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ح�ضاد عام م�ضى، من اإجناز م�ؤ�ض�ضتكم »امل�ؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان االجتماعي« املمتدة 

اأن  �رشكائنا  كل  ومع  فيه  ا�ضتطعنا  عام   ..... االأردنيني  وبي�ت  ال�طن،  م�ضاحة  على  خدماتها 

ت�ضل  واأن  عليه،  م�ؤمن  األف  وخم�ضني  �ضتمائة  عن  يزيد  ملا  االجتماعية  احلماية  مظلة  منّد 

..... وت�ضتمر امل�ضرية من جهة ون�اكب  األف م�ضتفيد  خدماتنا الرتاكمية الأكرث من �ضبعمائة 

التحديث والتط�ير من جهة اأخرى لنعيد بناء بيتنا الداخلي وم�اردنا الب�رشية لتعمل مبهنية 

واحرتاف الإمياننا باأنهم االأمناء على ر�ضالة ال�ضمان، واأن ر�ضالة ال�ضمان هي خدمتكم.... وهدفها 

رعايتكم، ون�ضت�رشف امل�ضتقبل ل�ضمان دمي�مة النظام التاأميني وا�ضتمراريته وت��ضيع م�ضادره 

وبراجمه، الذي لن يك�ن اإال بالعمل املخل�ص البّناء، وبتعاون كافة ال�رشكاء من اأ�ضحاب عمل 

وعّمال، وكافة املعنيني ب�ضمان م�ضتقبل االأجيال القادمة.

اإننا كفريق عمل يف بيت ال�ضمان االجتماعي، نعمل لن�ضاهم بفعالية يف حتقيق االأهداف 

ال�طنية على امل�ضت�ى الكلي للمملكة االأردنية الها�ضمية م�ضرت�ضدين بالروؤى والنهج امللكي 

ال�ضامي.

وجمل�ص  العمل  واأ�ضحاب  ال�طن،  لعّمال  �ضكري  اأقدم  اأن  طيبة  منا�ضبة  الأجدها  واإنني   

االإدارة، وكافة العاملني يف امل�ؤ�ض�ضة.

وفقنا الله واإياكم ملا فيه خري االأردن، حتت ظّل ح�رشة �ضاحب اجلاللة امللك عبد الله الثاين 

ابن احل�ضني حفظه الله ورعاه.

	 	 	 	 	 	 	 	 	

الدكتور عمر الرزاز

                          املـديـر الـعـام

كلمة املدير العام
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معلومات اأ�صا�صية حول الأردن

: نيابي ملكي وراثي.نظـــام احلكم

: يقع االأردن بني خطي عر�ض )29( و )33( �شماالً وخطي طول )34( و )39( �رشقاً.املوقع اجلغرايف

: يقدر عدد ال�شكان بواقع )5.6( مليون ن�شمة يف عام 2006.ال�شكـــــان

اأرا�شي  امل�شــــاحة  )%7.8( منهـا  مربع،  مرت  كيلو  األف   )89.3( حوايل  اململكة  م�شاحة  تبلغ   :

زراعية.

: حار جاف �شيفاً ومعتدل ماطر �شتاءً.املنـــــاخ

: ي�شبق التوقيت يف اململكة توقيت غرينت�ض بثالث �شاعات �شيفـاً وب�شاعتني �شتاءً.التوقيــــت

: يعترب االقت�شاد االأردين اقت�شاداً حراً وموجهاً نحو ال�شوق.النظام االقت�شادي

: بلغ الناجت املحلي االإجمايل ب�شعر ال�شوق اجلاري لعام 2006 ما قيمته )10,108.5( حجم االقت�شــاد

مليون دينار اأو ما يعادل )14,257.4( مليون دوالراً اأمريكياً.

ن�شيب الفرد من الناجت املحلي 

االإجمايل

: يبلغ ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل ب�شعر ال�شوق اجلاري حوايل )1,805( 

ديناراً اأو ما يعــادل )2,545( دوالراً اأمريكياً عام 2006.

ال�شخري، املــــوارد  الزيت  اأهمها  من  الطبيعية  اخلامات  من  العديد  بوفرة  االأردن  يتميز   :

الفو�شفات، اال�شمنت والبوتا�ض، كما يتميز بوفرة االأيدي العاملة املوؤهلة واملدربة، 

ف�شالً عن تعدد االأماكن ال�شياحية والعالجية، واالأثرية كالبرتاء.

: الدينار االأردين ويعادل )1.410( دوالراً اأمريكياً ويتمتع بقابلية تامة للتحويل.العملة الوطنيــة
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روؤيتنـا :

حتقيق الريادة واملبادرة يف خدمات ال�سمان الجتماعي و�سوًل اإىل حماية اجتماعية متميزة ذات جودة عالية امل�ستوى 

يف ظل نظام تاأميني م�ستدام و�سامل وعادل يت�سم بالكفاءة والفاعلية واملرونة والتميز.

ر�صالتنـا :

دعم وتطوير نظام تاأميني حيوي و�سليم يقوم على ال�سراكة مع املوؤ�س�سات ذات العالقة ويتما�سى مع احتياجات املوؤمن 

عليهم ومن�ساآتهم وي�سمن العدالة والأمن الجتماعيني وي�ساهم يف حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية:

احلياة. حتديات  جمابهة  من  متكنهم  متميزة  اجتماعية  خدمات  توفري  عليهم:  · للموؤمن 
والإنتاج. العطاء  من  املزيد  على  يحفزهم  مما  العاملني  حماية  اأجل  من  معاً  نعمل  · للمن�ســاآت: 

القت�سادية. والتنمية  الجتماعي  الأمن  حتقيق  يف  ن�ساهم  · للمجتمــع: 

قيمنـا :

اأوًل. · اخلدمة 
· امل�سداقية.

· التمكن.

· ال�سرية.
الفريق. بروح  · العمل 

· ال�سفافية.
· النفتاح.

والتعاون. · ال�سراكة 
امل�ستمر. · التح�سني 

الروؤيا و الر�صالة و القيم
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املوؤ�صرات القت�صادية و الدميوغرافية

امل�صدر: البنك املركزي، التقرير ال�صن�ي 2006.

امل�ؤ�صرات االقت�صادية

�شهد االقت�شاد االأردين خالل عام 2006 اأداًء متميزًا، حقق فيه الناجت املحلي االإجمايل باالأ�شعار الثابتة منوًا ن�شبته )6.4%( مقارنة مع عام 

2005، وقد جاء هذا التح�شن نتيجة جلهود احلكومة الرامية اإىل تعزيز اأداء االقت�شاد االأردين وزيادة كفاءته وتناف�شيته، حيث انخف�شت ن�شبة 
الدين العام اإىل الناجت املحلي ب�شورة ملحوظة، كما وقامت احلكومة باتخاذ ُجملة من االإ�شالحات واالإجراءات الكفيلة بتطوير بيئة االأعمال، 

ومبا يوؤدي اإىل تر�شيخ املناخ اال�شتثماري واحلفاظ على جاذبيته لال�شتثمارات العربية واالأجنبية واملحفزة للنمو االقت�شادي. وفيما يلي اأهم 

املوؤ�شرات االقت�شادية وتطورها خالل العامني 2005-2006:

                                                               2006 – امل�ؤ�صرات االقت�صادية للأردن 2005 
                                                                                                                                                                                                        )املبالغ  باملليون دينار(

 20052006 امل�ؤ�صــــــر

النق�د و البن�ك

6,045.27,453.9�صايف امل�ج�دات االأجنبية

6,318.86,655.8�صايف امل�ج�دات املحلية

12,364.014,109.7عر�س النقد

  املالية العامة 

2,561.83,164.5االإيرادات املحلية

500.3304.2امل�صاعدات اخلارجية

3,538.93,912.3النفقات اجلارية و الراأ�صمالية

)443.6()476.8(العجز / ال�فر الكلي )على اأ�صا�س اال�صتحقاق(

  اإجمايل الدين العام 

2,467.02,961.0الدين العام الداخلي

5,056.75,186.5الدين العام اخلارجي 

  القطاع  اخلارجي

3,049.73,689.9ال�صادرات الكلية

2,570.32,929.3  - ال�شادرات الوطنية
479.3760.6  - املعاد ت�شديره

6,606.07,274.6امل�صت�ردات

  ميزان املدف�عات
)1,398.0()1,602.5(احل�صاب اجلاري

 )3,584.7( )3,556.3(  - امليزان التجاري
 )158.4( )147.8(  - ميزان اخلدمات

266.4367.2  - ح�شاب الدخل
1,835.21,977.9  - التحويالت اجلارية

946.41,077.0احل�صاب املايل و الراأ�صمايل

  االإنتاج واالأ�صعار
9,012.210,108.5الناجت املحلي االإجمايل باالأ�صعار اجلارية

5.4735.600عدد ال�صكان )ملي�ن ن�صمة(

1,6471,805ن�صيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل )بالدينار(

108.7115.5الرقم القيا�صي الأ�صعار امل�صتهلك )2002=100(

3.56.3معدل الت�صخم %
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و يبني اجلدول التايل م�شاهمة املوؤ�ش�شة يف االقت�شاد االأردين للعامني 2005 – 2006.

 

امل�ؤ�صرات الدمي�غرافية

)5.6( مليون ن�شمة مبعدل منو بلغ )2.3%( مقارنة مع العام ال�شابق، وقد قّدرت  بلغ عدد �شكان االأردن ح�شب تقديرات دائرة االإح�شاءات العامة لعام 2006 

ن�شبة ال�شكان يف احل�شر بحوايل )82.6%( مقابل )17.4%( يف الريف.

ويتميز الهرم ال�شكاين يف االأردن بات�شاع قاعدته ل�شغار ال�شن )15 �شنة فاأقل(، والتي بلغت ن�شبتها لعام 2006 )36.8%(. اإال اأنه خالل العقود القليلة املا�شية، 

�شهد الرتكيب العمري لل�شكان تغريًا ملحوظًا متثل بانخفا�س ن�شبة �شغار ال�شن وارتفاع ن�شبة ال�شكان يف االأعمار املتقدمة )65 �شنة فاأكرث( والتي بلغت ن�شبتها 

يف عام 2006 )4.0%(، وذلك نتيجة لالنخفا�س التدريجي ملعدل اخل�شوبة والذي انخف�س معه معدل االإجناب الكلي بحوايل )50%( خالل الثالثني �شنة 

املا�شية، اإ�شافة اإىل حت�شن الو�شع ال�شحي يف االأردن وارتفاع توقع احلياة عند الوالدة، مما انعك�س على ن�شبة االإعالة الدميوغرافية والتي انخف�شت لت�شل 

يف عام 2006. ومن املتوقع اأن تدخل اململكة يف مرحلة الهبة الدميوغرافية خالل ال�شنوات 2015-2010، حيث يتجاوز معدل منو ال�شكان 
 
اإىل )%68.9(*

الن�شيطني اقت�شاديًا يف هذه الفرتة معدل النمو للفئات ال�شكانية املعالة )�شغار ال�شن اأقل من 15 �شنة، وكبار ال�شن 65 �شنة فاأكرث(، لتبلغ ن�شبة ال�شكان يف �شن العمل يف 

عام 2015 حوايل )64.5%(، وتنخف�س ن�شبة االإعالة اإىل اأقل من )%35.5(.

واجلدول التايل يبني اأهم املوؤ�شرات الدميوغرافية يف االأردن 2006-2005.

* وتعني اأن كل 100 �شخ�س من القوى العاملة يعيلوا اإ�شافة اإىل اأنف�شهم نحو )69( فردًا من خارج قوة العمل.

 2006 – م�صاهمة امل�ؤ�ص�صة يف االقت�صاد ال�طني  2005 
             )املبالغ باملليون دينار(

ال�سنة

الناجت املحلي 

االإجمايل ب�صعر 

ال�ص�ق اجلاري

النفقات التاأمينية 

للم�ؤ�ص�صة

اإجمايل 

ا�صتثمارات 

امل�ؤ�ص�صة

ن�صبة النفقات 

التاأمينية للم�ؤ�ص�صة 

اإىل الناجت املحلي 

االإجمايل %

ن�صبة ا�صتثمارات 

امل�ؤ�ص�صة اإىل الناجت 

املحلي االإجمايل %

20059,012.2196.54,216.32.246.8

200610,108.5222.63,874.12.238.3

امل�ؤ�صرات الدمي�غرافية يف االأردن 2006-2005

ال�سنة

معدل ال�فيات 

اخلام لكل األف 

من ال�صكان

معدل امل�اليد اخلام 

لكل األف من ال�صكان

معدل االإجناب 

الكلي

معدل الزيادة 

الطبيعية 

معدل النم� 

ال�صكاين

ت�قع احلياة عند 

ال�الدة )�صنة(

20057293.52.22.3
)70.6( للذك�ر

)72.4( للإناث

20067283.62.12.3
)70.6( للذك�ر

)72.4( للإناث
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للذكور  ن�شبتها  بلغت   ،*)%23.8( بحوايل  قّدرت   2006 لعام  لل�شكان  امل�شاركة اخلام  اأن معدل  اإىل  والبطالة  العمالة  نتائج م�شح  اأ�شارت  اآخر،  ومن جانب 

)39.8%( ولالإناث )7.5%(. وعليه فاإن حجم القوى العاملة االأردنية تقّدر بحوايل )1.333( مليون عامل. اأما حجم قوى العمل االأجنبية الوافدة واحلا�شلة 

على ت�شاريح عمل من وزارة العمل، فقد بلغت )289,724(** عامل وعاملة، ي�شكل الذكور منهم ما ن�شبته )84.6%( مقابل )15.4%( لالإناث. وبالتايل يبلغ 

حجم القوى العاملة االأردنية وغري االأردنية لعام 2006 )1.6( مليون عامل وعاملة، ت�شكل القوى العاملة الوافدة منها )%17.9(.

اأما فيما يتعلق مبعدل البطالة يف �شفوف االأردنيني، فقد اأظهرت نتائج امل�شح انخفا�س معدل البطالة لعام 2006 ليبلغ )%13.9( مقارنة مع العام ال�شابق 

)14.8%(. وقد بلغت ن�شبته للذكور )11.9%( ولالإناث )25.0%(، ويرتكز حوايل )58.5%( من املتعطلني يف الفئة العمرية )20-29( �شنة.

ويف هذا االإطار، ت�شري بيانات املوؤ�ش�شة اإىل ارتفاع عدد املوؤمن عليهم الفعالني لعام 2006 لي�شل اإىل )662(األف موؤمن عليه وبن�شبة منو بلغت )11.7%( مقارنة 

مع عام 2005، ي�شكل الذكور منهم ما ن�شبته )74.4%(، واالإناث )25.6%(. وتغطي املوؤ�ش�شة ما ن�شبته )40.8%( من اإجمايل القوى العاملة لعام 2006، ومبا 

ن�شبته )46.1%( من امل�شتغلني. واجلدول التايل يبني التوزيع الن�شبي للم�شرتكني اإىل القوى العاملة وامل�شتغلني:

 *دائرة االإح�شاءات العامة، م�شح العمالة والبطالة، التقرير الرئي�شي 2006.

** وزارة العمل، التقرير ال�شنوي 2006.

2006 – الت�زيع الن�صبي للم�صرتكني اإىل الق�ى العاملة وامل�صتغلني 2005 

)االعداد بااللف(

الق�ى العاملة يف االأردنامل�صتغل�ن يف االأردنامل�صرتك�نال�سنة
ن�صبة امل�صرتكني اإىل الق�ى 

العاملة %

ن�صبة امل�صرتكني اإىل 

امل�صتغلني %

20055921375156837.843.1

20066621436162240.8 46.1





االإدارة والتطوير 
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اخلطة االإ�صرتاتيجية للم�ؤ�ص�صة

2007-2005

للفرتة  االإ�شرتاتيجية  املوؤ�ش�شة مبراجعة خطتها  قامت  املعنيني،  كافة  من  فاعلة  ومب�شاركة  املوؤ�ش�شة  اال�شرتاتيجي يف  التفكري  وا�شتمرارية  تعزيز  بهدف 

2005-2007 لرتتيب اأولوياتها وحتديد مواطن القوة ال�شتثمارها يف �شبيل اأداء امثل، و مواطن ال�شعف لت�شخي�شها وو�شع احللول الالزمة للحد منها، وقد 
نتج عن هذا احلراك املوؤ�ش�شي اإعادة بناء خطة املوؤ�ش�شة لعام 2007 ا�شتملت على ثالثة اأهداف اإ�شرتاتيجية هي:

� االرتقاء بالنظام التاأميني ل�صمان دمي�مته وا�صتمراريته وت��صيع م�صادره وبراجمه من خلل:
- اإ�شالح االختالالت التاأمينية.

- احلد من التهرب التاأميني بكافة اأ�شكاله املبا�شرة وغري املبا�شرة.

- تخفي�س مديونية املوؤ�ش�شة وتطوير اآليات التح�شيل.

- ا�شتهداف �شمول قطاعات ومناطق جغرافية حمددة حتت مظلة ال�شمان االجتماعي.

- ربط ال�شيا�شات اال�شتثمارية بالدرا�شات االكتوارية لتحقيق معدالت عوائد مرتفعة.

� تقدمي خدمات تاأمينية متميزة تلبي ت�قعات واحتياجات عملء امل�ؤ�ص�صة وذلك بـ :
- تبني وتر�شيخ ثقافة اجلودة لدى العاملني يف املوؤ�ش�شة.

- اإطالق جمموعة من امل�شاريع الطموحة كهند�شة العمليات ومعاجلة البيانات.

- تبني تقدمي جمموعة من اخلدمات التاأمينيةاجلديدة:

امل�شرتكني. · اإ�شعار 
ال�شمان. · �شفري 

واالأفراد. للمن�شاآت  البنوك  خالل  من  والدفع  االلكرتوين  الدفع  · تفعيل 
- االنتقال التدريجي اإىل مباين تلبي متطلبات اخلدمة.

� تبني وتطبيق اأ�ص�س ومبادئ االإدارة احلديثة واال�صتثمار يف امل�ارد الب�صرية حتديثًا وتط�يرًا وذلك من خلل :
- تبني نظام وظيفي يت�شم باملرونة ويواكب متطلبات االإدارة احلديثة ويربط احلوافز باالأداء.

- اإعادة الهيكلة وبناء املهام الوظيفية للدوائر والفروع.

- تفعيل الالمركزية االإدارية واملالية.

-تبني معايري وموؤ�شرات قيا�س اأداء وا�شحة وحمددة.

2007، ومن خالل خطة تنفيذية يجري تقييمها ربعيًا. و�شت�شكل جملة االأهداف االإ�شرتاتيجية واال�شرتاتيجيات املعتمدة حمور عمل املوؤ�ش�شة لعام 

املـ�ارد الب�صريـة

تعترب املوارد الب�شرية اأداة املوؤ�ش�شة يف حتقيق اأهدافها وا�شرتاتيجياتها، واالإدارة الفاعلة هي تلك القادرة على املوازنة ما بني حتقيق 

اأهدافها من جهة واأهداف العاملني وخلق الدافعية لديهم وتعزيز قدراتهم واإمكانياتهم من جهة اأخرى. من هنا ياأتي دور املوؤ�ش�شة يف 

التاأكيد على اأهمية العن�شر الب�شري واال�شتثمار فيه من خالل التدريب والتطوير والتحفيز، وتو�شيع قاعدة امل�شاركة، والتاأكيد على مدخل 

االإدارة بالنتائج مبا ي�شمن حتقيق االأهداف املوؤ�ش�شية بكفاءة وفاعلية. وفيما يلي اأهم موؤ�شرات املوارد الب�شرية لعام 2006:
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� اجلهاز ال�ظيفي:
بلغ عدد املوظفني العاملني يف املوؤ�ش�شة لعام 2006 )1276( موظفًا موزعني على خمتلف الدوائر والفروع، ي�شكل الذكور منهم ما ن�شبته )64.2%( مقابل )%35.8( 

)33.7%(. كما  )47.3%(، تاله احلا�شلني على الثانوية العامة فما دون وبن�شبة  لالإناث. ويحتل املوظفون احلا�شلون على درجة البكالوريو�س الن�شبة االأعلى والبالغة 

ويرتكز عدد املوظفني يف الدوائر الفنية نظرًا لطبيعة اأعمال املوؤ�ش�شة التاأمينية. وتقدم املوؤ�ش�شة خدماتها من خالل خم�س ع�شرة اإدارة مركزية وثمانية ع�شر فرعًا ومكتبًا 

منت�شرًا يف كافة حمافظات اململكة، اإ�شافة اإىل ثالث نوافذ خلدمة املغرتبني االأردنيني يف كل من الريا�س، اأبوظبي ودبي. واالأ�شكال التالية تبني توزيع املوظفني ح�شب:

اأواًل: امل�ؤهلت العلمية واجلن�س

ثانيًا: ح�صب ت�صنيف الدوائر
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� الن�صاط التدريبي:

عقدت املوؤ�ش�شة )197( برناجمًا تدريبيًا على امل�شتويني الداخلي واخلارجي مبختلف املجاالت التاأمينية واالإدارية واحلا�شوب واللغة االجنليزية، 

�شارك يف اأعمالها ما جمموعه )1980(* موظفًا بكلفة اإجمالية بلغت )158( األف دينار. واجلدول التايل يبني الن�شاط التدريبي يف املوؤ�ش�شة:

الن�صاط التدريبي للم�ؤ�ص�صة 2006

� فرق العمل:
املوؤ�ش�شة  اإميانًا من  وياأتي ذلك  معينة،  اأو مهمة  لتحقيق هدف  بناوؤها  يتم  التي  اال�شرتاتيجية،  االإدارة  اأركان  اأ�شا�شيًا من  ركنًا  العمل  فرق  تعّد 

باأنها و�شيلة فّعالة لتمكني االأفراد، وحت�شني فعالية االأداء وعالقات العمل، وبناء روح الثقة والتعاون، وتوفري االت�شال املفتوح بني اأجزاء املوؤ�ش�شة، 

واال�شتخدام االأمثل للموارد، ومبا ي�شمح بالتعلم وتدفق املعلومات وبناء االأ�شول املعرفية ونقلها. وحتقيقًا لذلك فقد و�شل عدد فرق العمل التي 

�ُشكلت خالل عام 2006 ما يقارب )170( فريق، �شملت خمتلف االأن�شطة التاأمينية واالإدارية والفنية.

