف أريض أو خلــوي مــن 

داخــل اململكــة أو خارجهــا، أو مراجعة مكاتب موظفــي خدمة الجمهور يف 

كافــة فــروع املؤسســة ومكاتبهــا املنتــرة يف مختلــف محافظــات اململكــة. 



٧

ارتفاع عدد المؤمن عليهم 
بالضمان إلى مليون و )317( 

ألف مشترك فعال

ــي  ــامن االجتامع ــة للض ــة العام ــم املؤسس ــمي باس ــق الرس ــال الناط ق

مــوىس الصبيحــي بــأن عــدد املؤمــن عليهــم الفعالــن املشــركن بالضــامن 

ــع  ــى مطل ــك حت ــه وذل ــن علي ــف مؤم ــون و )317( أل ــع إىل ملي ارتف

شــهر تريــن الثــاين الحــايل، مبينــاً أن عدد املؤمــن عليهم الذكــور وصل إىل 

)945( ألــف مشــرك بنســبة )71.8%( فيــام بلــغ عــدد اإلنــاث 
)372( ألــف مشــركة بنســبة )28.2%( مــن إجــاميل املشــركن، وأن 
عــدد املؤمــن عليهــم غر األردنيــن وصل إىل )163( ألف مشــرك بنســبة 

)12.4%( مــن إجــاميل املشــركن الفعالن، فيام بلغ عــدد املؤمن عليهم 
العاملــن يف القطــاع الخــاص )690( ألــف مشــرك بنســبة )%52.2( 

أمــا املؤمــن عليهــم يف القطــاع العــام فقــد بلــغ عددهــم إىل )556( ألــف 

مشــرك بنســبة )42.3%(، وبلغ عدد املشــركن بصفــة اختيارية )71( 

ألــف مؤمــن عليــه بنســبة )%5.5(.  

ــة مــن  ــم مجموع ــن الصبيحــي أن املؤسســة اتاحــت للمؤمــن عليه وب

www.( الخدمــات اإللكرونيــة مــن خــالل موقعهــا اإللكــروين الجديــد

ــرك  ــروين للمش ــجيل اإللك ــة التس ــا خدم ــن ضمنه ssc.gov.jo( وم

والعامل واالطالع عى تفاصيل االشــراك من فرات شــمول ورواتب وجهات 

العمــل باإلضافــة إىل االطــالع عى كافــة التفاصيل املتعلقة بخدمة الســحب 

ــات املشــرك  ــد التعطــل عــن العمــل، وتســجيل وتحديــث بيان مــن رصي

واملنشــآت، وخدمــة التقــدم إلكرونيــاً بطلــب معالجة طبية فــوري للمؤمن 

عليــه الــذي يتعرض إلصابة عمل، فضالً عن تســهيالت كبــرة عر التطبيقات 

اإللكرونيــة املتكاملــة ملشــريك االختيــاري والدفــع اإللكــروين، إضافــة اىل 

خدمــات ومنافــع تتصل ببــدالت األمومــة والتعطل عن العمــل، وغرها من 

الخدمــات التــي تســهم يف خدمــة املواطنن، مشــدداً عــى رضورة أن يعرف 

كل عامــل حقــه بالضــامن االجتامعــي منذ الشــهر األول اللتحاقــه بأي عمل 

لــدى أي منشــأة ويف أي قطــاع مــن القطاعــات االقتصاديــة. 

وأشــار إىل أن أحــكام قانــون الضــامن االجتامعــي تنطبــق وبشــكل إلزامي 

عــى جميــع العاملن الخاضعن ألحــكام قانون العمل، كام تشــمل العاملن 

يف القطــاع العــام غــر الخاضعن ألحكام قانون التقاعد املدين أو العســكري، 
وتشــمل العاملــن األردنيــن لــدى البعثــات اإلقليميــة والدوليــة والسياســية 

العربيــة واألجنبيــة العاملــة يف اململكــة وكذلــك امللحقيات التابعــة لها، كام 

تشمل أحكام القانون العاملن لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والركاء 

املتضامنــن العاملــن يف منشــآتهم، فيام أتاح القانــون لألردنين غر العاملن 

يف منشــآت داخل اململكة االشــراك االختياري بالضامن، إضافة إىل أي أردين 
أو أردنيــة غــر عامــل وأي أردين مقيــم خــارج اململكــة، وكذلــك األردنيــن 

العاملــن يف القطاعــات غــر املنظمــة أو يف قطاع االقتصاد غر الرســمي. 

الصبيحي: بدل عضوية 
اللجان للموظف العام 
المتفرغ تدخل في أجره 

الخاضع للضمان

ــوىس  ــي م ــامن االجتامع ــة للض ــة العام ــم املؤسس ــمي باس ــق الرس ــال الناط ق

الصبيحــي، إن مــا يتقاضــاه املوظــف العــام مــن بــدل أو مكافــأة عــن عضويتــه 

يف اللجــان التــي يتــم تشــكيلها وفقــاً للتريعــات النافــذة تدخــل ضمــن األجــر 

الخاضــع القتطــاع الضــامن االجتامعــي وتعتــر جــزءاً ال يتجــزّأ منــه.

وافــاد الصبيحــي بأنــه وفقــاً للنظــام املعــدل رقــم ٦٣ لســنة ٢019 نظــام 

ــر  ــة للضــامن االجتامعــي يشــرط أن تتواف ــات املؤسســة العام الشــمول بتأمين

عــدة رشوط العتبــار هــذا البــدل جــزءاً مــن األجــر الخاضــع للضــامن وهــي، أن 

يكــون عضــو اللجنــة موظفــاً عامــاً يعمــل يف أي منشــأة مــن منشــآت القطــاع 

العــام للدولــة، وأن يكــون متفّرغــاً ألعــامل اللجنــة التــي هــو عضــو فيهــا، وأن 

ــة دامئــة وورد نــص تريعــي عــى تشــكيلها. تكــون اللجن
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الصبيحي: مليار و)18( مليون دينار نفقات 
الضمان التأمينية في عشرة أشهر

أكّد الناطق الرســمي باســم املؤسســة العامة للضامن االجتامعي موىس 

الصبيحــي بــأن برامــج الضــامن وتأميناتــه وشــمولية تغطيته باتــت توفر 

مظلــة حامية اجتامعية عادلة ومالمئة للطبقة العاملة وتوازن بن حقوق 

األجيال املتعاقبة، مبيناً أن املؤسســة وصلت حالياً لنســبة تغطية ممتازة 

مبظلــة الضــامن حيث ارتفع عدد املؤمن عليهم الفعالن ليصل إىل مليون 

و )328( ألــف مؤمــن عليــه ميثّلــون حــواىل )73%( مــن املشــتغلن 
ــون(،  ــتغلون ومتعطل ــل )مش ــوة العم ــن ق ــة و )64%( م يف اململك
فيــام غطـّـت مظلة الضــامن تراكمياً ما يزيد عى )3.4( مالين شــخص، 

