
مزایا التأمین ضد البطالة ألصحاب العمل في ظل تفشِّي 
 (19-COVID) فیروس كورونا

أسئلة وإجابات 

السؤال 1: قد نُضطر إلى اتخاذ إجراء بتسریح العمال أو إغالق األعمال بسبب تفشِّي فیروس كورونا. فما الذي یجب علینا 
مراعاتھ؟ 

اإلجابة: إذا كانت شركتك بصدد تسریح عدد كبیر من العمال أو اإلغالق، یمكن لموظفي برنامج العمال المسرحین من العمل 
التابع لوكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD) مساعدتك خالل فترة اإلجراءات الصعبة التي قد تتخذھا شركتك أو 
خالل األوقات العصیبة التي قد یعاني منھا موظفوك. ذلك أن فریق االستجابة السریعة یمكنھ مساعدتك في ضمان االمتثال 

للوائح الفیدرالیة بشأن تطبیق عملیات التسریح الجماعي، كما یمكنھ مساعدتك في توفیر مجموعة متنوعة من الخدمات 
لموظفیك. 

السؤال 2: قد نحتاج إلى تقلیل ساعات العمل، فما الخیارات الُمتاحة أمامنا؟ 
اإلجابة: یجوز ألصحاب الشركات -الذین یعانون من تباطؤ األعمال شركاتھم أو خدماتھم نتیجة تأثیر تفشِّي فیروس 

(COVID-19) على االقتصاد- المشاركة في برنامج العمل التطوعي الُمشترك. یسمح ھذا البرنامج ألصحاب العمل بالبحث 
بین عن طریق تقلیل ساعات العمل واألجور التي یمكن  عن بدائل لعملیات تسریح الموظفین- اإلبقاء على موظفیھم الُمدرَّ

https:// مقاصتھا مع إعانات التأمین ضد البطالة. یمكنك زیارة الموقع اإللكتروني
 www.iowaworkforcedevelopment.gov/voluntary-shared-work-frequently-asked-qu

estions لمزیٍد من المعلومات عن تلك المزایا ألصحاب العمل وكیفیة التُقدم بطلب. وفیما یتعلق بأصحاب العمل الُمشاركین 
في خطة العمل الُمشترك التطوعي الُمعتمدة، فسیجري إعفاؤھم من مبالغ اإلعانات المدفوعة.  إذا خفضت ساعات العمل أو 
طبقت عملیة تسریح مؤقت للعمال، فسیكون لدى العمال فرصة للحصول على إعانات التأمین ضد البطالة على نحو كلي أو 

جزئي. 

السؤال 3: إذا حصل الموظف على إعانات التأمین ضد البطالة نتیجة إلغالق الشركة التي یعمل بھا بسبب تفشِّي فیروس 
كورونا (COVID-19)، فھل ستزید قیمة ضرائب البطالة المفروضة على صاحب العمل؟ 

اإلجابة: ُسیعفى جمیع أصحاب العمل من جمیع طلبات إعانات وتأمینات البطالة المدفوعة أو الُمقدمة الناتجة عن تفشِّي فیروس 
(COVID-19) وذلك لفترة من الوقت. وخالل ھذه الفترة، تسمح وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD) بإعفاء 

أصحاب العمل إلى حین انخفاض قیمة مبالغ الصندوق االستئماني للتأمین ضد البطالة إلى ما دون 950 ملیون دوالر أمریكي. 
وعند بلوغ ذلك، ستبدأ وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD) تحمیل الرسوم على أصحاب العمل؛ وذلك من أجل 

الحفاظ على نزاھة الصندوق االستئماني. سوف تُعلن وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD) عند حدوث ذلك وذلك 
عبر موقعھا على اإلنترنت. 

السؤال 4: إذا كان ھناك موظف یستفید من تمدید فیدرالي إلعانات البطالة بسبب إغالق الشركة التي یعمل بھا نتیجة تفشِّي 
فیروس (COVID-19)، فھل سیتحمل صاحب العمل تلك اإلعانات؟ 

اإلجابة: ال، لن یتحمل صاحب العمل أي إعانات أو مزایا یجري تقدیمھا بما یتجاوز اإلعانات العادیة للتأمین ضد البطالة في 
والیة آیوا. 