املبـادرات امل�ؤ�ص�صيـة

جاء عام 2006 امتدادًا وا�شحًا جلهود املوؤ�ش�شة يف التحديث والتطوير، وقد �شهد هذا العام ا�شتمرار واإطالق جمموعة من املبادرات املوؤ�ش�شية لعّل 

من اأهمها ما يلي:  

اإطلق م�صروع التط�ير االإداري:  .1
بهدف رفع الكفاءة والفعالية، وحت�شني بيئة العمل ومبا ينعك�س اإيجابًا على اخلدمات التاأمينية املقدمة، مت اإطالق م�شروع اإعادة بناء نظام وظيفي ع�شري 

اإ�شافة اإىل اإعادة هيكلة املوؤ�ش�شة وبناء املهام الوظيفية للدوائر والفروع ومبا يوؤدي اإىل حت�شني  يواكب متطلبات االإدارة احلديثة ويربط احلوافز باالأداء، 

العمليات االإدارية والت�شغيلية للموؤ�ش�شة.

ي�م ال�صمان االجتماعي:  .2
يف الثاين من كانون الثاين مت اإطالق »يوم ال�شمان االجتماعي«، بتغطية اإعالمية وا�شعة، ل�شمان تعريف اأ�شحاب العمل والعّمال باملنافع التاأمينية املقدمة 

لهم، والتاأكيد على اأهمية ال�شمان االجتماعي يف حا�شر املواطن وم�شتقبله والأ�شرته من بعده. يف هذا اليوم توا�شل العاملون يف املوؤ�ش�شة ويف خمتلف الفروع 

واملكاتب مع املواطنني مبا�شرة من خالل توزيع الن�شرات التاأمينية املختلفة، والتوا�شل معهم مبختلف و�شائل االإعالم املرئية واملقروءة وامل�شموعة.

عدد امل�صاركنيعدد الدوراتن�ع الن�صاطالرقم

30833دورات املركز التدريبي 1.

2568دورات داخلية2. 

22648ور�س عمل وندوات 3.

2480دورات خارجية4.

8872م�صت�يات لغة اجنليزية5.

8279حا�ص�ب6.

* فرق املجموع ما بني عدد امل�شاركني والعاملني يف املوؤ�ش�شة يعود الإ�شرتاك املوظف يف اأكرث من برنامج تدريبي .
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الداخلي: التدقيق  قدرات  بناء  اإعادة   .3
)IIA(، بداأت املوؤ�ش�شة م�شروعًا الإعادة بناء  يف اإطار �شعيها للعمل وفق اأحدث املعايري العاملية للتدقيق الداخلي وال�شادرة عن معهد املدققني الداخليني 

قدراتها يف التدقيق بالتعاون مع اأحد بيوت اخلربة املتخ�ش�شة يف هذا املجال. ويقوم هذا امل�شروع على بناء خطة تدقيق داخلية مبنية على اأ�شا�س تقييم 

خماطر املوؤ�ش�شة، واإعداد دليل للتدقيق الداخلي، اإ�شافة اإىل تنمية قدرات وكفاءة املوظفني العاملني يف التدقيق الداخلي وتدريبهم.  

حتديث وتط�ير البنية الفنية:  .4
تاأكيدًا لتوجهات املوؤ�ش�شة يف حتديث وتطوير البنية الفنية والتكنولوجية وتقدمي خدمات ذات جودة عالية للعمالء الداخليني واخلارجيني، قامت املوؤ�ش�شة 

بُجملة من االإجراءات كتطوير �شا�شة خا�شة بالدفع االإلكرتوين من خالل �شبكة االإنرتنت، وتطوير البنية التحتية لكافة الفروع والدوائر وتزويدهم باأجهزة 

احلا�شوب، اإ�شافة اإىل تزويد مركز املعلومات باالأجهزة احلديثة، وذلك ل�شمان ت�شغيل واإدامة العمل واالأنظمة بكفاءة وفاعلية ومبا ينعك�س اإيجابًا على االأداء 

املوؤ�ش�شي.

الهاتفية: النافذة   .5
بهدف تفعيل التوا�شل املبا�شر مع املوؤمن عليهم واأ�شحاب العمل واملتقاعدين، وا�شلت النافذة الهاتفية املجانية عملها للعام الثاين مبهنية واحرتاف، مقدمة 

خدماتها لعمالء املوؤ�ش�شة ومتلقية اقرتاحاتهم و�شكاواهم، ومقدمة لهم االإر�شادات والن�شائح التاأمينية. ومن املوؤمل اأن تدرج جتربة النافذة الهاتفية �شمن 

التجارب الناجحة التي تعممها اجلمعية الدولية لل�شمان االجتماعي )ISSA( على خمتلف موؤ�ش�شات التاأمينات االجتماعية يف العامل.

ال�صم�ل: ت��صعة   .6
ا�شتكماال للجهود ال�شابقة يف مّد مظلة احلماية االجتماعية، وحلملة تو�شعة ال�شمول التي اأطلقت حتت الرعاية امللكية ال�شامية، وا�شلت املوؤ�ش�شة عملها يف هذا 

االإطار ومبا يوؤدي اإىل زيادة اأعداد امل�شرتكني، وا�شتقرار عالقات العمل، ورفع االإنتاجية، ومبا ينعك�س اإيجابًا على حياة املواطن واالقت�شاد االأردين، ويف هذا 

ال�شدد فقد و�شلت التغطية التاأمينية يف عام 2006 اإىل )46.1%( من امل�شتغلني، مقابل )43.1%( لعام 2005.

العمليات: هند�صة  اإعادة   .7
توا�شل املوؤ�ش�شة عملها يف م�شروع اإعادة هند�شة العمليات مبا ي�شمن تقليل الوقت واجلهد واملال على عمالئها و�شبط الدورة امل�شتندية، وتوحيد اإجراءات 

العمل، وتقدمي خدمات تاأمينية متميزة تلبي توقعات واحتياجات املوؤمن عليهم واملتعاملني مع املوؤ�ش�شة.

ودبي(: )اأب�ظبي  نافذتي  ت�صغيل   .8
دولة  تاأمينيتني يف  نافذتني  بت�شغيل   2006 املوؤ�ش�شة يف مطلع عام  قامت  املجال،  املوؤ�ش�شة يف هذا  وا�شتكمااًل جلهود  املغرتبني  االأردنيني  للمواطنني  خدمة 

االإمارات العربية املتحدة يف كل من اأبوظبي ودبي، وذلك للت�شهيل على املغرتبني االأردنيني و�شمولهم حتت مظلة ال�شمان االجتماعي.

واخلدمات: املباين   .9
حتقيقًا ملتطلبات اخلدمة التاأمينية املتميزة، قامت املوؤ�ش�شة باإعادة حتديث جمموعة من الفروع واملكاتب  كفرع ال�شلط، الكرك، جنوب عمان، وماأدبا، ومت 

ا�شتئجار مباٍن جديدة لفرع املفرق، وعجلون وذلك بهدف توفري اخلدمات الالزمة للت�شهيل على املراجعني، كما وقامت املوؤ�ش�شة ب�شراء مبنى جديد لفرع 

�شمال عمان والذي من املتوقع اأن يبا�شر عمله يف موقعه اجلديد خالل عام 2008.
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التعـاون الدولـي

 وا�شلت املوؤ�ش�شة خالل عام 2006 تفعيل نافذتها على العامل اخلارجي من خالل تبادل اخلربات، واإبرام اتفاقيات التعاون مع خمتلف موؤ�ش�شات 

التاأمينات االجتماعية ور�شد التجارب الناجحة، وذلك تدعيمًا ملكانتها كع�شو فاعل يف اجلمعية الدولية لل�شمان االجتماعي )ISSA( ومنظمة 

العمل الدولية )ILO(، وتعزيزًا لدورها كمقّر للمكتب الفرعي االإقليمي لالإي�شا للدول العربية االآ�شيوية.

ويف عام 2006 �شاركت املوؤ�ش�شة يف عدد من الفعاليات الدولية املختلفة كاملوؤمترات االإقليمية لالإي�شا لدول اآ�شيا والبا�شيفيك يف الهند، واملوؤمترات 

الدورة  االكتوارية يف  الدرا�شات  دائرة  من  وفد  �شارك  االإقليمية، حيث  التدريبية  الدورات  اإىل  باالإ�شافة  ولبنان،  البحرين  من  كل  العربية يف 

التدريبية للربنامج االكتواري بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومتت امل�شاركة يف دورة اإدارة وا�شتثمار �شناديق ال�شمان االجتماعي يف املركز 

الدويل للتدريب.

كما وا�شتقبلت املوؤ�ش�شة خالل عام 2006 عددًا من وفود موؤ�ش�شات تاأمينات اجتماعية، وخرباء من منظمة العمل الدولية ملتابعة العمل يف االتفاقية 

االكتوارية، والتباحث حول اتفاقية )102( للمعايري الدنيا لل�شمان االجتماعي.

العربية،  م�شر  جمهورية  يف  االجتماعي«  للتاأمني  القومية  »الهيئة  من  كل  مع  تفاهم  مذكرات  بتوقيع  املوؤ�ش�شة  قامت  االتفاقيات،  �شعيد  وعلى 

و»املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية« يف اجلمهورية العربية ال�شورية، و»الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية« يف مملكة البحرين.
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يعد الن�صاط التاأميني حم�ر عمل امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي من خلل تطبيق ن�عني من التاأمينات هما:

- التاأمني �صد اإ�صابات العمل واأمرا�س املهنة. 

- التاأمني �صد ال�صيخ�خة والعجز وال�فاة. 

وذلك ا�شتنادًا اإىل قانون ال�شمان االجتماعي رقم )19( ل�شنة 2001، والذي ت�شري اأحكامه على جميع العَمال ممن ال تقل اأعمارهم عن �شتة ع�شر عامًا دون اأي متييز ب�شبب 

اجلن�شية ومهما كانت مدة العقد اأو �شكله واأيًا كانت طبيعة االأجر وقيمته �شواء اأكان اأداء العمل ب�شوره رئي�شية داخل اململكة اأم خارجها مع عدم االإخالل باأحكام االتفاقيات 

وا�شتمراريته وتو�شيع م�شادره،  التاأميني  النظام  اأهم مقومات �شمان دميومة  اأحد  القانون  باأحكام هذا  االلتزام  التاأمني، وي�شكل  التي تنظم قواعد االزدواج يف  الدولية 

واجلدول التايل يبني تطور املوؤ�شرات التاأمينية للموؤ�ش�شة للفرتة )2006-2005( .

تط�ر امل�ؤ�صرات التاأمينية  2006-2005     

 

االإيـرادات التاأمينيـة

اأواًل: اإيرادات اال�صرتاكات ال�صهرية التي ي�ؤديها اأ�صحاب العمل وامل�ؤمن عليهم

ت�شري البيانات املالية للموؤ�ش�شة لعام 2006 اإىل ارتفاع اإيرادات اال�شرتاكات ال�شهرية التي يوؤديها اأ�شحاب العمل واملوؤمن عليهم لت�شل اإىل )338.5( مليون دينار مقابل )280.7( 

مليون دينار لعام 2005، ومبعدل منو بلغ )20.6%(، حيث تعك�س هذه املبالغ م�شاركة كالًّ من �شاحب العمل واملوؤمن عليه لتاأميني ال�شيخوخة والعجز والوفاة، واإ�شابات العمل 

واأمرا�س املهنة والبالغة ما ن�شبته )16.5%( من االأجور اخلا�شعة لالقتطاع واملوزعة كما يلي:

                                الت�زيع الن�صبي للإ�صرتاكات ال�صهرية ح�صب ن�ع التاأمني

20052006امل�ؤ�صر
معدل النم� % 

2006/2005

114791291412.5املن�صاآت الفّعالة

59223066165111.7امل�ؤمن عليهم الفّعالني

216612747626.8امل�ؤمن عليهم الفّعالني اختياريًا

الن�صبة الكلية %ح�صة �صاحب العمل %ح�صة العامل %ن�ع التاأمني

5.5914.5تاأمني ال�صيخ�خة والعجز وال�فاة

22ــتاأمني اإ�صابات العمل واأمرا�س املهنة

5.51116.5الن�صبة الكلية

الن�صاط التاأميني
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ثانيًا: اإيرادات االنت�صاب االختياري

يعد االنت�شاب االختياري اأحد اأدوات املوؤ�ش�شة ملَد مظلة احلماية االجتماعية وتو�شيع قاعدة املنت�شبني االأردنيني، واإىل ذلك ي�شري قانون ال�شمان االجتماعي يف مادته 

الثامنة اإىل اأنه  “للعامل االأردين الذي يعمل لدى �شاحب عمل اأو حل�شابه اخلا�س �شواء اأكان مقيمًا داخل اململكة اأم خارجها اأو للموؤمن عليه االأردين الذي يخرج 

من نطاق تطبيق القانون االنت�شاب ب�شفة اإختيارية اإىل تاأمني ال�شيخوخة والعجز والوفاة «، ويف ذلك فاإن املوؤمن عليه يوؤدي اال�شرتاكات التي يلتزم بها �شاحب العمل 

واملوؤمن عليه كاملة ومبا ن�شبته )14.5%( من االأجر اخلا�شع لالقتطاع.

وقد ارتفع عدد امل�شرتكني اختياريًا من )21661( موؤمن عليه فَعال عام 2005، اإىل )27476( موؤمن عليه فَعال عام 2006، ومبعدل منو بلغ )26.8%(، كما ارتفعت 

االإيرادات التاأمينية املتحققة عن االنت�شاب االختياري من )13.3( مليون دينار عام 2005، اإىل )18( مليون دينار عام 2006، مبعدل منو )%35.3(.

ثالثًا: اإيرادات �صم �صن�ات اخلدمة ال�صابقة  

للموؤمن عليه اأن يطلب خطيًا من املوؤ�ش�شة مبا�شرة اأو بوا�شطة �شاحب العمل الذي يعمل لديه �شم مدد اخلدمة ال�شابقة على ا�شرتاكه يف ال�شمان االجتماعي �شريطة اأن 

ال يكون قد تقا�شى عنها راتبًا تقاعديًا مبوجب اأحكام قانون التقاعد املدين وقانون التقاعد الع�شكري، وذلك لغايات ا�شتكمال �شروط ا�شتحقاق راتب تقاعد ال�شيخوخة 

الوجوبي، اأو لزيادة راتب تقاعد ال�شيخوخة، على اأن يتحمل املوؤمن عليه املبالغ املرتتبة عليه لقاء ذلك. وقد تقدم للموؤ�ش�شة خالل عام 2006 ما جمموعه )462( 

موؤمن عليه بطلبات �شم و�شلت اإيراداتها لنحو )3.8( مليون دينار.

رابعًا: ف�ائد التاأخري والغرامات   

ي�شري قانون ال�شمان االجتماعي يف مواده )19, 20, 21( اإىل اأنه يرتتب على �شاحب العمل تاأدية اال�شرتاكات املقتطعة من اأجور عّماله وتلك التي يوؤديها حل�شابهم اإىل 

املوؤ�ش�شة خالل اخلم�شة ع�شر يومًا االأوىل من ال�شهر التايل لال�شتحقاق، ويف حالة تاأخره يدفع فائدة تاأخري قدرها )2%( �شهريًا عن اال�شرتاكات التي تاأخر عن اأدائها 

بحيث ال تزيد قيمة هذه الفائدة عن )12%( من قيمة اال�شرتاكات �شنويًا، اإ�شافة اإىل الغرامات املرتتبة على �شاحب العمل الذي مل يقتطع اال�شرتاكات عن كل اأو بع�س 

عّماله اأو مل يوؤدي اال�شرتاكات على اأ�شا�س االأجور احلقيقية وذلك باأداء مبلغ اإ�شايف قدره )30%( من قيمة اال�شرتاكات التي مل يوؤدها دون اإنذار اأو اإخطار م�شبق. 

وت�شري البيانات املالية للموؤ�ش�شة اإىل انخفا�س فوائد التاأخري والغرامات لعام 2006 مبقدار )3.1%( مقارنة مع عام2005، حيث بلغت هذه الفوائد )4.82( مليون 

دينار عام 2006، مقابل )4.97( مليون دينار عام 2005، مما ي�شري اإىل زيادة الوعي التاأميني وااللتزام باأحكام القانون لدى اأ�شحاب العمل.

وخال�شة القول، اإن االإيرادات التاأمينية للموؤ�ش�شة قد ارتفعت خالل عام 2006 لت�شل اإىل )368.9( مليون دينار مقابل )309.5( مليون عام 2005، ومبعدل منو 

بلغ )19.2%(، واجلدول التايل يبني تطور االإيرادات التاأمينية للموؤ�ش�شة.
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تط�ر االإيرادات التاأمينية للم�ؤ�ص�صة ح�صب ن�ع االإيراد 2006-2005

 )املبالغ باملليون دينار(

النفقـات التاأمينيـة واالإداريــة

ت�صمل النفقات التاأمينية التالية ُجملة املنافع التاأمينية التي ُتقدمها امل�ؤ�ص�صة وهي:

املتكررة.  التقاعدية  الرواتب  · نفقات 
العمل.  اإ�صابات  · نفقات 

ال�احدة.  الدفعة  تع�ي�س  · نفقات 

وقد بلغت النفقات التاأمينية خالل عام 2006 ما جمموعه )222.6( مليون دينار مقابل )196.5( مليون دينار عام 2005، ومبعدل منو بلغ )13.3%(. وو�شلت قيمة الرواتب التقاعدية 

املدفوعة اإىل )204.7( مليون دينار، م�شكلة ما ن�شبته )92.0%( من اإجمايل النفقات التاأمينية، يف حني بلغت نفقات اإ�شابات العمل )3.8( مليون دينار، ت�شكل نفقات اجلنازة للوفاة 

املوؤمن عليهم  )51.7%( من  نفقاتها  دينار، ح�شل على  مليون   )14.1(  2006 لعام  فبلغت  الواحدة  الدفعة  تعوي�س  نفقات  اأما  دينار.  األف   )185( واالإ�شابية منها حوايل  الطبيعية 

االأردنيني.

اأما النفقات االإدارية فقد بلغت )20.6( مليون دينار لعام 2006، لتعك�س واقع ا�شتهالك املوجودات الثابتة وخم�ش�شات تعوي�س نهاية اخلدمة والطوارئ واملقدرة بحوايل )4.5( مليون 

دينار، باالإ�شافة اإىل م�شاريف خدمات البنية التحتية . واجلدول التايل يبني النفقات التاأمينية واالإدارية للموؤ�ش�شة للفرتة 2006-2005.

*  متثل رديات تعوي�س الدفعة الواحدة ، رديات الرواتب التقاعدية امل�شروفة دون وجه حق ، رديات االنت�شاب االختياري و�شم �شنوات اخلدمة ال�شابقة . 
** تمثل فوائد التاأخري والغرامات ، فوائد احل�شابات البنكية ، فوائد قرو�س ا�شكان املوظفني ، بدل االيجار وايرادات اخرى.

*** بعد طرح طوابع اال�شرتاكات .

20052006ن�ع االإيراد
معدل النم� % 

2006/2005

280.7338.520.6اإيرادات اال�صرتاكات ال�صهرية )من�صاآت(

13.318.035.3اإيرادات اال�صرتاك االختياري

)49.0(7.43.8اإيرادات �صم �صن�ات اخلدمة ال�صابقة

1.11.419.8االإيرادات املختلفة *

7.07.33.1ع�ائد الن�صاط التاأميني **

309.5368.919.2املجم�ع ***
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 اإجمايل النفقـات ح�صب ن�ع النفقة 2006-2005
               

            )املبالغ باملليون دينار(

       

* م�شافًا اليها نفقات اجلنازة الطبيعية واالإ�شابية.
** م�شافًا اليها ا�شتهالك املوجودات الثابتة وتعليق خم�ش�س نهاية اخلدمة وخم�ش�س الطوارىء.

*** م�شافًا اليها خم�ش�س دعم املحروقات.

فائـ�س امل�صاهمـات التاأمينيـة 

حققت املوؤ�ش�شة خالل عام 2006 فائ�شًا تاأمينيًا بلغ مقداره )125.7( مليون دينار مقابل )93.6( مليون دينار لعام 2005 ومبعدل منو )34.3%(، حيث ميثل هذا الفائ�س 

الفرق بني اإجمايل االإيرادات التاأمينية واإجمايل النفقات التاأمينية واالإدارية. واجلدول التايل يبني فائ�س امل�شاهمات التاأمينية املتحقق للفرتة 2006-2005. 

