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 .الملخص التنفيذي

ي، داعيًة العديد من التشريعات واالتفاقيات الدولية بحق الحصول على الضمان االجتماع تنادي

اج الثالثة )الحكومات، العمال، وأصحاب العمل( لبذل الجهود وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لمد مظلة أطراف اإلنت

 عامودياً الحماية االجتماعية وشمول كافة فئات المجتمع بالضمان االجتماعي، فضالً عن توسيع الشمول 

  جديدة. من خالل تطبيق تأمينات 

ء الضوء على نظام الضمان االجتماعي األردني وفي هذا السياق، جاءت هذه الدراسة بهدف إلقا

التشريعات واالتفاقيات الدولية توافقها مع ما جاءت به واإلصالحات التي تمت مؤخراً والتعرف على مدى 

. وتم إجراء هذه الدراسة وفق منهجية أعتمدت الناظمة ألعمال ومنافع الضمان االجتماعي حول العالم

لنصوص التشريعية لالتفاقيات الدولية التي تم في سياقها مقارنة بشكل رئيس على دراسة وتحليل ا

مدى استجابة نظام الضمان االجتماعي األردني واإلصالحات التي شهدها مؤخراً مع فحواها، وهي 

الخاص بالحقوق ( واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي ILOاتفاقيات منظمة العمل الدولية )

( المتوفرة لدى وزارة Secondary Data، إضافًة إلى الرجوع إلى البيانات )تصادية والثقافيةاالجتماعية واالق

نتائج الدراسة على  وجاءتالعمل والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي ومنظمة العمل الدولية. 

 النحو التالي: 

خراً أظهر نظام الضمان االجتماعي األردني وخاصًة في سياق اإلصالحات التي تمت مؤ -

العهد ( من 9المادة )( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و05( و)00) استجابًة إلى المادة

 . وهذا يتبين لنا من خالل ما يلي: الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية

o  0228في نهاية عام مد مظلة الضمان االجتماعي والتي باشرت به المؤسسة 

، حيث كان 0200منشآت التي توظف عامالً فأكثر مع نهاية عام لشمول كافة ال

 ( عمال فأكثر. 5الشمول قبل ذلك يقتصر على المنشآت التي توظف )

o  توسعة الشمول عامودياً( وهي: تأمين األمومة وتأمين تطبيق تأمينات جديدة(

 . التعطل عن العمل والتأمين الصحي

سياق اإلصالحات التي تمت مؤخراً استجابًة نظام الضمان االجتماعي وخاصًة في  أظهر -

 إلى االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهي: 

o  ،( والتي 020اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا للضمان االجتماعي

( فروع من الضمان االجتماعي، حيث جاء منسجماً في المقام 9تشتمل على )

عانة المرض، إعانة الشيخوخة، إعانة إصابات العمل، األول مع الفروع المتعلقة بإ

هذه مع إعانة العجز، وإعانة الورثة. كما وجاء نظام الضمان االجتماعي متسجيباً 

في الفروع المتعلقة بإعانة األمومة وإعانة البطالة التي من المتوقع أن االتفاقية 

نظام الضمان  . وفي هذا السياق، لم يأتي0200تدخل حيز التنفيذ في العام 

 عانة العائلية. االجتماعي األردني منسجماً مع الفروع المتعلقة بالرعاية الطبية واإل

o  أظهر نظام الضمان االجتماعي منذ تأسيسه استجابًة لالتفاقية المتعلقة

بالمساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان 

ن الضمان االجتماعي الحالي لم يميز بين (، حيث أن قانو118االجتماعي رقم )
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المؤمن عليه األردني والمؤمن عليه غير األردني من حيث الحقوق والواجبات. إال 

المؤمن عليه غير األردني أو ورثته الحق في  منحت( من القانون 104أن المادة )

الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بدالً من راتب تقاعدي إذا حقق الشروط 

 زمة. الال

لم يأتي نظام الضمان االجتماعي األردني منسجماً مع االتفاقية المتعلقة بإقامة نظام  -

(، حيث أن المؤسسة 157دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان االجتماعي رقم )

العامة للضمان االجتماعي لم توقع على اتفاقيات لتبادل المنافع مع أي من الدول العربية أو 

 التي تكثر فيها العمالة األردنية. األجنبية 

 وفيما يتعلق بمؤشرات سوق العمل األردني، أظهرت الدراسة ما يلي: 

%( من إجمالي عدد السكان                                    7.5نسبة السكان غير األردنيين ما يقارب ) تبلغ -
 . 0229كما في نهاية عام 

( 335.7) 0229ة األردنية الهاشمية كما في نهاية عام بلغ عدد العمالة الوافدة في المملك -

 %( من إجمالي القوى العاملة. 08.5ألف، مشكلين ما نسبته )

 %( لإلناث. 06.11%( مقابل )83.56وشكل الذكور من العمالة الوافدة ما نسبته ) -

%( من 70.5شكلت العمالة الوافدة من جمهورية مصر العربية الجزء األكبر بما نسبته ) -
 إجمالي العمالة الوافدة. 

 . 0229( ألف كما في نهاية عام 76.5بلغ إجمالي المنشآت التي توظف عمالة وافدة ) -

تركزت العمالة الوافدة في قطاع الزراعة والصيد وقطاع الخدمات االجتماعية والشخصية،  -

 %( على التوالي. 05.56%( و)07.16مشكلين ما نسبته )

بتراجع  0228 – 0225ألعداد العمال الوافدين خالل السنوات أخذت معدالت النمو السنوية  -
 %(. 02.7) 0229في عام  االرتفاع%(، إال أن هذا المعدل عاود 3.0-%، %8.0، 02.7)

%، بينما 58.19( 09 – 02بلغت نسبة األردنيين المتعطلين عن العمل ضمن الفئة العمرية ) -

%(. وهذا بدوره 18.23لفئة العمرية )شكلت نسبة العمال الوافدين الواقعين ضمن هذه ا
يستدعي استهداف هذه الفئة العمرية كمرحلة أولى في سياسة إحالل العمالة الوافدة 

 بالعمالة األردنية. 

 وفيما يتعلق بمؤشرات الضمان االجتماعي، أظهرت الدراسة أيضاً ما يلي: 

المشمولين  شكلت نسبة المؤمن عليهم غير األردنيين من إجمالي المؤمن عليهم -

%(. كما وبلغت نسبة المؤمن عليهم غير األردنيين إلى 00.77بالضمان االجتماعي )

 %(. 09.08إجمالي العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل )

شهدت محافظات العاصمة والزرقاء وأربد أعلى نسب شمول مؤمن عليهم غير أردنيين،  -

 %( على التوالي. 12.12)%(، 14.47%(، )62.74حيث بلغت نسب الشمول )

%( 11تركز المؤمن عليهم غير األردنيين في قطاع الصناعات التحويلية مشكلين ما نسبته ) -

 من إجمالي المؤمن عليهم غير األردنيين. 

دينار مشكلين ما  052تركز المؤمن عليهم غير األردنيين ضمن فئة األجر أقل أو يساوي  -

 يهم غير األردنيين. %( من إجمالي المؤمن عل55.78نسبته )
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(، حيث بلغ عددهم 35 -00تركز عدد المؤمن عليهم غير األردنيين ضمن الفئة العمرية ) -

 المؤمن عليهم غير األردنيين. %( من إجمالي 68.1( ألف مشكلين ما نسبة )67.3)

تركزت أعلى نسبة إصابات عمل بين المؤمن عليهم غير األردنيين في قطاع الصناعات  -

%(، من إجمالي إصابات عمل المؤمن عليهم غير األردنيين 10.07بما نسبة )التحويلية 

 ( ألف إصابة عمل تراكمياً. 52.1والبالغة )

 . %( من إجمالي المتقاعدين تراكيماً 0.15ما نسبته ) شكل المتقاعدين غير األردنيين -

%( من 12.07)( دينار بما نسبته 052 – 052تركز عدد المتقاعدين غير األردنيين ضمن فئة ) -

 إجمالي المتقاعدين غير األردنيين. 

بلغ متوسط نسبة نفقات المؤسسة على الرواتب التقاعدية للمتقاعدين غير األردنيين إلى  -

 . 0229 – 0222%( خالل الفترة 2.97إجمالي إيراداتها التأمينية حوالي )

 وتقدم الدراسة في نهايتها التوصيات التالية:

o ــراءات وا ــتئناف اإلج ــمان اس ــة الض ــى اتفاقي ــادقة عل ــة بالمص ــيرية المتعلق ــات التحض لترتيب

ــدنيا للضــمان االجتمــاعي، رقــم  ــايير ال ــدى 020االجتمــاعي )المع (، وخاصــًة كــون الوضــع ل

ــدة ونســبة  ــات الجدي ــث التأمين ــن حي ــي الســابق م ــه ف ــان علي ــا ك المؤسســة أفضــل مم

 المشمولين من المشتغلين. 

o مجال الضـمان االجتمـاعي  دولي للحفاظ على الحقوق فيتفاقية إقامة نظام التوقيع على ا

 (، لما له من أثر ايجابي على صـورة المؤسسـة علـى الصـعيد الـدولي. باإلضـافة إلـى057)

توقيع اتفاقيات لتبـادل المنـافع مـع مؤسسـات وهيئـات الضـمان االجتمـاعي  دراسة إمكانية

 التي تكثر لديها العمالة األردنية. 

o  ء وحـدة تنظيميـة تنعنـى باشـتراكات وحقـوق المـؤمن علـيهم األردنيـين إنشادراسة إمكانية

العاملين في الدولة التي يتم توقيع اتفاقية تبـادل منـافع معهـا واشـتراكات وحقـوق المـؤمن 

 عليهم الحاملين لجنسية هذه الدولة والعاملين على األراضي األردنية. 

o مستشفى )قبل وبعد الوضـع( للمـؤمن دراسة إمكانية تقديم خدمات الرعاية الطبية داخل ال

عليها التي تسـتحق بـدل إجـازة األمومـة، وذلـك مـن خـالل التـأمين الصـحي التـي تسـعى 

 المؤسسة إلى تطبيقه. 
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 الـفـصـل األول: اإلطـار الـعـام للـدراسـة. 

  .المقدمة 1.1

دي بها يعتبر حق الحصول على الضمان االجتماعي إحدى المبادئ الرئيسية التي تنا 

التشريعات الدولية الناظمة لسوق العمل ولقضايا الضمان االجتماعي، وعلى رأسها اإلعالن العالمي 

واالتفاقيات الصادرة والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لحقوق اإلنسان 

لقة بالضمان االجتماعي، ( والمتعInternational Labor Organizationعن منظمة العمل الدولية )

. وفي هذا 020ومن أبرزها اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا للضمان االجتماعي( رقم 

مجاال للشك بأن الضمان االجتماعي هو حق  عترف المجتمع الدولي بشكل ال يدعالسياق، فقد ا

 الشعور باألمان. كلإلنسان،  األساسيةأساسي يدخل ضمن المتطلبات 

حق في الحصول العلى الرغم من ذلك، مازال سكان العديد من دول العالم يفتقرون إلى و

الصادرة  التقاريرعلى مستويات كافية من الحماية االجتماعية. فعلى سبيل المثال، أظهرت عدد من 

 استفادوافي العالم من سكان الدول األكثر فقراً  %(02)من  لأقفقط نه بأمنظمة العمل الدولية  عن

شكل مد الحماية االجتماعية تحدياً أمام العديد من  وفي هذا السياق، .من الضمان االجتماعي

من حيث شمول الشرائح  ،دول العالم الناميفي وخاصة  مؤسسات وهيئات الضمان االجتماعي

تراوحت معدالت الشمول بمظلة  ،0223المستضعفة من السكان كالنساء وكبار السن. ففي العام 

من السكان  %(05( و)02)%الجتماعي في الدول النامية ذات الدخل المنخفض بين الضمان ا

العاملين ومعاليهم. وفي حين أن معظم الدول المتقدمة قد نجحت في تطبيق أنظمة ضمان 

 اجتماعي شاملة، إال أن العديد من الدول النامية ما زالت تفتقر لمثل هذه األنظمة. 