السؤال 5: ھل یمكن لصاحب العمل أن یطالب الموظف بالبقاء في المنزل طوال مدة فترة حضانة فیروس 
(COVID-19)؟ 

اإلجابة: نعم. یمكن لصاحب العمل أن یطلب من الموظف البقاء في المنزل طوال فترة العزل المنزلي البالغة 14 یوًما إذا كان 
الموظف ممن سافروا إلى الخارج أو ممن اختلطوا بأي من األشخاص الذین زاروا المناطق الموبوءة. ینبغي لصاحب العمل 
أن یحاول تقدیم إجازة مدفوعة األجر للموظف بحسب ما ھو ُمتاح بموجب القانون العائلي األول لالستجابة لفیروس كورونا 
(FFCRA). كما یمكنھ تسریح الموظف تسریًحا مؤقتًا، وحینھا یكون الموظف من المؤھلین للحصول على إعانات التأمین 

ضد البطالة. 

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/voluntary-shared-work-frequently-asked-questions
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/voluntary-shared-work-frequently-asked-questions
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/voluntary-shared-work-frequently-asked-questions


2صفحة 
السؤال 6: إذا كان لديَّ 25 موظفًا، وكنت في حاجة إلى إجراء عملیة إغالق مؤقت، فھل أحتاج إلى توجیھ إشعار تنبیھي؟  

اإلجابة: ال، ال یحتاج صاحب العمل إلى توجیھ إشعار تنبیھي إال إذا كان ینوي اإلغالق الدائم لعملھ. في حاالت التسریح 
المؤقت، ال تسري اإلشعارات التنبیھیة. 

السؤال 7: ھل یلزمني توفیر إجازة مدفوعة األجر إلى العاملین لديَّ ممن ال یمكنھم العمل نتیجة تفشِّي فیروس 
(COVID-19)؟ 

اإلجابة: ربما. یُرجى مراجعة االلتزامات المفروضة علیك بموجب القانون العائلي األول لالستجابة لفیروس كورونا 
(FFCRA)، واتخاذ اإلجراءات المترتبة حیال ھذا الشأن. 

ھا سیاسة ال یُطلب من الموظفین -بموجبھا-  السؤال 8: أصدرت وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD) لتوِّ
استخدام اإلجازات المدفوعة أو غیرھا من اإلجازات أو اإلجازة المرضیة قبل الحصول على اإلعانات الُمقدمة، فماذا یعني 

ذلك لصاحب العمل؟  
اإلجابة: ال شيء. فقد أصدرت وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD) قراًرا بھذه السیاسة بشأن متطلبات استحقاق 

اإلعانات.  ویجوز لصاحب العمل اختیار تطبیق سیاستھ الخاصة التي تقضي بضرورة استخدام الموظف رصید إجازاتھ 
المدفوعة قبل أن یُدَرج في قائمة التسریح الُمؤقت. 

السؤال 9: بصفتي أحد أرباب العمل، فھل یمكنني تطبیق جمیع التعلیمات واإلجراءات والسیاسات القانونیة وأن أتوقع من 
موظفيَّ االلتزام بھا؟  

اء تفشِّي فیروس (Covid-19) إلى أي تغییر في واجبات الموظفین وال قدرة صاحب  اإلجابة: نعم. لم یؤِد الوضع الحالي جرَّ
العمل على إدارة قوتھ العاملة والعاملین لدیھ. 

السؤال 10: ھل ثمة متطلبات جدیدة أحتاج إلى مراجعتھا بصفتي صاحب عمل، وما االلتزامات القانونیة المفروضة عليَّ 
في ھذا الموقف؟ 

اإلجابة: نعم. لقد َسنَّ الكونجرس القانون العائلي األول لالستجابة لفیروس كورونا (FFCRA).وقانون المساعدات واإلغاثة  
واألمن االقتصادي لفیروس كورونا (CARES) . یُرجى الرجوع إلى المستشار القانوني أو ُمدیر إدارة الموارد البشریة 
التابع لك لمعرفة التزاماتك بموجب ھذین القانونین. كما یُرجى مراجعة الموقع اإللكتروني لوكالة   تنمیة القوى العاملة في 
والیة آیوا (IWD) لمعرفة آخر المستجدات بشأن إعانات التأمین ضد البطالة ، وما یطرأ على تلك اإلعانات والمزایا من 

تعدیالت عند حدوثھا. 