فائ�س امل�صاهمات التاأمينية  2006-2005  

                                                                                                       
              

          
                  )املبالغ باملليون دينار(

 

نـ�ع النفقـة

معدل من� النفقات % 20052006

2006/2005 املبلغالعدداملبلغالعدد

113409196.5123042222.613.3النفقات التاأمينية

84736181.794037204.712.6  - رواتب التقاعد املتكررة

147382.7121593.842.4  - نفقات تدفع مرة واحدة )اإ�صابات عمل(*

1393512.11666714.116.2   - نفقات تع�ي�صات الدفعة ال�احدة

20.627.5-16.1-النفقات االإدارية **

113409215.9123042243.212.6اإجمايل النفقـات ***

20052006البيــان
معدل النم� %

2006/2005

309.5368.919.2االإيرادات التاأمينية

215.9243.212.6النفقات التاأمينية واالإدارية

93.6125.734.3فائ�س امل�صاهمات التاأمينية
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جدول رقم )1(

اأعداد امل�ؤمن عليهم الفّعالني ح�صب اجلن�س واجلن�صية والن�صاط االقت�صادي

 كما يف 2006/12/31

الن�صبة املئ�ية   

%
املجم�ع

  الكلي

غيـــر اأردنيني اأردني�ن
الن�ساط االقت�سادي

املجم�ع اإناث ذك�ر املجم�ع اإناث ذك�ر

1.4 9262 612 7 605 8650 1200 7450 الزراعة

16.2 107039 31374 12740 18634 75665 12414 63251 ال�شناعة والتعدين

8.2 54015 8154 1161 6993 45861 6987 38874 التجارة

4.0 26640 12028 108 11920 14612 1198 13414 االإن�شاءات

1.8 11987 846 170 676 11141 1266 9875 النقل

3.0 19647 214 45 169 19433 5926 13507 املالية وامل�شرفية

2.7 18150 2573  393 2180 15577 1584 13993 ال�شياحة

62.6 414487 35668 9680 25988 378819 114273 264546 خدمات اأخرى

0.1 424 79 5 74 345 95 250 غري معّرف

100.0 661651 91548 24309 67239 570103 144943 425160 املجم�ع الكلي

جدول رقم )2(

اأعداد امل�ؤمن عليهم الفّعالني ح�صب اجلن�س واجلن�صية والفروع

كما يف 2006/12/31

الن�صبة املئ�ية 

%
املجم�ع

الكلي

غري اأردنيني اأردني�ن
الفرع/ املكتب

املجم�ع اإناث ذك�ر املجم�ع اإناث ذك�ر

30.0 198690 10919 1115 9804 187771 64173 123598   عمان املركز

17.4 115250 12740 1063 11677 102510 23971 78539   �شمال عمان

18.5 122419 7872 633 7239 114547 16314 98233   غرب عمان )اليوبيل(

5.7 37465 15281 6393 8888 22184 5817 16367   الزرقاء

5.1 34050 14751 5782 8969 19299 3834 15465   �شحاب

4.0 26312 3356 1525 1831 22956 6674 16282   اربد

3.0 20166 3075 180 2895 17091 3611 13480   �شرق عمان

5.1 33478 4951 277 4674 28527 5190 23337   جنوب عمان

1.9 12726 997 82 915 11729 3680 8049   ال�شلط

2.6 17077 2892 153 2739 14185 1611 12574   العقبة ومعان

2.3 15072 3057 1818 1239 12015 3196 8819   الكرك والطفيلة

0.6 4015 426 7 419 3589 679 2910   املفرق

2.8 18349 10072 5230 4842 8277 4759 3518   الريموك

0.4 2629 380 40 340 2249 491 1758   جر�س

0.4 2687 682 11 671 2005 590 1415   ماأدبا

0.2 1266 97 0 97 1169 353 816  عجلون

100.0 661651 91548 24309 67239 570103 144943 425160 املجم�ع الكلي
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جدول رقم )3(

اأعداد امل�ؤمن عليهم الفّعالني ح�صب اجلن�س واجلن�صية وفئة االأجر ال�صهري 

كما يف 2006/12/31

جدول رقم )4(

اأعداد امل�ؤمن عليهم الفّعالني ح�صب اجلن�س واجلن�صية والفئة العمرية 

كما يف 2006/12/31

فئة االأجر
غري اأردنينياأردني�ن

املجم�ع الكلي
الن�صبة املئ�ية 

% املجم�عاإناثذك�راملجم�عاإناثذك�ر

650226329134235710193376125101.9أقل أو يساوي 90

100 – 90  205521345234004167721113327905619099.4

125 – 100356981737353071193207330266507972112.0

150 – 125624271024772674103871419118068448012.8

175 – 1503183192914112239497554704458266.9

200 – 175525061399166497412730644337093010.7

225 – 20039712109285064017803232103527438.0

250 – 22534160199815414115522331785559268.5

275 – 250182241256530789854105959317484.8

300 – 2751891975882650711001761276277834.2

400 – 30036849113344818316655672232504157.6

500 – 40021841603327874790201991288654.4

600 – 50012179306515244452105557158012.4

700 – 60079331838977130063363101341.5

2582746253045218345742408328605.0أكثر من 700

425160144943570103672392430991548661651100.0اجملموع الكلي

الن�صبة املئ�ية 

% املجم�ع الكلي
غري اأردنيني اأردني�ن

الفئة العمرية
املجم�ع اإناث ذك�ر املجم�ع اإناث ذك�ر

3.2 21354 1718 706 1012 19636 2044 17592 أقل من 21

20.3 134458 18139 6669 11470 116319 25455 90864 25-21

23.3 154111 28257 7059 21198 125854 40066 85788 30-26

18.1 119912 19294 5532 13762 100618 32789 67829 35-31

14.1 93168 11873 3038 8835 81295 23051 58244 40-36

10.2 67261 6105 786 5319 61156 13387 47769 45-41

5.6 36809 3273 347 2926 33536 5637 27899 50-46

3.4 22762 1999 172 1827 20763 2514 18249 55-51

1.8 11816 890 0 890 10926 0 10926 56 فأكبر

100.0 661651 91548 24309 67239 570103 144943 425160 اجملمـوع الكلي
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جدول رقم )5(

مت��صط اأج�ر امل�ؤمن عليهم الفّعالني ال�صهرية ح�صب اجلن�س واجلن�صية و الن�صاط االقت�صادي

 كما يف 2006/12/31
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                  )بالدينار(

جدول رقم )6(

اأعداد امل�ؤمن عليهم الفّعالني اختياريًا ح�صب اجلن�س وفئة االأجر ال�صهري

 كما يف 2006/12/31

الن�ساط االقت�سادي
غري اأردنينياأردني�ن

املت��صط العام *
اإناثذك�راإناثذك�ر

160166137133159الزراعة

321182159110252الصناعة والتعدين

296258201162276التجارة

324331180506261اإلنشاءات

396388274823394النقل

6385171499506608املالية واملصرفية

260302285315268السياحة

273245193178258خدمات أخرى

265157171134223غير معّرف

296253189150270املتوسط العام

الن�صبة املئ�ية %املجم�ع الكلياإناثذك�رفئة االأجر

1641570.2أقل أو يساوي 90

100 – 905294649933.6

125 – 10082753213594.9

150 – 1251892846273810.0

175 – 150104334413875.0

200 – 175202160126229.5

225 – 200133940617456.4

250 – 225131741017276.3

275 – 25082325810813.9

300 – 275144935818076.6

400 – 3002703707341012.4

500 – 400189742423218.4

600 – 500126629315595.7

700 – 6008431299723.5

3237461369813.5أكثر من 700

21202627427476100.0اجملموع الكلي

* مرجح باالأعداد
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 جدول رقم )7(

اأعداد امل�ؤمن عليهم الفّعالني اختياريًا ح�صب اجلن�س والفئة العمرية 

كما يف2006/12/31

جدول رقم )8(

اأعداد ون�صب املن�صاآت امل�صم�لة الفّعالة ح�صب الفروع

 كما يف 2006/12/31

الن�صبة املئ�ية % املجم�ع الكلي اإناث ذك�ر الفئة العمرية

0.1 19 5 14 أقل من 21

1.9 527 123 404 25-21

11.0 3030 898 2132 30-26

19.0 5232 1505 3727 35-31

20.7 5690 1600 4090 40-36

19.9 5454 1296 4158 45-41

13.3 3661 579 3082 50-46

9.1 2495 268 2227 55-51

5.0 1368 0 1368 56 فأكبر

100.0 27476 6274 21202 اجملمـوع الكلي

الن�صبة املئ�ية %العـــددالفرع/ املكتب

202115.6  عمان املركز

255419.8  شمال عمان

142911.1  غرب عمان )اليوبيل(

10087.8  الزرقاء

6775.2  سحاب

10878.4  اربد

9677.5  شرق عمان

136210.5  جنوب عمان

3602.8  السلط

4083.2  العقبة ومعان

3032.3  الكرك والطفيلة

2702.1  املفرق

820.6  اليرموك

1451.1  جرش

1271.0  مأدبا

1140.9 عجلون

12914100.0اجملموع الكلي
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جدول رقم )9(

اأعداد ون�صب املن�صاآت امل�صم�لة الفّعالة ح�صب الن�صاط االقت�صادي

كما يف 2006/12/31

    

جدول رقم )10(

اأعداد املتقاعدين تراكميًا ح�صب اجلن�س واجلن�صية ون�ع الراتب التقاعدي

  حتى نهاية 2006/12/31 

جدول رقم )11(

اأعداد املتقاعدين اجلدد ح�صب اجلن�س واجلن�صية ون�ع الراتب التقاعدي

 لعام 2006 

الن�صبة املئ�ية %العددالن�ساط االقت�سادي

1271.0الزراعة

216516.8الصناعة والتعدين

257519.9التجارة

8246.4اإلنشاءات

2832.2النقل

1371.1املالية واملصرفية

4433.4السياحة

633749.1خدمات أخرى

230.2غير معّرف

12914100.0اجملموع الكلي

الن�صبة املئ�ية 

%
املجم�ع

الكلي

غري اأردنيني اأردني�ن ن�ع الراتب

املجم�عالتقاعدي اإناث ذك�ر املجم�ع اإناث ذك�ر

68.8 64721 1030 109 921 63691 8073 55618 الشيخوخة

17.4 16399 252 24 228 16147 1675 14472 العجز الطبيعي

3.1 2906 310 8 302 2596 104 2492 العجز اإلصابي

9.0 8446 297 8 289 8149 521 7628 الوفاة الطبيعية

1.7 1565 139 5 134 1426 63 1363 الوفاة اإلصابية

100.0 94037 2028 154 1874 92009 10436 81573 اجملموع الكلي

الن�صبة املئ�ية 

%
املجم�ع

الكلي

غري اأردني�ن اأردنيـــــ�ن ن�ع الراتب

املجم�عالتقاعدي اإناث ذك�ر املجم�ع اإناث ذك�ر

85.4 5682 126 6 120 5556 792 4764 الشيخوخة

4.7 310 4 0 4 306 55 251 العجز الطبيعي

2.6 170 24 0 24 146 6 140 العجز اإلصابي

6.2 412 12 1 11 400 32 368 الوفاة الطبيعية

1.2 78 6 0 6 72 4 68 الوفاة اإلصابية

100.0 6652 172 7 165 6480 889 5591 اجملموع الكلي
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جدول رقم )12(

اأعداد متقاعدي ال�صيخ�خة ال�ج�بي واملبكر اجلدد ح�صب اجلن�س

  لعام 2006

جدول رقم )13(

قيم ون�صب الرواتب التقاعدية ح�صب ن�ع الراتب التقاعدي

 لعام 2006

                                       )املبالغ باالألف دينار(

جدول رقم )14(

اأعداد امل�صتحقني الفّعالني لرواتب التقاعد ب�صبب وفاة امل�ؤمن عليه اأو املتقاعد 

ح�صب اجلن�س ون�ع الراتب التقاعدي كما يف 2006/12/31

اإجمايل التقاعد املبكر

 اإىل اإجمايل تقاعد ال�صيخ�خة %

عدد متقاعدي ال�صيخ�خة )املبكر(
عدد متقاعدي ال�صيخ�خة

)ال�ج�بي واملبكر(

ال�سنة
املجم�ع اإناث ذك�ر املجم�ع اإناث ذك�ر

73.2 4160 596 3564 5682 798 4884 2006

الن�صبة املئ�ية % 2006 ن�ع الراتب التقاعدي

78.6 160832 الشيخوخة

5.5 11191 الوفاة الطبيعية

0.9 1852 الوفاة اإلصابية

13.5 27732 العجز الطبيعي 

1.5 3111 العجز اإلصابي

100.0 204718 اجملموع الكلي

ال�سنة

عدد امل�صتحقني من ورثة عدد امل�صتحقني من ورثة �صاحب راتب تقاعدعدد امل�صتحقني من ورثة امل�ؤمن عليه املت�فى

�صاحب راتب تقاعد 

ال�صيخ�خة املت�فى

جمم�ع اأعداد امل�صتحقني 

)ال�رثة(
املجم�ع 

الكلي
العجز االإ�صابيالعجز الطبيعيوفاة اإ�صابيةوفاة طبيعية

اإناثذك�راإناثذك�راإناثذك�راإناثذك�راإناثذك�راإناثذك�ر

2006158502784229854632613915886237559450117570297126648996201



التقرير ال�سنوي 

2006

46

جدول رقم )15(

اأعداد ون�صب اإ�صابات العمل خلل عام 2006 ح�صب نتيجة االإ�صابة 

* فرق املجموع مع اجلداول الالحقة يعود حلوادث عمل مل تعتمد كاإ�شابات، وحوادث مل حتدد نتيجتها بعد.

جدول رقم )16(

اأعداد ون�صب احل�ادث خلل عام 2006 ح�صب ن�ع احلادث 

الن�صبة املئ�ية % العدد نتيجة االإ�صابة

91.4 11108 شفاء

0.3 40 عجز %30 فأكثر

7.6 926 عجز اقل من 30%

0.7 85 وفـاة

100.0 12159 اجملموع الكلي*

الن�صبة املئ�ية % العدد ن�ع احلادث

28.2 4695 جروح

27.1 4515 رضوض

9.0 1500 كسور

5.8 968 جزع وإلتواء

1.0 172 بتر واستئصال

0.2 35 غيبوبة

3.4 570 حروق

0.1 23 تسممات

0.2 27 صدمه كهربائية

0.8 134 نزيف

0.1 9 مرض مهني

4.6 766 أجسام غريبة

19.5 3240 أخرى

100.0 16654 اجملموع الكلي
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جدول رقم )17(

اأعدد ون�صب احل�ادث خلل عام 2006 ح�صب مركز احلادث 

الن�صبة املئ�ية % العدد مركز احلادث

4.6 765 الرأس واألذنان 

3.3 542 الوجه

6.3 1057 العينان

8.9 1489 رقبة وظهر وصدر وبطن

1.8 300 احلوض والفخذان

5.4 897 الساقان والركبتان

19.2 3202 القدمان والكاحالن

1.5 244 أصابع القدمني

6.2 1026 الكتفان والذراعان

18.3 3053 الرسغ والراحتان

19.3 3218 أصابع اليدين

5.1 843 كل اجلسم

0.1 10 حالة مرضية

0.0 8 أخرى

100.0 16654 اجملموع الكلي
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جدول رقم )18(

اأعداد وقيم تع�ي�س الدفعة ال�احدة ح�صب اجلن�س واجلن�صية و�صبب التع�ي�س خلل عام 2006

                               )املبالغ باالألف دينار(

�صبب التع�ي�س

املجم�ع الكليغري اأردنينياأردني�ن

اإناثذك�راإناثذك�ر

املبلغالعدد

املبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدد

املدني  التقاعد  قانون  بأحكام  الشمول 
والعسكري

106197.52332.80000129230.3

000046784,411.053162,194.499946,605.4مغادرة املؤمن عليه غير األردني البالد نهائياً

120350.53454.70000154405.2حصول املؤمن عليه األردني على جنسية أخرى

احلكم على املؤمن عليه بالسجن مدة ال تقل عن 
خمس سنوات

58.70010.410.479.5

إنتهاء خدمة املؤمن عليها بسبب الزواج، الترمل، 
الطالق

0043622,733.8003013.443922,747.3

003060.300003060.3العزباء بعد سن اخلامسة واألربعني

50.731.510.610.1103.0استكمال صرف تعويضات سابقة

سن  إكمال  أو  الطبيعي  العجز  أو  الوفاة 
استحقاق  شروط  استكمال  دون  الشيخوخة 

الراتب التقاعدي
17443,107.098159.387374.7721.819363,662.8

1041.020.820.610.31542.7قرار مجلس اإلدارة

19903,705.445523,043.247694,787.353562,230.51666713,766.4اجملموع الكلي
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* مت ا�شتبعاد قيمة الفنادق واال�شرتاحات ال�شياحية وامل�شاريع حتت التنفيذ يف ميزانيتي 2005 و2006 والتي مت ا�شدارها ب�شكل نهائي ومدقق بدون هذه اال�شتثمارات.
.IAS 40 بالقيمة العادلة وذلك تطبيقًا ملعيار املحا�شبة الدويل ** تظهر االرا�شي لعامي 2005 و 2006 

                                                

جدول رقم )19(

ا�صتثمارات امل�ؤ�ص�صة ح�صب ن�ع اال�صتثمار
                                                                                                                                                                                                                                                                             )املبالغ باالألف دينار(

 امل�شدر : املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي ، الوحدة اال�شتثمارية .

%2006%2005ن�ع اال�صتثمار

1- املساهمة في الشركات
2,348,19852.91,576,75342.3    البنوك

12,8620.36,7530.2    التأمني

    اخلدمات

69,1931.682,9542.2السياحة والفنادق

46,1581.039,6061.1االستثمارات واخلدمات املالية 

245,0095.5249,3156.7اخلدمات املتخصصة

360,3618.1371,87510.0مجموع اخلدمات

    الصناعـة

110,1882.579,1422.1التعدين

68,9861.6193,3565.2البناء والهندسة

13,0180.332,4840.9الكيماوية والبترولية

27,5080.620,6760.6الدوائية

21,6380.515,9240.4النسيجية

2,1870.01,3670.0األغذية والصناعات اخلفيفة 

8,3800.26,3460.2صناعات أخرى

251,9055.7349,2959.4         مجموع الصناعـة

48,6501.133,0310.9  استثمارات أجنبية

5060.07,7100.2  صناديق مشتركة

77,7961.895,8322.6  املساهمة اخلاصة وغير املتداولة

3,100,27869.82,441,24965.5 إجمالي املساهمة في الشركات

2- سوق رأس املال
72,6131.666,0311.8القروض التجارية

19,8800.419,3230.5القروض اإلسكانية

76,6871.773,1692.0إسناد القروض

507,34611.4627,11216.8سندات التنمية واخلزينة واملؤسسات العامة

676,52615.2785,63521.1 إجمالي أدوات سوق رأس املال

3- العقارات
ـــــــــــــفنادق واستراحات وأخرى *

1,3010.01,4340.0مشاريع أخرى

100,9302.3157,7744.2أراضي استثمارية **

4,6730.14,5030.1مباني استثمارية

106,9042.4163,7114.4إجمالي العقارات

4- أدوات السوق النقدية
332,4227.5238,2916.4ودائع وحسابات جارية

182,3894.161,8721.7أذونات اخلزينة

5,0000.100.0أوراق جتارية

519,81111.7300,1638.1إجمالي أدوات السوق النقدية

537,5010.837,3181.0- موجودات ثابتة وأخرى واملطلوب من شركات تابعة

4,441,020100.03,728,076100.0     إجمالي االستثمارات
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امليزانية العامة  وتقرير مدققي احل�صابات
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تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقلني

اإىل معايل الرئي�س وال�صادة اأع�صاء جمل�س االإدارة

امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي 

عمان – اململكة االأردنية الها�صمية

تقرير ح�ل الق�ائم املالية 

لقد دققنا القوائم املالية املرفقة للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي والتي تتكون من قائمة املوجودات واملطلوبات املوحدة كما يف 31 كانون االأول 2006 وقائمة 

االإيرادات وامل�شروفات املوحدة وقائمة التغريات يف حقوق املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االإجتماعي املوحدة  وقائمة التدفقات النقدية املوحدة  لل�شنة املنتهية يف ذلك 

التاريخ وملخ�س الأهم ال�شيا�شات املحا�شبية واالإي�شاحات االأخرى.

م�ص�ؤولية االإدارة عن الق�ائم املالية امل�حدة

اإن جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة م�شوؤول عن اإعداد هذه القوائم املالية وعر�شها ب�شورة عادلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدويل.  ت�شمل هذه امل�شوؤولية ت�شميم وتطبيق 

اأو عن خطاأ،  احتيال  الناجتة عن  �شواء  االأخطاء اجلوهرية  ب�شورة عادلة خالية من  املالية  القوائم  باإعداد وعر�س  داخلي ذي �شلة  رقابة  نظام  واملحافظة على 

وكذلك اختيار وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية املالئمة والقيام بتقديرات حما�شبية معقولة ح�شب الظروف.

م�ص�ؤولية مدققي احل�صابات

اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية ا�شتنادا اإىل تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه املعايري االلتزام 

بقواعد ال�شلوك املهني وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية خالية من االأخطاء اجلوهرية.