مضيفــاً بــأن منظومــة التأمينات التــي تضمنها قانون الضــامن االجتامعي 

توفــر حاميــة من الفقــر يف املجتمع من خالل توفر أمن الدخل للمواطن 

وأرستــه، حيث تســهم الرواتب التقاعدية بشــكل عــام يف خفض معدالت 

ــإن  ــة ف ــات املؤسس ــب دراس ــبة 7.7%، وبحس ــر يف األردن بنس الفق

نســبة الفقــر يف اململكــة ســتقفز مــن )15.7%( إىل )23.4%( يف 

حــال اســتثناء الدخــل التقاعدي مــن الدخــول الجارية لألفراد، مشــراً أن 

عــدد متقاعــدي الضــامن زاد عــى )238( ألــف متقاعــد.  

وأضــاف الصبيحــي خــالل اللقــاء الحــواري الــذي رعــاه رئيــس جامعــة 

الطفيلــة التقنيّــة األســتاذ الدكتــور محمــد خــر الحــوراين وحــره نائبــه 

للشــؤون األكادميية الدكتــور جالل العبدالله وأعضاء الهيئتن التدريســية 

واإلداريــة يف الجامعــة، وأداره مديــر ضــامن الطفيلة أحمد محاســنة، بأن 

مــن أهــم التحديات التي تواجهنا تديّن نســبة املشــتغلن األردنين، حيث 

يقــع األردن مــع األســف يف مرتبــة متأخــرة جــداً مــن حيــث مســتوى 

املشــاركة يف القــوى العاملة، ويبلــغ معدل املشــاركة االقتصادية املنّقحة، 

أي نســبة قوة العمل »مشــتغلن ومتعطلن« إىل إجاميل الســكان يف سن 

العمــل حــوايل 37%، ويــزداد الوضــع ســوءاً بالنســبة للنســاء حيــث ال 

يزيــد معّدل املشــاركة االقتصادية املنّقح للمــرأة األردنية عى )%14(، 

إضافــة إىل توّســع التوظيــف يف القطــاع غــر املنظـّـم الــذي ال تقل نســبة 

العاملــن فيــه عــن )35%( مــن املشــتغلن، والذيــن ال يزالــون خــارج 

مظلــة الحاميــة لتريعاتنــا الوطنيــة ومنهــا الضامن، مشــراً أن املؤسســة 

وضعــت ضمــن خطتهــا االســراتيجية للســنوات األربــع القادمــة دراســة 

ُســبُل شــمول العاملــن يف هــذا القطاع مبظلتهــا، مضيفــاً أن نظم الضامن 

االجتامعي بشــكل عام ومنها األردن تواجه تحّديات التغطية )الشــمولية 

االجتامعيــة(، واملالءمــة )كفايــة املنافــع والتــوازن(، واالســتدامة املاليــة 

)متويــل املنافــع واســتمراريتها(، وهــو مــا يجــب أن يظل موضــع اهتامم 
واعتبــار يف كافــة خططهــا وبرامجهــا االســراتيجية.

وأوضــح أن التعديــالت الجديــدة عــى قانون الضامن، ســوف تســهم يف 

تعزيــز مســتوى الحاميــة االجتامعيــة للمؤمــن عليهــم وأفــراد أرسهم وال 

ســياّم يف حــاالت وفــاة املؤمــن خــارج الخدمــة أي وهــو منقطــع عــن 

االشــراك بالضامن، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي ألرسته يف حال توفرت 

له اشــراكات بالضامن ال تقل عن )10( ســنوات ومل ميِض عى انقطاعه 

عــن الضــامن أكــر مــن )5( ســنوات، حيــث ســيكون ذلــك متاحــاً ألرس 

)1100( مؤمــن عليــه ممــن توفّاهــم اللــه وتنطبــق عليهــم الــروط، 
وكذلــك يف منــح زيــادة متســاوية مرتبطــة بالتضخــم ســنوياً ملتقاعــدي 

الضــامن املســتحقن، ورفــع راتــب املؤمــن عليــه العســكري الشــهيد من 

)60%( إىل )100%( مــن أجــره بتاريــخ استشــهاده ويــوزّع عــى 
ورثته املستحقن، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن 

عليهم العســكرين الذين استشــهدوا ممن كانوا مشــمولن بأحكام قانون 

الضــامن االجتامعــي، وعددهــم  )208( شــهداء. وكذلك أجــاز القانون 

ــراد تأمــن األمومــة  للمؤسســة تخصيــص مــا نســبته )25%( مــن إي

الســتحداث برامــج حامية اجتامعيــة مرتبطة بهذا التأمن مام ســينعكس 

إيجاباً عى املرأة العاملة بســوق العمل يف القطاع الخاص ويعزز مكانتها 

واســتقرارها فيــه. وكذلــك توســيع مجــال االســتفادة مــن تأمــن التعطل 

عن العمل بفتح املجال للمؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم يف حساب 

التعطــل لغايــات متويــل التعليــم العايل واملهنــي ألبنائهم، ودفــع تكاليف 

املعالجــة الطبية لهم وألفراد أرسهم وقد أطلقت املؤسســة هذه الخدمة 

مطلــع الشــهر الحــايل واســتفاد منهــا حتى تاريخــه أكر مــن )14( ألف 

مؤمــن عليــه ومببلــغ إجــاميل زاد عــى )16( مليــون دينــار.    

