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كلمة المدير العام

على  �شنوات  ع�شر  بمرور  المملكة  احتفالت  مع  التقرير  هذا  �شدور  يتزامن  اأن  الطالع  ُيمن  لمن  اإنه 

تولي ح�شرة �شاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�شين المفدى �شلطاته الد�شتورية، حيث اأن 

الموؤ�ش�شة وفي عهده الميمون وا�شلت م�شيرتها في النمو والتطور م�شتمدة العزيمة والعطاء من توجيهاته 

الملكية ال�شامية.

وخالل الع�شر �شنوات الما�شية من عمر الموؤ�ش�شة، حققت الموؤ�ش�شة قفزات نوعية بن�شبة التغطية لعّمال 

الوطن، فقد ارتفع عدد الموؤمن عليهم من )351( األف عام 1999 لي�شل اإلى )788( األف موؤمنًا عليه 

في عام 2008، ومن )10( اآلف من�شاأة م�شمولة اإلى )15( األف من�شاأة في نهاية عام 2008.

ومن جهة اأخرى فقد انت�شرت فروع الموؤ�ش�شة لتغطي كافة محافظات المملكة حيث اأن لها )13( فرعًا 

اإلى )3( مكاتب في الخارج، يعمل بها ما يزيد عن )1250( موظفًا  ارتباط بالإ�شافة  و)5( مكاتب 

وموظفة.

والموؤ�ش�شة في العهد الميمون ما�شية ُقدمًا في م�شيرتها لتواكب التحديث والتطوير، فقد قامت ببناء 

ا�شتراتيجية حديثة تن�شجم والروؤى الملكية ال�شامية في المجالين الإجتماعي والإقت�شادي، وا�شتطاعت 

الموؤ�ش�شة بناء هيكل تنظيمي حديث ونظام للموارد الب�شرية ين�شجم مع اأف�شل المعايير الدولية ليلبي 

احتياجات العاملين فيها وُيمكنهم من تقديم الخدمة المتميزة للمواطن الأردني.

واإنه لي�شرني في هذه المنا�شبة اأن اأ�شجل اعتزازي وتقديري بعّمال الوطن، واأقدم جزيل ال�شكر لمن �شبقني في تولي �شرف م�شوؤولية اإدارة هذه الموؤ�ش�شة وكافة العاملين فيها، مع جهودهم المبذولة في التطوير والتحديث 

والعمل الدوؤوب لما فيه خير موؤ�ش�شتنا ووطننا الحبيب.

وفقنا اهلل واإياكم لما فيه خير الأردن، تحت ظل ح�شرة �شاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�شين حفظه اهلل ورعاه.

المديـر العـام

الدكتـور عمـر الـرزاز
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رؤيتنا 

�شمان اجتماعي �شامل للجميع يت�شم بالريادة في الخدمة والحماية وال�شتدامة.

رسالتنا
معًا لتحقيق الحماية الجتماعية والتنمية القت�شادية.

قيمنا

الحترام. 	•
المهنية. 	•
النزاهة. 	•

الم�شداقية. 	•

الفريق. روح  	•
ال�شراكة. 	•



المؤشـرات 
االقتصاديـة 

والديموغرافيـة



أوالً: المؤشرات االقتصادية

وا�شل القت�شاد الوطني ت�شجيل اأداء قوي في العديد من موؤ�شراته الكلية والقطاعية على الرغم من التحديات المتمثلة بالإنعكا�شات ال�شلبية للتطورات الإقت�شادية والمالية العالمية على اقت�شادنا الوطني، 

وفي ما يلي ا�شتعرا�س لأبرز الموؤ�شرات القت�شادية التي �شهدتها المملكة على مدار ال�شنوات الع�شر الما�شية:

)6.8%(، ويعّد هذا المعدل من المعدلت المرتفعة بالمقارنة مع المعدلت الم�شجلة في دول ال�شرق الأو�شط. هذا وقد �شجل العام  ن�شبته  ما  الفترة  خالل  القت�شادي  النمو  معدل  متو�شط  بلوغ  	•
2007 اأعلى معدل نمو للفترة حيث بلغ )8.9%( في حين بلغ اأدنى معدل نمو �شجل خالل الفترة نف�شها )3.4%( وكان ذلك في عام 1999.
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2008-1999

%

)1,229( دينار عام 1999 اإلى )2,552( دينار عام 2008 وبمتو�شط معدل نمو �شنوي )%8.3(. من  الإ�شمي  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد  ن�شيب  معدل  ارتفاع  	•

2008، الذي نما خالله الرقم القيا�شي لأ�شعار الم�شتهلك بنحو )13.9%( عما كان عليه عام 2007 مدفوعًا  عام  با�شتثناء  نف�شها  الفتــرة  خالل  ن�شبيًا  معتدلة  ت�شخـم  معــدلت  على  المحافظة  	•
بارتفاع اأ�شعار النفط العالمية وما ترتب عليه من ارتفاع اأ�شعار مجموعة كبيرة من ال�شلع التي ت�شتخدم النفط وم�شتقاته في عملياتها الإنتاجية، هذا وقد بلغ متو�شط معدل الت�شخم للفترة حوالي 

 .)%4.1(



)1299( مليون دينار عام 1999 اإلى )5523( مليون دينار عام 2008 وبمتو�شط معدل نمو �شنوي )17.4%(. ونمو الم�شتوردات ب�شكل  من  ت�شديره(  والمعاد  الوطنية  )ال�شادرات  الكلية  ال�شادرات  ارتفاع  	•
م�شطرد خالل الفترة نف�شها حيث نمت في المتو�شط بواقع )16.8%(، ويعزى ارتفاع الم�شتوردات خالل ال�شنوات الثالث الما�شية ب�شكل رئي�س اإلى الرتفاع الكبير الذي �شهدته فاتورة النفط الم�شتورد مدفوعة 

بارتفاع اأ�شعاره العالمية وكذلك ارتفاع كلفة الم�شتوردات نتيجة لرتفاع �شعر �شرف اليورو مقابل الدينار الأردني. 

اإلى )692.7( مليون دينار عام 2008 مقابل عجز قدره )223.6( مليون دينار عام 1999، حيث تراوح عجز الموازنة كن�شبة من الناتج المحلي الإجمالي  لي�شل  الخارجية  الم�شاعدات  بعد  الموازنة  ارتفاع عجز  	•
خالل هذه الفترة ما بين اأدنى ن�شبة له في عام 2003 والتي بلغت )2.7%( وبين اأعلى ن�شبة له في عام 2005 والتي بلغت )%5.3(.

وفيما يلي ا�صتعرا�س للتطورات التي �صهدتها اأهم الموؤ�صرات القت�صادية خالل الفترة )2008-1999(:

)المبالغ بالمليون دينار(

1999200020012002200320042005200620072008الموؤ�صــــــــر

الإنتاج والأ�صعار

5778.15998.66363.86794.07228.78078.98925.410377.812056.915057.5الناتج المحلي الإجمالي باأ�شعار ال�شوق الجارية

4.74.95.05.15.25.45.55.65.75.9عدد ال�شكان )بالمليون(

1,2291,2241,2731,3331,3901,4961,6231,8532,1152,552ن�شيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الجاري )بالدينار(

83.083.585.086.688.690.994.1100.0104.7119.3الرقم القيا�شي لأ�شعار الم�شتهلك )2006=100(

3.44.25.35.84.28.68.18.08.97.9معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي باأ�شعار ال�شوق الثابتة %

0.60.71.81.82.32.63.56.34.713.9معدل الت�شخم %

التجارة الخارجية

1298.81346.61626.71963.92184.92753.03049.73689.94063.65523.0ال�شادرات الكلية

2622.53245.23049.73191.03600.25148.16606.07274.68637.810640.1الم�شتوردات 

5117.1-4574.2-3584.7-3556.3-2395.1-1415.3-1227.1-1423.0-1898.6-1323.7-عجز الميزان التجاري

ن�صبة من الناتج المحلي الإجمالي باأ�صعار ال�صوق الجارية )%(

31.433.132.931.436.136.634.233.033.933.4الإيرادات )بعد الم�شاعدات الخارجية( 

35.336.536.435.338.939.339.637.239.138.3النفقات الجارية والراأ�شمالية

4.9-5.2-4.2-5.3-2.7-2.7-3.8-3.5-3.4-3.9-عجز الموازنة العامة

الم�صدر:

مختلفة. اأعداد  الحكومة،  مالية  ن�شرة   / المالية  •	وزارة 
مختلفة. اأعداد  ال�شهرية،  الإح�شائية  الن�شرة   / المركزي  •	البنك 

العامة. الإح�شاءات  •	دائرة 
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ثانيًا: المؤشرات الديموغرافية

اإلحصاءات السكانيـة:

2008 لي�شل اإلى )5.85( مليون ن�شمة، بزيادة بلغت نحو )1.1( مليون ن�شمة عما كان عليه في عام 1999 وبمتو�شط معدل نمو �شنوي بلغ )%2.4(.  عام  في  المملكة  �شكان  عدد  ارتفع  	•
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الم�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة.

)51.6%(، في حين بلغت ن�شبتها لالإناث )%48.4(.  الفترة  خالل  لل�شكان  الكلي  المجموع  من  الذكور  ن�شبة  متو�شط  بلغ  	•

15 عامًا( اإلى )37.3%( في عام 2008 مقارنة مع )42.1%( في عام 1999،  )دون  ال�شن  �شغار  من  ال�شكان  ن�شبة  انخف�شت  حيث  ملحوظًا  تغيرًا  الأردني  للمجتمع  العمرية  التركيبة  �شهدت  	•
وعلى الرغم من هذا التغير فما زال م�شطلح المجتمع الفتي ينطبق على المجتمع الأردني.
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خالل  �شنوات  ثالث  حوالي  والإناث  الذكور  من  لكل  الولدة  عند  الحياة  توقع  معدل  ارتفع  	•
الخدمات  م�شتوى  تقدم  اأهمها  لعّل  العوامل  من  لمجموعة  ذلك  ُيعزى  اأن  ويمكن  الفترة، 

والرعاية ال�شحية في المملكة على مدار ال�شنوات الما�شية الذي انعك�س اإيجابًا على الم�شتوى 

ال�شحي لل�شكان. 
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الم�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة.

الم�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة.
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إحصاءات القوى العاملة:

مدار  على  اأردنيين(  وغير  )اأردنيون  المملكة  في  العاملة  القوى  اإجمالي  ارتفع  	•
2008 مقارنة  اإلى )1.8( مليون عامل في عام  لي�شل  الما�شية  الع�شر  ال�شنوات 

مع )1.5( مليون عامل في عام 1999. 

)4( فقد تذبذبت معدلت البطالة في المملكة خالل  رقم  ال�شكل  من  يت�شح  كما  	•
ال�شنوات الع�شر الما�شية، فعلى الرغم من ارتفاعه من )12.3%( عام 1999 اإلى 

)15.3%( في عام 2002، اإل اأن ت�شارع وتيرة النمو القت�شادي خالل ال�شنوات 

الأخيرة قد �شاهمت في زيادة م�شتويات الت�شغيل والتي انعك�شت بدورها اإيجابًا على 

معدل البطالة الذي انخف�س تدريجيًا لي�شل اإلى )12.7%( في عام 2008.

الفترة  خالل  المملكة  في  والم�شتغلين  العاملة  القوى  حجم  زيادة  مع  ترافق  	•
كانت  اأن  فبعد  لهم،  الجتماعي  ال�شمان  تغطية  نطاق  ات�شاع   )2008-1999(

ن�شبة الم�شمولين تحت مظلة ال�شمان الجتماعي تعادل )30.6%( من الم�شتغلين 

عام 1999 ارتفعت لت�شل اإلى )49.9%( في عام 2008، وهذه الن�شبة انعك�شت 

بدورها على ن�شبة الم�شمولين من القوى العاملة والتي و�شلت اإلى )44.6%( في 

عام 2008 مقارنة مع )23.8%( في عام 1999.
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اإلدارة
والتطوير



أوالً: محـور التخطيـط االستراتيجــي
 

اأطلقت الموؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي الخطة الإ�شتراتيجية 2005-2007 اإيمانًا منها 

في اأهمية التخطيط ال�شتراتيجي في خلق م�شتقبل وا�شح مبني على المو�شوعية في تقييم 

الموؤ�ش�شة  لتكون  التميز  ثقافة  وتجذير  الظروف  لتغيير  الأولويات  وتحديد  الحالي  الو�شع 

الموؤ�ش�شة بتطوير  2008 قامت  الخدمة، وفي عام  للكفاءة والحتراف في تقديم  اأنموذجًا 

التنفيذ  قدرات  وتطوير  متخ�ش�شة  خدمات  لتقديم   2011-2009 لالأعوام  اإ�شتراتيجيتها 

ال�شتراتيجي للموؤ�ش�شة، حيث ا�شتحدثت اإدارة للتنفيذ ال�شتراتيجي بهدف تطوير القدرات 

ال�شياغة  القدرة على  الم�شاريع من حيث  واإدارة  الإ�شتراتيجية  الإدارة  الب�شرية في مجال 

اأهداف  ثالثة  حول   2011-2009 لالأعوام  ال�شتراتيجية  الخطة  بناء  تم  ولقد  والتطبيق، 

اإ�شتراتيجية تمّثلت في:

التاأميني. النظام  ديمومة  و�شمان  الجتماعية  الحماية  نطاق  تو�شيع  	•
عالية. بمهنية  وتت�شم  بها  يحتذى  متمّيزة  خدمة  تقديم  	•

الم�شتمر. والتطّور  التعّلم  طريق  عن  والفردي  الموؤ�ش�شي  الأداء  م�شتوى  رفع  	•

ثانيًا: محـور المـوارد البشريـة

المـوارد البشريـة: 

نحو  ال�شبيل  كونه  الب�شري  بالعن�شر  الهتمام  اإلى  الب�شرية  الموارد  اإدارة  خالل  من  الموؤ�ش�شة  �شعت 

التي  والتكنولوجية  والجتماعية  القت�شادية  التغيرات  ونتيجة  اأدائها،  في  والتميز  اأهدافها  تحقيق 

في  المتمثل  التقليدي  الب�شرية من مفهومها  الموارد  اإدارة  بمحتوى  الهتمام  تحول  المملكة،  �شهدتها 

حداثة  اأكثر  مفهوم  اإلى  العاملة(  القوى  اإدارة  مكافاآت،  تدريب،  )ا�شتقطاب،  العاملين  �شوؤون  ت�شيير 

للتميز.  داعمة  موؤ�ش�شية  ثقافة  وبناء  والإبداعية  الفكرية  الفرد  وال�شتثمار في طاقات  بالتحفيز  يهتم 

وبناًء عليه تم تطوير نظام متكامل للموارد الب�شرية يعك�س متطلبات المفهوم الحديث للموارد الب�شرية 

وتطوير هيكل تنظيمي يراعي التوجه نحو الالمركزية الإدارية.