يت�شمن التدقيق القيام باإجراءات للح�شول على اأدلة موؤيدة للمبالغ واالإي�شاحات الواردة يف القوائم املالية.  اإن اختيار تلك االإجراءات ي�شتند اإىل اجتهاد مدقق 

احل�شابات مبا يف ذلك تقييم خماطر االأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية �شواء الناجتة عن االحتيال اأو اخلطاأ. عند تقييم مدقق احل�شابات للمخاطر ياأخذ يف 

االعتبار نظام الرقابة الداخلي للموؤ�ش�شة ذي ال�شلة باإعداد وعر�س القوائم املالية ب�شورة عادلة وذلك لت�شميم اإجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولي�س بهدف 

اإبداء راأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للموؤ�ش�شة.  يت�شمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�شبية 

التي قامت بها االإدارة، اإ�شافة اإىل تقييم العر�س العام للقوائم املايل.

يف اعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر اأ�شا�شًا الإبداء الراأي.

تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقلني 
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اأ�صا�س التحفظ يف الراأي 

كما هو مبني يف اإي�شاح )12(، مل يوؤخذ االنخفا�س يف قيمة اال�شتثمار يف اأ�شهم البنك التجاري االأردين والبالغ 304ر875ر2 دينار و 318ر292ر3 دينار كما يف 31 كانون 

االأول 2006 و 2005 على التوايل مما اأدى اإىل زيادة قيمة اال�شتثمار واأرباح اال�شتثمار.

اإن القوائم املالية للموؤ�ش�شة ال تت�شمن موجودات ومطلوبات فندق عمان ال�شام باال�س كما يف 31 كانون االأول 2006 و 2005 ونتائج اأعمال ال�شنتني املنتهيتني يف 31 

كانون االأول 2006 و 2005 وذلك لعدم توفرها حتى تاريخ اإعداد هذه القوائم.

الـــراأي

يف راأينا، با�شتثناء اأثر اأية تعديالت قد تن�شاأ نتيجة ما هو وارد يف الفقرتني ال�شابقتني، اإن القوائم املالية املوحدة  ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز 

املايل للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي كما يف 31 كانون االأول 2006 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري التقارير املالية 

الدولية.

عمان – اململكة االأردنية الها�صمية        

2007 حزيران   4

اإن االإي�شاحات املرفقة من رقم1  اىل رقم 38  ت�شكل جزًء من هذه القوائم املالية

اإرن�صت و ي�نغ

حما�صب�ن قان�ني�ن

عمان-االأردن
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اإرن�صت و ي�نغ

حما�صب�ن قان�ني�ن

عمان-االأردن

امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي 

قائمة امل�ج�دات واملطل�بات امل�حدة

كما يف 31 كان�ن االأول 2006

)باآالف الدنانري االأردنية(

اإي�صاحات    2006       2005           

معدلة اإي�صاح )2( امل�ج�دات      

793ر376 408ر156   4 اأر�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية 

318ر10 920ر151   5 اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية 

212ر100 745ر72   6 م�ج�دات مالية للمتاجرة 

545ر8 150ر14   7 ذمم م�صرتكني وا�صرتاكات م�صتحقة 

527ر23 835ر27   8 ا�صرتاكات حتت التح�صيل 

236ر115 288ر109   9 قرو�س ودي�ن ممن�حة 

596ر562ر2 664ر674ر2   10 م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع 

622ر771  -     11 م�ج�دات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق 

837ر139 557ر157   12 ا�صتثمارات يف �صركات حليفة 

266ر26  725ر34  م�صاريع حتت التنفيذ  

631ر7  313ر9  املخزون    

565ر119 834ر107   13 ممتلكات ومعدات 

603ر105 831ر253   14 ا�صتثمارات عقارية 

301ر1 125ر1  ا�صتثمارات يف م�صاريع �صياحية  

267ر2 867ر1   15 م�ج�دات غري ملم��صة 

812ر26       685ر31        16 م�ج�دات اأخرى  

131ر398ر4  947ر804ر3  جمم�ع امل�ج�دات  

املطل�بات وحق�ق امللكية 

املطل�بات -

-      69 بن�ك دائنة   

333ر1 258ر2  خم�ص�س �صريبة الدخل   

594  335 مطل�بات �صريبية م�ؤجلة   

290ر12 448ر14  خم�ص�س تع�ي�س نهاية اخلدمة   

599ر16 319ر18   17 مطل�بات اأخرى  

          545           292 ذمم اأطراف ذات علقة  

361ر31      721ر35      جمم�ع املطل�بات  

100ر357ر2 934ر665ر2  االإيرادات املتجمعة  

781ر986ر1 484ر047ر1   18 التغري املرتاكم يف القيمة العادلة 

254ر33            -         19 احتياطي اإعادة تقييم ممتلكات ومعدات 

881ر343ر4  672ر746ر3  جمم�ع حق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي  

889ر22      554ر22      حق�ق االأقليـة  

770ر366ر4 226ر769ر3  جمم�ع حق�ق امللكية 

131ر398ر4 947ر804ر3  جمم�ع حق�ق امللكية واملطل�بات 
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امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي 

قائمة االإيرادات وامل�صروفات امل�حدة

لل�صنة املنتهية يف 31 كان�ن االأول 2006

)باآالف الدنانري االأردنية(

اإي�صاحات   2006       2005          

معدلة اإي�صاح )2(        

424ر301   541ر361    20 ايرادات اال�صرتاكات التاأمينية 

838ر199  609ر222    21 نفقات ال�صمان االجتماعي 

 

586ر101  932ر138  �صايف اال�صرتاكات التاأمينية   

696ر19  688ر23  املبيعات    

033ر12  394ر16  ايرادات الفنادق و اال�صرتاحات  

663ر18  789ر24   ايرادات اخلدمات  

 

392ر50  871ر64  اإجمايل االإيرادات  

634ر28  964ر34    تكاليف االإيرادات  

    

758ر21  907ر29    22 �صايف االإيرادات الت�صغيلية 

332ر53  516ر65    23 الف�ائد الدائنة   

159ر76  )061ر41  (    24 )خ�صارة( اأرباح م�ج�دات مالية للمتاجرة 

330ر42  747ر5    25 اأرباح م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع  

582ر28  181ر32  اأرباح ا�صتثمارات يف �صركات حليفة  

936ر14   281   26 اأرباح ا�صتثمارات عقارية 

629ر53 889ر89  التغري يف القيمة العادلة لل�صتثمارات العقارية  

118ر19   572ر29  - اأرباح ت�زيعات     

381ر1   -      7 الفائ�س من املخ�ص�صات 

754ر6     316ر8     - اإيرادات اأخرى   

     

565ر419  280ر359  جمم�ع االإيرادات    

382ر31  154ر41    27 م�صاريف اإدارية عم�مية 

852ر1  650ر2  م�صاريف بيع وت�زيع   

-     360 خم�ص�س الط�ارئ  

013ر1   620 عم�لة بيع و�صراء م�ج�دات مالية للمتاجرة  

        600 000ر1      - م�صاريف اأخرى  

847ر34     784ر45    جمم�ع امل�صروفات   

718ر384    496ر313  زيادة االإيرادات عن امل�صروفات  

820ر1       497ر1     �صريبة الدخل    

�صايف زيادة االإيرادات عن

898ر382    999ر311  - امل�صروفات    

ويع�د اإىل: 

498ر375  834ر308  امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي  

400ر7      165ر3     حق�ق االأقلية    

898ر382   999ر311       

اإن االإي�شاحات املرفقة من رقم1  اىل رقم 38  ت�شكل جزًء من هذه القوائم املالية
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امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي 

قائمة التغريات يف حق�ق امللكية امل�حدة

لل�صنة املنتهية يف 31 كان�ن االأول 2006

)باآالف الدنانري االأردنية(

     جمم�ع حق�ق 

التغري املرتاكم          الفائ�س املرتاكم                              امل�ؤ�ص�صة العامة اإحتياطي اعادة    

املجمــ�ع  حق�ق االأقلية  لل�صمان االجتماعي  املجمــ�ع  غري متحقق  متحقــــق  يف القيمة العادلة  تقيـــــم    

770ر366ر4 889ر22  881ر343ر4  100ر357ر2  817ر75  283ر281ر2  781ر986ر1  الر�صيد كما يف اأول كان�ن الثاين 2006       - 

)479ر899  ( )479ر899   (     -  )733ر932  (      -      -      -  254ر33  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة  

)564ر6      (  -                        )564ر6 ( )564ر6     (       -      -      -  �صايف اأرباح متحققة حم�لة لقائمة الدخل       - 

999ر311 165ر3  834ر308  834ر308  889ر89  945ر218  زيادة االإيرادات عن امل�صروفات       -      - 

)500ر3      ( )500ر3   (  ت�زيعات اأرباح �صركات تابعة       -             -              -             -            -           -         

226ر769ر3 554ر22     672ر746ر3  934ر665ر2  706ر165  228ر500ر2  484ر047ر1  254ر33     الر�صيد كما يف 31 كان�ن االأول 2006  

779ر606ر2 257ر17  522ر589ر2  408ر959ر1  408ر959ر1      -  114ر630  الر�صيد كما يف اأول كان�ن الثاين 2005       -        

تعديلت: )اإي�صاح 2(

188ر22      188ر22         -        188ر22  188ر22  اأثر تطبيق معيار املحا�صبة الدويل )40(       -              -            -       

257ر17        967 ر628ر2       596ر981ر1         710ر611ر2  188ر22           408ر959ر1  114ر630  الر�صيد املعدل كما يف اأول كان�ن الثاين 2005           -  

184ر389ر1 184ر389ر1  -        184ر389ر1      -      -      -  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة       - 

)517ر32    ( )517ر32     (  -  )517ر32    (      -      -      -  �صايف اأرباح متحققة حم�لة لقائمة الدخل       - 

898ر382 400ر7  498ر375  498ر375  629ر53  869ر321  زيادة االإيرادات عن امل�صروفات       -             - 

)762ر1      (  ) )768ر1                 6            6        -                   6 اأخرى       -              -         

770ر366ر4 889ر22    881ر343ر4  100ر357ر2  817ر75    283ر281ر2  781ر986ر1  الر�صيد كما يف 31 كان�ن االأول 2005       -        
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امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي 

قائمة التدفقات النقدية امل�حدة

لل�صنة املنتهية يف 31 كان�ن االأول 2006

)باآالف الدنانري االأردنية(

اإي�صاحات     2006         2005       
معدلة اإي�صاح )2( التدفق النقدي من عمليات الت�صغيل   

318ر377  331ر310  زيادة االإيرادات عن امل�صروفات قبل ال�صريبة  

تعديلت لبن�د غري نقدية:-

413ر6  065ر12  ا�صتهلكات واإطفاءات    
)582ر28(  )181ر32 (  ح�صة امل�ؤ�ص�صة من اأرباح �صركات حليفة    

)اأرباح( خ�صائر م�ج�دات مالية حمددة  
)085ر45(  640ر41    بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل غري متحققة  

)اأرباح( خ�صائر متحققة من التغري املرتاكم  
)517ر32(  564ر6    يف القيمة العادلة ناجمة عن بيع م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع  
)762ر14(  )اأرباح( خ�صائر متحققة من بيع ا�صتثمارات عقارية       -   
)629ر53( )889ر89(  التغري يف القيمة العادلة لل�صتثمارات العقارية    

-     630 خم�ص�س الط�ارئ    
  ) )381ر1   املردود من املخ�ص�صات      -         

775ر207  160ر249  الربح قبل التغريات يف امل�ج�دات واملطل�بات     

التغري يف امل�ج�دات واملطل�بات –

321ر24  )602ر141(  )الزيادة( النق�س يف االإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية  
)017ر47(  )173ر14 (  )الزيادة( يف م�ج�دات مالية للمتاجرة  
)685ر3  (  )543ر10 (  )الزيادة( ا�صرتاكات م�صتحقة وحتت التح�صيل  

)277ر27(  948ر5  النق�س )الزيادة( يف قرو�س ودي�ن ممن�حة  
)028ر12(  )873ر4 (  )الزيادة( يف امل�ج�دات االأخرى  
)576ر1  (  )682ر1 (  )الزيادة( يف املخزون  
339ر28  )458ر8 (  )الزيادة( النق�س يف م�صاريع حتت التنفيذ  

)100ر26 (  )النق�س( الزيادة يف التزامات مقابل اتفاقيات اإعادة �صراء       - 
652ر7      869ر2      الزيادة يف مطل�بات اأخرى  

404ر150      646ر76    �صايف التدفق النقدي من عمليات الت�صغيل     

التدفق النقدي من عمليات اال�صتثمار

)220ر109 (  )�صراء( بيع م�ج�دات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ االإ�صتحقاق       - 
)634ر14 (  )586ر292(  )�صراء( بيع م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع  

)612ر6 (  )884ر7   (  )�صراء( بيع ا�صتثمارات يف �صركات حليفة  
443ر11  345ر22  اأرباح ت�زيعات من �صركات حليفة  

)285ر13 (  337ر1  )�صراء( بيع ا�صتثمارات عقارية  
)970ر71 (  )831ر19 (  )�صراء( بيع ممتلكات ومعدات  

 ) 687(     176 ا�صتثمارات يف م�صاريع �صياحية  

 ) )965ر204  )443ر296(  �صايف التدفق النقدي من عمليات اال�صتثمار     

التدفق النقدي من عمليات التم�يل

632ر5   ) 335( التغري يف حق�ق االأقلية  
  142    )  253( اأطرف ذات علقة   

774ر5    )  588( �صايف التدفقات النقدية من عمليات التم�يل     

)787ر48   (  )385ر220(  �صايف النق�س يف النقد وما يف حكمه  
580ر425   793ر376   النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة  

793ر376    408ر156    27 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�صنة 
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امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي 

اإي�صاحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة

2006 االأول  كان�ن   31

)1( عـــــام

تاأ�ش�شت املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي مبوجب قانون ال�شمان االجتماعي املوؤقت رقم 30 ل�شنة 1978 وتتمتع املوؤ�ش�شة بال�شخ�شية االعتبارية ولها ا�شتقالل مايل 

واإداري وتقوم بهذه ال�شفة بجميع الت�شرفات القانونية واإبرام العقود مبا يف ذلك متلك االأموال املنقولة وا�شتثمارها وقبول الهبات واالإعانات والتربعات والو�شايا 

والقرو�س وبتاريخ اأول اأيار 2001 مت اإقرار قانون ال�شمان االجتماعي رقم )19( ل�شنة 2001 ومت العمل مبوجبه اعتبارًا من اأول حزيران 2001.

اإن املركز الرئي�شي للموؤ�ش�شة هو عمان ويجوز اأن تن�شئ فروعًا ومكاتب لها يف داخل اململكة وخارجها.

تتكون املوارد املالية للموؤ�ش�شة من امل�شادر التالية:

اال�شرتاكات ال�شهرية. اأ- 

املبالغ االإ�شافية والغرامات والفوائد امل�شتحقة ب�شبب التاأخري يف دفع اال�شرتاكات. ب- 

ريع ا�شتثمار اأموال املوؤ�ش�شة. ت- 

القرو�س التي تقدمها احلكومة ل�شد العجز املايل للموؤ�ش�شة. ث- 

الهبات واالإعانات والتربعات والو�شايا والقرو�س واأي واردات اأخرى يوافق جمل�س االإدارة عليها. ج- 

ومبوجب قانون ال�شمان االجتماعي يلتزم �شاحب العمل باأداء اال�شرتاكات املقررة وكذلك باقتطاع اال�شرتاكات املقررة عن العاملني لديه وحتويلها حل�شاب املوؤ�ش�شة �شهريًا 

على النحو التايل:

     % 

من قيمة اأجور العاملني يوؤديها �شاحب العمل.   11/-

من قيمة اأجور العاملني تقتطع من اأجورهم ال�شخ�شية.  5/5

املجمــوع  16/5

تغطي املوؤ�ش�شة �شتة اأنواع من تاأمينات ال�شمان االجتماعي يطبق منها حاليًا نوعان هما:

التاأمني �شد اإ�شابات العمل واأمرا�س املهنة.  -1
التاأمني �شد ال�شيخوخة والعجز والوفاة.  -2

اأما التاأمينات االجتماعية االأخرى ف�شتطبق على مراحل يف امل�شتقبل وهي:

التاأمني �شد العجز املوؤقت ب�شبب املر�س واالأمومة.  -1
التاأمني ال�شحي للعامل وامل�شتحقني.  -2

املنح العائلية.  -3
التاأمني �شد البطالة.  -4
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ت�شمل التاأمينات جميع العاملني يف املوؤ�ش�شات التي يبلغ عدد العاملني فيها خم�شة اأ�شخا�س اأو اأكرث يف اململكة االأردنية الها�شمية با�شتثناء احلاالت املن�شو�س عليها يف القانون 

وت�شمل كذلك االأردنيني العاملني خارج اململكة اختياريًا.

متت املوافقة على القوائم املالية من قبل جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي بتاريخ 4 حزيران 2007.

اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية  )2(

اأ�ش�س اإعداد القوائم املالية

العقارية  واال�شتثمارات  للبيع  املتوفرة  املالية  واملوجودات  للمتاجرة  املالية  املوجودات  با�شتثناء  التاريخية  التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  مت   -

وامل�شتقات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية. 

اإن الدينار االأردين هو عملة اإظهار القوائم املالية املوحدة  والذي ميثل العملة الرئي�شية للموؤ�ش�شة. ويتم تقريب جميع املبالغ اإىل اأقرب األف، اإال اإذا ورد عك�س   -

ذلك.

توافق القوائم املالية املوحدة

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي وال�شركات التابعة وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

التغريات يف ال�شيا�شات املحا�شبية

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة لل�شنة متماثلة مع ال�شيا�شات املحا�شبية التي مت اإتباعها يف ال�شنة ال�شابقة با�شتثناء ما يلي:

1- تغيري ال�شيا�شة املحا�شبية املتعلقة باال�شتثمارات العقارية حيث مت اإظهارها بالقيمة العادلة بداًل من الكلفة وفقًا للخيار املتاح �شمن معيار املحا�شبة الدويل رقم )40(.

تعديالت واإعادة تبويب اأرقام القوائم املالية

مت اإعادة تبويب وتعديل اأرقام القوائم املالية لعام 2005 باأثر رجعي وفيما يلي اأثر هذه التعديالت على القوائم املالية لعام 2005:

         قبل التعديل        بعد التعديل         الفرق        
     

814ر75 603ر105  789ر29  اال�صتثمارات العقارية 

188ر22 602ر981ر1  414ر959ر1  االإيرادات املتجمعة 

629ر53 498ر375  869ر321  �صايف زيادة االإيرادات عن امل�صروفات 

- قامت املوؤ�ش�شة بتطبيق خيار القيمة العادلة لال�شتثمارات العقارية مبا يتوافق مع معيار املحا�شبة الدويل رقم )40( وكان اأثر التعديل 629ر53 )باآالف الدنانري( 

188ر22 )باآالف الدنانري( على الفائ�س املرتاكم. 2005 و  اأرباح  على 
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ا�شتخدام التقديرات

اإن اإعداد القوائم املالية وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية يتطلب من اإدارة املوؤ�ش�شة القيام بتقديرات واجتهادات توؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية واالإف�شاح عن 

االلتزامات املحتملة. كما اأن هذه التقديرات واالجتهادات توؤثر يف االإيرادات وامل�شاريف واملخ�ش�شات وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر �شمن حقوق امللكية. 

وب�شكل خا�س يتطلب من اإدارة املوؤ�ش�شة اإ�شدار اأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�شتقبلية واأوقاتها. اإن التقديرات املذكورة مبنية بال�شرورة على 

فر�شيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن واأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن اأو�شاع وظروف 

تلك التقديرات يف امل�شتقبل.

يف اعتقاد اإدارة املوؤ�ش�شة باأن تقديراتها �شمن القوائم املالية معقولة ومف�شلة على النحو التايل:

خم�ش�س تدين القرو�س و الديون املمنوحة: يتم مراجعة خم�ش�س الديون �شمن االأ�ش�س واالأنظمة الداخلية.  -

تقوم االإدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اأي تدين يف قيمتها ويتم اأخذ التدين يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات لل�شنة.  -

توحيد القوائم املالية

ت�شمل القوائم املالية املوحدة املرفقة القوائم املالية للموؤ�ش�شة وال�شركات التابعة والتي متار�س املوؤ�ش�شة ال�شيطرة على عملياتها الت�شغيلية واملالية و متتلك املوؤ�ش�شة اأكرث 

من 50% من راأ�شمالها باالإ�شافة اإىل الفنادق واال�شرتاحات ال�شياحية اململوكة بالكامل من قبل املوؤ�ش�شة بعد اإجراء ت�شوية للح�شابات اجلارية واملعامالت فيما بينها.

متثل حقوق االأقلية احل�شة من االأرباح اأو اخل�شائر و�شايف املوجودات الغري مملوكة من قبل املوؤ�ش�شة ويتم اإظهارها كبند م�شتقل يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات املوحدة 

وحقوق امللكية يف قائمة املوجودات واملطلوبات املوحدة ب�شكل منف�شل عن حقوق ملكية املوؤ�ش�شة.