وقــال الصبيحــي بــأن أعــداد املؤمــن عليهــم الفعالن منت يف الســنوات 

ــن  ــف مؤم ــن )835( أل ــع م العــر األخــرة بنســبة )58%( لرتف

ــى  ــه حت ــن علي ــف مؤم ــون و )328( أل ــام 2009 إىل ملي ــه ع علي

منتصــف شــهر تريــن الثــاين 2019، مــام رفــع مــن نســبة تغطيــة 

الضــامن للعاملــن خــالل الفــرة املذكــورة مــن )50.2%( مــن إجاميل 

املشــتغلن يف اململكــة إىل )73%( مــن املشــتغلن، ومــن )%44.6( 

ــوة  ــن ق ــون( إىل )64%( م ــتغلون ومتعطل ــل )مش ــوة العم ــن ق م

العمــل، مضيفــاً أن هــذا النمو رافقه منو أكر يف أعــداد متقاعدي الضامن 

خــالل الســنوات العــر األخرة وبنســبة مذهلة زادت عــى )%100( 

حيــث ارتفــع عــدد املتقاعديــن مــن )118( ألــف متقاعــد عــام 

2009 إىل أكــر مــن )238( ألــف متقاعــد مــع منتصــف شــهر 
ترين الثاين الحايل، وشــّكلت نســبة متقاعدي املبكر النســبة األعى بن 

مختلــف أنــواع الرواتــب التقاعديــة حيث قفزت نســبة متقاعــدي املبكر 

مــن )37.6%( مــن إجــاميل املتقاعديــن يف نهايــة عــام 2009 إىل 

)48.7%( مــن إجــاميل املتقاعديــن حاليــاً، مؤكــداً أن هــذا يؤثر ســلباً 
عــى التــوازن املطلــوب مــا بــن الحاميــة واالســتدامة، وبالتايل يــؤدي إىل 

تشــّوهات يف النظام التأميني للضامن الذي يهدف أساســاً إىل حامية كل 

األجيــال عــر منظومــة تأمينات يوفرها بشــكل فّعال ومســتدام وشــامل، 

مــا يســتوجب الحرص عى حاميــة وصون النظام التأمينــي بحيث يعطي 
بتــوازن ومبــا يوفر حدود الكفاية االجتامعية لإلنســان، مع مراعاة حقوق 

كافــة األجيــال، وهــو مــا دفــع املؤسســة إىل التفكــر بوضــع املزيــد مــن 

الضوابط عى التقاعد املبكر للحد منه، حيث رفع قانون الضامن املعدل 

ســن التقاعــد املبكر عى املشــركن الجــدد اعتباراً مــن 2019/10/1 

ومــا بعــد إىل ســن 55 ســنة للذكــور وســن 52 ســنة لإلنــاث، مشــراً 

أن العــدد الراكمــي ملتقاعــدي املبكــر زاد عــى )116( ألــف متقاعــد 

يشــكلون مــا نســبته )48.7%( من إجاميل متقاعــدي الضامن. 

املــايل للضــامن، أشــار الصبيحــي إىل أن  وفيــام يتعلــق بالوضــع 

اإليــرادات التأمينيــة للمؤسســة خــالل الشــهور العــرة األوىل مــن 

العــام الحــايل بلغــت مليــاراً و )4٧٣( مليــون دينــار، يف حــن بلغــت
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الضمان
 توضح شروط عودة متقاعدي العجز الطبيعي للعمل

    قــال الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي 

مــوىس الصبيحــي أن قانون الضــامن االجتامعي أجاز لصاحــب راتب اعتالل 

العجــز الجــزيئ الطبيعــي الدائــم العــودة إىل العمــل والجمــع بن ما نســبته 

)50%( مــن راتــب االعتــالل املســتحق له مــع أجره من العمل املشــمول 
بأحــكام القانــون رشيطــة أن يكــون قــد انقطع عــن العمل ملــدة ال تقل عن 

)24( شــهراً وبصــورة متصلــة مــن تاريــخ اســتحقاقه للراتــب، وأن ال يعود 
للعمــل يف أي مــن املنشــآت التــي كان يعمــل فيهــا خــالل الســتة والثالثــن 

اشراكاً السابقة عى استحقاقه لراتب اعتالل العجز الجزيئ الطبيعي الدائم، 

وأن يعــود للشــمول بأحــكام قانــون الضامن االجتامعي ؛ عــى أن تتم إعادة 

احتســاب راتب االعتالل املخصص له بعد تركه للعمل، ووفقاً ملتوســط أجره 

الجديد الخاضع لالقتطاع بعد إضافة مدة اشــراكه الالحقة إىل الســابقة.  

    أمــا فيــام يتعلــق بصاحــب راتب اعتــالل العجز الــكي الطبيعي الدائم، 
أكــد الصبيحــي أنه يعّد خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون 

الضــامن االجتامعــي، وال يتــم شــموله بالضــامن يف حــال عودتــه إىل عمــل 

يتقاىض عنه أجراً لدى أي منشأة أو كصاحب عمل عامل يف منشأته وبالتايل؛ 

ال يتوقــف راتــب االعتــالل الــكي الطبيعــي لــه يف هــذه الحالــة، موضحاً أن 
قانون الضامن االجتامعي أتاح للمشــرك اختيارياً أيضاً االســتفادة من راتب 

اعتــالل العجــز الجزيئ الطبيعي الدائم وراتــب اعتالل العجز الكي الطبيعي 

الدائم، كام هو الحال بالنســبة للمشــرك إلزامياً.

    وبن أنه يشــرط الســتحقاق راتب اعتالل العجز الطبيعي الدائم ســواء 

الكي أو الجزيئ انتهاء خدمة املؤمن عليه، أو إيقاف اشراكه االختياري، مع 

إحضــار كتــاب إنهــاء خدمــة مــن آخــر منشــأة كان يعمــل فيهــا، والتقــّدم 

بطلــب للمؤسســة بتخصيــص راتــب االعتــالل خــالل مــدة ال تتجــاوز ســتة 

أشــهر مــن تاريــخ انتهاء خدماتــه أو إيقاف اشــراكه االختيــاري، وأن ال تقل 

مــدة اشــراك املؤمن عليــه الفعلية عن )60( اشــراكاً منها )24( اشــراكاً 

متصــالً، مــع ثبــوت العجــز بقــرار من املرجــع الطبي يف املؤسســة.

   وأشــار الصبيحــي إىل أنــه يجــوز للمؤمــن عليــه أن يتقــّدم للمؤسســة 
بطلــب إجــراء الفحــص الطبــي له وهو عــى رأس عملة لبيان مــدى انطباق 

مفهــوم العجــز الــكي الطبيعي الدائــم عى حالته، وذلــك ملرتن فقط خالل 

مــدة شــموله بأحــكام قانــون الضــامن رشيطــة أن يكــون لــه فــرة اشــراك 

بالضــامن تزيــد عــى )60( اشــراكاً، حيــث أن اللجنــة الطبيــة األوليــة يف 

املؤسســة هــي التــي تقــرر مــدى انطبــاق مفهــوم العجــز عى حالــة املؤمن 

عليــه؛ ســواء للعاملــن يف القطــاع الخــاص، أو املوظفــن العامــن، وقرارهــا 

قابــل لالعــراض خــالل ســتن يوماً مــن اليوم التــايل لتاريخ تبلـّـغ قرارها أمام 

اللجنــة الطبيــة االســتئنافية، كــام يحــق لــكل من املؤسســة وصاحــب راتب 

اعتالل العجز الطبيعي الكي والجزيئ الدائم طلب إعادة الفحص الطبي يف 

أي وقــت خــالل الســنتن التاليتــن لتاريــخ ثبــوت هــذا العجز.

