




التقرير ال�سنوي 

2 0 0 7





ح�سرة �ساحب الجاللة الملك عبد الله الثاني ابن الح�سين المعظم



4

المحتويــات

9كلمة المدير العام 

10مجل�س الإدارة

11الهيكل التنظيمي

12الروؤيا والر�سالة والقيم 

13الموؤ�سرات القت�سادية والديموغرافية

14الموؤ�سرات القت�سادية 

15الموؤ�سرات الديموغرافية 

17الإدارة والتطوير

18الخطة ال�ستراتيجية 

19 الموارد الب�سرية 

21 المبادرات والإنجازات الموؤ�س�سية

24 التعاون الدولي 

25 الن�سـاط التاأمينـي 

26الموؤ�سرات التاأمينية 

28الموؤ�سرات المالية 

32الو�سع المالي للموؤ�س�سة في �سوء نتائج الدرا�سات الإكتوارية

35الملحق الإح�سائي 

51عناوين الإدارة العامة وفروع ومكاتب الموؤ�س�سة 



التقرير ال�سنوي

2 0 0 7

5

جداول الملحق الإح�سائي

�سفحةعنوان الجدول

36اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين ح�سب الجن�س والجن�سية والن�ساط القت�سادي 1

37اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين ح�سب الجن�س والجن�سية والفروع 2

38اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين ح�سب الجن�س والجن�سية وفئة الأجر ال�سهري 3

38اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين ح�سب الجن�س والجن�سية والفئة العمرية4

39الو�سط المرجح لأجور الموؤمن عليهم الفّعالين ال�سهرية ح�سب الجن�س والجن�سية والن�ساط القت�سادي 5

39اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين اختياريًا ح�سب الجن�س وفئة الأجر ال�سهري 6

40اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين اختياريًا ح�سب الجن�س والفئة العمرية 7

40اأعداد المن�ساآت الم�سمولة الفّعالة ح�سب الفروع 8

41اأعداد المن�ساآت الم�سمولة الفّعالة ح�سب الن�ساط القت�سادي9

41اأعداد المتقاعدين تراكميًا ح�سب الجن�س والجن�سية ونوع الراتب التقاعدي 10

42اأعداد المتقاعدين الجدد ح�سب الجن�س والجن�سية ونوع الراتب التقاعدي 11

42اأعداد متقاعدي ال�سيخوخة الوجوبي والمبكر الجدد ح�سب الجن�س 12

42قيم الرواتب التقاعدية ح�سب نوع الراتب التقاعدي 13

14
الراتب  ونوع  الجن�س  ح�سب  المتقاعد  اأو  عليه  الموؤمن  وفاة  ب�سبب  التقاعد  لرواتب  الفّعالين  الم�ستحقين  اأعداد 

التقاعدي 

43

43اأعداد اإ�سابات العمل ح�سب نتيجة الإ�سابة 15

44اأعداد الحوادث ح�سب النوع16

44اأعداد الحوادث ح�سب المركز17

45اأعداد الحوادث ح�سب ال�سبب 18

46اأعداد وقيم تعوي�س الدفعة الواحدة ح�سب الجن�س والجن�سية و�سبب التعوي�س 19

47توزيع الموجودات الإ�ستثمارية للموؤ�س�سة ح�سب نوع الإ�ستثمار20



معلومات اأ�سا�سية حول المملكة الأردنية الها�سمية

ملك المملكة:

الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين المعظم

نظــام الحكم:

نيابي ملكي وراثي.

العا�سمة:

عمان.

الموقع الجغرافي:

يقع الأردن بين خطي عر�س )29( و )33( �سماًل وخطي طول )34( و)39( �سرقًا.

الم�ســاحة:

تبلغ م�ساحة المـمـلـكـة حـوالـي )89.3( األـف كيـلـو متـر مـربـع. وتقـدر ن�سـبــة م�ســاحة اليــاب�سة حــوالــي )%99.4(، 

وم�ســاحـة الــمــيـاه الإقليمية )%0.6(.

ال�سكـــان:

يقدر عدد ال�سكان بواقع )5.7( مليون ن�سمة في عام 2007، بكثافة �سكانية )%64.1(.

المنـــاخ:

مناخ الأردن حار وجاف في ال�سيف ولطيف ورطب في ال�ستاء.

التوقيــت:

ي�سبق التوقيت في المملكة توقيت غرينت�س بثالث �ساعات �سيفـًا وب�ساعتين �ستاًء. ويطبق التوقيت ال�سيفي اعتبارا 

من 1 ني�سان )ابريل( وحتى نهاية ت�سرين اأول )اأوكتوبر(. 



العملة الوطنيـة واأ�سعار ال�سرف:

الدينار الأردني والذي ي�ساوي )1000( فل�س اأو )100( قر�س. اأما �سعر ال�سرف فهو )1.42( دولرًا اأمريكيًا لكل 

دينار اأردني، ويتمتع بقابلية تامة للتحويل.

النظام االقت�سادي:

يعتبر القت�ساد الأردني اقت�سادًا حرًا وموجهًا نحو ال�سوق.

حجم االقت�ســاد:

يعادل  ما  اأو  دينار  مليون   )12,056.9( قيمته  ما   2007 لعام  الجاري  ال�سوق  ب�سعر  الإجمالي  المحلي  الناتج  بلغ 

)17,000.2( مليون دولرًا اأمريكيًا.

ن�سيب الفرد من الناتج المحلي االإجمالي:

يبلغ ن�سيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ب�سعر ال�سوق الجاري حوالي )2,115( دينارًا اأو ما يعــادل )2,982.2( 

دولرًا اأمريكيًا عام 2007.

المـــوارد:

يتميز الأردن بوفرة العديد من الخامات الطبيعية من اأهمها الزيت ال�سخري، الفو�سفات، ال�سمنت والبوتا�س، كما 

يتميز بوفرة الأيدي العاملة الموؤهلة والمدربة، ف�ساًل عن تعدد الأماكن ال�سياحية والعالجية، والأثرية كالبتراء والتي 

انتخبت كاإحدى عجائب الدنيا ال�سبع.
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ن�سع  اأن  الجتماعي  لل�سمان  العامة  الموؤ�س�سة  في  لنا  يطيب 

اآخر  يعك�س م�سيرة عام  الذي  ال�سنوي  التقرير  اأيديكم هذا  بين 

ق�سيناه في التحديث والتطوير بما يحقق خارطة اأعمالنا. واإننا 

اليوم كما الأم�س، نتطلع اإلى اأن ي�سهم هذا التقرير بما يحويه من 

التاأكيد على نهجنا الرامي  اإنجازات وبيانات مالية وتاأمينية في 

للتميز والرتقاء في خدماتنا.

خدمات  تقديم  في  الريادة  على  القائمة  روؤيتنا  من  وانطالقًا 

بتوزيع  وقمنا  الخدمة،  متلقي  بالئحة  التزمنا  فقد  متميزة، 

على  وللوقوف  ال�سفافية.  لمبداأ  تعزيزا  الم�ستركين  اإ�سعارات 

احتياجاتكم و�سماع اقتراحاتكم ومد ج�سور التوا�سل معكم، كان 

اليوم المفتوح الذي �سعدت فيه باللتقاء بكم. واإيمانًا منا بمبداأ 

الم�ساركة، اأطلقنا الحوار الوطني الذي �سيكون الأ�سا�س في بناء 

نظام تاأميني �سن�سعى فيه اإلى زيادة الحماية وتوخي المزيد من 

العدالة الجتماعية. 

حماية  اأخرى،  مداميك  باإ�سافة  نعدكم  الم�سيرة،  ت�ستمر  واإذ 

من  راجيًا  والإنتاج.  العمل  مواقع  مختلف  في  للعاملين  وخدمة 

اهلل اأن يوفقنا واإياكم في خدمة الوطن والمواطن في ظل ح�سرة 

الح�سين  ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الها�سمية  الجاللة  �ساحب 

المعظم حفظه اهلل ورعاه.

 الدكتور عمر الرزاز 

المدير العام

كلمة المدير العام 
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مجل�س الإدارة

معالي ال�سيد با�سم ال�سالم     رئي�س مجل�س الإدارة/ وزير العمل:  

عطوفة الدكتور عمر الرزاز  نائب رئي�س مجل�س الإدارة/ المدير العام: 

الأع�سـاء

عطوفة ال�سيد ماجد الحبا�سنةاأمين عام وزارة العمل1

عطوفة الدكتور علي اأ�سعد اأمين عام وزارة ال�سحة2

عطوفة ال�سيد فار�س �سرفنائب محافظ البنك المركزي3

عطوفة الدكتور حمد الك�سا�سبة لغاية 2007/9/2اأمين عام وزارة المالية4

عطوفة ال�سيد عز الدين كناكرية من 2007/12/4

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

�سعادة ال�سيد مازن المعايطةممثلو التحاد العام لنقابات العمال6

�سعادة ال�سيد جميل عبد الرحيم

�سعادة ال�سيد محمود المعايطة

�سعادة ال�سيد محمود الحياري

�سعادة ال�سيد اأحمد ذينات لغاية 2007/1/30ممثلو الغرف ال�سناعية 7

�سعادة ال�سيد اأ�سامة الخليلي لغاية 2007/9/24

�سعادة ال�سيد ماهر النا�سر من 2007/1/30 

�سعادة ال�سيد محمد العبدالالت من 2007/9/24

�سعادة ال�سيد عالء الدين ديرانية ممثلو اتحاد الغرف التجارية8

�سعادة ال�سيد عبد ال�سالم ذيابات
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الهيكـل التنظيمـي 
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روؤيتنـا

تحقيق الريادة والمبادرة في خدمات ال�سمان الجتماعي و�سوًل اإلى حماية اجتماعية متميزة ذات جودة عالية الم�ستوى في ظل نظام 

تاأميني م�ستدام و�سامل وعادل يت�سم بالكفاءة والفاعلية والمرونة والتميز.