يتم اإعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�س الفرتة املالية للموؤ�ش�شة اال�شتثمارية وبا�شتخدام نف�س ال�شيا�شات املحا�شبية با�شتثناء ما يلي:

تظهر االأرا�شي اململوكة من قبل ال�شركة الوطنية للتنمية ال�شياحية بالكلفة كجزء من بند املمتلكات واملعدات يف حني مت ت�شنيفها ح�شب ال�شيا�شات املحا�شبية للموؤ�ش�شة 

كجزء من اال�شتثمارات العقارية بالقيمة العادلة ومت عمل الت�شويات الالزمة لذلك �شمن القوائم املالية املوحدة للموؤ�ش�شة )اإي�شاح 19(.

فيما يلي ال�شركات التابعة االأردنية التي مت توحيد ح�شاباتها �شمن القوائم املالية املرفقة ون�شبة امل�شاهمة الفعلية يف راأ�شمالها:

راأ�س املـال   ن�صبة    

امل�صاهمة املدفـــ�ع    

)باآالف الدنانري(   

%55 500ر7  �صركة امل�ؤ�ص�صة ال�صحفية االأردنية امل�صاهمة العامة 

5ر%56 000ر5  �صركة االأ�ص�اق احلرة االأردنية امل�صاهمة العامة 

3ر%56 000ر10  �صركة ال�صمان لل�صتثمار امل�صاهمة العامة 

8ر%98  100 �صركة راما لل�صتثمار واالدخار حمدودة امل�ص�ؤولية 

%100 050ر2  ال�صركة ال�طنية للتنمية ال�صياحية حمدودة امل�ص�ؤولية 
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وفيما يلي الفنادق واال�شرتاحات ال�شياحية التي مت توحيد ح�شاباتها �شمن القوائم املالية املرفقة واململوكة بالكامل من قبل املوؤ�ش�شة:

راأ�س املال     

امل�صتثمـر        

)باآالف الدنانري(   

355ر10 فندق عمرة كروان بلزا - عمان 

992ر2 منتجع كراون بلزا البرتاء واال�صرتاحة التابعة له 

514ر55 فندق انرتك�نتيننتال العقبة 

66 فندق ماأدبا اإن   

896ر2 اال�صرتاحات ال�صياحية   

م�ج�دات مالية للمتاجرة

يف  الالحقة  التغريات  ت�شجيل  ويتم  العادلة  بالقيمة  املالية  القوائم  تاريخ  يف  تقييمها  ويعاد  ال�شراء،  عند   العادلة  بالقيمة  للمتاجرة  املالية  املوجودات  ت�شجيل  يتم   -

القيمة العادلة يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات يف نف�س فرتة حدوث التغري مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجتة عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية 

بالعمالت االأجنبية.

يتم ت�شجيل االأرباح املوزعة اأو الفوائد املتحققة يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات.  -

قرو�س و ديون ممنوحة

يتم تكوين خم�ش�س تدين للقرو�س والديون املمنوحة اإذا تبني عدم اإمكانية حت�شيل املبالغ امل�شتحقة للموؤ�ش�شة وعندما يتوفر دليل مو�شوعي على اأن حدثًا ما قد    -

اأثر �شلبًا على التدفقات النقدية امل�شتقبلية للقرو�س والديون املمنوحة وعندما ميكن تقدير هذا التدين، وت�شجل قيمة املخ�ش�س يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات.

يتم تعليق الفوائد والعموالت على القرو�س والديون املمنوحة غري العاملة املمنوحة للعمالء.  -

يتم �شطب القرو�س والديون املمنوحة املعد لها خم�ش�شات يف حال عدم جدوى االإجراءات املتخذة لتح�شيلها بتنزيلها من املخ�ش�س ويتم حتويل اأي فائ�س يف   -

املخ�ش�س  االإجمايل - اإن وجد -  اإىل قائمة االإيرادات وامل�شروفات، وي�شاف املح�شل من الديون ال�شابق �شطبها اإىل االإيرادات.

م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

يتم ت�شجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�شافًا اإليها م�شاريف االقتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر التغري يف القيمة   -

العادلة يف بند م�شتقل �شمن حقوق امللكية. ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها اأو ح�شول تدين يف قيمتها يتم ت�شجيل االأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن ذلك يف 

قائمة االإيرادات وامل�شروفات مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �شابقًا يف حقوق امللكية والتي تخ�س هذه املوجودات. ميكن ا�شرتجاع خ�شارة التدين التي مت ت�شجيلها �شابقا 

يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات الأدوات الدين اإذا ما تبني  مبو�شوعية اأن الزيادة يف القيمة العادلة لتلك االأدوات قد حدثت يف فرتة الحقة لت�شجيل خ�شائر التدين، 

وال ميكن ا�شرتجاع خ�شائر التدين يف اأ�شهم ال�شركات.

قائمة  للبيع يف  املتوفرة  املالية  املوجودات  �شمن  فوائد(  )التي حتمل  الدين  الأدوات  االأجنبية  العملة  فروقات حتويل  الناجمة عن  واخل�شائر  االأرباح  ت�شجيل  يتم   -

االإيرادات وامل�شروفات.  يف حني يتم ت�شجيل فروقات حتويل العملة االأجنبية الأدوات امللكية يف بند التغري املرتاكم يف القيمة العادلة �شمن حقوق امللكية.

يتم ت�شجيل الفوائد املكت�شبة من املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات باإ�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية كما ي�شجل التدين يف قيمة   -

املوجودات يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات عند حدوثه.  

تظهر املوجودات املالية التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�شجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات.  -
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القيمة العادلة

اإن اأ�شعار االإغالق بتاريخ القوائم املالية يف اأ�شواق ن�شطة متثل القيمة العادلة للموجودات وامل�شتقات املالية التي لها اأ�شعار �شوقية.

يف حال عدم توفر اأ�شعار معلنة اأو عدم وجود تداول ن�شط لبع�س املوجودات وامل�شتقات املالية اأو عدم ن�شاط ال�شوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

مقارنتها بالقيمة ال�شوقية احلالية الأداة مالية م�شابهة لها اإىل حد كبري.  -

حتليل التدفقات النقدية امل�شتقبلية وخ�شم التدفقات النقدية املتوقعة بن�شبة م�شتخدمة يف اأداة مالية م�شابهة لها.  -

مناذج ت�شعري اخليارات.  -

تهدف طرق التقييم اإىل احل�شول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�شوق وتاأخذ باالعتبار العوامل ال�شوقية واأية خماطر اأو منافع متوقعه عند تقدير قيمة املوجودات املالية، 

ويف حال وجود موجودات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة بعد تنزيل اأي تدين يف قيمتها.

التدين يف قيمة امل�ج�دات املالية

تقوم املوؤ�ش�شة مبراجعة القيم املثبتة يف ال�شجالت للموجودات املالية يف تاريخ القوائم املالية لتحديد فيما اإذا كانت هنالك موؤ�شرات تدل على تدين يف قيمتها افراديًا اأو على 

�شكل جمموعة، ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�شرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد من اجل حتديد خ�شارة التدين.

يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:

تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة: بناءًا على تقدير التدفقات النقدية املخ�شومة ب�شعر الفائدة الفعلي االأ�شلي.  -

تدين املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة: ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�شجالت والقيمة العادلة.  -

تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة: بناءًا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�شومة ب�شعر ال�شوق احلايل للعائدات على موجودات مالية   -

م�شابهة.

يتم ت�شجيل التدين يف القيمة يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات كما يتم ت�شجيل اأي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�شابق يف املوجودات املالية يف قائمة االإيرادات 

وامل�شروفات با�شتثناء اأ�شهم ال�شركات املتوفرة للبيع.

ممتلكات ومعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اال�صتهلك املرتاكم، ويتم ا�صتهلك املمتلكات واملعدات )با�صتثناء االأرا�صي( عندما تك�ن جاهزة للإ�صتخدام   -

بطريقة الق�صط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املت�قع لها با�صتخدام الن�صب ال�صن�ية التالية:

   %    

2 مبانـي   

15 معدات واأجهزة    

10 اأثاث ومفرو�صات   

15 و�صائط نقل   

33-15 اأجهزة وبرامج احلا�صب االآيل   
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عندما يقل املبلغ املمكن ا�شرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �شايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�شرتدادها وت�شجل قيمة   -

التدين يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات.

يتم مراجعة العمر االإنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام، فاإذا كانت توقعات العمر االإنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �شابقًا يتم ت�شجيل التغري يف   -

التقدير لل�شنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

امل�ج�دات غري امللم��صة

تظهر املوجودات غري امللمو�شة بالكلفة بعد تنزيل اال�شتهالك املرتاكم، يتم اإطفاء املوجدات غري امللمو�شة على اأ�شا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة و يتم قيد   

االإطفاء يف قائمة قائمة االإيرادات وامل�شروفات.

 

تتمثل املوجودات غري امللمو�شة بحق االمتياز باالأ�شواق احلرة ويتم اإطفاوؤها بن�شبة 10% �شنويًا.  

يتم مراجعة اأية موؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�شة بتاريخ القوائم املالية.   

اال�صتثمارات العقارية

تظهر اال�شتثمارات العقارية بالقيمة العادلة، يتم قيد الفرق بني الكلفة والقيمة العادلة يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات.  يتم ت�شجيل االإيرادات اأو امل�شاريف الت�شغيلية 

لهذه اال�شتثمارات يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات. 

خم�ص�س تع�ي�س نهاية اخلدمة للم�ظفني

يتم تكوين خم�ش�س ملواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�شة بنهاية اخلدمة للموظفني عن مدة اخلدمة لكل موظف بتاريخ القوائم املالية وفقا لنظام موظفي 

املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي، و لتعليمات �شوؤون موظفي املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االإجتماعي، و للتعليمات و االأنظمة الداخلية املعمول بها يف ال�شركات التابعة.

حتقق االإيرادات واالعرتاف بامل�صاريف

يتم حتقق االإيرادات واالعرتاف بامل�شاريف على اأ�شا�س اال�شتحقاق با�شتثناء فوائد وعموالت التاأخري التي ال يتم االعرتاف بها كاإيرادات ويتم ت�شجيلها يف ح�شاب   -

الفوائد والعموالت املعلقة حتى يتم حت�شيلها.

التي ال يتم االعرتاف بها  العاملة  اأ�شا�س اال�شتحقاق با�شتثناء فوائد وعموالت القرو�س والديون املمنوحة غري  يتم حتقق االإيرادات واالعرتاف بامل�شاريف على   -

كاإيرادات ويتم ت�شجيلها يف ح�شاب الفوائد والعموالت املعلقة.

يتم االعرتاف باأرباح اأ�شهم ال�شركات عند حتققها )اإقرارها من الهيئة العامة للم�شاهمني(.  -

يتم اإثبات ايرادات املبيعات عند تقدمي اخلدمة اأو ت�شليم الب�شاعة واإ�شدار الفاتورة للعميل.   -

اال�صرتاكات التاأمينية

يتم تقدير اال�شرتاكات امل�شتحقة على املن�شاآت اخلا�شعة لل�شمان االجتماعي بناءًا على االإح�شائيات واملعلومات املتوفرة دوريًا ويتم اإظهارها يف قائمة املوجودات واملطلوبات 

حتت بند ا�شرتاكات م�شتحقة وحتت التح�شيل وذلك حلني اإجراء الت�شوية النهائية لتلك اال�شرتاكات حيث يتم اإظهارها كذمم م�شرتكني.

هذا ويتم االعرتاف بفوائد التاأخري يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات حني حت�شيلها.
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خم�ص�س الط�ارئ

يف نهاية كل عام يتم احت�شاب خم�ش�س الطوارئ بناءًا على قرار جمل�س االإدارة ملقابلة اأية خ�شائر قد تطراأ نتيجة عدم حت�شيل ذمم امل�شرتكني.

تاريخ االإعرتاف بامل�ج�دات املالية

يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام املوؤ�ش�شة ببيع اأو �شراء املوجودات املالية(.

امل�صتقات املالية

م�شتقات مالية للمتاجرة -

يتم اإثبات القيمة العادلة مل�شتقات االأدوات املالية املحتفظ بها الأغرا�س املتاجرة )مثل عقود الفائدة امل�شتقبلية، عقود املقاي�شة، حقوق خيارات اأ�شعار العمالت االأجنبية( 

يف قائمة املوجودات واملطلوبات �شمن املوجودات االأخرى اأو املطلوبات االأخرى، وحتدد القيمة العادلة وفقًا الأ�شعار ال�شوق ال�شائدة، ويتم ت�شجيل مبلغ التغريات يف القيمة 

العادلة يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات.

عق�د اإعادة ال�صراء اأو البيع

املوؤ�ش�شة على تلك  تاريخ م�شتقبلي، وذلك ال�شتمرار �شيطرة  باإعادة �شرائها يف  التعهد املتزامن  املالية باملوجودات املباعة والتي مت  القوائم  ي�شتمر االعرتاف يف   -

املوجودات والأن اأية خماطر اأو منافع توؤول للموؤ�ش�شة حال حدوثها، وي�شتمر تقييمها وفقًا لل�شيا�شات املحا�شبية املتبعة، تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ امل�شتلمة لهذه 

العقد  فرتة  مدى  على  ي�شتحق  فوائد  كم�شروف  ال�شراء  اإعادة  و�شعر  البيع  �شعر  بني  بالفرق  االعرتاف  ويتم  املقرت�شة،  االأموال  بند  املطلوبات يف  �شمن  العقود 

با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

اأما املوجودات امل�شرتاه مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�شتقبلي حمدد فال يتم االعرتاف بها يف القوائم املالية، وذلك لعدم توفر ال�شيطرة على تلك   -

املوجودات والأن اأية خماطر اأو منافع ال توؤول للموؤ�ش�شة حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �شمن الودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية 

العقد  فرتة  مدى  على  ت�شتحق  فوائد  كاإيرادات  البيع  اإعادة  و�شعر  ال�شراء  �شعر  بني  الفرق  معاجلة  ويتم  احلال،  ح�شب  االئتمانية  الت�شهيالت  �شمن  اأو  االأخرى 

با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ا�صتثمارات يف �صركات حليفة 

ال�شركات احلليفة هي تلك ال�شركات التي متار�س فيها املوؤ�ش�شة تاأثريًا فعاال على القرارات املتعلقة بال�شيا�شات املالية والت�شغيلية والتي متتلك املوؤ�ش�شة ن�شبة ترتاوح بني 

20% اإىل 50% من حقوق الت�شويت، وتظهر اال�شتثمارات يف ال�شركات احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.

ال يتم ت�شجيل اأية خ�شائر تزيد عن ح�شة ال�شركة يف راأ�شمال ال�شركة احلليفة با�شتثناء ح�شتها يف التزامات ال�شركة احلليفة.

املخـزون

يتم ت�شعري املخزون ب�شعر الكلفة با�شتخدام طريقة املتو�شط املرجح اأو �شايف القيمة البيعية اأيهما اأقل.
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�صريبة الدخل

متثل م�شاريف ال�شرائب مبالغ ال�شرائب امل�شتحقة وال�شرائب املوؤجلة.  -

حت�شب م�شاريف ال�شرائب امل�شتحقة على اأ�شا�س االأرباح اخلا�شعة لل�شريبة، وتختلف االأرباح اخلا�شعة لل�شريبة عن االأرباح املعلنة يف القوائم املالية الن االأرباح   -

املعلنة ت�شمل ايرادات غري خا�شعة لل�شريبة اأو م�شاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�شنة املالية واإمنا يف �شنوات الحقة اأو اخل�شائر املرتاكمة املقبولة �شريبيا اأو بنود 

لي�شت خا�شعة اأو مقبولة التنزيل الأغرا�س �شريبية.

حت�شــب ال�شرائب مبوجب الن�شب ال�شرائبية املقررة وفقا لقانون �شريبة الدخل رقم )57( ل�شنة 1985 وتعديالته الالحقة.  -

القوائم املالية والقيمة  اأو املطلوبات يف  املوؤقتة بني قيمة املوجودات  اأو ا�شرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية  اإن ال�شرائب املوؤجلة هي ال�شرائب املتوقع دفعها   -

التي يتم احت�شاب الربح ال�شريبي على اأ�شا�شها.  يتم احت�شاب ال�شرائب املوؤجلة با�شتخدام طريقة االلتزام بامليزانية وحتت�شب ال�شرائب املوؤجلة وفقًا للن�شب 

ال�شريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�شوية االلتزام ال�شريبي اأو حتقيق املوجودات ال�شريبية املوؤجلة.

يتم مراجعة ر�شيد املوجودات ال�شريبية املوؤجلة يف تاريخ القوائم املالية ويتم تخفي�شها يف حالة توقع عدم اإمكانية اال�شتفادة من تلك املوجودات ال�شريبية جزئيا   -

اأو كليا.

العملت االأجنبية

يتم ت�شجيل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية خالل ال�شنة باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت.   -

يتم حتويل اأر�شدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية باأ�شعار العمالت االأجنبية الو�شطية ال�شائدة يف تاريخ القوائم املالية واملعلنة من البنك املركزي االأردين.    -

يتم ت�شجيل االأرباح واخل�شائر الناجتة عن حتويل العمالت االأجنبية يف قائمة االإيرادات وامل�شروفات.    -

يتم ت�شجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت االأجنبية غري النقدية )مثل االأ�شهم املتوفرة( كجزء من التغري يف القيمة العادلة.  -

النقد وما يف حكمه

هو النقد واالأر�شدة النقدية التي ت�شتحق خالل مدة ثالثة اأ�شهر، وتت�شمن: النقد واالأر�شدة لدى البنك املركزي واالأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية بعد تنزيل 

البنوك الدائنة با�شتحقاقات ال تتجاوز الثالثة اأ�شهر بحيث ال تت�شمن خماطر التغري.

تقييم االلتزامات القائمة ملنافع ال�صمان االجتماعي )الدرا�صة االكت�ارية(  )3(

ين�س قانون ال�شمان االجتماعي رقم )19( ل�شنة 2001 املادة )15( على اأنه يتم فح�س املركز املايل للموؤ�ش�شة مرة على االأقل كل خم�س �شنوات مبعرفة خبري اكتواري 

اأو اأكرث، هذا ويجب اأن يتناول فح�س املركز املايل للموؤ�ش�شة تقدير قيمة االلتزامات القائمة فاإذا تبني وجود عجز مايل تلتزم احلكومة بت�شديد هذا العجز، ويعترب ما 

تدفعه احلكومة على هذا الوجه دينًا على املوؤ�ش�شة تلتزم بت�شديده من اأي فائ�س يتوفر لديها يف ال�شنوات املقبلة.

2002 والتي  31 كانون االأول  2005 مت اإ�شدار الدرا�شة االكتوارية اخلام�شة للمركز املايل للموؤ�ش�شة والتي متت ا�شتنادًا لقوائم املوؤ�ش�شة املالية حتى  اأيار   19 بتاريخ 

اعتمدت على فر�شيات احلوار االأ�شا�شي التي قامت عليها الدرا�شة.
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هذا وقد خل�شت الدرا�شة اإىل متانة وا�شتقرار املركز املايل للموؤ�ش�شة واأنه ال حاجة حاليًا الإجراء اأي تعديالت على املنافع احلالية

اأظهرت الدرا�شة على اأن نقطة تعادل اإيرادات املوؤ�ش�شة التاأمينية مبا فيها عوائد اال�شتثمارات مع النفقات التاأمينية واالإدارية من املتوقع اأن تكون يف عام 2051، يف حني 

اأن نقطة التعادل الإيرادات املوؤ�ش�شة دون عوائد اال�شتثمارات �شتكون يف عام 2017.

كما اأظهرت الدرا�شة اأن العجز يف املوجودات من املتوقع اأن يكون يف العام 2063.

هذا وقد اأو�شت الدرا�شة باحلد من �شخاء املنافع التاأمينية خا�شة يف جمال �شروط التقاعد املبكر واإعطاء هذا االأمر االأولوية وبالرفع التدريجي ل�شن التقاعد للموؤمن 

عليهم اجلدد اعتبارًا من العام 2010 ورفع ن�شب اال�شرتاكات خالل فرتة ترتاوح ما بني 10 اإىل 15 �شنة اعتبارًا من عام 2008. واأو�شت الدرا�شة اإىل حتميل �شاحب 

العمل و/اأو العامل بع�س التكاليف الطبية الإ�شابات العمل واأمرا�س املهنة يف املدى املتو�شط والبعيد.

واأ�شارت الدرا�شة اأن التعديالت التي اأو�شت بها اعتبارًا من بداية عام 2008 �شتوؤدي لرفع م�شتوى نقطة التعادل من عام 2051 اإىل عام 2062.

تظهر امل�شاهمات التاأمينية يف امليزانية العامة مبوجب قيمتها الدفرتية ولي�س على اأ�شا�س قيمة املنافع امل�شتقبلية املرتبطة بها والتي حتدد مبعرفة خبري اكتواري اأو اأكرث.