علامً بأن العدد الراكمي ملتقاعدي العجز الطبيعي الجزيئ بلغ )5287( 

متقاعــداً عــاد منهــم للعمــل )30( متقاعــداً فقــط حتــى تاريخــه.

النفقــات التأمينيــة للفــرة نفســها مليــاراً و )18( مليون دينــار لتصل 

إيــرادات املؤسســة التأمينيــة الراكميــة منــذ نشــأتها وحتــى نهايــة شــهر 

تريــن األول املــايض إىل )17.25( مليــار دينار )ســبعة عــر ملياراً و 

250 مليــون دينــار(، ولتصل باملقابل نفقاتها التأمينيــة الراكمية للفرة 
ذاتهــا مــن رواتــب تقاعديــة ونفقات إصابــات عمل وتعويضــات وبدالت 

إجــازة أمومــة إىل )9.9( مليــار دينار)تســعة مليــارات و 900 مليــون 

دينــار(، حيــث بلــغ الفائــض التأمينــي الراكمــي )6.65( مليــار دينــار 

)ســتة مليــارات و 650 مليــون دينــار(.
أمــا موجــودات الضــامن، فأوضــح بأنهــا وصلــت إىل )10.9( مليــار 

دينــار )عــرة مليارات و 900 مليون دينــار( كام يف 2019/9/30، 

وهــي تشــّكل حــوايل 33% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل للمملكــة، مــا 

يدل أن املؤسســة يف وضع مايل مريح وُمســتدام.

راتب الوفاة 
الطبيعية لورثة 
المؤمن عليه 
المتوّفى خارج 

الخدمة من بداية 
شهر تقديم طلب 

استحقاقه

ــة  ــة العام ــم املؤسس ــمي باس ــق الرس رّصح الناط

للضــامن االجتامعــي مــوىس الصبيحــي بــأن تخصيص 

راتــب تقاعــد الوفــاة الطبيعيــة لورثــة املؤمــن عليــه 

املســتحقن واملتــوّف خــارج الخدمــة وانطبقــت عليه 

الــروط املحــددة بالقانــون يكــون من بداية الشــهر 

الــذي يتقدمــون فيــه بطلــب تخصيــص هــذا الراتب، 

مهيبــاً بالورثــة املســتحقن املعنيــن اإلرساع بتقديــم 

طلباتهــم لفــروع مؤسســة الضــامن لغايــات حفــظ 

حقهــم بتخصيــص راتــب تقاعــد الوفــاة الطبيعيــة.

وأوضــح بأنــه قانــون الضــامن االجتامعــي املعــدل 

الــذي أصبح نافذا اعتبــاراً من 2019/10/1 أجاز 

للمســتحقن مــن ورثــة املؤمــن عليــه املتــوّف خــارج 

الخدمــة املشــمولة بالضامن وله مدة اشــراك ال تقل 

عــن )10( ســنوات، ومل ميــِض عــى انقطاعــه عــن 

الضــامن أكــر مــن )5( ســنوات عند حــدوث الوفاة، 

أن يتقدمــوا ملؤسســة الضامن بطلــب تخصيص راتب 

ــذي يخصــص لهــم مــن  ــة ال ــاة الطبيعي تقاعــد الوف

ــى  ــول ع ــه للحص ــوا في ــذي تقّدم ــهر ال ــة الش بداي

هــذا الراتــب، مضيفــاً أن الورثــة املســتحقن الذيــن 

حصلــوا ســابقاً عــى تعويــض الدفعــة الواحــدة مــن 

الضــامن عــن فرة شــمول املؤمــن عليه املتــوّف يحق 

لهم أيضاً أن يتقدموا ملؤسســة الضامن للحصول عى 

هــذا الراتــب إذا توفرت الروط املذكورة من حيث 

مــدة االشــراك الســابقة ومــدة االنقطــاع، مــع إعادة 

مبلــغ الدفعــة الواحدة وأية مبالــغ أخرى ترتب عى 

ذلــك وفقــاً للقانــون. الناطــق باســم الضــامن: راتب 

الوفــاة الطبيعيــة لورثــة املؤمــن عليــه املتــوّف خارج 

الخدمــة مــن بداية شــهر تقديــم طلب اســتحقاقه.
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     قــال مديــر املركــز اإلعالمــي والناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامة 
للضــامن االجتامعــي مــوىس الصبيحــي بــأن قــرار رفــع الحد األدىن األســايس 

لراتب التقاعد من 50 دينار إىل 100 دينار الذي اتخذ يف حزيران املايض 

واســتفاد منهــا )57( ألــف متقاعــد وُمســتحق مــن مختلــف أنــواع رواتب 

التقاعــد واالعتــالل كان هدفه إنصاف قُدامــى املتقاعدين من ذوي الرواتب 

التقاعديــة املتدنيــة، وبكلفــة إجاملية ســنوية بلغــت )18( مليــون دينار. 

إضافــة الزيــادة الســنوية التــي ُمنحــت يف شــهر أيــار املــايض وكانت بنســبة 

)2.74%( وبكلفــة ســنوية زادت عــى )12( مليــون دينــار،  مضيفاً أن 
القانــون املعــّدل لقانــون الضــامن االجتامعي الــذي أصبح نافذاً مطلع شــهر 

تريــن األول املــايض جاء بآليــة جديدة لزيادة التضخم الســنوية ملتقاعدي 

الضــامن، ليصبــح توزيعهــا اعتبــاراً من أيار مــن العام القادم بالتســاوي عى 

املتقاعديــن املســتحقن، بحيــث يحصــل كل متقاعــد مســتحق للزيادة عى 

قيمة مساوية لآلخرين برف النظر عن مقدار راتبه، وذلك بهدف إنصاف 

أصحاب الرواتب املتدنية واملتوســطة وتحســن مســتوى معيشتهم. 