السؤال 11: ھل یُعد الخوف أو غیره من األسباب غیر الُموثقة مسوًغا لترك العمل؟ 
اإلجابة: ال، یُرجى مراجعة االشتراطات المنصوص علیھا بموجب القانون العائلي األول لالستجابة لفیروس كورونا 

 .(CARES) وقانون المساعدات واإلغاثة واألمن االقتصادي لفیروس كورونا (FFCRA)

السؤال 12: أحد الموظفین العاملین لديَّ -ممن ال یعانون من أيٍّ من الحاالت الطبیة الكامنة- عاد إلى العمل ولكنھ یصرح 
بعدم شعوره باألمن. فھل یمكنھ ترك العمل واالستفادة من إعانات البطالة؟ 

اإلجابة:  إذا كنت بصدد اتخاذ إجراءات لتأمین بیئة العمل، على سبیل المثال توفیر المزید من محطات الغسیل، ومرافق 
الصرف الصحي، ومعدات الحمایة الشخصیة مثل األقنعة والقفازات أو تُطبق توصیات التباعد الُمجتمعي، حینھا قد ال یكون 
الموظفون مؤھلین للحصول على إعانات البطالة إذا ما اختاروا ترك العمل. أما إذا ما رفضت تطبیق إجراءات السالمة أو 

إرشادات إدارة السالمة والصحة المھنیة الُموصى بھا من قبل الحكومات الفیدرالیة أو حكومات الوالیات بشأن مجال صناعتك 
أو عملك، حینھا یجوز أن یكون الموظف مؤھًال لالستفادة من إعانات البطالة. ومع ذلك، فإن تحدید مدى أحقیة الموظف في 
الحصول على إعانات البطالة من عدمھ یُعد من الوقائع التي یجري تحدیدھا بدقة، كما أنھا تُحدد بناًء على كل حالة على حدة. 

https://taxfoundation.org/cares-act-senate-coronavirus-bill-economic-relief-plan/
https://taxfoundation.org/cares-act-senate-coronavirus-bill-economic-relief-plan/


3صفحة 
السؤال 13: عاد أحد العاملین لديَّ إلى العمل ویشكو من عدم شعوره باألمان بسبب حالة طبیة كان یعاني منھا في الماضي 

أو حالة كامنة تزید من احتمالیة إصابتھ بفیروس 
COVID-19.  فھل یمكنھ ترك العمل واالستفادة من إعانات البطالة؟ 

اإلجابة: یمكن أن تطلب من الموظف أن یزودك بمعلومات صادرة عن طبیبھ على أن تتضمن التوصیات المناسبة. فإذا ما 
رفضت منح الموظف أحد الترتیبات التیسیریة المعقولة الُموصى بھا من قبل أحد األطباء وذلك بسبب حالة مرضیة كان یعاني 

منھا من قبل، أو إذا تعذر علیك توفیر بیئة عمل آمنة لھ (مثل العمل من المنزل) حینھا قد یكون الموظف ُمستحقًا إلعانات 
البطالة إذا ما اختار ترك العمل في حال أن رفضت تمدید إجازتھ. 

السؤال 14: ھل من الممكن أن یقرر أحد الموظفین لديَّ من تلقاء نفسھ أنھ ال یرغب في الحضور إلى العمل أو العودة إلیھ 
عند صدور التعلیمات إلیھ؟ 

اإلجابة: في حال أن رفض الموظف الحضور إلى العمل أو العودة إلیھ، یُعد ذلك ترًكا طوعیًّا، أو تخلیًا عن الوظیفة أو رفًضا 
للعودة إلى العمل. مما یجعلھ غیر مؤھل للحصول على المزایا العادیة إلعانات التأمین ضد البطالة التي توفرھا الوالیة. إذا 
حدث ذلك األمر، ینبغي ألصحاب العمل الرد على إخطار المطالبة الذي یتسلمونھ عندما یتقدم الموظفون بطلباٍت للحصول 

 (IWD) على إعانات البطالة أو یمكنھم اإلبالغ عن ذلك الموظف عن طریق صفحة وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا
 ./https://uiclaims.iwd.iowa.gov/EmployerSeparation على

إذا كـان ھـناك مـوظـفون غـیر مـؤھـلین لـلحصول عـلى إعـانـات الـبطالـة الـُمقدمـة مـن الـوالیـة، فـمن ثـم یـمكنھم الـتقدم بـطلب لـالسـتفادة 
مـن بـرنـامـج إعـانـة الـبطالـة بسـبب الـوبـاء ( .(PUAتـتضمن بـعض األسـباب الـتي قـد تـؤدي إلـى رفـض الـموظـف الـعمل -والـتي قـد 
تـجعل مـنھ مـؤھـًال لـلحصول عـلى إعـانـة الـبطالـة بـموجـب بـرنـامـج إعـانـة الـبطالـة بسـبب الـوبـاء (PUA)- علـى سبـیل المـثال ال 

الحصر: 

تشخیص الموظف باإلصابة بفیروس (COVID-19) أو ظھور بعض األعراض علیھ. 1.