اأر�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية   )4(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:     2006         2005      

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

655ر54  603ر54  - ح�صابات جارية وحتت الطلب 

837ر321  798ر101  - ودائع ت�صتحق خلل فرتة 3 اأ�صهر اأو اأقل 

       301            7 - نقد لدى البنك املركزي 

793ر376  408ر156     

   

كان�ن االأول 2006 مقابل )746ر41 )باآالف الدنانري( كما يف 31 كان�ن االأول 2005(. -  بلغت االأر�صدة مقيدة ال�صحب 318ر29 )باآالف الدنانري( كما يف 31 

اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية   )5(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:     بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية حملية  

  

      2005         2006     

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

903ر37       -  اإيداعات ت�صتحق خلل فرتة من 3 اأ�صهر اإىل 6 اأ�صهر 

346ر42       -  اإيداعات ت�صتحق خلل فرتة من 6 اأ�صهر اإىل 9 اأ�صهر 

318ر9  671ر71  اإيداعات ت�صتحق خلل فرتة من 9 اأ�صهر اإىل 12 اأ�صهر 

000ر1    �صهادات اإيداع ت�صتحق خلل فرتة اأكرث من 6 اأ�صهر اإىل 9 اأ�صهر     -      

318ر10  920ر151   
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م�ج�دات مالية للمتاجرة   )6(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:     2006         2005      

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

اأ�صهم �صركات مدرجة يف اأ�ص�اق مالية:

202ر70  950ر58  حملية    

010ر30    795ر13  اأجنبية     

212ر100  745ر72     

ا�صرتاكات م�صتحقة وحتت التح�صيل  )7(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

ا�صرتاكات م�صتحقة وحتت التح�صيل

      2005         2006     

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

222ر35 013ر43  ا�صرتاكات تاأمني �صيخ�خة وعجز ووفاة م�صتحقة  

880ر3     857ر4    ا�صرتاكات تاأمني اإ�صابات العمل واأمرا�س مهنة م�صتحقة 

102ر39 870ر47  جمم�ع ا�صرتاكات م�صتحقة 

ينزل: املبالغ املقب��صة من امل�صرتكني على ح�صابات

518ر21 455ر23  اال�صرتاكات امل�صتحقة   

      269        267 م�صتحقات احلك�مة حتت الت�ص�ية   

315ر17 148ر24      

ذمم م�صرتكني 

026ر32 075ر32  ذمم م�صرتكني  

ينزل: ف�ائد تاأخري وف�ائد تق�صيط معلقة ونفقات

270ر21 187ر22   �صمان م�صرتدة حتت الت�ص�ية *   

756ر10   888ر9       

071ر28 036ر34  اإجمايل ذمم امل�صرتكني واال�صرتاكات امل�صتحقة 

526ر19   886ر19   ينزل: خم�ص�س الط�ارئ 

545ر8    150ر14      

-   يبلغ جمموع اال�شرتاكات امل�شتحقة 631ر870ر47 دينار كما يف 31 كانون االأول 2006 )382ر102ر39 دينار كما يف 31 كانون االأول 2005( وذلك مبوجب

    تقديرات االإدارة على �شوء االإح�شائيات واملعلومات املتوفرة.
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اإن تفا�صيل ذمم م�صرتكني ه� كما يلي:

      2005         2006     

دينـــــار دينـــــار   

821ر4 426ر5  م�ؤ�ص�صات حك�مية وم�ؤ�ص�صات عامة  

205ر27   649ر26   قطاع خا�س  

026ر32   075ر32      

اإن احلركة احلا�صلة على املخ�ص�س خلل ال�صنة هي كما يلي:

      2005         2006     

دينـــــار دينـــــار   

907ر20 526ر19  ر�صيد بداية ال�صنة 

)381ر1   ( املعاد للإيرادات         - 

      -        360 اإ�صافات  

526ر19   886ر19      

* يجري احت�صاب ف�ائد تاأخري مبعدل 2% عن كل �صهر تتاأخر املن�صاآت عن ت�صديد اال�صرتاكات امل�صتحقة عليها بحيث ال تزيد قيمة هذه الف�ائد عن 12% من      
    قيمة اال�صرتاكات �صن�يًا وذلك مب�جب قان�ن ال�صمان االجتماعي رقم 19 ل�سنة 2001.

ا�صرتكات حتت التح�صيل  )8(

15 ي�م من تاريخ الق�ائم املالية وذلك مب�جب تقديرات االإدارة وعلى �ص�ء االإح�صائيات  ميثل هذا البند جمم�ع اال�صرتاكات حتت التح�صيل والتي ت�صتحق بعد 

واملعل�مات املت�فرة.

قرو�س ودي�ن ممن�حة   )9(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:     2006         2005      

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

541ر52  583ر42  قرو�س ممن�حة مل�ؤ�ص�صات عامة وحك�مية 

029ر23  743ر26  قرو�س جتمع بنكي 

880ر19  323ر19  قرو�س اإ�صكان  

743ر22   934ر23    قرو�س اإ�صكان وظيفي وعمايل مل�ظفي امل�ؤ�ص�صة * 

193ر118  583ر112  املجم�ع  

567ر1  905ر1  ينزل: ف�ائد معلقة 

390ر1     390ر1     ينزل: خم�ص�س تدين قرو�س ودي�ن ممن�حة 

236ر115  288ر109  �صايف القرو�س والدي�ن املمن�حة  

*  ميثل هذا البند قرو�س اإ�شكان ممنوحة ملوظفي املوؤ�ش�شة ب�شمان رهن العقارات ال�شكنية ل�شالح املوؤ�ش�شة وبحد اأعلى 90 �شعف الراتب اخلا�شع لل�شمان االجتماعي
 ومبا ال يتجاوز 55 الف دينار بفائد �شنوية 4% ت�شدد على  اأق�شاط �شهرية مت�شاوية وباآجال ت�شل حتى بلوغ املوظف املقرت�س �شن ال�شبعني عامًا.
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خم�ص�س تدين قرو�س ودي�ن ممن�حة 

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:     2006         2005      

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

638ر1 390ر1  الر�صيد يف بداية ال�صنة 

52 املخ�ص�س لل�صنة    - 

)    300( الدي�ن امل�صط�بة    -     

390ر1 390ر1  الر�صيد يف نهاية ال�صنة 

الف�ائد املعلقة

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:     2006         2005      

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

483ر1 567ر1  الر�صيد يف بداية ال�صنة 

     84         338 ي�صاف: الف�ائد املعلقة خلل ال�صنة 

567ر1    905ر1      الر�صيد يف نهاية ال�صنة 

م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع  )10(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:     2006         2005      

باآالف الدنانيـر باآالف الدنانيـر   

596ر562ر2 320ر911ر1  م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع  

344ر763           -        �صندات واأذونات خزينة 

596ر562ر2 664ر674ر2     

م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع – اأ�صهم �صركات-

815ر471ر2  399ر821ر1  م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع مدرجة - حملية 

696ر18      236ر19      م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع مدرجة - اأجنبية 

511ر490ر2  635ر840ر1     

144ر74  429ر65  م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع غري مدرجة 

 ) )565ر2   ) )453ر2  ينزل: خم�ص�س التدين يف قيمة امل�ج�دات املالية املت�فرة للبيع 

579ر71      976ر62          

090ر562ر2  611ر903ر1     

م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع – اأخرى-

            506 709ر7        �صناديق ا�صتثمارية  

           506 709ر7           

 

596ر562ر2  320ر911ر1  اإجمايل امل�ج�دات املالية املت�فرة للبيع 
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ت�شمل املوجودات املالية املتوفرة للبيع موجودات مالية غري مدرجة يف االأ�شواق املالية مببلغ 429ر65 )باآالف الدنانري( كما يف 31 كانون االأول 2006 تظهر بالكلفة لعدم 

متكن اإدارة املوؤ�ش�شة من تقدير قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه مقابل 144ر74 )باآالف الدنانري( كما يف 31 كانون االأول 2005.

امل�ج�دات املالية املت�فرة للبيع املدرجة ح�صب القطاع

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

      الن�صــبة           2006          2005        

اآالف الدنانيــر اآالف الدنانيــر   %  

997ر041ر2  317ر419ر1  11ر77  قطاع البن�ك  

516ر11  354ر6  35ر0  قطاع التاأمني   

429ر279  552ر285  54ر15  قطاع اخلدمات   

569ر157     412ر129    7 قطاع ال�صناعة  

511ر490ر2  635ر840ر1      

�صندات واأذونات خزينة 

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

معدالت الفائدة   

     ال�صن�ية          2006      

اآالف الدنانيــر  %  

اأ. �صندات حك�مية وم�ؤ�ص�صات عامة: 

مكف�لة من احلك�مة  

863ر62 90ر6 – 20ر7  اأذونات خزينة   

332ر571 25ر4 – 82ر8  �صندات خزينة   

58ر5     - اأوراق جتارية حك�مية   

780ر55    64ر4 – 7ر7  اإ�صناد قر�س م�ؤ�ص�صات عامة   

975ر689    

ب. �صندات واإ�صناد قر�س واأوراق مالية اأخرى:

323ر53 25ر3 – 8  اإ�صناد قر�س و�صندات �صركات قطاع خا�س   

046ر20    اأوراق مالية اأجنبية م�صم�نة راأ�س املال*    

369ر73       

344ر763    

* ميثل هذا البند املبالغ املدفوعة لقاء ا�شتثمار يف اأوراق مالية م�شمونة راأ�س املال ت�شتحق بعد اأربع �شنوات مودعة يف ح�شاب املوؤ�ش�شة بر�شم احلفظ االأمني لدى البنك العربي 
– �شوي�شرا )Advisory Account(، وترتبط املوؤ�شرات لغايات حتديد العائد عليها مبوؤ�شرات اأ�شواق املال يف اأمريكا واأوروبا واآ�شيا، ويتحقق العائد عليها بتاريخ 

اال�شتحقاق.

قامت املوؤ�ش�شة خالل عام 2006 بتعديل اال�شتثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق لت�شبح ا�شتثمارات متوفرة للبيع، وفقا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم 39، وعليه فان 

املوؤ�ش�شة ال ت�شتطيع ت�شنيف اأية ا�شتثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق ملدة �شنتني.
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م�ج�دات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�صتحقاق، �صايف  )11(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

معدالت الفائدة                      31 كان�ن االأول                               

     ال�صن�ية          2006           2005      

اآالف الدنانيــر  اآالف الدنانيــر  %  

اأ. �صندات حك�مية وم�ؤ�ص�صات عامة: 

مكف�لة من احلك�مة  

389ر182  -         6.88-5.09 اأذونات خزينة   

798ر487  -        8.82-4.25 �صندات خزينة   

000ر5  -        5.58 اأوراق جتارية حك�مية   

748ر19            -          9.02-3.53 اإ�صناد قر�س م�ؤ�ص�صات عامة   

935ر694        

ب. �صندات واإ�صناد قر�س واأوراق مالية اأخرى:

913ر58  -        8-3.25 اإ�صناد قر�س و�صندات �صركات قطاع خا�س   

774ر17    اأوراق مالية اأجنبية م�صم�نة راأ�س املال*            -    

687ر76           -            

622ر771          -            

* ميثل هذا البند املبالغ املدفوعة لقاء ا�شتثمار يف اأوراق مالية م�شمونة راأ�س املال ت�شتحق بعد اأربع �شنوات مودعة يف ح�شاب املوؤ�ش�شة بر�شم احلفظ االأمني لدى البنك 
العربي – �شوي�شرا )Advisory Account(، وترتبط املوؤ�شرات لغايات حتديد العائد عليها مبوؤ�شرات اأ�شواق املال يف اأمريكا واأوروبا واآ�شيا، ويتحقق العائد عليها 

بتاريخ اال�شتحقاق.

قامت املوؤ�ش�شة خالل عام 2006 بتعديل اال�شتثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق لت�شبح ا�شتثمارات متوفرة للبيع، وفقا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم 39، فان املوؤ�ش�شة 

ال ت�شتطيع ت�شنيف اأية ا�شتثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق ملدة �شنتني.
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* ت�شمن تقرير مدقق ح�شابات البنك التجاري االأردين حتفظًا يتعلق بزيادة جمموع حقوق امل�شاهمني عما يجب اأن تكون عليه وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية مببلغ 
081ر12 )باآالف الدنانري( و 807ر13 )باآالف الدنانري( لل�شنتني املنتهيتني يف 31 كانون االأول 2006 و 2005 على التوايل. اإن اأثر هذا التحفظ على القوائم املالية 

للموؤ�ش�شة زيادة قيمة اال�شتثمار واأرباح اال�شتثمار مببلغ 875ر2 )باآالف الدنانري( و 292ر3 )باآالف الدنانري( لل�شنتني املنتهيتني يف 31 كانون االأول 2006 و 2005 على 

التوايل.

مل تقم اإدارة املوؤ�ش�شة باأخذ اأثر التحفظ امل�شار اإليه اأعاله يف القوائم املالية حيث ترى اإدارة املوؤ�ش�شة اأن ترتيبات اإعادة هيكلة حقوق م�شاهمي البنك التجاري االأردين   

قد متت باالتفاق مع البنك املركزي االأردين.

وقد وافق البنك املركزي على القوائم املالية للبنك التجاري االأردين.  

** قامت ال�شركة االأردنية لت�شويق وجتهيز الدواجن خالل عام 2006 بزيادة راأ�شمالها وذلك عن طريق طرح اأ�شهم لالكتتاب، مل تقم املوؤ�ش�شة باالكتتاب يف ح�شتها 
من ال�شركة مما اأدى اإىل انخفا�س ن�شبة م�شاهمة املوؤ�ش�شة لت�شبح اأقل من 20%.  بناء عليه فقد مت حتويل اال�شتثمار يف ال�شركة االأردنية لت�شويق وجتهيز الدواجن اإىل 

ا�شتثمار متوفر للبيع.
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ممتلكات ومعدات  )13(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

اجهزة و برامج   ا�صافات  و�صائــط          اأجهزة و     

املجمــ�ع  احلا�صب االآيل*  اأخرى     وحت�صينات  نقـــل  االت ومعدات  اأثاث      مبانـي  اأرا�صــي   

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  الكلفــة - 

الر�صيد كما يف اأول

198ر163 323ر1  081ر6  487ر8   088ر2  802ر35  333ر8  069ر70  015ر31   كان�ن الثاين 2006 

748ر19 492ر2  570ر1   431  139 015ر5  182ر4  809ر5   109 ا�صافات 

)640ر1    (    -     )   107(  )   128(  )      241(  )   667(  )   482(  )     15( ا�صتبعادات        -       

 ) )897ر19       -         -         - )897ر19(    -           -         -         -       حت�يلت  ** 

الر�صيد كما يف 31

409ر161 815ر3  544ر7   790ر8  986ر1  150ر40  033ر12  863ر75  227ر11   كان�ن االأول 2006 

اال�صتهلك املرتاكم -

الر�صيد كما يف اأول

812ر43  588 559ر3  137ر8  539ر1  328ر13  706ر5  955ر10   كان�ن الثاين 2006    -     

665ر11  688  924  336  166 596ر4  728ر1  227ر3  ا�صافات    - 

 ) )680ر1        -    ) 146 (  )  128(  )  239(  )  681(  )  474(  )12( ا�صتبعادات      -       

الر�صيد كما يف 31

797ر53 276ر1  337ر4   345ر8   466ر1    243ر17  960ر6  170ر14   كان�ن االأول 2006    -     

دفعات على ح�صاب �صراء

       222     -       222  ممتلكات ومعدات خلل عام 2006   -        -       -         -         -          -     

�صايف القيمة الدفرتية كما يف -

834ر107   539ر2  429ر3         445       520 907ر22  073ر5   693ر61   31 كان�ن االأول 2006  227ر11 

608ر119       735 700ر2         350       549 474ر22  627ر2  114ر59  015ر31   31 كان�ن االأول 2005 

* ت�شمل كلفة املمتلكات واملعدات مبلغ 220 )باآالف الدنانري( والذي ميثل قيمة موجودات ممنوحة من قبل الوكالة االأمريكية للتنمية )برنامج اأمري( وقد ظهر املبلغ املقابل 

له �شمن بند مطلوبات اأخرى )اإيرادات موؤجلة( مببلغ 59 )باآالف الدنانري( دينار ومت حتويل ما يعادل اال�شتهالك ال�شنوي لهذه املوجودات من احل�شاب املقابل حل�شاب 

ايرادات اأخرى، بناًء عليه فقد مت اإطفاء كامل االإيرادات املوؤجلة خالل عام 2006.

** قامت �شركة راما لال�شتثمار واالدخار باإعادة ت�شنيف االأرا�شي اململوكة من قبلها كا�شتثمارات عقارية وعليه فقد مت اإثباتها بالقيمة العادلة كما يف 31 كانون االأول 2006 

واإظهارها من �شمن بند اال�شتثمارات العقارية.

كما هو مبني يف اإي�شاح )2( حول القوائم املالية املوحدة قامت الوحدة بتحويل االأرا�شي الظاهرة يف القوائم املالية لل�شركة الوطنية للتنمية ال�شياحية من بند املمتلكات   **

واملعدات اإىل بند اال�شتثمارات العقارية بالقيمة العادلة وعليه فقد قيد الفرق بني القيمة الدفرتية بتاريخ التحويل )1 كانون الثاين 2006( والقيمة العادلة �شمن حقوق 

امللكية كاحتياطي اإعادة تقييم ممتلكات )اإي�شاح 19(.
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ا�صتثمارات عقارية، �صايف   )14(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:     2006         2005      

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

930ر100 328ر249  اأرا�صي ا�صتثمارية 

673ر4     503ر4    مباين ا�صتثمارية  

603ر105 831ر253   

*  يت�صمن هذا البند مباين بقيمة 306 )باآالف الدنانري( تظهر بالقيمة القابلة للتحقق وذلك لنية االإدارة على بيعها.

م�ج�دات غري ملم��صة   )15(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

      2005         2006     

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

000ر4 000ر4  حق االمتياز باالأ�ص�اق احلرة 

) )733ر1   ) )133ر2  االإطفاء املرتاكم 

267ر2  867ر1   

م�ج�دات اأخرى   )16(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

      2005         2006     

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

042ر1  441ر1  مدين� رواتب تقاعدية * 

675ر2     - ذمم وزارة املالية  

602ر4       527ر3  ذمم جتارية   

�صلف �صمان اجتماعي – دفعات على ح�صاب

 355  331   م�صتحقات اإ�صابات العمل 

 90  114 اأق�صاط قرو�س االإ�صكان امل�صتحقة 

 481 ب�صاعة بالطريق     - 

 272  523 �صلف واأمانات  

075ر15  992ر15  ف�ائد م�صتحقة القب�س 

 689  200 ذمم و�صطاء 

172ر4        876ر6  م�صاريف مدف�عة مقدمًا واأر�صدة مدينة اأخرى 

         34          6 تاأمينات م�صرتدة   

812ر26  685ر31   

* ميثل هذا البند مبالغ مطلوبة من اأ�شحاب رواتب تقاعدية يجب ا�شرتدادها بعد اأن مت �شرفها بغري حق.



77

مطل�بات اأخرى  )17(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:      2006         2005      

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

965ر2  847ر3  نفقات �صمان اجتماعي م�صتحقة وغري م�صددة 

345ر2   567 ا�صرتاكات مقب��صة مقدماً 

  677 دفعات م�صتحقة على م�صاريع حتت التنفيذ    - 

255ر1  948ر2  اإيرادات مقب��صة مقدماً 

 79  58 التزامات قيد الدفع 

 694  378 حمتجزات مقاولني  

917ر2   347ر1    خم�ص�صات  

670ر5    174ر9    ذمم واأر�صدة دائنة اأخرى 

602ر16   319ر18     

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة  )18(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

      2005         2006     

دينـــــار دينـــــار   

114ر630 781ر986ر1  الر�صيد يف بداية ال�صنة   

184ر389ر1  )733ر932  (  التغري يف القيمة العادلة  

) )517ر32   ) )564ر6  ينزل: �صايف اأرباح حم�لة لقائمة االإيرادات وامل�صروفات  

781ر986ر1  484ر047ر1  الر�صيد يف نهاية ال�صنة   

احتياطي اإعادة تقييم ممتلكات ومعدات  )19(

قامت �شركة راما لال�شتثمار واالإدخار بتحويل االأرا�شي اململوكة من قبلها والتي مت ت�شفيتها يف تاريخ ال�شراء كجزء من بند ممتلكات ومعدات اإىل ا�شتثمارات عقارية بالقيمة 

العادلة وذلك لتغري نية االإدارة يف كيفية ا�شتغاللها، وعليه وفقًا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم )40( فقد مت قيد الفرق بني القيمة الدفرتية بتاريخ التحويل اأول كانون الثاين 

2006 والقيمة العادلة بذلك التاريخ �شمن حقوق امللكية كاحتياطي اإعادة تقييم ممتلكات ومعدات.

تظهر االأرا�شي اململوكة من قبل ال�شركة الوطنية للتنمية ال�شياحية بالكلفة كجزء من بند املمتلكات واملعدات يف حني مت ت�شنيفها ح�شب ال�شيا�شات املحا�شبية للموؤ�ش�شة 

كجزء من اال�شتثمارات العقارية بالقيمة العادلة ومت عمل الت�شويات الالزمة لذلك �شمن القوائم املالية املوحدة، هذا وقد مت قيد الفرق بني القيمة الدفرتية بتاريخ التحويل 

والقيمة العادلة �شمن حقوق امللكية كاحتياطي اإعادة تقييم ممتلكات ومعدات.
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اإيراد اال�صرتاكات التاأمينية  )20(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

      2005         2006     

دينـــــار دينـــــار   

تاأمني ال�صيخ�خة والعجز وال�فاة )اأ(:

512ر251 421ر304  ا�صرتاكات تاأمينية اإلزامية   

320ر13 019ر18  ا�صرتاكات تاأمينية اختيارية   

378ر7 766ر3  ا�صرتاكات بدل �صم �صن�ات خدمة   

137ر1     364ر1     ايرادات خمتلفة*   

350ر273   570ر327     

074ر28    971ر33    تاأمني اإ�صابات العمل واأمرا�س املهنة )ب(: 

424ر301 541ر361     

تقتطع بن�شبة 5ر14% من الراتب ال�شهري اخلا�شع لل�شمان االجتماعي. اأ- 

تقتطع بن�شب من 1% - 2% من الراتب ال�شهري اخلا�شع لل�شمان االجتماعي. ب - 

ميثل هذا البند اأ�شل املبالغ امل�شرتجعة من املوؤمن عليهم الذين ح�شلوا على تعوي�شات دفعة واحدة خالل �شنوات �شابقة لغايات اال�شتفادة من تعوي�شات الرواتب   *
التقاعدية باالإ�شافة اإىل ا�شرتاكات املوؤمن عليهم املتجاوزين ل�شن التقاعد وال يزالوا على راأ�س عملهم وا�شرتاكات زائدة ملوؤمن عليهم يعملون يف من�شاأة اأخرى 

يف نف�س الوقت.