     وأكّــد خــالل لقــاء مــع متقاعدي الضامن واملؤمن عليهم الذين شــارفوا 
عــى التقاعــد يف محافظــة الزرقــاء عقــد يف غرفــة صناعــة الزرقــاء بالتعــاون 

والراكــة مــع الجمعيــة األردنيــة ملتقاعــدي الضــامن بحضــور مديــرة فــرع 

ضــامن الزرقاء د. ناني خصاونة، بأن املؤسســة تنظــر إىل متقاعديها الذين 

وصــل عددهــم إىل )238( ألــف متقاعــد عــى أنهــم جــزء ال يتجــزّأ منها، 

وأنهــا ســتظل عــى تواصــل دائم معهم وســتحرص عــى اطاْلعهــم عى كافة 

املســتجّدات والتريعــات والتحــاور معهــم حــول مختلــف قضايــا الضــامن 

واالســتامع إىل آرائهــم ومالحظاتهــم، ال ســيّام وأن أعدادهم تزداد من شــهر 

إىل آخــر، حيــث ينضم إىل املتقاعدين شــهرياً ما بــن )1300 – 1400( 

متقاعــد جديــد.

     وقــال الصبيحــي بــأن املؤسســة أطلقــت منــذ عــام 2016 مبــادرة 
منح ســلف ملتقاعدي الضامن األردنين وبروط ســهلة وضمن آلية ميّرة 

للغايــة، بهــدف تحســن الوضــع املعيــي لهــم وتشــجيعهم عــى تطويــر 

مروعــات تنمويــة خاصــة بهم وتُدّر عليهم دخالً، حيث اســتفاد منها حتى 

تاريخــه )29( ألــف متقاعــد ومببلغ إجاميل وصــل إىل )88( مليون دينار، 

مشراً أن الباب ال زال مفتوحاً لالستفادة من السلف، مع السامح للمتقاعد 

بإعادة جدولة ســلفته بعد ميض نصف مدة الســداد للســلفة الســابقة.

     وفيــام يتعلــق بالتأمــن الصحــي أوضــح الصبيحــي بــأن املؤسســة توفر 
التأمــن الصحــي الحكومــي لــكل من يرغب مــن متقاعديها، وفــق تعليامت 

التأمــن الصحــي التابــع لــوزارة الصحــة، حيــث يســتفيد منــه حاليــاً أكــر 

مــن )34( ألــف متقاعــد فّعــال عــى قيــد الحيــاة، وأكــر مــن )13( ألف 

وريــث مســتحق ملتقاعــد متــوّف، يف حــن تــدرس املؤسســة وضع إطــار عام 

لتأمن صحي يشــمل املؤمن عليهم واملتقاعدين وأفراد أرسهم بالتعاون مع 

الجهــات املعنية.

      وأشــار إىل أن تعديــالت الضــامن األخــرة ســمحت للمؤمــن عليهــم 
األردنيــن املســمولن بتأمــن التعطــل عــن العمــل وكذلــك ملتقاعــدي املبكر 

واالعتــالل الذيــن كانــوا مشــمولن بهــذا التأمــن الســحب مــن حســاباتهم 

االدخاريــة يف تأمــن التعطــل عــن العمــل لغايــات متويــل التعليــم العــايل 

واملهنــي ألبنائهــم، إضافــة إىل دفــع تكاليــف املعالجــة الطبيــة لهــم أو ألي 

من أفراد أرسهم يف حال إجراء عمليات جراحية أو دخول املستشــفى مبيناً 

أن املؤسســة أطلقــت هــذه الخدمــة إلكرونيــاً مطلــع شــهر تريــن الثــاين 

الحايل، واســتفاد منها حتى تاريخــه )1900( مؤمن عليه ومتقاعد ومببلغ 

زاد عــى )2.7( مليــون دينــار، مؤكّــداً أن هــذه املبــادرة ومــا ســبقها مــن 

مبــادرات ســّجلت إنجــازات مشــهودة خالل العــام الحايل لتحســن األوضاع 

ــية ملتقاعدي الضامن. املعيش

     وتطــرق الصبيحــي إىل الخيــارات املتاحة أمام املؤمن عليه الذي يكمل 
ســن التقاعــد القانونيــة أو مــا يعــرف بســن الشــيخوخة )60 للذكــر، و 

ــإن  ــامن، ف ــراكاً بالض ــنة اش ــل )15( س ــد أكم ــن ق ــى( ومل يك 55 لألنث
أمامه عدة خيارات وهي: أن يســتمر مشــركاً إىل حن إكامل املدة املوجبة 

الســتحقاق راتــب التقاعــد وهــي )15( ســنة، إمــا مــن خالل جهــة العمل 

وهي ملزمة هنا باإلبقاء عى شموله بالضامن ما دام يعمل لديها، وإما عر 

االشــراك االختيــاري للمؤمــن عليه األردين إذا كان قــد ترك العمل، كام يحق 

للمؤمــن عليــه أيضاً أن يضمن ســنوات خدمة افراضيــة له رشيطة أن يتوفر 

لــه )7( ســنوات اشــراك فعــي بالضــامن )مدة االشــراك الفعــي هي مدة 

االشــراك مــن خــالل جهة عمــل أو من خالل االشــراك االختيــاري(، وإما أن 

يســحب اشــراكاته عى شــكل تعويض من دفعة واحدة وهو ما ال نشــّجع 

عليــه أبداً وال ســيّام للمؤمــن عليهم األردنين، عى اعتبــار أن الدخل الدائم 

)الراتب التقاعدي( هو الذي يوفر الحامية للمواطن وأرسته، حيث أشــارت 
دراســاتنا يف الضــامن إىل ان الدخــل التقاعــدي يســهم يف الحــد مــن نســب 

الفقــر يف املجتمع بحوايل )%7.7(. 

     مــن جانبــه قــّدم رئيــس الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة األردنيــة ملتقاعدي 
الضــامن االجتامعــي أحمــد القرارعــة تعريفــاً بالجمعيــة وأهدافهــا ومراحل 

ــاً أن  ــن، مبين ــا لخدمــة املتقاعدي ــا وتوّجهاته ــا، وتطلعاته تأسيســها وعمله

الجمعية تعمل بالراكة والتعاون مع مؤسسة الضامن االجتامعي مبا يحقق 

فائــدة ومنفعــة متقاعديهــا، كــام دعــا إىل أهميــة انتســاب كافــة متقاعــدي 

الضــامن للجمعيــة من أجــل متكينها مــن تحقيق أهدافهــا يف حامية ورعاية 

حقــوق هــذه الريحــة الكبرة واملتناميــة من املتقاعديــن، وتطرق إىل عدد 

مــن املطالــب التــي كانــت الجمعيــة قــد تقّدمت بهــا إىل مؤسســة الضامن، 

ومــن ضمنهــا تفعيل التأمــن الصحي يف قانون الضامن، ومســاعدة الجمعية 

يف توفــر مقرّات لفروعها يف املحافظات، وشــمول متقاعــدي املبكر بالزيادة 
الســنوية، والتخفيف من نســب التخفيض عــى رواتبهم.

