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صنفته  اقتصاديًا  تدهورًا  مسببة  بأسره  العالم  على  كورونا  أزمة  رت  أث
الثانية. وما لبثت هذه األزمة  العالمية  منظمات دولية بأنه األسوأ منذ الحرب 
الصحية إلى أن تحولت إلى صدمة لكل من المنظومات االقتصادية بشكل عام 
الدولية  المنظمات  من  العديد  أبدت  حيث  خاص.  بشكل  العمل  وأسواق 
لفقدان  العمال  تعرض  من  الكبيرة  مخاوفها  العمالية  بالحقوق  المعنية 
وظائفهم أو بأحسن األحوال تخفيض أجورهم والذي سيتسبب في تعميق أثر 
هذه الجائحة اقتصاديا. كما يرى معظم االقتصاديين أن السبيل الوحيد لتجاوز 
الخاص  القطاع  لدعم  الهادفة  السيولة  من  المزيد  ضخ  هو  الجائحة  هذه  آثار 

واستقرار العمالة فيه.

لبرامج  صياغتها  في  المؤسسة  لدى  المتبعة  المنهجية  كانت  وقد 
رئيسين؛  محورين  إلى  الوباء  لتفشي  االقتصادية  التبعات  تجاه  االستجابة 
لتوفير  الرئيسة  األعمدة  كأحد  بدورها  المؤسسة  التزام  كان  األول  المحور 
الحماية االجتماعية للعاملين في المملكة، أما المحور الثاني فكان يهدف إلى 
تداعيات  لتجاوز  ومساعدتها  الخاص  القطاع  لمنشآت  المالية  السيولة  توفير 

هذه الجائحة.

والقدر  بالوقت  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  استجابة  كانت 
الكافيين، فكانت داعمة للمنظومتين االقتصادية واالجتماعية في المملكة، 
حيث بادرت لتشكيل خلية مسؤولة عن إدارة األزمة ومواجهتها، على نحو عزز 
شراكة  المؤسسة مع الحكومة والقطاع الخاص في جميع مراحل التعامل مع 
برامج  المنبثقة عنها على تصميم  واللجان  الخلية  الجائحة. وقد عملت هذه 
الصادرة  والبالغات   (24،18،15،14،9،1) الدفاع  أوامر  خالل  من  صدرت  تدخل 
بقيمة  والمنشآت  لألفراد  مباشر  دعم  البرامج  هذه  عن  نتج  حيث  بمقتضاها، 
مالية  سيولة  وفرت  والتي  المباشرة  غير  المساهمة  أما  دينار،  مليون   (205)

للمنشآت العاملة في القطاع الخاص فقد بلغت قيمتها (153) مليوِن دينار.
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مفهوم االلتزام أثناء األزمة
واالرشادات  بالنصائح  التقيد  من  حالة  بأنه  األزمة  أثناء  االلتزام  يعرف 
أثر  من  والتخفيف  الوباء  حصر  لغايات  المعنية  الجهات  تصدرها  التي 

الجائحة.
خالل  ومن  إنه  إذ  بالجائحة،  التحكم  في  أساسيًا  عامًال  االلتزام  وُيعد 
أن هناك مجموعة من  تبين   19  - فايروس كوفيد  انتشار  تحليل سلوك 
وكان  الوباء  لتفشي  تفاديًا  الجائحة  خالل  بها  االلتزام  الواجب  اإلجراءات 
باإلضافة  الكمامة  لبس  على  والمحافظة  االجتماعي  التباعد  أهمها  من 

االخرين. أدوات  استخدام  وعدم  الشخصية  بالنظافة  االلتزام  إلى 

مواطنيها  وعي  على  األولى  بالدرجة  االعتماد  إلى  الدول  عمدت  وقد 
مكافحته،  في  األساسي  بدورهم  وإيمانهم  الوباء،  بخطورة  وإدراكهم 
األفراد  تعاقب  قوانين  استصدار  تم  فقد  الجميع  التزام  ضمان  ولغايات 
وحصر  السيطرة  شأنها  من  التي  بالتعليمات  الملتزمة  غير  والمنشآت 

الوباء. انتشار 
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إدامة  على  األزمة  مع  التعامل  مراحل  خالل  ومن  المؤسسة  حرصت 
تحّمل  على  ومساعدته  الوطني  االقتصاد  وحماية  الخاص  القطاع  عمل 
التي تضررت جّراء  القطاعات  المترتبة عليه، وذلك بدعم عدد من  األعباء 
قبل  من  المتخذة  اإلجراءات  مع  المؤسسة  إجراءات  وتوافقت  األزمة، 

يلي: كما  الحكومة، 

الفورية. االستجابة  مرحلة  األولى:  المرحلة 
 ،2020 حيث صدر أمر الدفاع رقم (1) في التاسع عشر من شهر آذار لعام 
من  بنود  بعدة  العمل  إيقاف  وتخلله  لألزمة،  فورية  استجابًة  وجاء 
أخرى  وأحكام  ببنود  واستبدلت  النافذ،  االجتماعي  الضمان  قانون 

أبرزها: 

المنشأة)   طلب  على  (بناًء  الشيخوخة  تأمين  بتطبيق  العمل  تعليق   •
القطاع  في  العاملين  لجميع   2020 لعام  أيار  حتى  آذار  من  للفترة 
الطبيعي  العجز  تأمين  اشتراكات  باقتطاع  العمل  إبقاء  مع  الخاص 
العمل،  عن  التعطل  وتأمين  األمومة  وتأمين  الطبيعية  الوفاة  وتأمين 
والمؤمن  العمل  صاحب  من  المطلوبة  االشتراكات  نسبة  لتنخفض 
االلتزامات   ) الوفر  إجمالي  بلغ  وقد   ،%5.25 إلى   %21.75 من  عليه 
لطلبات  المتقدمة  للمنشآت  المؤسسة  حققته  الذي   ( الدفع  الواجبة 
ثالثة  على  موزعة  أردني،  دينار  مليون   97 يقارب  ما  الشيخوخة  تعليق 
تعليق  بطلبات  منشأة  ألف   18 تقريبًا  استفادت  آذار  شهر  ففي  أشهر،  
الذكور  نسبة  كانت  عليه  مؤمن  ألف   470 لحوالي  الشيخوخة  تأمين 
ليبلغ    %75 يقارب  ما  األردنيين منهم  بلغت نسبة  66% حيث  منهم 
دينار. 38 مليون  الشهر حوالي  للمنشآت في هذا  المقدم  الوفر  إجمالي 

مراحل تعامل المؤسسة مع األزمة

ذكور

إناث

%34

%66

الشيخوخة تعليق  تأمين 

بطلب  منشأة  ألف   16 حوالي  نيسان  شهر  خالل  تقدمت  حين  في 
الذكور  نسبة  بلغت  عليه،  مؤمن  ألف   363 لحوالي  الشيخوخة  تعليق 
إجمالÓÓي ليبلغ   %68 األردنيين منهم  بينما بلغت  نسبة   %66 منهم 
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دينار. مليون   29 يقارب  ما  الشهر  للمنشآت في هذا  المقدم  الوفر 