الكـادر الوظيفـي:
 

الإناث  ت�شكــل  2008 )1223( موظفًا وموظفة،  نهاية  الموؤ�ش�شة في  العاملين في  الموظفين  بلغ عدد 

منهم ما ن�شبته )36%( مقارنة مع )30%( عام 1999. ويبين ال�شكل )1( التوزيع الن�شبـي للموظفين 

ح�شب الجن�س للفترة )2008-1999(.
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عدد  اإجمالي  من   )%48( الأعلى  الن�شبة  البكالوريو�س  درجة  على  الحا�شلون  الموظفون  وي�شكل  هذا 

الموظفين، وياأتي في المرتبة الثانية الموظفون الحا�شلون على الثانوية العامة فما دون وبن�شبة )%17(، 

ويبين ال�شكل رقم )2( اأعداد الموظفين في الموؤ�ش�شة ح�شب درجة التح�شيل العلمي لعام 2008.
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وبالنظر اإلى توزيع الموظفين على المحافظات، يالحظ تركز الموظفين في محافظة العا�شمة حيث بلغت 

ن�شبتهم )76.1%( من اإجمالي الموظفين، ويعزى ذلك ب�شكل رئي�س اإلى ارتفاع اأعداد المن�شاآت الم�شمولة 

اإدارة التقاعد  اإلى اأن مركز الإدارة العامة،  واأعداد الموؤمن عليهم في محافظة العا�شمة، هذا بالإ�شافة 

ومركز المعلومات يقع في عمان، وال�شكل رقم )3( يبين توزيع الموظفين على محافظات المملكة في عام 
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التدريــب والتطويـر وخدمـة المجتمـع:

عقدت الموؤ�ش�شة خالل ال�شنوات الع�شر الما�شية )1299( برنامجًا تدريبيًا على الم�شتويين 

الداخلي والخارجي، �شارك فيها ما مجموعه )11047( موظفًا موزعين كما هو في الجدول 

والمهارات  والإدارية  التاأمينية  المجالت  مختلف  البرامج  هذه  تناولت  حيث   ،)1( رقم 

الحا�شوبية واللغة النجليزية.

جدول )1( الدورات التدريبية الخارجية والداخلية للفترة )2008-1999(

عدد الم�صاركينعدد الدوراتنوع التدريب

299798دورات خارجية

8188828دورات داخلية

1821310الندوات/اللقاءات/الور�س

129911047المجمــوع

كما �شاهمت الموؤ�ش�شة في خدمة المجتمع ودعم موؤ�ش�شات التعليم العالي من خالل تدريب 

طلبة الجامعات وكليات المجتمع والمراكز المتخ�ش�شة، وتقديم العديد من المنح الدرا�شية 

لأبناء العمال واأبناء الموظفين العاملين في الموؤ�ش�شة حيث تكفلت الموؤ�ش�شة خالل الفترة 

)1999-2008( بما يزيد عن 500 منحة درا�شية.

نظام المتابعة وتقييم األداء المؤسسي والفردي: 

الموؤ�ص�صـي: الأداء  	•
اإلى  2007، تم اإن�شاء مكتب لمتابعة وتقييم الأداء في الموؤ�ش�شة ي�شتند  في عام 

بهدف  المختلفة  الإدارات  اأداء  قيا�س  في  وعملية  علمية  اأداء  وموؤ�شرات  معايير 

الخدمة  متلقي  يخدم  وبما  والفردي  الموؤ�ش�شي  الأداء  م�شتوى  وتحفيز  تح�شين 

وم�شلحة كافة الإطراف المعنية في الموؤ�ش�شة واأعمالها.

الفـردي: الأداء  	•
تقوم مديرية تخطيط الموارد الب�شرية بتقييم الأداء الفردي لموظفي الموؤ�ش�شة 

ب�شكل ن�شف �شنوي �شمن معايير �شفافة وحيادية تاأخذ بعين العتبار الو�شف الوظيفي لكل 

موظف والهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة ويتم ربط الأداء الفردي مع الأداء الموؤ�ش�شي.



ثالثًا: محور المبـادرات واإلنجـازات المؤسسيـة

توسعـة الشمـول:
 

لت�شمل  ال�شمان الجتماعي  تو�شيع مظلة  ابن الح�شين في  الثاني  الملك عبداهلل  لتوجيهات جاللة  تنفيذًا 

كافة العاملين في المملكة لتوفير ال�شتقرار والحياة الكريمة لهم، و�شمن روؤية الموؤ�ش�شة الهادفة لتحقيق 

�شمان اجتماعي �شامل، �شعت الموؤ�ش�شة لمد مظلة الحماية الجتماعية ل�شمول العاملين في كافة المن�شاآت 

العاملة في المملكة تحت مظلة ال�شمان الجتماعي، وفي هذا الإطار بادرت الموؤ�ش�شة باتخاذ العديد من 

الإجراءات خالل الفترة )1999-2008( منها:

التي  للمن�شاآت  �شمح  حيث  والمغتربين،  ولالأردنيين  للمن�شاآت  الختياري  النت�شاب  في  التو�شع  	•
ت�شتخدم اأقل من )5( عمال والعامل لح�شابه الخا�س بال�شتراك بال�شمان الجتماعي بال�شفة 

الختيارية في عام 2005.

التدريب  برنامج  من  الم�شتفيدين  الأردنيين  العمال  عن  الم�شتحقة  ال�شتراكات  تغطية  	•
اتفاقية  بموجب  المن�شاآت،  بهذه  التحاقهم  من  الأولى  ال�شنة  كامل  وعن  الوطني  والت�شغيل 

وقعت بهذا الخ�شو�س.

لحث  ال�شحية  الخدمات  في  للعاملين  العامة  والنقابة  ال�شيادلة  نقابة  مع  اتفاقية  عقد  	•
بالتعاون  الممكنة  التوعية  وبرامج  و�شائل  وا�شتخدام  اختياريًا  من�شاآتهم  �شمول  على  منت�شبيها 

مع الموؤ�ش�شة. 

تم  و2006   2005 عامي  ففي  الأردنيين،  للمغتربين  الختياري  النت�شاب  اإجراءات  ت�شهيل  	•
افتتاح المكاتب الخارجية ل�شتقبالهم )الريا�س، اأبو ظبي، دبي(.

هذه  بتطبيق  البدء  وتم  ال�شمان"  "�شفير  المتنقل   الجتماعي  ال�شمان  مكتب  حملة  اإطالق  	•
الحملة من دولة الكويت ال�شقيقة بالتعاون مع بنك الكويت الوطني في عام 2007.

على  الموؤ�ش�شة  مفت�شي  لتدريب  العام  الأمن  مديرية  مع  اتفاقية  وعقد  المفت�شين  اأعداد  زيادة  	•
مع  الربط  وتم  القانونية.  الأ�شول  ومراعاة  التفتي�س  طرق  في  والعلمية  الحديثة  الأ�شاليب 

الموؤ�ش�شات ذات العالقة بعمل اإدارة الرقابة التاأمينية والتفتي�س بالموؤ�ش�شة )وزارة العمل، دائرة 

الجمارك، وزارة ال�شناعة والتجارة/مراقبة ال�شركات...(

العقبة  انطالقًا من منطقة  اإلزاميًا،  فاأكثر  ت�شتخدم عامال  التي  المن�شاآت  العاملين في  �شمول  	•
لبرنامج زمني  وفقًا  الأخرى  المحافظات  ثم  ومن  اربد  وبعدها محافظة  الخا�شة  القت�شادية 

محدد يمتد لعام 2011.

الصحـة والسالمـة المهنيـة:
بهدف الم�شاهمة في الجهود الرامية للحفاظ على �شالمة و�شحة العاملين وما ينجم عن ذلك من تخفي�س 

نفقات اإ�شابات العمل واأمرا�س المهنة �شعت الموؤ�ش�شة جاهدة اإلى تفعيل دورها في مجال ال�شحة وال�شالمة 

المهنية، وو�شع الخطط والبرامج التي ت�شاعد في الحد من اإ�شابات العمل والأمرا�س المهنية والتي تمثلت 

في ما يلي:

وزارة  من  كل  وع�شوية  العمل  وزارة  برئا�شة  الرباعية  اللجنة  ع�شوية  في  الفاعلة  الم�شاركة  	•
ال�شحة ومعهد ال�شحة وال�شالمة المهنية والتي من مهامها تطبيق ت�شريعات ال�شالمة المهنية 

في بيئة العمل ون�شر الوعي بتوفير وا�شتخدام معدات الوقاية وال�شالمة المهنية.

2001 تهدف اإلى تعزيز  عام  في  المهنية  وال�شالمة  ال�شحة  مجال  في  للتميز  جائزة  اإطالق  	•
من  المجال  هذا  في  المتميزين  وتكريم  العمل،  اأماكن  في  المهنية  وال�شحة  ال�شالمة  تدابير 

من�شاآت واأفراد. وقد كرمت الموؤ�ش�شة العديد من المن�شاآت والأفراد المتميزين في هذا المجال، 

ولقد عر�شت تجربة الجائزة الرائدة والمنفردة على م�شتوى الدول العربية والمنطقة في الندوة 

الثالثية الإقليمية حول واقع ال�شالمة وال�شحة المهنية في الدول العربية والتي عقدت في دم�شق 

بم�شاركة 18 دولة عربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

النافذة الهاتفية المجانيـة: 

�شرعت الموؤ�ش�شة في مطلع العام 2005 وبالتعاون مع �شركة الت�شالت الأردنية باإطالق خدمة “النافذة 

الهاتفية المجانية” التي ي�شتطيع متلقو الخدمة من خاللها الت�شال على الرقم المجاني للنافذة الهاتفية 

)080022025( وال�شتف�شار عن كافة الجوانب التاأمينية والخدمات التي تقدمها الموؤ�ش�شة، اإ�شافًة اإلى 

تلقي ال�شكاوى والقتراحات والتي يتم اإحالتها للجهات المعنية في الموؤ�ش�شة للعمل على درا�شتها والتعامل 

ال�شركة  من  بموظفين  وُرفد  التكنولوجية  التجهيزات  باأحدث  مجهز  ات�شال  مركز  اإن�شاء  تم  حيث  معها، 

الواردة  ال�شتف�شارات  كافة  على  الرد  من  لتمكينهم  الجتماعي  ال�شمان  قانون  اأحكام  على  تدريبهم  تم 

ختيرت تجربة “النافذة الهاتفية” �شمن المبادرات الناجحة في مجال اإدارة 
ُ
لمركز ات�شال النافذة، ولقد اأ

المخاطر واإدارة التغيير والتي تناف�شت عليها العديد من موؤ�ش�شات وهيئات ال�شمان الجتماعي في العالم. 

الئـحة حقـوق متلقـي الخدمـة: 

اأعلنت  المتميزة،  الخدمة  تقديم  على  الحر�س  اإطار  وفي  النا�س”  “موؤ�ش�شة  الموؤ�ش�شة  اأن  منطلق  من 

الموؤ�ش�شة عن التزامها بتطبيق لئحة حقوق متلقي الخدمة، حيث توؤكد هذه الالئحة على �شرورة تعامل 
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موظفي الموؤ�ش�شة مع جمهورها بكل احترام ولباقة وحيادية وال�شتماع لآرائهم ومقترحاتهم 

بال�شكل  معامالتهم  انجاز  �شرورة  على  اأي�شا  وتوؤكد  لهم،  المقدمة  بالخدمات  المتعلقة 

المر�شي وال�شريع. وفي اإطار �شعيها للتاأكد من فاعلية لئحة حقوق متلقي الخدمة �شرعت 

الموؤ�ش�شة بتلقي اقتراحات و�شكاوى جمهورها من خالل �شناديق القتراحات وال�شكاوى التي 

و�شعت في مختلف فروع واإدارات الموؤ�ش�شة اأو من خالل الت�شال بالنافذة الهاتفية المجانية 

والبريد اللكتروني للموؤ�ش�شة. 

إطـالق يـوم المواطـن )اليـوم المفتـوح(

المفتوح  الباب  ب�شيا�شة  اإدارتها  من  واإيمانا  الموؤ�ش�شة  جمهور  مع  التوا�شل  تفعيل  بهدف 

للوقوف على مطالبهم وم�شكالتهم فقد تم اعتبارًا من مطلع �شهر �شباط/2007 تخ�شي�س 

الموؤ�ش�شة  المن�شاآت )�شباط الرتباط( في فروع ومكاتب  للقاء جمهور وممثلي  يوم مفتوح 

المنت�شرة في كافة اأنحاء المملكة.

الخدمـات االلكترونيـة: 

والتي  الإلكترونية  الخدمات  من  مجموعة  باإطالق  الأخيرة  ال�شنوات  في  الموؤ�ش�شة  �شرعت 

يلي  وفيما  الموؤ�ش�شة،  عمل  وكفاءة  فاعلية  وزيادة  الخدمة  متلقي  على  الت�شهيل  اإلى  تهدف 

ا�شتعرا�س موجز لأهم الإنجازات على هذا ال�شعيد:

ت�شديد  من  والأفراد  المن�شاآت  يمكن  الذي  اللكتروني  الدفع  خدمة  اإطالق  	•
ال�شتراكات المترتبة عليهم حيث ا�شتحدثت بطاقات الدفع اللكتروني في عام 

 .2007

تقريبي. ب�شكل  والمبكر(  )الوجوبي  التقاعدي  الراتب  احت�شاب  	•
عن  ال�شادرة  والتقارير  الن�شرات  على  بالطالع  للمهتمين  المجال  اإتاحة  	•
خالل  من  المختلفة  والن�شرات  والإح�شائيات  ال�شنوية  كالتقارير  الموؤ�ش�شة 

الموقع الإلكتروني للموؤ�ش�شة، وكذلك النماذج التي ُيعنى بها متلقو الخدمة.

من  الخدمة  متلقي  ا�شتف�شارات  على  الإلكتروني  الموقع  خالل  من  الرد  	•
التي  الخدمات  عن  دوري  ب�شكل  ر�شاهم  درجة  وقيا�س  و�شكاوى،  اقتراحات 

تقدمها الموؤ�ش�شة.