     وشــهد اللقــاء حــواراً ونقاشــاً مســتفيضاً حــول العديــد مــن القضايــا 
املطروحــة.  

الصبيحي: الصبيحي: 2929 ألف متقاعد استفادوا من سلف الضمان بقيمة ألف متقاعد استفادوا من سلف الضمان بقيمة ) )8888((  
مليون دينارمليون دينار
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الصبيحي: مؤشرات استدامة الضمان ُمريحة وإيراداتنا الصبيحي: مؤشرات استدامة الضمان ُمريحة وإيراداتنا 
التأمينية التراكمية زادت على التأمينية التراكمية زادت على ))1818(( مليار دينار مليار دينار

قــال الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضامن 

االجتامعــي مــوىس الصبيحــي بــأن الوضــع املــايل للضامن 

مريــح وُمطَمنئ، حيث بلغت إيرادات املؤسســة التأمينية 

الراكميــة منــذ نشــأتها وحتــى نهايــة شــهر أيلــول املايض 

)17.1( مليــار دينــار، يف حــن بلغت نفقاتهــا التأمينية 
الراكميــة للفــرة ذاتهــا مــن رواتــب تقاعديــة ونفقــات 

إصابــات عمــل وتعويضــات وبــدالت إجــازة أمومــة 

)9.8( مليــار دينــار، وحّققــت فائضــاً تأمينيــاً تراكميــاً 
بقيمــة )6.6( مليــار دينــار، مضيفــاً أن موجــودات 

حتــى  دينــار  مليــار  إىل )10.9(  وصلــت  الضــامن 

2019/9/30، مــا يــدل أن املؤسســة اســتطاعت أن 
تحقــق مــؤرّشات اســتدامة واضحــة وُمريحــة مــام ميّكنها 

مــن أداء رســالتها يف الحاميــة االجتامعيــة وتوفرها لكافة 

األجيال.

وأضــاف الصبيحــي خــالل لقــاء حــواري مــع أعضــاء الهيئتــن التدريســية 

واإلداريــة يف جامعــة مؤتــة أداره مديــر املــوارد البريــة يف الجامعــة عــامر 

الحباشــنة بحضور مدير ضامن الكرك أحمد نعيامت أن التعديالت الجديدة 

عى قانون الضامن ستســهم يف تعزيز مســتوى الحامية االجتامعية للمؤمن 

عليهم وأفراد أرسهم وال سيّام يف حاالت وفاة املؤمن خارج الخدمة أي وهو 

منقطــع عــن االشــراك بالضــامن، وذلك بتخصيــص راتب تقاعــدي ألرسته يف 

حــال توفــرت لــه اشــراكات بالضــامن ال تقــل عــن )10( ســنوات ومل ميِض 

عــى انقطاعــه عــن الضــامن أكــر مــن )5( ســنوات، حيــث ســيكون ذلــك 

متاحــاً ألرس )1100( مؤمــن عليــه ممــن توفّاهــم اللــه وتنطبــق عليهــم 

الروط، وكذلك يف منح زيادة متســاوية مرتبطة بالتضخم ســنوياً ملتقاعدي 

ــتحقن. الضامن املس

وأضــاف بــأن تطبيــق تأمــن األمومــة منــذ عــام 2011 أســهم يف رفــع 

نســبة املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة كام رفع نســبة املشــركات بالضامن من 

)25%( عــام 2011 لتصبــح )28.3%( عــام 2019، مؤكــداً أن 
القانــون املعــّدل للضــامن ســمح للمؤسســة بتخصيص ما نســبته )%25( 

مــن إيــراد تأمــن األمومة الســتحداث برامج حاميــة اجتامعيــة مرتبطة بهذا 

التأمــن مــام ينعكــس إيجابــاً عــى املــرأة العاملــة بســوق العمــل يف القطاع 

الخــاص ويعــزز مكانتهــا واســتقرارها فيه. وكذلك توســيع مجال االســتفادة 

مــن تأمــن التعطــل عــن العمــل بفتح املجــال للمؤمــن عليهم للســحب من 

أرصدتهم يف حســاب التعطل لغايات متويل التعليم العايل واملهني ألبنائهم، 

ودفــع تكاليــف املعالجــة الطبيــة لهــم وألفــراد أرسهــم، مبينــاً أن املؤسســة 

أطلقــت هــذه الخدمــة مطلع الشــهر الحايل.

 وبخصــوص تحســن حقــوق املؤمــن عليهــم العســكرين وال ســيّام 
شــهداء الواجــب، أشــار الصبيحــي أن القانــون املعــّدل رفــع نســبة الراتــب 

التقاعــدي للمؤّمــن عليــه العســكري الشــهيد مــن )60%( مــن أجــره إىل 

)100%( مــن راتبــه بتاريــخ استشــهاده ويــوزّع عــى ورثتــه املســتحقن، 
وســيتم إعادة احتســاب رواتب التقاعد الســابقة للمؤمن عليهم العسكرين 

الذيــن استشــهدوا ممن كانوا مشــمولن بأحــكام قانون الضــامن االجتامعي 

وعددهــم )208( شــهداء، وســتكون إعــادة االحتســاب اعتبــاراً مــن 

.2019/10/1
وقــال الصبيحــي بــأن الضــامن دخــل مرحلــة التغطيــة الشــاملة للقــوى 

العاملــة يف اململكــة، وأن الوصول إىل هذه املرحلة يتطلب توازناً كبراً ما بن 

الحاميــة واالســتدامة، مبا يحقق فرص االســتفادة العادلــة واملالمئة من منافع 

الضــامن لكافــة األجيــال املتعاقبــة مــن العاملــن، مؤكــداً أن هذه مســؤولية 

مؤسســة الضــامن والقامئن عليهــا ملراعاة التوازن والحفــاظ عليه، مبا يضمن 

حقــوق األجيــال، مضيفــاً بــأن عدد املؤمــن عليهــم الفعالن منا يف الســنوات 

العــر األخــرة بنســبة )57%( مرتفعــاً مــن )835( ألــف مؤمــن عليــه 

عــام 2009 إىل مليــون و )316( ألف مؤمن عليه يف نهاية شــهر ترين 

األول 2019، مــام رفــع نســبة تغطيــة الضامن للعاملن مــن )%50.2( 

ــة إىل )73%( مــن املشــتغلن، ومــن  مــن إجــاميل املشــتغلن يف اململك

ــون( إىل )%64(  ــتغلون ومتعطل ــل )مش ــوة العم ــن ق )44.6%( م
ــداد  ــر يف أع ــو كب ــه من ــو رافق ــذا النم ــاً أن ه ــل، مضيف ــوة العم ــن ق م

