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العامة  للموؤ�س�سة  ال�سنوي  التقرير  اأقدم  اأن  ي�سرني 

موجزة  �سورة  يعطي  والذي  الإجتماعي  لل�سمان 

عن اأهم ن�ساطات وفعاليات الموؤ�س�سة خالل العام 

2009، هذا بالإ�سافة الى اإ�ستعرا�س مو�سع لأبرز 

موؤ�سراتها والتاأمينية على وجه الخ�سو�س، وتهدف 

اإتاحة  الى  التقرير  هذا  اإ�سدار  من  الموؤ�س�سة 

المجال اأمام كافة المعنيين بهذه الموؤ�س�سة الوطنية 

على  والتعرف  اأعمالها  �سير  تقدم  على  لالإطالع 

اإلتزامها  من  اإنطالقًا  وذلك  المختلفة  ن�ساطاتها 

بقيم ال�سفافية وال�سراكة مع كافة ال�سرائح المعنية 

بال�سمان الإجتماعي بما ي�سمل ذلك توفير البيانات 

الحكومية  للجهات  وخ�سو�سًا  الهامة  والمعلومات 

الدرا�سات  ومراكز  والباحثين  الحكومية  وغير 

باآخر  اأو  ب�سكل  ت�ستفيد  التي  الجهات  من  وغيرها 

منها.

وتبرز اأهم معالم اأداء الموؤ�س�سة خالل عام 2009 

في ارتفاع اأعداد الم�ستركين بن�سبة )6%( عن العام المن�سرم، حيث و�سل عددهم الى )835( األف موؤمن عليه، كما اأرتفع عدد المتقاعدين 

بن�سبة )7.9%( مقارنة بالعام ال�سابق لي�سل عددهم الى )118( األف متقاعد يتقا�سون رواتب تقاعدية تزيد قيمتها ال�سنوية عن )345( 

مليون دينار، في حين و�سلت قيمة اإجمالي المنافع الأخرى التي قدمتها الموؤ�س�سة للم�ستفيدين حوالي )30( مليون دينار.

ومن جانب اآخر ارتفعت اأعداد المن�ساآت المن�سوية تحت مظلة ال�سمان الإجتماعي لي�سل عددها مع نهاية عام 2009 اإلى )17.8( األف 

من�ساأة بن�سبة نمو بلغت )17.7%( عن العام ال�سابق. بالإ�سافة الى ذلك وا�سلت الموؤ�س�سة »م�سروع تو�سعة ال�سمول بال�سمان الإجتماعي 

للمن�ساآت التي يعمل بها اأقل من خم�سة اأ�سخا�س« لي�سمل محافظة اإربد، وكذلك التوا�سل مع المغتربين الأردنيين من خالل »م�سروع �سفير 

ال�سمان الإجتماعي«، وغيرها من الإنجازات التي يت�سمنها هذا التقرير.

ول ي�سعني هنا اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر والتقدير اإلى معالي وزير العمل رئي�س مجل�س اإدارة الموؤ�س�سة واأع�ساء المجل�س المحترمين على 

دعمهم المو�سول للموؤ�س�سة مقدرًا لزمالئي موظفي الموؤ�س�سة جهودهم المتوا�سلة في �سبيل التطور والإرتقاء باأداء الموؤ�س�سة. 

وفقنا اهلل جميعًا لخدمة ورفعة هذا الوطن تحت ظل مقام ح�سرة �ساحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني اإبن الح�سين حفظه اهلل ورعاه .

المديـر العـام

 الدكتـور عمـر الـرزاز

كلمـة املديـر العـام 
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جملس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة/ وزير العمل

من 2009/12/14 معالي الدكتور ابراهيم العمو�س 

لغاية 2009/12/9 معالي الدكتور غازي ال�سبيكات 

لغاية 2009/2/23 معالي ال�سيد با�سم خليل ال�سالم 

نائب رئيس مجلس اإلدارة/ المدير العام 
عطوفة الدكتور عمر الرزاز 

األعضـاء

اأمين عام وزارة العمل1

عطوفة الدكتور غازي �سبيكات

عطوفة ال�سيد مازن عودة

لغاية 2009/2/22

مـــــن 2008/5/26

اأمين عام وزارة ال�سحة2

عطوفة الدكتورة جانيت ميرزا 

عطوفة الدكتور �سيف اهلل اللوزي

لغاية 2009/6/2

مـــــن 2009/6/3

عطوفة ال�سيدة خلود ال�سقاف نائب محافظ البنك المركزي3

عطوفة ال�سيد عز الدين كناكريةاأمين عام وزارة المالية4

عطوفة الدكتور منت�سر العقلةاأمين عام وزارة ال�سناعة والتجارة5

ممثلو التحاد العام لنقابات العمال6

�سعادة ال�سيد مازن المعايطة

�سعادة ال�سيد جميل عبد الرحيم

�سعادة ال�سيد محمود المعايطة

�سعادة ال�سيد محمود الحياري

�سعادة ال�سيد بالل ملكاوي

�سعادة ال�سيد خالد الفناط�سة 

�سعادة ال�سيد اأحمد اأبو خ�سرة

لغاية 2009/5/1

لغاية 2009/5/1

لغاية 2009/5/1

مـــــن 2009/5/1

مـــــن 2009/5/1

مـــــن 2009/5/1

ممثلو غرفة �سناعة الأردن7

�سعادة ال�سيد محمد العبدالالت

�سعادة ال�سيد زياد الحم�سي 

ممثلو غرفة تجارة الأردن8

�سعادة ال�سيد عالء الدين ديرانية

�سعادة ال�سيد عبد ال�سالم ذيابات

�سعادة ال�سيد عبداهلل �سالح

لغاية 2009/11/1

مـــــن 2009/11/1
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الهيكل التنظيمي للمؤسسة
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رؤيتنا 

بالريادة في الخدمة والحماية  يت�سم  �سمان اجتماعي �سامل للجميع 

وال�ستدامة.

رسالتنا
معًا لتحقيق الحماية الجتماعية والتنمية القت�سادية.

قيمنا
الحترام. 	•

المهنية. 	•
النزاهة. 	•

الم�سداقية. 	•

الفريق. روح  	•
ال�سراكة. 	•





املؤشـرات 
االقتصاديـة والدميوغرافيـة
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أواًل: املؤشرات االقتصادية

تعر�س القت�ساد الأردني وكغيره من اقت�ساديات دول المنطقة وباقي دول العالم خالل العام 2009 اإلى العديد من التحديات وال�سعوبات 

تمثلت ب�سكل اأ�سا�سي في تراجع م�ستويات الطلب العالمي مدفوعة بتداعيات الأزمة القت�سادية العالمية التي بداأت في الظهور في العام 

2008. وعلى الرغم من ذلك، فقد تمكن القت�ساد الأردني من تخطي هذه التحديات وت�سجيل معدل نمو اقت�سادي معتدل يفوق معدل نمو 

القت�ساد العالمي لعام 2009، هذا بالإ�سافة اإلى الرتقاء ببع�س الموؤ�سرات القت�سادية الهامة ومنها:

)9349.8( مليون دينار عام 2008 اإلى )9607.3( عام 2009 وبمعدل نمو  الثابتة من  ال�سوق  باأ�سعار  المحلي الإجمالي  الناتج  ارتفاع  	•
بلغت ن�سبته )%2.8( .

�سكل )1(

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الثابت 2009-2006

)2,574( دينار عام 2008 اإلى )2,720( دينار عام 2009 وبمعدل نمو  من  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد  ن�سيب  معدل  ارتفاع  	•
بلغ )%5.7(.

)13.9%( عام 2008 لي�سل اإلى )0.7-%( عام 2009 ويعزى ذلك اإلى انخفا�س الأ�سعار العالمية لل�سلع  الت�سخم من  انخفا�س معدل  	•
الأ�سا�سية و�سعف الطلب المحلي.

من)5084.4-( مليون دينار اإلى )4353.7-( مليون دينار وبمعدل  )%14.4(. التجاري  الميزان  عجز  انخفا�س  	•

هذا وقد �ساهمت ال�سيا�سات القت�سادية الكلية والقطاعية والإجراءات التو�سعية لل�سيا�سات النقدية التي اتخذتها الحكومة  خالل 

عام 2009، في التخفيف من حدة تاأثر القت�ساد الوطني بتداعيات الأزمة المالية والقت�سادية العالمية.

وفيما يلي ا�ستعرا�س لأهم الموؤ�سرات القت�سادية لعامي 2008 و 2009:

العامة. الإح�ساءات  دائرة  •الم�سدر: 

2006 2007 2008 2009

%

0

2

4

6

8

10
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جدول )1(

الموؤ�سرات القت�سادية للفترة 2009-2008

معدل النمو )%(20082009الموؤ�سر

15,05716,2668.0الناتج المحلي الإجمالي باأ�سعار ال�سوق الجارية )مليون دينار(

--7.82.8معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي باأ�سعار ال�سوق الثابتة )%(

2,5742,7205.7متو�سط ن�سيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي )دينار(

19.4-4,4313,573ال�سادرات الوطنية )مليون دينار(

--29.421.9ن�سبة ال�سادرات اإلى الناتج المحلي الإجمالي)%(

17.1-12,0619,994الم�ستوردات )مليون دينار(

--80.161.4ن�سبة الم�ستوردات  اإلى الناتج المحلي الإجمالي )%(

1.2-2,2422,214حوالت العاملين في الخارج )مليون دينار(

--14.913.6حوالت العاملين في الخارج من الناتج المحلي الإجمالي )%(

5,4907,71340.5الحتياطيات من العمالت الأجنبية )مليون دينار(

--6.28.1الحتياطيات من العمالت الأجنبية وتغطيتها للم�ستوردات )بالأ�سهر(

24.6-5,6334,519ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر )مليون دينار(

--5.5-10.3-الح�ساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي )%(

مختلفة. اأعداد  ال�سهرية،  الإح�سائية  الن�سرة  المركزي/  البنك  •	الم�سدر، 

ثانيًا: املؤشـرات الدميوغرافيـة
اإلحصاءات السكانيـة:

2009 لي�سل اإلى )5.980( مليون ن�سمة، بمعدل نمو �سنوي بلغ )2.2%( عن العام ال�سابق.  عام  في  المملكة  �سكان  عدد  ارتفع  	•
2009 )51.5%(، في حين بلغت ن�سبتها لالإناث )%48.5(.  لعام  لل�سكان  الكلي  المجموع  من  الذكور  ن�سبة  متو�سط  بلغ  	•

)دون 15 عامًا( اإلى )36.6%( في عام  ال�سن  �سغار  ال�سكان  ن�سبة  انخف�ست  حيث  تغيرًا  الأردني  للمجتمع  العمرية  التركيبة  �سهدت  	•
2009 مقارنة مع )37.3%( في عام 2008. 

2009 اإذ بلغ المعدل للذكور )71.6( �سنة اأما لالإناث  لعام  هو  كما  والإناث   الذكور  من  لكل  الولدة  عند  الحياة  توقع  معدل  بقي  	•
)73.0( �سنة. 

إحصـاءات قـوة العمـل:
2009 حوالي )1.328( مليون عامل، وبمعدل نمو بلغ )4.0%( مقارنة مع عام 2008 والتي  قّدر عدد الم�ستغلين من الأردنيين في عام  	•

قدر فيها عددهم بـ )1.277( مليون عامل.

2009، بلغ عدد العمالة الوافدة في �سوق العمل الأردني والحا�سلة على ت�ساريح عمل )335.7( األف عامل، )73.4%( منهم  عام  في  	•
عمالة عربية.

عام 2008 )12.7%( لي�سل اإلى )12.9%( في عام 2009. في  بلغ  حيث  ال�سابقين  العامين  خالل  ارتفع  فقد  البطالة،  لمعدل  بالن�سبة  اأما  	•
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)1.8( مليون عامل في عام  اإلى  2008 لي�سل  )1.7( في عام  من  اأردنيين(  وغير  )اأردنيين  المملكة  في  العمل  قوة  اإجمالي  ارتفع  	•
.2009

الخم�سة عمال  المن�ساآت دون  �سملت  التي  بال�سمان  ال�سمول  وتو�سعة  المملكة  والم�ستغلين في  العاملة  القوى  زيادة حجم  	ترافق مع  	•
اأن كانت ن�سبة الم�سمولين تحت مظلة ال�سمان الجتماعي حوالي)49.9%( من  ات�ساع نطاق تغطية ال�سمان الجتماعي لهم، فبعد 

الم�ستغلين عام 2008 ارتفعت لت�سل اإلى )50.2%( في عام 2009، وهذه الن�سبة انعك�ست بدورها على ن�سبة الم�سمولين من قوة العمل 

والتي و�سلت اإلى )44.9%( في عام 2009 مقارنة مع )44.6%( في عام 2008.

�سكل )2(

ن�سبة الموؤمن عليهم اإلى حجم قوة العمل والم�ستغلين
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اإلدارة
 والتطويـر املؤسسـي
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أواًل: حمور املوارد البشرية

الكـادر الوظيفـي:
بلغ عدد الموظفين العاملين في الموؤ�س�سة )1237( موظفًا وموظفة في نهاية عام 2009، �سكل الذكور منهم ما ن�سبته )%63.5(. 

هذا وتتمتع كوادر الموؤ�س�سة بخبرات طويلة في كافة المجالت التاأمينية والإدارية، حيث بلغت ن�سبة الموظفين الذين خدموا في الموؤ�س�سة 

لأكثر من 10 �سنوات ما ن�سبته )59%( من اإجمالي عدد الموظفين. اأما بالن�سبة اإلى الموؤهل العلمي، في�سكل الموظفون الحا�سلون على 

درجة البكالوريو�س الن�سبة الأعلى )48.4%( من اإجمالي عدد الموظفين، في حين تبلغ ن�سبة الموظفين الحا�سلين على �سهادات عليا ما 

ن�سبته )8.2%(. ويبين ال�سكل رقم )3( التوزيع الن�سبي للموظفين ح�سب الجن�س والموؤهل العلمي.

�سكل )3(

التوزيع الن�سبي لموظفي الموؤ�س�سة ح�سب الجن�س والموؤهل العلمي لعام 2009

تدريـب وتأهيـل الموظفيـن:
انطالقًا من الهدف ال�ستراتيجي المت�سمن رفع م�ستوى الأداء الموؤ�س�سي والفردي عن طريق التعلم والتطور الم�ستمر، اعتمدت مديرية 

التدريب في اإدارة الموارد الب�سرية خطة تدريب �سنوية بناًء على بطاقات الو�سف الوظيفي للعاملين في الموؤ�س�سة لتطوير وتعزيز قدراتهم 

على النحو الذي يرتقي بم�ستوى خدمات الموؤ�س�سة ور�سا متلقي الخدمة. فخالل عام 2009 وكما يبين من الجدول اأدناه بلغ عدد الموظفين 

الذين �ساركوا بدورات تدريبية داخل وخارج المملكة )2668( موظفا اأي بمتو�سط يزيد عن دورتين لكل موظف.
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جدول )1(

الدورات التدريبية في عام 2009

عـدد الم�ساركيـنعـدد الـدوراتنــوع التدريــب

30117دورات خارجية

35150دورات داخلية

)In House Training( دورات داخل المركز التدريبي في الموؤ�س�سة

611040   - البرامج التاأمينية

761361   - برامج المهارات الإدارية والفنية

2022668المجمــوع 

وقد �سكلت ن�سبة البرامج التدريبية التي عقدت في المركز التدريبي للموؤ�س�سة )In House Training( )%67.8( من اإجمالي البرامج 

التدريبية لعام 2009، حيث بلغت ن�سبة البرامج التدريبية التاأمينية )%44.5( من اإجمالي البرامج التخ�س�سية الداخلية، اأما البرامج 

المتخ�س�سة في مجال المهارات الإدارية والفنية فبلغت ن�سبتها )%55.5( منها عام 2009.

  

اأن الموؤ�س�سة قامت باإطالق ا�سم المرحوم »ع�سام العجلوني« على مركزها التدريبي لي�سبح ا�سمه  ومن الجدير ذكره في هذا المجال 

)مركز ع�سام العجلوني للتدريب( وذلك تكريمًا له كاأول رئي�س لمجل�س اإدارة الموؤ�س�سة وتقديرًا لجهوده ودوره في اإخراج فكرة ال�سمان 

الجتماعي وخدمة الموؤ�س�سة ودعم اأهدافها في المراحل الأولى من تاأ�سي�سها.