ألف منشأة بطلب تعليق تأمين   16  Óال أيار تقدمت ما يقارب  وفي شهر 
ألف مؤمن عليه   370 البرنامج ما يقارب  الشيخوخة، حيث استفاد من 
منهم  األردنيين  نسبة  كانت  حيث   %66 منهم  الذكور  نسبة  بلغت 
يقارب  ما  الشهر  هذا  في  للمنشآت  المقدم  الوفر  إجمالي  ليبلغ   %70

أردني. مليون دينار   30  Óال

سداد  على  قدرتها  عدم  حال  في  للمنشآت  المؤسسة  أتاحت   •
أي  تحّمل  دون  من  المستحقة  المبالغ  تقسيط  إمكانية  االشتراكات، 
أتاحت  كما   ،2023/12/31 أقصاها  مدة  خالل  غرامات  أو  فوائد 
تأمين  اقتطاع  عنهم  أوقف  الذين  عليهم  للمؤمن  المؤسسة 
عدد  ليبلغ  اختياريًا  عليهم  يترتب  ما  دفع  إمكانية  الشيخوخة 
 2020 لعام  آذار  شهر  في  التكميلي  االختياري  باالنتساب  المشتركين 
حين  في   ،%82 يقارب  ما  منهم  الذكور  شّكل  عليه  مؤمنًا   (620)
منهم  الذكور  نسبة  كانت  عليه  مؤمنًا   (502) نيسان  شهر  في  اشترك 
كانت   (520) المشتركين  عدد  بلغ  فقد  أيار  شهر  في  أما   ،%80 حوالي 

.%81 حوالي  منهم  الذكور  نسبة 

ايرادات  من   (%50) تتجاوز  ال  نسبة  بتخصيص  المؤسسة  قامت   •
لغير  ومادية  عينية  إعانات  لتقديم  السنوية  األمومة  تأمين  اشتراكات 
وزعت  حيث  المياومة،  وعمال  والمرضى  السن  كبار  من  المقتدرين 
بلغت  إجمالية  بكلفة  المحتاجة  األسر  على  طردًا   (32,679) المؤسسة 
الوطنية  المعونة  صندوق  مع  بالتنسيق  وزعت  دينار  مليون   (1.5)
االستهالكية  والمؤسسة  المسلحة  القوات  من  لوجستي  وبدعم 
وتكية  األردني  األحمر  والهالل  الهاشمية  الخيرية  والهيئة  العسكرية 
منها  استفاد  كوبون   (120,000) المؤسسة  وزعت  فيما  علي،  أم 
تعد  لم  دينار. حيث  (3) مليون  بلغت  إجمالية  أسرة بكلفة   (80,000)
واجتماعّية  اقتصادّية  سياسة  ذاتها  بحد  االجتماعي  الضمان  أنظمة 
للدولة فقط، بل هي التزام أساسي للدولة في أمس الحاجة له للحفاظ 

االقتصادي.  والنماء  المجتمعي  االستقرار  على 
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ذكور

إناث

%30
27,603

%70
63,422

"1 " تضامن  برنامج 

تستظل  التي  المنشآت  في  العاملين  تناول   "  1 تضامن   " برنامج   •
فعملت  األزمة،  جّراء  تضررت  والتي  االجتماعي  الضمان  بمظلة 
لديها  العاملين  بقائمة  لتزويدها  المنشآت  مخاطبة  على  المؤسسة 
نسبته  بما  دعمهم  ليتم  مؤقت  بشكل  العمل  عن  أوقفوا  الذين 
أدنى  رواتبهم كبدل تعطل مؤقت، وكانت  يتقاضونه من  (50%) مما 
بوجود  مشروطة  دينار   500 وأقصاها  دينارًا،   165 البرنامج  من  منفعة 
صاحب  وقيام  عليه  للمؤمن  أكثر  أو  بالضمان  اشتراكًا  عشر  إثني 
بحد  عليه  المؤمن  أجر  من   (%20) نسبته  بما  بالمساهمة  العمل 
إثني  من  أقل  عليه  للمؤمن  كان  حال  وفي  شهريًا.  دينارًا   250 أقصى 
كفل  ما   ،"2 "تضامن  برنامج  من  االستفادة  فبإمكانه  اشتراكًا  عشر 
الخاص،  القطاع  منشآت  في  العاملين  لدى  المالية  السيولة  استمرار 
موزعين  البرنامج  هذا  من  عليه  مؤمن  ألف   91 من  أكثر  استفاد  حيث 
 %70 يقارب  ما  منهم  الذكور  نسبة  بلغت  وقد  منشأة  ألف   7,7 على 
يقارب  ما  البرنامج  هذا  من  األردنيين  المستفيدين  نسبة  كانت  بينما 
هذا  خالل  من  للعاملين  المصروفة  المبالغ  مجموع  كانت  وقد   ،%99
 21  Óب المؤسسة  ساهمت  أردني  دينار  مليون   33  Óال يقارب  ما  البرنامج 
مليون دينار   12 المنشآت بما يقارب  مليون دينار منها، بينما ساهمت 

.2020 العام  وأيار من  موزعة على شهري نيسان 

والتكافل التكّيف  مرحلة  الثانية:  المرحلة 

السادس عشر من شهر  (9) في  الدفاع رقم  أمر  المرحلة صدر  ففي هذه 
االجتماعية  الحماية  تقديم  استكمال  تم  وفيه   ،2020 لعام  نيسان 
إذ  والتكافل،  التكّيف  مرحلة  في  الخاص  القطاع  لمنشآت  واالقتصادية 
على  المقيمين  العاملين  لحماية  برامج  خمسة  المؤسسة  أطلقت 
أرض المملكة (أردني أو غير أردني)؛ برنامجان موجهان لمنشآت القطاع 

األفراد.  عليهم  للمؤمن  موجهة  وثالثة  الخاص، 
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ذكور

إناث

%51
6,999

%49
6,686

"2 " تضامن  برنامج 

" وفيه أتاحت المؤسسة للمنشآت غير المشمولة   2 " تضامن  • برنامج 
بالضمان االجتماعي والمتضررة من األزمة إمكانية شمول العاملين لديها 
مقابل  العمل  عن  التعطل  بتأمين  حكمهم  في  ومن  العمل  وأصحاب 
واحدة  لمرة  عامل  كل  عن  دينارًا   (140) مبلغ  بدفع  العمل  صاحب  قيام 
فقط، مع إتاحة إمكانية تقسيط هذه المبالغ حتى نهاية عام 2022، وفي 
شهر  في  تصرف  شهريًا  دينارًا   (150) على  العامل  يحصل  البرنامج  هذا 
تساهم  بينما  العمل،  صاحب  يدفعها  منها  خمسون  وأيار،  نيسان 
شمول  أهمية  على  تأكيدًا  وذلك  المتبقي،  المبلغ  دفع  في  المؤسسة 
المؤمن  شمول  يتم  أن  على  االجتماعي،  الضمان  مظلة  في  العاملين 
عليهم في هذه المنشآت بكافة التأمينات اعتبارًا من بداية عام 2021. وقد 
على  موزعين  عليه،  مؤمنًا   13,685 البرنامج  من  المستفيدين  عدد  بلغ 
بينما كانت   %49  Óال يقارب  ما  الذكور منهم  2,812 منشأة، بلغت نسبة 
نسبة األردنيين المستفيدين من هذا البرنامج حوالي 98%، ليبلغ إجمالي 
 ، مليون   3.19 يقارب  ما  المنشآت  هذه  في  للعاملين  المصروفة  المبالغ 
المنشآت  ساهمت  فيما  منها،  دينار  مليون   2.13  Óب المؤسسة  ساهمت 

بمبلغ 1.06 مليون دينار. 