متقاعــدي الضــامن خالل الســنوات العر األخرة بنســبة مذهلة زادت عى 

)100%( حيــث ارتفــع عــدد املتقاعديــن مــن )118( ألــف متقاعــد 
عام 2009 إىل )238( ألف متقاعد مع نهاية شهر ترين األول 2019، 

وشــّكلت نســبة متقاعــدي املبكر النســبة األعى بن مختلف أنــواع الرواتب 

التقاعديــة حيــث قفــزت نســبة متقاعــدي املبكــر مــن )37.6%( مــن 

إجــاميل املتقاعديــن يف نهايــة عــام 2009 إىل )48.7%( مــن إجــاميل 

املتقاعديــن حاليــاً، مؤكــداً أن هــذا يؤثر ســلباً عــى التوازن املطلــوب ما بن 

الحامية واالستدامة، وبالتايل يؤدي إىل تشّوهات يف النظام التأميني للضامن 

الــذي يهــدف أساســاً إىل حاميــة كل األجيــال عــر منظومة تأمينــات يوفرها 

بشــكل فّعــال ومســتدام وشــامل، مــا يســتوجب الحرص عى حاميــة وصون 

النظــام التأمينــي بحيــث يعطي بتوازن ومبا يوفر حــدود الكفاية االجتامعية 

لإلنســان، مــع مراعــاة حقــوق كافــة األجيــال، وهــو مــا دفــع املؤسســة إىل 

التفكــر بوضــع املزيــد مــن الضوابط عــى التقاعــد املبكر للحــد منه، حيث 

رفع قانون الضامن املعدل ســن التقاعد املبكر عى املشــركن الجدد اعتباراً 

مــن 2019/10/1 ومــا بعد إىل ســن 55 ســنة للذكور وســن 52 ســنة 

لإلنــاث، مشــراً أن عــدد متقاعــدي املبكــر زاد عــى )116( ألــف متقاعــد 

يشــكلون مــا نســبته )48.7%( من العــدد اإلجاميل الراكمــي ملتقاعدي، 

مبينــاً أن نفقــات الضــامن التأمينيــة الشــهرية وصلــت حاليــاً إىل )106( 
ماليــن دينــار مــن ضمنهــا )98( مليــون دينــار منهــا رواتــب تقاعدية. 
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مان تنفذ يومًا     الضَّ
ميدانّيًا توعوّيًا ميدانّيًا 

في الظليل
ــامن االجتامعــي يومــاً توعويــاً ميدانياً يف  ســة العامــة للضَّ نّفــذت املُؤسَّ

منطقــة قضــاء الظليــل )لواء قصبة الزرقــاء( لتعريــف الَعاملن وأَصحاب 

العمــل بأهميــة الضــامن وأهدافــه ورســالته ومــا يقدمه لهم مــن حامية 

اجتامعيــة واقتصادية عند شــمولهم بالضامن.

ــه كــوادر مــن املركــز اإلعالمــي للضــامن  ــوم الــذي نفذت واشــتمل الي

ومكتــب ضــامن الظليــل وبــدأ بزيــارة ملديريــة قضــاء الظليــل وااللتقــاء 

مبديــر القضــاء د. منجــد القــايض ووضعه بصــورة هذا النشــاط وأهدافه 

والــذي أبــدى تعاون مديرية القضاء مع هذه املبادرة اشــتمل عى توزيع 

نرة توعوية بعنوان )ماذا تعرف عن الضامن االجتامعي؟( حيث التقوا 

أصحــاب العمل والعاملــن يف املناطق الحرفية واملحال التجارية واملصانع 

واملــدارس واملواطنــن وتــم التحــاور معهم حــول حقوقهم ومــدى أهمية 

انضوائهــم تحــت مظلــة الضــامن، كــام تضمنــت النــرة التوعويــة رشحاً 

ألهمية الضامن وأهدافه وآليات الشــمول به واملنافع املقدمة للمشــركن 

ورشوط اســتحقاقها ورســائل توعويــة لحثّهــم عــى املبادرة بالتســجيل يف 

الضامن.

وقــال الناطــق الرســمي باســم املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي 

مــوىس الصبيحــي أّن النظــام املعــّدل لنظام الشــمول بتأمينات املؤسســة 

ــن 2019/5/16 مل  ــاراً م ــذ اعتب ــي الناف ــامن االجتامع ــة للض العام

يلــزم أصحــاب العمــل العاملن يف منشــآتهم بتســجيل أنفســهم بالضامن 

كأصحــاب عمــل بأثــر رجعي اعتباراً مــن تاريــخ 2015/1/1 كام كان 

يف النظام الســابق، وإمنا نص عى شــمولهم من تاريخ مبادرتهم مبراجعة 
املؤسســة وطلــب الشــمول أو مــن تاريــخ محــر التفتيش الــذي تجريه 

مؤسســة الضــامن عــى منشــآتهم، وحثّــت املؤسســة جميــع أصحــاب 

العمــل العاملــن يف منشــآتهم عى االســتفادة مــن هذه التعديــالت التي 

هدفت اىل تســهيل انضاممهم وشــمولهم مبظلة الضامن التي متثل مظلة 

حامية اجتامعية لهم وألفراد أرسهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات 

املطبقــة حاليــاً وتشــمل؛ الشــيخوخة والعجــز والوفــاة وإصابــات العمــل 

واألمومــة والتعطــل عــن العمــل. 

وأكــد الصبيحــي عى أهمية هذه األيام امليدانية التي تنفذها املؤسســة 

والتــي تكمــن بتعريــف العاملن وأصحــاب العمل عى بأهمية الشــمول 

ــامن االجتامعــي، والحقــوق وااللتزامــات واملزايــا املرتبــة مبوجــب  بالضَّ

القانــون، والتحاور معهم والرّد عى أســئلتهم واستفســاراتهم حول قضايا 

ــامن املختلفــة وتعريفهم بحقوقهــم وباملنافع التأمينيــة التي يقدمها  الضَّ

الضامن عند اســتحقاقه كراتب تقاعد الشــيخوخة وراتــب التقاعد املبكر 

وراتــب االعتــالل العجــز الــكي والجزيئ وراتــب بدل التعطــل عن العمل 

ــاة  ــب الوف ــة ورات ــازة األموم ــدل إج ــل وب ــات العم ــات إصاب وتعويض

الطبيعية. 