الحكومة  م�شروع  في  الفاعلة  والم�شاركة  الفنية  التهيئة  على  بفعالية  العمل  	•

دائرة  مع  الربط  تم  حيث  العالقة  ذات  الموؤ�ش�شات  مع  اللكتروني  والربط  اللكترونية 

يخفف  مما  الحياة  تفقد  اإجراء  لإلغاء  الق�شاة  قا�شي  ودائرة  والجوازات  المدنية  الأحوال 

الأعباء المترتبة على متلقي الخدمة و�شمان ال�شرعة والدقة في انجاز المعامالت.

التنظيـم وتبسيـط إجـراءات العمـل: 

تعتمد جودة الخدمات التي تقدمها الموؤ�ش�شة ب�شكل اأ�شا�شي على وجود اإجراءات عمل مي�شرة خالية من 

فيها على  العاملين  وت�شاعد  المنا�شب  الزمن  في  المطلوبة  الخدمات  الح�شول على  ت�شهل  التعقيدات 

تنفيذ اأعمالهم بكفاءة وفعالية اأكبر، وفيما يلي اأبرز الإجراءات التي اتخذت على هذا ال�شعيد:

تحليل الإجراءات والعمليات المطبقة والوقوف على جوانب �شعفها، واإعادة هند�شتها على  	•
النحو الذي يعزز من فعاليتها.

ا�شتحداث مديريات للتطوير الإداري، تطوير العمليات التاأمينية، تطوير العمليات المالية،  	•
تطوير  اإلى  يهدف  بما  الموؤ�ش�شي  بالتطوير  ُتعنى  والتي  الإلكترونية  الخدمات  تطوير 

اإجراءات العمل.

مذكـرات التفاهـم والشراكـة مع الجهـات ذات العالقـة:

ان�شجامًا مع �شيا�شة الموؤ�ش�شة بتوطيد العالقة الت�شاركية مع مختلف الجهات المعنية وقعت الموؤ�ش�شة 

العديد من اتفاقيات التفاهم مع الجهات التي ترتبط اأعمالها ب�شكل اأو باآخر باأعمال الموؤ�ش�شة وفيما 

يلي ا�شتعرا�س لأهمها:

للبيانات. الإلكتروني  التبادل  اآليـة  حول  ال�شركات  مراقبة  دائرة  مع  تعاون  اتفاقية  	•
للموؤمن عليهم  اإ�شعارات  لتوزيع   2006 عام  في  الأردني  البريد  �شركة  مع  تعاون  اتفاقية  	•
ُتو�شح فترات ا�شتراكهم واأجورهم الخا�شعة لالقتطاع، وذلك بهدف تمكينهم من التعرف 

العمل،  اأماكن  اأجور،  من  الجتماعي  بال�شمان  ب�شمولهم  المتعلقة  البيانات  كافة  على 

ال�شتراكات، وغيرها من البيانات، وبالتالي تمكينهم من اإبالغ الموؤ�ش�شة عن اأي اأخطاء اأو 

مخالفة من قبل المن�شاآت التي يعملون فيها وت�شويبها.

2008 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الموؤ�ش�شة ووزارة ال�شحة ت�شهل على متقاعدي  عام  في  	•
ال�شمان بالنت�شاب اختياريًا بالتاأمين ال�شحي الحكومي.

دينار  ماليين  خم�شة  مبلغ  تخ�شي�س  بموجبها  يتم  والت�شغيل  التنمية  �شندوق  مع  اتفاقية  	•



متقاعدي  من  الم�شتهدفة  للفئات  اإقرا�شها  باإعادة  ال�شندوق  ليقوم  الموؤ�ش�شة  موازنة  من 

الموؤ�ش�شة  الم�شاريع ال�شغيرة والمتو�شطة، وذلك �شمن خطط وبرامج  لغايات تمويل  ال�شمان 

لتعزيز برامج الأمن الجتماعي للمتقاعدين واأفراد اأ�شرهم.

البنيـة التحتيـة والفنيـة:

بتوفير  وتوجهاتها  خططها  �شمن  ومكاتبها  لفروعها  وحديثة  جديدة  مباٍن  اإن�شاء  اإلى  الموؤ�ش�شة  تهدف 

الخدمة المتميزة وتلبية احتياجات متلقي الخدمة وتوفير الراحة لهم لتاأكيد التزامها التام بالئحة حقوق 

متلقي الخدمة التي اأقرتها في وقت �شابق، ومن �شمنها توفير المكان والمكاتب المنا�شبة لتقديم خدمة 

مميزة وفق معايير الجودة الممكنة، حيث تم افتتاح فرع اليوبيل ليغطي منطقة غرب عمان، وفرع اليرموك 

ليغطي مدينة الح�شن ال�شناعية في اإربد، ومركز تكنولوجيا المعلومات لتوظيف اأحدث مفاهيم تكنولوجيا 

المعلومات وتقنيات الت�شال الحديثة وتوفير قاعدة بيانات �شاملة تخدم را�شمي ال�شيا�شات القت�شادية 

والجتماعية ومتخذي القرار، وتم ا�شتحداث مبنى لإدارة التقاعد واللجان الطبية، بالإ�شافة اإلى تحديث 

مجموعة من الفروع والمكاتب كفرع ال�شلط، الكرك، جنوب عمان وماأدبا، وتم ا�شتئجار مباٍن جديدة لفرع 

المفرق، ومكتب عجلون، كما قامت الموؤ�ش�شة ب�شراء مباٍن جديدة لفروع عمان المركز، �شمال عمان، �شرق 

عمان، واإربد.

المسؤوليـة االجتماعيـة:

الموؤ�ش�شة  المدني، قامت  المجتمع  موؤ�ش�شات  التوا�شل مع  وبهدف  الم�شوؤولية الجتماعية  ل�شيا�شة  تطبيقًا 

المدني  المجتمع  موؤ�ش�شات  لمختلف  الميدانية  بالزيارات  والقيام  ر�شمية  وخطابات  ا�شتبيانات  باإر�شال 

ال�شيا�شة. وعبر تاريخها حر�شت  اأجل التعرف على احتياجاتها ومحاولة تلبيتها بما ين�شجم مع هذه  من 

لتحاد  المالي  الدعم  كتقديم  والريا�شية  والجتماعية  الثقافية  للموؤ�ش�شات  الدعم  تقديم  على  الموؤ�ش�شة 

نقابات العمال الأردني، توزيع طرود الخير بالتعاون مع “تكية اأم علي”، الت�شويت لمدينة البتراء من قبل 

اإلى حمالت التبرع بالدم والم�شاركة في م�شروع  اإ�شافة  موظفي الموؤ�ش�شة كاإحدى عجائب الدنيا ال�شبع، 

“انجاز”.

رابعًا: محـور التعـاون الدولـي

حر�شت الموؤ�ش�شة منذ اإن�شائها على تعزيز ح�شورها على ال�شعيد الدولي وتر�شيخ �شور التعاون الم�شترك 

مع مختلف موؤ�ش�شات وهيئات ال�شمان الجتماعي والمنظمات الدولية �شواء اأكان ذلك من خالل الم�شاركة 

في مختلف الن�شاطات والفعاليات الدولية اأو اإعداد الدرا�شات والتقارير حول التجارب والممار�شات الدولية 

ال�شمان  وهيئات  الموؤ�ش�شات،  من  العديد  مع  التفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  عقد  خالل  من  اأو  الناجحة 

الجتماعي والمنظمات الدولية.

كما كانت الموؤ�ش�شة من اأوائل الموؤ�ش�شات العربية التي تن�شم اإلى الجمعية الدولية لل�شمان الجتماعي والتي 

بال�شمان  تتعلق  التي  المختلفة  والإح�شائيات  والتقارير  الن�شرات  كافة  على  الح�شول  فر�شة  لها  اأتاحت 

الجتماعي، كما تتيح الع�شوية للموؤ�ش�شة الم�شاركة في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات وال�شتفادة من 

البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الجمعية.

وفيما يلي اأبرز انجازات الموؤ�ص�صة على ال�صعيد الدولي عن الفترة 2008-1999:

االتفاقيـات الدوليـة:

الها�شمية  الأردنية  المملكة  حكومة  بين  منافع  توريد  اتفاقية  توقيع  تم   2003/4/17 بتاريخ   .1

وحكومة المملكة الهولندية ت�شمح بتوريد منافع ال�شمان الجتماعي اإلى المقيمين على اأرا�شي 

الموؤ�ش�شة  اعتماد  لهم من خالل  الم�شتحقة  المنفعة  وا�شتمرار ح�شولهم على  البلدين  اأي من 

مخولة  كجهات  هولندا  في  الجتماعي  ال�شمان  وبنك  الأردن  في  الجتماعي  لل�شمان  العامة 

بالتحقق وتنفيذ بنود التفاقية. 

بتاريخ 2005/2/8 تم توقيع اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الها�شمية وحكومة الجمهورية   .2

الخبرات  بتبادل  يتعلق  فيما  وخا�شة  الجتماعية  التاأمينات  مجال  في  التعاون  لتنظيم  اليمنية 

والتجارب والزيارات ال�شتطالعية وتدريب وتاأهيل الكوادر التاأمينية.

اإ�شالح  ودعم  الموؤ�ش�شة  في  الكتوارية  القدرات  لبناء  اتفاقية  توقيع  تم   2005/2/16 بتاريخ   .3

للموؤ�ش�شة  التفاقية  هذه  اأتاحت  الدولية، حيث  العمل  ومنظمة  الموؤ�ش�شة  بين  التاأميني  النظام 

تدريب فريقها الكتواري على النماذج الكتوارية وتعزيز قدراتهم في هذا المجال للم�شاهمة في 

دعم القرارات الموؤ�ش�شية. 

كما تم وفقًا لهذه التفاقية ال�شتعانة بخبرات منظمة العمل الدولية للم�شاهمة في دعم الموؤ�ش�شة لتقييم 

التاأميني، وقامت المنظمة بموجب  النظام  الموؤ�ش�شة بهدف �شمان ديمومة  التي تنفذها  برامج الإ�شالح 
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وكان  الكتواري  فريقها  مع  بالتعاون  للموؤ�ش�شة  اكتواريتين  درا�شتين  باإجراء  التفاقية  هذه 

ذلك في العامين 2004 و2007.

مذكـرات تفاهـم:

ال�شمان  و�شناديق  موؤ�ش�شات  من  العديد  مع  تفاهم  مذكرات  بتوقيع  الموؤ�ش�شة  قامت 

المذكرات  هذه  تهدف  حيث  الجتماعية،  التاأمينات  مجال  في  للتعاون  العربية  الجتماعي 

اإلى تدعيم الجهود الم�شتركة لتطوير برامج ال�شمان الجتماعي من خالل تبادل الخبرات 

في  الم�شاركة  الأطراف  مع  الميدانية  الزيارات  وتنظيم  والدرا�شات  الناجحة  والممار�شات 

هذه التفاقيات.

مذكرة تفاهم مع ال�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي في الجماهيرية الليبية  	•
والتي وقعت بتاريخ 2005/2/24.

العراقية  الجمهورية  في  الجتماعي  وال�شمان  العمل  دائرة  مع  تفاهم  مذكرة  	•
والتي وقعت بتاريخ 2005/9/6. 

مذكرة تفاهم مع الموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية في الجمهورية العربية  	•
ال�شورية والتي وقعت بتاريخ 2006/1/16.

مذكرة تفاهم مع ال�شندوق الوطني للتاأمين عن البطالة في جمهورية الجزائر  	•
والتي وقعت بتاريخ 2006/4/8. 

مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية في مملكة البحرين والتي  	•
وقعت بتاريخ 2006/8/1. 

مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتاأمينات والمعا�شات في جمهورية اليمن والتي  	•
وقعت بتاريخ 2007/1/23. 

اليمن  جمهورية  في  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  الموؤ�ش�شة  مع  تفاهم  مذكرة  	•
والتي وقعت بتاريخ 2007/8/13.

والتي  الجتماعي في جمهورية م�شر  للتاأمين  القومية  الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة  	•
وقعت بتاريخ 2007/11/16. 

الجمعيـة الدوليـة للضمـان االجتماعـي:

ا�صت�صافة مكتب ارتباط الدول العربية للجمعية:  .1

والدولية،  الإقليمية  ال�شراكة  وتعزيز  الريادي  النهج  دعم  في  الملكية  الروؤى  مع  ان�شجامًا 

ا�شتطاعت الموؤ�ش�شة الح�شول على موافقة الموؤ�ش�شات الأع�شاء من الدول العربية الآ�شيوية 

لفتتاح مكتب اإقليمي للجمعية في المملكة بهدف تفعيل التوا�شل والتن�شيق بين الدول العربية 

الآ�شيوية في مختلف الأمور المتعلقة بن�شاطات الجمعية واأهدافها. 

احتفالت  مع  تزامن  والذي  ال�شامية  الملكية  الرعاية  تحت  ر�شميًا  المكتب  افتتاح  تم  وقد 

الموؤ�ش�شة بيوبيلها الف�شي في �شهر اأيار 2005. ونظرًا للنجاح والمهنية العالية التي حققها 

المكتب في تنفيذ المهام المناطة به وعقد ور�س العمل والموؤتمرات المتخ�ش�شة في مجال 

التاأمينات الجتماعية، قررت الجمعية الدولية لل�شمان الجتماعي في الن�شف الثاني من 

عام 2008 تو�شيع نطاق مهام وم�شوؤوليات المكتب بحيث يتولى التوا�شل والتن�شيق بين كافة 

الدول العربية الآ�شيوية والإفريقية واأ�شبح بذلك يحمل ا�شم مكتب ارتباط الدول العربية.

لل�صمان  الدولية  للجمعية  اإعالمية  حملة  اأف�صل  بجائزة  الأولى  بالمرتبة  الفوز   .2

الجتماعي:

بتنظيم من الجمعية الدولية لل�شمان الجتماعي وخالل الجتماع الثامن والع�شرين للجمعية 

الجمعية عن  اأعلنت  اأيلول/2004،  �شهر  ال�شين خالل  في  والذي عقد   )ISSA( العمومية

ال�شمان  وهيئات  لموؤ�ش�شات  اإعالمية  اأف�شل حملة  جائزة  في  للم�شاركة  التر�شيح  باب  فتح 

جميع  بين  من  الأول  المركز  على  وحازت  عليها  الموؤ�ش�شة  تناف�شت  والتي  الجتماعي، 

الموؤ�ش�شات وهيئات ال�شمان الجتماعي الم�شاركة.