ثانيًا: حمور التخطيط االسرتاتيجي  

تم اإطالق الخطة الإ�ستراتيجية للموؤ�س�سة لالأعوام )2009-2011( والتي جاءت في اإطار �سعي الموؤ�س�سة نحو المزيد من التقدم والتطور 

وا�ستراتيجيات  اأهداف  اإلى  الموؤ�س�سة  غايات  ترجمت  وقد   .2005 عام  في  اإطالقها  تم  التي  الإ�ستراتيجية  لخطتها  وتحديثًا  وا�ستكماًل 

ومبادرات )م�ساريع( والتي بُمجملها توفر خطة طريق وا�سحة ومحددة الأولويات والم�سوؤوليات لتحقيق هذه الغايات. هذا واأخذت الخطة 

القّوة  للموؤ�س�سة )نقاط  البيئة الخارجية )الفر�س والتهديدات( والو�سع الداخلي  اإعدادها بعين العتبار الأجندة الوطنية وطبيعة  عند 

وال�سعف(، بالإ�سافة اإلى م�ساركة فّعالة من جميع اإدارات وفروع الموؤ�س�سة من خالل عدة ور�سات عمل ت�سّمنت نقا�سات متعمقة ومنهجية 

في هذا المجال. هذا وقد انطلقت الخطة الإ�ستراتيجية للموؤ�س�سة لت�ستمل على ثالثة اأهداف ا�ستراتيجية رئي�سية وهي:

التاأميني. النظام  ديمومة  و�سمان  الجتماعية  الحماية  نطاق  تو�سيع  	•
عاليـة. بمهنيـة  تت�سـم  بهـا  يحتـذى  متميـّزة  خدمـة  تقديـم  	•

الم�ستمـر. والتطـّور  التعّلـم  طريـق  عن  والفـردي  الموؤ�س�سي  الأداء  م�ستـوى  رفـع  	•
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ثالثًا: حمور املبادرات واإلجنازات املؤسسية

تعديـل قانـون الضمـان االجتماعـي:
كخطوة اأولى باتجاه اإ�سالح النظام التاأميني لل�سمان الجتماعي وتعزيز الديمومة المالية للموؤ�س�سة، تم اإقرار قانون موؤقت معدل لقانون 

ال�سمان الجتماعي قانون رقم )26( ل�سنة 2009 والذي تم ن�سره في الجريدة الر�سمية بتاريخ 2009/10/15 عدد رقم )4991(، لي�ستمل 

على التعديالت التالية:

و�سع �سقف لالأجر الخا�سع لالقتطاع وهو )5000( دينار .  .1

تاريخ  بعد  مرة  لأول  القانون  لأحكام  يخ�سعون  الذين  عليهم  الموؤمن  على  �سريانه  عدم  خالل  من  المبكر  التقاعد  من  الحد   .2

.2009/10/6

اإلغاء الفقرة ) هـ ( من المادة )43( المتعلقة بو�سع قيد يحد من التحايل برفع الأجر خالل ال�سنتين الأخيرتين قبل التقاعد.   .3

توسعة الشمول في المحافظات وخارج حدود الوطن »سفير الضمان«:
ان�سجامًا مع توجيهات جاللة الملك عبد اهلل الثاني حفظه اهلل ورعاه بتو�سيع مظلة الحماية الجتماعية و�سمول جميع الأردنيين بمظلة 

التاأميني«،  النظام  ديمومة  الجتماعية و�سمان  الحماية  »تو�سيع نطاق  والمتمثل في  ال�ستراتيجي  للهدف  وتحقيقًا  الجتماعي،  ال�سمان 

وا�سلت الموؤ�س�سة تنفيذ م�سروع تو�سعة ال�سمول بمحوريه: التو�سع الجغرافي )محافظات( من خالل �سمول العاملين في المن�ساآت التي 

ت�ستخدم عاماًل فاأكثر، والتو�سع خارج حدود الوطن )�سفير ال�سمان( من خالل تحفيز النت�ساب الختياري للمغتربين الأردنيين، وفيما 

يلي ا�ستعرا�س لأبرز ن�ساطات الموؤ�س�سة في هذا المجال:

1. تو�سعة ال�سمول في المحافظات:

ا�ستكملت الموؤ�س�سة بحلول �سهر تموز من عام 2009 محطتها الأولى في م�سروع تو�سعة ال�سمول لي�سمل منطقة �سلطة العقبة القت�سادية 

الخا�سة والتي تم اإطالقها في ت�سرين اأول من عام 2008، حيث تمخ�س عن هذه المرحلة �سمول )1283( من�ساأة. وكانت المحطة الثانية 

في م�سيرة ال�سمول في لواء ق�سبة اإربد والتي بداأت في 2009/11/1، حيث تم �سمول )3132( من�ساأة حتى نهاية العام 2009. وقد عملت 

الموؤ�س�سة على تب�سيط اإجراءات ال�سمول وتدريب كادر متخ�س�س على اإجراءات ال�سمول الجديدة.

2. �سفير ال�سمان:

للو�سول اإلى المغتربين الأردنيين العاملين خارج المملكة ولت�سهيل �سمولهم اختياريًا بمظلة ال�سمان الجتماعي، قامت الموؤ�س�سة خالل 

عام 2009 بفتح نوافذ جديدة لل�سمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خالل »�سفير ال�سمان« وهو فرع �سمان اجتماعي 

متنقل. وقد قامت الموؤ�س�سة بالتعاون مع البنك العربي بافتتاح نوافذ لل�سمان في كافة فروعه بدولة الإمارات حيث تم تدريب موظفي 

البنك على اإجراءات ال�ستراك الختياري و�سروطه والنماذج الم�ستخدمة بحيث تتولى نوافذ ال�سمان في البنك ا�ستقبال طلبات ال�ستراك 

الختياري من قبل المغتربين.

هذا وتعتبر دولة الإمارات ثاني محطة من محطات �سفير ال�سمان والتي بداأت بدولة الكويت في عام 2008، كما تعزم الموؤ�س�سة خالل 

العام القادم على فتح نوافذ جديدة في كل من قطر والبحرين و�سلطنة عمان.

الخدمـات الفنيـة واإللكترونيـة:
في �سبيل تح�سين الخدمات التي تقدمها الموؤ�س�سة  بما يلبي تطلعات متلقي الخدمة وتوفير الوقت والجهد والمال المترتب عليهم، قام 

مركز تكنولوجيا المعلومات في الموؤ�س�سة خالل عام 2009 بمجموعة من التدابير والإجراءات التي ت�سب في هذا المجال والتي يمكن 

اإنجاز اأهمها بما يلي:
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.PDA الم�سغر  الميداني  الحا�سوب  كجهاز  حديثة   الكترونية  بو�سائل  ال�سمول  تو�سعة  م�سروع  دعم  	•
معان،  اإربد،  )فرع  لعملها  الالزمة  والأجهزة  المعلومات  �سبكة  تجهيز  خالل  من  الجديدة  الفروع  وت�سغيل  تجهيز  م�سروع  دعم  	•

العقبة(.

ا�ستخدامها: على  الفروع  وتدريب  التالية  الأنظمة  ا�ستحداث  	•
نظام ال�سكاوي والقتراحات.  .1

نظام الملفات.  .2

منها: الأنظمة  من  العديد  تحديث  	•
نظام طلب اآلي لإعادة توزيع الراتب التقاعدي.  .1

نظام الراتب ال�سريع.  .2

�سا�سة اإدخال بيانات المتقاعد ال�سخ�سية.  .3

دمج �سا�سات ال�ستف�سار لنظام التقاعد ب�سا�سة ا�ستف�سار واحدة.  .4

تعديل جميع الأنظمة وو�سع الحماية الالزمة وا�ستخراج التقارير المطلوبة لكي تتوافق مع عمل الفرق في الفروع .  .5

.)ISIC( التعديل على نظام ال�سجل لم�سروع ت�سنيف القطاعات القت�سادية وفقًا للمعايير الدولية  .6

)ال�ستراك الآلي، ال�ستراك الختياري، اإعادة تعوي�س الدفعة الواحدة، �سم مدد الخدمة  ربط الأنظمة الفرعية بنظام الأ�ستاذ العام  	•
ال�سابقة(.

.)Portal البورتل( الداخلية  اللكترونية  الموؤ�س�سة  بوابة  تحديث  	•
مرئي  محتوى  واإ�سافة  الملكية،  والمبادرات  ال�سمول  تو�سعة  بم�سروع  خا�سة  �سفحة  باإظهار  للموؤ�س�سة  اللكتروني  الموقع  تحديث  	•

وم�سموع.

النافـذة الهاتفيــة:
على  الإجابة  تم  �سهريًا،   )3668( بمعدل  اأي   ،2009 عام  خالل  هاتفية  مكالمة   )44021( للموؤ�س�سة  المجانية  الهاتفية  النافذة  تلقت 

)42257( منها ب�سكل مبا�سر، في حين تم التعامل مع المتبقي منها من خالل العودة اإلى البريد ال�سوتي لالإجابة على ال�ستف�سار. ومن 

الجدير ذكره، اأن الموؤ�س�سة تقوم بتقديم خدمات النافذة الهاتفية من خالل مركز الت�سال الوطني )برنامج الحكومة اللكترونية( على 

الرقم المجاني )080022025( حيث تتيح لجمهور الموؤ�س�سة الت�سال من اأي هاتف اأر�سي ومن داخل المملكة فقط للرد على اأ�سئلتهم 

وا�ستف�ساراتهم، وكذلك ت�ستقبل مكالمات الموؤمن عليهم والمواطنين من داخل المملكة اأو خارجها ومن الهواتف النقالة اأو الأر�سية على 

الرقم )065008080(.

صنـدوق الشكـاوى واالقتراحـات:
تلقت الموؤ�س�سة من خالل �سندوق ال�سكاوى والقتراحات في عام 2009 )696( �سكوى تتعلق معظمها في الإبالغ عن حالت عدم اللتزام 

باأحكام قانون ال�سمان الجتماعي والتهرب من ال�سمول على وجه الخ�سو�س، حيث تم تحويل جميع ال�سكاوى الواردة اإلى اإدارات وفروع 

الموؤ�س�سة كل ح�سب اخت�سا�سه لمعالجتها ومتابعتها من قبل مديرية عالقات الم�ستركين في الموؤ�س�سة.

اإدارات فروع الموؤ�س�سة للمراجعين لت�سبح حتى ال�ساعة  اإعادة النظر في �ساعات ا�ستقبال  كما تم وبناًء على اقتراحات متلقي الخدمة 

الثالثة والن�سف بدًل من ال�ساعة الثانية ظهرًا، بالإ�سافة اإلى توفير بع�س الخدمات ال�سرورية في مختلف اإدارات فروع ومكاتب الموؤ�س�سة 

للمراجعين )مياه ال�سرب، الن�سرات التاأمينية واللوحات الإر�سادية(.    

تبسيـط اإلجـراءات واإلرتقاء بمستوى الخدمات:
اإجراءات العمل والرتقاء بم�ستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، وتحقيقًا لذلك قامت  تولي الموؤ�س�سة اهتمامًا خا�سًا في تب�سيط 

الموؤ�س�سة خالل عام 2009 بالإجراءات التالية:
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دعوة المن�ساآت الخا�سعة لأحكام القانون والتي يعمل فيها )50( عاماًل فاأكثر اإلى تزويدها برواتب الموؤمن عليهم ب�سكل اآلي بما ي�سمن   .1

�سرعة اإر�سال البيانات ودقتها وبالتالي اإمكانية ت�سوية حقوقهم م�ستقباًل بكل �سهولة ودقة وي�سر.

اإر�سال ك�سف البيانات الأ�سا�سية للموؤمن عليهم والذي يت�سمن بياناتهم الأ�سا�سية ورواتبهم الخا�سعة لمراجعتها والتاأكد من �سحتها.  .2

اإ�سدار دليل متلقي الخدمة بهدف اإطالع جمهور الموؤ�س�سة على الحقوق والمزايا وكيفية ا�ستفادتهم من خدمات الموؤ�س�سة.  .3

اإلغاء العمل بال�ستمارة رقم )1( والتي كانت تت�سمن المعلومات الأ�سا�سية للموؤمن عليهم، واإلغاء ملحق ا�ستمارة ال�ستراكات رقم )3(   .4

والتي كانت تت�سمن اأ�سماء العاملين الجدد والقدماء ورواتبهم الخا�سعة لالقتطاع، وتم ال�ستعا�سة عنهما بالك�سف المالي لال�ستراكات 

ال�سهرية الذي يت�سمن جميع المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالموؤمن عليهم.

الصحـة والسالمـة المهنيـة:
للوقوف على م�سببات اإ�سابات العمل واإتخاذ ال�سبل الالزمة للحد منها، قامت الموؤ�س�سة بتنظيم زيارات ميدانية اإلى المن�ساآت التي ترتفع 

فيها معدلت الإ�سابة والتاأكد من مدى التزامها بتطبيق معايير ال�سالمة وال�سحة المهنية. 

كما تم خالل عام 2009 ا�ستقبال التر�سيحات لجائزة التميز في ال�سالمة وال�سحة المهنية وتم اإعالن اأ�سماء الفائزين خالل حفل تكريمي 

تم تنظيمه لهذه الغاية،حيث حظي بالجوائز كل من المن�ساآت التالية:

اأوًل: الجائزة التقديرية للمن�ساآت:

- �سركة ميناء حاويات العقبة.  

- �سركة برومين الأردن.  

- �سركة كراون ال�سرق ل�سناعة العبوات.  

ثانياً:الجائزة الت�سجيعية للمن�ساآت:

- �سركة م�ست�سفى الأطباء التخ�س�سي.  

- لفارج ال�سمنت الأردنية – الر�سادية.  

- �سركة تعبئة كوكا كول الأردنية.  

- �سركة الأعمال الدولية ل�سناعة المالب�س.  

- �سركة العقبة للتو�سيب.  

- �سركة البوتا�س العربية.  

- ال�سركة المثالية للطباعة.  

- ال�سركة الأردنية البريطانية لكيماويات البناء )فو�سروك(.  

ثالثاً: الجائزة الت�سجيعية على م�ستوى الأفراد:

ال�سيد ريا�س يو�سف علي في مجال التدريب ون�سر ثقافة ال�سالمة وال�سحة المهنية للعاملين في �سركة كراون ال�سرق ل�سناعة العبوات.  

المبانـي والخدمـات:
تاأكيدًا على اللتزام التام بالئحة متلقي الخدمة بتوفير الخدمة وفق معايير الجودة الالزمة لتلبية احتياجاتهم، يتم العمل على تهيئة مباني 

الموؤ�س�سة على النحو الذي ي�سهل ويراعي ظروف متلقي الخدمة �سواء كان ذلك بالنتقال اإلى مباني جديدة اأو باإفتتاح فروع جديدة. ففي 

عام 2009، تم نقل كل من فرع �سمال عمان واإربد اإلى موقعهما الجديد، وتم اإنجاز ما ن�سبته 70%من مبنى اإدارة فرع �سرق عمان الجديد، 

والنتهاء من اأعمال مباني اإدارة فرع معان و�سحاب الجديدين، اإ�سافة اإلى �سيانة وتحديث لإدارة فرع الكرك وماأدبا وعمان المركز، وتم 

تزويد عدد من اإدارات الفروع بنظام الدور، وربط عدد منها مع مكتب متابعة  وتقييم الأداء الموؤ�س�سي.
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جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز األداء الحكومي والشفافية
الدورة الرابعة 2009/2008

جاءت جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتجذير ثقافة التميز واإحداث نقلة نوعية في الأداء، حيث توفر مرجعية اإر�سادية واأ�س�سًا معيارية لقيا�س 

اأدائه،  الحكومي والرتقاء بم�ستوى  القطاع  ولت�ساهم في تطوير  المملكة،  الحكومية في  والجهات  الدوائر  اأداء  والتطور في  التقدم  مدى 

والتخطيط  التنمية  اإلى دعم برامج  اإ�سافة  الحكومية،  والموؤ�س�سات  الدوائر  وال�سفافية في كافة  والجودة  والإبداع  التميز  ون�سر مفاهيم 

التميز وتتويج الجهود في  الم�ساركة في الجائزة على تحقيق �سبل ومقومات  الموؤ�س�سة منذ بداية  ال�ستراتيجي فيها. وقد عملت وتعمل 

المناف�سة على الجائزة وعلى ال�ستفادة من كافة محاور الجائزة في الرتقاء والتميز بالأداء الموؤ�س�سي. 