يذكــر أن املؤسســة أتاحــت العديــد مــن قنــوات االتصــال والتواصــل 

مــع املؤسســة ملــن يرغــب بالتحقق من فرات اشــراكه والراتب املشــرك 

ــا اإللكــروين  ــك مــن خــالل الدخــول إىل موقعه ــه بالضــامن وذل مبوجب

ــن  ــا م ــب به ــي يرغ ــة الت ــار الخدم )www.ssc.gov.jo( واختي
زاويــة الخدمــات اإللكرونية، أو من خالل االتصال مبركز االتصال الوطني 

مــن أي هاتــف أريض أو خلوي عــى الرقم )06/5008080(، أو من 

 ،)webmaster@ssc.gov.jo( خالل بريد املؤسسة االلكروين

ــوك، أو مراجعــة موظفــي خدمــة  أو صفحــة املؤسســة عــى الفيــس ب

الجمهــور يف فــروع ومكاتــب املؤسســة املنتــرة يف جميــع محافظــات 

اململكــة، أو مــن خــالل صناديق الشــكاوى واالقراحات املتوفــرة يف كافة 

فــروع ومديريات ومكاتب املؤسســة.
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AMMAN — The Social Security Corporation’s 
)SSC( insurance revenues, from its 
establishment in 1978 to the end of September, 
have reached JD17.1 billion, SSC Spokesperson 
Musa Sbeihi said on Tuesday.
SSC expenditures to cover insurance services 
of pensions, work injuries and compensations 
totalled JD9.8 billion, while the corporation 
recorded an accumulative surplus of JD6.6 
billion, with assets worth JD10.9 billion.
The surplus is calculated by finding the 
difference between the revenue generated 
from insurance subscription fees and funds 
spent to cover pensions, work injuries and 
compensations, among other obligations.
During a round table meeting at Mutah 
University, Sbeihi said that the new 
amendments to the Social Security Law 
would enhance social security for subscribers, 
pensioners and their families, the Jordan News 
Agency, Petra, reported.
The number of active subscribers registered 
with the SSC has increased by 57 per cent 
during the last 10 years, jumping from 
835,000 subscribers in 2009 to 1.316 million 
subscribers at the end of October 2019, he said.
SSC coverage has extended to reach 73 per cent 
of workers in the Kingdom, in comparison 
with 50.2 per cent in 2018 during the same 
period, while coverage rates for the work force 
)employed and unemployed( increased from 
44.6 per cent in 2018 to reach 64 per cent 
during 2019’s January-September period.
Additionally, the number of retirees increased 
during the last 10 years by more than 100 per 
cent, reaching 238,000 beneficiaries in October, 
2019, in comparison with 118,000 in 2009, he 
said, noting that the percentage of early retirees 
has climbed from 37.6 per cent in 2009 to 48.7 
per cent of total retirees. 

 2000 SSC receives
 saving credit withdrawal

 applications in first
week of service launch

AMMAN — The Social Security Corporation 
)SSC( has received more than 2,000 
applications from subscribers to withdraw 
funds from their work-stoppage insurance 
savings credits one week after the launch of the 
service on the corporation›s new website, SSC 
spokesperson Musa Sbeihi said on Saturday.
The reasons behind the withdrawals were 
mainly for subscribers to use the funds 
to enable their children to pursue higher 
education and to cover health treatment costs 
for them or their family members, Sbeihi 
added, as reported by the Jordan News Agency, 
Petra. 
The SSC transferred a total of JD1.1 million 
to some 700 subscribers, while rejecting the 
applications of 545 subscribers for lack of 
required documents, the spokesperson said.  
Those whose applications were refused received 
notification messages on their mobile phones, 
Sbeihi said. 
He added that the service to withdraw from 
savings credit is only available through the 
corporation’s website, www.ssc.gov.jo, which 
was launched on November 2 for Jordanians 
who have worked in the private sector since 
September 2011 ,1.
For subscribers to benefit from this insurance, 
their savings credit should be no less than 
JD300, and they can withdraw up to 75 per 
cent of the available savings credit, the SSC 
official noted.
Earlier in the month, the SSC announced that 
insurance revenues since its establishment in 
1978 up to the end of September of this year 
amounts to JD17.1 billion.
SSC expenditures to cover insurance services 
for pensions, work injuries and compensations 
totalled JD9.8 billion, while the corporation 
recorded an accumulative surplus of JD6.6 
billion, with assets worth JD10.9 billion.

Social Security Corporation’s
revenues on the rise
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شكر وتقدير
قــام مســاعد املدیــر العــام لفــروع الوســط الزميــل جــامل مســاعدة 

ــل الحســین وتجــول يف مرافــق  ــة إىل إدارة ضــامن جب ــارة تفقدي بزی

الفــرع وكافــة مدیریــات الفــرع ولقــاء املوظفــن.

وقــام  املســاعدة بحضــور اجتــامع جمــع الزمــالء مدیــر إدارة الفــرع 

ومــدراء املدیریــات وتــم خاللــه بحــث املوضوعــات التالیة:

1. رضورة تفعیل الربط اإللكروين مع الدوائر الحكومیة.

٢.- كــرة عــدد مراجعیــن الفــرع مــع وجــود نقــص يف الــكادر 

ــد  ــة التقاع ــدي مدیری ــة متقاع ــة وبخاص ــات املقدم ــادة الخدم وزی

ــدين امل

والعسكري نظرا للموقع الجغرايف القریب من ادارة الفرع.

٣. بحــث موضــوع تفویــض الصالحیــات الصــادر بــه قــرار مــن 

عطوفــة املدیــر العــام والــذي یعمــل عــى تســهیل انجــاز العمــل يف 

ــروع. الف

قــام مديــر مديريــة ضــامن عجلــون الزميــل الدكتــور احمــد الغرايبــة 

وبحضــور رؤســاء االقســام وعــدد مــن املوظفــن بتكريــم موظــف األمــن 

املتميــز حســان قاســم املومنــي عــى تعاونــه ومتيــزه إلنجــاح العمــل يف 

املديريــة.

ــوا  ــن انتقل ــالء الذی ــم الزم ــرع ضــامن الحســین بتكری قامــت إدارة ف

ــن وهــم : ــن املتمیزی ــة إىل املوظفی ــرع باإلضاف ــن الف مؤخــرا م

1. ریاض حمدان                                        ٢.نرین الزغاتیت

٣. عوين حداد                                           4. هاشم الخوالده

5. خدیجــه الشــیخ        ٦. وتوجیــه كتــاب شــكر للموظــف ایــاد 

ــیخ الش