بتأمين  المشتركين  عليهم  المؤمن  استهدف   "  1 مساند   " برنامج   •
رقم  الدفاع  أمر  بحسب  عملهم  عن  والمتوقفين  العمل  عن  التعطل 
البرنامج  هذا  خالل  ومن  خدماتهم.  المنتهية  أو   2020 لسنة   (6)
أجره  من   (%50) نسبته  ما  على  الحصول  عليه  المؤمن  يستطيع 
وبحد  شهريًا  دينارًا   (350) بسقف  البدل  ويصرف  لالقتطاع،  الخاضع 
أدنى (150) دينارًا وذلك لمدة ثالثة أشهر، حيث بلغ مجموع الصروفات 

14.7 مليون دينار  وزعت على ثالثة صروفات: البرنامج ما يقارب  لهذا 
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وغير  األردني  عليه  للمؤمن  السماح   تم  وفيه   "  2 مساند   " برنامج   •
توزع  دينارًا   450 أقصى  بحد  االدخاري  رصيده  من  جزء  بصرف  األردني 
عليهم.  للمؤمن  إضافي  دخل  توفير  بهدف  وذلك  شهور،   3 على 
البرنامج  من  المستفيدين  شريحة  بتوسيع  المؤسسة  وقامت 
150 دينارًا.  90 دينارًا فأكثر بدًال من  بشمول كل من لديه رصيد ادخاري 
أردني  دينار  مليون   27.4 يقارب  ما  البرنامج  هذا  تكلفة   بلغت  وقد 

صروفات:   ثالثة  على  توزعت 

ذكور

إناث

%23
7,416

%77
24,296

"1 " مساند  برنامج 

 32 6.3 مليون دينار، استفاد منه حوالي  -  بلغ الصرف األول ما يقارب 
بينما   %77 حوالي  منهم  الذكور  نسبة  بلغت  عليه،  مؤمن  ألف 

.%98 منهم  األردنيين  نسبة  بلغت 

27 ألف  5.4 مليون استفاد منه حوالي  الثاني ما يقارب  -  بلغ الصرف 
كانت  حين  في   %76 منهم  الذكور  نسبة  بلغت  عليه،  مؤمن 

.%99.7 منهم  األردنيين  نسبة 

 15 3.0 مليون دينار استفاد منه ما يقارب  -  بلغ الصرف الثالث حوالي 
بينما   %77 حوالي  منهم  الذكور  نسبة  بلغت  عليه،  مؤمن  ألف 

.% 99.8 أكثر من  األردنيين منهم  بلغت نسبة 

أردني،  دينار  مليون   17.8 حوالي  األول  الصرف  إجمالي  بلغ   -
الذكور  نسبة  كانت  عليه،  مؤمن  ألف   198 حوالي  منه  استفاد 

.%61 األردنيين منهم  66%، ونسبة  منهم 

أردني  دينار  مليون   4.9 يقارب  ما  الثاني  الصرف  إجمالي  بلغت   -
الذكور منهم  بلغت نسبة  ألف مؤمن عليه   63 استفاد منه حوالي 
.%57 75% بينما بلغت نسبة األردنيين منهم ما يقارب  ما يقارب 



9

أتاح للمشترك في المؤسسة سواًء كان مشتركًا   " 3 " مساند  • برنامج 
12 اشتراكًا أو أكثر وال  حاليًا أم مشتركًا سابقًا أم مشتركًا اختياريًا ولديه 
حساب  على  سلفة  طلب  إمكانية  دينار،   500 الخاضع  أجره  يتعدى 
المشمولة  أجوره  مجموع  من   %5 نسبته  بما  اإلجمالية  اشتراكاته 
شهرية،  دفعات  ثالث  على  توزع  دينارًا،   450 أقصى  وبحد  بالضمان 
ليشمل كل من  البرنامج  االستفادة من هذا  المؤسسة شروط  وعدلت 
بلغت  وقد  دينار.   500 من  بدًال  دينار   1000 عن  الخاضع  أجره  يزيد  ال 
46.3 مليون توزعت على ثالثة  التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج حوالي 

صروفات: 

ذكور

إناث

%34
67,347

%66
130,596

"2 " مساند  برنامج 

منه  استفاد  أردني  دينار  مليون   4.6 الثالث  الصرف  إجمالي  بلغ   -
يقارب  ما  منهم  الذكور  نسبة  بلغت  عليه،  مؤمن  ألف   58 حوالي 

.%56 يقارب  ما  األردنيين منهم  بلغت نسبة  بينما   %76

استفاد  دينار  مليون   17.4 حوالي  األول  الصرف  إجمالي  بلغ   -
ما  منهم  الذكور  نسبة  كانت  عليه  مؤمن  ألف   148 يقارب  ما  منه 

.%98 يقارب  ما  األردنيين  بينما كانت نسبة   %81 يقارب 

استفاد  دينار  مليون   14.8 حوالي  الثاني  الصرف  إجمالي  بلغ    -
منهم  الذكور  نسبة  بلغت  عليه،  مؤمن  ألف   126 يقارب  ما  منه 

.%98 يقارب  ما  األردنيين  بلغت نسبة  بينما   %81 حوالي 

دينار  مليون   14.0 يقارب  ما  الثالث  الصرف  إجمالي  بلغ    -
الذكور  نسبة  كانت  عليه  مؤمن  ألف   119 يقارب  ما  منه  استفاد 

.%98 يقارب  ما  األردنيين منهم  بلغت نسبة  بينما   %82 منهم 
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والسياحة  النقل  قطاعي  في  العاملين  لدعم  وذلك  "حماية"  برنامج   •
المنشآت  استثناء  مع  كورونا  أزمة  خالل  تلقياه  الذي  األثر  لعظيم 
أو  العامة  الرسمية  المؤسسات  أو  للحكومة  بالكامل  منها  المملوكة 
استفادة  إمكانية  المؤسسة  فطرحت  البلديات،  أو  العامة  المؤسسات 
من   (%50  ) بنسبة  مؤقتة  برواتب  القطاعين  هذين  إحدى  في  العامل 
أجورهم الخاضعة، وبحد أدنى 220 دينارًا، وبحد أعلى 400 دينار، (%20) 
دينار،   200 يتجاوز  ال  وبما  العمل  صاحب  على  إلزامية  مساهمة  منها 
وتعتبر دين على المنشأة يتم تقسيطها بدون فوائد في مدة ال تتجاوز 
البرنامج  هذا  من  االستفادة  فرصة  المؤسسة  وأتاحت   .2023/6/30
عام  بنهاية  وتنتهي  حزيران  شهر  من  تبدأ  أقصى  كحد  أشهر  لسبعة 
معدالت  ارتفاع  من  وتقليًال  عملهم،  في  العاملين  إلبقاء  دعمًا   2020
البطالة، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج (11,143) مؤمن عليه كانت 
يقارب  ما  األردنيين منهم  بينما كانت نسبة   %86 الذكور منهم  نسبة 
منشأة   (356) البرنامج  من  المستفيدة  المنشآت  عدد  بلغ  كما   ،%99
مساهمة  بلغت  حيث  دينارًا   مليون   (12,7) بلغت  إجمالية  وبكلفة 

المؤسسة (7,6) مليون دينار.