العامة لل�صمان الجتماعي من �صمن المبادرات  الموؤ�ص�صة  الهاتفية في  النافذة  اإعالن   .3

الناجحة في موؤ�ص�صات ال�صمان الجتماعي في العالم: 

الهاتفية”  “النافذة  الموؤ�ش�شة  باختيار مبادرة  الجتماعي  لل�شمان  الدولية  الجمعية  قامت 

عليها  تناف�شت  والتي  التغيير  واإدارة  المخاطر  اإدارة  مجال  في  الناجحة  المبادرات  �شمن 

العديد من موؤ�ش�شات وهيئات ال�شمان الجتماعي الأع�شاء، حيث تم عر�س هذه المبادرة 

ال�شمان  منتدى  اأعمال  هام�س  على  رو�شيا  في  عقد  الذي  العمومية  الجمعية  اجتماع  في 

الجتماعي العالمي خالل الفترة ما بين 10-15 اأيلول 2007.



انتخاب مدير عام الموؤ�ص�صة رئي�صاً للجنة الفنية ل�صتثمارات �صناديق ال�صمان الجتماعي:  .4

تم خالل اأعمال منتدى ال�شمان الجتماعي العالمي والذي عقد في مو�شكو / رو�شيا خالل الفترة 

ما بين 10-15 اأيلول 2007 اختيار المدير العام الدكتور عمر الرزاز رئي�شًا للجنة الفنية الدولية 

في  اللجنة  وت�شم هذه   .2010-2008 للفترة  وذلك  الجتماعي  ال�شمان  �شناديق  ل�شتثمارات 

ع�شويتها عدد من المخت�شين في مجال ا�شتثمارات موؤ�ش�شات وهيئات ال�شمان الجتماعي من 

مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث تعمل هذه اللجنة على تعزيز الحوار والبحث في مجال 

ا�شتثمارات �شناديق ال�شمان الجتماعي خا�شة فيما يتعلق باإدارة الأ�شول و�شيا�شات وحاكمية 

ال�شتثمار لموؤ�ش�شات وهيئات ال�شمان الجتماعي في مختلف دول العالم. 

اختيار الموؤ�ص�صة ممثاًل للدول العربية الأع�صاء في مجل�س اإدارة الجمعية الدولية لل�صمان   .5

الجتماعي خالل الفترة 2007-2004.

الحملـة العالميـة لتوسعـة الشمـول بالضمـان االجتماعـي: 

مظلة  تو�شعة  حملة  الموؤ�ش�شة  اأطلقت  الح�شين،  ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  �شاحب  رعاية  تحت 

ال�شمول بال�شمان الجتماعي تما�شيًا مع الحملة العالمية لتو�شعة مظلة ال�شمان الجتماعي لت�شمل الجميع 

الموؤ�ش�شة  احتفالت  مع  ذلك  تزامن  وقد  هذا   .2003 حزيران  في  الدولية  العمل  منظمة  اأطلقتها  والتي 

بيوبيلها الف�شي في اأيار عام 2005. 

رعايـة الفعاليـات الدوليـة الخاصـة بالضمـان االجتماعـي:

رعت الموؤ�ش�شة عددًا من الفعاليات الدولية والإقليمية المتخ�ش�شة والتي تميزت بالح�شور الدولي الفاعل 

وبالنتائج والتو�شيات التي �شاهمت في اإثراء المعرفة وانعكا�شها على تطوير اأنظمة ال�شمان الجتماعي في 

عدد من الدول العربية ومنها:

.2005 اأيار  الجتماعي  ال�شمان  مظلة  في  ال�شمول  تو�شعة  موؤتمر  	•
.2008 اأيار  العربية  البالد  في  الجتماعي  ال�شمان  م�شتقبل  حول  الثالثي  الأقاليمي  الموؤتمر  	•
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خامسًا: مشـروع قانـون الضمـان االجتماعـي

الجتماعية  والمتغيرات  الم�شتجدات  على  مبنية  م�شتمرة  عملية  هو  الإ�شالح  باأن  لإيمانها 

والقت�شادية الديموغرافية وكغيرها من موؤ�ش�شات وهيئات ال�شمان الجتماعي في العالم، 

لتح�شين خدماتها  التاأميني  نظامها  لإ�شالح  الجتماعي  لل�شمان  العامة  الموؤ�ش�شة  �شرعت 

الحالية وتوفير تاأمينات جديدة في ظل منظومة مالية محكمة تكفل ديمومته وا�شتمراريته 

2001 تعديل قانون ال�شمان الجتماعي  المنطلق،  �شهد عام  القادمة. ومن هذا  لالأجيال 

الموؤقت رقم )30( لعام 1978، ومن اأبرز تعديالت القانون اآنذلك ما يلي:

فتح باب النت�شاب الختياري لالأردنيين العاملين داخل وخارج المملكة.  .1

تعديل معامل المنفعة في معادلة احت�شاب الرواتب التقاعدية لي�شبح )%2.5(   .2

بدًل من )2%( من متو�شط الأجر الخا�شع.

و�شع حد اأدنى للرواتب التقاعدية )80( دينارًا.  .3

منح المدير العام �شالحيات وزير المالية والحاكم الإداري في تح�شيل الأموال   .4

الأميرية.

 

وفي هذا ال�شياق، جاءت الدرا�شة الإكتوارية الأخيرة  لتدق ناقو�س الخطر من خالل اإظهارها 

لتنامي العجز المالي في الموؤ�ش�شة، حيث ت�شير نتائج هذه الدرا�شة اأن عام 2017 �شي�شهد 

نقطة ت�شاوى الإيرادات التاأمينية مع النفقات التاأمينية والإدارية، وفي عام 2025 �شتت�شاوى 

ا�شتمر  ما  واإذا  والإدارية.  التاأمينية  النفقات  مع  ال�شتثمارية  والعوائد  التاأمينية  الإيرادات 

)موجودات  ال�شندوق  نفاذ  عام  �شيكون   2034 عام  فاإن  عليه،  هو  ما  على  الحال  واقع 

الموؤ�ش�شة(. 

وجاءت بارقة الأمل لموؤ�ش�شة ال�شمان الجتماعي في الت�شدي لهذا الخطر من خالل قيامها باإعداد 

المجتمع  �شرائح  كافة  مع  ال�شفافية  نهج  الموؤ�ش�شة  راعت  حيث  الجتماعي،  ال�شمان  قانون  م�شروع 

لإطالعهم على م�شتقبل ال�شمان الجتماعي وم�شاركتهم في تعديالت قانون ال�شمان الجتماعي وذلك 

2007 لحوار وطني دام )18( �شهرًا . وتمخ�س هذا الحوار الوطني عن  من خالل اإطالقها في عام 

الخروج بم�شودة قانون ال�شمان الجتماعي تمحورت حول ثالثة اأهداف رئي�شية وهي:

تعزيز الحماية الجتماعية التي يقدمها نظام ال�شمان الجتماعي.  .1

توخي المزيد من العدالة الجتماعية بين اأفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة.  .2

بناء القت�شاد الوطني وتعزيز الم�شيرة التنموية.   .3

وفيما يلي ا�شتعرا�س لأبرز محاور تعديالت قانون ال�شمان الجتماعي: 

التقاعد المبكر. على  المتزايد  الإقبال  ظاهرة  معالجة  	•
الجتماعي. ال�شمان  قانون  لأحكام  الخا�شعة  للرواتب  اأعلى  �شقف  و�شع  	•

الجتماعية.    الحماية  تطبيق  في  والأفقي  العامودي  التو�شع  	•
الرواتب التقاعدية بالت�شخم.  ربط  	•

العمل.  عن  والتعطل  الأمومة  تاأميني  تطبيق  	•
عليهم  الموؤمن  على  ال�شحي  التاأمين  لتطبيق  الموؤ�ش�شة  اأمام  المجال  اإتاحة  	•

والمتقاعدين.



النشاط
التأميني



أوالً: المؤشـرات التأمينيـة

المنشـآت الفعالـة:

)9683( من�شاأة عام 1999 اإلى )15172( من�شاأة عام 2008، وبمتو�شط معدل نمو �شنوي بلغ )%5.1(. من  الجتماعي  ال�شمان  قانون  باأحكام  الم�شمولة  الفعالة  المن�شات  عدد  ارتفع  	•
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وبن�شبة )70.2%( من اإجمالي المن�شاآت الفعالة في عام 2008 مقارنة بـ )68.9%( في عام 1999، اأما اأقل ن�شبة من المن�شاآت الفعالة  العا�شمة  في محافظة  الم�شمولة  الفعالة  المن�شاآت  تركزت  	•
الم�شمولة في عام 2008 فكانت في محافظة عجلون حيث بلغت )0.7%( من اإجمالي المن�شاآت الفعالة، مقارنة بـ )0.9%( في عام 1999.

النمو فيهما )9.5%(، في حين كانت اأقل ن�شبة زيادة  بلغ متو�شط معدل  العقبة ومعان حيث  الما�شية في محافظتي  الع�شر  ال�شنوات  الم�شمولة خالل  الفعالة  المن�شاآت  اأعلى ن�شبة نمو في  �شجلت  	•
خالل الفترة نف�شها في محافظتي الكرك والطفيلة وبمتو�شط معدل نمو )%0.8(.

)95.8%( من اإجمالي المن�شاآت الفعالة في عام 2008 مقابل )91.9%( في عام 1999، في حين توزعت باقي ن�شبة  ن�شبتها  بلغت  حيث  الخا�س  القطاع  في  الفعالة  المن�شاآت  غالبية  تركزت  	•
المن�شاآت على القطاع العام والمختلط.

2008 حيث بلغت ن�شبتها )48.9%( من اإجمالي المن�شاآت الفعالة، في حين بلغت ن�شبتها في القطاع نف�شه لعام 1999  “خدمات اأخرى” اأعلى ن�شبة تركز لأعداد المن�شاآت الفعالة لعام  احتل قطاع  	•
)44.0%(. اأما المن�شاآت الفعالة العاملة في قطاع “الزراعة” فكانت الأقل تركزًا حيث بلغت ن�شبتها اأقل من )1%( لعام 2008 مقارنة بـ )1.1%( في عام 1999.



في  الما�شية  الع�شر  ال�شنوات  خالل  الم�شمولة  الفعالة  المن�شاآت  في  زيادة  ن�شبة  اأعلى  �شجلت  	•
زيادة  ن�شبة  اأقل  كانت  حين  في   ،)%8.2( بواقع  بالمتو�شط  نمت  حيث  “الإن�شاءات”  قطاع 

خالل الفترة في قطاع “ال�شناعة والتعدين” وبمتو�شط نمو بلغت )%0.1(.

2

2008

المؤمـن عليهـم الفعالون:

ارتفع عدد الموؤمن عليهم الفعالين الم�شمولين باأحكام قانون ال�شمان الجتماعي من )351(  	•
األف موؤمن عليه في عام 1999 اإلى )788( األف موؤمن عليه في عام 2008، بمتو�شط معدل نمو 

�شنوي بلغ )%9.4(. 
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من  الجتماعي  ال�شمان  مظلة  تحت  الم�شمولين  الذكور  عليهم  الموؤمن  ن�شبة  انخف�شت  	•
)79.9%( في عام 1999 اإلى )75.5%( من اإجمالي الموؤمن عليهم في عام 2008.

 )%91.3( من  الأردنيين  عليهم  الموؤمن  ن�شبة  تراجعت  الما�شية،  الع�شر  ال�شنوات  مدار  على  	•
في عام 1999 اإلى )87.4%( في عام 2008.
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من   )%81.7( وبن�شبة  العا�شمة  محافظة  في  الفعالين  عليهم  الموؤمن  غالبية  تركز  	•
اإجمالي الموؤمن عليهم في عام 2008، مقارنة بـ )79.3%( في عام 1999، اأما اأقل ن�شبة 

فكانت في محافظة عجلون حيث بلغت )0.2%( في كل من عامي 1999 و2008. 

الع�شر  ال�شنوات  خالل  الفعالين  عليهم  الموؤمن  اأعداد  في  زيادة  ن�شبة  اأعلى  �شجلت  	•
اإربد حيث بلغ متو�شط معدل النمو ال�شنوي لأعدادهم )%9.9(،  الما�شية في محافظة 

في حين كانت اأقل ن�شبة زيادة �شجلت خالل الفترة نف�شها في محافظة جر�س وبمتو�شط 

معدل نمو �شنوي بلغ )%5.7(.

ن�شبتهم  بلغت  اأخرى” حيث  “خدمات  قطاع  في  الفعالين  عليهم  الموؤمن  معظم  تركز  	•
)66.9%( من اإجمالي الموؤمن عليهم الفعالين في عام 2008، مقارنة بـ )51.4%( في 

عام 1999. اأما ن�شبة الموؤمن عليهم الفعالين العاملين في قطاع “ الزراعة” فكانت هي 

الأقل حيث بلغت )1.1%( لعام 2008 مقارنة بـ )1.8%( في عام 1999.

ال�شنوات  خالل  الفعالين  عليهم  الموؤمن  لأعداد  بالمتو�شط  �شنوي  نمو  معدل  اأعلى  بلغ  	•
الع�شر الما�شية في قطاع “خدمات اأخرى” وبن�شبة )12.7%(، في حين كان اأقل معدل 

نمو �شنوي بالمتو�شط من ن�شيب قطاع “النقل” وبن�شبة )%1.0(.

6

2008



)≥ 45( عامًا من )61.4%( في عام  العمر  فئة  في  الفعالين  عليهم  الموؤمن  ن�شبة  ارتفعت  	•
1999 اإلى حوالي )66.0%( في عام 2008.
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2008 �شكل الموؤمن عليهم الفعالون الذين تقل اأجورهم ال�شهرية عن )300( دينار ما  عام  في  	•
ن�شبته )69.1%(، مقابل )83.2%( في عام 1999.