ر�سالتنـا

دعم وتطوير نظام تاأميني حيوي و�سليم يقوم على ال�سراكة مع الموؤ�س�سات ذات العالقة ويتما�سى مع احتياجات الموؤمن عليهم ومن�ساآتهم 

وي�سمن العدالة والأمن الجتماعيين وي�ساهم في تحقيق التنمية القت�سادية والجتماعية:

توفير خدمات اجتماعية متميزة تمكنهم من مجابهة تحديات الحياة. للموؤمن عليهم:   •
للمن�ســاآت: نعمل معًا من اأجل حماية العاملين مما يحفزهم على المزيد من العطاء والإنتاج.  •

للمجتمــع: ن�ساهم في تحقيق الأمن الجتماعي والتنمية القت�سادية.  •

قيمنـا

اأوًل الخدمة   •
الم�سداقية  •

التمكن  •
ال�سرية  •

الفريق بروح  العمل   •
ال�سفافية  •
النفتاح  •

والتعاون ال�سراكة   •
الم�ستمر التح�سين   •



الموؤ�سرات 

القت�سادية 

والديموغرافية
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الموؤ�سـرات القت�ساديـة

حافظ القت�ساد الأردني خالل عام 2007 على وتيرة نمو جيدة، متجاوزًا التحديات العديدة التي ترتبت على الرتفاع الحاد لأ�سعار النفط 

بلغ ن�سبته على  الثابتة والجارية نموًا  الناتج المحلي الإجمالي بالأ�سعار  اإذ حقق  ال�سلع والخدمات محليًا،  اأ�سعار  عالميًا وانعكا�سها على 

التوالي )8.9%( و)16.2%( مقارنة مع عام 2006، وانخف�س الت�سخم اإلى )4.7%( مقا�سًا بالتغير الن�سبي لأ�سعار الم�ستهلك مقابل 

)6.3%( لعام 2006. 

حجم  ارتفع  حيث  القت�سادية،  الأن�سطة  مختلف  على  ال�ستثمارات  تدفق  با�ستمرار  للمملكة  الجاذبة  ال�ستثمارية  البيئة  و�ساهمت  كما 

ال�ستثمارات التي ا�ستفادت من قانون ت�سجيع ال�ستثمار خالل عام 2007 اإلى )2.221( مليار دينار وبن�سبة نمو بلغت )21.0%( مقارنة 

ال�ستثمارات  �سكلت   ،2006 عام  في  م�سروعًا   )578( مقابل  م�سروعًا   )421( على  ال�ستثمارات  هذه  توزعت  حيث  ال�سابق،  العام  مع 

الأجنبية ما ن�سبته )47.3%( من اإجمالي ال�ستثمارات الم�ستفيدة لعام 2007.

وفي ذات ال�سياق وعلى �سعيد تطور البيئة القت�سادية وال�ستثمارية بح�سب تقرير المنتدى القت�سادي العالمي حول التناف�سية العالمية 

اأن  بين  التقرير، حيث  �سملها  التي  الدول  بين  المرتبة )37( من  ليحتل  ال�سابق  العام  الأردن ثالث مراتب عن  تقدم  2007، فقد  لعام 

الأردن هو الدولة العربية الوحيدة من اأ�سل 55 دولة متواجدة �سمن موؤ�سر التناف�سية. واأ�سار التقرير اإلى اأن من اأهم مواطن القوة في 

الأداء القت�سادي لعام 2007 اإيرادات ال�سياحة ن�سبة للناتج المحلي الإجمالي، وتدفق ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر، و�سادرات الخدمات 

التجارية، اإ�سافة اإلى فاعلية الأعمال والتي تمثلت بالقيمة ال�سوقية لالأ�سهم ن�سبة للناتج المحلي الإجمالي وموؤ�سر �سوق الأ�سهم وموجودات 

قطاع البنوك. والجدول التالي يبين اأهم الموؤ�سرات القت�سادية لعامي 2007-2006.

الموؤ�سرات االقت�سادية للأردن 2006 – 2007 

)المبالغ  بالمليون دينار(

 20062007 الموؤ�ســــــر

10,377.812,056.9الناتج المحلي الإجمالي باأ�سعار ال�سوق الجارية

7,971.18,677.0الناتج المحلي الإجمالي باأ�سعار ال�سوق الثابتة

1,8532,115ن�سيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي )بالدينار(

115.5121.7الرقم القيا�سي لأ�سعار الم�ستهلك )100=2002(

6.34.7معدل الت�سخم %

الم�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة.
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الموؤ�سـرات الديموغرافيـة

االإح�ساءات ال�سكانيـة والحيويـة:

اأ�سارت تقديرات دائرة الإح�ساءات العامة لعام 2007 اإلى ارتفاع معدل النمو ال�سكاني بمقدار )2.2%( مقارنة مع العام ال�سابق، حيث 

بلغ عدد �سكان المملكة )5.723( مليون ن�سمة، ت�سكل ن�سبة الذكور )51.5%( مقابل )48.5%( لالإناث. ويتركز حوالي )90.7%( من 

ال�سكان في اإقليمي ال�سمال والو�سط، في حين يقطن )9.3%( من ال�سكان في اإقليم الجنوب الأكبر م�ساحة.

ويعّد المجتمع الأردني مجتمعًا فتيًا، حيث اأن اأكثر من ثلث ال�سكان )37.3%( هم من �سغار ال�سن )15 �سنة فاأقل(، ويبلغ عددهم اأكثر 

من )2( مليون ن�سمة، فيما ت�سكل ن�سبة ال�سكان ما بين )15 – 64( �سنة ما ن�سبته )59.1%(، و)3.8%( من ال�سكان في عمر )65 �سنة 

فاأكثر(. 

واأظهرت الإح�ساءات الحيوية لعام 2007 ارتفاعًا في معدل المواليد الخام مع ثبات معدل الوفيات الخام مقارنة مع عام 2006، اإ�سافة 

الإح�ساءات  اأهم هذه  يبين  التالي  والجدول  �سنة،  بمعدل عام )71.7(  بلغ  والذي  الأردني  للمواطن  المتوقع  العمر  متو�سط  ارتفاع  اإلى 

وتطورها خالل عامي 2007-2006.  

االإح�ساءات الحيوية في االأردن 2006 - 2007

 20062007 الموؤ�ســــــر

77معدل الوفيات الخام لكل األف من ال�سكان

2829.1معدل المواليد الخام لكل األف من ال�سكان

3.63.6معدل الإنجاب الكلي

2.12.2معدل الزيادة الطبيعية

2.32.2معدل النمو ال�سكاني

70.670.8توقع الحياة عند الولدة للذكور )�سنة(

72.472.5توقع الحياة عند الولدة لالإناث )�سنة(

الم�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة.

اإح�ساءات القـوى العاملـة:

اأعمارهم )15  2007 حوالي )40%(* ممن  لعام  العمالة والبطالة  نتائج م�سح  الأردنيين ح�سب  ال�سكان  العاملة من  القوى  ن�سبة  بلغت 

�سنة فاأكثر(، حيث ت�سمل القوى العاملة جميع ال�سكان الن�سيطين اقت�ساديًا من م�ستغلين ومتعطلين، وي�سكل الذكور حوالي )82%( من 

مجموع الأفراد في قوة العمل، مقابل )18%( لالإناث، ويتركز ن�سف الأفراد في قوة العمل في الفئة العمرية )25-39( �سنة وبما ن�سبته 

.)%49.3(

كما اأ�سارت نتائج الم�سح اإلى ارتفاع معدل الم�ساركة القت�سادية الخام لعام 2007 لتبلغ )24.9%( بزيـادة مقدارها نقطتين مئويتيـن 

تقريبـًا عن ن�سبتها في عام 2006. وعليه فاإن حجم القوى العاملـة الأردنية تقدر بحوالي )1.425( مليون عامل، وباإ�سافة اأعداد الوافدين 

الأجانب الحا�سلين على ت�ساريح عمل من وزارة العمل والبالغ عددهم )313,962( عامل **، فاإن اإجمالي القوى العاملة الأردنية وغير 

الأردنية تقدر بحوالي )1.739( مليون عامل.

*   دائرة الإح�ساءات العامة، م�سح العمالة والبطالة، التقرير الرئي�سي 2007.