والمنعة التعافي  مرحلة  الثالثة:  المرحلة 
استكماًال إلدامة عمل القطاع الخاص وحماية لالقتصاد الوطني ومساعدته 
واألنشطة  بالقطاعات  يتعلق  فيما  خاصة  عليه  المترتبة  األعباء  لتحمل 
االقتصادية األكثر تضررًا ولدعم مرحلة التعافي صدر أمر الدفاع رقم (14) في 
الرابع عشر من حزيران لعام 2020 المتعلق بإطالق المؤسسة لثالثة برامج 
فأطلقت  كورونا،  أزمة  من  االقتصادي  التعافي  مرحلة  في  إضافية 

المؤسسة: 

ذكور

إناث

%19
28,385

%81
120,095

"3 " مساند  برنامج 

ذكور

إناث

%14
1,536

%86
9,607

" �ة �حماي  " برنامج 
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ذكور

إناث

%24
43,703

%76
135,782

"1 اقتصادي  تمكين   " برنامج 

العامة  المؤسسة  هدفت  وفيه   "  1 اقتصادي  تمكين   " برنامج   •
مع  باألزمة،  تضررًا  األكثر  المنشآت  استهداف  إلى  االجتماعي  للضمان 
المؤسسات  أو  للحكومة  بالكامل  منها  المملوكة  المنشآت  استثناء 
العاملة  المنشآت  أو  البلديات  أو  العامة  أو المؤسسات  العامة  الرسمية 
 ، التعليم)  االتصاالت،  المياه،  الكهرباء،  التأمين،  (البنوك،  في قطاعات 
تأمين  في  جزئي  بشكل  لديهم  العاملين  شمول  إمكانية  لهم  متيحه 
والعجز  الوفاة  تأمين  اشتراكات  تأدية  على  اإلبقاء  مع  الشيخوخة 
انخفاض  عنه  نتج  ما  واألمومة،  والتعطل  العمل  وإصابات  الطبيعي 
من  والعامل  العمل  صاحب  عن  المقتطعة  االشتراكات  قيمة 
ما  البرنامج  حققها  التي  الوفورات  بلغت  حيث   .%13,5 إلى   %21,75
شهر  من  ابتداًء  أشهر  ستة  على  توزعت  أردني   دينار  مليون   46 يقارب 

 .2020 ثاني  وحتى شهر تشرين   2020 حزيران 

 7,7 يقارب  ما  البرنامج  لهذا  الشهرية  الوفورات  معدل  بلغ  وقد   -
هذا  من  المستفيدة  المنشآت  كان  حيث  أردني،  دينار  مليون 
المؤمن  متوسط  وبلغ  شهريًا،  منشأة  آالف   9 يقارب  ما  البرنامج 
كان  حيث  شهريًا،  عليه  مؤمن  ألف   180 المستفيدين  عليهم 
كان  بينما   ،%76 البرنامج  هذا  من  استفادوا  الذين  الذكور  معدل 

.%97 يقارب  ما  األردنيين  معدل 

مهلة  بتمديد   2020 عام  أول  تشرين  شهر  في  المؤسسة  قامت   -
 1 اقتصادي  تمكين   -  (1) اقتصادي  تمكين  برنامج  من  االستفادة 
بشكل  الشيخوخة  تأمين  في  العاملين  شمول  المتضمن   - معدل 
في  المؤسسة  إجراءات  مع  تماشيًا   ،2021 أيار   31 نهاية  حتى  جزئي 
الحالية،  األزمة  أعباء  عليهم  والمؤمن  المنشآت  على  التخفيف 

المعدل  1 اقتصادي  تمكين  برنامج  من  الوفورات  إجمالي  بلغ  وقد 
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في  العاملين  عليهم  للمؤمن  أتاح   ،"  2 اقتصادي  "تمكين  برنامج   •
األردنيات  وأبناء  وأبناء قطاع غزة  األردنيين  الخاص من  القطاع  منشآت 
تعويض  حساب  على  سلفة  على  الحصول  المملكة  في  المقيمين 
الدفعة الواحدة، وذلك بهدف مساعدتهم على تجاوز هذه األزمة، حيث 
اعتبرت  والذين  الخاص  القطاع  في  العاملين  عليهم  المؤمن  أن 
بطلب  التقدم  بإمكانهم  البرنامج  هذا  في  مشمولة  منشآتهم 
بنسبة  الواحدة  الدفعة  تعويض  حساب  على  سلفة  على  الحصول 
أقصى  بحد  االجتماعي  للضمان  الخاضعة  أجورهم  مجموع  من   (%5)
األجر  يتجاوز  ال  أن  شريطة  واحدة،  دفعة  على  ُتصرف  دينار   (200)
منها  المملوكة  المنشآت  استثناء  مع  دينار   (700) لالقتطاع  الخاضع 
المؤسسات  أو  العامة  الرسمية  المؤسسات  أو  للحكومة  بالكامل 
التأمين،  (البنوك،  العاملة في قطاعات  المنشآت  أو  البلديات  أو  العامة 
تسدد  السلفة  هذه  بأن  علمًا  التعليم)،  االتصاالت،  المياه،  الكهرباء، 
حقوق  (تسوية  الواحدة  الدفعة  تعويض  صرف  عند  أو  التقاعد  عند 
البرنامÓÓÓÓÓج هذا  من  استفاد  حيث  فوائد،  أي  ترتيب  دون  عليه)  المؤمن 

ذكور

إناث

%30
63,345

%70
146,707

"- 1 -المعدل  " تمكين اقتصادي  برنامج 

أردني،  دينار  مليون   10,4 يقارب  ما   2020 أول  كانون  شهر  عن 
ألف مؤمن عليهم    164 التالي:  استفاد ما يقارب  النحو  موزعة على 
ألف   9,3 يقارب  ما  على  موزعين  الشيخوخة   تأمين  تخفيض  من 
كانت  بينما   %75 يقارب  ما  منهم  الذكور  نسبة  بلغت  منشأة، 
حوالي  بلغ   إجمالي  وبوفر   ،%97 يقارب  ما  منهم  األردنيين  نسبة 
لتعليق  اإلجمالي  الوفر  بلغ  وبالمقابل  أردني،  دينار  مليون   6,9
منه  استفاد  أردني،  دينار  مليون   3,5 يقارب  ما  الشيخوخة  تأمين 
منشأة،   1552 يقارب  ما  على  موزعين  عليه،  مؤمن  ألف   46 حوالي 
 %51 يقارب  ما  عليهم  المؤمن  من  الذكور  نسبة  بلغت  حيث 