نفقات ال�صمان االجتماعي  )21(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:     2006         2005      

دينـــــار دينـــــار   

رواتب تقاعدية تدفع ب�ص�رة متكررة:

487ر139 832ر160  تقاعد ال�صيخ�خة   

498ر27 732ر27  اعتلل طبيعي   

112ر10 191ر11  تقاعد ال�فاة الطبيعية   

953ر2 112ر3  اعتلل ا�صابات العمل   

705ر1 852ر1  تقاعد ال�فاة الناجمه عن ا�صابة   

نفقات تدفع ملرة واحدة:

987ر14 734ر13  تع�ي�صات �صيخ�خة وعجز ووفاة   

430  357 نفقات �صمان خمتلفة   

45  59 ا�صت�صارات طبية   

126  225 نفقات اجلنازة – وفاة طبيعية   

19  40 نفقات اجلنازة – وفاة ا�صابة   

189ر1 823ر1  بدل علج    

703  914 بدل مياومة – ا�صابات العمل   

567  718 تع�ي�صات العجز اجلزئي   

  17   20 بدل انتقال    

838ر199 609ر222       
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)22(   �صايف االإيرادات الت�صغيلية

ميثل هذا البند ما يلي:

قطاع ال�صحافة      

قطاعات اأخرى  املجمـــ�ع قطاع الفنــادق   والن�ســر     قطاع التجارة    *  

)باآالف الدنانري(    )باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري (   )باآالف الدنانري(    

-  2006

871ر64   261 688ر23  528ر24  394ر16  االإيرادات الت�صغيلية  

) )964ر34   ) 688(  ) )219ر16   ) (  )553ر12  )504ر5   النفقات الت�صغيلية  

907ر29    )  427( 469ر7    975ر11   890ر10    �صايف االإيرادات الت�صغيلية 

ميثل �صايف االإيرادات الت�صغيلية للفنادق ما يلي:  *

فندق اإنرتك�نتننتال    فندق كراون    فندق كراون    فندق مادبا   اال�صرتاحات     

املجمـــ�ع      العقبة        بلزا عمان     بلزا البرتاء    اإن ال�صياحية         ال�سياحية      

)باآالف الدنانري(    )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(    

394ر16   142  185 356ر2  309ر7  402ر6  اإيرادات الت�صغيل  

 ) )504ر5           -     )  41(  ) )022ر1   ) )229ر2  )212ر2  (  نفقات الت�صغيل  

890ر10          142      144 334ر1   080ر5   190ر4    �صايف اإيرادات الت�صغيل 

–  2005
    قطـاع ال�صحافة 

املجمـــ�ع قطاعات اأخرى  قطاع الفنــادق   والن�سـر      قطاع التجارة   *  

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(   

392ر50  501 378ر18  696ر19  817ر11  االإيرادات الت�صغيلية  

) )634ر28   )  774(  ) )362ر12   ) )129ر11   ) )369ر4  النفقات الت�صغيلية  

758ر21    )  273( 016ر6     567ر8     448ر7       �صايف االإيرادات الت�صغيلية 

ميثل �صايف االإيرادات الت�صغيلية للفنادق ما يلي:  *

اال�صرتاحات    فندق مادبا  فندق كراون  فندق كراون  فندق اإنرتك�نتننتال   

املجمـــ�ع ال�سـياحيـة  بلزا البرتاء    اإن       بلزا عمان          العقبة      

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(   

817ر11  152  48 684ر2  538ر6  395ر2  اإيرادات الت�صغيل 

) )369ر4        -     )  13(  ) )130ر1  )087ر2(  )139ر1(  نفقات الت�صغيل 

448ر7           152         35 554ر1       451ر4  256ر1    �صايف اإيرادات الت�صغيل 
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الف�ائــد الدائنــة  )23(

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

      2005         2006     

)باالف الدنانري( )باالف الدنانري(   

996ر14  226ر17  اأر�صدة وايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية 

446ر33  400ر43  ف�ائد �صندات وا�صناد قر�س 

890ر4   890ر4    قرو�س   

332ر53  516ر65   

)خ�صارة( اأرباح م�ج�دات مالية للمتاجرة   )24(

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

      2005         2006     

)باالف الدنانري( )باالف الدنانري(   

074ر31   579 اأرباح بيع م�ج�دات مالية للمتاجرة 

085ر45    )640ر41(  التغري يف القيمة العادلة للم�ج�دات املالية للمتاجرة 

159ر76    )061ر41(   

اأرباح م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع  )25(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

      2005         2006     

)باالف الدنانري( )باالف الدنانري(   

259ر43  747ر5  اأرباح بيع م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع 

 )  929( ينزل: خ�صائر تدين م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع    -     

330ر42      747ر5     
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اأرباح اال�صتثمارات العقارية، �صايف  )26(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

      2005         2006     

)باالف الدنانري( )باالف الدنانري(   

االإيرادات:

        545      482 اإيرادات تاأجري عقارات 

      545      482  

امل�صاريف:

 105  85 م�صاريف عقارات  

 119  3 ا�صتهلك عقارات واالت واجهزة 

 92 م�صروف التدين يف قيمة االأرا�صي اال�صتثمارية    - 

        55       89 �صريبة م�صقفات ومعارف 

      371     177  

762ر14  )  24( اأرباح بيع اأرا�صي وعقارات 

936ر14      281 �صايف اأرباح اال�صتثمارات العقارية 
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م�صاريف اإدارية وعم�مية  )27(

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

      2005         2006     

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

997ر10 548ر13  رواتب، اج�ر ومنافع امل�ظفني 

 187  217 م�صاهمة امل�ؤ�ص�صة يف �صندوق االدخار 

146ر1   968 مكافاآت ونفقات وجبة الطعام 

 853 069ر1  بدل عمل اإ�صايف 

 717  813 م�صاريف تدريبية ودورات 

 175  110 برق، بريد، هاتف، تلك�س ورويرت 

 323  379 ل�ازم قرطا�صية ومطب�عات 

 420  409 االيجارات 

 650  855 كهرباء، مياه وحمروقات 

 333  423 ا�صلح و�صيانة 

 95  81 م�صاريف التاأمني على امل�ج�دات 

 134  228 اتعاب حماماة، تدقيق، برامج وا�صت�صارات 

842ر5  716ر10  ا�صتهلكات واطفاءات 

 116  86 تنقلت اع�صاء جمل�س االدارة 

 359  406 دعاية واعلن 

042ر1  871ر1  معاجلات طبية 

 183  183 ا�صرتاكات 

 162  158 مكافاأة اع�صاء جمل�س االدارة 

 900  621 م�صاريف �صفر وتنقلت 

 79  109 م�صتهلكات وقطع غيار 

   35  34 ب�صاعة بطيئة احلركة 

 852  377 اأتعاب اإدارة و اإ�صراف 

806ر1  763ر2  م�صاريف طاقة و �صيانة 

 541  441 ر�ص�م و تراخي�س حك�مية 

754ر1  586ر2  تع�ي�س نهاية اخلدمة 

 170  17 دي�ن معدومة  

 175  175 امل�صاهمة يف نفقات االحتاد العام لنقابات العمال 

 57  48 نفقات ق�صائية  

279ر1      463ر1    اأخرى   

154ر41   382ر31                
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املعاملت مع جهات ذات علقة  )28(

والعم�الت  الف�ائد  اأ�صعار  وبا�صتخدام  للم�ؤ�ص�صة  االعتيادية  الن�صاطات  �صمن  احلليفة  و  التابعة  ال�صركات  مع  معاملت  يف  بالدخ�ل  اال�صتثمارية  امل�ؤ�ص�صة  قامت 

التجارية.  اإن جميع القرو�س والدي�ن املمن�حة جلهات ذات علقة تعترب عاملة ومل ي�ؤخذ لها اأي خم�ص�صات.

فيما يلي ملخ�س املعاملت مع اجلهات ذات العلقة خلل ال�صنة:

املجمـــ�ع اأخـــرى  �صركات حليفة   

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(  )باآالف الدنانري(   

بن�د داخل امليزانية-

امل�ج�دات واملطل�بات:

اأر�صدة وايداعات لدى البن�ك

902ر77 902ر77      -  البنك االأردين الك�يتي   

699ر7 699ر7      -  البنك التجاري االأردين   

557ر157 557ر157      -  ا�صتثمار يف اأ�صهم 

عنا�صر قائمة الدخل-

االإيرادات وامل�صروفات

الف�ائد الدائنة املقب��صة

646  -      646 وادئع لدى البنك التجاري االأردين   

035ر1 035ر1      -  ودائع لدى البنك االأردين الك�يتي   

اأرباح اأ�صهم نقدية مقب��صة

825ر20 825ر20      -  م�صانع اال�صمنت   

039ر1 039ر1      -  م�صفاة البرتول االأردنية   

480  -      480 م�صانع االأج�اخ االأردنية   

4  -      4 م�صاريف االإعلن الد�صت�ر   

منافع االإدارة التنفيذية العليا

رواتب ومكافاآت     -   647     647       

القيمة العادلة للأدوات املالية  )29(

تت�شمن االأدوات املالية اأدوات داخل وخارج امليزانية العامة:-

-  االأدوات املالية داخل قائمة املوجودات واملطلوبات:-

اال�شتثمارات  و  املالية  املوجودات  للعمالء،  املمنوحة  والديون  القرو�س  االأردين،  املركزي  والبنك  البنوك  لدى  والودائع  النقدية  االأر�شدة  املالية  االأدوات  هذه  ت�شمل 

املالية.

-  االأدوات املالية خارج قائمة املوجودات واملطلوبات:-

ت�شمل هذه االأدوات املالية على االعتمادات امل�شتندية، الكفاالت، ال�شحوبات وامل�شتقات املالية مثل االتفاقيات امل�شتقبلية واالآجلة، وعقود التبادل التي تقوم بها املوؤ�ش�شة 

يف جمال العمالت االأجنبية.

اإن القيمة الدفرتية لالأدوات املالية تقارب قيمتها العادلة.
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�صيا�صات اإدارة املخاطر   )30(

واآليات قيا�شها وحتليلها و اخلطط الالزمة  واأنواعها  واإ�شرتاتيجية �شاملة حتدد م�شادر املخاطر  اإطار منهجية منظمة  املتنوعة يف  املالية  باإدارة املخاطر  املوؤ�ش�شة  تقوم 

ملعاجلتها واإدارتها �شواء من خالل تخفيف احتمالية حدوثها اأو جتنبها اأو من خالل اأدوات التحوط املتوفرة.

ومتثل عملية اإدارة املخاطر عملية م�شتمرة حيث ت�شتمر املوؤ�ش�شة مبراقبة املخاطر ورف�س االنحرافات عن احلدود امل�شموح بها ومعاجلتها.

كما تقوم ويف اإطار اإدارة املخاطر بالتاأكد من االلتزام التام بالقوانني والت�شريعات التي حتكم عمل املوؤ�ش�شة وعك�شها يف �شيا�شات و اإجراءات العمل.

و  املوجودات  وجلنة  اال�شتثمار  جلنة  مثل  امل�شاندة  اللجان  بع�س  تواجد  اإىل  اإ�شافة  االلتزام،  وقيا�س  املخاطر  اإدارة  يف  متخ�ش�شة  دائرة  خالل  من  املخاطر  اإدارة  تتم 

املطلوبات.

املخاطر االئتمانية

املخاطر التي قد تن�شاأ من عدم مقدرة اجلهات التي يتم التعامل معها على االإيفاء بالتزاماتها.

تقوم املوؤ�ش�شة باإجراء عمليات التحليل املايل واالئتماين الالزم عند �شراء اأية �شندات عائدة ل�شركات م�شاهمة عامة اأو خا�شة اأو عند منح اأية قرو�س، كما تقوم املوؤ�ش�شة 

بتحديد �شقوف االإيداع لدى اجلهاز امل�شريف املحلي بناءا على منهجية متعارف عليها عامليا حتدد �شقف االإيداع لدى كل بنك بناءا على الو�شع االئتماين للبنك.

املخاطر الت�صغيلية

تكنولوجيا  اأنظمة  اأو  امل�شاندة  العمليات  اأو  الوظيفي  بالكادر  تتعلق  داخلية  عوامل  عن  ناجمة  وتكون  ال�شفقات  تنفيذ  عمليات  يف  اأخطاء  اأية  عن  تن�شاأ  قد  التي  املخاطر 

املعلومات.

تقوم املوؤ�ش�شة بالعمل على اإ�شدار التعليمات واإجراءات العمل التي ت�شمن �شالمة تنفيذ العمليات اإ�شافة اإىل توفري اأف�شل االأنظمة املحو�شبة والكوادر الفنية املتخ�ش�شة 

وو�شع خطط ل�شمان ا�شتمرارية العمل حتت اأية ظروف طارئة.

خماطر ال�ص�ق  )31(

تن�شاأ خماطر ال�شوق نتيجة التقلبات يف اأ�شعار االأدوات اال�شتثمارية، واأبرزها خماطر التقلب يف اأ�شعار االأ�شهم، حيث تقوم املوؤ�ش�شة بقيا�س هذه املخاطر من خالل املقايي�س 

االإح�شائية املتعارف عليها )االنحراف املعياري، التباين والتغاير، الرتابط، بيتا، والقيمة عند اخلطر( وبالتايل حتديد م�شتويات املخاطر املقبولة ا�شتنادا اإىل ا�شرتاتيجية 

ال�شيا�شة اال�شتثمارية املعتمدة.

تقوم املوؤ�ش�شة يف اإطار التخفيف من اأثر هذه املخاطر خا�شة يف ظل عدم توفر اأدوات التحوط الالزمة، برفع م�شتويات التنويع داخل املحفظة والتخفيف من درجة االرتباط 

بني اأدوات املحفظة وذلك من خالل التوزيع القطاعي ال�شليم، والتنويع اجلغرايف بالتوجه اإىل ا�شتثمارات واأ�شواق اأقل ارتباطًا.
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)32(  خماطر اأ�صعار الفائدة

املخاطر الناجمة عن التغري يف الهيكل االأ�شا�شي الأ�شعار الفائدة والتي بدورها توؤثر على قيمة االأدوات اال�شتثمارية املرتبطة باأ�شعار القائدة وعلى عوائد هذه االأدوات و اإعادة 

ا�شتثمار عوائد هذه االأدوات.

مبا�شرة  الفائدة  باأ�شعار  تتاأثر  التي  اال�شتثمارية  االأدوات  ملحفظة  اال�شرتداد  فرتة  معدل  تقليل  اأو  زيادة  على  بالعمل  املخاطر  هذه  من  التخفيف  اإطار  يف  املوؤ�ش�شة  تقوم 

)ال�شندات( تبعا لتوقعات املوؤ�ش�شة امل�شتقبلية لتحركات اأ�شعار الفوائد.

كما تقوم املوؤ�ش�شة بتحليل الفجوة يف ا�شتحقاقات االأدوات اال�شتثمارية وربطها مع اال�شتحقاقات اال�شتثمارية واملطلوبات االأخرى وذلك من خالل جلنة اإدارة املوجودات 

واملطلوبات، حيث يتم ذلك من خالل توزيع حمفظة اإدارة ال�شوق النقدي وحمفظة ال�شندات لتتنا�شب اآجالها مع التزامات املوؤ�ش�شة وااللتزامات االأخرى.

اإن ح�شا�شية اأ�شعار الفوائد هي كما يلي

عنا�صــر        

بـــدون  اأكثـر مـن  مـن �صنــة  من 6 �صه�ر  من 3 �صه�ر  من �صهــر  حتى �صهـر   

املجمــ�ع      %       فائـــدة  �صنــ�ات   3 حتى 3 �صن�ات  حتى �صنــة  اإىل 6 ا�صهر  حتى 3 �صه�ر  واحـــد   

الدنانري( )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف   -  2006 االأول  كان�ن   31

امل�ج�دات -

7 - 3 328ر308  017ر114      -      -      -  903ر37  219ر69  189ر87  اأر�صدة وايداعات لدى البن�ك وامل�ؤ�ص�صات م�صرفية 

11.32 288ر109  550ر55      -  149ر30  556ر11  884ر4  538ر5  611ر1  قرو�س بال�صايف 

745ر72 745ر72  م�ج�دات مالية للمتاجرة      -     -     -     -      -      - 

2 985ر41  835ر27  850ر14      -      -  ذمم م�صرتكني وا�صرتاكات م�صتحقة حتت التح�صيل       -      -     - 

8.82 –  3.24 664ر674ر2  558ر932ر1  360ر239  627ر416  100ر7  758ر34  367ر14  894ر29  م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع 

557ر157 557ر157  ا�صتثمارات يف �صركات حليفة      -     -     -     -      -      - 

725ر34 725ر34  م�صاريع حتت التنفيذ      -     -     -     -      -      - 

313ر9 313ر9  املخزون      -       -     -     -      -       - 

834ر107 834ر107  ممتلكات ومعدات     -     -     -     -      -       - 

125ر1 125ر1  ا�صتثمارات يف م�صاريع �صياحية     -     -     -    -      -       - 

831ر253 831ر253  ا�صتثمارات عقارية     -    -      -    -      -      - 

867ر1 867ر1  م�ج�دات غري ملم��صة     -     -     -    -      -      - 

685ر31       685ر31       م�ج�دات اأخرى     -            -            -            -            -            -        

947ر804ر3 075ر631ر2  910ر294  776ر446  823ر146  545ر77   124ر89    694ر118   اجمايل امل�ج�دات 

املطل�بات وحق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي -

املطل�بات :

 69  69 بن�ك دائنة     -    -     -    -     -     - 

258ر2  258ر2  خم�ص�س �صريبة الدخل     -    -     -    -     -     - 

335  335 مطل�بات �صريبية م�ؤجلة     -     -     -    -     -     - 

448ر14  448ر14  خم�ص�س تع�ي�س ترك اخلدمة     -     -     -    -     -     - 

292  292 ذمم اأطراف ذات علقة    -     -     -    -     -     - 

319ر18      319ر18       مطل�بات اأخرى      -            -            -            -            -            -        

721ر35      721ر35        اجمايل املطل�بات     -            -            -            -            -            -        

حق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي:

934ر665ر2 934ر665ر2  االيرادات املتجمعة     -     -     -     -     -     - 

484ر047ر1 484ر047ر1  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للأوراق املالية     -     -    -    -    -     - 

254ر33  254ر33  احتياطي اعادة تقييم ممتلكات ومعدات     -     -    -    -    -     - 

554ر22       554ر22         حق�ق االأقلية      -         -           -            -           -               -            

226ر769ر3   226ر769ر3     جمم�ع حق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي    -          -           -            -           -               -            

جمم�ع  املطل�بات و حق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة

947ر804ر3    947ر804ر3     لل�صمان االجتماعي    -          -           -            -           -               -            

         -      ) )872ر173ر1   910ر294      776ر446      824ر146  545ر77     124ر89    694ر118  فرق احل�صا�صية 

872ر173ر1      -                -          963ر878  187ر432  363ر285  818ر207  694ر118  فرق احل�صا�صية املرتاكم 
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ح�صا�صية ا�صعار الفائدة كما يف 31 كان�ن االأول 2005: 

اأكثـر مـن    بـــدون  مـن �صنــة  من 6 �صه�ر  من 3 �صه�ر  من �صهــر  حتى �صهـر   

املجمــ�ع �صنــ�ات    فائـــدة   3 حتى 3 �صن�ات  حتى �صنــة  اإىل 6 ا�صهر  حتى 3 �صه�ر  واحـــد   

)باالف الدنانري( )باالف الدنانري(  )باالف الدنانري(  )باالف الدنانري(  )باالف الدنانري(  )باالف الدنانري(  )باالف الدنانري(  )باالف الدنانري(   

امل�ج�دات -

111ر387         4.5-2 318ر9      -      -       -   000ر1  365ر23  اأر�صدة  وايداعات لدى البن�ك وامل�ؤ�ص�صات م�صرفية 428ر353 

236ر115   7-1 274ر52      -  196ر42  462ر9  637ر5  540ر4  127ر1  قرو�س بال�صايف 

212ر100 212ر100  م�ج�دات مالية للمتاجرة      -     -     -     -      -      - 

2-1 316ر21   072ر32         756ر10      -      -  ذمم م�صرتكني وا�صرتاكات م�صتحقة حتت التح�صيل       -      -     - 

596ر562ر2 596ر562ر2  م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع      -     -     -     -      -      - 

9-3 622ر771   310ر171     -  019ر402  635ر130  110ر5  548ر62  ا�صتثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�صتحقاق      - 

837ر139 837ر139  ا�صتثمارات يف �صركات حليفة      -     -     -     -      -      - 