** وزارة العمل، التقرير ال�سنوي 2007.
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انخف�س معدل البطالة لعام 2007 ليبلغ )13.1%( مقارنة مع العام ال�سابق )13.9%(، هذا على الرغم من ارتفاعه بين الإناث ، حيث بلغ 

معدل البطالة لالإناث في عام 2007 )25.6%( مقابل )25.0%( لعام 2006، في حين بلغت ن�سبته للذكور )10.3%( مقابل )%11.9( 

في عام 2006. كما ويتركز حوالي )50.8%( من المتعطلين في الفئة العمرية )15-24( �سنة.

الم�ستركون في ال�سمان االجتماعي والقـوى العاملـة:

نمو  وبمعدل  عليه  موؤمن  األف   )724( اإلى   2007 لعام  الجتماعي  ال�سمان  في  الم�سمولين  الفعالين  عليهم  الموؤمن  عدد  ارتفع 

بلغ )9.4%( مقارنة مع عام 2006، وقد بلغت ن�سبتهم المئوية اإلى اإجمالي القوى العاملة لعام 2007 حوالي )41.6%( بزيـادة 

اإلى الم�ستغلين )46.7%( بزيادة مقدارها ن�سف نقطة  مقدارها نقطة مئوية تقريبًا عن العام ال�سابق، في حين بلغت ن�سبتهم 

والم�ستغلين  العاملة  القوى  اإجمالي  اإلى  للم�ستركين  الن�سبي  التوزيع  يبين تطور  التالي  والجدول  ال�سابق.  العام  تقريبًا عن  مئوية 

لعامي  2007-2006. 

التوزيع الن�سبي للم�ستركين اإلى القوى العاملة والم�ستغلين 2007-2006

)االأعداد باالألف(

20062007البيـــان

662724الم�ستركون الفعالون )الموؤمن عليهم(

1,4361,552الم�ستغلون)اأردنيون وغير اأردنيين(

1,6221,739اإجمالي القوى العاملة )اأردنيون وغير اأردنيين(

40.841.6الم�ستركون الفعالون في ال�سمان الجتماعي اإلى اإجمالي القوى العاملة )%(

46.146.7الم�ستركون الفعالون في ال�سمان الجتماعي اإلى الم�ستغلين )%(



الإدارة

والتطوير
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الخطـة الإ�ستراتيجيـة 

في ظل المتغيرات والم�ستجدات التي تواجهها الموؤ�س�سة، وحر�سًا منها على الرتقاء اإلى م�ستوى طموحاتها المتزايدة والرامية اإلى تح�سين 

اأدائها وتعزيز قدراتها لتقديم ر�سالتها على اأكمل وجه، نفذت الموؤ�س�سة خطة ت�سغيلية لعام 2007 كانت نتاجًا لمراجعة خطتها ال�ستراتيجية 

2005-2007، والتي ا�ستملت على ثالثة اأهداف ا�ستراتيجية ت�سلط ال�سوء على تجذير ثقافة التميز في الأداء الموؤ�س�سي، وبناء  للفترة 

القدرات الداخلية وتقديم خدمات تاأمينية متميزة للعمالء. وفيما يلي الأهداف ال�ستراتيجية الثالثة:

ديمومة النظام التاأميني وتو�سيع م�سادره وبرامجه من خلل:

والقانونية. التاأمينية  الختاللت  اإ�سالح   •
المبا�سرة. وغير  المبا�سرة  اأ�سكاله  بكافة  التاأميني  التهرب  من  الحد   •

التح�سيل. اآليات  وتطوير  الموؤ�س�سة  مديونية  تخفي�س   •
ال�سمول. مظلة  تو�سيع   •

مرتفعة. عوائد  معدلت  لتحقيق  الكتوارية  بالدرا�سات  ال�ستثمارية  ال�سيا�سات  ربط   •

تقديم خدمات تاأمينية متميزة تلبي توقعات واحتياجات عملء الموؤ�س�سة وذلك من خلل:

الموؤ�س�سة. في  العاملين  لدى  الجودة  ثقافة  وتر�سيخ  تبني   •
البيانات. ومعالجة  العمليات  هند�سة  كاإعادة  الطموحة  الم�ساريع  من  مجموعة  اإطالق   •

الجديدة: التاأمينية  الخدمات  من  مجموعة  تقديم  تبني   •
اإ�سعار الم�ستركين والمتوقع تقاعدهم بك�سوفات دورية.  -

�سفير ال�سمان.  -

تفعيل الدفع اللكتروني والدفع من خالل البنوك للمن�ساآت والأفراد.  -

الخدمة. متطلبات  تلبي  مباني  اإلى  التدريجي  النتقال   •
المواطنين مع  المفتوح  اللقاء   •

التطوير واالإ�سلح االإداري، وذلك من خلل:

بالأداء. الحوافز  ويربط  الحديثة  الإدارة  متطلبات  ويواكب  بالمرونة  يت�سم  ب�سرية  موارد  نظام  تبني   •
والفروع. للدوائر  الوظيفية  المهام  وبناء  الهيكلة  اإعادة   •

ومحددة. وا�سحة  اأداء  قيا�س  وموؤ�سرات  معايير  تبني   •
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المـوارد الب�سريـة

�سمن حزمة الأن�سطة والم�ساريع ال�ستراتيجية والت�سغيلية خالل عام 2007، حر�ست الموؤ�س�سة على اإيالء الهتمام الالزم نحو مواردها 

الب�سرية، كاأحد اأهم مقومات نجاح تنفيذ البرامج والخطط ال�ستراتيجية وبما يوؤدي اإلى الرتقاء بم�ستوى الخدمات المقدمة، و�سمان 

ا�ستمرارية النظام التاأميني. وقد �سهد عام 2007 اإقرار نظام ع�سري للموظفين ير�سي مفاهيم التطور والتميز ويواكب متطلبات الإدارة 

الحديثة، كما وتم ت�سميم وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية تهدف اإلى ترجمة الخطط الموؤ�س�سية على اأر�س الواقع بكفاءة وفاعلية. وفيما 

يلي اأبرز موؤ�سرات الموارد الب�سرية لعام 2007: 

الكادر الوظيفي: 

خالل  من  خدماتها  تقديم  الموؤ�س�سة  توا�سل  والجتماعي،  القت�سادي  ال�سعيدين  على  الموؤ�س�سة  به  ت�سطلع  الذي  الدور  لأهمية  نظرًا 

ثالثة ع�سرة فرعًا وخم�سة مكاتب داخل المملكة اإ�سافًة اإلى ثالثة مكاتب خارجية في كل من الريا�س واأبو ظبي ودبي. هذا وقد بلغ عدد 

الموظفين العاملين في الموؤ�س�سة بمختلف اإداراتها وفروعها لعام 2007 )1287( موظفًا، ويبين ال�سكل التالي التوزيع الن�سبي للموظفين 

ح�سب الموؤهل العلمي والجن�س، حيث �سكل الذكور منهم ما ن�سبته )64%( مقابل )36%( لالإناث، كما وبلغت ن�سبة الموظفين الحا�سلين 

على ال�سهادة الجامعية الأولى ما ن�سبته )46.8%( من اإجمالي الموظفين، في حين جاء حملة ال�سهادة الثانوية العامة فما دون في المرتبة 

الثانية م�سكلين ما ن�سبته )%33.9(. 
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التدريـب:

بالمهام  القيام  من  يمكنها  الذي  النحو  على  الب�سرية  الكوادر  وم�ستوى  العمل  متطلبات  بين  التوافق  خلق  باأهمية  الموؤ�س�سة  من  اإيمانًا 

وبمختلف  والخارجي  الداخلي  الم�ستويين  على  تدريبيًا  برنامجًا   )117(  2007 عام  خالل  الموؤ�س�سة  عقدت  بها،  المناط  والواجبات 

يبين  التالي  والجدول  موظفًا.   )793( مجموعه  ما  فيها  �سارك  النجليزية،  واللغة  الحا�سوبية  والمهارات  والإدارية  التاأمينية  المجالت 

الن�ساط التدريبي للموؤ�س�سة خالل عام 2007:

الن�ساط التدريبي للموؤ�س�سة 2007

عدد الم�ساركينعدد الدوراتنوع التدريب

30592دورات نظمها المركز التدريبي للموؤ�س�سة

30112دورات وور�س عمل وندوات ولقاءات داخل المملكة

1245دورات وور�س عمل وندوات ولقاءات خارج المملكة

4544دورات لغة انجليزية

وعلى �سعيد خدمة المجتمع ودعمها لموؤ�س�سات التعليم العالي، ت�ساهم الموؤ�س�سة �سنويًا بتدريب طلبة الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد 

الدرا�سية، حيث بلغ عددهم خالل عام 2007 ما مجموعه )42( طالبًا وطالبًة من مختلف الجامعات والكليات المتخ�س�سة.   
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المبادرات والإنجازات الموؤ�س�سية خالل عام 2007

في اإطار �سعيها الم�ستمر نحو التميز والريادة في تقديم الخدمات لعمالئها، قامت الموؤ�س�سة بتنفيذ جملة من المبادرات والخدمات، كان 

اأبرزها ما يلي: 

الحوار الوطني حول تعديل قانون ال�سمان االجتماعي: 

بهدف التوا�سل والتحاور مع كافة �سرائح المجتمع وتلم�س احتياجاتهم وتطلعاتهم واآرائهم، اأطلقت الموؤ�س�سة خالل عام 2007 “الحوار 

الوطني” مع كافة الفعاليات ال�سعبية والنقابية والعمالية وموؤ�س�سات المجتمع المدني وجمهور الموؤمن عليهم حول تعديل قانون ال�سمان 

الجتماعي رقم )19( ل�سنة 2001، حيث فتحت باب الحوار وتلقي القتراحات والآراء من خالل عقد العديد من اللقاءات والمحا�سرات، 

الوطني  الحوار  نتائج  و�سكلت  هذا  الغاية.  لهذه  اللكتروني  موقعها  على  زاوية  وتخ�سي�س  للموؤ�س�سة،  المجانية  الهاتفية  النافذة  وعبر 

الركيزة الأ�سا�سية لم�سروع تعديل القانون.