 .%99 يقارب  ما  منهم  األردنيين  نسبة  بلغت  بينما 
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بالشرائح  التوسع   2020 عام  من  آب  بشهر  المؤسسة  قررت   •
للمؤمن  بالسماح  وذلك   (2) اقتصادي  تمكين  برنامج  من  المستفيدة 
والمؤسسات  (الوزارات  العام  القطاع  منشآت  في  العاملين  عليهم 
بالكامل  المملوكة  والشركات  والبلديات  عمان  وأمانة  العامة 
الواحدة  الدفعة  تعويض  حساب  على  سلفة  على  الحصول  للحكومة) 
هذا  من  استفاد  وقد  الخاص،  القطاع  على  المطبقة  الشروط  بنفس 
الذكور منهم  بلغ عدد  العام،  بالقطاع  (178,485) مؤمن عليه  البرنامج 
تقريبا  بلغت  إجمالية  وبكلفة   ،%63 وبنسبة  عليه  مؤمن   113,209

دينار. مليون   35,5

تمكين  برنامج  بتعديل  المؤسسة  قامت   2020 عام  أول  كانون  في   •
(17) الصادر باالستناد ألحكام  الوزراء رقم  2 حسب بالغ رئاسة  اقتصادي 
البرنامج  هذا  من  يستفيد  بحيث   2020 لسنة   (24) رقم  الدفاع  أمر 
بالعمل  لها  المصرح  غير  المنشآت  في  العاملين  عليهم  المؤمن 
عليهم  للمؤمن  أتيح  حيث  تضررًا،  األكثر  والمنشآت  والقطاعات 
في  مشمولة  منشآتهم  اعتبرت  والذين  الخاص  القطاع  في  العاملين 
حساب  على  سلفة  على  الحصول  بطلب  التقدم  إمكانية  البرنامج  هذا 
الخاضعة  أجورهم  مجموع  من   (%8) بنسبة  الواحدة  الدفعة  تعويض 
األردنÓÓÓي  عليه  للمؤمن  دينار   (500) أقصى  بحد  االجتماعي  للضمان 
واحدة،  دفعة  على  ُتصرف  األردني  غير  عليه  للمؤمن  دينار  و(200) 
عن  منشأة  آخر  في  لالقتطاع  الخاضع  األجر  يتجاوز  ال  أن  شريطة 
صرف  عند  أو  التقاعد  عند  تسدد  السلفة  هذه  بأن  علمًا  دينار،   (1000)
ترتيب  دون  عليه)  المؤمن  حقوق  تسوية   ) الواحدة  الدفعة  تعويض 
تمكين  لبرنامج  وفقًا  عليه  للمؤمن  الصرف  تم  حال  وفي  فوائد،  أي 
 2020 لسنة   (14) رقم  الدفاع  أمر  بموجب  الصادر   (2) اقتصادي 
الوزراء  رئاسة  بالغ  بموجب  المستحقة  المبالغ  بين  الفرق  له  فيصرف 
 2020 لسنة   (24) رقم  الدفاع  أمر  ألحكام  باالستناد  الصادر   (17) رقم 
 81,754 البرنامج  هذا  من  استفاد  وقد  سابقًا،  له  المصروفة  والمبالغ 
عدد  بلغ  وقد  أردنيين،  جميعهم  الخاص  القطاع  من  عليه  مؤمن 
إجمالية  وبكلفة   ،%61 وبنسبة  عليه  مؤمن    50,030 منهم  الذكور 

  . دينار  27,23 مليون  تقريبًا  بلغت 

الذكور منهم  244,568 مؤمن عليه من القطاع الخاص، وقد بلغ عدد 
األردنيين منهم  بلغ عدد  بينما   ،%79 وبنسبة  عليه  192,829  مؤمن 
تقريبًا  بلغت  إجمالية  وبكلفة   %97 وبنسبة  عليه  مؤمن   238,383

. 45,5 مليون دينار 
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ذكور

إناث

%23
7,416

%77
24,296

"1 �د �مسان  " برنامج 

 1 برنامج مساند  المؤسسة بتعديل  قامت   2020 أول عام  • في كانون 
الدفاع  أمر  ألحكام  باالستناد  الصادر   (17) رقم  الوزراء  رئاسة  بالغ  حسب 
البرنامج  هذا  من  للمستفيد  يصرف  بحيث   ،2020 لسنة   (24) رقم 
بدل تعطل عن العمل لمدة ال تزيد عن ستة أشهر بشرط أن ال يصبح 
الخاضعة  أجوره  مجموع  من   (%8) نسبته  مما  بأكثر  مدينًا  رصيده 
الدفاع  ألوامر  وفقًا  عليها  حصل  التي  المبالغ  ذلك  في  بما  لالقتطاع، 
التعديل  مّكن  كما  للمؤسسة،  مستحقة  أخرى  مبالغ  وأي  السابقة 
يستفيد  ان  السابقة  الدفاع  بأوامر  المرتبط   (1) مساند  من  استفاد  لمن 
بدل  عليه  للمؤمن  يصرف  بحيث  شهور،   (6) ولمدة  التعديل  هذا  من 
الخاضع للضمان وبحد أقصى  األخير  أجره  (50%) من  التعطل بنسبة 
(350) دينارًا  وبحد أدنى (150) دينار شهريًا، وبصرف النظر عن حصوله 
بحيث  سابقًا،   (1) مساند  برنامج  بموجب  العمل  عن  تعطل  بدل  على 
تأمين  تعليق  طلب  البرنامج  هذا  من  المستفيد  عليه  للمؤمن  يمكن 
والوفاة  الطبيعي  العجز  بتأمين  مشموًال  يبقى  أن  على  الشيخوخة 

 . لطبيعية ا

االقتصادي  التعافي  مرحلة  لدعم  المؤسسة  لمبادرات  استكماًال   •
واستدامة القطاع الخاص، وتخفيفًا لألعباء المالية المترتبة على المنشآت 
واألفراد، صدر أمر الدفاع رقم (15)، حيث يتم بموجبه أعفاء منشآت القطاع 
المملوكة  (المنشآت  التالية  والقطاعات  المنشآت  باستثناء  الخاص 
البلديات،  أو  العامة  المؤسسات  أو  الرسمية  للمؤسسات  أو  للحكومة 
يتم  منشأة  وأي  االتصاالت،  المياه،  الكهرباء،  التأمين،  البنوك،  وقطاعات 
االجتماعي)  للضمان  العامة  المؤسسة  عام  مدير  من  بقرار  استثناؤها 
بنسبة من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ االضافية المستحقة عليها 
عند قيامها بتقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة، وفقًا لنسب االعفاء 
المفصلة في أمر الدفاع والتي تمتد من 60% لتصل في حدها األدنى إلى 

10%  وعلى أربع مراحل  كالتالي:



15

القطاع  في  األردنية  العمالة  استقرار  على  للمحافظة  استدامة:   برنامج   •
الخاص، وتخفيف األعباء االقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص 
والمنشآت  القطاعات  في  العاملين  ومساندة  كورونا  بجائحة  تأثرت  التي 
األكثر تضررًا بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها بالعمل، صدر 
بكانون األول عام 2020 أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 والذي أطلقت 
المؤسسة بموجبه- وبالتعاون مع الحكومة- برنامج استدامة للمحافظة 
أعباء  تخفيف  منه  الهدف  وكان  الخاص،  القطاع  في  العمل  فرص  على 
تضررًا  األكثر  القطاعات  في  الناشطة  الخاص  القطاع  منشآت  على  األجور 
أجور  المساهمة في دفع  بالعمل من خالل  لها  المصرح  والقطاعات غير 
وحتى   2020 العاملين لديها، ويمتد هذا البرنامج للفترة من كانون أول 

أيار 2021. 