وثيقاً بالظروف  ذكر بأن الضمان االجتماعي يرتبط ارتباطاً وفي هذا الصدد، من الجدير بال

االقتصادية واالجتماعية الراهنة في الدولة، وال سيما تلك المتعلقة بمستوى الموارد المتاحة وحجم 

 السكان والقوى العاملة وتكوينهما والمستوى المعيشي وحاجات السكان. 

الضمان االجتماعي  أهميةالتأكيد على عيد مة االقتصادية والمالية العالمية لتاألز وجاءت

النمو المنصف والعدالة االجتماعية وينعيد االستقرار ينساهم في تحقيق باعتباره استثماراً اجتماعياً 

العدالة االجتماعية من  حول، أكد إعالن منظمة العمل الدولية 0228في وقت األزمات. ففي عام 

ي توفير الضمان االجتماعي للجميع بما في ذلك التدابير التزام الدول ف أهمية ولمة علىالعأجل 

لتوفير الدخل األساسي والحماية االجتماعية للجميع على النحو الذي يفضي إلى مواكبة سرعة 

التغييرات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية. وهذا بدوره أبرز مجدداً جدوى "الحملة العالمية 

ر التغطية للجميع" والتي أطلقتها منظمة العمل الدولية غداة الدورة بشأن الضمان االجتماعي وتوفي

% 82المثال، نرى أن ما يقارب على سبيل ف. 0220في عام  يالتاسعة والثمانين لمؤتمر العمل الدول

             % وتونس 62 بنسبةتليها مصر في ليبيا مشمولًة بالضمان االجتماعي من القوى العاملة 

                لمغرب ولبنان واليمن . بينما تراوحت نسب الشمول في كل من ا%13لجزائر % وا52حوالي 

 % من القوى العاملة. 15من المشتغلين % 52 ما يقارب األردنو
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 أهداف الدراسة.  1.1

في إطار اإلصالحات األخيرة التي نفذتها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في المملكة 

توصيات الدراسة االكتوارية السادسة ومخرجات الحوار  استجابًة إلىمية والتي جاءت األردنية الهاش

( سنوات مع كافة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني الممثلة ألطراف 3الوطني الذي دام ما يقارب )

ه اإلنتاج الثالثة )الحكومة، العمال، وأصحاب العمل( والقطاعات النسائية، برزت الحاجة إلى إجراء هذ

والتي تهدف إلى تسليط الضوء على إصالحات نظام الضمان االجتماعي األردني من منظور الدراسة 

تلك  الخصوص ، وعلى وجهألعمال ومنافع الضمان االجتماعي التشريعات واالتفاقيات الدولية الناظمة

ف هذه الدراسة وحقوق اإلنسان. وباإلضافة إلى ما تقدم، تهد (ILO) الصادرة عن منظمة العمل الدولية

 أيضاً إلى ما يلي: 

o تمت اإلصالحات التي و نظام الضمان االجتماعي األردني التعرف على مدى التوافق بين

الخاص بالحقوق والعهد الدولي  مع ما جاء به اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مؤخراً 

 .  االجتماعية واالقتصادية والثقافية

o  تمت اإلصالحات التي الضمان االجتماعي األردني ونظام التعرف على مدى التوافق بين

 ت به اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان االجتماعي.ما جاءمؤخراً مع 

o  التي تم تحليلها.  المعايير الدوليةاالتفاقيات وغير متوافقة مع التي ما زالت  الجوانبتحديد 

ردن في شمول العمال غير األردنيين وتمتعهم التركيز على تميز األ وبهدفمار، وفي هذا المض 

المنافع والمدفوعات الدورية إلى مواطنهم األصلية على الرغم من أن نقل بكافة الحقوق بما فيها 

قوم بعض األنظمة كما وت الدولية تجيز عدم نقل المنافع في حال عدم وجود اتفاقية بين الدول االتفاقيات

صرف المنافع الدورية. وبذلك فإن إبراز تلك الميزة في قانون ل تمرارلالساإلقامة في الدولة  باشتراط

الضمان االجتماعي األردني يدعم صورة األردن في المجتمع الدولي وتميزه عن كثير من الدول على 

محدودية موارده مما ينعكس إيجاباً على أولوية األردن في الحصول على أشكال الدعم الرغم من 

 ات الدولية والدول المناحة. المختلفة من المؤسس

هذا المنطلق، تم تحليل البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم غير األردنيين، بحيث يتم إعداد ومن 

العبء المادي واإلداري على المؤسسة كمؤشر في حساب  الستخدامهاقاعدة بيانات خاصة بهذه الفئة 

وعليه، تهدف الدراسة . المختلفةلدول مع ا اتفاقياتمنها في حال توجه المؤسسة لعقد  واالستفادة

  أيضاً إلى ما يلي: 

o  ،التعرف على الخصائص الديموغرافية للعمالة الوافدة في المملكة )النوع االجتماعي

 الجنسية، المحافظات، المنشآت التي توظف العمالة الوافدة، والقطاعات االقتصادية(.  

o غير ل والمتقاعدين وحاالت إصابات العمل التعرف على الخصائص الديموغرافية للمؤمن عليهم

، سنوات النوع االجتماعياألردنيين المشمولين بنظام الضمان االجتماعي األردني )

 ، المحافظات، فئة األجر الشهري، الفئة العمرية(. االشتراك، القطاعات االقتصادية

o غير األردنيين  التعرف على الخصائص الديموغرافية لحاالت صرف تعويض الدفعة الواحدة من

 . النوع االجتماعيحسب 
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  الدراسة.منهجية 1.1

دراسة وتحليل النصوص على بشكل أساسي  اعتمدتإجراء هذه الدراسة وفقاً لمنهجية  تم

واإلصالحات  في سياقها مقارنة نظام الضمان االجتماعي األردني تمالتشريعية لالتفاقيات الدولية التي 

والمتوفرة لدى وزارة  (Secondary Data)الرجوع إلى بيانات  تملى ذلك، باإلضافة إ التي تمت مؤخراً.

والتي تم  العمل وموقع المنار االلكتروني ومنظمة العمل الدولية والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 تحليلها في ضوء أهداف الدراسة. 

 

  . البيانات وتحليلها 1.1

( دراسة 0على تحليل البيانات والنتائج  وتحقيقاً ألهداف هذه الدراسة، تشتمل مرحلة

 (Discourse Analysis from Legal Perspective)في سياقها  تمالدولية التي التشريعات واالتفاقيات 

واإلصالحات التي قامت بها  التوافق بينها وبين وما جاء به نظام الضمان االجتماعيالتعرف على مدى 

وصفياً  ( التي تم الحصول عليهاSecondary Dataيل بيانات )( تحل0، وعلى المستوى الكلي المؤسسة

 ومن ثم الخروج بالنتائج والتوصيات للدراسة. 
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 الفصل الثاني: نظام الضمان االجتماعي في سياق التشريعات الدولية.

في يلقي هذا الفصل الضوء على اإلصالحات التي نفذها نظام الضمان االجتماعي األردني 

المتعلقة بالضمان االجتماعي أو التي تطرقت إلى الضمان االتفاقيات الدولية التشريعات و سياق

استعراض للتشريعات الدولية التي تناولت صراحًة حق الحصول على الضمان يلي وفيما  االجتماعي.

 : للجميع االجتماعي

 

 

لى أن لكل فرد في المجتمع ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ع05( و)00أكدت المادتين )

الحق في الحصول على الضمان االجتماعي وتأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل 

 على ما يلي: صراحةً  والشيخوخة. ونصت هاتين المادتين

العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية من ( 9جاءت المادة )كما و

مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، حيث أكدت هي األخرى على حق كل شخص في  متوائمةً 

المجتمع بالحصول على الضمان االجتماعي. ومن الجدير بالذكر بأن األردن صادق على هذا العهد في 

 .  وفيما يلي نص المادة المذكورة: 05/6/0226ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ  0975عام 

 (، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:11المادة )

 قلكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمان االجتماعي وفي أن تتحق

لة ومواردها الحقوق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي بما يتفق ونظم كل دو

 االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

 (، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:12المادة )

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على   .1

الصحة والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس 

والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة، وله  والمسكن

الحق في تأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل 

والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة 

  .عن إرادته

خاصتين، وينعم كل  ورعايةلألمومة والطفولة الحق في مساعدة   .2

لحماية االجتماعية سواء أكانت والدتهم ناتجة عن رباط األطفال بنفس ا

 شرعي أو بطريقة غير شرعية.

 

والعهـد  لعـالمي لحقـوق اإلنسـانفي سـياق اإلعـالن ا نظام الضمان 

 ة. يالدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقاف

 

 (، العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية:9المادة )

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي، بما في ذلك 

 التأمينات االجتماعية. 
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وخاصًة في سياق  ن التشريعين الدوليين، جاء نظام الضمان االجتماعي األردنيوفي ضوء هذي

 : على النحو التاليوذلك  مع فحوى هذه الموادبشكل كبير  اإلصالحات التي تمت مؤخراً منسجماً 

.)ً  أوالً: توسعة الشمول )أفقيا

ان االجتماعي الضم مؤسسات وهيئاتفي إطار منظومة الحماية االجتماعية التي تضطلع بها 

حول العالم على المستوى االجتماعي واالقتصادي، وخاصًة من حيث مد مظلة الحماية االجتماعية 

تشكل هاجساً لدى  وما زالتوالتي كانت 

 ة، عكفت المؤسسة على مواجهمنهاالعديد 

من خالل إطالق "مشروع توسعة  التحديهذا 

والذي يرمي  الشمول" على مراحل جغرافية

كافة المنشآت التي توظف عامالً شمول  إلى

             فأكثر بصرف النظر عن الجنسية مع نهاية 

التوزيع  (0رقم ). ويظهر الشكل 0200عام 

النسبي للمؤمن عليهم والفئة المستهدفة من 

%(. 05.62ين، حيث بلغت ما نسبته )المشتغل

أما فيما يتعلق بالفئة المتبقية والتي تشكل ما 

لتي تشتمل بشكل رئيس %( وا05نسبته )

على أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، فقد جاء قانون الضمان االجتماعي الجديد ليشمل هذه 

 ليصبح الشخص الطبيعي بدالً من العامل.  المؤمن عليه الفئة من خالل إعادة تعريف

قامت  ولم يقتصر سعي المؤسسة في هذا الصدد إلى توسعة الشمول اإللزامي فقط، بل   

أيضاً بتنفيذ العديد من المبادرات لتوسعة الشمول االختياري لألردنيين العاملين داخل وخارج المملكة من 

خالل مشروع سفير الضمان االجتماعي )مكتب الضمان االجتماعي المتنقل( والذي يقوم على شمول 

ة نفذت العديد من ذكر بأن المؤسسالعاملين في الخارج اختيارياً. وفي هذا السياق، ي المغتربيناألردنيين 

 مدار سنوات عملها كما يلي: علىمبادرات لمد مظلة الضمان االجتماعي ال

 (: شمول منشآت منتقاة. 0/0/0982المرحلة األولى ) -

 ( عامالً فأكثر. 52(: المنشآت التي يعمل بها )0/5/0982المرحلة الثانية ) -

مة والدوائر الحكومية )غير المشمولين (: المؤسسات العا0/00/0980المرحلة الثالثة ) -
 بنظام التقاعد المدني(. 