الإداري  الموظف  الم�ستركين على جائزة  العامة وعالقات  العالقات  المجالي مدير مديرية  ال�سيد �سامان  الموؤ�س�سة  وقد ح�سل مر�سح 

الفني المتميز عن الدورة الرابعة 2009/2008.

المساهمـة فـي المبـادرات الملكيـة:
اإيمانًا منها باأهمية تحقيق الروؤى الملكية ال�سامية والمتمثلة في تح�سين ظروف وم�ستوى معي�سة المواطنين، �ساركت الموؤ�س�سة في عام 

2009 وزارة العمل في تنفيذ مبادرتي دعم ت�سغيل الأردنيين المتعطلين وعمال الزراعة واللتين اأطلقهما جاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ا�ستراكات  بموجبها جزءًا من  الحكومة  تتحمل  والتي  المبادرتين  الت�سجيل لال�ستفادة من  باب  بفتح  الموؤ�س�سة  حفظه اهلل، حيث قامت 

ال�سمان الجتماعي المترتبة على ت�سغيل اأول )20( األف اأردني متعطل عن العمل يقل تح�سيله العلمي عن الثانوية العامة، وعن العمالة 

الأردنية العاملة في القطاع الزراعي.

قاعـــدة البيانــات العلميـــة:
في خطوة هي الأولى من نوعها نحو اإثراء المعرفة لأكبر �سريحة ممكنة من الموظفين، قامت الموؤ�س�سة في منت�سف عام 2009 بالإ�ستراك 

ت�ستمل على  والتي  اللكترونية  للدوريات  المعلومات  وا�سعة من قواعد  والتي تحتوي على مجموعة  الإلكترونية  البيانات  اإحدى قواعد  مع 

الدوريات والمجالت العالمية المتخ�س�سة وتقارير وموؤ�سرات اقت�سادية واجتماعية عن مختلف دول العالم. وقد تم خالل عام 2009 اإجراء 

)2372( بحث في قاعدة البيانات من قبل الموظفين، وتم تنزيل )502( مو�سوعًا ب�سكل ن�سو�س كاملة و )260( على �سكل ملخ�سات.

تكريم متقاعدات الضمان االجتماعي:
تقديرًا للمراأة العاملة واأهمية مكانتها في �سوق العمل، قامت الموؤ�س�سة بتكريم )32( من المتقاعدات وجوبيًا ممن اأم�سين �سنوات طويلة 

في العمل. وجاء تكريمهن �سمن حفل اأقامته الموؤ�س�سة تم فيه اإبراز المزايا الممنوحة للمراأة والواردة في القانون الجديد والتي يقع في 

طليعتها ا�ستحداث نافذة جديدة لتاأمين الأمومة. كما واأكدت الموؤ�س�سة خالل الحفل �سعيها لإقامة عالقات �سراكة وتكامل مع المنظمات 

الممثلة للحركة الن�سائية الأردنية في المجتمع المدني.

نشاطات المؤسســة الداخليــة:
خالل احتفالها ال�سنوي الذي ح�سره ما يقارب )300( موظف وعدد من اأع�ساء مجل�س الإدارة، قامت الموؤ�س�سة بتكريم الموظفين الذين 

اأم�سوا )10( �سنوات و )25( �سنة في الخدمة والبالغ عددهم )28( موظفًا وموظفة، كما �سمل تكريم الموظفين الذين تقاعدوا خالل عام 

2009 والبالغ عددهم )10( متقاعدين.

المسؤوليــــة االجتماعيــــة:
الأن�سطة  من  عدد  وتنفيذ  الم�ساريع  من  عدد  باإطالق   2009 عام  خالل  قامت  الجتماعية،  بم�سوؤولياتها  الموؤ�س�سة  اإلتزام  على  تاأكيدًا 

الداعمة في هذا المجال والتي يمكن تلخي�س اأبرزها بما يلي:
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1. م�سروع »نحو �سمان اأخ�سر«

تم اإطالق هذا الم�سروع في عام 2009، ليت�سمن مجموعة وا�سعة من الإجراءات  والتدابير البيئية وتطبيقها على مرافق مبنى الإدارة 

العامة بهدف وقف ا�ستنزاف الموارد الطبيعية وتحويل مبنى الإدارة العامة اإلى مبنى اأخ�سر �سديق للبيئة.

ومن الجدير ذكره في هذا ال�سياق اأن المباني الخ�سراء ال�سديقة للبيئة هي المباني التي ت�ستهلك اأقل كمية من المياه والطاقة والوقود وتنتج 

اأقل كمية من المخلفات التي يمكن تدويرها، ول تنح�سر فوائد الأبنية الخ�سراء بالناحية البيئية فقط بل تمتد اإلى التوفير القت�سادي 

والنعكا�سات ال�سحية على الإن�سان من خالل توفير بيئة عمل �سحية للموظفين لتح�سين ر�ساهم واإنتاجيتهم والذي �سينعك�س بالمح�سلة 

على زيادة ر�سا متلقي الخدمة من الموؤ�س�سة.

2. م�سروع اإدراج وماأ�س�سة النوع الجتماعي:

في �سياق توجهها نحو �سمان اأعلى م�ستويات العدالة والم�ساواة بين الموظفين على اأ�سا�س النوع الجتماعي )Gender(، اأطلقت الموؤ�س�سة 

عملها  ومجالت  م�ستويات  كافة  في   )Gender Mainstreaming( الجتماعي  النوع  وماأ�س�سة  اإدراج  من  تمكينها  اإلى  يهدف  م�سروعًا 

الت�سريعية والإدارية والتاأمينية والمالية، حيث تم ت�سكيل فريق عمل لهذه الغاية وتدريبه في مجال النوع الجتماعي كما وتم اإجراء درا�سة 

بعنوان »التحليل الموؤ�س�سي من منظور النوع الجتماعي« واإعداد تقرير تحليلي لحالت �سرف تعوي�س الدفعة الواحدة بين الموؤمن عليهن 

الأردنيات. وي�ستند هذا الم�سروع في المقام الأول اإلى الد�ستور الأردني الذي ن�س في مادته رقم )6/اأ( على اأن »الأردنيون اأمام القانون 

�سواء ل تمييز بينهم في الحقوق والواجبات واإن اختلفوا في العرق اأو اللغة اأو الدين«.

   

3. تمويل ودعم الم�ساريع الإنتاجية ال�سغيرة والمتو�سطة لمتقاعدي ال�سمان   الجتماعي:

بهدف توفير حياة كريمة لمتقاعديها ولأفراد اأ�سرهم وتح�سين ظروفهم المعي�سية في مجتمعاتهم المحلية، قامت الموؤ�س�سة بتخ�سي�س 

الإنتاجية  الم�ساريع  تمويل  بعملية  والت�سغيل  التنمية  وتفوي�س �سندوق  ال�سمان  لمتقاعدي  اإقرا�سها  يتم  دورية من موازنتها  مالية  مبالغ 

ال�سغيرة والمتو�سطة لمتقاعدي ال�سمان اأو ذويهم.

4. تقديم الدعم للموؤ�س�سات التعليمية والثقافية والجتماعية:

دعم موؤ�س�سات التعليم العالي من خالل تدريب )44( طالبًا من طلبة الجامعات والكليات والمراكز المتخ�س�سة في مختلف اإدارات   -

الموؤ�س�سة.

-  تقديم منح درا�سية لـ )165( طالبًا وطالبة من اأبناء العمال و)65( طالب وطالبة من اأبناء الموظفين للدرا�سة في الجامعات بمختلف 

التخ�س�سات. 

ال�ستراك ال�سنوي في منتدى الفكر العربي.  -

اإقامة حملتين للتبرع بالدم بالتن�سيق مع بنك الدم الوطني.  -

رابعًا: محـور التعـاون الدولـي
ي�سلط هذا الجزء من التقرير ال�سوء على اأن�سطة الموؤ�س�سة على ال�سعيد الدولي خالل العام 2009. وفي هذا ال�سياق، عملت الموؤ�س�سة 

الإ�ستراتيجية،  م�ساريعها  يخدم عدد من  الذي  النحو  وا�ستخدمها على  الناجحة  الدولية  التجارب  نقل  في  الدولي  توظيف ذراعها  على 

ف�ساًل عن الم�ساهمة في بناء قدرات الموظفين واإبراز دور الموؤ�س�سة دوليًا من خالل تعزيز اأوا�سر التعاون مع موؤ�س�سات وهيئات ال�سمان 

الجتماعي العربية، والمنظمات دولية. 

وفيما يلي ا�ستعرا�س لأبرز اإنجازات الموؤ�س�سة على ال�سعيد الدولي خالل العام 2009: 
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م�سروع  عن   )ISSA( الجتماعي  لل�سمان  الدولية  للجمعية  الف�سلى  الممار�سات  بجائزة  الأولى  بالمرتبة  الفوز   .1

تو�سعة ال�سمول: 

في اإطار التناف�س على جائزة الممار�سات الف�سلى التي اأطلقتها الجمعية الدولية لل�سمان الجتماعي بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين 

الدول الأع�ساء، قامت الموؤ�س�سة بالم�ساركة في هذه الجائزة من خالل ممار�ساتها التالية: 

الموؤ�س�سة.  ومبادرات  م�ساريع  خدمة  في  الحديثة  المعلومات  تكنولوجيا  من  ال�ستفادة  	•
ال�سمان  قانون  وم�سروع  ال�سمول،  تو�سعة  م�سروع  ال�سمان،  �سفير  )م�سروع  ال�سمول  تو�سعة  في  الموؤ�س�سة  اإ�ستراتيجية  	•

الجتماعي(. 

الإ�سالح.  نحو  نهج  الوطني:  الحوار  	•
الموؤ�س�سي.  الأداء  تقييم  نظام  	•

وخالل الجتماع الإقليمي لدول اآ�سيا والبا�سيفك والذي عقد في الفلبين خالل الفترة 21-2009/10/23، تم الإعالن عن فوز الموؤ�س�سة 

بالمركز الأول عن  ممار�ستها في مجال تو�سعة ال�سمول. 

2.مذكرات التفاهم: 

في اإطار التعاون القائم بين الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي وعدد من موؤ�س�سات وهيئات ال�سمان الجتماعي في الدول العربية، �سهد 

عام 2009 ا�ستمرارًا في تفعيل عدد من مذكرات التفاهم وتوقيع عدد من الأطر الزمنية الجديدة لمذكرات التفاهم المبرمة وذلك على 

النحو التالي: 

اأ. ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي في المملكة المغربية: 

2006/10/9، قام  التفاهم الموقعة بين الموؤ�س�سة وال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي في المملكة المغربية بتاريخ  تنفيذًا لمذكرة 

اأع�ساء اللجنة الفنية الم�ستركة عن الجانب الأردني بزيارة الجانب المغربي خالل الفترة 20 – 2009/4/23 حيث تم خالل  هذه الزيارة 

توقيع اإطار زمني لعام 2009 حدد فيه الجوانب والموا�سيع التي اتفق الجانبان على �سرورة تبادل الخبرات والتجارب حولها. حيث قامت 

الموؤ�س�سة وال�سندوق الوطني لل�سمان المغربي وعلى اإثر مذكرة التفاهم بالن�ساطات التالية:
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زيارة وفد من الموؤ�س�سة للمملكة المغربية لالطالع على تجربة ال�سندوق في مجال التامين ال�سحي )اآب /2009(.  .1

قيام اللجنة التقنية المكلفة باإ�سالح اأنظمة التقاعد في المغرب والتي ت�سم ممثلين عن  معظم الفعاليات الحكومية والنقابية بزيارة   .2

للموؤ�س�سة لالطالع على تجربتها في مجال اإ�سالح الأنظمة التقاعدية )كانون اأول /2009(.

ب. الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية والهيئة العامة للتاأمينات والمعا�سات في جمهورية اليمن:  

في �سوء اتفاقية التعاون في مجال التاأمينات الجتماعية الموقعة بتاريخ 2005/2/8 بين حكومة المملكة الأردنية الها�سمية وحكومة   

الجمهورية اليمنية والبرنامج التنفيذي المنبثق عنها، وانطالقا من مذكرتي التفاهم الموقعة بين الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي 

الأردني  وكل من الهيئة العامة للتاأمينات والمعا�سات بتاريخ 2007/1/23 والموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية بتاريخ 2007/8/13 

فقد ا�ستمل برنامج عام 2009 على الفعاليات التالية:

والمعا�سات: للتاأمينات  العامة  الهيئة  	•
قام وفد من الهيئة للعامة للتاأمينات والمعا�سات بزيارة للموؤ�س�سة لالطالع على تجربتها في مجال التدقيق الداخلي )�سباط /2009(.  .1

قام وفد من الهيئة العامة للتاأمينات والمعا�سات برئا�سة مدير عام ال�سندوق بزيارة الموؤ�س�سة لالطالع على تجربة المملكة في مجال   .2

اإدارة العمل المالي )ني�سان/2009(.

زيارة وفد من الهيئة العامة للتاأمينات والمعا�سات للموؤ�س�سة لالطالع على تجربتها في مجال اأ�سلوب العمل المركزي في اإدارة جوانب   .3

الت�سويات و�سرف المعا�سات للمتقاعدين وتنظيم العمل مع الفروع )اآب/2009(.

زيارة وفد من الهيئة العامة للتاأمينات والمعا�سات بزيارة اإلى الموؤ�س�سة لالطالع على تجربتها في مجال العمل المالي وال�ستثماري  في   .4

الموؤ�س�سة )ت�سرين ثاني/2009(.

الجتماعية:  للتاأمينات  العامة  الموؤ�س�سة  	•
قام وفد من الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية اليمنية بزيارة الموؤ�س�سة لالطالع على تجربتها في مجال اإدارة الموارد الب�سرية   .1

)ني�سان /2009(.

قيام  وفد من الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية اليمنية بزيارة الموؤ�س�سة لالطالع على تجربتها في مجال ال�ستراكات والتح�سيل   .2

وتو�سعة ال�سمول والعالقات العامة  )اآب /2009(.

المالي  العمل  مجال  في  تجربتها  على  لالطالع  الموؤ�س�سة  بزيارة  اليمنية  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  الموؤ�س�سة  من  وفد  م�ساركة   .3

وال�ستثماري )ت�سرين ثاني/2009(.

قامت الموؤ�س�سة باإيفاد عدد من موظفيها لزيارة الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية والهيئة العامة للتاأمينات والمعا�سات لتبادل   .4

الخبرات في مجال تخ�سي�س و�سرف الرواتب التقاعدية والمنافع التاأمينية واإ�سابات العمل )ت�سرين ثاني/2009(.

ج. الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية  في مملكة البحرين:

البحرين  مملكة  في  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  والهيئة  الجتماعي  لل�سمان  العامة  الموؤ�س�سة  بين  الموقعة  التفاهم  مذكرة  �سوء  في 

العامة  الهيئة  من  وفد  قام   ،2008/4/16 بتاريخ  الموقع  التفاهم  مذكرة  المنبثق عن  التنفيذي  والبرنامج   2006/8/1 بتاريخ  الموقعة 

للتاأمينات الجتماعية البحرينية بزيارة اإلى الموؤ�س�سة لالطالع على تجربتها في مجال التدقيق الداخلي )�سباط/2009(.

3. التعاون مع مؤسسات وهيئات الضمان االجتماعي العربية األخرى: 
خالل  الطبية  اللجان  اأعمال  على  لالطالع  للموؤ�س�سة  بزيارة  عمان  �سلطنة  في  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  من  وفد  قام  	•

الفترة 2009/5/1-4/28.
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قام وفد من �سندوق معا�سات ومكافاآت التقاعد لإمارة اأبو ظبي بزيارة اإلى الموؤ�س�سة لالطالع على تجربتنا في مجال الإ�سالحات  	•
التقاعدية و اإدارة التقاعد وتكنولوجيا المعلومات خالل الفترة 2009/6/25-24.

قام وفد من �سندوق التقاعد في الجماهيرية الليبية بزيارة الموؤ�س�سة لالطالع اإدارة نظام ال�سمان الجتماعي في الأردن )ت�سرين  	•
الثاني/2009(.