غير  المنشآت  في  األردني  للعامل  يخصص  استدامة  برنامج  وبموجب 
المصرح لها بالعمل (50%) من أجره المعتمد لدى المؤسسة بحد أدنى 
(220) دينار شهريًا وبحد أعلى (500) دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل، 
كما يتحمل البرنامج قيمة االشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة 
التأمينات المطبقة لأللف دينار األولى من أجره الخاضع لالقتطاع ويتحمل 

الرسمية  للمؤسسات  المؤسسة  أتاحت   2020 عام  أول  تشرين  وفي 
والشركات  الكبرى  عمان  وأمانة  والبلديات  العامة  والمؤسسات  العامة 
عليها  ترتبت  ممن  للحكومة  بالكامل  والمملوكة  منها  ألي  المملوكة 
بلغ  وقد  والغرامات.  الفوائد  إعفاءات  من  االستفادة  للمؤسسة  مديونية 
 2020 العام  المؤسسة حتى نهاية  المبرمة مع  التقسيط  اتفاقيات  عدد 

(6,250) اتفاقية تقسيط.

2020/11/30 وفيها تستفيد  تاريخ  المرحلة األولى والتي تنتهي في   -
وفائدة   (%60) بنسبة  والغرامات  الفوائد  من  اإلعفاء  المنشأة 

سنويًا.  (%1) تقسيط 

وفيها   2020/12/31 ولغاية   2020/12/1 من  تبدأ  الثانية  المرحلة   -
 (%30) بنسبة  والغرامات  الفوائد  من  اإلعفاء  المنشأة  تستفيد 

سنويًا.  (%2) تقسيط  وفائدة 

وفيها   2021/1/31 ولغاية   2021/1/1 من  تبدأ  الثالثة  المرحلة   -
 (%20) بنسبة  والغرامات  الفوائد  من  اإلعفاء  المنشأة  تستفيد 

سنويًا.  (%3) تقسيط  وفائدة 

 2021/2/28 ولغاية   2021/2/1 من  واألخيرة  الرابعة  المرحلة   -
بنسبة  والغرامات  الفوائد  من  اإلعفاء  المنشأة  تستفيد  وفيها 

(4%) سنويًا.  (10%) وفائدة تقسيط 
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ذكور

إناث

%49
40,027

%51
41,355

�ة"�����استدام  " برنامج 

أما  السقف،  يزيد عن هذا  الذي  األجر  باقي  االشتراكات عن  العمل  صاحب 
لهم  فيخصص  بالجائحة  تضررًا  األكثر  القطاعات  في  األردنيين  العاملين 
البرنامج (%50)  (75%) من أجورهم المعتمدة لدى المؤسسة، يتحمل 
العمÓÓÓل  صاحب  ويتحمل  شهريًا،  دينÓÓÓار   (500) عن  يزيد  ال  وبمÓÓÓا  منهÓÓÓا 
الÓ (50%) المتبقية على أن ال يقل األجر الشهري المصروف للعامل عن 
(220) دينار شهريًا، وفي حال قّلت نسبة الÓ (75%) عن (220) دينار يتحمل 
في  المؤسسة  لجهود  واستكماًال  السياق  ذات  وفي  الفرق.  هذا  البرنامج 
رقم  البالغ  في  جاء  والسياحة  النقل  قطاعي  في  الناشطة  المنشآت  دعم 
إيقاف   (2020) لسنة   (24) رقم  الدفاع  أمر  ألحكام  باالستناد  الصادر   (17)
2020، بحيث  أول  كانون  بداية  اعتبارا من  السابق  برنامج حماية بشكله 
مساهمة  بتمويل  للبرنامج  الجديد  الشكل  خالل  من  المؤسسة  تقوم 
صاحب العمل في برنامج استدامة، وبحيث تكون مدة البرنامج ستة أشهر 

تبدأ من كانون ثاني 2020 وتنتهي في نهاية شهر أيار لسنة 2021.

13,88 مليون دينار لشهر كانون  البرنامج حوالي  وقد بلغ إجمالي تكلفة 
أول لعام 2020 كانت مساهمة المؤسسة 5,5 مليون دينار، حيث استفاد 
من البرنامج  70,808 مؤمن عليه أردني عاملين في 4,139 منشأة عاملة 
النحو  بالعمل، توزعت على  المصرح لها  األكثر تضررًا وغير  القطاعات  في 

التالي  3,050 مؤمن عليه يعملون في 
بالعمل  لها  مصرح  غير  منشأة   621
ألف   978 حوالي  بلغت  إجمالية  بكلفة 
بينما   ،2020 أول  كانون  لشهر  دينار 
أردني  عليه  مؤمن   67,758 استفاد 
في  عاملة  منشأة   3,518 في  عاملين 
إجمالية  ، بكلفة  األكثر تضررًا  القطاعات 
لشهر  دينار  مليون   12,9 حوالي  بلغت 

كانون أول 2020.
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في  العاملين  حقوق  على  للمحافظة  جاءت  نفسك"  "اشمل  مبادرة   •
مظلة  تحت  بشمولهم  تقم  لم  والتي  لديها،  يعملون  التي  المنشآت 
استفادة  ضمان  على  المؤسسة  من  وحرصًا  االجتماعي،  الضمان 
المؤسسة  اتاحت  بحيث  توفرها.  التي  التأمينية  المنافع  من  العاملين 
المشمول  وغير  المنشآت  في  للعامل  اإللكتروني  موقعها  وعبر 
الطلب  يتقاضاه،  الذي  الحقيقي  أجره  غير  على  أو  االجتماعي  بالضمان 
وتاريخ  الشهري  بأجره  المؤسسة  وتزويد  االجتماعي  بالضمان  بشموله 
اجراءات  استكمال  ذلك  بعد  للمؤسسة  يتسنى  حتى  بالعمل  التحاقه 
محافظات  مختلف  على  الموزعة  التفتيش  فرق  خالل  من  شموله 
وحتى  انطالقها  بداية  منذ  المبادرة  لهذه  تقدم  وقد  المملكة.  وأرجاء 
نهاية عام 2020 (1,093) عامال بلغت نسبة الذكور منهم حوالي %74 

.%95 يقارب  ما  األردنيين  ونسبة 

أتاحت  إذ  "بادر"  مبادرة  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  أطلقت   •
إلى  القانون  بأحكام  المشمولة  غير  الخاص  القطاع  لمنشآت  المجال 
وحتى  نيسان  شهر  بداية  من  الممتدة  الفترة  خالل  بالشمول  المبادرة 
الضبط  محضر  أو  المبادرة  تاريخ  من  شمولها  ليتم  أيلول  نهاية 
االجتماعي  الضمان  مظلة  مد  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف  والتفتيش، 
حماية  توفير  على  المنشآت  وحث  العاملين  من  شريحة  ألكبر 