 (: البلديات والمجالس القروية. 0/0/0980المرحلة الرابعة ) -

 (: العاملين المدنيين في األجهزة العسكرية. 0/0/0981ة الخامسة )لالمرح -

 ( عمال فأكثر. 5(: المنشآت التي يعمل لديها )0/6/0987المرحلة السادسة ) -

(: جميع العاملين الجدد في قطاع الخدمة المدنية )العاملين 0/0/0995رحلة السابعة )الم -

 في القطاع الحكومي(. 

 (: جميع العسكريين الجدد في القطاع العسكري. 0/3/0223المرحلة الثامنة ) -

 (: الشمول التدريجي للمنشآت التي توظف عامالً فأكثر. 0/00/0228المرحلة التاسعة ) -
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: تو ً  إعادة تعريف المؤمن عليه. من خالل سعة الشمول ثانيا

اشتملت إصالحات نظام الضمان االجتماعي على إعادة تعريف المؤمن عليه ليصبح "الشخص 

بشكل أكبر مع اإلعالن العالمي  االستجابةالطبيعي" بدالً من "العامل". وهذا بدوره يمكن المؤسسة من 

مشمولة سابقاً بالضمان االجتماعي، مثل: ربات المنازل لحقوق اإلنسان من حيث شمول الفئات غير ال

  والعاملين لحسابهم الخاص.  وطالب الجامعات وأصحاب العمل

ً )تطبيق تأمينات جديدة(. : توسعة الشمول عاموديا ً  ثالثا

 تأمين التعطل عن العمل:  (1

 عطل عن العمل()تأمين الت، احتل تأمين البطالة األخيرة مع بداية األزمة المالية االقتصادية

صدارة األجندة السياسية في العديد من الدول، لما له من دور يلعبه في االستقرار االقتصادي وعكس 

معدالت البطالة في زمن األزمات االقتصادية. وتظهر  عند ارتفاعالدورة االقتصادية بشكل مباشر ال سيما 

مؤقتة بالتدابير الرامية إلى إرجاع الباحثين عن اإلعانات النقدية ال ربط عندالسابقة أنه  الدولية التجارب

الحيلولة دون تسربهم إلى االقتصاد غير من العمل إلى سوق العمل من خالل التوظيف والتدريب، يمكن 

تجربة األزمة المالية األسيوية  أظهرتالمنظم وإعادة انخراطهم في سوق العمل. وفي هذا السياق، 

 االقتصاديةماية الدخل الرسمية تلعب دوراً هاماً خالل األزمات بأن سياسات ح 0998 – 0997لعامي 

وتساعد على الحد من انتشار الفقر وتوخي المزيد من العدالة االجتماعية وتعزيز فرص االنتعاش 

 االقتصادي.  

البحرين تأمين البطالة  ومملكةتطبق كل من الجمهورية الجزائرية  وعلى صعيد الدول العربية،

تعتبر األخيرة من الدول الرائدة في المنطقة العربية التي زمنياً. و طل عن العمل، على التواليوتأمين التع

                    استحدثت تأمين التعطل عن العمل لديها قبل اندالع األزمة المالية واالقتصادية والتي جاءت 

 في سياق إصالح شامل لسوق العمل. 

%( في سوق العمل، حيث بلغت 00.9نسبة البطالة )شكلت  أما على الصعيد األردني،

( معدل البطالة 0يظهر الشكل رقم )%( بين اإلناث. 31.5%( مقارنًة مع )65.6نسبتها بين الذكور )

 (.0229 – 0221خالل الفترة ) لنوع االجتماعيالسنوية حسب ا
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المعدل العام الذكور اإلناث

ي في المملكة األردنية حات نظام الضمان االجتماعوعليه، أثمرت إصال

تطبيق تأمين التعطل عن العمل والذي تبلور في استحداث  عنالهاشمية 

فصل خاص تحت عنوان "تأمين التعطل عن العمل" في قانون الضمان 

ع أن تبلغ نسبة . ومن المتوق1212( لسنة 7االجتماعي المؤقت رقم )

%( من المشتغلين في المملكة، وذلك وفقاً 17المشمولين بهذا التأمين )

 .1229لبيانات المؤسسة كما نهاية 
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 : )بدل إجازة األمومة المدفوعة( تأمين األمومة (1

 ، وذلكلمرأة في سوق العملل االقتصادية مشاركةالدول العربية إلى تعزيز تسعى العديد من ال

على المستوى الكلي  لما له من أثر ايجابي على دعم دخل األسرة وتحقيق االستقرار االقتصادي

عمالة المرأة تتركز في القطاع العام، في حين بأن  من الدراسات المسحية وقد أظهرت العديد .للدولة

عزوف عدد من أصحاب العمل  ه قد يعزى إلىرها في القطاع الخاص أقل جاذبية. وهذا بدوتتبدو مشارك

عن توظيف المرأة ال سيما في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضالً عن توفر األمان واالستقرار الوظيفي 

تطبيق  وعليه، تبرز هنا الحاجة إلىفي القطاع العام.  –ضمان اجتماعي، تأمين صحي، إجازة أمومة  –

 تيساهم في إزالة العقبات أمام تشغيل المرأة وبالتالي رفع معدال الذيتأمين األمومة على النحو 

 . في سوق العمل مشاركتها االقتصادية

 وعلى الصعيد األردني،

شكلت نسبة مشاركة المرأة في 

شكلت كما و%(، 01.0سوق العمل )

 نسبة البطالة بين اإلناث ضعفها مقارنةً 

( 3ر. ويظهر الشكل رقم )مع الذكو

األردني حسب تركيب سوق العمل 

النوع االجتماعي كما في                   

بلغ معدل مشاركة . هذا و0229نهاية 

ديوان الخدمة  -المرأة في القطاع العام 

 -المدنية والمؤسسات والهيئات العامة 

%( في 07.0%( مقارنًة مع )00.6)

%( في 80.9%( مقارنًة مع )77.1ل مشاركة الرجال في القطاع العام )القطاع الخاص، بينما بلغ معد

  %( للذكور.91.7%( مقابل )5.3القطاع الخاص. كما بلغت نسبة أصحاب العمل اإلناث )

 

  

 

ومن الجدير بالذكر بأن التجربة األردنية في مجال استحداث تطبيق تأمين األمومة من التجارب الرائدة فـي 

دد من أوراق العمل التي تنقدم في مـؤتمرات منظمـة العمـل الدوليـة علـى وجـه التحديـد المنطقة كون ع

   تنظر إلى تأمين األمومة األردنية كمثال مرجعي يمكن أن يحتذى به.
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اشتملت إصالحات نظام الضمان االجتماعي في المملكة األردنية وعليه، 

الهاشمية على تطبيق تأمين األمومة والذي تبلور في استحداث فصل خاص 
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: التأمين الصحي.  ً  رابعا

 الرعاية يقدم الذي الصحي التأمين تطبق بعض أنظمة الضمان االجتماعي حول العالم برنامج

 والجزائر تونس - الحصر ال المثال سبيل على - الدول هذه ومن والمستحقين، عليهم مؤمنلل الصحية

 الدول هذه معظم تقوم الصحية، الرعاية تقديم وفعالية ديمومة على الحفاظ بهدفيا. ووكور والمغرب

 سبيل فعلى .الصحي التأمين نظام واستمرارية كفاءة رفع على تساعد اإلجراءات من جملة بتنفيذ

 العامل من المستحقة االشتراكات نسب حيث من والتعليمات القانون بتعديل األنظمة بعض تقوم المثال،

 الصحي الوعي مستوى رفع على تعمل وأخرى الصحي التأمين بنسبة المتعلقة ةً وخاص العمل وصاحب

 تطبيق من تبةالمتر النفقات وضبط تقليل وبالتالي األمراض نسب لتخفيض التأمين بهذا المشمولين لدى

لتشتمل على منح المؤسسة الضمان االجتماعي  وفي هذا السياق، جاءت إصالحات .الصحي التأمين

العامة للضمان االحتماعي الحق في تقديم الرعاية الصحية للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم 

 بشكل إنفرادي أو من خالل التعاون مع الجهات المعنية.

  

 

وقد صـادق  1956مند عام  (ILOمنظمة العمل الدولية )الهاشمية عضو في  نيةاألردالمملكة 

معاملة بين الوطنيين وغير الفي  بالمــساواةالخاصة  118اتفاقية منها االتفاقية رقم  24على  األردن

( اتفاقيات 8منظمة العمل الدولي عن وجود )مكتب  علنأ وقدي. ــاالجتماع الوطنيين في مجال الضمــان

عنى بقضايا الضمان االجتماعي وهي: اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا دولية صادرة عنه تن 

، اتفاقية المساواة في المعاملة )في مجال الضمان 0950( لسنة 020للضمان االجتماعي( رقم )

اتفاقية منافع  ،0961( لسنة 000، اتفاقية منافع إصابات العمل رقم )0960( لسنة 008االجتماعي( رقم )

( 032، اتفاقية منافع المرض والرعاية الطبية رقم )0967( لسنة 008العجز والشيخوخة والورثة رقم )

، اتفاقية حماية 0980( لسنة 057، اتفاقية المحافظة على حقوق الضمان االجتماعي رقم )0950لسنة 

. 0222( لسنة 083ية األمومة رقم )، واتفاقية حما0988( لسنة 068الوظيفة والحماية من البطالة رقم )

  مدىمدى  ( من حيث( من حيث057057، ، 008008، ، 020020سيتم تسليط الضوء في هذه الدراسة على االتفاقيات الرئيسية )سيتم تسليط الضوء في هذه الدراسة على االتفاقيات الرئيسية )وو

هذه هذه   معمعق نظام الضمان االجتماعي األردني، وخاصًة في سياق اإلصالحات التي تمت مؤخراً ق نظام الضمان االجتماعي األردني، وخاصًة في سياق اإلصالحات التي تمت مؤخراً توافتواف

  على المستوى الكلي، وذلك على النحو التالي: على المستوى الكلي، وذلك على النحو التالي:   االتفاقياتاالتفاقيات

 . 121والً: اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا للضمان االجتماعي( أ

راعت هذه االتفاقية التفاوت والتنوع في أنظمـة الضـمان االجتمـاعي حـول العـالم، بحيـث جـاءت 

( فروع من الضمان االجتماعي وهي: الرعاية الطبية، إعانة المرض، إعانة البطالة، إعانة 9مشتملًة على )

وخة، إعانة إصابات العمل، اإلعانة العائلية، إعانة األمومة، إعانات العجز، وإعانة الورثة. وفيما يتعلـق الشيخ

ه، بالمصادقة على هذه االتفاقية، فإنه ال يشترط من الدول المصادقة أن تقبل جميع الفروع المـذكورة أعـال

وفيمـا يتعلـق بمـدى توافـق نظـام بقبول ثالثة فروع كحد أدنى من أصـل تسـعة فـروع.  بل أنه يسمح لهم

 الضمان االجتماعي األردني مع هذه االتفاقية، تبين الدراسة ما يلي:

اتفاقيـات منظمـة العمـل في سـياق  نظام الضمان االجتماعي

 (.ILOالدولية )
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o  تطبـق المؤسسـة العامـة للضــمان االجتمـاعي فـي الوقــت الحـالي تـأمين الشــيخوخة

والعجــز والوفــاة وتــأمين إصــابات العمــل، وهمــا مــن التأمينــات األساســية الملزمــة فــي 

 االتفاقية. 

o  األجزاء المذكورة مع متوافقاً  0202( لسنة 7الضمان االجتماعي المؤقت رقم )جاء قانون

أدناه مـن هـذه االتفاقيـة والتـي تشـترط أن ال تقـل نسـبة المشـمولين بنظـام الضـمان 