نظام جديد للموارد الب�سرية: 

�سدرت الإرادة الملكية ال�سامية بالم�سادقة على نظام موظفي الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي الجديد، والذي جاء لإر�ساء مفاهيم 

التطور ومواكبة متطلبات الإدارة الحديثة من خالل ربط الحوافر بالأداء و�سموله على و�سف وت�سنيف لكافة وظائف الموؤ�س�سة، اآخذًا بعين 

العتبار خلق بيئة تناف�سية على اأ�سا�س القدرات والمهارات والكفايات ل�سغل الوظيفة. 

 كما اأر�سى النظام اأ�س�سًا لتقييم الأداء الفردي والموؤ�س�سي وفق معايير وموؤ�سرات تتواءم مع الأهداف ال�ستراتيجية. وفي �سوء النظام 

الجديد، قامت الموؤ�س�سة باإعادة بناء هيكلها التنظيمي من خالل العتماد ب�سكل رئي�س على مجموعات العمل وت�سنيف العاملين �سمن 

حزم اإدارية وعملياتية وخدماتية، وذلك بهدف الرتقاء بالأداء الفردي والجماعي، و�سوًل اإلى م�ستوى عاٍل من الكفاءة والفاعلية.

تو�سعة ال�سمول: 

عام  في  التاأمينية  التغطية  و�سلت  حيث  الجتماعية،  حمايتها  مظلة  في  للتو�سع  �سعيها  التوالي  على  الثالث  وللعام  الموؤ�س�سة  وا�سلت 

الموؤ�س�سة  التو�سع جغرافيًا قامت  وبهدف  ال�سابق.  العام  نقاط مئوية عن  �ست  بزيادة مقدارها  الم�ستغلين  اإلى )46.7%( من   2007

تو�سعة  في  الموؤ�س�سة  �سيا�سة  تجاه  اآرائهم  ل�ستمزاج  عمل  واأ�سحاب  عمال  من  العقبة  محافظة  في  القاطنين  لراأي  ا�ستطالع  باإجراء 

مظلة ال�سمول، حيث تم مناق�سة نتائج هذا ال�ستطالع مع المعنيين تمهيدًا لتخاذ القرارات المنا�سبة لذلك. 

الئحة حقوق متلقي الخدمة: 

الخدمة” والتي  متلقي  حقوق  “لئحة  ا�ستحداثها  خالل  من  الخدمة  متلقي  مع  للتعامل  عامة  و�سيا�سات  اأ�س�س  بو�سع  الموؤ�س�سة  قامت 

تت�سمن اإلتزام الموؤ�س�سة بحقوقهم من خالل التعامل معهم بكيا�سة واحترام، واإنجاز معامالتهم بال�سكل المر�سي وال�سريع. كما قامت 

الموؤ�س�سة باإطالق نظام لل�سكاوى والقتراحات، بموجبه يحق لكافة متلقي الخدمة التقدم ب�سكوى اأو اقتراح من خالل �سناديق القتراحات 

درا�سة  تم  حيث  للموؤ�س�سة،  اللكتروني  الموقع  اأو  الهاتفية  النافذة  خالل  من  اأو  الموؤ�س�سة  ومكاتب  فروع  كافة  على  الموزعة  وال�سكاوى 

ال�سكاوى والقتراحات الواردة واتخاذ الإجراءات الالزمة بخ�سو�سها.
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جائزة التميز في ال�سلمة وال�سحة المهنية: 

في  التميز  جائزة  الموؤ�س�سة  اأطلقت  الوقائي،  الدور  اإلى  المهنة  واأمرا�س  العمل  لإ�سابات  العالجي  الدور  من  التحول  على  منها  حر�سًا 

ال�سالمة وال�سحة المهنية بهدف خلق وتعزيز بيئة عمل اآمنة ومحدودة المخاطر، حيث ا�ستملت مجالت الجائزة على الهتمام بال�سالمة 

الدرا�سات  اإلى  اإ�سافًة  متطورة،  ومهنية  �سحية  خدمات  وتوفير  العمال  ب�سحة  والهتمام  الالزمة،  التدابير  واتخاذ  المهنية  وال�سحة 

والبحوث والبرامج في مجالت ال�سحة وال�سالمة المهنية والتوعية والتثقيف.  

اأما الفائزين بال�سهادات والجوائز التقديرية والت�سجيعية لعام 2007 فهم: 

�سركة الأغذية المتميزة.  	•
ال�سركة المتخ�س�سة ل�سناعة م�ستلزمات المنتجات ال�سحية.  	•

�سركة كراون ال�سرق الأو�سط ل�سناعة العبوات.  	•
�سركة م�سانع ال�سمنت الأردنية.  	•

الدكتور عواد دبابنة عن مجالت الدرا�سات والبحوث في ال�سالمة وال�سحة المهنية. 	•

اليوم المفتوح:  

بهدف الوقوف على احتياجات متلقي الخدمة ومد ج�سور التوا�سل معهم، قامت الموؤ�س�سة بتخ�سي�س يوم من كل �سهر “اليوم المفتوح” 

اإلى مطالبهم عن قرب  المملكة لال�ستماع  المنت�سرة في محافظات  الموؤ�س�سة  العام مع متلقي الخدمة في كافة فروع  المدير  يلتقي فيه 

وتلم�س احتياجاتهم ب�سكل مبا�سر، علمًا باأنه يتم الإعالن م�سبقًا عن هذا اليوم من خالل جميع و�سائل الإعالم.
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م�سروع معالجة البيانات: 

بهدف الو�سول اإلى قاعدة بيانات �سحيحة وخالية من الأخطاء وموثوقة، ت�ساهم بفعالية في �سناعة القرارات ور�سم ال�سيا�سات التاأمينية 

اآلية  الموؤمن عليهم، حيث تم ت�سكيل فريق عمل دائم لو�سع  الموؤ�س�سة بم�سروع معالجة بيانات  تاأمينية متميزة با�سرت  وتقديم خدمات 

لمعالجة وتنظيف البيانات التاريخية، وتم تعميمها على كافة فروع ومكاتب الموؤ�س�سة ليتم تنفيذها من خالل لجان فرعية.

اإ�سعار الم�ستركين: 

“اإ�سعار  بتوزيع  الثاني/2007  كانون  �سهر  في  الموؤ�س�سة  قامت  عليهم،  الموؤمن  مع  التوا�سل  وتعزيز  ال�سفافية  مبداأ  تفعيل  بهدف 

الم�ستركين” لـ)650( األف موؤمن عليه من خالل عناوين من�ساآتهم، ويهدف هذا الإ�سعار الدوري اإلى اإطالعهم على �سيرتهم التاأمينية 

كفترات ا�ستراكهم في ال�سمان الجتماعي ورواتبهم الخا�سعة لالقتطاع.

الدفع االلكتروني من خلل البطاقة الممغنطة: 

قامت الموؤ�س�سة خالل عام 2007 بتوزيع بطاقات ممغنطة على اأ�سحاب العمل والموؤمن عليهم المنت�سبين اختياريًا لتمكينهم من ت�سديد 

ا�ستراكاتهم واللتزامات المالية المترتبة عليهم من خالل عدة بنوك معتمدة من قبل الموؤ�س�سة لهذه الغاية دون الحاجة للح�سور اإلى اأي 

من �سناديق فروع الموؤ�س�سة، وقد هدفت هذه الخدمة اإلى تقديم الت�سهيالت الالزمة لمتلقي الخدمة، حيث تت�سمن هذه البطاقة ا�سم 

الم�سترك ورقم تاأمينه بال�سمان والرقم الوطني الخا�س به وطبيعة الدفعة المالية.