من  الجتماعي  ال�شمان  في  الم�شمولين  عليهم  للموؤمن  ال�شهري  الأجر  متو�شط  ارتفع  	•
)216( دينارًا في عام 1999 اإلى )337( دينارًا في عام 2008، بمتو�شط معدل نمو �شنوي بلغ 

.)%5.2(

تباين متو�شط الأجر ال�شهري العام للموؤمن عليهم ح�شب الجن�س، حيث بلغ المتو�شط للموؤمن  	•
 )225( بلغ  حين  في   ،2008 عام  في  لالإناث  دينارًا  و)302(  دينارًا   )348( الذكور  عليهم 

دينارًا للذكور و)183( دينارًا لالإناث في عام 1999.
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والم�شرفية”  “المالية  قطاعي  في  العاملين  عليهم  للموؤمن  �شهري  اأجر  متو�شط  اأعلى  بلغ  	•
و“النقل” حيث بلغ لعام 2008 )741( دينارًا و)509( دينارًا على التوالي، في حين كان اأدنى 

متو�شط اأجر للموؤمن عليهم العاملين في قطاعي “الزراعة و خدمات اأخرى” حيث بلغ لل�شنة 

نف�شها )228( دينارًا و)315( دينارًا، على التوالي.

في  الما�شية  الع�شر  ال�شنوات  خالل  ال�شهرية  الأجور  متو�شط  في  زيادة  ن�شبة  اأعلى  �شجلت  	•
قطاعي “ال�شياحة” حيث بلغ متو�شط معدل النمو ال�شنوي )7.5%(، في حين كانت اأقل ن�شبة 

زيادة خالل الفترة في قطاع “ال�شناعة والتعدين” بمتو�شط معدل نمو �شنوي بلغ )%4.2(.

اإلى   1999 اآلف موؤمن عليه في عام   )3( من  اختياريًا  الفعالين  عليهم  الموؤمن  عدد  ارتفع  	•
)37( األف موؤمن عليه في عام 2008، بمتو�شط معدل نمو �شنوي بلغ )%32.8(. 

2008، �شكل الموؤمن عليهم اختياريًا من الذكور ما ن�شبته )75.8%( مقابل )%24.2(  في عام  	•
لالإناث، في حين بلغت ن�شبتهم في عام 1999 )83.7%( و)16.3%( على التوالي.
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بيــــن  ما  ال�شهريــة  اأجورهم  تراوحــــت  اختياريًا  عليهم  الموؤمن  من   )%64( 	•
 1999 عام  في  ن�شبتهم  بلغت  حين  في   ،2008 عام  في  دينار   )400-150(

)65.3%( لفئة الأجر نف�شها.

اأكثر من )73%( من الموؤمن عليهم اختياريًا تتراوح اأعمارهم مابين )45-16(  	•
عامًا في عام 2008، وحوالي )50.6%( في عام 1999 للفئة العمرية نف�شها.

المتقاعـدون من الضمـان االجتماعـي:

المتقاعـدون تراكميـًا:

ارتفع عدد المتقاعدين من ال�شمان الجتماعي من )46( األف متقاعد في عام 1999 اإلى  	•
)110( اآلف متقاعد في عام 2008، بمتو�شط معدل نمو �شنوي بلغ )%10.0(.

من   )%88.0( اإلى   1999 عام  في   )%90.4( من  الذكور  المتقاعدين  ن�شبة  انخف�شت  	•
اإجمالي المتقاعدين تراكميًا في عام 2008.

اإجمالي  اإلى  الأردنيين  المتقاعدين  ن�شبة  تراجعت  الما�شية،  الع�شر  ال�شنوات  مدار  على  	•
المتقاعدين من )98.0%( في عام 1999 اإلى )97.7%( في عام 2008.

بلغ  حيث  الما�شية  الع�شر  ال�شنوات  خالل  نمو  معدل  اأعلى  “ال�شيخوخة”  متقاعدو  �شهد  	•
في المتو�شط )13.3%(، في حين كان اأقل معدل نمو �شجل خالل الفترة نف�شها لمتقاعدي 

.)%3.4( المتو�شط  في  بلغ  الطبيعي” اإذ  “العجز 

10

1999



المتقاعـدون الجـدد:

اإجمالي  اإلى )78.8%( من   1999 )28.9%( في عام  من  مبكرًا  المتقاعدين  ن�شبة  ارتفعت  	•
متقاعدي ال�شيخوخة الجدد في عام 2008.
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الذكور من )88.9%( في عام 1999 اإلى )82.6%( من اإجمالي  المتقاعدين  ن�شبة  انخف�شت  	•
المتقاعدين الجدد في عام 2008.

بواقع  الجدد  المتقاعدين  من  الأردنيين  ن�شبة  تراجعت  الما�شية  الع�شر  ال�شنوات  مدار  على  	•
نقطة مئوية واحدة من )97.8%( في عام 1999 اإلى )96.8%( في عام 2008.

ال�شنوات  خالل  الجدد  المتقاعدين  اأعداد  في  زيادة  ن�شبة  “ال�شيخوخة” اأعلى  تقاعد  �شجل  	•
الع�شر الما�شية حــيث بلـــغ متو�شـــط معدل النمو ال�شنوي لأعدادهم )9.0%(، في حين �شجل 

تقاعد “العجز الطبيعي” انخفا�شًا في اأعداد متقاعديه وبواقع )12.0%( وللفترة نف�شها.
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2008
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2008، كانت الرواتب التقاعدية لــ)61.6%( من اإجمالي المتقاعدين  عام  في  	•
الجدد تقل عن )300( دينار، مقارنة مع )83.1%( في عام 1999.

تعويـض الدفعـة الواحـدة:

الواحدة من )9( اآلف م�شتفيد في  الدفعة  تعوي�س  الم�شتفيدين من  ارتفع عدد  	•
عام 1999 اإلى )22( األف م�شتفيد في عام 2008 وبمتو�شط معدل نمو �شنوي بلغ 

.)%10.6(

�شجل اأعلى معدل نمو في اأعداد الم�شتفيدين من تعوي�س الدفعة الواحدة خالل  	•
ال�شنوات الع�شر الما�شية في عام 2006 حيث بلغت ن�شبة النمو )19.8%(، في 

حين �شجل عام 2003 انخفا�شًا في اأعداد الم�شتفيدين من هذا التعوي�س وبواقع 

 .)%1.9(
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إصابـات العمـل:

بلغ اإجمالي حوادث العمل التي �شجلت لدى الموؤ�ش�شة )17243( حادثًا في عام 2008  	•
تم اعتماد ما ن�شبته )76.7%( منها كاإ�شابة عمل، مقابل )17487( حادثًا في عام 

1999 تم اعتماد ما ن�شبته )70.1%( منها كاإ�شابة عمل.

)89.0%( في عام 1999 اإلى  من  بال�شفاء  انتهت  التي  العمل  اإ�شابات  ن�شبة  ارتفعت  	•
)90.7%( في عام 2008، في حين انخف�شت ن�شبة اإ�شابات العمل التي اأدت اإلى عجز 

من )10.4%( في عام 1999 اإلى )8.7%( في عام 2008.
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2008

%30

%30

ن�شبته  ما  �شكلت  حيث  والتعدين”  “ال�شناعة  قطاع  في  العمل  لحوادث  ن�شبة  اأعلى  تركزت  	•
عام  في   )%46.9( بـ  مقارنة   ،2008 عام  في  عنها  المبلغ  الحوادث  اإجمالي  من   )%38.4(

ن�شبتها  بلغت  حيث  الأقل  هي  فكانت  “ الزراعة”  قطاع  في  العمل  حوادث  ن�شبة  اأما   .1999

)0.4%( من اإجمالي الحوادث لعام 2008 مقارنة بـ )0.5%( في عام 1999.

وراء حدوث )29.6%( من الحوادث لعام 2008،  الرئي�س  ال�شبب  الأ�شخا�س” كانت  “�شقوط  	•
في حين كان ال�شبب الرئي�س وراء وقوع الحوادث في عام 1999 يعود اإلى “الآلت والماكينات” 

والتي ت�شببت في وقوع حوالي )33.5%( من اإجمالي الحوادث في ذلك العام.

ثانيًا: المؤشـرات المالية

اإليـرادات التأمينيـة

للموؤ�ش�شة من )145.1( مليون دينار في عام 1999 اإلى )516.4(  التاأمينية  الإيرادات  ارتفعت  	•
مليون دينار في عام 2008 وبمتو�شط معدل نمو �شنوي بلغ )%15.1(.

2008، �شكلت اإيرادات الإ�شتراكات ال�شهرية )�شيخوخة وعجز ووفاة واإ�شابات العمل(  عام  في  	•
عام  في   )%97.7( مقابل  للموؤ�ش�شة،  التاأمينية  الإيرادات  اإجمالي  من   )%91.9( ن�شبته  ما 

.1999

اإجمالي الإيرادات التاأمينية من )1.1%( في  اإلى  اإيرادات الإ�شتراك الختياري  ارتفعت ن�شبة  	•
عام 1999 اإلى )5.3%( في عام 2008، في حين انخف�شت ن�شبة اإيرادات �شم �شنوات الخدمة 

ال�شابقة من )0.5%( في عام 1999 اإلى )0.4%( في عام 2008.
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النفقـات التأمينيـة واإلداريـة

)73.9( مليون دينار في عام  من  والإدارية(  )التاأمينية  النفقات  اإجمالي  ارتفع  	•
1999 اإلى )370.1( مليون دينار في عام 2008 وبمتو�شط معدل نمو �شنوي بلغ 

.)%19.6(

في  ارتفاعًا  الما�شية  الع�شر  ال�شنوات  مدار  على  التاأمينية  النفقات  �شجلت  	•
متو�شط  بلغ  حين  في   ،)19.9%( بالمتو�شط  بلغ  حيث  ال�شنوي  نموها  معدل 

معدل نمو النفقات الإدارية للفترة نف�شها )%16.8(.

عام  في  النفقات  اإجمالي  من   )%92.0( ن�شبته  ما  التاأمينية  النفقات  �شكلت  	•
2008 مقابل )90.1%( في عام 1999.

 1999 عام  في  دينار  مليون   )56.2( من  التقاعدية  الرواتب  نفقات  ارتفعت  	•
بلغ  �شنوي  نمو  معدل  وبمتو�شط   2008 عام  في  دينار  مليون   )315.5( اإلى 

.)%21.1(

ارتفعت نفقات اإ�شابات العمل من )1.8( مليون دينار في عام 1999 اإلى )3.7(  	•
مليون دينار في عام 2008 وبمعدل نمو �شنوي بلغ بالمتو�شط )%8.3(.

)8.5( مليون دينار في عام 1999  من  الواحدة  الدفعة  تعوي�س  نفقات  ارتفعت  	•
بالمتو�شط  بلغ  �شنوي  نمو  وبمعدل   2008 عام  في  دينار  مليون   )21.0( اإلى 

.)%10.5(
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فائـض المساهمـات التأمينيـة

التاأمينية من )71( مليون دينار في عام 1999 اإلى )146.5( مليون  الم�شاهمات  ارتفع فائ�س  	•
دينار في عام 2008 وبمتو�شط معدل نمو �شنوي بلغ )%8.4(.

على الرغم من الرتفاع في فائ�س الم�شاهمات التاأمينية على مدار ال�شنوات الع�شر الما�شية،  	•
معدل  تجاوز  قد  و2008   2007 الأخيرين  العامين  خالل  التاأمينية  النفقات  نمو  معدل  اأن  اإل 

نمو الإيرادات التاأمينية. ومع ا�شتمرار هذه الوتيرة فاإنه من المتوقع اأن ي�شتمر الفائ�س التاأميني 

بالنح�شار ودخوله مرحلة العجز في الأجل القريب.
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الملحق
اإلحصائي

م�صدر البيانات: الموؤ�ص�صة العامة 

لل�صمان الإجتماعي / مركز المعلومات



جدول )1( مساهمة الضمان االجتماعي في االقتصاد األردني 1999 - 2008

)بالمليون دينار(

الناتج المحلي الإجماليال�صنة

ب�صعر ال�صوق الجاري *

اإجمالي النفقات 

التاأمينية

اإجمالي ا�صتثمارات 

الموؤ�ص�صة **

النفقات التاأمينية اإلى الناتج المحلي 

الإجمالي )%(

ا�صتثمارات الموؤ�ص�صة اإلى الناتج 

المحلي الإجمالي )%(

19995,778671,2881.222.3

20005,999791,4481.324.1

20016,3641041,5821.624.9

20026,7941321,6181.923.8

20037,2291541,8772.126.0

20048,0911712,4652.130.5

20058,9411974,4412.249.7

200610,5212233,7282.135.4

200711,7222614,8732.241.6

200814,190340*** 4,9802.435.1

* الم�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة.
** الم�شدر: الموؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي، الوحدة ال�شتثمارية.