%( من المشتغلين لتطبيق اإلجزاء التي يتم المصادقة عليهـا وفقـاً 52االجتماعي عن )

مشروع توسعة الشمول سـاهم بشـكل  كر بأنلفحوى االتفاقية. وفي هذا السياق، يذ

كبير في رفـع معـدالت الشـمول بالضـمان االجتمـاعي األردنـي خـالل الـثالث السـنوات 

 :0229كما في نهاية عام من المشتغلين %( 52.0)األخيرة لتصل إلى 

 ــاة ــأمين الشــيخوخة والعجــز والوف ــق بت ــوفر الجــزء المتعل ــث ت ــة ، مــن حي إعان

 الطبيعي، إعانة الورثة. الشيخوخة، إعانات العجز 

  إعانـة المـرض المهنـي، ، مـن حيـث تـوفر الجزء المتعلق بتأمين إصابات العمـل

بسـب إعانة إصابة العمل، إعانات العجز الناشئ عن إصابة عمل، إعانة الورثـة 

ــاة الناشــئة عــن إصــابة عمــل ــم ، الوف ــانون الضــمان االجتمــاعي ل ــم إال أن ق ــانون الضــمان االجتمــاعي ل إال أن ق

لطات المختصة لتـدري  المـؤمن لطات المختصة لتـدري  المـؤمن يشتمل على نص يبين التعاون بين السيشتمل على نص يبين التعاون بين الس

عليهم الذين أصيبوا بإعاقات نتيجة إصابة عمـل وعولجـوا للحصـول علـى عليهم الذين أصيبوا بإعاقات نتيجة إصابة عمـل وعولجـوا للحصـول علـى 

عمل مناس ، وهذا السياق يمكن تغطيـة هـذا البنـد بعقـد اتفاقيـات مـع عمل مناس ، وهذا السياق يمكن تغطيـة هـذا البنـد بعقـد اتفاقيـات مـع 

  الجهات المختصة.الجهات المختصة.

 إال أن قـانون الضـمان االجتمـاعي إال أن قـانون الضـمان االجتمـاعي ، الجزء المتعلق بتأمين التعطل عن العمل

المبالغ المدينة على المؤمن عليه مـن رواتبـه المبالغ المدينة على المؤمن عليه مـن رواتبـه اشتمل على جواز اقتطاع اشتمل على جواز اقتطاع 

وهذا لم يأتي منسجماً مـع هـذا االتفاقيـة مـن حيـ  وهذا لم يأتي منسجماً مـع هـذا االتفاقيـة مـن حيـ  التقاعدية الالحقة. التقاعدية الالحقة. 

   عدم المساس بالروات  التقاعدية. عدم المساس بالروات  التقاعدية. 

 وعلى وجه التحديد األحكام المتعلقة بدفع بدل  ،الجزء المتعلق بتأمين األمومة

ن الضمان االجتماعي لـم يـأتي ن الضمان االجتماعي لـم يـأتي قانوقانوإال أن إال أن   إجازة األمومة خالل فترة اإلجازة،

 بما يلي: بما يلي: ألحكام المتعلقة ألحكام المتعلقة مع امع امستجيباً مستجيباً 

  توفير خدمات الرعاية الطبيـة داخـل أو خـارل المستشـفى قبـل توفير خدمات الرعاية الطبيـة داخـل أو خـارل المستشـفى قبـل

ال بد من تسليط الضوء علـى أن ال بد من تسليط الضوء علـى أن   وهناوهنا. . وبعد الوضع للمؤمن عليهاوبعد الوضع للمؤمن عليها

علــى مسـتوك حكومــات علــى مسـتوك حكومــات   يكـونيكـون  االتفاقيــةاالتفاقيــةالمصـادقة علــى هـذا المصـادقة علــى هـذا 

أي بمعنـى أي بمعنـى   --  االتفاقيـةاالتفاقيـةمـن هـذا مـن هـذا ( ( 22وفقاً ألحكام المادة )وفقاً ألحكام المادة )  --  دولدولالال

وليس فقط علـى وليس فقط علـى   ةةيكون على مستوك الدوليكون على مستوك الدولبموادها بموادها   االلتزامااللتزامأن أن 

وعليه، فإن حكومة المملكـة وعليه، فإن حكومة المملكـة مستوك نظام الضمان االجتماعي. مستوك نظام الضمان االجتماعي. 

توفر خدمات رعاية األمومـة والطفولـة لكافـة توفر خدمات رعاية األمومـة والطفولـة لكافـة األردنية الهاشمية األردنية الهاشمية 

( سـنوات، وهـذا بـدورا ( سـنوات، وهـذا بـدورا 66النساء الحوامـل األطفـال لغايـة سـن )النساء الحوامـل األطفـال لغايـة سـن )

هـا علـى أنهـا ملتزمـة مـع هـا علـى أنهـا ملتزمـة مـع ييألردن ضمن الدول التي ُينظر إلألردن ضمن الدول التي ُينظر إليضع ايضع ا

   في حال المصادقة عليها. في حال المصادقة عليها. وذلك وذلك ، ، االتفاقيةاالتفاقيةهذا هذا 
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   حيـ  حـددتها ، حيـ  حـددتها مدة االنتفـاع بمنفعـة بـدل األمومـةمدة االنتفـاع بمنفعـة بـدل األمومـةللالحد األدنى الحد األدنى ،

ربــط ربــط ( أســبوعاً، إال أن قــانون الضــمان االجتمــاعي ( أســبوعاً، إال أن قــانون الضــمان االجتمــاعي 1122))  االتفاقيــةاالتفاقيــة

ل والتــي ل والتــي هــذا المــدة بقــانون العمــل األردنــي الســاري المفعــوهــذا المــدة بقــانون العمــل األردنــي الســاري المفعــو

  ( أسابيع. ( أسابيع. 1100حددها بـ)حددها بـ)

  الجزء المتعلق بإعانة الورثة، وخاصًة بعد اإلصالح الذي اشتمله قـانون الضـمان

االجتماعي المؤقت في منح حق الجمع بين أكثر مـن حصـة أو راتـب تقاعـدي 

 وحصة من وريث بما ال يتجاوز ثالثة أضعاف الحد األدنى للرواتب التقاعدية. 

 لمساواة بـين المـواطنين وغيـر المـواطنين فـي المعاملـة، الجزء المتعلق في ا

باستثناء السماح للمؤمن عليهم غيـر األردنيـين باالنتسـاال االختيـاري باستثناء السماح للمؤمن عليهم غيـر األردنيـين باالنتسـاال االختيـاري 

   أو شراء سنوات )ضم سنوات سابقة(.أو شراء سنوات )ضم سنوات سابقة(.

وعالوة على ذلـك، جـاء قـانون الضـمان االجتمـاعي منسـجماً أيضـاً مـع هـذا 

 االتفاقية من حي  الجوان  التالي: 

 ضرورة حصول المؤمن عليه على راتب تقاعدي عند وصـوله سـن  على التركيز

 ( سنة. 15الشيخوخة وله مدة اشتراك )

  ًمـع المعـدل العـام للـدخول بهـدف الحفـاظ  تعديل الرواتب التقاعديـة انسـجاما

ربـط الرواتـب حيـث اشـتمل القـانون علـى ، علــى القيمــة الشـرائية للرواتـب

للسنة السابقة أو متوسـط األجـور  التقاعدية بشكل سنوي مع معدل التضخم

 وذلك للحفاظ على قوتها الشرائية. 

 ــيه مــنح ــراضالحــق فــي  مالمــؤمن عل ــرارات المؤسســة  االعت ــة ق علــى كاف

 المتعلقة بحقوقهم. 

  وفقـاً تصنيف القطاعات االقتصادية للمنشآت المشـمولة بالضـمان االجتمـاعي 

الموحــد لجميــع  لمحلــق المرفــق باالتفاقيــة "التصــنيف الــدولي الصــناعيل

ــث انتهــت المؤسســة مــؤخراً مــن إعــادة تصــنيف  األنشــطة االقتصــادية"، حي

 القطاعات االقتصادية للمنشآت.

 ــراء ــاعي  إج ـــان االجتم ــي مؤسســات الضمـ ــة ف ــة الالزم الدراســات االكتواري

الدراسـات  ، حيث نـص قـانون الضـمان االجتمـاعي علـى إجـراء بشــكل دوري

 .ل دوري أو مـرة كل ثالث سنوات على األقلاالكتواريـة الالزمــة بشـك

 ـــاج الثالثـــة         : الحكومـــة فـــي إدارة الضـــمان االجتمـــاعي تمثيـــل أطـــراف اإلنت

 .  والعمال وأصحاب العمل

علـى أرض الدولـة المقدمـة للمنفعـة السـتمرار الحصـول  وتتيح االتفاقية للدول اشـتراط اإلقامـة 

تجاوزت هذا الشرط مـن خـالل تحويلهـا للرواتـب التقاعديـة قد المؤسسة إال أن على اإلعانة المستحقة، 

                                للمتقاعــــدين غيـــــر األردنيـــــين عنــــد عـــــودتهم إلـــــى مــــوطنهم األصـــــلي دون توقيـــــع اتفاقيـــــات 

 مع هذه الدول. 
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وضمن محور الرعاية الطبية، اشـتمل القـانون المؤقـت علـى مـادة تمـنح المؤسسـة الحـق فـي 

التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم من خـالل جهـة خارجيـة أو مـن خـالل  تطبيق

 المؤسسة. 

منسـجماً مـع الجـزء المتعلـق باإلعانـات منسـجماً مـع الجـزء المتعلـق باإلعانـات   القـانون المؤقـتالقـانون المؤقـتيـأتي يـأتي لـم لـم ومن جهة أخـرك، ومن جهة أخـرك، 

العائلية، كمـا نـص عليـه العائلية، كمـا نـص عليـه   اإلعانةاإلعانةالعائلية، حي  لم يشتمل القانون على مادة تنص على تأمين العائلية، حي  لم يشتمل القانون على مادة تنص على تأمين 

  السابق.السابق.  القانونالقانون

وعلى صعيد المصادقة على هذه االتفاقية، فإن حكومة المملكة األردنية الهاشـمية ال تـزال مـن   

م تصـادق علـى هـذه االتفاقيـة رغـم اتخاذهـا لإلجـراءات التحضـيرية والتنسـيق مـع الجهـات لالدول التي 

    المعنية في هذا الصدد.

ً: اتفاقية بشأن المساواة في المعاملة بين الو طنيين وغير الوطنيين في ثانيا

 (. 117مجال الضمان االجتماعي )

عـن منظمـة العمـل الدوليـة لضـمان المسـاواة فـي حـق  0960جاءت هذه االتفاقية الصادرة عام 

حكومـة  وقد صـادقت. الوطنيين وغير الوطنيين الحصول على منافع الضمان االجتماعي بين المؤمن عليهم

وهـي مـن الـدول الرائـدة التـي بـادرت  7/3/0963ه االتفاقيـة بتـاريخ المملكة األردنية الهاشمية على هـذ

وفيما يتعلق بمدى توافق نظام الضمان االجتماعي األردنـي مـع هـذه االتفاقيـة، تبـين الدراسـة مـا بذلك. 