266ر26 266ر26  م�صاريع حتت التنفيذ      -     -     -     -      -      - 

631ر7 631ر7  املخزون      -       -     -     -      -       - 

565ر119 565ر119  ممتلكات ومعدات بال�صايف     -     -     -     -      -       - 

301ر1 301ر1  ا�صتثمارات يف م�صاريع �صياحية- م�صاريع م�صرتكة     -     -     -    -      -       - 

603ر105 603ر105  ا�صتثمارات يف اأرا�صي وعقارات بال�صايف     -    -      -    -      -      - 

267ر2 267ر2  م�ج�دات غري ملم��صة     -     -     -    -      -      - 

812ر26       812ر26       م�ج�دات اأخرى     -            -           -         -             -            -       

131ر398ر4 406ر113ر3  584ر223  215ر444  170ر160  747ر11  453ر90    556ر354  اجمايل امل�ج�دات 

املطل�بات وحق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي -

املطل�بات :

333ر1  333ر1  خم�ص�س �صريبة الدخل     -    -     -    -     -     - 

594  594 مطل�بات �صريبية م�ؤجلة     -     -     -    -     -     - 

290ر12  290ر12  خم�ص�س تع�ي�س ترك اخلدمة     -     -     -    -     -     - 

545  545 ذمم اأطراف ذات علقة    -     -     -    -     -     - 

559ر16  599ر16  مطل�بات اأخرى      -            -           -         -             -            -       

361ر31 361ر31   اجمايل املطل�بات    -           -           -          -            -           -       

حق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي:

100ر357ر2 100ر357ر2  االيرادات املتجمعة     -     -     -     -     -     - 

781ر986ر1 781ر986ر1  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للأوراق املالية    -     -    -    -    -     - 

889ر22        889ر22  حق�ق االأقلية      -          -         -         -         -            -      

770ر366ر4     770ر366ر4 جمم�ع حق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي   -       -       -       -           -         -       
       

 

جمم�ع املطل�بات وحق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة

131ر398ر4 131ر398ر4    لل�صمان االجتماعي    -           -           -          -            -           -       

)725ر284ر1(      -      584ر223     215ر444     171ر160  747ر11  453ر90  556ر354  فرق احل�صا�صية 

725ر284ر1      -                -      141ر061ر1  926ر616  756ر456  009ر445  556ر354  فرق احل�صا�صية املرتاكم 
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خماطر العملت االأجنبية  )33(

خماطر العمالت االأجنبية هي خماطر تغري قيمة االأدوات املالية نتيجة التغري يف اأ�شعار العمالت االأجنبية، يعترب الدينار االأردين عملة االأ�شا�س للموؤ�ش�شة، والدوالر االأمريكي 

عملة االأ�شا�س لال�شتثمار االأجنبي وبالتايل ونتيجة لتثبيت �شعر �شرف الدوالر االأمريكي مقابل الدينار فاإن املوؤ�ش�شة ال تواجه اأية خماطر تتعلق بتقلبات اأ�شعار �شرف العمالت 

االأجنبية، اإ�شافة اإىل اأنه ال توجد لدى املوؤ�ش�شة اأية التزامات بعمالت اأجنبية ليتم التحوط �شد خماطرها، با�شتثناء اال�شتثمار يف احلكمة فارما، حيث اإن اال�شتثمار هو 

باجلنيه اال�شرتليني وقد مت التحوط �شد خماطر اجلنيه اال�شرتليني من خالل الدخول يف عقود م�شتقبلية.

فيما يلي �صايف مراكز العملت االأجنبية الرئي�صية لدى امل�ؤ�ص�صة:

      2005         2006     

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(  ن�ع العملـــة 

308ر56  600ر68  دوالر اأمريكي  

696ر18  236ر19  جنيه ا�صرتليني  

خماطر ال�صي�لة  )34(

تتمثل خماطر ال�شيولة يف عدم قدرة املوؤ�ش�شة على توفري التمويل الالزم لتاأدية التزاماتها يف تواريخ اال�شتحقاق، وللتقليل من هذه املخاطر تقوم اإدارة املوؤ�ش�شة بتنويع م�شادر 

التمويل الداخلية واإدارة املوجودات واملطلوبات وموائمة اآجالها واالحتفاظ بر�شيد كاف من النقد وما يف حكمه واالأوراق املالية القابلة للتداول )توزيع موجودات حمفظة 

اأدوات ال�شوق النقدي مبا يلبي احتياجات ال�شيولة يف املوؤ�ش�شة(.

تهدف �شيا�شة اإدارة ال�شيولة يف املوؤ�ش�شة اإىل تعظيم اإمكانية احل�شول على ال�شيولة باأقل التكاليف املمكنة ومن خالل اإدارة ال�شيولة ت�شعى املوؤ�ش�شة اإىل احلفاظ على م�شادر 

للموجودات  اال�شتحقاق  اآجال  وي�شمل حتليل  والطارئة،  الطبيعية  الظروف  اأ�شا�س  ال�شيولة على  اإدارة  ويتم  منا�شب  تكاليف  عليها ومبعدل  االعتماد  م�شتقرة ميكن  متويل 

واملطلوبات واإعداد قوائم التوقعات للتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة لفرتات م�شتقبلية.

االعتبار  بعني  االأخذ  دون  التعاقدي  اال�شتحقاق  تاريخ  املالية وحتى  القوائم  تاريخ  املتبقية من  الفرتة  اأ�شا�س  للموجودات على  التعاقدية  اال�شتحقاقات  تواريخ  يتم حتديد 

اال�شتحقاقات الفعلية التي تعك�شها الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع وتوفر ال�شيولة.
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ويلخ�س اجلدول اأدناه ا�صتحقاقات امل�ج�دات واملطل�بات:

بـــدون  اأكثـر مـن  مـن �صنــة  من 6 �صه�ر  من 3 �صه�ر  من �صهــر  حتى �صهـر   

املجمــ�ع ا�صتحقــاق  �صنــ�ات   3 حتى 3 �صن�ات  حتى �صنــة  اإىل 6 ا�صهر  حتى 3 �صه�ر  واحـــد   

الدنانري( )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف   - االأول2006  كان�ن   31

امل�ج�دات -

328ر308  017ر114      -      -      -  903ر37  219ر69  189ر87  اأر�صدة وايداعات لدى البن�ك وامل�ؤ�ص�صات م�صرفية 

288ر109  550ر55      -  149ر30  556ر11  884ر4  538ر5  611ر1  قرو�س بال�صايف 

745ر72 745ر72  م�ج�دات مالية للمتاجرة      -     -     -     -      -      - 

985ر41  835ر27  850ر14      -      -  ذمم م�صرتكني وا�صرتاكات م�صتحقة حتت التح�صيل       -      -     - 

664ر674ر2 558ر932ر1  360ر239  627ر416  100ر7  758ر34  367ر14  894ر29  م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع 

557ر157 557ر157  ا�صتثمارات يف �صركات حليفة      -     -     -     -      -      - 

725ر34 725ر34  م�صاريع حتت التنفيذ      -     -     -     -      -      - 

313ر9 313ر9  املخزون      -       -     -     -      -       - 

834ر107 834ر107  ممتلكات ومعدات     -     -     -     -      -       - 

125ر1 125ر1  ا�صتثمارات يف م�صاريع �صياحية     -     -     -    -      -       - 

831ر253 831ر253  ا�صتثمارات عقارية     -    -      -    -      -      - 

867ر1 867ر1  م�ج�دات غري ملم��صة     -     -     -    -      -      - 

685ر31       685ر31       م�ج�دات اأخرى     -            -            -            -            -            -        

947ر804ر3 075ر631ر2  910ر294  776ر446  823ر146  545ر77   124ر89    694ر118  اجمايل امل�ج�دات 

املطل�بات وحق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي -

املطل�بات :

 69  69 بن�ك دائنة     -    -     -    -     -     - 

258ر2  258ر2  خم�ص�س �صريبة الدخل     -    -     -    -     -     - 

335  335 مطل�بات �صريبية م�ؤجلة     -     -     -    -     -     - 

448ر14  448ر14  خم�ص�س تع�ي�س ترك اخلدمة     -     -     -    -     -     - 

292  292 ذمم اأطراف ذات علقة    -     -     -    -     -     - 

319ر18      319ر18       مطل�بات اأخرى      -            -            -            -            -            -        

721ر35      721ر35        اجمايل املطل�بات     -            -            -            -            -            -        

حق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي:

934ر665ر2 934ر665ر2  االيرادات املتجمعة     -     -     -     -     -     - 

484ر047ر1 484ر047ر1  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للأوراق املالية     -     -    -    -    -     - 

254ر33  254ر33  احتياطي اعادة تقييم ممتلكات ومعدات     -     -    -    -    -     - 

554ر22       554ر22         حق�ق االأقلية      -         -           -            -           -               -            

226ر769ر3     226ر769ر3     جمم�ع حق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي    -          -           -            -           -                -           

املطل�بات و جمم�ع  حق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة

947ر804ر3    947ر804ر3     لل�صمان االجتماعي    -          -           -            -           -               -            

         -      ) )872ر173ر1   910ر294      776ر446      824ر146  545ر77     124ر89    694ر118  الفج�ة للفئة 

872ر173ر1      -                -  963ر878  187ر432  363ر285  818ر207  694ر118  الفج�ة الرتاكمية  



89

بـــدون  اأكثـر مـن  مـن �صنــة  من 6 �صه�ر  من 3 �صه�ر  من �صهــر  حتى �صهـر   

املجمــ�ع ا�صتحقــاق  �صنــ�ات   3 حتى 3 �صن�ات  حتى �صنــة  اإىل 6 ا�صهر  حتى 3 �صه�ر  واحـــد   

الدنانري( )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف  الدنانري(  )باالف   -  2005 االأول  كان�ن   31

امل�ج�دات -

111ر387  318ر9      -      -      -  000ر1  365ر23  428ر353  اأر�صدة  وايداعات لدى البن�ك وامل�ؤ�ص�صات م�صرفية 

236ر115 274ر52      -  196ر42  462ر9  637ر5  540ر4  127ر1  قرو�س بال�صايف 

212ر100 212ر100  م�ج�دات مالية للمتاجرة      -     -     -     -      -      - 

072ر32 316ر21  756ر10      -      -  ذمم م�صرتكني وا�صرتاكات م�صتحقة حتت التح�صيل       -      -     - 

596ر562ر2 596ر562ر2  م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع      -     -     -     -      -      - 

622ر771 310ر171     -  019ر402  635ر130  110ر5  548ر62  ا�صتثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�صتحقاق      - 

837ر139 837ر139  ا�صتثمارات يف �صركات حليفة      -     -     -     -      -      - 

266ر26 266ر26  م�صاريع حتت التنفيذ      -     -     -     -      -      - 

631ر7 631ر7  املخزون      -       -     -     -      -       - 

565ر119 565ر119  ممتلكات ومعدات بال�صايف     -     -     -     -      -       - 

301ر1 301ر1  ا�صتثمارات يف م�صاريع �صياحية- م�صاريع م�صرتكة     -     -     -    -      -       - 

603ر105 603ر105  ا�صتثمارات يف اأرا�صي وعقارات بال�صايف     -    -      -    -      -      - 

267ر2 267ر2  م�ج�دات غري ملم��صة     -     -     -    -      -      - 

812ر26       812ر26       م�ج�دات اأخرى     -            -           -         -             -            -       

131ر398ر4 406ر113ر3  584ر223  215ر444  171ر160  747ر11  453ر90    556ر354   اجمايل امل�ج�دات 

املطل�بات وحق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي -

املطل�بات :

333ر1  333ر1  خم�ص�س �صريبة الدخل     -    -     -    -     -     - 

594  594 مطل�بات �صريبية م�ؤجلة     -     -     -    -     -     - 

290ر12  290ر12  خم�ص�س تع�ي�س ترك اخلدمة     -     -     -    -     -     - 

545  545 ذمم اأطراف ذات علقة    -     -     -    -     -     - 

599ر16     599ر16    مطل�بات اأخرى     -         -         -         -         -         -      

361ر31     361ر31       اجمايل املطل�بات    -           -           -          -            -           -       

حق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي:

100ر357ر2 100ر357ر2  االيرادات املتجمعة     -     -     -     -     -     - 

781ر986ر1 781ر986ر1  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للأوراق املالية    -     -    -    -    -     - 

889ر22  889ر22      حق�ق االأقلية      -          -         -         -         -            -      

770ر366ر4 770ر366ر4   جمم�ع حق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي    -           -         -         -         -           -      

 

 جمم�ع املطل�بات وحق�ق امل�ؤ�ص�صة العامة\

131ر398ر4 131ر398ر4   لل�صمان االجتماعي    -           -         -         -         -           -      

)725ر284ر1(         -       584ر223     215ر444     171ر160  747ر11  453ر90  556ر354  الفج�ة للفئة  

725ر284ر1      -                   -        141ر061ر1  926ر616  756ر456  009ر445  556ر354  الفج�ة الرتاكمية  

خماطر اأ�صعار االأ�صهم  )35(

تنتج خماطر اأ�شعار االأ�شهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات يف االأ�شهم. تعمل املوؤ�ش�شة على اإدارة هذه املخاطر عن طريق تنويع اال�شتثمارات يف عدة مناطق 

جغرافية وقطاعات اقت�شادية. معظم ا�شتثمارات االأ�شهم التي متلكها املوؤ�ش�شة مدرجة يف بور�شة عمان و�شوق فل�شطني لالأوراق املالية.



التقرير ال�سنوي 

2006

90

ارتباطات والتزامات حمتملة   )36(

تتمثل االرتباطات وااللتزامات املحتملة على امل�ؤ�ص�صة كما يف 31 كان�ن االأول 2006 فيما يلي:

كفاالت اإدارية وكفاالت اال�صتثمارات العقارية مبلغ 882 األف دينار. اأ. 

اعتمادات م�صتندية  مبلغ 123 األف دينار. ب. 

التزامات تعاقدية ج- 

      2005         2006     

)باآالف الدنانري( )باآالف الدنانري(   

935ر27  472ر30  عق�د مقاي�صة  

506ر858  عق�د �صراء ب�صاعة     - 

000ر178  عق�د م�صاريع ان�صائية     - 

610ر5     - عق�د م�صتقبلية  

د. اجلزء غري امل�شدد من م�شاهمة املوؤ�ش�شة يف راأ�شمال �شركة دبي كابيتال والبالغ 000ر25 )باآالف الدنانري(.

الق�صايا املقامة على امل�ؤ�ص�صة   )37(

هنالك ق�شايا خمتلفة مقامة على املوؤ�ش�شة تتنوع بني مطالبات عمالية ومطالبات بتعوي�شات خمتلفة بلغ جمموعها 200 األف دينار و 954 األف دينار كما يف 31 كانون االأول   

2006 و 2005 على التوايل.

هنالك ق�شايا مقامة على �شركة املوؤ�ش�شة ال�شحفية االأردنية )الراأي(- �شركة تابعه مببلغ 67 األف دينار وذلك �شمن الن�شاط الطبيعي لل�شركة. ويف تقدير اإدارة وحمامي 

ال�شركة فلن يرتتب على ال�شركة التزامات لقاء هذه الق�شايا.

هناك ق�شية مقامة على �شركة املوؤ�ش�شة ال�شحفية االأردنية )الراأي( – �شركة تابعة مببلغ 800ر2 )باآالف الدنانري( لغايات الر�شوم تتعلق باملطالبة باأرباح اأ�شهم �شندوق 

اأن مو�شوع الدعوى متعلق  الق�شية حيث  التزام لقاء هذه  اأي  ال�شركة  القانوين فلن يرتتب على  ال�شركة وم�شت�شارها  اإدارة  ال�شوقية، ويف }اأي  اأو قيمتها  ال�شركة  موظفي 

باالأ�شهم اململوكة من قبل �شندوق املوظفني ويقت�شر دور ال�شركة على اإدارة ال�شندوق فقط.

اجلديدة الدولية  املالية  التقارير  معايري   )38(

اأ�شدر جمل�س معايري املحا�شبة الدولية معايري تقارير مالية جديدة وتعديالت على معايري املحا�شبة الدولية القائمة واملبينة تاليًا:

تعديلت معيار املحا�صبة الدويل رقم -1 اإي�صاح راأ�س املال 

تتطلب التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم -1 عر�س القوائم املالية، االإف�شاح عن معلومات متكن من تقييم االأهداف وال�شيا�شات واالإجراءات الإدارة راأ�س املال.  

تطبق هذه التعديالت اعتبارا من اأول كانون الثاين 2007.
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معيار التقارير املالية الدويل رقم 7 – االأدوات املالية: االإف�صاح 

يتطلب هذا املعيار اف�شاحات اإ�شافية حول االأدوات املالية وتاأثريها على املركز املايل واالأداء باالإ�شافة اإىل معلومات حول مدى التعر�س للمخاطر النا�شئة عن االأدوات 

املالية.  يطبق هذا املعيار اعتبارا من اأول كانون الثاين 2007.

معيار التقارير املالية الدويل رقم -8 القطاعات الت�صغيلية

يتطلب هذا املعيار تعديالت على الطريقة التي يتم من خاللها االإف�شاح عن معلومات القطاعات الت�شغيلية.  يطبق هذا املعيار اعتبارا من اأول كانون الثاين 2009.

التف�صريات ال�صادرة عن جلنة تف�صري التقارير املالية الدولية

التف�شري رقم 8:  نطاق معيار التقارير املالية الدويل رقم 2

التف�شري رقم 9:  اإعادة تقييم امل�شتقات املت�شمنة 

التف�شري رقم 11:  معامالت اأ�شهم اخلزينة للمجموعة

اأن تطبيق املعايري املعدلة واجلديدة والتف�شريات لن يكون له تاأثري  اإدارة املوؤ�ش�شة  �شتقوم املوؤ�ش�شة بتطبيق املعايري املعدلة واجلديدة والتف�شريات بتاريخ �شريانها، وترى 

جوهري على اأرقام القوائم املالية.

اأرقام املقارنة 

تـم اإعــادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة للعام 2005 لتتنا�شب مع تبويب القوائم املالية لعام 2006. اإن اأثر التعديالت واإعادة التبويب مبينة يف اإي�شاح )2(.





عناوين الإدارة العامة و فروع و مكاتب امل�ؤ�ص�صة 





داخل اململكة

الفاك�س�س.بالهاتفالعنـ�ان

55018809260315501901االإدارة العامة / �شاحية احل�شني/ بجانب اأرامك�س

46430009260314610014فرع عمان املركز / وادي �شقرة/ �شارع عرار

58538109260315853812فرع غرب عمان )الي�بيل( / الدوار ال�شابع، بجانب موبايلكم قرب ال�شيفوي

53331369505175333149فرع �صمال عمان / امتداد �شارع و�شفي التل، �شارع خليل ال�شامل، قرب اأرامك�س

48731813406044873597فرع �صرق عمان / ماركا ال�شمالية/ حي املزارع، قرب مثلث األبان حمودة

4129518ــــ4129539فرع جن�ب عمان / �شارع احلرية، خلف قيادة البادية بالقرب من دوار م�شت�شفى احلمايدة

4022988284023153فرع �صحاب / املدينة ال�شناعية، فوق مبنى البنك العربي

02/7274651219702/7250236فرع اربد / �شارع امللعب البلدي، قرب دائرة اجلوازات العامة

02/73913439702/7391365فرع الريم�ك  / مدينة احل�شن ال�شناعية بالقرب من بنك االإ�شكان

03/23872235003/2387224فرع الكرك/ �شارع االإ�شكان، �شاحية املرج قرب مديرية التنمية االجتماعية

05/355184197905/3553976فرع ال�صلط/�شارع اأني�س املع�شر، مقابل مبنى املحكمة، عمارة دبابنة

05/3992441106605/3992440فرع الزرقاء / �شارع ال�شيخ �شامل خلف �شارع ال�شعادة، قرب �شوق الدقم

03/2015101113003/2015106فرع العقبة / �شارع الفنادق بجانب فندق خليج العقبة، عمارة االإميان

02/623294023202/6232941فرع املفرق / �شارع البلدية، جممع عربيات

03/224244619403/2243544مكتب ارتباط الطفيلة / حي عوجان، مبنى غرفة جتارة الطفيلة

03/213263713803/21321637مكتب ارتباط معان / �شارع فل�شطني، بالقرب من بنك االأردن

05/324471266805/3240155مكتب ارتباط ماأدبا / �شارع القد�س، غرب دوار املحافظة

02/642071814102/6420718مكتب ارتباط عجل�ن / طريق اربد، قرب مدر�شة االأمرية عائ�شة

02/635281648102/6352815مكتب ارتباط جر�س / �شارع امللك عبد اهلل، قرب دوار املنتزة

خارج اململكة

الفاك�س�س.بالهاتفالعنـ�ان

مكتب الريا�س

اململكة العربية ال�شعودية – الريا�س، �شفارة اململكة االأردنية الها�شمية

440072 1 966+ــــ4880071 1 966+

مكتب اأب�ظبي

االإمارات العربية املتحدة – اأبو ظبي، �شفارة اململكة االأردنية الها�شمية

4449157 2 971+ــــ4447100 2 971+

مكتب دبي

االإمارات العربية املتحدة – دبي، القن�شلية االأردنية

3969330 4 971+ــــ3969331 4 971+

عناوين الإدارة العامة و فروع و مكاتب املوؤ�ص�صة 
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