*** الرقم اأولي.



جدول )2( نسبة المشتركين الفعالين في الضمان االجتماعي إلى إجمالي القوى العاملة والمشتغلين 1999 - 2008

)الأعداد بالألف(

الموؤمن عليهم ال�صنة

الم�صتركين الفعالين

الم�صتغلون )اأردنيون 

وغير اأردنيين(

 اإجمالي القوى العاملة 

)اأردنيون وغير اأردنيين(

الم�صتركون في ال�صمان الجتماعي 

اإلى اإجمالي القوى العاملة )%(

الم�صتركون في ال�صمان الجتماعي 

اإلى الم�صتغلين )%(

19993511,1461,47623.830.6

20003661,1301,42625.732.4

20013821,1981,50825.331.9

20024161,2111,52927.234.4

20034671,2781,46831.836.5

20045191,3141,47635.239.5

20055921,3751,56837.843.1

20066621,4361,62240.846.1

20077241,5521,73941.646.7

20087881,5801,76644.649.9

جدول )3( أعداد المنشآت المشمولة الفعالة حسب النشاط االقتصادي 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008الن�صاط القت�صادي

104106118108109102120127139141الزراعة

2295203522151859186019032061216522452324ال�شناعة والتعدين

1771177419741839193020312323257529543267التجارة

4924525684795065146518249141000الإن�شاءات

267267288250249257269283290292النقل

108107117102108112123137161182المالية والم�شرفية

338353385363368365395443485530ال�شياحة

4265417345094125437646445516633769337413خدمات اأخرى

43422724232321232123غير محدد

968393091020191499529995111479129141414215172المجموع
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جدول )4( أعداد المنشآت المشمولة الفعالة حسب المحافظات 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008المحافظات

66766390705264466720705080209010996610657عمان

9609371002878899918998116912381263اإربد

624593707656700734947100810511101الزرقاء

287287264223250258307360405444البلقاء

228222221177167159211270296308المفرق

129117135103110120135145154159جر�س

85747867788192114116110عجلون

949999838385105127133145ماأدبا

315322348274264271304303314339الكرك والطفيلة

285268295242258275360408469646العقبة ومعان

968393091020191499529995111479129141414215172المجموع

جدول )5( أعداد المنشآت المشمولة الفعالة حسب القطاعات 1999 - 2008

المجموعاأخرىالقطاع المختلطالقطاع الخا�سالقطاع العامال�صنة

19996388896381119683

20005938575361059309

200160194424211610201

20023478662351059149

20033709014371089529

20043849419381109951

2005406109073912711479

2006429123203912612914

2007415135414214414142

2008431145364416115172



جدول )6( إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب المحافظات 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008المحافظات

278286286872296530324237364667404211462838524053582094643292عمان

18654247832784230622325093949143022446614472943628اإربد

17564171592113223169266583117035554374653718837434الزرقاء

89929933740274738560856210752127261460516953البلقاء

2940300230073094315933003689401547865310المفرق

1890174817591911204022612641262927763124جر�س

6627176867939319811000126612161407عجلون

1701186716461613174716542043268733743393ماأدبا

802592321016611639132961370314297150721507213332الكرك والطفيلة

12028110171172611823134771403916394170771832719944العقبة ومعان

350742366330381896416374467044519372592230661651724167787817المجموع

جدول )7( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب المحافظات )ذكور( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008المحافظات

222798227802230557248117279034308250352009397910441970491522عمان

12499148721617117772186072223925125264732687726679اإربد

13989135351570116670183592089623864252552581126590الزرقاء

699176425154508759025994754489641030012249البلقاء

2378242924572536260027333036332939634361المفرق

1525143314291569169918452129209821942466جر�س

4984874585526496687629139131041عجلون

1270141712751201131112551534208626452599ماأدبا

687975597475837392008941951410058100469487الكرك والطفيلة

11436102851094710925124711294514871153131636117612العقبة ومعان

280263287461291624312802349832385766440388492399541080594606المجموع
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جدول )8( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب المحافظات )إناث( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008المحافظات

554885907065973761208563395961110829126143140124151770عمان

615599111167112850139021725217897181881785216949اإربد

357536245431649982991027411690122101137710844الزرقاء

2001229122482386265825683208376243054704البلقاء

562573550558559567653686823949المفرق

365315330342341416512531582658جر�س

164230228241282313238353303366عجلون

431450371412436399509601729794ماأدبا

1138167326913266409647624783501450263845الكرك والطفيلة

592732779898100610941523176419662332العقبة ومعان

704717886990272103572117212133606151842169252183087193211المجموع

جدول )9( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب المحافظات )أردنيون( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008المحافظات

255691265948275851299550334829368621415641469745523229581736عمان

17473226742469026296267562846529196312333130429937اإربد

15745156881778118710202332099122218221842237722777الزرقاء

8391937969076979802380639961117291335015359البلقاء

2597273127822911295731223411358942744821المفرق

1486147414891652176119502245224923172598جر�س

568682631743875940898116911191304عجلون

1435161714101360147414431662200527212774ماأدبا

7398825986519600110171097911506120151231911062الكرك والطفيلة

9290918396589918112441178213709141851473016014العقبة ومعان

320074337635349850377719419169456356510447570103627740688382المجموع



جدول )10( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب المحافظات )غير أردنيين( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008المحافظات

22595209242067924687298383559047197543085886561556عمان

118121093152432657531102613826134281342513691اإربد

181914713351445964251017913336152811481114657الزرقاء

60155449549453749979199712551594البلقاء

343271225183202178278426512489المفرق

404274270259279311396380459526جر�س

9435555056411029797103عجلون

266250236253273211381682653619ماأدبا

62797315152039227927242791305727532270الكرك والطفيلة

2738183420681905223322572685289235973930العقبة ومعان

30668286953204638655478756301681783915489642799435المجموع

جدول رقم )11( إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب النشاط االقتصادي 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007الن�صاط القت�صادي

6263625471468308933097079545926284138365الزراعة

764097523177807831978941798100105196107039106423102828ال�شناعة والتعدين

34821352813571937092408044548050692540155978763800التجارة

13486150521505215580175711893822992266402684431142الإن�شاءات

11130100109672963498701028610780119871232112139النقل

15903158701593915858160101656518019196472184523203المالية والم�شرفية

12019136681186514074151731710318359181501817418761ال�شياحة

180253194522208346232321268562302826356242414487469908527100خدمات اأخرى

458442350310307367405424452479غير محدد

350742366330381896416374467044519372592230661651724167787817المجموع
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جدول رقم )12( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب النشاط االقتصادي )ذكور( 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007الن�صاط القت�صادي

5532546763957524842887708517805569876872الزراعة

67616654986350266269693697440880071818858312782587ال�شناعة والتعدين

30256305643087531927352323847442929458675060954357التجارة

12860143511429814823167311802221933253342531429368الإن�شاءات

10018886486098443856889069421105511075510656النقل

11577115141149911387114741178112635136761495115715المالية والم�شرفية

10840123461069712706137301549416534161731618216575ال�شياحة

131201138501145469159470186054209637248038290534332810378113خدمات اأخرى

366356280253246274310324345363غير محدد

280266287461291624312802349832385766440388492399541080594606المجموع

جدول رقم )13( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب النشاط االقتصادي )إناث( 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007الن�صاط القت�صادي

7317877517849029371028120714261493الزراعة

879397331430516928200482369225125251542329620241ال�شناعة والتعدين

4565471748445165557270067763814891789443التجارة

6267017547578409161059130615301774الإن�شاءات

1112114610631191130213801359143615661483النقل

4326435644404471453647845384597168947488المالية والم�شرفية

1179132211681368144316091825197719922186ال�شياحة

490525602162877728518250893189108204123953137098148987خدمات اأخرى

92867057619395100107116غير محدد

704767886990272103572117212133606151842169252183087193211المجموع



جدول رقم )14( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب النشاط االقتصادي )أردنيون( 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007الن�صاط القت�صادي

6016602869488089895393298943865076577504الزراعة

70289697696939471448745697589876407756657472272900ال�شناعة والتعدين

30104318793197733116361573946843296458615042552815التجارة

9455103971057910649118431256414007146121524616704الإن�شاءات

103929392900889329160954110002111411142511147النقل

15791157451580815728158651640617838194332161122938المالية والم�شرفية

10689124631090012984137071542416015155771538715662ال�شياحة

166965181593194941216518248664277431323620378819430907488337خدمات اأخرى

374369295255251295319345360375غير محدد

320075337635349850377719419169456356510447570103627740688382المجموع

جدول رقم )15( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب النشاط االقتصادي )غير أردنيين( 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007الن�صاط القت�صادي

247226198219377378602612756861الزراعة

61205462841311749148482220228789313743170129928ال�شناعة والتعدين

47173402374239764647601273968154936210985التجارة

4031465544734931572863748985120281159814438الإن�شاءات

738618664702710745778846896992النقل

112125131130145159181214234265المالية والم�شرفية

133012059651090146616792344257327873099ال�شياحة

13288129291340515803198982539532622356683900138763خدمات اأخرى

847355555672867992104غير محدد

30667286953204638655478756301681783915489642799435المجموع
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جدول )16( إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب فئة األجر الشهري 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007فئة الأجر

168896157261158080175165197606215635229858238620218105157802اأقل او ي�شاوي 150

200-150655907521576351801328841699847111233116756139662124792

300-2005748167307739498166892747105849133615168200196820261739

400-300240912735129406308943347636310432875041561416100206

500-40012630141001586417032188032102024665288653468244953

600-5006589738584669186104641148414143158011882126027

700-6004078447647205132616770978433101341258616073

1000-7006622760682719324103771153013684165572069026817

1500-1000319036134429499456266584800395421221216560

2000-1500836107212631491176521012729332543625823

2500-20002843674565836448151051128218092670

3000-250017820921825731338455077210281495

3500-3000101112150167205213320424587805

4000-35007410792104126150202261393555

4500-40004158619293111142190248336

5000-450016284440556684162205311

456376113161176231345541853اأكثر من 5000

350742366330381896416374467044519372592230661651724167787817المجموع



جدول )17( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب فئة األجر الشهري )ذكور( 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007فئة الأجر

132497120730116115127362143936153995165735174015157366109093اأقل اوي�شاوي 150

200-1505301959742604706271469265792508681692413113458102147

300-20044575509265395957319644497315593597116301137499196867

400-30019887221312348624483264652837333503385144656773887

500-40010784119181313013933151511673619404226312657534016

600-50055976287711276568537929811464126311466719893

700-60035673784394142575128586568608233995412622

1000-70059166741719679398782965011277134881667721225

1500-1000292633074026453650595833699782021032213762

2000-150078199111581354160418852423291937584953

2500-2000272347422531581732941113115712308

3000-25001671972012282823334796798991294

3500-300097108139153185196290379513692

4000-3500731059199111132184231350484

4500-40004157598989103126174228298

5000-450016284339526476147181283

446275110156166216311495782اأكثر من 5000

280259287461291623312802349832385766440388492399541080594606المجموع
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جدول )18( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب فئة األجر الشهري )إناث( 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007فئة الأجر

36395365314196447803536706164064123646056073948709اأقل او ي�شاوي 150

200-15012571154731588117418191512059724417243432620422645

300-20012906163811999024349282983269440018518995932164872

400-3004204522059206411701179379784119011484926319

500-40018462182273430993652428452616234810710937

600-500992109813541530192721862679317041546134

700-600511692779875103912321573190126323451

1000-70070686510751385159518802407306940135592

1500-10002643064034585677511006134018902798

2000-15005581105137161216306406604870

2500-2000122034526383110151238362

3000-25001112172931517193129201

3500-30004411142017304574113

4000-35001215151818304371

4500-400001234816162038

5000-45000011328152428

111351015344671اأكثر من 5000

704797886990272103572117212133606151842169252183087193211المجموع



جدول )19( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب فئة األجر الشهري )أردنيون( 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007فئة الأجر

14527613677713491914669316139316664416538416888314968095458اأقل اأو ي�شاوي 150

200-150631957228073125762878407694638104372107619127740109807

300-2005551064984713457886589348101651128694162077189054250319

400-30023359265522855229885322873476841473481835840996172

500-40012261136611538916506181812031423762278743342743168

600-5006350710881838866101221112013639152441817725161

700-600391643254569496959846872816897711216815574

1000-700615871057826878598171089112933156761958625558

1500-1000268631003900443350745991739988311139115591

2000-150072793310751267151418102401296139035334

2500-2000246323405501561715898112316022405

3000-25001601841932172593244866749111367

3500-30008492129149181192279374511701

4000-350063888086113138182229340491

4500-4000335157807688117162214285

5000-450014243936475471134182274

32486394136146189288445717اأكثر من 5000

320070337635349849377719419169456356510447570103627740688382المجموع
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جدول )20( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب فئة األجر الشهري )غير أردنيين( 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007فئة الأجر

23615204842316028472362134899164474697376842562344اأقل اأو ي�شاوي 150

200-150239529353226384543405209686191371192214985

300-20019712323260428033399419849216123776611420

400-3007327998541009118915421814223230074034

500-40036943947552662270690399112551785

600-500239277283320342364504557644866

700-600162151151163183225265363418499

1000-70046450144553956063975188111041259

1500-1000504513529561552593604711821969

2000-1500109139188224251291328364459489

2500-20003844518283100153159207265

3000-25001825254054606498117128

3500-3000172021182421415076104

4000-350011191218131220325364

4500-400087412172325283451

5000-4500245481213282337

131513192530425796136اأكثر من 5000

30667286953204638655478756301681783915489642799435المجموع



جدول )21( إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الفئة العمرية 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007الفئة العمرية

18333199971980022823172091940920112213542354726694اأقل من 21

25-21680747143770293820398174195827116350134458146650154758

30-2681504828818577593830105136117499135532154111169293183460

35-31594306199167818745789032299269110137119912128123138246

40-364250846645512345556865389726158343893168104522114908

45-4131777336043628037804468995225459342672617404183566

50-4620711219212337824619303163155134481368094078145886

55-5117807165701629315871180641937221102227622497827284

561059811284108309194119681157611736118161223213015 فاأكبر

------19548--غير محدد

350742366330381896416374467044519372592230661651724167787817المجموع

جدول )22( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الفئة العمرية )أردنيون( 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007الفئة العمرية

17289188241815720741161241766018199196362155024782اأقل من 21

25-2162953663736428173943731888266799076116319128374136430

30-26728327486677401832089226299374110824125854139605153985

35-3153390565576168666943795478560692837100618108131117744

40-36387534324447423514425937465051732518129591514100962

45-4129128312323366235093432254828454371611566727775719

50-4618916202502159822787277052903631576335363714941751

55-5116694155641521014808165571784819398207632287725016

561011910725102648713111871083010915109261126311993 فاأكبر

------16841--غير محدد

320074337635349850377719419169456356510447570103627740688382المجموع
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جدول )23( أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الفئة العمرية )غير أردنيين( 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007الفئة العمرية

1044117316432082108517491913171819971912اأقل من 21

25-21512150646012809685531316017274181391827618328

30-2686728015837410622128741812524708282572968829475

35-316040543461327635107751366317300192941999220502

40-3637553401381141266015756410187118731300813946

45-412649237226182711367439704971610567647847

50-461795167117801832261125152905327336324135

55-511113100610831063150715241704199921012268

564795595664817817468218909691022 فاأكبر

------277--غير محدد

30668286953204638655478756301681783915489642799435المجموع

جدول )24( متوسط األجور الشهرية للمؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس 1999 - 2008

)بالدينار(

المتو�صط العاماإناثذكورال�صنوات

1999225183216

2000240194230

2001251197238

2002254201241

2003255205242

2004259208246

2005268221256

2006281238270

2007304263293

2008348302337



جدول )25( متوسط األجور الشهرية للمؤمن عليهم الفعالين حسب النشاط اإلقتصادي 1999 - 2008

)بالدينار(

2008 199920002001200220032004200520062007الن�صاط القت�صادي

144153146142141140148159188228الزراعة

228236232231232229238252281330ال�شناعة والتعدين

199220231238240242257276311358التجارة

215219231231232245247261304344الإن�شاءات

283318318325364366363394434509النقل

477489505522532546582608647741المالية والم�شرفية

184200225211214217245268305354ال�شياحة

196210223228230236246258275315خدمات اأخرى

139159192218211214220223261281غير محدد

216230238241242246256270293337المجموع

جدول )26( متوسط األجور الشهرية للمؤمن عليهم الفعالين حسب النشاط اإلقتصادي )ذكور( 1999 - 2008