 يلي:

o ( ــادة ــت الم ــم )1نص ــت رق ــاعي المؤق ــمان االجتم ــانون الض ــن ق ــنة 7/أ( م               0202( لس

القانون تسري على كافة المؤمن عليهم المشمولين ممـن ال تقـل                  على أن أحكام هذا 

. وبهـذا، جـاء نظـام الضـمان دون التمييـز بسـب  الجنسـيةدون التمييـز بسـب  الجنسـية( سنة 06أعمارهم عن )

االجتماعي األردني منسجماً مع هذه االتفاقية من حيث عدم التمييز بين المؤمن عليه 

األردني والمؤمن عليه غير األردنـي فـي الحقـوق وااللتزامـات المترتبـة بموجـب أحكـام 

 القانون. 

o  ،نص علـى والتـي تـالمؤقـت ( من القانون 021المادة )تجد الدراسة بأن من جهة أخرى

عـدي أو علـى السماح للمؤمن عليه غير األردني االختيار بـين الحصـول علـى راتـب تقا

    لى حد ما مع أحكام هذه االتفاقية.تتعارض إتعويض الدفعة الواحدة 

: اتفاقية إقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان  ً ثالثا

 (.   127االجتماعي )

والمنـافع حقوق العن منظمة العمل الدولية للحفاظ على  0950عام  جاءت هذه االتفاقية الصادرة

ــدنيا للضــمان المكتســبة للمــؤمن علــيهم والتــي نصــت عليهــا  ــة الضــمان االجتمــاعي )المعــايير ال اتفاقي

(  في حال انتقالهم من دولة إلى أخرى أو في حال عودتهم إلى موطنهم األصـلي، 020االجتماعي، رقم 

يـذكر بـأن المملكـة وان مسـتقبله التقاعـدي وحريـة رجوعـه أو انتقالـه لعمـل  خـر. حيث يشعر العامل بأم

وفيما يتعلق بمدى توافق نظام الضمان االجتمـاعي األردنية الهاشمية لم تصادق بعد على هذه االتفاقية. 

 األردني مع هذه االتفاقية، تبين الدراسة ما يلي:
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o ــين المؤسســة العامــة للضــمان االجتمــاعي وأي مؤسســة أو هيئــة ضــمان  ال يوجــد ب

 اجتماعي أخرى اتفاقية حول تبادل المنافع. 

o  حالياً على دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المنافع مع مؤسسات المؤسسة تعمل

 وهيئات الضمان االجتماعي التي تكثر لديها العمالة األردنية. 
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قاعدون غير األردنيين                      الفصل الثال : المؤمن عليهم والمت

 )التحليل والنتائج(. 

لمــؤمن علــيهم الديموغرافيــة لخصــائص اليهــدف هــدا الفصــل مــن الدراســة إلــى التعــرف علــى 

)إصابات عمل وتعويض دفعة واحدة( غير األردنيين وتحليلها وصفياً، باإلضافة إلى  1والمنتفعين والمتقاعدين

. واشــتملت عمليــة 0229 – 0222غيــر األردنيــين خــالل الفتــرة  مينيــة للمــؤمن علــيهتحديــد النفقــات التأم

 لبيانات على الجوانب التالية:لالتحليل الوصفي 

 أوالً: مؤشرات سوق العمل األردني. 

 هامـاً  دوراً  والتعليمية والسياسية والديمقراطية واالجتماعية االقتصادية والظروف المتغيرات تلعب

 عـن العاملـة القـوى عـرض زيـادة الـى بمجملهـا أدت التي األردني العمل سوق خصائص على التأثير في

 كـان حيـث النسـبي باالسـتقرار البطالـة اتسـمت وقـد البطالـة معدالت ارتفاع الى أدى مما عليها الطلب

. وعلى صعيد العمالة الوافـدة، فقـد بلـغ عـدد العمـال األخيرة الخمس السنوات خالل% 01 حوالي معدلها

مـن إجمـالي القـوى )%18.5( ألـف، مشـكلين مـا نسـبته )335.7وافدين الحاصلين على تصاريح عمـل )ال

 .  2009العاملة )أردنيين وغير أردنيين(، كما في نهاية عام 

منافســة للعمالــة األردنيــة فــي بعــض القطاعــات  وفــي الوقــت الــذي تعتبــر فيــه العمالــة الوافــدة

. كذلك فإن جانباً كبيـراً مـن ةأي أنها ليست إحاللي ملة في بعضها اآلخراالقتصادية، إالّ أنها تعتبر عمالة مك

هذه العمالة تعمل في ظـل شـروط عمـل صـعبة ال تقبـل بهـا العمالـة األردنيـة، إذ يعمـل غـالبيتهم بـأجور 

 .متدنية، وساعات عمل طويلة

 . النوع االجتماعيتوزيع العمالة الوافدة حس   (1

( 1، ويظهـر الشـكل رقـم )( ألف عاملـة وافـدة55( ألف مقابل )280.5ر )بلغ عدد العمال الوافدين الذكو

 .  0229التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب النوع االجتماعي، كما في نهاية 

 

 

                                                                 

 تعني الحاصلين على منافع إصابات العمل وتعويض الدفعة الواحدة من المؤمن عليهم غير األردنيين.  1
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 توزيع العمالة الوافدة حس  الجنسية.  (1

ــى نســبة مــن إجمــال ــدة المصــرية أعل ــة الواف ــدين، حيــث بلغــت  يشــكلت العمال العمــال الواف

%(. وعلــى صــعيد العمالــة 1.9) فــي حــين شــكلت العمالــة العربيــة مــن بــاقي الــدول العربيــة %(،71.5)

%(، مـن 6.2%(، يليها العمالة السيريالنيكية )8األجنبية، فقد احتلت العمالة األندونيسية المرتبة األولى )

 %( من اجمالي العمالة الوافدة في المملكة. 4.3) ثم العمالة الفلبينية

 ة الوافدة حس  المحافظات. توزيع العمال (1

العمالـة  ي%( مـن إجمـال52.97تتركز العمالة الوافدة فـي العاصـمة عمـان مشـكلًة مـا نسـبته )

%(، 10.25%(، محافظـة الزرقـاء )11.54الوافدة، في حين شكلت العمالـة الوافـدة فـي محافظـة البلقـاء )

لوافـدة فـي كـل مـن العقبـة وعجلـون %(. وفي المقابل، تركزت أدنى نسب العمالة ا9.99ومحافظة أربد )

( التوزيــع 5%( علــى التــوالي. ويظهــر الشــكل رقــم )0.76%(، و)0.68%(، )0.62والطفيلــة، حيــث بلغــت )

 :  0229النسبي للعمالة الوافدة حسب المحافظات، كما في نهاية عام 

 

%( 7.5( ألـف مشـكلين مـا نسـبته )450.5وبلغ عدد السكان غير األردنيين ما يقارال )

 .  ن إجمالي عدد سكان المملكةم

 . التي توظف عمال وافدين المنشآتتوزيع العمالة الوافدة حس   (1

، 0229( ألـف فـي عـام 76حيث بلغ إجمالي عدد المنشـآت التـي توظـف عمالـة وافـدة حـوالي )

%( من إجمالي عدد هذه المنشـآت. ويظهـر الجـدول التـالي توزيـع 97شكل القطاع الخاص منها حوالي )

 منشآت التي توظف عمالة وافدة حسب القطاع: عدد ال

 عدد المنشآت القطاع

 1,985 القطاع العام

 74,393 القطاع الخاص

 24 مختلط

 15 تعاوني

 35 أخرك

 76,452 المجموع
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ً لتصنيف وزارة ت (2 وزيع العمالة الوافدة حس  القطاعات االقتصادية )وفقا

 العمل(. 

 

بي للعمالة الوافدة حسب النشـاط االقتصـادي وفقـاً لتصـنيف ( التوزيع النس6يظهر الشكل رقم )

 ، وجاءت النتائج على النحو التالي: 0229وزارة العمل لعام 

o ( ألـف بمـا 92.2) تركز عدد العمال الوافـدين فـي قطـاع الزراعـة والصـيد، حيـث بلـغ عـددهم

ــة الوافــدة، يليــه قطــاع الخــدمات االجت27.46) نســبته ماعيــة %( مــن أجمــالي عــدد العمال

( ألف مشكلين ما نسـبته 85.8والشخصية، حيث بلغ عدد العمال الوافدين في هذا القطاع )

 %( من أجمالي العمالة الوافدة. 25.56)

 (: 2005 – 2009معدل النمو في أعداد العمال الوافدين خالل الفترة ) (6

 

، حيـث 0229 – 0225( معدل النمو في أعداد العمال الوافـدين خـالل الفتـرة 7بيبن الشكل رقم )

إلـى  0225( ألـف فـي عـام 260.4حيث أرتفع عدد العاملين الوافدين والحاصلين على تصـاريح عمـل مـن )

تراجعـاً فـي  %(. كمـا ويبـين الشـكل6.6، بمتوسـط معـدل نمـو سـنوي بلـغ )0229( ألف في عام 335.7)

مقارنـة  0229د األرتفاع في عام ، إال أن هذا المعدل عاو2005 – 2008معدالت النمو السنوية خالل الفترة 

 انحداراً في معدل نمو العمالة الوافدة.  Trend Lineمع الفترة السابقة، ويظهر اإلتجاة العام 
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مقارنة بين العمالة الوافدة والمتعطلين عن العمل األردنيين حس  الفئة  (7

 العمرية. 

 

العمـل والعمالـة الوافـدة حسـب ( التوزيع النسبي لألردنيين المتعطلين عن 8يظهر الشكل رقم )

الفئة العمرية وذلك بهدف التعرف على الفئة العمرية التـي تتركـز فيهـا العمالـة الوافـدة وتلـك التـي يتركـز 

تظهر الدراسة بأن الفئة العمرية التـي تشـهد النسـبة األعلـى مـن وفيها األردنيين المتعطلين عن العمل. 

(، حيـث بلـغ نسـبة األردنيـين 20-29متعطلـين عـن العمـل هـي )حيث تركز العمالـة الوافـدة واألردنيـين ال

%( للعمالة الوافدة. وعليـه، فـإن 48.03%( مقابل )58.49المتعطلين عن العمل ضمن هذه الفئة العمرية )

من الضرورة بمكان العمل على إيجـاد سياسـات و ليـات لـدعم تشـغيل األردنيـين المتعطلـين عـن العمـل 

(. في هذا السياق، مـن الجـدير بالـذكر 20-29افدة وخاصًة ضمن الفئة العمرية )واحاللهم مكان العمال الو

 جـودبأن نسبة العمالة الوافدة تشكل ضعفي نسـبة البطالـة بـين األردنيـين األمـر الـذي قـد يعـزى إلـى و

 الفــرص قبــول عــن عمــل عــن البــاحثين األردنيــينبعــض  عــزوف فــي المتمثلــة الســلوكية البطالــة ظــاهرة

 مـن محددة شريحة تشمل هيكلية بطالة ووجود (العيب ثقافة( لها الدونية والنظرة السوق في المعروضة

 .المعروضة الوظائف مع مؤهالتهم تتناسب ال الذين المتعلمين فئة في تتمثل األردنية العاملة القوى
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ً: مؤشرات الضمان االجتماعي للمؤمن عليهم غير األردنيين.   ثانيا

ء بإستعراض التوزيع النسبي للمؤمن عليهم غير األردنيين الفعاليين كما فـي نهايـة يبداً هذا الجز

 والتعرف على الخصائص الديموغرافية لهم كما يلي:  0229عام 

توزيع المؤمن عليهم غير األردنيين حس  المحافظات كما في نهاية عام  (1

1229 .  