لديهم.  للعاملين  اجتماعية 

للضمان  العامة  المؤسسة  بين  االستراتيجية  الشراكة  إطار  في   •
المؤسسة  توجهات  ضوء  وفي  األردنية  المسلحة  والقوات  االجتماعي 
المؤسسة  وقعت  ومتقاعديها،  لمشتركيها  مساندة  خدمات  لتقديم 
العامة للضمان االجتماعي والمؤسسة االستهالكية العسكرية مذكرة 
الضمان  ومتقاعدي  لمشتركي  خاصة  ميزة  تقديم  الى  تهدف  تفاهم 
"حياك" حيث أتاحت المؤسسة  االجتماعي ، فاطلقت المؤسسة مبادرة 
الشرائية  حياك  بطاقة  بطلب  التقدم  والمتقاعدين  عليهم  للمؤمن 
عبر  تتم  التي  المشتريات  على  الحصرية  الخصومات  من  لالستفادة 

االستهالكية  المؤسسة  أسواق 
العسكرية، بحيث يتم تقديم خصم 
من  للسلع  المشتريات  قيمة  على 
وتصل  الشرائية،  البطاقة  خالل 
أال  شرط   ،%5 إلى  الخصم  نسبة 
تتجاوز قيمة المشتريات مبلغ قدرة 
100 دينÓÓÓÓار شهريÓÓًا، حتى وإن كانت 
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• في شهر تشرين ثاني عام 2020 اعتبرت المؤسسة أن حاالت اإلصابة 
في  العاملين  عليهم  المؤمن  لها  يتعرض  التي   19 كوفيد  بفيروس 
فيها  العدوى  انتقال  يثبت  التي  الطبية  والمختبرات  المستشفيات 
مهني  مرض  باعتبارها  عمل  اصابة  تعد  ألعمالهم  ممارستهم  اثناء 
االجتماعي.  الضمان  بقانون  الملحق  المهنية  االمراض  لجدول  وفقا 
الصحية  المرافق  في  يعمل  الذي  المصاب  بأن  المؤسسة  بينت  حيث 
حالة  كانت  إذا  الطبية  العناية  تكاليف  تتولى  المؤسسة  فان  الخاصة، 
المصاب تستدعي الدخول واالقامة في المستشفى وذلك وفقا ألسس 
عن  تعطله  فترة  أثناء  اليومية  للبدالت  باإلضافة  المؤسسة،  تحددها 
ويصدر  كلي  أو  جزئي  عجز  عنها  ينجم  التي  اإلصابة  حاالت  وفي  العمل. 
فتتكفل  المؤسسة،  في  المختصة  الجهات  عن  قرارات  فيها 
عن  الناجمة  الوفاة  حاالت  أما  له.  شهري  راتب  بتخصيص  المؤسسة 
المستحقون  الورثة  ويستحق  إصابيه  وفاة  فتعد  بالفيروس،  اإلصابة 
راتب شهري بنسبة 75% من األجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع 
المؤمن  يشمل  وهذا  االجتماعي،  الضمان  قانون  ألحكام  وفقا  اإلصابة 
الخاصة  الطبية  والمختبرات  المستشفيات  في  العاملين  عليهم 

والعامة.

إضافية  خدمات  لمتقاعديها   2020 عام  ثاني  تشرين  في  المؤسسة  أتاحت   •
الى  الفنادق باإلضافة  االقامة في عدد من  تتعلق بمنحهم أسعار تفضيلية على 
خصومات حصرية على أسعار باقي الخدمات التي تقدمها المرافق الفندقية بما 
تأتÓÓÓي  الخطوة  المؤسسة أن هذه  الطعام والشراب. وبينت  يشمل ذلك خدمات 

المؤمن  أو  المتقاعد  منها  ويستفيد  إضافية،  بخصومات  مشمولة 
بطاقة  على  الحصول  بطلب  تقدم  وقد  أسرته،  أفراد  من  واثنين  عليه 
 1,554 اصدار  تم   بحيث  2020 (5,618) شخÓÓÓص  حياك حتى نهاية عام 
منهم  الذكور  نسبة  كانت  االصدار  رسÓÓوم   بتسديÓد  قاموا  لمن  بطاقÓة 

 .%98 يقارب  ما  األردنيين منهم  88%، في حين بلغت نسبة  حوالي 

وتوجهاتها  سعيها  من  انطالقًا 
خاصة  وامتيازات  خدمات  لتقديم 
ضمÓÓÓÓÓÓن  وتنÓÓدرج  بمتقاعديهÓÓÓا 
التي  البرامÓÓÓÓÓÓÓÓج  من  مجموعÓÓÓÓÓÓة 
لتقدم  تباعًا  المؤسسة  ستطلقهÓا 
لمشتركي  حصريÓÓÓÓÓÓÓة  امتيÓÓÓازات 

االجتماعي. الضمان  ومتقاعÓÓÓÓÓÓÓدي 
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لتسهيل  العمل  وزارة  مع  والتعاون  بالتنسيق  المؤسسة  قامت   •
البالد  لمغادرة  بطلب  تقدموا  ممن  عليهم  المؤمن  معامالت  إنجاز 
شركة  مع  بالتعاون  مستحقاتهم  تحويل  عبر  حماية  منصة  خالل  من 
عدد  بلغ  وقد  مصر،   / القاهرة  بنك  خارجية  كحواالت  للصرافة  العالونة 
التحويالت التي قامت بها المؤسسة من خالل الشركة (7,852) حوالة 

 .2020 حتى نهاية عام 

المؤسسة  لفروع  المراجعين  الخدمة  متلقي  حماية  لغايات   •
كورونا  فايروس  انتقال  احتمالية  من  للحد  سعيها  وإطار  وموظفيها 
وزارة  توصيات  مع  متوافقًا  خاصًا  صحيًا  بروتوكوًال  المؤسسة  اعتمدت 
الفروع، حيث تقوم المؤسسة  أو أكثر في  الصحة في حال ثبوت إصابة 
الفرع  بتعقيم  والقيام  أكثر  أو  موظفيه  أحد  إصابة  الوارد  الفرع  بإغالق 