)بالدينار(

2008 199920002001200220032004200520062007الن�صاط القت�صادي

144153146140140138146159190231الزراعة

240250254256262261271284312362ال�شناعة والتعدين

204225237243244249264282317363التجارة

214218230229230243244256299337الإن�شاءات

286323322326366363356388424494النقل

506518534553562576618648694798المالية والم�شرفية

181196222208210213241263301349ال�شياحة

201221235241241247256266281323خدمات اأخرى

148169203230224238240243283309غير محدد

225240251254255259268281304348المجموع
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جدول )27( متوسط األجور الشهرية للمؤمن عليهم الفعالين حسب النشاط اإلقتصادي )إناث( 1999 - 2008

)بالدينار(

2008 199920002001200220032004200520062007الن�صاط القت�صادي

141152154157158161163165177216الزراعة

132143132131131130135145170198ال�شناعة والتعدين

163187195205213204218245279328التجارة

235243253258266277310346391455الإن�شاءات

252277288319346389409439504617النقل

402414430443458472499517544621المالية والم�شرفية

211231255247249251286305343397ال�شياحة

173184193199205211224239259293خدمات اأخرى

100122147166157146157156189195غير محدد

183194197201204208221238263302المجموع

جدول )28( متوسط األجور الشهرية للمؤمن عليهم الفعالين حسب النشاط اإلقتصادي )أردنيون( 1999 - 2008 

)بالدينار(

2008 199920002001200220032004200520062007الن�صاط القت�صادي

145154147142142140148161192233الزراعة

233239241244250257278298334395ال�شناعة والتعدين

206223237245247252269290329382التجارة

230238247255256273290325378455الإن�شاءات

290325327330372368363395434507النقل

475487503518528542578601636731المالية والم�شرفية

180192219201205210242264307362ال�شياحة

195211224230233241253264280321خدمات اأخرى

144162193224216227237235280303غير محدد

221233243246249256271285308354المجموع



جدول )29( متوسط األجور الشهرية للمؤمن عليهم الفعالين حسب النشاط اإلقتصادي )غير أردنيين( 1999 - 2008

)بالدينار(

2008 199920002001200220032004200520062007الن�صاط القت�صادي

121137133150133138135137146184الزراعة

165193159149143136133139156171ال�شناعة والتعدين

149189183180187176186196218243التجارة

179175194177181190180183206215الإن�شاءات

186205200259256338362384430535النقل

735842764925948981962129016121616المالية والم�شرفية

219277293340293280268290294317ال�شياحة

214191195202188180176189212234خدمات اأخرى

113147184192186164157168184202غير محدد

190195189187179171168178201222المجموع
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جدول )30( إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين اختياريًا حسب فئة األجر الشهري 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008فئة األجر

66688010832170277533654541514753514775اأقل او ي�شاوي 150

175 – 15017521424034384511421599138715252102

200 – 17515521928457674814221890262223182398

225 – 200901292013465737941360174523802080

250 – 2251462584486306798701124172720172235

275 – 250118151231301406672826108117542207

300 – 2751462663455636908571320180719962591

400 – 3003675678141224155020952592341043745148

500 – 400251465694951116013971773232128213291

600 – 5001862654586067679341159155920012356

700 – 60011919027337854567778897212881608

1000 - 70023440454671282510631430200124502950

20226939855176410301290169723582970اأكثر من 1000

2855427760159351123271631821692274763263336711المجموع



جدول )31( أعداد المؤمن عليهم الفعالين اختياريًا حسب فئة األجر الشهري )ذكور( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008فئة الأجر

4836037191492188322962991326432302837اأقل او ي�شاوي 150

175 – 1501361721862566308361210104310931379

200 – 17512717522849060811061448202117881804

225 – 200791001672624536341062133918141578

250 – 225118222373529546680883131715031642

275 – 25010312419324032752364682313081632

300 – 2751182352954715537051059144915942003

400 – 3003074846991019127216952041270334354049

500 – 40021740761784398611531448189722512605

600 – 500174247415531670806984126616391910

700 – 60010717125735148859667384310611298

1000 - 7002243875226617569641232170921192475

1982653895247189501184152820822626اأكثر من 1000

239135925060766998901294416861212022491727838المجموع
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جدول )32( أعداد المؤمن عليهم الفعالين اختياريًا حسب فئة األجر الشهري )إناث( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008فئة الأجر

18327736467889210691550188321211938اأقل اأو ي�شاوي 150

175 – 15039425487215306389344432723

200 – 17528445686140316442601530594

225 – 20011293484120160298406566502

250 – 225283675101133190241410514593

275 – 2501527386179149180258446575

300 – 27528315092137152261358402588

400 – 30060831152052784005517079391099

500 – 400345877108174244325424570686

600 – 5001218437597128175293362446

700 – 600121916275781115129227310

1000 - 700101724516999198292331475

449274680106169276344اأكثر من 1000

4646859551682243733744831627477168873المجموع



جدول )33( إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين اختياريًا حسب الفئة العمرية 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008الفئة العمرية

00145916191414اأقل من 21

25-213620122174264396527526591

30-2671149268663105116172342303034953752

35-312694436831297188927813940523261986771

40-3646168911191631218829594236569072598429

45-4164098313311978250232874261545464677399

50-4646971910251616198724403056366142124726

55-514435397331122143917532131249529743340

56499749835918109212081314136814881689 فاأكبر

2855427760159351123271631821692274763263336711المجموع

جدول )34( أعداد المؤمن عليهم الفعالين اختياريًا حسب الفئة العمرية )ذكور( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008الفئة العمرية

00044715141112اأقل من 21

25-21361494135207294404417458

30-264711020548774311611623213224832660

35-31172300455904134219882816372743314729

40-363455258551205158421243031409052096014

45-4154081611101610197025543257415848095430

50-464136309351440173921202608308235003886

55-513864746631007128115751903222726692960

56485731822918109212081314136814881689 فاأكبر

239135925059766998901294416861212022491727838المجموع
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جدول )35( أعداد المؤمن عليهم الفعالين اختياريًا حسب الفئة العمرية )إناث( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008الفئة العمرية

0010121532اأقل من 21

25-21006283957102123109133

30-2624396317630845671989810121092

35-31971432283935477931124150518672042

40-361161642644266048351205160020502415

45-411001672213685327331004129616581969

50-46568990176248320448579712840

55-51576570115158178228268305380

561418130000000 فاأكبر

4646859561682243733744831627477168873المجموع

جدول )36( أعداد متقاعدي الشيخوخة الوجوبي والمبكر الجدد حسب الجنس 1999 - 2008

ال�صنة

اإجمالي التقاعد المبكر اإلى اإجمالي عدد متقاعدي ال�صيخوخة )الوجوبي والمبكر(عدد متقاعدي ال�صيخوخة )المبكر(

تقاعد ال�صيخوخة % المجموعاإناثذكورالمجموعاإناثذكور

199990210210043064409347328.9

2000248024727274333554488755.8

2001188125921403618438405652.8

2002263149331244596800539657.9

2003368463243165538901643967.0

2004251046729774401695509658.4

2005352159141125090801589169.8

2006355459741515111842595369.7

20074791916570764451180762574.8

200848211139596061881372756078.8



جدول )37( إجمالي أعداد المتقاعدين الجدد حسب نوع الراتب التقاعدي 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

3473488740565396643950965891595376257560ال�شيخوخة

847891848577414363389342325266العجز الطبيعي

119113150117135129127171132120العجز الإ�شابي

439387388417394433461456490527الوفاة الطبيعية

7469587292829211112869الوفاة الإ�شابية

4952634755006579747461036960703387008542المجموع

جدول )38( أعداد المتقاعدين الجدد حسب نوع الراتب التقاعدي )ذكور( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

3064433336184596553844015090511164456188ال�شيخوخة

747764714491355314327280279231العجز الطبيعي

114108143112132116122165120112العجز الإ�شابي

408359366396363400420418438460الوفاة الطبيعية

7166546585758510212166الوفاة الإ�شابية

4404563048955660647353066044607674037057المجموع

جدول )39( أعداد المتقاعدين الجدد حسب نوع الراتب التقاعدي )إناث( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

40955443880090169580184211801372ال�شيخوخة

10012713486594962624635العجز الطبيعي

557531356128العجز الإ�شابي

31282221313341385267الوفاة الطبيعية

3347777973الوفاة الإ�شابية

548717605919100179791695712971485المجموع
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جدول )40( أعداد المتقاعدين الجدد حسب نوع الراتب التقاعدي )أردنيون( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

3425480239875316632450035772581074527325ال�شيخوخة

825872827570403356382338318262العجز الطبيعي

104100130103125110115147114108العجز الإ�شابي

422374369395381407435439471514الوفاة الطبيعية

6961536881728610111760الوفاة الإ�شابية

4845620953666452731459486790683584728269المجموع

جدول )41( أعداد المتقاعدين الجدد حسب نوع الراتب التقاعدي )غير أردنيين( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

4885698011593119143173235ال�شيخوخة

22192171177474العجز الطبيعي

15132014101912241812العجز الإ�شابي

17131922132626171913الوفاة الطبيعية

58541110610119الوفاة الإ�شابية

107138134127160155170198228273المجموع



جدول )42( إجمالي أعداد متقاعدي الشيخوخة المبكر الجدد حسب فئة األجر الشهري 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

241338226245240256293260317443اأقل اأو ي�شاوي 150

200 – 1502854535987459237831059103512041254

300 – 20021846752791714178531240115816511836

400 – 300100628327530783412571563822889

500 – 40054414178278361235335381557557

600 – 5002716595134184117157204332302

700 – 60021100508211485114156197155

1000 – 7003110975115153128197212341289

1500 – 100022424146986697117188134

2000 – 15003101021281727375153

3000 – 200021111091614202826

4000 – 3000002125331319

5000 – 40000000203442

0000242121اأكثر اأو ي�شاوي 5000

1004272721403124431629774112415157075960المجموع
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جدول )43( إجمالي أعداد متقاعدي الشيخوخة الوجوبي الجدد حسب فئة األجر الشهري 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

924738432519475375254248244211اأقل اأو ي�شاوي 150

200 – 150774578578666580569421412405307

300 – 200393410456498500539482466485391

400 – 300169205200231185203188164208170

500 – 400861018896122120116137143113

600 – 50036524475767678659682

700 – 60021242354455850657657

1000 – 70040344683738992116123113

1500 – 100017153230476362868787

2000 – 15004171061319222533

3000 – 20005276947131817

 4000 – 30000004267148

 5000 – 40000000211513

0030132238اأكثر اأو ي�شاوي 5000

2469216019162272212321191779180219181600المجموع



جدول )44( إجمالي أعداد متقاعدي العجز اإلصابي الجدد حسب فئة األجر الشهري 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

9891123841151098412810380اأقل اأو ي�شاوي 150

200 – 15013121924141021241926

300 – 200487556181359

400 – 3001113133433

500 – 4000100010011

600 – 5000000000100

700 – 6002001001011

1000000100اأكثر من 700

119113150117135129127171132120المجموع

جدول )45( إجمالي أعداد متقاعدي العجز الطبيعي الجدد حسب فئة األجر الشهري 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

16818925315011896118998070اأقل اأو ي�شاوي 150

200 – 15032035932423616514614112012196

300 – 200234196171133888688857771

400 – 30070795437252225232914

500 – 400202819871094106

600 – 50081793213342

700 – 6006666102212

2117124823635اأكثر من 700

847891848577414363389342325266المجموع
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جدول )46( إجمالي أعداد متقاعدي الوفاة اإلصابية الجدد حسب فئة األجر الشهري 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

22372022243323212711اأقل اأو ي�شاوي 150

200 – 15028172228302828504717

300 – 20016111313281230224626

400 – 30053367441246

500 – 4002001224233

600 – 5001101121104

700 – 6000000000100

0001012212اأكثر من 700

7469587292829211112869المجموع

جدول )47( إجمالي أعداد متقاعدي الوفاة الطبيعية الجدد حسب فئة األجر الشهري 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

1271199610210085988610177اأقل اأو ي�شاوي 150

200 – 150168148136156132175162165160173

300 – 200827288879984108125139161

400 – 30033213137383740314261

500 – 40016131013112017191318

600 – 500757779813137

700 – 6003295376649

37111041622111821اأكثر من 700

439387388417394433461456490527المجموع



جدول )48( إجمالي أعداد المتقاعدين تراكميًا حسب نوع الراتب التقاعدي 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

25358302453430139697461365123257123630767070178261ال�شيخوخة

12579134701431814895153091567216061164031672816994العجز الطبيعي

1930204321932310244525742701287230043124العجز الإ�شابي

5530591763056722711675498010846689569483الوفاة الطبيعية

1030109911571229132114031495160617341803الوفاة الإ�شابية

4642752774582746485372327784308539092423101123109665المجموع

جدول )49( أعداد المتقاعدين تراكميًا حسب نوع الراتب التقاعدي )ذكور( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

22433267663038434980405184491950009551206156567753ال�شيخوخة

11456122201293413425137801409414421147011498015211العجز الطبيعي

1862197021132225235724732595276028802992العجز الإ�شابي

5210556959356331669470947514793283708830الوفاة الطبيعية

1001106711211186127113461431153316541720الوفاة الإ�شابية

41962475925248758147646206992675970820468944996506المجموع

جدول )50( أعداد المتقاعدين تراكميًا حسب نوع الراتب التقاعدي )إناث( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

29253479391747175618631371147956913610508ال�شيخوخة

1123125013841470152915781640170217481783العجز الطبيعي

6873808588101106112124132العجز الإ�شابي

320348370391422455496534586653الوفاة الطبيعية

29323643505764738083الوفاة الإ�شابية

4465518257876706770785049420103771167413159المجموع
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جدول )51( أعداد المتقاعدين تراكميًا حسب نوع الراتب التقاعدي )أردنيون( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

25056298583384539161454855048856260620706952276847ال�شيخوخة

12405132771410414674150771543315815161531647116733العجز الطبيعي

1737183719672070219523052420256726812789العجز الإ�شابي

5362573661056500688172887723816286339147الوفاة الطبيعية

939100110521121120012741361146015771638الوفاة الإ�شابية

454995170957073635267083876788835799041298884107154المجموع

جدول )52( أعداد المتقاعدين تراكميًا حسب نوع الراتب التقاعدي )غير أردنيين( 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الراتب التقاعدي