4. عضوية المؤسسة في الجمعية الدولية للضمان االجتماعي: 
1982، وتحر�س  ان�سمت الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الإجتماعي كع�سو فاعل في الجمعية الدولية لل�سمان الجتماعي )الإي�سا( في عام 

الموؤ�س�سة منذ ذلك التاريخ على تعزيز ح�سورها وم�ساركتها في العديد من الفعاليات والأن�سطة الدولية التي تنظمها الجمعية من دورات 

تدريبية وور�س عمل وموؤتمرات، وكذلك ال�ستفادة من التجارب والممار�سات الف�سلى والخبرات الفنية التي توفرها الجمعية من خالل 

قاعدة بياناتها والمطبوعات والن�سرات والتقارير المختلفة ال�سادرة عنها.

ومن الجدير بالذكر باأن الموؤ�س�سة قد ح�سلت على رئا�سة اللجنة الفنية ل�ستثمارت �سناديق ال�سمان الجتماعي للفترة 2008 – 2010 

وت�ست�سيف الموؤ�س�سة مكتب ارتباط الدول العربية التابع للجمعية منذ عام 2004. ويعمل هذا المكتب على التن�سيق وتنظيم العالقة بين 

الجمعية الدولية لل�سمان الجتماعي )الإي�سا( وموؤ�س�سات وهيئات ال�سمان الجتماعي العربية، كما ويتولى المكتب ترجمة جميع التقارير 

والمطبوعات وقاعدة اللبيانات الخا�سة بالجمعية للغة العربية وعقد ور�سات عمل وندوات فنية متخ�س�سة موجهة للدول العربية في العديد 

من مجالت ال�سمان الجتماعي.

خامسًا: ما استجد من أعمال خالل عام 2010

لل�سمان  جديد  قانون  �سدور  الجتماعي  بال�سمان  المعنيين  كافة  مع  عامين  لنحو  ا�ستمر  الذي  الوطني  الحوار  عن  تمخ�س  	•
الجتماعي والذي حمل الرقم )7( لعام 2010 ، فالقانون الجديد جاء بروؤية م�ستقبلية جديدة لل�سمان الجتماعي ا�ستهدفت ب�سكل 

رئي�سي تعزيز الحماية الجتماعية، تحقيق مزيد من العدالة الجتماعية والتكافل الجتماعي، وتعزيز ديمومة النظام التاأميني على 

القانون  تناولها  التي  المحاور  لأبرز  ا�ستعرا�س  يلي  وفيما  المتعاقبة.  الأجيال  تجاه  بالتزاماته  الوفاء  على  قادرًا  يجعله  الذي  النحو 

الجديد لل�سمان الجتماعي:

معالجة ظاهرة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر  .1

و�سع �سقف اأعلى للرواتب الخا�سعة لأحكام قانون ال�سمان الجتماعي.  .2

التو�سع العامودي والأفقي في تطبيق الحماية الجتماعية.  .3

ربط الرواتب التقاعدية بالت�سخم.  .4

ا�ستحداث تاأمينات الأمومة والتعطل عن العمل.  .5

اإتاحة المجال اأمام الموؤ�س�سة لتطبيق التاأمين ال�سحي للموؤمن عليهم والمتقاعدين.  .6

النحو  ال�سمول وعلى  تو�سعة  والثالثة من م�سروع  الثانية  المرحلة  2010 بمتابعة تنفيذ  العام  الأولى من  ال�سهور  الموؤ�س�سة خالل  �سرعت 

التالي : 

محافظة اإربد، النتقال بم�سروع التو�سعة اإلى اأربعة األوية من المحافظة وهي الأغوار ال�سمالية وبني عبيد والمزار ال�سمالي والرمثا   -

اعتبارًا من 2010/2/1. 

محافظة معان، بداأت مرحلة تو�سعة ال�سمول فيها اعتبارًا من 2010/3/1.  -

محافظتي الكرك والطفيلة، بداأت مرحلة تو�سعة ال�سمول فيها اعتبارًا من 2010/5/1.  -
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النشاط التأميني
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أواًل: املؤشـرات التأمينيـة

المنشـآت الفعالـة:
)15172( من�ساأة عام 2008 اإلى )17856( من�ساأة  من  الجتماعي  ال�سمان  قانون  باأحكام  الم�سمولة  الفعالة  المن�سات  عدد  ارتفع  	•

عام 2009 اأي بزيادة مقدارها )2684( من�ساأة، وبمعدل نمو بلغ )%17.7(.

�سكل رقم )4(

معدل نمو المن�ساآت الفعالة الم�سمولة

2006-2009

)63.5%( من اإجمالي المن�ساآت الفعالة في عام 2009، مقارنة  وبن�سبة  العا�سمة  محافظة  في  الم�سمولة  الفعالة  المن�ساآت  تركزت  	•
بـ )70.2%( في عام 2008، اأما المحافظة الأقل ا�ستحواذًا على المن�ساآت الم�سمولة فكانت محافظة عجلون حيث �سكلت المن�ساآت 

الم�سمولة الفعالة فيها ما ن�سبته )0.6%( من اإجمالي المن�ساآت الفعالة مقارنة بـ )0.7%( في عام 2008.

�سكل رقم )5(

التوزيع الن�سبي للمن�ساآت الفعالة ح�سب المحافظات لعام 2009
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بلغ  نمو  بمعدل  والعقبة  اإربد  محافظتي  من  كل  في   2009 عام  خالل  الم�سمولة  الفعالة  المن�ساآت  في  زيادة  ن�سبة  اأعلى  �سجلت  	•
)11.6%( و )64.6%( على التوالي، وذلك بعد اأن �سهدت هاتان المحافظتان اإنطالقة لم�سروع تو�سعة ال�سمول حيث كانت المحطة 

الأولى للم�سروع في منطقة العقبة القت�سادية في 2008/11/1، في حين �سملت المحطة الثانية محافظة اربد بدءًا من ق�سبة اربد 

في 2009/11/1، ويذكر في هذا المجال اأن محافظة عجلون هي المحافظة الوحيدة التي �سهدت انخفا�سًا في معدل نمو المن�ساآت 

الم�سمولة فيها وبن�سبة انخفا�س بلغت)%3.6(.

تركزت غالبية المن�ساآت الفعالة في القطاع الخا�س حيث بلغت ن�سبتها )96.7%( من اإجمالي المن�ساآت الفعالة في عام 2009 مقابل  	•
)95.8%( في عام 2008، في حين توزعت باقي الن�سب على القطاع العام والمختلط.

من   )%27.3( ن�سبتها  بلغت  2009 حيث  لعام  الفعالة  المن�ساآت  لأعداد  تركز  ن�سبة  اأعلى  والتجزئة«  الجملة  »تجارة  قطاع  احتل  	•
اإجمالي المن�ساآت الفعالة، يليها المن�ساآت الفعالة العاملة في قطاع »ال�سناعات التحويلية« وبما ن�سبته )22.5%(، اأما المن�ساآت الفعالة 

العاملة في قطاع » الكهرباء والمياه والغاز« فكانت الأقل تركزًا حيث بلغت ن�سبتها اأقل من )%1(.

المؤمـن عليهـم الفعاليـن:
ارتفع عدد الموؤمن عليهم الفعالين الم�سمولين باأحكام قانون ال�سمان الجتماعي من )788( األف موؤمن عليه في عام 2008 اإلى )835( 

األف موؤمن عليه في عام 2009 اأي بزيادة مقدارها )47293( موؤمن عليه، وبمعدل نمو بلغ )%6.0(. 

�سكل رقم )6(

معدل نمو الموؤمن عليهم الفعالين الم�سمولين

2009-2006

)75.4%( من اإجمالي الموؤمن عليهم الفعالين لعام 2009 هم من الذكور، كما �سكل الموؤمن عليهم من الأردنيين ما ن�سبته )%88.2(   •
من اإجمالي الموؤمن عليهم.

2009 ما ن�سبته )24.6%( من اإجمالي الموؤمن عليهم، )8.9%( منهم من  عام  في  الإناث  من  الفعالين  عليهم  الموؤمن  ن�سبة  بلغت  	•
غير الأردنيات.

عليها غير  الموؤمن  ن�سبة  اأما  الأردنيين،  عليهم  الموؤمن  اإجمالي  من   )%25.4( الأردنية  عليها  الموؤمن  ن�سبة  بلغت   ،2009 عام  في  	•
الأردنية فقد بلغت ما ن�سبته )18.6%( من اإجمالي الموؤمن عليهم غير الأردنيين. 
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�سكل رقم )7(

التوزيع الن�سبي للموؤمن عليهم الفعالين ح�سب الجن�س 2009

)48.2%( من اإجمالي الموؤمن عليهم الفعالين م�سمولين في القطاع الخا�س، وما ن�سبته )44.6%( في القطاع العام، في حين توزعت  	•
باقي الن�سب على القطاعات الأخرى.

)82.1%( من اإجمالي الموؤمن عليهم في عام 2009، مقارنة بـ  وبن�سبة  العا�سمة  محافظة  في  الفعالين  عليهم  الموؤمن  اأغلبية  تركز  	•
)81.7%( في عام 2008، اأما اأقل ن�سبة فكانت في محافظة عجلون حيث ا�ستقرت على ن�سبة )0.2%( في عامي 2008 و 2009. 

الموؤمن عليهم  اأعداد  ن�سبة زيادة في  اأعلى  اأنها �سجلت  اإل  الم�سمولة في محافظة عجلون  المن�ساآت  انخفا�س عدد  الرغم من  على  	•
)16.0%(، في حين كانت اأقل ن�سبة زيادة في اأعداد الموؤمن عليهم �سجلت في  2009، حيث بلغ معدل نموهم  الفعالين خالل عام 

محافظة اإربد وبمعدل نمو بلغ )%0.8(.

بلغت  الفعالين حيث  الموؤمن عليهم  لأعداد  تركز  اأعلى  الجتماعي«  وال�سمان  والدفاع  العامة  »الإدارة  احتل قطاع   ،2009 عام  في  	•
ن�سبتهم )40.0%( من اإجمالي الموؤمن عليهم الفعالين، يليهم الموؤمن عليهم العاملين في قطاع »ال�سناعات التحويلية« وبما ن�سبته 

)14.8%(، اأما ن�سبة الموؤمن عليهم العاملين في قطاعي » المنظمات والهيئات الإقليمية« و » الأ�سر الخا�سة التي تعين اأفراد لأداء 

الأعمال المنزلية« فكانت هي الأقل حيث بلغت ن�سبتهم )0.3%( من اإجمالي الموؤمن عليهم الفعالين في عام 2009.

)≥ 45( عامًا بحوالي نقطة مئوية واحدة من )89.1%( في عام 2008 اإلى  العمرية  الفئة  من  الفعالين  عليهم  الموؤمن  ن�سبة  ارتفعت  	•
)90.1%( في عام 2009.

)≥ 45( عامًا وبما ن�سبته )94.7%( من اإجمالي الموؤمن عليهم الإناث لعام  العمرية  الفئة  في  الإناث  عليهم  الموؤمن  اأغلبية  جاءت  	•
2009، في حين جاءت ن�سبة الموؤمن عليهم الذكور في الفئة العمرية نف�سها حوالي )88.5%( من اإجمالي الموؤمن عليهم الذكور.

الموؤمن  اإجمالي  من   )%52.8( ن�سبته  وبما  عامًا   )30 ≤( العمرية  الفئة  في  الأردنيين  غير  عليهم  الموؤمن  ن�سف  من  اأكثر  توزع  	•
عليهم غير الأردنيين، في حين تندرج اأعمار غالبية الموؤمن عليهم الأردنيين تحت �سن الأربعين عاما م�سكلين ما ن�سبته )79.3%( من 

اإجمالي الموؤمن عليهم الأردنيين. 
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�سكل رقم )8(

التوزيع الن�سبي للموؤمن عليهم الفعالين ح�سب الجن�س والفئة العمرية 2009

في عام 2009، �سكل الموؤمن عليهم الفعالين الذين تقل اأجورهم ال�سهرية عن )300( دينار ما ن�سبته )55.6%(، مقابل )69.1%( في عام 2008. 	•
)337( دينارًا في عام 2008 اإلى )379( دينارًا في  من  الجتماعي  ال�سمان  في  الم�سمولين  عليهم  للموؤمن  ال�سهري  الأجر  متو�سط  ارتفع  	•

عام 2009، بمعدل نمو بلغ )%12.5(.

تباين متو�سط الأجر ال�سهري للموؤمن عليهم ح�سب الجن�س، حيث بلغ المتو�سط للموؤمن عليهم الذكور )390( دينارًا و)344( دينارًا لالإناث  	•
في عام 2009، مقابل )348( دينارًا للذكور و)302( دينارًا لالإناث في عام 2008، اأي بمعدل نمو )12.1%( للذكور و)14.0%( لالإناث.

�سكل رقم )9(

المتو�سط العام لالأجور ال�سهرية للموؤمن عليهم الفعالين ح�سب الجن�س 2009

)401( دينارًا لعام 2009، في حين بلغ في القطاع العام  الخا�س  القطاع  في  العاملين  عليهم  للموؤمن  ال�سهري  الأجر  متو�سط  بلغ  	•
)324( دينارًا، اأما في القطاع المختلط فقد بلغ متو�سط الأجر ال�سهري )779( دينارًا.

)18( دينارًا بالمتو�سط لعام 2009، حيث  للذكور بحوالي  اأعلى منه  العام  القطاع  الإناث في  للموؤمن عليهن  ال�سهري  الأجر  متو�سط  	•
بلغ )337( دينارًا للموؤمن عليهن الإناث و)319( دينارًا للذكور.
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المالية«  »الو�ساطة  و  الإقليمية«  غير  والهيئات  »المنظمات  قطاعي  في  العاملين  عليهم  للموؤمن  �سهري  اأجر  متو�سط  اأعلى  بلغ  	•
حيث بلغ )868( دينارًا و)832( دينارًا على التوالي لعام 2009، في حين كان اأدنى متو�سط اأجر للموؤمن عليهم العاملين في قطاعي 

»الزراعة وال�سيد والحراجة« و » الأ�سر الخا�سة التي تعين اأفراد لأداء الأعمال المنزلية« حيث بلغ لل�سنة نف�سها )285( دينارًا و)219( 

دينارًا على التوالي.

المؤمـن عليهـم الفعاليـن اختياريًا:
2009، بلغت ن�سبة الم�سمولين ب�سفة اختيارية حوالي )4.9%( من اإجمالي الموؤمن عليهم الفعالين، في حين بلغت ن�سبتهم  عام  في  	•

في عام 2008 )%4.7(. 

)37( األف موؤمن عليه في عام 2008 اإلى )41( األف موؤمن عليه في عام 2009، اأي  من  اختياريًا  الفعالين  عليهم  الموؤمن  عدد  ارتفع  	•
بمعدل نمو بلغ )%11.8(. 

�سكل رقم )10(

معدل نمو الموؤمن عليهم اختياريًا

2009-2006

)74.7%( مقابل )25.3%( لالإناث في عام 2009، في حين بلغت  ن�سبته  اختيارية ما  الم�سمولين ب�سفة  الذكور  الموؤمن عليهم  �سكل  	•
ن�سبتهم في عام 2008 )75.8%( و)24.2%( على التوالي.

)76.1%( من الموؤمن عليهم اختياريًا لم تتجاوز اأعمارهم )45( عامًا في عام 2009، )70.7%( منهم من الموؤمن عليهم الذكور. 	•
)400( دينار ما ن�سبته )60.9%( من اإجمالي الموؤمن  عن  يقل  �سهري  اأجر  على  الم�سمولين  اختياريًا  عليهم  الموؤمن  ن�سبة  �سكلت  	•

عليهم اختياريًا لعام 2009، في حين �سكلت ن�سبتهم لفئة الأجر نف�سها في عام 2008 )%64.1(.

للموؤمن عليهم  ال�سهري  2009، حيث كان متو�سط الأجر  لعام  )486( دينارًا  اختياريًا  عليهم  للموؤمن  ال�سهري  الأجر  متو�سط  بلغ  	•
اختياريًا من الذكور اأعلى منه لالإناث بحوالي )144( دينارًا بالمتو�سط، حيث بلغ للذكور )523( دينارًا ولالإناث )379( دينارًا.
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المتقاعـدون من الضمـان االجتماعـي:

المتقاعـدون تراكميـًا حتـى نهايـة عـام 2009:
)110( اآلف متقاعد في عام 2008 اإلى )118( األف متقاعد في عام 2009،  من  الجتماعي  ال�سمان  من  المتقاعدين  عدد  ارتفع  	•
بمعدل نمو بلغ )7.9%(. �سكل الأردنيون منهم في عام 2009 ما ن�سبته )97.7%( كما بلغت ن�سبة المتقاعدين من الذكور )%87.6( 

من اإجمالي المتقاعدين.