 

حسب تراكمياً  األردنيين غيرللمؤمن عليهم ( التوزيع النسبي 9يظهر الشكل رقم )

 ، حيث يتبين من الشكل من يلي:0229كما في نهاية عام المحافظات 

  ،شهدت محافظات العاصمة والزرقاء وأربد أعلى نسب شمول مؤمن عليهم غير أردنيين

%( على التوالي. وهذا قد 12.12%(، )14.47%(، )62.74حيث بلغت نسب الشمول )

( في محافظتي QIZاطق الصناعية المؤهلة )يعزى بشكل رئيس إلى وجود المن

 الحرة في محافظة الزرقاء.  والمنطقةالعاصمة واربد 

 إجمالي أعداد المؤمن عليهم هذا، وبلغ

( 08.0( ألف و)82الذكور ) األردنيينغير  الفعالين

( 02ألف مؤمن عليها. ويظهر الشكل رقم )

                    التوزيع النسبي للمؤمن عليهم غير األردنيين       

 : 0229حسب النوع االجتماعي لعام 

بلغت نسبة المؤمن عليهم غير األردنيين 

بالضمان االجتماعي إلى إجمالي  المشمولين

 .0229كما في نهاية عام %( 29.28العمالة الوافدة )
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 التوزيع النسبي للمؤمن عليهم غير األردنيين حس  النشاط االقتصادي.  (1

 

حسب  عليهم غير األردنيين تراكمياً لمؤمن ا لعدد ( التوزيع النسبي00رقم )يظهر الشكل 

أعداد المؤمن عليهم غير األردنيين في قطاع الصناعات التحويلية، حيث  تتركز ثالنشاط االقتصادي، حي

المؤمن عليهم غير األردنيين، يليه من إجمالي  %(11)بما نسبته  عليهمؤمن  ( ألف43.2بلغ عددهم )

( ألف مشكلين ما 9.3ألف و) 12.9)اإلنشاءات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، حيث بلغ عددهم ) قطاع

%( على التوالي. وفي هذا السياق، ال بد من تسليط الضوء على أن هذه 9.55%( و)13.16نسبته )

 الفئة هي األكثر تعرضاً إلصابات العمل.    

س  فئة األجر الشهري التوزيع النسبي للمؤمن عليهم غير األردنيين ح (1

( الخاضع ً  . )تراكميا

 

حسب المؤمن عليهم غير األردنيين تراكمياً  لعدد ( التوزيع النسبي00يظهر الشكل رقم )

دينار(، 150ضمن أجر )أقل أو يساوي عليهم غير األردنيين مؤمن التركز عدد حيث ، فئة األجر الشهري

المؤمن عليهم غير %( من إجمالي 55.78ه )بما نسبت همؤمن علي( ألف 15.8)حيث بلغ عددهم 

( ألف 01( ألف و)06.9( حيث بلغ عددهم )322 – 022( و)022 – 052األردنيين تراكمياً، يليها فئة األجر )

 %( على التوالي. 01.33%( و)07.06بما نسبته )
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 التوزيع النسبي للمؤمن عليهم غير األردنيين حس  الفئة العمرية.  (1

 

تراكمياً حسب الفئة للمؤمن عليهم غير األردنيين ( التوزيع النسبي 03) يظهر الشكل رقم

(، حيث بلغ عددهم 35 -00تركز عدد المؤمن عليهم غير األردنيين ضمن الفئة العمرية )العمرية، حيث 

 المؤمن  عليهم غير األردنيين. %( من إجمالي 68.1( ألف مشكلين ما نسبة )67.3)

 . 1229 – 1222عليهم غير األردنيين خالل  معدل النمو في عدد المؤمن (2

 

( معـــدل النمـــو فـــي أعـــداد المـــؤمن علـــيهم غيـــر األردنيـــين خـــالل                           01بيـــبن الشـــكل رقـــم )

( ألـف فـي عـام 98.0إلـى ) 0222( ألـف فـي عـام 32.7، حيـث أرتفـع عـددهم مـن )0229 – 0222الفترة 

تراجعـاً فـي معـدالت النمـو السـنوية  %(. كما ويبـين الشـكل01.7، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ )0229

انحداراً في معدل نمـو أعـداد المـؤمن علـيهم غيـر  Trend Lineحيث يظهر اإلتجاة العام  خالل هذه الفترة،

. وهذا قذ يعزى إلى أثر األزمة المالية العالمية األخيـرة ومـا لهـا مـن أثـر 0229 0225خالل الفترة  األردنيين

االستثمارات الخارجية وزيادة تكاليف المعشية في المملكة وتكاليف مدخالت اإلنتاج )زيـادة األجـور(، على 

 وإنخفاض في العمالة الوافدة في المملكة على المستوى الكلي. 
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ً: مؤشرات الضمان االجتماعي لحاالت إصابات العمل للمؤمن عليهم  ثالثا

 . وتعويض الدفعة الواحدة غير األردنيين

التوزيع النسبي لحاالت إصابات العمل للمؤمن عليهم غير األردنيين حس   (1

 النشاط االقتصادي. 

 

ــم ) ــر الشــكل رق ــواردة 05يظه ــيهم وال ــؤمن عل ــل للم ــابات العم ــاالت إص ــع النســبي لح ( التوزي

حسب النشاط االقتصادي، حيث تركز أعلـى نسـبة إصـابات عمـل  للمؤسسة )نموذج إشعار إصابة عمل(

( ألـف إصـابة عمـل 00.3ؤمن عليهم غير األردنيين في قطاع الصناعات التحويلية حيث بلغ عددها )بين الم

( ألـف إصـابة عمـل مشـكلًة مـا 00.8%(، يليه قطاع اإلنشاءات حيث بلغ عدد اإلصابات )10.07بما نسبة )

ألف إصابة عمـل ( 52.1%( من إجمالي إصابات عمل المؤمن عليهم غير األردنيين والبالغة )03.53نسبته )

تراكمياً. وهذا قد يعزى إلى كون هذه القطاعات هي المستقطب األكبر للعمالـة الوافـدة، حيـث ال تتطلـب 

 (.   blue-collar workersمهارات عالية أو خبرات مسبقة )

وفي هذا المضمار، يذكر بأن عدد اإلصابات التـي لـم تعتبرهـا المؤسسـة )إصـابة عمـل( قـد بلـغ 

%( مـن إجمـالي إصـابات العمـل للمـؤمن علـيهم غيـر األردنيـين. وشـكلت 02.66نسـبته ) ( ألف، بما5.3)

 العمل. %( من إجمالي إصابات 69.60ما نسبته ) (اكثر من ثالثة ايام)شافية ال إصابات العمل
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للمؤمن عليهم غير األردنيين  صرف تعويض الدفعةالتوزيع النسبي لحاالت  (1

 . النوع االجتماعيحس  

 

( التوزيع النسبي لحاالت صرف تعويض الدفعة الواحدة غير األردنيين 06يظهر الشكل رقم )

تعويض  على حسب النوع االجتماعي، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم الذكور غير األردنيين الحاصلين

ا ( مؤمن عليها غير أردنية بم37,045%( مقابل )73.33( مشكلين ما نسبته )113,145الدفعة الواحدة )

%(، علماً بأن العدد اإلجمالي للمؤمن عليهن غير األردنيين الحاصلين على تعويض الدفعة 24.67نسبته )

 (.  150,190الواحدة تراكمياً بلغ )

حاالت ( النسبة السنوية لنفقات المؤسسة على 07وفي هذا السياق، يظهر الشكل رقم )

، حيث بلغ متوسط تلك 2009 – 2000الفترة  إلى إجمالي إيراداتها خالل صرف تعويض الدفعة الواحدة

 %( خالل هذه الفترة: 2النسبة )
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ً: مؤشرات الضمان االجتماعي للمتقاعدين غير األردنيين.   رابعا

يز بـين المـؤمن علـيهم األردنيـين والمـؤمن علـيهم غيـر األردنيـين مـن حيـث يفي إطار عدم التم

( ألف مـؤمن عليـه غيـر أردنـي 0.9ضمان االجتماعي، فقد حصل )الحقوق وااللتزامات وفقاً ألحكام قانون ال

)عجز طبيعي، عجز ناشئ عن إصابة عمل، شيخوخة، وفاة طبيعية، وفاة ناشـئ عـن  على راتب تقاعدي

ويقــدم هـذا الجـزء مــن  .تراكميـاً %( مـن إجمــالي المتقاعـدين 0.15، مشـكلين مــا نسـبته )إصـابة عمـل(

 وفقان للمتغيرات التالية: تراكمياً ي للمتقاعدين غير األردنيين الدراسة استعراضاً للتوزيع النسب

 التوزيع النسبي للمتقاعدين غير األردنيين حس  نوع الرات  التقاعدي.  (1

 

نوع الراتب حسب تراكمياً  األردنيينغير  للمتقاعدين( التوزيع النسبي 06يظهر الشكل رقم )

د المتقاعدين غير األردنيين ضمن فئة رواتب تقاعد ، حيث تركز عد0229كما في نهاية عام التقاعدي 

%( من 58.65( ألف متقاعد مشكلين ما نسبته )0.7حيث بلغ عددهم )الوجوبي والمبكر،  الشيخوخة

( 892إجمالي المتقاعدين غير األردنيين. وبلغ عدد المتقاعدين غير األردنيين من فئة التقاعد المبكر )

( التوزيع النسبي للمتقاعدين غير األردنيين 07ظهر الشكل رقم )( متقاعد شيخوخة. وي709مقابل )

 حسب النوع االجتماعي: 
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النسبة السنوية لنفقات المؤسسة على الرواتب  (07رقم )وفي هذا السياق، يظهر الشكل 

ة ، حيث بلغ متوسط تلك النسب0229 – 0222التقاعدية لغير األردنيين إلى إجمالي إيراداتها خالل الفترة 

 %( خالل هذه الفترة: 2.97)

 

وعند قسمة إجمالي الحواالت السنوية للمؤسسة للمتقاعدين غير األردنيين                               

على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الجاري خالل تلك الفترة، نجد  0229 – 0222خالل الفترة 

( مواطن 896عدية كانت تعادل متوسط الدخل السنوي لحوالي )أن المبالغ المحولة على شكل نفقات تقا

بمتوسط معدل  ،0229( فرداً في عام 03036ليرتفع تدريجياً حتى يصل إلى حوالي ) 0222)فرد( في عام 

 (: 08كما يظهر في الشكل رقم )( فرداً 00نمو سنوي )
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التقاعدي  التوزيع النسبي للمتقاعدين غير األردنيين حس  قيمة الرات  (1

 المستحق. 

 

( التوزيع النسبي للمتقاعدين غير األردنيين حسب قيمة الراتب التقاعدي 09يظهر الشكل رقم )

%( والبالغ 12.07( دينار بما نسبته )052 – 052المستحق، حيث تركز عدد المتقاعدين ضمن فئة )

في المرتبة األخيرة، حيث  فأكثر( 522( ألف متقاعد. وجاءت شريحة الراتب التقاعدي )0.0عددهم )

 %( من إجمالي المتقاعدين غير األردنيين. 00.90حظيت بما نسبته )

 التوزيع النسبي للمتقاعدين غير األردنيين حس  القطاعات االقتصادية.  (1

 

( التوزيع النسـبي للمتقاعـدين حسـب النشـاط االقتصـادي وفقـاً، وجـاءت 02يظهر الشكل رقم )

 لي: النتائج على النحو التا

o  تركــز عــدد المتقاعــدين غيــر األردنيــين فــي قطــاع اإلدارة العامــة والــدفاع المــدني والضــمان

%( مــن أجمــالي عــدد 30.97( متقاعــد بمــا نســبة )831االجتمــاعي، حيــث بلــغ عــددهم )

ــغ العــدد فــي هــذا القطــاع ) ــث بل ( 630المتقاعــدين، يليــه قطــاع الصــناعات التحويليــة، حي

   %(.01.00مشكلين ما نسبته )
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 الفصل الرابع: التوصيات. 