.2 .(19-COVID) تشخیص أحد أفراد عائلتھ باإلصابة بفیروس

.3 .(19-COVID) إذا كان ممن یرعون أحد أفراد األسرة ممن جرى تشخیصھم باإلصابة

ضة للخطر بدرجة عالیة، أو إذا أوصاه طبیب الرعایة 4. إذا كان الموظف أو أي من أفراد عائلتھ ضمن الفئة الُمعرَّ
 .(19-COVID) الصحیة الخاصة بھ بضرورة الحجر الذاتي بسبب مخاوف تتعلق بفیروس

.5  .(19-COVID) االفتقار إلى الرعایة الصحیة الضروریة لألطفال نتیجًة لتفشِّي فیروس

ال یمكنھ الوصول إلى مكان العمل بسبب إجراءات الحجر أو العزل المفروضة جراء تفشِّي فیروس 6.
 .(19-COVID)

أصیب بفیروس (COVID-19)، إال أنھ تعافى، ولكنھ ال یزال یعاني من بعض الُمضاعفات الناتجة التي تجعلھ غیر قادر 7.
على ممارسات مھامھ الوظیفیة األساسیة. 

ومن ثم، فإذا انطبق على الموظف أي من تلك الشروط، یمكنھ االمتناع عن العودة إلى العمل والحصول على اإلعانات 
الفیدرالیة للبطالة. ینبغي لصاحب العمل التعاون مع الموظفین ومحاولة تذلیل أي عقبات أو عوائق قد تعوق عودتھم إلى 

العمل. 

https://uiclaims.iwd.iowa.gov/EmployerSeparation/


4صفحة 
السؤال 15: قد یحصل الموظفون العاملون لديَّ على إعانات تأمین للبطالة تتخطى قیمة األعمال التي یقومون بھا. فھل 

؟  یمكنھم ترك العمل بالرغم من استمرار توفر العمل لديَّ
اإلجابة: ال، ینبغي أن یكون الموظفون ممن خضعوا للتسریح، أو التسریح المؤقت أو ممن ُخفِّضت ساعات عملھم حتى 

یصبحوا مؤھلین لالستفادة من إعانات البطالة. إذا ترك الموظف العمل من أجل الحصول على إعانة البطالة، فقد یجعلھ ذلك 
غیر مؤھل، وقد یشكل حالة من حاالت الغش. إذا ما ترك أحد الموظفین العمل فقط من أجل االستفادة من إعانات البطالة، 

یُرجى اإلبالغ عن ذلك الموظف عن طریق صفحة وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD) على الموقع اإللكتروني: 
 https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/report-fraud.

السؤال 16: إذا ما كان في مقدوري إعادة الموظفین إلى العمل ولكن بساعات عمل أقل، فھل ال یزالون مستحقین للحصول 
على إعانات البطالة؟ 

اإلجابة: ربما. تسمح والیة آیوا بالحصول على إعانات بطالة جزئیة. یحتاج الموظفون إلى اإلفصاح عن األجوار التي یجنوھا 
في كل أسبوع وذلك عند تقدیم المطالبات األسبوعیة لإلعانات. یتضمن ھذا النوع من الدخل: األجور، واإلجازات المدفوعة، 
واإلجازات المرضیة، والمدفوعات االحتیاطیة، والبقشیش، واإلكرامیات، والعموالت، والمدفوعات التحفیزیة، وغیرھا من 

التعویضات بخالف المبالغ النقدیة (بمعنى: المسكن والمأكل وفواتیر الھاتف المحمول). یمكنھم جني ما قد یصل إلى 25% من 
قیمة مبلغ اإلعانة األسبوعي ("WBA") دون خصم تلك األموال من مدفوعات اإلعانات الُمستحقة إلیھم، ولكن ال یزال ھناك 
شرط آخر وھو اإلفصاح عن جمیع العائدات الُمحصلة حتى وإن كانت أقل من 25%. تخصم العائدات التي تزید نسبتھا على 

25% من قیمة اإلعانات الُمستحقة للموظفین. إذا تمكن الموظف من جني مبلغ یتجاوز قیمة مبلغ اإلعانة األسبوعي الذي 
یحصل علیھ بمقدار 15 دوالًرا أو أكثر، فلن یحصل على اإلعانات الُمستحقة عن ذلك األسبوع.  على سبیل المثال: 

إذا كان مبلغ اإلعانة األسبوعي 400 دوالر أمریكي، وحقق الموظف دخًال بقیمة 370 دوالًرا أمریكیًّا. 

تبلغ قیمة 25% من 400 دوالر أمریكي 100 دوالر أمریكي. وال تخصم 100 دوالر أمریكي من مبلغ 
اإلعانة األسبوعي. 