هند�سة العمليات:  

الوقت  تقليل  اإلى  يوؤدي  وبما  وتب�سيطها  اإجراءاتها  وتطوير  تح�سين  بهدف  العمليات  هند�سة  اإعادة  م�سروع  في  العمل  الموؤ�س�سة  وا�سلت 

والجهد والمال على عمالئها، حيث تم اإعادة هند�سة اإجراء الرواتب التقاعدية )الوجوبي والمبكر( والذي تم تطبيقه في 2007/3/18، 

اإ�سافة اإلى اإجراء �سمول من�ساأة واإجراء اإ�سابات العمل، اآخذين بعين العتبار م�ساركة كافة الجهات المعنية من داخل وخارج الموؤ�س�سة.
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التعـاون الدولـي: 

اإيمانًا منها ب�سرورة ا�ستمرارية ح�سورها على ال�سعيد الدولي، وا�سلت الموؤ�س�سة م�ساركتها الفاعلة في اأعمال الجمعية الدولية لل�سمان 

الجتماعي ومنظمة العمل الدولية لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب وخا�سًة المتعلقة باإ�سالحات اأنظمة التقاعد والأنظمة الت�سريعية 

والفعاليات  الم�ساركات  اأبرز  يلي  وفيما  العالم.  الجتماعي في مختلف دول  ال�سمان  موؤ�س�سات وهيئات  لعمل مختلف  الناظمة  والإدارية 

الدولية لعام 2007: 

الم�ساركة في ندوة اأنظمة التاأمينات الجتماعية والتقاعد في البحرين، كانون ثاني/2007. 	•
الم�ساركة في الجتماع الرابع والت�سعين لأع�ساء المكتب التنفيذي في الإي�سا في �سوي�سرا، اآذار/2007.  	•

الم�ساركة في موؤتمر الجمعية الدولية لل�سمان الجتماعي حول القيادة والبتكار في النم�سا، تموز 2007، والذي اأعلن فيه النافذة  	•
الهاتفية في الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي من �سمن المبادرات الناجحة في موؤ�س�سات ال�سمان الجتماعي في العالم.

المنتدى العالمي لل�سمان الجتماعي التا�سع والع�سرين للجمعية العمومية لالإي�سا في رو�سيا، اأيلول/2007.  	•
ا�ستمرار العمل في اتفاقية بناء القدرات الإكتوارية والدعم الفني للموؤ�س�سة والمبرمة مع منظمة العمل الدولية من خالل اإعداد  	•

الدرا�سات والتقارير بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية.

وفي مجال توقيع مذكرات التفاهم لتبادل الخبرات والتعاون في المجاالت التاأمينية، تم توقيع المذكرات التالية:

توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للتاأمينات والمعا�سات، اليمن في 2007/1/23.  	•
توقيع مذكرة التفاهم مع الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية، اليمن في 2007/8/13.  	•



الن�ساط

التاأميني
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تعد الموؤ�سرات التاأمينية والمالية من اأهم العتبارات التي ُي�ستند اإليها لتقييم فاعلية اأداء الأن�سطة التاأمينية للموؤ�س�سة وتطورها والوقوف 

على و�سعها المالي، وو�سع ال�سيا�سات ور�سم ال�ستراتيجيات الالزمة للتعامل معها. وفيما يلي اأهم الموؤ�سرات التاأمينية والمالية للن�ساط 

التاأميني للموؤ�س�سة لعام 2007.

الموؤ�سرات التاأمينية

المن�سـاآت الفعالـة:

ت�سير بيانات الموؤ�س�سة لعام 2007 اإلى ارتفاع اأعداد المن�ساآت الفعالة الم�سمولة باأحكام قانون ال�سمان الجتماعي لت�سل اإلى )14142( 

من�ساأة وبمعدل نمو بلغ )9.5%( مقارنة مع العام ال�سابق. حيث يتركز )47.0%( منها في فروع الموؤ�س�سة الكبيرة، و)39.1%( في الفروع 

المتو�سطة، اأما في الفروع ال�سغيرة ف�سكلت ما ن�سبته )9.2%(، وفي المكاتب ما ن�سبته )%2.9(.

الموؤمـن عليهـم الفعاليـن:

وا�سلت الموؤ�س�سة خالل عام 2007 مد مظلة حمايتها التاأمينية لنحو )724( األف موؤمن عليه، مقابل )662( األف موؤمن عليه في عام 

الأردنيين. كما  لغير  ن�سبته )86.7%(، مقابل )%13.3(  ما  الأردنيون منهم  الموؤمن عليهم  �سكل  بلغ )%9.4(.  نمو  وبمعدل   2006

بلغت ن�سبة الموؤمن عليهم من الذكور )%74.7( مقابل )25.3%( لالإناث.

وا�ستحوذ القطاع الخا�س على العدد الأكبر من الموؤمن عليهم وبن�سبة )58.7%(، مقابل )41.3%( للقطاع العام، ويذكر في هذا المجال 

اأن نحو )76.6%( من الموؤمن عليهم في عام 2007 قد تراوحت اأجورهم ال�سهرية بين )≥125 - 300( دينار، و)67.9%( قد تراوحت 

اأعمارهم بين)21 – 35( �سنة.

العّمال  كالًّ من  م�ستمر  وب�سكل   2007 عام  الموؤ�س�سة خالل  ال�سمول، دعت  وتو�سيع مظلة  الجتماعية  الحماية  لإ�سباغ  �سعيها  اإطار  وفي 

واأ�سحاب العمل الذين ي�ستخدمون اأقل من خم�سة عاملين، اإ�سافة اإلى المغتربين الأردنيين اإلى النت�ساب اختياريًا بال�سمان الجتماعي، 

مما نتج عن ذلك نموًا في اأعداد الموؤمن عليهم اختياريًا لي�سل اإلى )33( األف موؤمن عليه فعال في عام 2007، بمعدل نمو بلغ )%18.8( 

مقارنة مع العام ال�سابق. �سكل الذكور منهم ما ن�سبته )76.4%( مقابل )23.6%( لالإناث.

ويبين الجدول التالي تطور الموؤ�سرات التاأمينية الخا�سة بالموؤمن عليهم لعامي 2006 - 2007.

الموؤمن عليهم الفعالين 2007-2006

معدل النمو  %20062007الموؤ�سر

6616517241679.4الموؤمن عليهم الفّعالين:

6341756915349.0الموؤمن عليهم اإلزاميًا

274763263318.8الموؤمن عليهم اختياريًا
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الم�ستفيدون من المنافع التاأمينية:

المتقاعدون والم�ستحقون للرواتب التقاعدية

بلغ العدد التراكمي للمتقاعدين من ال�سمان الجتماعي حتى نهاية عام 2007 نحو )100( األف متقاعد وبمعدل نمو )6.8%( مقارنة مع 

نهاية العام ال�سابق. وبلغت ن�سبة المتقاعدين من الذكور حوالي )88.5%( مقابل )11.5%( لالإناث. �سكل المتقاعدون الأردنيون منهم ما 

ن�سبته )97.8%(، في حين بلغت ن�سبته لغير الأردنيين )2.2%(. وت�سير النتائج اإلى اأن رواتب تقاعد ال�سيخوخة )الوجوبي والمبكر( قد 

ا�ستاأثرت بالن�سيب الأكبر من عدد المتقاعدين تراكميًا والذي بلغ عددهم نحو )70( األف وبن�سبة )70.0%( من اإجمالي المتقاعدين. 

وارتفع عدد متقاعدي ال�سيخوخة )الوجوبي والمبكر( الجدد خالل عام 2007 لي�سل اإلى )7103( متقاعد مقارنة بـ )5682( متقاعد 

خالل عام 2006، حيث �سكل المتقاعدون مبكرًا منهم ما ن�سبته )79.4%( لعام 2007.

كما وقد ا�ستفاد )103( األف وريث م�ستحق لرواتب التقاعد ب�سبب وفاة الموؤمن عليه اأو المتقاعد خالل عام 2007، وبمعدل نمو )%6.6( 

مقارنة مع العام ال�سابق، �سكل الإناث منهم )69.8%( مقابل )30.2%( للذكور، و�سكل الم�ستحقون من ورثة الموؤمن عليه المتوفى )وفاة 

طبيعية واإ�سابية( ال�سريحة الأكبر وبن�سبة )52.2%( من اإجمالي الم�ستحقين الورثة، حيث بلغ عددهم نحو )54( األف وريث م�ستحق.

اإ�سابات العمل

عمل،  اإ�سابة  منها  حادثًا   )11523( اعتماد  تم  حادثًا،   )17703(  2007 لعام  الموؤ�س�سة  لدى  �سجلت  التي  العمل  حوادث  اإجمالي  بلغ 

�سكلت الإ�سابات التي انتهت بال�سفاء بعد اأكثر من ثالثة اأيام ما ن�سبته )86.8%( منها، كما بلغت الإ�سابات التي نجم عنها عجز اأقل 

من )30%( ما ن�سبته )6.9%(، في حين كانت ن�سبة الإ�سابات التي تم معالجتها بالإ�سعافات الأولية نحو )5.1%(. واأخيرًا بلغت ن�سبة 

الموؤمن عليهم المتوفين نتيجة الإ�سابة حوالي )%0.9(.

تعوي�ض الدفعة الواحدة

2007، بمعدل نمو بلغ )13.3%( مقارنة  األف م�ستفيد في عام  اإلى )19(  الواحدة لي�سل  الم�ستفيدين من تعوي�س الدفعة  ارتفع عدد 

عدد  اإجمالي  من  الأعلى  الن�سبة  الإناث  �سكلت  في حين  ن�سبته )%67.0(،  ما  الأردنيين  غير  من  الم�ستفيدون  �سكل  ال�سابق.  العام  مع 

الم�ستفيدين الكلي حيث بلغت )60.8%(، مقابل )39.2%( للذكور. 
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وال�سكل التالي يبين اأعداد الم�ستفيدين من المنافع التاأمينية التي تقدمها الموؤ�س�سة خالل عام 2007.