في ضوء تحليل التشريعات واالتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بالضـمان االجتمـاعي والتعـرف  

لمؤمن عليهم والمتقاعـدين غيـر األردنيـين، فـإن لعلى الخصائص الديموغرافية والجغرافية للعمالة الوافدة 

 الدراسة في نهايتها توصي بما يلي: 

o ــتئناف اإل ــمان اس ــة الض ــى اتفاقي ــادقة عل ــة بالمص ــيرية المتعلق ــات التحض ــراءات والترتيب ج

ــدنيا للضــمان االجتمــاعي، رقــم  ــايير ال ــدى 020االجتمــاعي )المع (، وخاصــًة كــون الوضــع ل

ــدة ونســبة  ــات الجدي ــث التأمين ــن حي ــي الســابق م ــه ف ــان علي ــا ك المؤسســة أفضــل مم

 المشمولين من المشتغلين. 

o فاقيات لتبادل المنافع مع الدول األخرى لحماية العمالـة األردنيـة فـي دراسة إمكانية توقيع ات

 تلك الدول وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند تحويل الرواتب التقاعدية المستحقة. 

o  إنشاء وحـدة تنظيميـة تنعنـى باشـتراكات وحقـوق المـؤمن علـيهم األردنيـين دراسة إمكانية

فاقية تبـادل منـافع معهـا واشـتراكات وحقـوق المـؤمن العاملين في الدولة التي يتم توقيع ات

 عليهم الحاملين لجنسية هذه الدولة والعاملين على األراضي األردنية. 

o  والمعـايير  لالتفاقيات مالئمتهالحفاظ على مستوى تميز قانون الضمان االجتماعي من حيث

 ة وتطويره. يالدول

o  إصالحات في قانون الضمان  بأيةعند الشروع  الدولية لالتفاقياتمراعاة إجراء مراجعات دورية

 السارية.  ةالتنفيذيوالتعليمات االجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لـــمــالحـــق. ا

: مقارنة بي ًً ً ( وقانون 121)لمعايير الدنيا للضمان االجتماعي، ااتفاقية  نأوال

 . 1212( لسنة 7الضمان االجتماعي المؤقت رقم )
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 . تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (1

اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا 

 (102للضمان االجتماعي( رقم )

قانون الضمان االجتماعي المؤقت                 

 ( 2010( لسنة )7رقم )

ــة أن ال تقــل نســبة الشــمول فــي  ــب االتفاقي تتطل

 %( من المشتغلين.50الدولة المعنية عن )

جتماعي تبلغ نسبة شمول المشتغلين بالضمان اال

 .  2009كما في نهاية  (50.2%)

 لســـن أعلــى كســقف 65))حــددت االتفاقيــة ســن 

 إلـى التقاعـد ســن برفـع سمحت التقاعد بالمقابل

يتجـاوز  الذيــن كانت نسـبة إذا ســنة 65 من أعلى

 إجمــالي مــن )%(10 والســـتين ســنهم الخامســـة

بيــن  سـنهم ما يتراوح الذين للسـكان الكلـي العدد

 .ســنة في الدولة المعنية 65))من  أكثرو(15) 

 60)حدد قانون الضمان سـن تقاعـد الشـيخوخة بــ)

ــنة للرجــل و ــا وســمح  (55)س ـــنة للمــرأة، كم س

( للرجــل 65القــانون بتمديــد مــدة االشــتراك لســن )

( للمرأة، وذلـك للحصـول علـى راتـب تقاعـدي 60و)

استكمال مدة اشتراك لغايات الشيخوخة الوحوبي )

 الراتب التقاعدي(.  أو زيادة

مــــن  (%40)حــددت الراتــب التقاعــدي بنســــبة 

عامـــاً مــن 30الـدخل السـابق للمؤمن عليــه بعـد 

 االشتراك في الضمـان.

مــن الــدخل  (%75)تــدفع المؤسـســـة مــا نســبته 

( (30 بعـد كراتـب تقاعـديالســابق للمـؤمن عليـه 

 عاماً مــن االشتراك في الضمان.

اشــتراكاً كحــد أدنـى  (180)يـة توفر تشترط االتفاق

 للحصول على الراتب التقاعدي.

كحـــد أدنـى  اً اشـــتراك (180) تـوفريشترط القانون 

للحصــول علــى الراتـــب التقاعــدي كمــا هــو حـــــال 

 ( اشتراكاً فعلياً على األقل. 81االتفاقية، منها )

مــن  (%(40 نســبتهاشــترطت االتفاقيــة دفــع مـــــا 

 (15)للمؤمن عليـه كراتب عجـز بعد  الدخل السابق

 عامـا من االشتـراك في الضمان.

مــن متوســط  (%50)تــدفع المؤسســة مــا نسبتـــه 

 .  اشتراك كراتب عجز 36األجر الشهري آلخر 

حــددت االتفاقيــة حــــداً أدنــى مــن االشــتراك مدتــه         

سنوات لكي يحصل المؤمـن عليـه علـى راتـب  (5)

 عجز كلي دائم.

ــوفر  اشــترط ــانون ت ــتراك ) (60)الق ــنوات(،             5اش س

( ســنوات متصـلة للحصـــــول 3اشـتراك ) (36منهـا )

 علـى راتــب العجز الكلي الطبيعي الدائم.

ــالون وهــم  ــة علــى أن يســتفيد المع نصــت االتفاقي

ـــي  ــة الت ــن المنفع ــه م ــؤمن علي ـــاء الم ــة وأبنـ أرمل

 يقدمهـا الضمان االجتماعي.

وزع الراتب التقاعدي علـــى ورثـــة حسب القانون ي

 .الـمتـقـاعــد )األرملة، الوالدين، األبناء(

 (5)حددت االتفاقيــة حـداً أدنى من االشتراك مدته 

 سـنوات لكي يحصل ورثة المؤمن عليه على راتب.

ــــر  ( ســـنة 0اشـــتراك ) (24)اشـــترط القـــانون توفـ

ــاة  ــب الوف ــي رات ــى حصصــهم ف ــة عل لحصــول الورث

 ة. الطبيعي

حددت االتفاقية الراتب الواجـــب دفعـة للورثـة عنـد 

من إجمالي الـدخل  (%40)وفـــاة المؤمــن علية بـ 

سنـــة مــن االشــتراك فــي  ((15الســابق لـــــه بعــد 

 الضمان. 

قــانون الضمــــــان يكفــل لورثــة المــؤمن عليــه راتــب 

ــــادل  ـــدخل الســـابق  (%65)يعــ ـــن إجمـــالي ال م

ة مــن االشــتراك فــي ســن (15)للمــؤمن عليــة بعــد 

 .المؤسسة
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 . إصابات العملتأمين  (1

اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا 

 (102للضمان االجتماعي( رقم )

قانون الضمان االجتماعي المؤقت                 

 ( 2010( لسنة )7رقم )

ــة أن ال تقــل نســبة الشــمول فــي  ــب االتفاقي تتطل

 لمشتغلين.%( من ا50الدولة المعنية عن )

تبلغ نسبة شمول المشتغلين بالضمان االجتماعي 

 .  2009( كما في نهاية 50.2%)

ـــاجمة  ــوادث الن ـــة الح ـــة تغطيـ ـــترطت االتفاقي اشـ

بســـبب العمــل وأمـــراض المهنـــة للمـــؤمن علــيهم 

ـــب  ـــص رات ـــا بتخصي ــك إم ـــان وذل الخاضــعين للضمـ

 عجــز أو تعويض عادل.

من علــيهم جــًراء تكفــل المؤسســــة عــالج المــؤ

ــي  ــافة إل ـــة، إض ـــراض المـهنـ ـــل وأم ــابات العم إص

تخصيـص راتـب عجز أو تعويــض دفعـة واحـدة وذلـك 

 .وفقـا لنسـب العجز المحددة بالقانون

ــا نســبته  ــع م ــتم دف ــى أن ي ـــة عل ـــصت االتـفاقي ن

مـــن إجمـــالي الـــدخل الســـــابق للمـــؤمن %( 50)

ة عملـه عليــه في حال العجـز الدائـــم عـن مزاولـــ

 (%40)نتيــجة إصابة عمل، وفي حــال الوفـاة دفـع 

 مـن إجمالي دخله السابق للورثة.

ــا نســبته  ــدفع المؤسســة م ــدخل  (%75)ت ــن ال م

الخاضع للضمان فـي وقـت حـدوث اإلصـابة للمـؤمن 

 (%30)عليــه كراتــب عجــز إذا  كانــت نســبة العجــز 

ـــاة  ـــي  حــــال الوف ـــا ف ـــأكثر، أم ـــدفع  االصـــابيةف ت

مــــــن راتــب المــؤمن عليـــه  (% (75المؤسســة

 الخاضع للضمان  للورثة.

ـــى التعـــاون نصـــت ـــة عل ـــين االتفاقي  الســـلطات ب

ــة ــادة المختص ـــل إلع ــؤمن تأهي ــه الم ــوّق علي  المع

 علـى حصـوله لضمـــان وتدريبـه عمـل إصابة نتيجة

 .مناسب عمل

 

نـــص القـــانون علـــى تقـــديم الخـــدمات التأهيليــــة  

 للمـؤمن عليه وذلك حتى  شفاؤه.

 

 

 

 

 

 

 . (1/7/1211)سيدخل حيز التنفيذ في  التعطل عن العملتأمين  (1

اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا 

 (102للضمان االجتماعي( رقم )

قانون الضمان االجتماعي المؤقت                 

 ( 2010( لسنة )7رقم )

ــة أن ال تقــل نســبة الشــمول فــي  ــب االتفاقي تتطل

 %( من المشتغلين.50عن )الدولة المعنية 

تبلغ نسبة شمول المشتغلين بالضمان االجتماعي 

 .  2009( كما في نهاية 50.2%)
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اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا 

 (102للضمان االجتماعي( رقم )

قانون الضمان االجتماعي المؤقت                 

 ( 2010( لسنة )7رقم )

ــوفر للشــخص  ــي ال يت ــة الت ــة بالحال ــت البطال عرف

المحمي خاللها دخالً، رغم كونه قادراً علـى العمـل 

 ومستعداً له. 

جاء القانون منسجماً مع االتفاقية من حيـث تعريـف 

لحالــة التــي ال تتــوافر فرصــة عمــل ا :التعطــل وهــو

ــه علــى العمــل  ــه رغــم قدرت مناســبة للمــؤمن علي

 ورغبته فيه وبحثه عنه. 

مــن  (%(45اشــترطت االتفاقيــة دفــع مـــــا نســبته 

، وتركـت تحديـد الحـد الدخل السابق للمؤمن عليـه

 األدنى لمدة االشتراك إلى الجهة المعنية.

، %(65(، )%(75مــــــا نســـبته المؤسســـة دفع تـــ

%(، عــن األشــهر األول، الثــاني، الثالــث علــى 55)

ــهر الرابــع والخــامس 45التــوالي، و) %( عــن األش

ـــهوالســاد   ــؤمن علي ــدخل الســابق للم ــن ال ، م

 ( شهراً. 36شريطة توفر مدة اشتراك ال تقل عن )

حددت االتفاقية مدة االنتفـاع بتـأمين البطالـة بمـده 

ــــــا ) ــــــالل    3( أســــــبوعاً )13أدنانه                 أشــــــهر( وخ

 ( شهر.12مدة )

تدفع المؤسسة بدل التعطل عن العمل لمدة حدها 

 ( أشهر. 6األدنى شهر واحد وحدها األعلى )

 

 . (1/1/1211)سيدخل حيز التنفيذ في  األمومةتأمين  (1

اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا 

 (102للضمان االجتماعي( رقم )

المؤقت                 قانون الضمان االجتماعي 

 ( 2010( لسنة )7رقم )

ــة أن ال تقــل نســبة الشــمول فــي  ــب االتفاقي تتطل

 %( من المشتغلين.50الدولة المعنية عن )

تبلغ نسبة شمول المشتغلين بالضمان االجتماعي 

 .  2009( كما في نهاية 50.2%)

تشمل منفعة بدل تأمين األمومـة حسـب االتفاقيـة 

الوضــع )الرعايـة الطبيـة قبــل علـى حـاالت الحمـل و

وبعد الوضع، إذا تتطلب الحالة ذلك( وانقطاع الـدخل 

 خالل فترة إجازة األمومة. 