)9.7%(، في حين كان اأقل معدل نمو لمتقاعدي »العجز الطبيعي« حيث  وبواقع  نمو  معدل  اأعلى  »ال�سيخوخة«  متقاعدي  عدد  �سجل  	•
بلغ )%1.7(.

)51.8%( من اإجمالي متقاعدي ال�سيخوخة لعام 2009. مبكرًا  المتقاعدين  ن�سبة  بلغت  	•
)84.7%( من اإجمالي متقاعدي ال�سيخوخة المبكر. الذكور  من  مبكرًا  المتقاعدين  ن�سبة  بلغت  	•

�سكل رقم )11(

التوزيع الن�سبي لأعداد المتقاعدين تراكميًا ح�سب نوع الراتب التقاعدي 2009

ن�سبة  اأما   ،)%82.8( ن�سبته  ما  منهم  الذكور  �سكل  العام،  القطاع  في  العاملين  من  المبكر هم  ال�سيخوخة  متقاعدي  )40.4%( من  	•
المتقاعدين مبكرًا من العاملين في القطاع الخا�س فقد بلغت )33.3%(، �سكل الذكور منهم ما ن�سبته )%86.0(.

»ال�سيخوخة  تقاعد  رواتب  اأعالها  كان  دينارًا،   )275(  2009 عام  نهاية  حتى  المتقاعدين  لكافة  التقاعدية  الرواتب  متو�سط  بلغ  	•
المبكر« حيث بلغ )355( دينارًا، تالها رواتب تقاعد »ال�سيخوخة الوجوبي« )252( دينارًا، في حين كان اأدناها رواتب متقاعدي »العجز 

الإ�سابي« حيث بلغ )133( دينارًا.

)46.1%( من متقاعدي »ال�سيخوخة الوجوبي« يتقا�سون راتبُا تقاعديًا يقل عن )150( دينارًا �سهريًا، وحوالي )60.5%( من متقاعدي  	•
»ال�سيخوخة المبكر« يتقا�سون راتبًا تقاعديًا يقل عن )300( دينار.

)200( دينارًا �سهريًا ما ن�سبته )%67.9( من  التي تقل عن  اأعداد المتقاعدين الذين يتقا�سون رواتب تقاعد »العجز الطبيعي«  �سكل  	•
اإجمالي اأعداد متقاعدي العجز الطبيعي، في حين بلغت ن�سبة الذين يتقا�سون راتب »العجز الإ�سابي«  لفئة الراتب التقاعدي نف�سه ما 

ن�سبته )92.1%( من اأعداد هذه الفئة من المتقاعدين لعام 2009.

)200( دينارًا �سهريًا ف�سكلت ما ن�سبته )69.6%( من اإجمالي عدد  رواتبهم عن  تقل  الذين  الطبيعية«  »الوفاة  لمتقاعدي  بالن�سبة  اأما  	•
متقاعدي الوفاة الطبيعية، في حين بلغت رواتب »الوفاة الإ�سابية« لفئة الراتب التقاعدي نف�سها ما ن�سبته )71.1%( من اإجمالي رواتب 

تقاعد الوفاة الإ�سابية.
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المتقاعـدون الجـدد خـالل عـام 2009:
)8542( متقاعد في عام 2008 اإلى )8418( متقاعد في عام 2009،  الجتماعي من  ال�سمان  الجدد من  المتقاعدين  انخف�س عدد  	•

وبما ن�سبته )%1.5(.

)82.0%( من اإجمالي المتقاعدين لعام 2009، )97.0%( منهم اأردنيون، اأما ن�سبة المتقاعدين  ن�سبته  ما  الذكور  المتقاعدون  �سكل  	•
من الإناث فبلغت )18.0%( من اإجمالي المتقاعدين الجدد لعام 2009، )99.0%( منهم اأردنيات.

)78.8%( في عام 2008 اإلى )80.5%( من اإجمالي متقاعدي ال�سيخوخة الجدد في عام 2009. من  مبكرًا  المتقاعدين  ن�سبة  ارتفعت  	•

�سكل رقم )12(

ن�سبة التقاعد الوجوبي والمبكر الجدد اإلى اإجمالي تقاعد ال�سيخوخة 

2009-2006

يليهم   ،)%71.4( وبواقع   2009 عام  في  ال�سيخوخة  متقاعدي  اإجمالي  من  الأعلى  الن�سبة  المبكر«  »ال�سيخوخة  متقاعدو  احتل  	•
متقاعدو »ال�سيخوخة الوجوبي« وبما ن�سبته )17.2%(، ثم متقاعدو »الوفاة الطبيعية« بن�سبة )6.1%(، فمتقاعدي »العجز الطبيعي« 

على   )%0.9( و   )%1.5( وبواقع  الإ�سابية«  »الوفاة  و  الإ�سابي«  »العجز  تقاعد  من  لكل  فجاءت  متقاعدين  ن�سبة  اأدنى  اأما   ،)%3.2(

التوالي. 

�سكل رقم )13(

التوزيع الن�سبي لأعداد المتقاعدين الجدد ح�سب نوع الراتب التقاعدي 2009
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2009 وبما ن�سبته )9.3%( مقارنة مع عام 2008،  لعام  الجدد  متقاعديه  اأعداد  في  انخفا�سًا  الوجوبي«  »ال�سيخوخة  تقاعد  �سجل  	•
كما تراجع اأي�سا عدد متقاعدي »العجز الإ�سابي« و« »الوفاة الطبيعية« وبما ن�سبته )19.2%( و )2.3%( عن اأعدادهم في عام 2008 

على التوالي، في حين ارتفعت اأعداد متقاعدي كل من »ال�سيخوخة المبكر« و »العجز الطبيعي« و »الوفاة الإ�سابية« بواقع )%0.8( 

و )0.2%( و )14.5%( على التوالي وللفترة نف�سها.

)74.4%( منهم من  )300( دينار،  اإجمالي المتقاعدين الجدد تقل عن  )61.2%( من  لـ  2009، كانت الرواتب التقاعدية  عام  في  	•
متقاعدي »ال�سيخوخة المبكر«.

)41.4%( من اإجمالي المتقاعدين الجدد في عام 2009 هم من الموؤمن عليهم في القطاع العام، اأما ن�سبة المتقاعدين الجدد من  	•
الموؤمن عليهم في القطاع الخا�س فقد بلغت )%37.2(.

)71.5%( من اإجمالي المتقاعدين الجدد في هذا القطاع، )79.8%( منهم من  العام  القطاع  في  مبكرًا  المتقاعدين  ن�سبة  �سكلت  	•
الذكور. في حين بلغت ن�سبتهم في القطاع الخا�س )69.1%( من اإجمالي المتقاعدين الجدد في هذا القطاع، )81.5%( منهم من 

الذكور.

)388( دينارًا لعام 2009، كان اأعالها لرواتب تقاعد »ال�سيخوخة الوجوبي« حيث بلغ )459( دينارًا،  التقاعدية  الرواتب  متو�سط  بلغ  	•
يليه المتو�سط لرواتب تقاعد »ال�سيخوخة المبكر« وبواقع )393( دينارًا، في حين كان اأدناها المتو�سط لرواتب »العجز الإ�سابي« حيث 

بلغ )146( دينارًا.

تعويـض الدفعـة الواحـدة:
)22( األف م�ستفيد في عام 2008 اإلى )24( األف م�ستفيد في عام 2009  من  الواحدة  الدفعة  تعوي�س  من  الم�ستفيدين  عدد  ارتفع  	•

وبمعدل نمو بلغ )%8.1(.

الموؤمن عليهم غير الأردنيين، حيث �سكلت ن�سبة  2009 هم من  الواحدة خالل عام  من الحا�سلين على تعوي�س الدفعة   )%70.4( 	•
الذكور منهم )%64.2(.

 2009 عام  خالل  البالد  لمغادرتهم  نتيجة  الواحدة  الدفعة  تعوي�س  على  الحا�سلين  الأردنيين  غير  عليهم  الموؤمن  ن�سبة  بلغت  	•
.)%96.5(

خم�س  من  اأكثر  الطالق  اأو  الترمل  اأو  الزواج  ب�سبب  الواحدة  الدفعة  تعوي�س  على  ح�سلن  الالتي  الإناث  عليهن  الموؤمن  �سكلت  	•
اإجمالي الم�ستفيدين من تعوي�س الدفعة الواحدة لعام 2009.

�سكل رقم )14(

تطور اأعداد الم�ستفيدين من تعوي�س الدفعة الواحدة
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إصابـات العمـل:
)17261( حادثًا في عام 2009 تم اعتماد ما ن�سبته )77.9%( منها كاإ�سابة  الموؤ�س�سة  لدى  �سجلت  التي  العمل  حوادث  اإجمالي  بلغ  	•
عمل، مقابل )1726( حادثًا في عام 2008 تم اعتماد منها ما ن�سبته )76.6%( كاإ�سابة عمل، حيث بلغ معدل النمو في اإ�سابات العمل 

.)%2.6(

2009 )2.1%( من اإجمالي الموؤمن عليهم الفعالين الم�سمولين في  عام  في  بحوادث عمل  اأ�سيبوا  الذين  عليهم  الموؤمن  ن�سبة  بلغت  	•
ال�سمان الجتماعي.

)1.8%( من الموؤمن عليهم الأردنيين اأ�سيبوا بحوادث عمل خالل عام 2009، في حين بلغت ن�سبة الموؤمن عليهم غير الأردنيين الذين  	•
اأ�سيبوا بحوادث العمل )%3.8(.

)90.2%( من اإجمالي الإ�سابات في عام 2009، في حين �سكلت ن�سبة اإ�سابات العمل  بال�سفاء  انتهت  التي  العمل  اإ�سابات  ن�سبة  بلغت  	•
التي اأدت اإلى عجز )9.1%(، واأما ن�سبة الإ�سابات التي اأدت اإلى وفاة فبلغت )%0.7(.

�سكل رقم )15(

التوزيع الن�سبي لإ�سابات العمل ح�سب نتيجة الإ�سابة 2009

)41.1%( من اإجمالي الحوادث المبلغ  ن�سبته  ما  �سكلت  حيث  التحويلية«  »ال�سناعات  قطاع  في  العمل  لحوادث  ن�سبة  اأعلى  تركزت  	•
عنها في عام 2009، تالها في قطاع »الإن�ساءات« وبما ن�سبته )12.2%(، في حين �سكلت ن�سبة حوادث العمل في قطاع »تجارة الجملة 

والتجزئة« ما ن�سبته )11.1%(. اأما ن�سبة حوادث العمل في قطاع » المنظمات والهيئات غير الإقليمية« فكانت هي الأقل حيث بلغت 

ن�سبتها )0.2%( من اإجمالي الحوادث لعام 2009.

غير  عليهم  الموؤمن  اأما  عمل،  بحوادث  اأ�سيبوا  التحويلية«  »ال�سناعات  قطاع  في  العاملين  الأردنيين  عليهم  الموؤمن  من   )%6.8( 	•
الأردنيين العاملين في القطاع نف�سه فبلغت ن�سبة حوادث العمل بينهم )4.2%( في عام 2009.

)5.9%(، اأما ن�سبة  القطاع  هذا  في  العاملين  الأردنيين  عليهم  الموؤمن  بين  العمل  حوادث  ن�سبة  فبلغت  »الإن�ساءات«،  قطاع  في  اأما  	•
حوادث عمل بين الموؤمن عليهم غير الأردنيين العاملين في القطاع نف�سه فبلغت )7.9%( في عام 2009.

)28.5%( من الحوادث لعام 2009، في حين بلغت ن�سبة الحوادث التي اأدت  حدوث  وراء  الرئي�س  ال�سبب  كانت  الأ�سخا�س«  »�سقوط  	•
اإلى »ر�سو�س« و »جروح« )32.9%( و )27.8%( على التوالي. 

%30

%30
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ثانيًا: املؤشــرات املاليــة

اإليـرادات التأمينيـة
)116( مليون دينار في عام 2009 لت�سل اإلى )632.3( مليون دينار مقارنة ب )516.4(  بنحو  للموؤ�س�سة  التاأمينية  الإيرادات  ارتفعت  	•

مليون دينار في عام 2008 اأي بمعدل نمو بلغ )%22.4(. 

)92.6%( من اإجمالي  2009 ما ن�سبته  عام  في  العمل(  واإ�سابات  ووفاة  وعجز  )�سيخوخة  ال�سهرية  الإ�ستراكات  اإيرادات  �سكلت  	•
الإيرادات التاأمينية، حيث ارتفعت بما مقداره )110( ماليين دينار عن م�ستواها في عام 2008  لت�سل اإلى )585( مليون دينار وبمعدل 

نمو بلغ )%23.3(.

بلغ  نمو  وبمعدل   2009 عام  في  دينار  مليون   )33( اإلى  لت�سل  دينار  مليون   )5.4( بمقدار  الختياري  الإ�ستراك  اإيرادات  ارتفعت  	•
)19.5%( م�سكلة في ذلك ما ن�سبته )5.2%( من اإجمالي الإيرادات التاأمينية.

)547( األف دينار في عام 2009 لتبلغ )1.9( مليون دينار بانخفا�س ن�سبته  بمقدار  ال�سابقة  الخدمة  �سنوات  �سم  اإيرادات  انخف�ست  	•
)22.6%( مقارنة مع عام 2008، و�سكلت اإيرادات ال�سم ما ن�سبته )0.3%( من اإجمالي الإيرادات التاأمينية للموؤ�س�سة.

�سكل رقم )16(

معدل نمو الإيرادات التاأمينية ح�سب نوع الإيرادات
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النفقـات التأمينيـة واإلداريـة
)370( مليون دينار عام 2008 اإلى )407( مليون دينار في عام 2009، وبمعدل نمو  النفقات )التاأمينية والإدارية( من  اإجمالي  ارتفع  	•

بلغ )%10.0(.

2009 ما ن�سبته )92.0%( من اإجمالي النفقات الكلية للموؤ�س�سة، في حين توزعت باقي الن�سبة  عام  في  التاأمينية  النفقات  	�سكلت  	•
والبالغة )8.0%( على النفقات الإدارية للموؤ�س�سة .

)315.5( مليون دينار في عام 2008 اإلى )345.7( مليون دينار في عام 2009 وبمعدل نمو بلغ )%9.6(. من  التقاعدية  الرواتب  نفقات  ارتفعت  	•
2009، �سكلت رواتب تقاعد »ال�سيخوخة المبكر« ما ن�سبته )50%( من اإجمالي نفقات الرواتب التقاعدية مقابل )%33.5(  عام  في  	•

لرواتب تقاعد »ال�سيخوخة الوجوبي« في حين توزعت باقي الن�سبة على رواتب الوفاة والعتالل الإ�سابي والطبيعي. 

)21.0( مليون دينار في عام 2008 اإلى )23.5( مليون دينار في عام 2009 وبمعدل نمو  من  الواحدة  الدفعة  تعوي�س  نفقات  ارتفعت  	•
بلغ )12.0%(. هذا وقد بلغت ن�سبة التعوي�س لالأردنيين )38.4%( من اإجمالي نفقات تعوي�س الدفعة الواحدة.

)3.7( مليون دينار في عام 2008 اإلى )5.3( مليون دينار في عام 2009 وبمعدل نمو بلغ )%40.6(. من  ارتفعت  فقد  العمل  اإ�سابات  نفقات  اأما  	•

�سكل رقم )17(

معدل نمو النفقات التاأمينية ح�سب نوع الإيرادات 2009-2006
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فائـض المساهمـات التأمينيـة
ارتفع فائ�س الم�ساهمات التاأمينية ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2009 لي�سل اإلى )223.4( مليون دينار مقابل )146.6( مليون دينار في عام 

اإلى الرتفاع العام في م�ستوى الأجور  )%52.3(، هذا وتعزى هذه الزيادة  )76.7( مليون دينار، اأي بمعدل نمو  2008 وبزيادة مقدارها 

ب�سكل كامل على  بعد  تنعك�س  لم  والتي   2008 الحكومة في عام  اأقرتها  التي  المحروقات  بزيادة  لل�سمان الجتماعي مدفوعًا  الخا�سعة 

احت�ساب الرواتب التقاعدية.