اأعداد الم�ستفيدين من المنافع التاأمينية لعام 2007

9
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3
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3

593

%30

797

%30

19

107 11523

الموؤ�سـرات الماليـة

االإيـرادات التاأمينيـة

مقابل  دينار  مليون   )423.0( اإلى  لت�سل   2007 عام  خالل  التاأمينية  الإيرادات  اإجمالي  ارتفاع  اإلى  للموؤ�س�سة  المالية  البيانات  ت�سير 

)368.9( مليون دينار عام 2006، وبمعدل نمو بلغ )%14.7(. وت�سمل اإيرادات الموؤ�س�سة التاأمينية المبا�سرة ما يلي:

اال�ستراكات ال�سهرية التي يوؤديها اأ�سحاب العمل والموؤمن عليهم 

وهي تلك ال�ستراكات ال�سهرية المقتطعة لتاأمين ال�سيخوخة والعجز والوفاة والتي يوؤديها �ساحب العمل والعاملين لديه بواقع )%14.5( 

العمل لوحده وبواقع )%2(.  واأمرا�س المهنة والتي يتحملها �ساحب  العمل  اإ�سابات  لتاأمين  ال�سهرية  ال�سهري، وال�ستراكات  من الأجر 

وتعتبر هذه ال�ستراكات الم�سدر الأ�سا�سي لإيرادات الموؤ�س�سة التاأمينية، حيث بلغت )386.8( مليون دينار لعام 2007 بزيادة مقدارها 

اإيرادات تاأمين ال�سيخوخة والعجز والوفاة )347.8( مليون  2006 وبمعدل نمو )14.3(. هذا وقد بلغت  )48.2( مليون دينار عن عام 

دينار، و)39( مليون دينار اإيرادات تاأمين اإ�سابات العمل واأمرا�س المهنة. 
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ا�ستراكات االنت�ساب االختياري

وهي ال�ستراكات التي يوؤديها الموؤمن عليه المنت�سب اختياريًا لتاأمين ال�سيخوخة والعجز والوفاة وبواقع )14.5%( من الأجر ال�سهري. 

وت�سير بيانات الموؤ�س�سة اإلى ارتفاع اإيرادات ا�ستراكات النت�ساب الختياري لت�سكل )5.5%( من اإجمالي الإيرادات التاأمينية، حيث و�سلت 

اإلى )23.4( مليون دينار في عام 2007، وبمعدل نمو )29.7%( مقارنة مع العام ال�سابق. 

اإيرادات �سم �سنوات الخدمة ال�سابقة

تقدم للموؤ�س�سة خالل عام 2007 )518( طلبًا ل�سم فترات خدمة �سابقة، بلغت )18303( �سهرًا.  هذا وقد اأجاز قانون ال�سمان الجتماعي 

للموؤمن عليه التقدم بطلب ل�سم �سنوات خدمة �سابقة لغايات ا�ستكمال �سروط ا�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخوخة الوجوبي اأو لزيادة راتب 

تقاعد ال�سيخوخة. اأما الموؤ�سرات المالية فت�سير اإلى تراجع اإيرادات �سم �سنوات الخدمة ال�سابقة في عام 2007 لتبلغ )2.5( مليون دينار، 

بانخفا�س ن�سبته )34.6%( عن العام ال�سابق.

والجدول التالي يبين تطور اإجمالي الإيرادات التاأمينية لعامي 2007-2006. 

االإيرادات التاأمينية للموؤ�س�سة ح�سب نوع االإيراد 2007-2006

)المبالغ بالمليون دينار(

معدل النمو % 20062007نوع االإيراد

360.3412.714.5االإيرادات التاأمينية المبا�سرة

338.5386.814.3اإيرادات ال�ستراكات ال�سهرية 

18.023.429.7اإيرادات ال�ستراك الختياري

)34.6(3.82.5اإيرادات �سم �سنوات الخدمة ال�سابقة

8.710.621.8االإيرادات التاأمينية غير المبا�سرة

1.42.155.5الإيرادات المختلفة *

7.38.515.6عوائد الن�ساط التاأميني **

368.9423.014.7اإجمالي االإيرادات التاأمينية ***

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

** تمثل فوائد التاأخير والغرامات، فوائد الح�سابات البنكية، فوائد قرو�س اإ�سكان الموظفين، بدل الإتجار، واإيرادات اأخرى.

*** بعد طرح طوابع الإ�ستراكات.
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النفقـات التاأمينيـة والإداريـة:

مع ا�ستمرار نمو اأعداد الموؤمن عليهم والم�ستفيدين من المنافع التاأمينية المقدمة، اأظهرت البيانات المالية للموؤ�س�سة لعام 2007 ارتفاعًا 

ملحوظًا في النفقات التاأمينية والتي تمثلت بنفقات الرواتب التقاعدية، ونفقات تعوي�س الدفعة الواحدة واإ�سابات العمل، حيث بلغ اإجمالي 

النفقات التاأمينية )260.7( مليون دينار بمعدل نمو بلغ )17.1%( مقارنة مع عام 2006. و�سكلت النفقات التاأمينية ما ن�سبته )%61.6( 

من اإجمالي الإيرادات التاأمينية لعام 2007 مقابل )60.3%( لعام 2006.

كما وبلغت قيمة الرواتب التقاعدية المدفوعة اإلى م�ستحقيها نحو )239.9( مليون دينار، م�ستحوذة في ذلك على الن�سيب الأعلى من 

اإجمالي النفقات التاأمينية وبما ن�سبته )92.0%(، في حين بلغت نفقات تعوي�س الدفعة الواحدة )17.1( مليون دينار، ت�سكل قيمة النفقات 

المدفوعة للموؤمن عليه غير الأردني نتيجة مغادرته للبالد الن�سبة الأعلى منها والبالغة )54.1%(. اأما نفقات اإ�سابات العمل والتي ت�ستمل 

على البدلت اليومية وبدلت العالج والنتقال وبدلت عجز جزئي اأقل من 30% فبلغت )3.7( مليون دينار، ت�سكل نفقات الجنازة للوفاة 

الطبيعية والإ�سابية منها حوالي )272( األف دينار.

اأما النفقات الإدارية للموؤ�س�سة فقد بلغت )22.0( مليون دينار لعام 2007، لتعك�س واقع ا�ستهالك الموجودات الثابتة ومخ�س�س الطوارئ 

والمقدرة بحوالي )2( مليون دينار، بالإ�سافة اإلى م�ساريف ال�سيانة والخدمات التحتية. و�سكلت النفقات الإدارية ما ن�سبته )5.2%( من 

اإجمالي الإيرادات التاأمينية لعام 2007، مقابل )5.5%( لعام 2006.

والجدول التالي يبين النفقات التاأمينية والإدارية للموؤ�س�سة وتطورها لعامي 2007-2006.

النفقـات ح�سب نوع النفقة 2007-2006

)المبالغ بالمليون دينار(

معدل النمو %20062007نـوع النفقـة

222.6260.717.1النفقات التاأمينية

204.7239.917.2 رواتب التقاعد المتكررة

)3.3(3.83.7 نفقات تدفع مرة واحدة )اإ�سابات عمل(*

14.117.121.5  نفقات تعوي�سات الدفعة الواحدة

20.222.19.1النفقات االإدارية **

242.8287.918.6اإجمالي النفقـات***

* م�سافًا اإليها نفقات الجنازة الطبيعية والإ�سابية.

** م�سافًا اإليها ا�ستهالك الموجودات الثابتة وتعلية مخ�س�س نهاية الخدمة ومخ�س�س الطوارئ.

*** م�سافًا اإليها مخ�س�س دعم المحروقات.
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فائ�س الم�ساهمات التاأمينيـة:

يمثل فائ�س الم�ساهمات التاأمينية الفرق بين اإجمالي الإيرادات التاأمينية واإجمالي نفقات الموؤ�س�سة، وفي عام 2007 حققت الموؤ�س�سة 

فائ�سًا تاأمينيًا بلغ مقداره )134.9( مليون دينار مقابل )125.7( مليون دينار لعام 2006 بزيادة مقدارها )9.2( مليون دينار وبمعدل 

نمو بلغ )7.3%(. ويالحظ من الجدول التالي اأن معدل نمو النفقات يفوق معدل نمو الإيرادات التاأمينية، الأمر الذي �سيوؤدي اإلى انخفا�س 

في معدلت نمو الفائ�س التاأميني خالل الأعوام القليلة الما�سية والو�سول اإلى عجز مالي في حال ا�ستمرار هذا الختالل في الو�سع المالي 

للموؤ�س�سة.

فائ�ض الم�ساهمات التاأمينية 2007-2006

)المبالغ بالمليون دينار(

معدل النمو %20062007البيــان

368.9423.014.7الإيرادات التاأمينية

242.8287.918.6النفقات التاأمينية والإدارية

125.7134.97.3فائ�ض الم�ساهمات التاأمينية

* م�سافًا اإليها اأو مطروحًا منها تعديالت �سنوات �سابقة.