يغطــي القــانون فقــط مخــاطر انقطــاع الــدخل خــالل 

فترة إجازة األمومة من خـالل تـأمين دخـل للمـؤمن 

عليها خالل هذه اإلجازة، وال يشمل تقديم خـدمات 

ا خــالل الحمــل وبعــد الرعايــة الطبيــة للمــؤمن عليهــ

 الوضع.

مـن %( 45)نـصت االتـفاقيـة على دفـع مـا نسـبته 

ـــه ـــابق للمــؤمن عليـ خــالل  اإجمــالي الــدخل السـ

( 12إجازة األمومـة، كبـدل النقطـاع الـدخل ولمـدة )

 أسبوع. 

ــدخل الســابق للمــؤمن  ــل ال ــدفع المؤسســة كام ت

 ( أسابع. 10عليها خالل إجازة األمومة، ولمدة )

 مة: أحكام عا (2
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اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا 

 (102للضمان االجتماعي( رقم )

قانون الضمان االجتماعي المؤقت                 

 ( 2010( لسنة )7رقم )

اشـترطت االتــفاقية بـأن تـتم الدراسـات االكتواريـة 

ـــاعي  ــــان االجتم ـــي مؤسســـات الضمـ ـــة ف الالزم

 بشــكل دوري.

ان الدراسات االكتواريـة الالزمـــة بحسـب القانـون ف

يجـــب أن تتــــم بشــــكل دوري أو مــــرة كـــل ثـــالث 

 .سنوات على األقل

ـــة  ـــب التقاعدي ـــديل الروات ـــة تع اشـــترطت االتفاقي

مع المعـدل العـام للـدخول بهـدف الحفـاظ  انسجاماً 

 علــى القيمـة الشرائية للرواتب.

 

يجـوز تجـاوزه  بحســب القانون فهنالك حـد أدنـى ال

إلـى ربـط رواتــب المقررة للمؤمن علـيهم، إضـافة لل

الرواتب التقاعدية بشكل سنوي مع معدل التضـخم 

للســنة الســابقة أو متوســط األجــور وذلــك للحفــاظ 

 على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية. 

نصــت االتفاقيــة علــى أن تكــون إدارة مؤسســات 

الضــمان بالتعـــاون بـــين أصــحاب العمــــل والعّمـــال 

 .مةوالحكو

ــــس إدارة  ــــون مجل ــــى أن يتك ــــانون عل ــــص الق ن

المؤسسة من ممثلين عن أصحاب العمـل والعمـال 

 .والحكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ً  اإلحصائي.  الملحقثانيا
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 (. 1229أوالً: سوق العمل األردني )

 التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حس  النوع االجتماعي.  (1

 

التوزيع النسبي للعمالة الوافدة 

 الجنس حس 
 العدد

التوزيع 

 النسبي

 83.56 280،506 ذكر

 16.44 55،202 أنثى

 100 335708 المجموع 

 التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حس  المحافظات  (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوافدة حس  القطاعات االقتصاديةالتوزيع النسبي للعمالة  (1

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤشرات   :ً ثانيا

 الضمان االجتماعي للمؤمن عليهم والمتقاعدين غير األردنيين. 

 العدد المحافظة
 التوزيع

 النسبي

 50.97 171,124 عمان

 11.54 38,740 البلقاء

 10.25 34,404 الزرقاء

 2.76 9,282 مأدبا

 9.99 33,550 اربد

 4.61 15,480 المفرق

 1.46 4,893 جرش

 0.68 2,276 عجلون

 3.87 12,987 الكرك

 0.76 2,544 الطفيلة

 2.49 8,357 معان

 0.62 2,071 العقبة

 100 335,708 المجموع

توزيع العمالة الوافدة حس  

 النسبة العدد االقتصاديالنشاط 

 27.46 92201 الزراعة والصيد

 0.71 2390 المناجم والمحاجر

 19.93 66916 الصناعات التحويلية

 0.12 418 الكهرباء والغاز والماء

 10.69 35875 التشيد والبناء

 13.48 45263 التجارة والمطاعم والفنادق

 0.76 2548 النقل والتخزين والمواصالت

 1.28 4286 والعقارات التمويل

 25.56 85811 الخدمات االجتماعية والشخصية

 100 335708 المجموع



 

36 

 .توزيع المؤمن عليهم غير األردنيين حس  النوع االجتماعي والفروع (1

 

الفروع 
 والمكات 

التوزيع النسبي  لتوزيع النسبيا غير أردنيين

حس  الفروع إلى 

 اناث ذكور المجموع إناث ذكور العدد االإجمالي 

 62.74 10.36 89.64 61,665 6,387 55,278 عمان

 4.93 8.08 91.92 4,842 390 13150 العقبة

 12.12 44.54 55.46 11,908 5,304 6,604 اربد

 14.47 33.70 66.30 14,221 13793 93108 الزرقاء

 2.18 57.25 42.75 2,138 03001 901 الكرك

 0.10 0.00 100.00 97 2 97 عجلون

 0.56 1.63 98.37 553 9 511 المفرق

 0.58 8.13 91.87 566 16 502 جرش

 1.64 5.32 94.68 1,616 86 03532 السلط

 0.10 4.90 95.10 102 5 97 الطفيلة

 0.58 4.71 95.29 573 07 516 مادبا

 100 18.59 81.41 98,281 18,272 80,009 مجموعال

 

 توزيع المؤمن عليهم غير األردنيين حس  القطاعات االقتصادية (1

 

 المجموع ذكور اناث االقتصادي  القطاع
التوزيع 

 النسبي

 1.52 1,490 1,483 7 جةراحالزراعة والصيد وال

 1.20 1,180 1,173 7 التعدين واستغالل المحاجر

 44.00 43,244 29,784 13,460 حويليةالصناعات الت

 0.62 607 586 21 إمدادات الكهرباء والغاز والماء

 13.16 12,933 12,815 118 اإلنشاءات

 9.55 9,387 9,053 334 تجارة الجملة والتجزئة

 8.78 8,632 7,920 712 السياحة

 2.37 2,326 1,888 438 النقل والتخزين واالتصاالت

 0.61 596 515 81 الوساطة المالية

 3.81 3,748 3,427 321 والتجاريةالعقارية  األنشطة

 5.83 5,725 5,600 125 والدفاع والضمان االجتماعي ةالعام اإلدارة

 2.85 2,802 1,486 1,316 التعليم

 2.19 2,154 1,276 878 الصحة والعمل االجتماعي

 1.51 1,480 1,220 260 المجتمعية الخدمة أنشطة

 0.46 448 360 88 اإلقليميةمات والهيئات غير المنظ

 1.56 1,529 1,423 106 غير مرمز

 100 98,281 80,009 18,272 المجموع

 

 . نيين حس  فئة األجر الشهري توزيع المؤمن عليهم غير األرد (1



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عليهم غير األردنيين حس  الفئة العمرية. توزيع المؤمن  (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع إناث ذكور األجرفئة 
التوزيع 

  النسبي

 55.78 54,820 13,643 41,177 122أقل او يساوي 

150-200 15,771 1,190 16,961 17.26 

300-200 13,154 929 14,083 14.33 

400-300 4,034 775 4,809 4.89 

500-400 1,688 426 2,114 2.15 

600-500 796 233 1,029 1.05 

700-600 484 124 608 0.62 

1000-700 913 464 1,377 1.40 

1500-1000 757 222 979 1.00 

2000-1500 416 126 542 0.55 

2500-2000 267 58 325 0.33 

3000-2500 147 36 183 0.19 

3500-3000 83 15 98 0.10 

4000-3500 69 14 83 0.08 

4500-4000 60 1 61 0.06 

5000-4500 44 1 45 0.05 

 0.17 164 15 149 2222أكثر من 

 100 98,281 18,272 80,009 المجموع

الفئة 
 العمرية 

 المجموع إناث ذكور
التوزيع 
يالنسب   

 3.33 3,271 1,027 2,244 11أقل من 

25-21 16,540 4,862 21,402 21.78 

30-26 21,826 5,412 27,238 27.71 

35-31 15,293 3,370 18,663 18.99 

40-36 10,532 2,210 12,742 12.96 

45-41 6,692 825 7,517 7.65 

50-46 3,834 373 4,207 4.28 

55-51 2,146 193 2,339 2.38 

 0.92 902 0 902 فأكبر 26

 100 98,281 18,272 80,009 المجموع
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توزيع إصابات العمل للمؤمن عليهم غير األردنيين حس  القطاعات  (2

 االقتصادية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعي. جتمغير األردنيين حس  النوع اال توزيع المتقاعدين (6

 

 العدد 
التوزيع 
 النسبي

 93.78 2715 ذكر

 6.22 180 أنثى

 100 2,895 المجموع

 

 توزيع المتقاعدين غير األردنيين حس  نوع الرات  التقاعدي.  (7

 

 

 

 

 

 

 

 النسبي التوزيع  عدد اإلصابات القطاع

 42.27 21,344 الصناعات التحويلية

 0.23 115 الكهرباء والغاز الماء

 23.53 11,884 اإلنشاءات

 5.87 2,962 تجارة الجملة والتجزئة

 4.88 2,465 السياحة

 3.93 1,984 النقل والتخزين واالتصاالت               

 0.56 284                                            المالية الوساطة

 1.66 839 العقارية                                               األنشطة

والدفاع والضمان  ةالعام اإلدارة

 االجتماعي      
5,595 11.08 

 0.57 289 التعليم                                                    

 2.24 1,129                                          والعمل االجتماعي          الصحة

 0.47 239                          المجتمعية الخدمة أنشطة

 0.05 26                            اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

 100 50,499 المجموع

 العدد  نوع الرات  التقاعدي
التوزيع 
 النسبي

 9.36 271 عجز طبيعي

 12.64 366 عجز إصابي

 58.65 1698 شيخوخة

 12.88 373 وفاا طبيعية

 6.46 187 وفاا إصابية

 100 2,895 المجموع
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 توزيع المتقاعدين غير األردنيين حس  سنوات االشتراك  (7

 

 

 

 

 

 

 وزيع المتقاعدين غير األردنيين حس  قيمة الرات  التقاعدي. ت (9

 

قيمة الرات  
 المستحق

 العدد
التوزيع 
 النسبي

 25.39 735  122أقل أو يساوي 

122-122  1163 40.17 

 122-122  403 13.92 

222-122 249 8.60 

 11.92 345 فأكثر 222

 100 2,895 المجموع

 يين حس  القطاعات االقتصادية. توزيع المتقاعدين غير األردن (12

 

 العدد القطاع االقتصادي
التوزيع 
 النسبي

 0.77 20 الزراعة والصيد والحراجه

 2.38 62 التعدين واستغالل المحاجر

 24.22 632 الصناعات التحويلية

 0.96 25 إمدادات الكهرباء والغاز والماء

 7.40 193 اإلنشاءات

 6.71 175 تجارة الجملة والتجزئة
 3.07 80 السياحة

 6.63 173 النقل والتخزين واالتصاالت

 1.61 42 الوساطة المالية

 2.87 75 االنشطه العقارية 
 31.97 834 العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلدارة

 7.44 194 التعليم

 2.45 64 الصحة والعمل االجتماعي

 1.38 36 أنشطة الخدمة المجتمعية

 0.15 4 ئات غير االقليميهالمنظمات والهي

 100 2,609 المجموع

 

 العدد االشتراكسنوات 
التوزيع 
 النسبي

 20.24 586 2أقل من 

(2 - 12) 333 11.50 

(12 - 12) 159 15.85 

 52.40 0507 فأكثر 12

 100 2,895 المجموع