�سكل رقم )18(

معدل نمو فائ�س الم�ساهمات التاأمينية 2006-2009
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عناوين اإلدارة العامة 
وفروع ومكاتب املؤسسة
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داخـل المملكـة

الفاكسص.بالهاتفالعنـوان

اإلدارة العامة

ضاحية الحسين/ شارع مكة، بناية رقم 29
06/550188092603106/5501888

مركز تكنولوجيا المعلومات

ضاحية الحسين/ شارع مكة، بناية رقم 6
06/577704592603106/5777042

إدارة التقاعد

ضاحية الحسين/ شارع مكة مقابل فرع عمان المركز، بناية رقم 12
06/550740092603106/5507428

فرع عمان المركز

ضاحية الحسين/ شارع مكة
06/550750592603106/5507507

فرع غرب عمان )اليوبيل(

الدوار السابع، بجانب شركة أورانج قرب السيفوي
06/580094085114806/5853812

فرع شمال عمان

امتداد شارع وصفي التل، شارع خليل السالم، قرب أرامكس
06/550749095051706/5507497

فرع شرق عمان

شارع الشهيد، بالقرب من محطة المناصير
06/560878034060406/5608781

فرع جنوب عمان

شارع الحرية، خلف قيادة البادية بالقرب من دوار مستشفى الحمايدة
06/4129568ــــ06/4129539

فرع سحاب

المدينة الصناعية، فوق مبنى البنك العربي
06/42931002806/4028975

فرع اربد

شارع الجامعة
02/7274651219702/7250236

فرع اليرموك

مدينة الحسن الصناعية بالقرب من بنك اإلسكان
02/73913479702/7391365

فرع الكرك

شارع اإلسكان، ضاحية المرج قرب مديرية التنمية االجتماعية
03/23872235003/2387224

فرع السلط

شارع أنيس المعشر، مقابل مبنى المحكمة، عمارة دبابنة
05/355184197905/3553976

فرع الزرقاء

شارع الشيخ شامل خلف شارع السعادة، قرب سوق الدقم
05/3992441106605/3992440

فرع العقبة

شارع أبو عبيدة، حي الدستور، مقابل محكمة بداية العقبة
03/2090280113003/2090294

فرع المفرق

شارع البلدية، مجمع عربيات
02/623369723202/6233526

فرع معان

شارع فلسطين، بالقرب من بنك األردن
03/213270613803/2132637

فرع الطفيلة

حي القصر
03/224244619403/2243544

مكتب ارتباط مأدبا

شارع القدس، غرب دوار المحافظة
05/324471266805/3240559
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داخـل المملكـة

الفاكسص.بالهاتفالعنـوان

مكتب ارتباط عجلون

طريق اربد، قرب مدرسة األميرة عائشة
02/642071814102/6422767

مكتب ارتباط جرش

شارع الملك عبد اهلل، قرب دوار المنتزه
02/635281648102/6352815

خـارج المملكـة

الفاكسص.بالهاتفالعنـوان

مكتب الرياض

المملكة العربية السعودية – الرياض، سفارة المملكة األردنية الهاشمية
440072 1 966+ــــ4880071 1 966+

مكتب أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة – أبو ظبي، سفارة المملكة األردنية الهاشمية
4449157 2 971+ــــ4447100 2 971+

مكتب دبي

اإلمارات العربية المتحدة – دبي، القنصلية األردنية
3969330 4 971+ــــ3969331 4 971+
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جدول رقم )1( م�ساهمة ال�سمان الجتماعي في القت�ساد الأردني، 2009-2007

 Table )1( SSC Contribution in Jordan Economy, 2007-2009

دينار( )بالمليون                            )In Million JD(

السنة

Year

الناتج المحلي اإلجمالي

بسعر السوق الجاري*

 GDP at Current

Market Prices *

إجمالي النفقات التأمينية

 Total Insurance

Expenditures

إجمالي استثمارات 

المؤسسة**

Total SSC

Investments

النفقات التأمينية إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(

 Insurance Expendi-

tures to GDP )%(

استثمارات المؤسسة إلى 

الناتج المحلي اإلجمالي )%(

 SSC Investments to

 GDP)%(

200711,7222614,8732.241.6

200815,0563404,9802.335.1

200916,266375***5,0142.330.8
 

* الم�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة.
**الم�سدر: الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي، الوحدة ال�ستثمارية.

*** الرقم اأولي.

جدول )2( ن�سبة الموؤمن عليهم الفعالين في ال�سمان الجتماعي اإلى اإجمالي قوة العمل والم�ستغلين، 2009-2007

Table )2( SSC Active Insured Persons to Total Labor Force & Employed Population, 2007-2009

)in Thousands(                                                                                                                                                                              )بالألف(

السنة

Year

المؤمن عليهم الفعالين

 Active Insured

Persons

�المشتغلون

 )أردنيون وغير أردنيين(

Employed Popula-

tion )Jordanians

 & Non-Jordanians(

�إجمالي قوة العمل

)أردنيون وغير أردنيين(

 Total Labor Force

)Jordanians

 & Non-Jordanians(

المؤمن عليهم الفعالين 

إلى إجمالي قوة العمل )%(

Active Insured

 Persons to Total;

Labor Force )%(

المؤمن عليهم الفعالين إلى 

المشتغلين )%(

 Active Insured Persons

to Employed

Population )%(

20077241,5521,73941.646.7

20087881,5801,76644.649.9

20098351,6641,86144.950.2

جدول )3( اأعداد المن�ساآت الم�سمولة الفعالة ح�سب المحافظات كما في 2009/12/31

 Table )3( Number of Active Firms Covered by SSC, by Governorate as at 31/12/2009

المحافظة
العدد

No.

النسبة المئوية

Percentage )%(
Governorate

1134163.5Ammanعمان

273615.3Irbidإربد

11436.4Zarqaالزرقاء

4822.7Balqaالبلقاء

3081.7Mafraqالمفرق

1600.9Jarashجرش

1060.6Ajlounعجلون

1590.9Madabaمأدبا

3582.0Karak & Tafielaالكرك والطفيلة

10636.0Aqaba & Ma’anالعقبة ومعان

17856100.0Grand Totalالمجموع الكلي



الملحق الإح�سائي 2009 | 3

Statistical Appendix  

جدول )4( اأعداد المن�ساآت الم�سمولة الفعالة ح�سب الن�ساط القت�سادي كما في 2009/12/31

 Table )4( Number of Active Firms Covered by SSC, by Economic Activity as at 31/12/2009

العدد    .Noالنشاط االقتصادي
النسبة المئوية

Percentage )%(
Economic Activity

1680.9Agriculture, Hunting & Forestryالزراعة والصيد والحراجة

1550.9Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

401522.5Manufacturingالصناعات التحويلية

540.3Electricity, Gas & Water Suppliesإمدادات الكهرباء والغاز والماء

11756.6Constructionsاإلنشاءات

488327.3Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

12927.2Tourismالسياحة

10125.7Transport, Storage & Communicationsالنقل والتخزين واالتصاالت

3411.9Financial Intermediationالوساطة المالية

13287.4Real Estate & Renting Activitiesاألنشطة العقارية واإليجارية

2521.4اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي
 Public Administration, Defense & Social

Security

12957.3Educationالتعليم

5933.3Health & Social Workالصحة والعمل االجتماعي

7564.2Community Service Activitiesأنشطة الخدمة المجتمعية

1130.6Extra- Territorial Organizations & Bodiesالمنظمات والهيئات غير اإلقليمية

10.0Private Households with Employed Personsاألسر الخاصة التي تعين أفراد ألداء األعمال المنزلية

4232.4Non- Encodedغير مرمز

17856100.0Grand Totalالمجموع الكلي

جدول )5( اأعداد المن�ساآت الم�سمولة الفعالة ح�سب القطاع كما في 2009/12/31

 Table )5( Number of Active Firms Covered by SSC, by Sector as at 31/12/2009

القطـــاع
العدد

No.

النسبة المئوية

Percentage )%(
Sector

3281.8Publicعام

1727396.7Privateخاص

480.3Mixedمختلط

2071.2Otherأخرى

17856100.0Grand Totalالمجموع الكلي
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جدول )6( اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين ح�سب الجن�س والجن�سية والمحافظة كما في 2009/12/31

 Table )6( Number of Active Insured Persons, by Gender, Nationality & Governorate as at 31/12/2009

المحافظة

Jordanians     أردنيونNon- Jordanians   غير أردنيين
المجموع الكلي

Grand Total

النسبة المئوية

Percentage )%(
Governorate ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع

Total

4665591576806242395527863876166568590482.1Ammanعمان

2105111003320546604530411908439625.3Irbidإربد

177875746235339428479314221377544.5Zarqaالزرقاء

107974843156401530861616172562.1Balqaالبلقاء

421310615274544955358270.7Mafraqالمفرق

214361927625204656633280.4Jarashجرش

110043515359709716320.2Ajlounعجلون

209087029605462757335330.4Madabaمأدبا

8734257711311101112292240135511.6Karak & Tafielaالكرك والطفيلة

1510724141752144513914842223632.7Aqaba & Ma’anالعقبة ومعان

549581187248736829800091827298281835110100.0Grand Totalالمجموع الكلي
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جدول )7( اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين ح�سب الجن�س والجن�سية والن�ساط القت�سادي كما في 31/12/2009

Table )7( Number of Active Insured Persons, by Gender, Nationality & Economic Activity as at 31/12/200

النشاط االقتصادي

Jordanians     أردنيون
غير أردنيين 

Non- Jordanians  
المجموع 

الكلي

 Grand

Total

النسبة 

المئوية

Percent-

age )%(

Economic Activity
ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع

Total

2400371277114837149042610.5الزراعة والصيد والحراجة
Agriculture,

Hunting & Forestry

8198398859611737118097761.2التعدين واستغالل المحاجر
Mining &

Quarrying

64825158778070229784134604324412394614.8Manufacturingالصناعات التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز 

والماء
8800790959058621607101971.2

 Electricity, Gas &

Water Supplies

160402255182951281511812933312283.7Constructionsاإلنشاءات

4113568824801790533349387574046.9تجارة الجملة والتجزئة
 Wholesale & Retail

Trade

1901614622047879207128632291103.5Tourismالسياحة

2215247942694618884382326292723.5النقل والتخزين واالتصاالت
 Transport, Storage

& Communications

1625276822393451581596245302.9الوساطة المالية
Financial

Intermediation

األنشطة العقارية 

واإليجارية
1868265752525734273213748290053.5

 Real Estate &

Renting Activities

اإلدارة العامة والدفاع 

والضمان االجتماعي
245820823683281885600125572533391340.0

Public Administra-

 tion, Defense &

Social Security

265623219958761148613162802615637.4Educationالتعليم

1037198122018312768782154223372.7الصحة والعمل االجتماعي
 Health & Social

Work

أنشطة الخدمة 

المجتمعية
1136831661453412202601480160141.9

Community Ser-

vice Activities

المنظمات والهيئات غير 

اإلقليمية
106560616713608844821190.3

 Extra- Territorial

 Organizations &

Bodies

األسر الخاصة التي تعين 

أفراد ألداء األعمال المنزلية
43700070.0

Private House-

holds with Em-

ployed Persons

36891120084889914231061529504286.0Non- Encodedغير مرمز

549581187248736829800091827298281835110100.0Grand Totalالمجموع الكلي
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جدول )8( اأعداد الموؤمن عليهم الفعالين ح�سب القطاع كما في 2009/12/31

 Table )8( Number of Active Insured Persons, by Sector as at 31/12/2009

القطـــاع
العدد

No.

النسبة المئوية

Percentage )%(
Sector

37260144.6Publicالقطاع العام

40257248.2Privateالقطاع الخاص

124271.5Mixedالقطاع المختلط

475105.7Otherأخرى

835110100.0Grand Totalالمجموع الكلي

جدول )9( اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين ح�سب الجن�س والجن�سية وفئة الأجر ال�سهرية كما في 2009/12/31

 Table )9( Number of Active Insured Persons, by Gender, Nationality & Monthly Wage Category as at

 31/12/2009

فئة األجر 

الشهرية

Jordanians     أردنيون
غير أردنيين

Non-Jordanians  المجموع

الكلي

 Grand

Total

النسبة 

المئوية

Percent-

age )%(

النسبة 

التراكمية 

Cumu-

 lative

 Percent

)%(

 Monthly

 Wage

Category
ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع

Total

أقل أو يساوي 

150
41141277036884441177136435482012366414.814.8

 Less or

Equal 150

200-1506943116525859561577111901696110291712.327.1150-200

300-20017495849065224023131549291408323810628.555.6200-300

400-300129385551051844904034775480918929922.778.3300-400

500-40042634152115784516884262114599597.285.5400-500

600-500227047483301877962331029312163.789.2500-600

700-60014895430419199484124608198072.491.6600-700

1000-700254806278317589134641377331354.095.6700-1000

1500-100016360350319863757222979208422.598.11000-1500

2000-150057671009677641612654273180.998.91500-2000

2500-2000255344129942675832533190.499.32000-2500

3000-2500145124516961473618318790.299.62500-3000

3500-300083712596283159810600.199.73000-3500

4000-3500539826216914837040.199.83500-4000

4500-400032154375601614360.199.84000-4500

5000-450030933342441453870.099.94500-5000

5000816828981491516410620.1100.0 فأكثر
 5000 &

more

ــــ549581187248736829800091827298281835110100.0المجموع الكلي
 Grand

Total
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جدول )10( اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين ح�سب الجن�س والجن�سية والفئة العمرية كما في 2009/12/31

Table )10( Number of Active Insured Persons, by Gender, Nationality & Age Category  as at 31/12/2009

الفئة العمرية

Jordanians     أردنيون
غير أردنيين

Non-Jordanians 
المجموع 

الكلي

 Grand

Total

النسبة 

المئوية

Percent-

age )%(

النسبة 

التراكمية 

Cumula-

tive Per-

cent )%(

Age

Category ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع

Total

38028312141149224410273271444205.35.3Less than 21أقل من 21

25-21121139346251557641654048622140217716621.226.521-25

30-26111300482811595812182654122723818681922.448.926-30

35-3181653404231220761529333701866314073916.965.831-35

40-3673791317471055381053222101274211828014.279.936-40

45-41583611878377144669282575178466110.190.141-45

50-463394674884143438343734207456415.595.546-50

55-512132827802410821461932339264473.298.751-55

Elder & 56100350100359020902109371.3100.056 فأكبر

Grand Total---549581187248736829800091827298281835110100.0المجموع الكلي

جدول )11( متو�سط الأجور ال�سهرية للموؤمن عليهم الفعالين ح�سب الجن�س والقطاع كما في نهاية 2009/12/31

 Table )11( Average Monthly Wages of Active Insured Persons, by Gender & Sector as at 31/12/2009

)بالدينار(                               )In JD(

القطاع
ذكر

Male

أنثى

Female

المتوسط العام لألجور

General Average Wages
Sector

319337324Publicالقطاع العام

422335401Privateالقطاع الخاص

788701779Mixedالقطاع المختلط

544438515Otherأخرى

390344379General Average Wagesالمتوسط العام لألجور
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جدول )12( متو�سط الأجور ال�سهرية للموؤمن عليهم الفعالين ح�سب الجن�س والجن�سية والن�ساط القت�سادي  كما في 2009/12/31