فائ�ض الم�ساهمات التاأمينية
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الو�سع المالي للموؤ�س�سة في �سوء نتائج الدرا�سات الإكتوارية

تقوم الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي باإجراء العديد من الدرا�سات الكتوارية لتقدير تدفقاتها المالية وموؤ�سراتها التاأمينية للعقود 

الزمنية القادمة وذلك مرة واحدة على الأقل كل خم�س �سنوات، بح�سب ما اأوجبه القانون.

وقد اأظهرت الدرا�سات المتتالية التي اأعدت للموؤ�س�سة اختالل و�سعها المالي وعدم قدرتها بال�ستمرار في الوفاء بالتزاماتها الم�ستقبلية. 

2002  لتدق ناقو�س الخطر تجاه الو�سع المالي للموؤ�س�سة، حيث اأظهرت تراجعه  اأعدت عام  وقد جاءت نتائج الدرا�سة الكتوارية التي 

وب�سكل ملحوظ عما ظهر عليه في الدرا�سات ال�سابقة. وعزت الدرا�سة ذلك التراجع اإلى عدة عوامل اأبرزها الإقبال المتزايد على التقاعد 

المبكر، والزيادات الع�سوائية غير المنتظمة على الرواتب التقاعدية والتي �ستبداأ اآثارها بالظهور ب�سكل جلي مع التغيرات الديموغرافية 

التي يتوقع اأن ت�سهدها المملكة في الم�ستقبل والمتمثلة ب�سكل اأ�سا�سي في زيادة ن�سبة الم�سنين من ال�سكان.

تطور الهرم ال�سكاني للمملكة
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ومن ثم جاءت الدرا�سة الأخيرة التي اأعدتها الموؤ�س�سة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عام 2007 لتبين اأن الو�سع المالي للموؤ�س�سة 

اأ�سبح اأكثر حرجًا عما ظهر عليه في درا�سة 2002 ولالأ�سباب نف�سها مع اتجاه التقاعد المبكر منحى اأكثر حدة حيث اأ�سبح القاعدة بدل 

من ال�ستثناء. 

وقد بينت هذه الدرا�سة اأن ايرادات الموؤ�س�سة التاأمينية والمتمثلة ب�سكل اأ�سا�سي في ال�ستراكات المترتبة على الموؤمن عليهم واأ�سحاب العمل 

لن تكون قادرة على تغطية كامل نفقاتها بعد عام 2017، الأمر الذي �سيوؤدي اإلى اللجوء للعوائد الإ�ستثمارية لتغطية هذه العجوزات المالية. 

ومع ال�ستمرار المتوقع في ت�سارع تدفق النفقات التاأمينية لن تتمكن الإيرادات الإجمالية للموؤ�س�سة بما في ذلك العوائد ال�ستثمارية من 

تغطية نفقاتها الكلية بعد عام 2028، وبالتالي �ست�سطر الموؤ�س�سة لت�سييل موجوداتها ل�سد هذه الفجوة المالية. اأما في عام 2038 �ستكون 

الموؤ�س�سة قد ا�ستنفذت كامل احتياطاتها وموجوداتها المالية ولن تكون قادرة على تغطية اإلتزاماتها المالية كاملة من مواردها الذاتية. 

ويبين الر�سم البياني اأدناه اأن الحتياطي المالي لل�سمان والبالغ حوالي )30%( من الناتج المحلي الإجمالي ال�سنوي مهدد بالتاآكل و�سوف 

يتحول اإلى عجز �سنوي يتراكم بعد �سنة 2038 لي�سل اإلى اأكثر من )70%( من الناتج بحلول عام 2060.
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االإحتياطي والعجز التراكمي
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وللحيلولة دون الو�سول اإلى هذه ال�سائقة المالية، تدر�س الموؤ�س�سة العديد من الخيارات للخروج بتوليفة من التعديالت القانونية التي 

�سترفع ا�ستمرارية وا�ستدامة ال�سمان على المدى البعيد، حيث تم اإطالق حوار الوطني حول اأولويات ال�سمان الجتماعي في تعديالت 

لقاءات مع غرف  اإلى  الجامعات  المدني وطالب  المجتمع  مع هيئات  ور�سات عمل متخ�س�سة  اأ�سكاًل عدة من  اتخذ  والذي  القانون، 

اللكتروني  الموقع  عبر  واأخيرًا  المحافظات،  مختلف  في  المفتوح«  »اليوم  ولقاءات  والمهنية  العمالية  والنقابات  والتجارة  ال�سناعة 

للموؤ�س�سة والنافذة الهاتفية المجانية، حيث تم توثيق كل ما تلقته الموؤ�س�سة من اقتراحات وتم و�سعها �سمن م�سفوفة »ح�ساد الحوار 

�سكل  على  اإلى عك�سها  �سي�سار  والتي  �سوئها  على  الموؤ�س�سة  اتخذتها  التي  والإجراءات  الواردة  القتراحات  تبين جميع  التي  الوطني« 

م�سروع قانون جديد لل�سمان الجتماعي.



الملحق

الإح�سائي
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جدول رقم )1(

اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين ح�سب الجن�ض والجن�سية والن�ساط االقت�سادي، كما في 2007/12/31

الن�سبة 

المئوية %

المجموع 

الكلي

غير اأردنيين اأردنيون

الن�ساط االقت�سادي

المجموع اإناث ذكور المجموع اإناث ذكور

1.2 8413 756 7 749 7657 1419 6238 الزراعة

14.7 106423 31701 11151 20550 74722 12145 62577 ال�سناعة والتعدين

8.2 59787 9362 1091 8271 50425 8087 42338 التجارة

3.7 26844 11598 112 11486 15246 1418 13828 الإن�ساءات

1.7 12321 896 222 674 11425 1344 10081 النقل

3.0 21845 234 58 176 21611 6836 14775 المالية والم�سرفية

2.5 18174 2787 375 2412 15387 1617 13770 ال�سياحة

64.9 469908 39001 9312 29689 430907 127786 303121 خدمات اأخرى

0.1 452 92 7 85 360 100 260 غير معّرف

100.0 724167 96427 22335 74092 627740 160752 466988 المجموع الكلي
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جدول رقم )2(

اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين ح�سب الجن�ض والجن�سية والفروع، كما في 2007/12/31

الن�سبة 

المئوية 

%

المجموع

الكلي

غير اأردنيين اأردنيون

الفرع/ المكتب

المجموع اإناث ذكور المجموع اإناث ذكور

29.7 215111 11936 1182 10754 203175 71465 131710   عمان المركز

16.9 122482 13104 1290 11814 109378 27691 81687   �سمال عمان

20.9 151488 8843 614 8229 142645 19040 123605   غرب عمان )اليوبيل(

5.1 37188 14811 5648 9163 22377 5729 16648   الزرقاء

4.7 34185 15344 4658 10686 18841 3678 15163   �سحاب

4.0 28709 4026 1684 2342 24683 7412 17271   اربد

2.9 20697 3609 205 3404 17088 3889 13199   �سرق عمان

5.3 38131 6029 328 5701 32102 6084 26018   جنوب عمان

2.0 14605 1255 92 1163 13350 4213 9137   ال�سلط

2.5 18327 3597 201 3396 14730 1765 12965   العقبة ومعان

2.1 15072 2753 1661 1092 12319 3365 8954   الكرك والطفيلة

0.7 4786 512 9 503 4274 814 3460   المفرق

2.2 16020 9399 4696 4703 6621 4060 2561   اليرموك

0.4 2776 459 50 409 2317 532 1785   جر�س

0.5 3374 653 17 636 2721 712 2009   ماأدبا

0.1 1216 97 0 97 1119 303 816  عجلون

100.0 724167 96427 22335 74092 627740 160752 466988 المجموع الكلي
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جدول رقم )3(

اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين ح�سب الجن�ض والجن�سية وفئة االأجر ال�سهري ، كما في 2007/12/31

فئة االأجر

غير اأردنييناأردنيون

المجموع 

الكلي

الن�سبة 

المئوية

%

الن�سبة 

التراكمية 

%
المجموعاإناثذكورالمجموعاإناثذكور

43855298697372438484174815596512968917.917.9اأقل اأو ي�ساوي 125

150 – 125636541230275956113731087124608841612.230.1

175 – 1503590297424564452537836036516807.137.2

200 – 175668281526882096547541158868798212.249.4

225 – 20045145120355718023922222614597948.357.7

250 – 22540351194135976421072492356621208.666.3

275 – 2502282517516403419931381131414725.772.0

300 – 2752223295373176914542111665334344.676.6

400 – 30044100143095840924675403007614168.585.1

500 – 400256187809334279572981255346824.889.9

600 – 50014157402018177510134644188212.692.5

700 – 600961025581216834474418125861.794.2

3271163743908522837072990420755.8100.0اأكثر من 700

–466988160752627740740922233596427724167100.0المجموع الكلي

جدول رقم )4(

اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين ح�سب الجن�ض والجن�سية والفئة العمرية، كما في 2007/12/31