302387456536651744863100611791414ال�شيخوخة

174193214221232239246250257261العجز الطبيعي

193206226240250269281305323335العجز الإ�شابي

168181200222235261287304323336الوفاة الطبيعية

9198105108121129134146157165الوفاة الإ�شابية

928106512011327148916421811201122392511المجموع



جدول )53( أعداد المستحقين الفعالين لرواتب التقاعد بسبب وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد
 حسب الجنس ونوع الراتب التقاعدي 1999 - 2008

ال�صنة

عدد الم�صتحقين من عدد الم�صتحقين من ورثة �صاحب راتب تقاعدعدد الم�صتحقين من ورثة الموؤمن عليه المتوفى

ورثة �صاحب راتب تقاعد 

ال�صيخوخة المتوفى

مجموع اأعداد 

المجموع العام الم�صتحقين )الورثة( العجز الإ�صابيالعجز الطبيعيوفاة اإ�صابيةوفاة طبيعية

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

19991214121313236036133728907316132616426132200324045760489

200012795225212475379141851023817235818857257215124416565677

200113492237782560395645721123717739021578414229584777570733

200214215250922666414049981225920343025569951246385187276510

2003149532644628294403538113376224478298811645263755634882723

2004155782754129164517569914327236514344113388278706028788157

2005164452904730604765601715399250567401115614297836539295175

2006158502784229854632613915886237559450117570297126648996201

20071645629118311048636329169392385824901200603103471562102596

20081768630546337251656855179422536245682225283384876805110653

جدول )54( أعداد إصابات العمل حسب نتيجة اإلصابة 1999 - 2008

المجموع الكلي وفاةعجز %30 فاأكثرعجز اأقل من %30�صفاءال�صنوات

1999110321202877612397

20001073413801197512308

20011121514991087112893

20021047115501057212198

20031005016541189611918

2004111751703879213057

20051110716731069112977

20061086616789310612743

20071149115955212713265

2008119971118278213224
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جدول )55( أعداد حوادث العمل حسب نوع الحادث 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008نوع الحادث

4587441248264792470948714933484456275424جروح

5650611763615912569664215310470654875578ر�شو�س

1611153114131412149418621745170617991661ك�شور

1421126012701243111012401227103812091065جزع وخلع واإلتواء

162185172191182214230196204178بتر وا�شتئ�شال

685661702647676671684600640589حروق

412322302816520236090ت�شممات حادة وعدوى

27172210283137283755اآثار التيار الكهربائي

939993759913014417713269ال�شدمات و�شربات الأع�شاء الداخلية

16511292117511621210110020163240138384حالة مر�شية

15511289141012641114913924774745726اأج�شام غريبة بالعين

81382382426289771724اأخرى

17487168991747416761163541764217296173601830017243المجموع الكلي



جدول )56( أعداد حوادث العمل حسب سبب الحادث 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008�صبب الحادث

00000382417002242اأدوات العمل اليدوي

5851640166736343592062596028627835442236الآلت وماكينات

000000314201264النح�شار داخل اأو بين اأ�شياء

12995116829675947790103التعر�س للتيار الكهربائي اأو لم�س

00000000412التعر�س للمواد الم�شعة

00000004140196الجهد المفرط والحركات العنيفة

000000001913الحيوانات ومنتجاتها

1000017298961164ال�شير على الأ�شياء اأو ا�شطدام بها

8082648081102133115154164انفجارات وحرائق

000000208099بيئة العمل

000002143234حادث جنائي

10739621051101411381267124612641311962حوادث الطريق

4492461847784420422347444713503552605104�شقوط الأ�شخا�س

2362246125762202219623692174204726032523�شقوط الأ�شياء

000000008999لم�س المواد ال�شاخنة اأو الباردة

349316258295274296257201217222مواد كيماويه

733615540520490509426410313217و�شائل النقل ومعدات الرفع

2417134914181805193620152204185816471589عوامل اأخرى

17487168991747416761163541764217296173601830017243المجموع الكلي
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جدول )57( أعداد حوادث العمل حسب النشاط االقتصادي 1999 - 2008

2008 199920002001200220032004200520062007الن�صاط القت�صادي

871088672728564556969الزراعة

8210777578717875764878977404712870566626ال�شناعة والتعدين

1758173217371623171717381777180819292009التجارة

3038251426452017150016061422189724102306الإن�شاءات

472489375453446479397329277205النقل

13212110110084859010011185المالية والم�شرفية

565729712709742899101199210371052ال�شياحة

3191338539033868411148195095501353664846خدمات اأخرى

34464444343436384545غير محدد

17487168991747416761163541764217296173601830017243المجموع

جدول )58( إجمالي أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب سبب التعويض 1999 - 2008

1999200020012002200320042005200620072008�صبب التعوي�س

9001142108183461212714312777101ال�شمول باأحكام قانون التقاعد المدني والع�شكري

320334403500438943185430717897221235914582مغادرة الموؤمن عليه غير الأردني نهائيًا

143223210126147180360435331253ح�شول الموؤمن عليه الأردني على جن�شية اأخرى

6582252745الحكم على الموؤمن عليه بال�شجن مدة ل تقل عن 5 �شنوات

3219356735763825419342494420440443084934اإنتهاء خدمة الموؤمن عليها ب�شبب الزواج، الترمل، الطالق

78710151629292854العزباء بعد �شن الخام�شة والأربعين

24234559272021111025ا�شتكمال �شرف تعوي�شات �شابقة

الوفاة اأو العجز الطبيعي اأو اإكمال �شن ال�شيخوخة دون 

ا�شتكمال ا�شتحقاق الراتب التقاعدي

1354149015311736144615741614174816371745

010611296590135215تداخل

412313251115386قرار مجل�س الإدارة

88609900996010990107841165513843165881892721920المجموع 



جدول )59( إجمالي قيم تعويض الدفعة الواحدة حسب سبب التعويض 1999 - 2008

)بالألف دينار(

2008 199920002001200220032004200520062007�صبب التعوي�س

504.4729.9696.1551.8346.0122.2236.9235.0129.2180.0ال�شمول باأحكام قانون التقاعد المدني والع�شكري

2752.53568.03555.73887.33915.14115.44575.16322.18084.010507.7مغادرة الموؤمن عليه غير الأردني نهائيًا

289.0393.9576.4219.1431.2360.9901.5762.9798.5740.5ح�شول الموؤمن عليه الأردني على جن�شية اأخرى

8.47.27.00.92.83.62.69.42.310.5الحكم على الموؤمن عليه بال�شجن مدة ل تقل عن 5 �شنوات

1973.82239.72211.12329.62825.52899.22818.02757.02938.83872.5اإنتهاء خدمة الموؤمن عليها ب�شبب الزواج، الترمل، الطالق

31.926.611.714.932.918.772.360.341.748.2العزباء بعد �شن الخام�شة والأربعين

8.214.130.628.372.04.55.33.211.311.6ا�شتكمال �شرف تعوي�شات �شابقة

الوفاة اأو العجز الطبيعي اأو اإكمال �شن ال�شيخوخة دون 

ا�شتكمال ا�شتحقاق الراتب التقاعدي

1583.11680.02493.73012.13059.72797.73367.33674.83578.14043.0

0.03.50.04.411.418.044.161.0131.8264.8تداخل

1.02.00.22.619.916.48.542.728.116.2قرار مجل�س الإدارة

7152.28664.99582.510051.010716.310356.512031.513928.615743.719695.0المجموع 

جدول )60( اإليرادات التأمينية حسب نوع اإليراد 1999 - 2008

)بالألف دينار(

2008 199920002001200220032004200520062007نــوع الإيـــراد

126,387132,603155,510181,594190,021214,437252,551304,557347,762427,248ا�شتراك ال�شيخوخة والعجز والوفاة

15,39216,32417,95220,18621,01223,82928,19633,97139,01347,609ا�شتراك اإ�شابات العمل واأمرا�س المهنة

1,6092,4513,6255,8157,69110,10713,32018,01923,37227,515ال�شتراك الختياري

8441,6842,2116,7297,1215,2167,3773,7662,4622,417اإيرادات �شم �شنوات الخدمة ال�شابقة

1764164331,0139757821,1381,3642,1242,344الإيرادات المختلفة

2,4779,1844,1996,1854,9895,0347,0957,3138,4579,484عوائد الن�شاط التاأميني 

145,058162,215182,497221,420231,712259,305309,562368,854423,020516,446المجموع )بعد طرح طوابع ال�صتراكات(
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جدول )61( النفقات العامة حسب نوع النفقة 1999   2008

)بالألف دينار(

1999200020012002200320042005200620072008نــوع النفقـــــة

66,56579,528113,756132,138153,668171,166196,542222,598260,666340,269النفقات التاأمينيةاأ.

56,19068,131101,102119,290139,835158,387181,754204,719239,885315,541رواتب التقاعد المتكررة 

1,8301,9072,5302,2792,3722,4652,6673,7993,6753,743نفقات تدفع مرة واحدة 

8,5459,49010,12410,56711,46010,31412,12014,08117,10620,985حالت الخروج دفعة واحدة 

7,3417,0007,76816,26311,44612,17316,14120,21922,06129,783النفقات الإدارية *ج.

 370,055***287,892***242,828**215,979**73,90686,528121,524148,401165,114183,339اإجمالي النفقات العامة

* م�شافًا اإليها ا�شتهالك الموجودات الثابتة.
** م�شافًا اإليها مكافاأة دعم المحروقات.

*** م�شافًا اإليها مكرمة جاللة الملك عيدية لمتقاعدي ال�شمان.

جدول )62( فائض المساهمات التأمينية 1999 - 2008

)بالألف دينار(

فائ�س الم�صاهمات التاأمينية *النفقات التاأمينية والإدارية الإيرادات التاأمينيةال�صنـة

1999145,05873,90671,152

2000162,21586,52875,687

2001182,497121,52460,973

2002221,420148,40173,019

2003231,712165,11466,598

2004259,305183,33975,966

2005309,562215,97993,583

2006368,854242,828125,701

2007423,020287,892134,929

 2008516,446370,055146,489

* م�شافًا اإليها اأو مطروحًا منها تعديالت �شنوات �شابقة.



جدول )63( توزيع الموجودات االستثمارية للمؤسسة حسب نوع االستثمار 2002 - 2008

)بالمليون دينار(

* 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 نوع ال�صتثمار

297.9 307.4 308.3 387.1 460.2 521.4 706.7  ودائع لدى البنوك

778.8 811.2 763.3 771.6 662.4 580.4 314.7  �شندات واإ�شناد قر�س

3134.9 2938.9 2141.6 2802.6 1252.7 683.0 476.9  اأ�شهم

385.9 494.2 255.0 106.9 31.6 49.7 38.8  اأرا�شي وعقارات

150.0 109.6 109.3 115.2 91.1 90.3 73.6  قرو�س

118.6 177.3 151.9 153.5 114.3 64.0 57.6 الموجودات الثابتة

114.3 85.0 75.5 61.2 42.0 67.9 75.0 اأخرى

4980.5 4923.4 3804.9 4398.1 2654.3 2056.8 1743.3 المجمـوع

* البيانات اأولية.
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عناوين اإلدارة 
العامة وفروع 

ومكاتب 
المؤسسة



داخـل المملكـة

الفاك�س�س.بالهاتفالعنـوان

06/550188092603106/5501888الإدارة العامة - �شاحية الح�شين/ �شارع مكة، بناية رقم 29

06/577704592603106/5777042مركز تكنولوجيا المعلومات - �شاحية الح�شين/ �شارع مكة، بناية رقم 6

06/550740092603106/5507428اإدارة التقاعد - �شاحية الح�شين/ �شارع مكة مقابل فرع عمان المركز، بناية رقم 12

06/550750592603106/5507507فرع عمان المركز - �شاحية الح�شين/ �شارع مكة

06/585381085114806/5853812فرع غرب عمان )اليوبيل( - الدوار ال�شابع، بجانب �شركة اأورانج، قرب ال�شيفوي

06/550749095051706/5507497فرع �صمال عمان - امتداد �شارع و�شفي التل، �شارع خليل ال�شالم، قرب اأرامك�س

06/487318134060406/4873597فرع �صرق عمان - ماركا ال�شمالية/ حي المزارع، قرب مثلث األبان حمودة

06/4129568-06/4129539فرع جنوب عمان - �شارع الحرية، خلف قيادة البادية بالقرب من دوار م�شت�شفى الحمايدة

06/42931002806/4028975فرع �صحاب - المدينة ال�شناعية، فوق مبنى البنك العربي

02/7274651219702/7250236فرع اربد - �شارع الملعب البلدي، قرب دائرة الجوازات العامة

02/73913479702/7391365فرع اليرموك - مدينة الح�شن ال�شناعية بالقرب من بنك الإ�شكان

03/23872235003/2387224فرع الكرك - �شارع الإ�شكان، �شاحية المرج قرب مديرية التنمية الجتماعية

05/355184197905/3553976فرع ال�صلط - �شارع اأني�س المع�شر، مقابل مبنى المحكمة، عمارة دبابنة

05/3992441106605/3992440فرع الزرقاء - �شارع ال�شيخ �شامل خلف �شارع ال�شعادة، قرب �شوق الدقم

03/2090280113003/2090294فرع العقبة - �شارع اأبو عبيدة، حي الد�شتور، مقابل محكمة بداية العقبة

02/623369723202/6233526فرع المفرق - �شارع البلدية، مجمع عربيات

03/224244619403/2243544مكتب ارتباط الطفيلة - حي الق�شر

03/213270613803/2132637مكتب ارتباط معان - �شارع فل�شطين، بالقرب من بنك الأردن

05/324471266805/3240559مكتب ارتباط ماأدبا - �شارع القد�س، غرب دوار المحافظة

02/642071814102/6422767مكتب ارتباط عجلون - طريق اربد، قرب مدر�شة الأميرة عائ�شة

02/635281648102/6352815مكتب ارتباط جر�س - �شارع الملك عبد اهلل، قرب دوار المنتزه



خـارج المملكـة

الفاك�س�س.بالهاتفالعنـوان

440072 1 966+-4880071 1 966+مكتب الريا�س - المملكة العربية ال�شعودية – الريا�س، �شفارة المملكة الأردنية الها�شمية

4449157 2 971+-4447100 2 971+مكتب اأبوظبي - الإمارات العربية المتحدة – اأبو ظبي، �شفارة المملكة الأردنية الها�شمية

3969330 4 971+-3969331 4 971+مكتب دبي - الإمارات العربية المتحدة – دبي، القن�شلية الأردنية
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