 Table )12( Average Monthly Wages of Active Insured Persons, by Gender, Nationality & Economic Activity

as at 31/12/2009

)بالدينار(                               )In JD(

النشاط االقتصادي

Jordanians     أردنيون
غير أردنيين 

Non- Jordanians   المتوسط

العام لألجور

 General

 Average

Wages

Economic

Activity ذكر

Male

أنثى

Female

المتوسط 

العام

 General

Average

ذكر

Male

أنثى

Female

المتوسط 

العام

 General

Average

349238334192236192285الزراعة والصيد والحراجة
 Agriculture, Hunting &

Forestry

815880818296542297755Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

394249365204129181301Manufacturingالصناعات التحويلية

599560596335308334580إمدادات الكهرباء والغاز والماء
 Electricity, Gas & Water

Supplies

520493517246539249406Constructionsاإلنشاءات

402361396258349261374Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

354385356247325253326Tourismالسياحة

591546583466818532579النقل والتخزين واالتصاالت
 Transport, Storage &

Communications

898685830916919916832Financial Intermediationالوساطة المالية

568465541285525306511األنشطة العقارية واإليجارية
 Real Estate & Renting

Activities

اإلدارة العامة والدفاع والضمان 

االجتماعي
300319305185448191303

Public Administra-

 tion, Defense & Social

Security

530320415811575700428Educationالتعليم

460356409306355326401Health & Social Workالصحة والعمل االجتماعي

330386342278326286337أنشطة الخدمة المجتمعية
 Community Service

Activities

المنظمات والهيئات غير 

اإلقليمية
9471043982383692444868

Extra- Territorial Organi-

zations & Bodies

األسر الخاصة التي تعين أفراد 

ألداء األعمال المنزلية
208233219000219

 Private Households with

Employed Persons

527405497388511397494Non- Encodedغير مرمز

410356396254223248379General Average Wagesالمتوسط العام لألجور 
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جدول )13( متو�سط الأجور ال�سهرية للموؤمن عليهم الفعالين ح�سب الجن�س ونوع ال�ستراك في ال�سمان الجتماعي  كما في 

31/12/2009

 Table )13( Average Monthly Wages of Active Insured Persons, by Gender, Type of Contribution in SSC as

at 31/12/2009

نوع االشتراك
ذكر

Male

أنثى

Female

المتوسط العام لألجور

General Average Wages
Type of  Contribution

383343373Compulsoryإلزامي

523379486Voluntarilyاختياري

390344379General Average Wagesالمتوسط العام لألجور

جدول )14( أعداد المؤمن عليهم الفعالين اختيارياً حسب الجنس وفئة األجر الشهرية كما في 2009/12/31

 Table )14( Number of Active Voluntary Insured Persons, by Gender & Monthly Wage Category as at

31/12/2009

فئة األجر الشهرية
ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

النسبة المئوية

Percentage )%(

النسبة التراكمية 

 Cumulative Percent

)%(

Monthly Wage

Category

2247175640039.89.8Less or Equal 150أقل أو يساوي 150

175 – 150145085623065.615.4150-175

200 – 175203986929087.122.5175-200

225 – 200147155120224.927.4200-225

250 – 225189867125696.333.6225- 250

275 – 250152861521435.238.9250- 275

300 – 275205765227096.645.5275- 300

400 – 30048121504631615.460.9300- 400

500 – 4003351896424710.371.2400- 500

600 – 500197554425196.177.4 500- 600

700 – 600177039021605.382.6600- 700

1000 - 700284859734458.491.0 700- 1000

more & 1000321047836889.0100.01000 فأكثر

Grand Totalــــ306561037941035100.0المجموع الكلي
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جدول )15( اأعداد الموؤمن عليهم الفعالين اختياريًا ح�سب الجن�س والفئة العمرية كما في 2009/12/31

Table )15( Number of Active Voluntary Insured Persons, by Gender & Age Category as at 31/12/2009

الفئة العمرية
ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

النسبة المئوية

Percentage )%(

النسبة التراكمية 

Cumulative Percent )%(
Age Category

323350.10.1Less than 21أقل من 21

25-217372559922.42.521-25

30-2633321457478911.714.226-30

35-3155352475801019.533.731-35

40-3666982844954223.356.936-40

45-4157382121785919.276.141-45

50-464041883492412.088.146-50

55-51304234133838.296.351-55

Elder & 561501015013.7100.056 فأكبر

Grand Totalــــ306561037941035100.0المجموع الكلي

جدول )16( ن�سبة متقاعدي ال�سيخوخة المبكر الجدد اإلى اإجمالي تقاعد ال�سيخوخة الجدد ح�سب الجن�س في عام 2009

  Table )16( Percent of New Early Pensioners to Total Old-age Pensioners, by Gender in 2009

السنة

عدد متقاعدي الشيخوخة الجدد )المبكر( 

 No. of New Early Retirement

Pensioners

�إجمالي متقاعدي الشيخوخة الجدد

)الوجوبي والمبكر(

 Total No. of New Old-Age

 Pensioners )Compulsory & Early

Retirement(

نسبة متقاعدي المبكر الجدد إلى إجمالي تقاعد 

�الشيخوخة الجدد

 No. of New Early Retirement Pensioners to

Total No. of New Old-Age Pensioners )%(
ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

20074791916570764451180762574.8

200848211139596061881372756078.8

200948531155600860541406746080.5
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جدول )17( اأعداد المتقاعدين الجدد ح�سب الجن�س والجن�سية ونوع الراتب التقاعدي في عام 2009

  Table )17( Number of New Pensioners, by Gender, Nationality & Type of Pension in 2009

نوع الراتب

 التقاعدي

Jordanians     أردنيون
غير أردنيين 

Non- Jordanians  
المجموع 

الكلي

 Grand

Total

النسبة 

المئوية

Percent-

age )%(

 Type of

Pension ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

1165250141536137145217.2الشيخوخة الوجوبي
 Compulsory

Old-Age

47241145586912910139600871.4Early Old-Ageالشيخوخة المبكر

215502652022673.2اإلعتالل  الطبيعي
 Disability due to

Natural Causes

6887619221971.2اإلعتالل اإلصابي
 Disability due to

Work Injury

44551496190195156.1الوفاة الطبيعية
 Death due to

Natural Causes

72173516790.9الوفاة اإلصابية
 Death due to

Work Injury

668915058194210142248418100.0Grand Totalالمجموع الكلي

جدول )18( اأعداد المتقاعدين الجدد ح�سب الجن�س و نوع الراتب التقاعدي والقطاع في عام 2009

Table )18( Number of New Pensioners, by Gender, Type of Pension & Sector in 2009

نوع الراتب 

التقاعدي

القطاع العام

Public Sector

القطاع الخاص

Private Sector

القطاع المختلط

Mixed Sector

أخرى

Other
المجموع 

الكلي

 Grand

Total

Type of

Pension ذكر

M

أنثى

F

المجموع 

Total

ذكر

M

أنثى

F

المجموع 

Total

ذكر

M

أنثى

F

المجموع 

Total

ذكر

M

أنثى

F

المجموع 

Total

الشيخوخة 

الوجوبي
4231085314678254935035276613371452

 Compulsory

Old-Age

الشيخوخة 

المبكر
19875032490182034221622112023183529011256008Early Old-Age

اإلعتالل  

الطبيعي
9431125991411320222527267

 Disability due

 to Natural

Causes

اإلعتالل 

اإلصابي
275325756230300097

 Disability due

to Work Injury

الوفاة 

الطبيعية
23834272184131971011132335515

 Death due to

Natural Causes

الوفاة 

اإلصابية
330334324510100079

 Death due to

Work Injury

المجموع 

الكلي
280268134832670458312826221283116535915248418Grand Total
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جدول )19( اأعداد المتقاعدين الجدد ح�سب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب ال�سهري في عام 2009

  Table )19( Number of New Pensioners, by Type of Pension & Monthly Pension Category in 2009

فئة الراتب

 التقاعدي 

الشهرية

الشيخوخة 

الوجوبي

Com-

 pulsory

Old-Age

الشيخوخة 

المبكر

 Early

Old-Age

االعتالل 

الطبيعي

 Disability

 due to

 Natural

Causes

اإلعتالل 

اإلصابي

Disabil-

 ity due

 to Work

Injury

الوفاة 

الطبيعية

 Death

 due to

 Natural

Causes

الوفاة 

اإلصابية

 Death

 due to

 Work

Injury

المجموع 

الكلي

 Grand

Total

النسبة 

المئوية

Percent-

age )%(

 Monthly

 Pension

Category

14833847677466808.1أقل أو يساوي 150
 Less or Equal

to 150

200 – 1502851141931911921167819.9150-200

300 – 2003802079104719233279533.2200-300

400 – 30016781394559105712.6300-400

500 – 400101499302256307.5400-500

600 – 50072282301603734.4500-600

700 – 60052191402112693.2600-700

1000 – 700117349201334845.7700-1000

1500 – 10008117610112603.11000-1500

2000 – 150020691010911.11500-2000

3000 – 200017510010690.82000-3000

4000 – 30006120000180.23000-4000

5000 – 400012000030.04000-5000

more & 5000560000110.15000 فأكثر

1452600826797515798418100.0Grand Totalالمجموع الكلي

جدول )20( متو�سط الرواتب التقاعدية ال�سهرية للمتقاعدين الجدد ح�سب الجن�س ونوع الراتب التقاعدي في عام 2009

Table )20( Monthly Average Pension of New Pensioners, by Gender & Type of Pension in 2009

)بالدينار(                               )In JD(

نوع الراتب التقاعدي
ذكر

Male

أنثى

Female

المتوسط العام للرواتب 

التقاعدية

General Average Pensions

Type of Pension

478367459Compulsory Old-Ageالشيخوخة الوجوبي

413310393Early Old-Ageالشيخوخة المبكر

232201226Disability due to Natural Causesاالعتالل الطبيعي

147143146Disability due to Work Injuryاالعتالل اإلصابي

276279276Death due to Natural Causesالوفاة الطبيعية

277222276Death due to Work Injuryالوفاة اإلصابية

405313388General Average Pensionsالمتوسط العام للرواتب التقاعدية
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جدول )21( اأعداد المتقاعدين تراكميًا ح�سب الجن�س والجن�سية ونوع الراتب التقاعدي كما في 2009/12/31

 Table )21( Accumulated Number of Pensioners, by Gender, Nationality & Type of Pension as at

31/12/2009

نوع الراتب

 التقاعدي

Jordanians     أردنيون
غير أردنيين 

Non- Jordanians  
المجموع 

الكلي

 Grand

Total

النسبة المئوية

 Percentage

)%(

Type of Pension
ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

35549507040619645717164133534.9Compulsory Old-Ageالشيخوخة الوجوبي

36853675143604836548904449437.6Early Old-Ageالشيخوخة المبكر

15210181617026240222621728814.6االعتالل الطبيعي
 Disability due to Natural

Causes

273013228623471035732192.7االعتالل اإلصابي
 Disability due to Work

Injury

897870196793578365100448.5الوفاة الطبيعية
 Death due to Natural

Causes

1659831742178618419201.6Death due to Work Injuryالوفاة اإلصابية

1009791455311553226031712774118306100.0Grand Totalالمجموع الكلي

جدول )22( اأعداد المتقاعدين تراكميًا ح�سب الجن�س و نوع الراتب التقاعدي والقطاع كما في 2009/12/31

Table )22( Accumulated Number of Pensioners, by Gender, Type of Pension & Sector as at 31/12/2009

نوع

 الراتب 
التقاعدي

القطاع العام

Public Sector
القطاع الخاص

Private Sector
القطاع المختلط

Mixed Sector
أخرى

Other
المجموع 

الكلي

 Grand
Total

Type of
Pension ذكر

M
أنثى

F
المجموع 

Total
ذكر

M
أنثى

F
المجموع 

Total
ذكر

M
أنثى

F
المجموع 

Total
ذكر

M
أنثى

F
المجموع 

Total

الشيخوخة 

الوجوبي
192713021222921083814461228423815424353704620432441335

 Compulsory
Old-Age

الشيخوخة 

المبكر
14877309417971127872023148104404181458556211507712844494

Early
Old-Age

اإلعتالل  

الطبيعي
6912116880805820563638321914022315276759417288

 Disability
 due to
 Natural
Causes

اإلعتالل 

اإلصابي
7625381520398621252461247302323219

 Disability
 due to Work
Injury

الوفاة 

الطبيعية
524146457053147210335762986373182734510044

 Death due
 to Natural
Causes

الوفاة 

اإلصابية
6012963010955911541240124171181920

 Death due
 to Work
Injury

المجموع 

الكلي
476647829554933572643874011399752841025910217222412441118306Grand Total
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جدول )23( اأعداد المتقاعدين تراكميًا ح�سب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب ال�سهري كما في 31/12/2009

 Table )23( Accumulated Number of Pensioners, by Type of Pension & Monthly Pension Category as at

31/12/2009

فئة الراتب 

التقاعدي

الشهرية

الشيخوخة 

الوجوبي

 Compulsory

Old-Age

الشيخوخة 

المبكر

Early

Old- 

Age

االعتالل 

الطبيعي

Disabili-

 ty due to

 Natural

Causes

اإلعتالل 

اإلصابي

Disabil-

 ity due

 to Work

Injury

الوفاة 

الطبيعية

 Death

 due to

 Natural

Causes

الوفاة 

اإلصابية

 Death

 due to

 Work

Injury

المجموع 

الكلي

 Grand

Total

النسبة المئوية

Percentage

(%)

Monthly

  Pension

Category

أقل أو يساوي 

150
1906539535929252640457663628430.7

 Less or Equal to

150

200 – 150845310069581843729436102833023.9150-200

300 – 200643812898385618818204002560021.6200-300

400 – 3002508659510594762185109159.2300-400

500 – 4001395393026072423258665.0400-500

600 – 500847204213521311231692.750-600

700 – 600596130272886520691.7600-700

1000 – 700100820399031071332602.8700-1000

1500 – 1000652104338033217681.51000-1500

2000 – 1500173333150085290.41500-2000

3000 – 2000114192150723300.32000-3000

4000 – 3000435810001020.13000-4000

5000 – 400015190000340.04000-5000

more & 500028210001500.05000 فأكثر

4133544494172883218100351936118306100.0Grand Totalالمجموع الكلي

جدول )24( متو�سط الرواتب التقاعدية ال�سهرية للمتقاعدين تراكميًا ح�سب الجن�س ونوع الراتب التقاعدي كما في 2009/12/31

Table )24( Monthly Average Pension of Accumulated Pensioners, by Gender & Type of Pension as at 31/12/2009

)In JD(                                                         )بالدينار(

نوع الراتب التقاعدي
ذكر

Male

أنثى

Female

المتوسط العام للرواتب التقاعدية

General Average Pensions
Type of Pension

260197252Compulsory Old-Ageالشيخوخة الوجوبي

370274355Early Old-Ageالشيخوخة المبكر

205166201Disability due to Natural Causesاالعتالل الطبيعي

133129133Disability due to Work Injuryاالعتالل اإلصابي

207191206Death due to Natural Causesالوفاة الطبيعية

193165191Death due to Work Injuryالوفاة اإلصابية

282227275General Average Pensionsالمتوسط العام للرواتب التقاعدية
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جدول )25( قيم الرواتب التقاعدية ح�سب نوع الراتب التقاعدي في عام 2009

  Table )25( Amounts of Pensions, by Type of Pension in 2009

دينار( بالمليون   (                               )In Million JD(

نــوع الراتب التقاعدي
المبلغ

Amount

النسبة المئوية 

Percentage )%(
Type of Pension

115.833.5Compulsory Old-Ageالشيخوخة الوجوبي

172.449.9Early Old-Ageالشيخوخة المبكر

34.910.1Disability due to Natural Causesاإلعتالل الطبيعي

4.61.3Disability due to Work Injuryاإلعتالل اإلصابي

15.54.5Death due to Natural Causesالوفاة الطبيعية

2.60.8Death due to Work Injuryالوفاة اإلصابية

345.8100.0Grand Totalالمجموع الكلي

جدول )26( اأعداد الم�ستحقين الفعالين لرواتب التقاعد ب�سبب وفاة الموؤمن عليه اأو المتقاعد ح�سب الجن�س ونوع الراتب التقاعدي كما 

في 2009/12/31

Table )26( Number of Active Beneficiaries Entitled to Pensions Due to Death of Insured Person or

  Pensioners, by Gender & Type of Pension as at 31/12/2009

نوع الراتب التقاعدي
ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع الكلي

Grand Total
Type of Pension

81202069028810عدد المستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى:1.
 No. of Entitled Survivors of

Deceased Insured Person
1.

65841760824192Death due to Natural Causesوفاة طبيعية

153630824618Death due to Work Injuryوفاة إصابية

23161119813514عدد المستحقين من ورثة صاحب راتب تقاعد:2.
 No. of Entitled Survivors of

Pensioners
2.

22321082013052Disability due to Natural Causesاالعتالل الطبيعي

84378462Disability due to Work Injuryاالعتالل اإلصابي

.3
عدد المستحقين من ورثة صاحب راتب تقاعد 

الشيخوخة المتوفى
25821615518737

 No. of Entitled Survivors of

Deceased Old-Age Pensioners
3.