370 دوالًرا أمریكیًّا - 100دوالر أمریكي = 270 دوالًرا أمریكیًّا. یُخصم مبلغ 270 دوالًرا أمریكیًّا 
الُمتبقي من مبلغ اإلعانة األسبوعیة. 

400 دوالر - 270 دوالًرا = 130 دوالًرا. 

130 دوالًرا ھي قیمة المبلغ الُمستحق لھذا األسبوع. 

السؤال 17: كیف ستعرف وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD)، ما إذا كان الموظف قد أفصح عن األجر الذي 
یتقاضاه على نحو صحیح؟ اإلجابة: یخضع أي طلب ُمقدم للتدقیق أو المراجعة. كما یُقدم صاحب العمل تقریًرا عن األجور 

المدفوعة لكل موظف كل أربعة أشھر. لدى وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD) أحد برامج الحاسب اآللي الذي 
یطابق ویربط األجور الُمدفوعة باألجور الُمعلن عنھا عند تقدیم الطلب. إذا ما اكتشفت وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا 

(IWD)، وجود أي حالة من حاالت الغش في األجور الُمبلغ عنھا، یكون الموظف قد حصل على استحقاقات زائدة، وسیخضع 
حینھا إلى غرامة بنسبة 15%، وسیُحرم من أي إعانات مستقبلیة، كما سیجري مالحقتھ جنائیًّا. 

السؤال 18: إذا استخدم الموظف رصید اإلجازات المدفوعة أو رصید إجازاتھ، أو اإلجازات المرضیة، فھل یؤثر ذلك على 
إعانات التأمین ضد البطالة المستحقة لھ؟ 

اإلجابة: نعم. یجب على الموظف اإلفصاح عن أي أجور بدیلة وسیتم خصمھا من إعانات التأمین ضد البطالة المخصصة لھ. 
یُرجى الرجوع إلى السؤال 16. 

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/report-fraud


5صفحة 
ماذا إذا كان لديَّ أي استفسارات إضافیة؟ 

إذا كان لدیك أي استفسارات إضافیة، یُرجى االتصال على وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD) وذلك على: 
1-866-239-0843. كما یمكن االطالع على ُكتیب أصحاب العمل للتأمین ضد البطالة لوالیة آیوا وذلك على الموقع 

اإللكتروني:https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/employer-handbook. لن تتمكن وكالة 
تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD) من تقدیم أي استشارة قانونیة أو نصائح بخصوص الموارد البشریة. یُرجى االتصال 

على مسؤولي الموارد البشریة أو الممثلین القانونیین لإلجابة والرد على تلك االستفسارات. 

أین یمكنني العثور على المعلومات اإلضافیة المتعلقة بالشركات وأصحاب العمل في ظل تفشِّي فیروس 
COVID-19؟ 

 https://www.dol.gov/coronavirus :الوالیات الُمتحدة. وزارة العمل

https://idph.iowa.gov/Emerging-Health-Issues/ وزارة الصحة بوالیة آیوا
 Novel-Coronavirus

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ :مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا
 index.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ :مراكز موارد مكافحة األمراض للشركات وأصحاب العمل
 community/organizations/businesses-emplo yers.html

تنبیھ: في ھذه األثناء، لن تُحمِّل وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD)، أصحاب العمل قیمة طلبات إعانات البطالة 
 Covid 19) . الُمقدمة من الموظفین جراء تفشِّي فیروس (لقد أنشأنا محفًزا لرصید الصندوق االستئماني للتأمین ضد البطالة

عند مستوى ُمحدد، وعند بلوغ ھذا المستوى سیكون من الضروري بدء تحمیل أصحاب العمل بمطالبات إعانات البطالة 
لموظفیھم. یبلغ ھذا المستوى بشأن الُمحفز 950 ملیون دوالر، في حین تبلغ قیمة رصید الصندوق االستئماني في الوقت 

الحالي 
1.10 ملیار دوالر أو 180 ملیون دوالر أعلى من ھذا المستوى البالغ 950 ملیون دوالر. جرى إصدار القرار من أجل 

المساعدة في عملیة االنتعاش والتعافي عن طریق تقلیص أي من الزیادات التي قد یواجھھا في معدل ضرائب البطالة الذي 
یعتمد بشكل كبیر على رصید الصندوق االستئماني. أما فیما یتعلق بأي طلبات بشأن قانون المساعدات واإلغاثة واألمن 
االقتصادي لفیروس كورونا (CARES) لحاالت العمل الحر وكذلك اإلعانات األسبوعیة التي تبلغ قیمتھا 600 دوالر 

أمریكي، فلن یجري سدادھا من الصندوق االستئماني. 

تم التحدیث في 30 أبریل 2020.

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/employer-handbook
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