العاملين. جميع  لفحص  الوبائي  التقصي  فرق  وإرسال 

الذي  "رعاية"  برنامج   2020 عام  أول  كانون  في  المؤسسة  أطلقت   •
لالستفادة  األمومة  إجازة  بدل  على  الحاصالت  عليهن  للمؤمن  يسمح 
المنزل.  خالل  من  أو  الحضانة  دور  خالل  من  الطفل  رعاية  برنامج  من 
بتأمين  مشمولة  عاملة  امرأة  كل  منه  تستفيد  البرنامج  هذا  أن  حيث 
الحماية  نظام  نفاذ  بعد  األمومة  إجازة  تقع  أن  شريطة  األمومة 
أو أن تكون إجازة األمومة  (رعاية)  المرتبط بتأمين األمومة  االجتماعية 
أجرها  يزيد  ال  وأن  نفاذه،  بعد  تنتهي  ولم  النظام  سريان  قبل  بدأت 
شهريًا،  دينار   (1000) عن  األمومة  إجازة  بدء  عند  لالقتطاع  الخاضع 
قبل  أشهر  ستة  هي  رعاية  برنامج  من  االستفادة  مدة  تكون  بحيث 
سنوات،  الخمس  عنه  األمومة  إجازة  استحقت  الذي  طفلها  إكمال 
الحماية  وتوفير  الخاص  القطاع  في  العاملة  المرأة  دعم  بهدف  وذلك 
رعاية حتى  لبرنامج  تقدم  التي  الحضانات  بلغ عدد  لها، وقد  االجتماعية 
بنسبة  حضانة   (76) على  الموافقة  تم  حضانة   (94)  2020 عام  نهاية 

.%81
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اإلعالمي. المركز  أوًال: 

قام المركز اإلعالمي لدى المؤسسة خالل الجائحة (2020/12/31-2020/3/17) 
بنشر (112) بياًنا صحفًيا، خالل الجائحة باإلضافة إلى (418) استضافة تلفزيونية 
واتصاًال هاتفيًا، وبلغ عدد المنشورات على منصة "الفيس بوك" (272) منشورًا 
عدد  وبلغ  وتصميم،  توضيحية  صورة  و(152)  توعوي  فيديو   (17) إلى  إضافة 
اإلعالنات على المحطات اإلذاعية (606) إعالنًا، بينما كان العدد المعلن على 

القنوات الفضائية (458) إعالنًا. 

اإللكتروني. التحول  ثانًيا: 

وكان للتحول اإللكتروني األثر األبرز في تخطي األزمة؛ حيث دفعت أزمة كورونا 
المؤسسة العامة إلى المسارعة في إنجاز خطتها للتحول اإللكتروني ما جعلها 
تطلق عدًدا من الخدمات اإللكترونية في وقت قياسي لضمان سالمة المؤمن 
عليهم في محاولة لتقليل عدد زيارة المؤمن عليهم للفروع والمكاتب، فكان 
منصات  بإطالق  مترابطًا  الدفاع  أوامر  في  عليها  المنصوص  البرامج  إطالق 
العشر  للبرامج  منصات  عشرة  المؤسسة  فوفرت  لتوفيرها،  إلكترونية 
المعلن عنها في أوامر الدفاع (24،15،14،9). إضافة إلى توفير منصتين لتعليق 
العمل بتأمين الشيخوخة وتقديم طلب الحصول على الدعم العيني والمادي 

من اشتراكات تأمين األمومة. 

الصحي  الوضع  مع  لتتجاوب  إجراءاتها  بتحفيز  المؤسسة  سارعت 
الخاصة  الظروف  تقتضيه  بما  العمل  طريقة  مواءمة  خالل  من  الراهن 

يلي: بما  االستجابات  تلك  مالمح  أبرز  واتضحت  باألزمة، 

 تجاوب المؤسسة مع الوضع الصحي الراهن
بتعديل طريقة العمل
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الموحد. االتصال  مركز  ثالثًا: 

خدماتها  لتقديم  موحد  اتصال  مركز  بإنشاء  األزمة  بدء  منذ  المؤسسة  قامت 
لمتلقي الخدمة، إضافة إلى توفير رقم مرجعي على منصة التواصل االجتماعي 

(WhatsApp) إلرفاق الوثائق المتعلقة بالحصول على الراتب التقاعدي.   

مدار  وعلى  األسبوع  أيام  طوال  يعمل  أصبح  الذي  الموحد  االتصال  مركز  وأتاح 
الساعة المجال للمواطنين تقديم العديد من الخدمات من استقبال طلبات 
التقاعد، استقبال طلبات تعويضات الدفعة الواحدة، الحصول على إعانة مواد 
عينية لمن تجاوز سن السبعين، وتلقى مركز االتصاالت خالل الجائحة ما يقارب 
(952,496)  مكالمة وكانت النسبة األكبر منها في بداية الجائحة تحديًدا من 
اليومي  المعدل  بلغ  إذ   ،2020-5-31 تاريخ  وحتى   2020-3-17 تاريخ 
للكم  باالستجابة  االتصال  مركز  موظفو  وقام  مكالمة،   (9,220) للمكالمات 
الهائل من المكالمات، إذ بلغ معدل سرعة استجابة الموظف للمكالمات (28) 
(91.9%)، بينما كانت نسبة  المجاب عليها  المكالمات  ثانية، وبلغت نسبة 

المكالمات غير مجاب عليها (%8.1). 

كما أتاحت المؤسسة إمكانية تسجيل 
كما  إلكترونًيا،  مرة  ألول  المنشآت 
لحجز   منصة  المؤسسة  وأطلقت 
التباعد  لتحقيق  مسبقًا  المواعيد 
االجتماعي بين المراجعين حفاظًا على 
إلى  إضافة  وسالمتهم،  صحتهم 
الكتب  على  الحصول  خدمة  إطالقها  
األمر"  يهمه  لمن  "كتاب  الرسمية 
الموقع  خالل  من  واألفراد  للمنشآت 
منصة  إطالق  إلى  باإلضافة  اإللكتروني 
االشتراك االختياري التكميلي لمن علق 
جزئيًا  ُخفض  أو  الشيخوخة  تأمين 

بحقه.

والنفقات  والجهد  الوقت  وتقليص  المواطن  والعناء على  األعباء  ولتخفيف 
طلب  تقديم  خدمة  المؤسسة  أطلقت  خدماتها  ومتلقي  المؤسسة  على 
بأن  إلكترونيًا. علمًا  للمؤمن عليهم  الواحدة  الدفعة  الحصول على تعويض 
أما  اإللكترونية.  خدماتها  الستخدام  إرشادية  أدلة  بإطالق  قامت  المؤسسة 
عملية الحصول على راتب تقاعدي (شيخوخة ومبكر) فقد أصبحت العملية 

إلكترونية بالكامل وال تتطلب حضور المؤمن عليه إلى المؤسسة نهائيًا. 
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البنكية. التحويالت  رابعًا: 

للتحويالت  الحديثة  الوسائل  استثمار  بدون  ليكتمل  العمل  هذا  يكن  ولم 
المالية مثل المحافظ االلكترونية والحسابات البنكية االلكترونية والتي أثمرت 
بتحويل  المملكة  في  عامًال  بنكًا  عشر  وثماني  المركزي  البنك  مع  وبالتعاون 
المنافع التأمينية ومنافع البرامج الصادرة بموجب أوامر الدفاع إلى الحسابات 
البنكية للمستفيدين مباشرًة من خالل خدمة أيبانك أو المحافظ االلكترونية.
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بالمعلومات المزودة  الجهات 

المعلومات. إدارة نظم    -

المركز اإلعالمي.   -

-   إدارة الشؤون اإلدارية.

القانونية. والشؤون  القضايا  إدارة    -

العام. المدير  -  مكتب 

-  إدارة البحوث والدراسات.

الموحد. -  مركز االتصال 
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