)Survivors(  130184804361061No. of Beneficiariesمجموع أعداد المستحقين )الورثة(
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جدول )27( اأعداد م�ستحقي تعوي�س الدفعة الواحدة ح�سب الجن�س والجن�سية و�سبب التعوي�س في عام 2009

 Table )27( Number of Persons Entitled to Lump Sum Compensation, by Gender, Nationality & Reason of

Compensation in 2009

سبب التعويض

Jordanians     أردنيون
غير أردنيين 

Non- Jordanians  
المجموع 

الكلي

 Grand

Total

النسبة 

المئوية

Percent-

)%( age

 Reason of

Compensation ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

الشمول بأحكام قانون 

التقاعد المدني والعسكري
11441180001180.5

 Coverage by Civil &

Military Laws

مغادرة المؤمن عليه غير 

األردني نهائياً
000105585917164751647569.5

 Non-Jordanians leaving

the country for good

حصول المؤمن عليه األردني 

على جنسية أخرى
156281840001840.8

 Jordanian insured

 person obtaining

another nationality

الحكم على المؤمن عليه 

بالسجن مدة ال تقل عن 5 

سنوات

30300030.0

 Insured person who is

 sentenced to jail for not

less than )5( years

إنتهاء خدمة المؤمن عليها 

بسبب الزواج، الترمل، الطالق
04771477102929480020.3

Insured female

  terminating service due

 to marriage, divorce,

 widowhood.

العزباء بعد سن الخامسة 

واألربعين
05555000550.2

 Single insured female

 after reaching age of

)45(

استكمال صرف تعويضات 

سابقة
63933033420.2

 Completing payment of

previous compensation

الوفاة أو العجز الطبيعي أو 

إكمال سن الشيخوخة دون 

استكمال استحقاق الراتب 

التقاعدي

13831201503851710216056.8

Death, natural

  disability, or old-age

 without completing

entitlement to pension

30436340244283681.6Overlap periodتداخل

37138202400.2قرار مجلس اإلدارة
 Board of Directors

Decision

2003501870211070259671666923690100.0Grand Totalالمجموع الكلي



الملحق الإح�سائي 2009 | 17

Statistical Appendix  

جدول )28( قيم تعوي�س الدفعة الواحدة ح�سب الجن�س والجن�سية و�سبب التعوي�س في عام 2009

 Table )28( Amounts of Lump Sum Compensation, by Gender, Nationality & Reason of

Compensation in 2009

)in Thousands JD(                                                                                                                                                                    )بالألف دينار(

سبب التعويض

Jordanians     أردنيون
غير أردنيين 

Non- Jordanians  
المجموع 

الكلي

 Grand

Total

النسبة 

المئوية

Percent-

age )%(

Reason of

 Compensation ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

الشمول بأحكام 

قانون التقاعد المدني 

والعسكري

214.65.5220.10.00.00.0220.11.0
 Coverage by Civil &

Military Laws

مغادرة المؤمن عليه غير 

األردني نهائياً
0.00.00.09242.53219.912462.412462.458.0

Non-Jordanians

  leaving the country

for good

حصول المؤمن عليه 

األردني على جنسية أخرى
368.935.7404.60.00.00.0404.61.9

Jordanian insured per-

 son obtaining another

nationality

الحكم على المؤمن عليه 

بالسجن مدة ال تقل عن 

5 سنوات

2.90.02.90.00.00.02.90.0

 Insured person who

 is sentenced to jail for

not less than )5( years

إنتهاء خدمة المؤمن 

عليها بسبب الزواج، 

الترمل، الطالق

0.03858.33858.30.033.433.43891.718.1

Insured female ter-

 minating service due

 to marriage, divorce,

 widowhood.

العزباء بعد سن الخامسة 

واألربعين
0.056.056.00.00.00.056.00.3

 Single insured female

after reaching

 age of )45(

استكمال صرف تعويضات 

سابقة
7.20.77.87.40.07.415.20.1

 Completing payment

of previous compensa-

tion

الوفاة أو العجز الطبيعي أو 

إكمال سن الشيخوخة دون 

استكمال استحقاق الراتب 

التقاعدي

3073.4310.03383.4541.2139.8681.04064.318.9

Death, natural disabil-

 ity, or old-age

 without completing

entitlement to pension

240.349.7290.015.12.918.0308.01.4Overlap periodتداخل

45.50.646.02.30.02.348.30.2قرار مجلس اإلدارة
 Board of Directors

Decision

3952.74316.48269.19808.43396.013204.421473.5100.0Grand Totalالمجموع الكلي
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جدول )29( اأعداد اإ�سابات العمل ح�سب الجن�س والجن�سية ونتيجة الإ�سابة في عام 2009

Table )29( Number of Work Injuries, by Gender, Nationality & Result of Injury in 2009

نتيجة اإلصابية

Jordanians     أردنيون
غير أردنيين 

Non- Jordanians  
المجموع 

الكلي

 Grand

Total

النسبة المئوية

 Percentage

)%(

Result of Injury
ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

إصابة شافية أكثر 

من ثالثة أيام
85385599097263610527411183888.1

 Recovery injury with

more than 3 days

إسعاف أولي اقل 

من ثالثة أيام
1769185980982832.1

 First Aid with less than

3 days

عجز اقل من 

30%
91077987217221912069.0

 Disability with less

than )30%(

12113808210.2عجز %30 فأكثر
 Disability with )30%( &

above

Death 7717815116940.7وفاة

9713647103602974108308213442100.0Grand Totalالمجموع الكلي
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جدول )30( اأعداد حوادث العمل ح�سب الجن�س والجن�سية والن�ساط القت�سادي في عام 2009 

 Table )30( Number of Work Accidents, by Gender, Nationality & Economic Activity in 2009

النشاط االقتصادي

Jordanians     أردنيون
غير أردنيين 

Non- Jordanians  
المجموع

 الكلي

 Grand

Total

النسبة المئوية

 Percentage

)%(

Economic Activity
ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

12713140760762161.3الزراعة والصيد والحراجة
Agriculture, Hunt-

ing & Forestry

2422244480482921.7Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

512730454311567901657708841.1Manufacturingالصناعات التحويلية

698177154047194.2إمدادات الكهرباء والغاز والماء
 Electricity, Gas &

Water Supplies

108521087102501025211212.2Constructionsاإلنشاءات

15277115983068314191211.1تجارة الجملة والتجزئة
 Wholesale & Retail

Trade

11393011691591117013397.8Tourismالسياحة

37613389362384272.5النقل والتخزين واالتصاالت
 Transport, Storage

& Communications

11734151110111620.9الوساطة المالية
Financial Interme-

diation

18017197380382351.4األنشطة العقارية وااليجارية
Real Estate and

Renting Activities

اإلدارة العامة والدفاع والضمان 

االجتماعي
118511613019809813998.1

Public Administra-

 tion, Defense &

Social Security

323130453101114642.7Educationالتعليم

4582146727617937654.4الصحة والعمل االجتماعي
 Health & Social

Work

78987909960.6أنشطة الخدمة المجتمعية
 Community Service

Activities

المنظمات والهيئات غير 

اإلقليمية
30131404350.2

 Extra- Territorial

 Organizations

& Bodies

12692973136653467129359617261100.0Grand Totalالمجموع الكلي
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جدول )31( اأعداد حوادث العمل ح�سب الجن�س والجن�سية ونوع الحادث في عام 2009

Table )31( Number of Work Accidents, by Gender, Nationality & Type of Accident in 2009

نوع الحادث

Jordanians     أردنيون
غير أردنيين 

Non- Jordanians  
المجموع 

الكلي

 Grand 

Total

النسبة المئوية

 Percentage

)%(

Type of Accident
ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

330522935341193661259479327.8Woundsجروح

Bruises 418834845361095421137567332.9رضوض

129412814223428350177210.3Fracturesكسور

75999858179318210406.0Dislocation, sprains & strainsجزع وخلع والتواء

1186124682701941.1Amputation & enucleatingبتر واستئصال

صدمات وضربات 

أعضاء داخلية
6086811011790.5

 Shocks & bumps against
internal organs

467234909871055953.4Burnsحروق

تسممات حادة 

وعدوى
821294270271210.7

Severe poisonings
 & infection

آثار التيار 

الكهربائي
5956422325890.5Effects of electric current

أنواع أخرى من 

اإلصابات المحددة
150310916123516357196911.4Other specific injuries

851196200201160.7Disease  caseحالة مرضية

أجسام غريبة 

بالعين
5752560021642208204.8Foreign bodies in eye

124951003134983622141376317261100.0Grand Totalالمجموع الكلي

* يعود فرق المجموع الكلي في هذا الجدول مع المجموع الكلي في الجدول رقم )30( اإلى عدم ترميز حوادث العمل واإدخالها ح�سب نوع الحادث.
*The difference in the grand total in this table and the one in table )30( is ascribed to that work accidents were not coded and registered according to the type of accident.
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جدول )32( اأعداد حوادث العمل ح�سب الجن�س والجن�سية ونوع الحادث في عام 2009 

Table )32( Number of Work Accidents, by Gender, Nationality & Cause of Accident in 2009

سبب الحادث

Jordanians     أردنيون
غير أردنيين 

Non- Jordanians  
المجموع 

الكلي

 Grand

Total

النسبة المئوية

 Percentage

)%(

Cause of Accident
ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

ذكر

Male

أنثى

Female

المجموع 

Total

134088142848652538196611.4اآلالت وماكينات
 Industrial machines and

 equipment

1399117151646420484200011.6Manual working toolsأدوات العمل اليدوي

السير على األشياء أو 

اصطدام بها
841609012971130812097.0Stepping on objects

3711344405583429863491828.5Falling of personsسقوط األشخاص

Falling of objects 17265817847655770255414.8سقوط األشياء

Chemical materials 19018208420422501.4مواد كيماويه

وسائل النقل ومعدات 

الرفع
86288180181060.6

 Transporting tools &

uploading equipment

الجهد المفرط والحركات 

العنيفة
1888196602622581.5

 Excessive effort and

violent actions

Explosions and fires 1052107180181250.7انفجارات وحرائق

التعرض للتيار الكهربائي 

أو لمس
92193252271200.7

 Exposing to electric

current

821159980102510710876.3Traffic Accidentsحوادث الطريق

1214125290291540.9Work environmentبيئة العمل

28129303320.2الحيوانات ومنتجاتها
Animals & their

 products

االنحصار داخل أو بين 

أشياء
24615261770773382.0

 Being stranded inside

or between objects

لمس المواد الساخنة أو 

الباردة
83689184221110.6

 Touching hot or cold

objects

11011101120.1التعرض للمواد المشعة
 Exposing to irradiative

objects

28028011290.2Criminal Accidentحادث جنائي

150511716223655370199211.5Othersعوامل أخرى

125211000135213604136374017261100.0Grand Totalالمجموع الكلي

* يعود فرق المجموع الكلي في هذا الجدول مع المجموع الكلي في الجدول رقم )30( اإلى عدم ترميز حوادث العمل واإدخالها ح�سب نوع الحادث.
*The difference in the grand total in this table and the one in table )30( is ascribed to that work accidents were not coded and registered according to the type of accident.
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جدول )33( الإيرادات والنفقات وفائ�س الم�ساهمات التاأمينية لعام 2009

Table )33( Revenues, Expenditures & Surplus of Insurance Contributions in 2009

دينار( بالمليون   (                               )In Million JD(

نــوع اإليـــراد
المبلغ

Amount

النسبة المئوية 

Percentage )%(
Type of Revenue

528.083.5Contributions of Old-age, Disability, and Deathاشتراك الشيخوخة والعجز والوفاة

57.49.1Contributions of Work Injuriesاشتراك إصابات العمل وأمراض المهنة

32.95.2Voluntary Contributionاالشتراك االختياري

1.90.3Revenues of Purchasing Previous Periods of Serviceإيرادات ضم سنوات الخدمة السابقة

*2.10.3Other Revenuesاإليرادات المختلفة *

10.21.6Insurance Activity Yieldsعوائد النشاط التأميني 

إجمالي اإليرادات الكلية

 )بعد طرح طوابع االشتراكات(
632.3100.0

Total Revenues

)after subtracting Contributions Stamps(

نــوع النفقـــــة
المبلغ

Amount

النسبة المئوية 

Percentage )%(
Type of Expenditure

374.592.0Insurance Expendituresالنفقات التأمينية

345.785.0Frequently Paid Pensionsرواتب التقاعد المتكررة

.5.31.3Expenditures paid for onceنفقات تدفع مرة واحدة

23.55.8Lump Sum Compensation Casesحاالت الخروج دفعة واحدة

32.48.0Administrative Expendituresالنفقات اإلدارية 

406.9100.0Total of General Expendituresإجمالي النفقات العامة

 **Surplus of Insurance Contributionsــ223.4فائض المساهمات التأمينية **

* تمثل رديات تعوي�س الدفعة الواحدة، رديات الرواتب التقاعدية المعروة دون وجه حق،
    رديات الإنت�ساب الإختياري و�سمن �سنوات الخدمة ال�سابقة.

** مطروحًا منها تعديالت �سنوات �سابقة.

* Represents reimbursements of lump sum contribution, shifts, illegitimately paid pensions
   Voluntary contribution and purchasing previous periods of service.

** To it is a subtracted previous years amendments
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جدول )34( النفقات التاأمينية واإجمالي النفقات اإلى الإيرادات التاأمينية )%( لعام 2009

Table )34( Insurance Expenditures & Total Insurance to Insurance Revenues )%( in 2009

البيـــــان
النسبة المئوية 

Percentage )%(
Type

59.2Insurance Expenditures to Insurance Revenuesالنفقات التأمينية إلى اإليرادات التأمينية

64.4النفقات التأمينية واإلدارية  إلى اإليرادات التأمينية
Insurance & Administrative Expenditures to

Insurance Revenues 

5.2النفقات اإلدارية إلى اإليرادات التأمينية
Administrative Expenditures to Insurance

Revenues 

جدول )35( توزيع الموجودات ال�ستثمارية للموؤ�س�سة ح�سب نوع ال�ستثمار لعام 2009

 Table )35( Allocation of SSC Investment Assets, by Type of Investment in 2009

دينار( بالمليون   (                               )In Million JD(

Type of Investment

 النسبة المئوية

Percentage 

)%(

المبلغ *

Amount
نوع االستثمار

Bank deposits 7.3 365.0 ودائع لدى البنوك

Bonds and Corporate Bonds 19.5 978.1 سندات وإسناد قرض

Stocks 57.7 2890.8 أسهم

Lands and Real Estates 6.6 331.9 أراضي وعقارات

Loans 3.5 177.4 قروض

Fixed Assets 0.6 27.8 الموجودات الثابتة

Other 4.8 242.9 أخرى

Total 100.0 5013.9 المجمـوع 

* Preliminary data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .البيانات اأولية *
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Annual Report Feedback Form                                        نموذج تغذية راجعة عن التقرير السنوي

,Dear  Readerعزيزي القارئ،

يسرنا تلقي جميع مالحظاتكم واقتراحاتكم على المواضيع الواردة في التقرير السنوي 

للمؤسسة، ونرجو إرسالها عبر الفاكس المدون أدناه، وتعبئة واعتماد النموذج التالي 

لهذه الغاية:

 Its our great pleasure to receive your notes and suggestions on

 topics stated in SSC’s  Annual Report, you are kindly requested

 to send it by fax listed below.

:Name............................................................................................................................................................االســــــم:

:Occupation............................................................................................................................................................المهنــــــة:

:Education............................................................................................................................................................المستوى التعليمي:

:Work Place............................................................................................................................................................مكـان العمــل:

:Telephone............................................................................................................................................................الهـــاتــف:

:Email............................................................................................................................................................البريد اإللكتروني:

:Notes............................................................................................................................................................المالحظـــات:

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

* يمكن الحصول على التقارير السنوية السابقة واالطالع عليها من خالل الموقع 

اإللكتروني للمؤسسة.

 * You can get the previous annual reports and its available on

SSC’s Web site.

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

إدارة الدراسات والتطوير

هـاتــف  : 5501900

فـاكــس  : 5501901

Social Security Corporation

Studies and Development Directorate

Telephone: 5501990

Fax: 5501901

Website: www.ssc.gov.jo www.ssc.gov.jo :الموقع اإللكتروني
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