الن�سبة 

التراكمية 

%

الن�سبة 

المئوية 

%

المجموع 

الكلي

غير اأردنيين اأردنيون

الفئة العمرية

المجموع اإناث ذكور المجموع اإناث ذكور

6.0 6.0 43105 3959 1605 2354 39146 3626 35520 اأقل من 21

28.7 22.7 164152 22298 6201 16097 141854 34562 107292 21-25

50.9 22.2 160523 28410 6066 22344 132113 42385 89728 26-30

67.9 17.0 123287 18503 4672 13831 104784 34562 70222 31-35

81.3 13.4 97478 11468 2600 8868 86010 24231 61779 36-40

90.8 9.5 68654 5996 695 5301 62658 13798 48860 41-45

95.8 5.0 36014 3209 344 2865 32805 5493 27312 46-50

98.8 3.0 21781 1874 152 1722 19907 2095 17812 51-55

100.0 1.2 9173 710 0 710 8463 0 8463 56 فاأكبر

– 100.0 724167 96427 22335 74092 627740 160752 466988 المجمـوع الكلي
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جدول رقم )5(

الو�سط المرجح الأجور الموؤمن عليهم الفّعالين ال�سهرية ح�سب الجن�ض والجن�سية و الن�ساط االقت�سادي،  

كما في 2007/12/31

)بالدينار(

الن�ساط االقت�سادي

غير اأردنييناأردنيون

المتو�سط العام

اإناثذكوراإناثذكور

195177146165188الزراعة

357213173123281ال�سناعة والتعدين

336290220199311التجارة

378380203530304الإن�ساءات

433443285870434النقل

6795431956568647المالية والم�سرفية

303346289328305ال�سياحة

288262213209275خدمات اأخرى

314193188138261غير معّرف

319275208176293المتو�سط العام

جدول رقم )6(

اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين اختيارياً ح�سب الجن�ض وفئة االأجر ال�سهري،  كما في 2007/12/31

اإناثذكورفئة االأجر

المجموع 

الكلي

الن�سبة التراكمية %الن�سبة المئوية %

61154511563.53.5اأقل اأو ي�ساوي 125

150 – 12526191576419512.916.4

175 – 150109343215254.721.1

200 – 175178853023187.128.2

225 – 200181456623807.335.5

250 – 225150351420176.241.7

275 – 250130844617545.447.1

300 – 275159440219966.153.2

400 – 3003435939437413.466.6

500 – 400225157028218.675.2

600 – 500163936220016.181.3

700 – 600106122712884.085.3

4201607480814.7100.0اأكثر من 700

–24917771632633100.0المجموع الكلي
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جدول رقم )7(

اأعداد الموؤمن عليهم الفّعالين اختيارياً ح�سب الجن�ض والفئة العمرية، كما في 2007/12/31

الن�سبة التراكمية % الن�سبة المئوية % المجموع الكلي اإناث ذكور الفئة العمرية

0.1 0.1 39 8 31 اأقل من 21

2.9 2.8 911 222 689 21-25

15.7 12.8 4193 1238 2955 26-30

35.8 20.1 6568 1934 4634 31-35

57.5 21.7 7080 2015 5065 36-40

76.5 19.0 6200 1472 4728 41-45

88.5 12.0 3918 602 3316 46-50

96.5 8.0 2598 225 2373 51-55

100.0 3.5 1126 0 1126 56 فاأكبر

– 100.0 32633 7716 24917 المجمـوع الكلي

جدول رقم )8(

اأعداد المن�ساآت الم�سمولة الفّعالة ح�سب الفروع،  كما في 2007/12/31 

الن�سبة المئوية %العـــددالفرع/ المكتب

216315.3  عمان المركز

283920.1  �سمال عمان

164211.6  غرب عمان )اليوبيل(

10517.4  الزرقاء

7265.1  �سحاب

11748.3  اربد

10677.6  �سرق عمان

152910.8  جنوب عمان

4052.9  ال�سلط

4693.3  العقبة ومعان

3142.2  الكرك والطفيلة

2962.1  المفرق

640.5  اليرموك

1541.1  جر�س

1331.0  ماأدبا

1160.8 عجلون

14142100.0المجموع الكلي
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جدول رقم )9(

اأعداد المن�ساآت الم�سمولة الفّعالة ح�سب الن�ساط االقت�سادي، كما في 2007/12/31

الن�سبة المئوية %العددالن�ساط االقت�سادي

1391.0الزراعة

224515.9ال�سناعة والتعدين

295420.9التجارة

9146.5الإن�ساءات

2902.1النقل

1611.1المالية والم�سرفية

4853.4ال�سياحة

693349.0خدمات اأخرى

210.1غير معّرف

14142100.0المجموع الكلي

جدول رقم )10(

اأعداد المتقاعدين تراكمياً ح�سب الجن�ض والجن�سية ونوع الراتب التقاعدي،   كما في 2007/12/31 

الن�سبة 

المئوية %

المجموع

الكلي

غير اأردنيين اأردنيون نوع الراتب

المجموعالتقاعدي اإناث ذكور المجموع اإناث ذكور

70.0 70228 1157 118 1039 69071 8932 60139 ال�سيخوخة

16.6 16656 254 23 231 16402 1713 14689 العجز الطبيعي

3.0 3002 323 8 315 2679 116 2563 العجز الإ�سابي

8.8 8844 312 8 304 8532 565 7967 الوفاة الطبيعية

1.6 1658 151 5 146 1507 70 1437 الوفاة الإ�سابية

100.0 100388 2197 162 2035 98191 11396 86795 المجموع الكلي
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جدول رقم )11(

اأعداد المتقاعدين الجدد ح�سب الجن�ض والجن�سية ونوع الراتب التقاعدي، لعام 2007 

الن�سبة 

المئوية %

المجموع

الكلي

غير اأردنيون اأردنيون نوع الراتب

المجموعالتقاعدي اإناث ذكور المجموع اإناث ذكور

88.1 7103 130 9 121 6973 1003 5970 ال�سيخوخة

3.6 293 5 0 5 288 40 248 العجز الطبيعي

1.6 132 18 0 18 114 12 102 العجز الإ�سابي

5.4 436 16 0 16 420 45 375 الوفاة الطبيعية

1.3 102 7 0 7 95 7 88 الوفاة الإ�سابية

100.0 8066 176 9 167 7890 1107 6783 المجموع الكلي

جدول رقم )12(

اأعداد متقاعدي ال�سيخوخة الوجوبي والمبكر الجدد ح�سب الجن�ض، لعام 2007

اإجمالي التقاعد المبكر

 اإلى اإجمالي تقاعد

ال�سيخوخة %

عدد متقاعدي ال�سيخوخة

)المبكر(

عدد متقاعدي ال�سيخوخة

)الوجوبي والمبكر( ال�سنة

المجموع اإناث ذكور المجموع اإناث ذكور

79.4 5641 906 4735 7103 1097 6006 2007

جدول رقم )13(

قيم الرواتب التقاعدية ح�سب نوع الراتب التقاعدي لعام 2007

)المبالغ بالألف دينار(

الن�سبة المئوية % المبلغ نوع الراتب التقاعدي

80.8 193,802 ال�سيخوخة

4.8 11,420 الوفاة الطبيعية

12.1 29,142 العجز الطبيعي

0.8 1,885 الوفاة الإ�سابية

1.5 3,636 العجز الإ�سابي

100.0 239,885 المجموع الكلي
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جدول رقم )14(

اأعداد الم�ستحقين الفّعالين لرواتب التقاعد ب�سبب وفاة الموؤمن عليه اأو المتقاعد،

ح�سب الجن�ض ونوع الراتب التقاعدي كما في 2007/12/31

الن�سبة المئوية %المجموع الكلياإناثذكورالبيــان

16456291184557444.4الوفاة الطبيعية

3110486379737.8الوفاة الإ�سابية

6329169392326822.7وفاة العجز الطبيعي

2385828200.8وفاة العجز الإ�سابي

4901200602496124.3وفاة تقاعد �سيخوخة

3103471562102596100.0المجموع الكلي 

جدول رقم )15(

اأعداد اإ�سابات العمل خلل عام 2007 ح�سب نتيجة االإ�سابة 

الن�سبة المئوية % العدد نتيجة االإ�سابة

86.8 10007 اإ�سابة �سافية اأكثر من 3 اأيام

5.1 593 اإ�سعاف اأولي اأقل من 3 اأيام

7.0 797 عجز اقل من %30

0.2 19 عجز 30% فاأكثر

0.9 107 وفـاة

100.0 11523 المجموع الكلي

* فرق المجموع مع الجدولين الالحقين )16، 17( يعود لحوادث عمل لم تعتمد كاإ�سابات، و/اأو حوادث لم تحدد نتيجتها بعد.
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جدول رقم )16(

اأعداد الحوادث خلل عام 2007 ح�سب النوع  

الن�سبة المئوية % العدد نوع الحادث

30.8 5456 جروح

30.0 5294 ر�سو�س

9.3 1640 ك�سور

6.6 1167 جزع وخلع  واإلتواء

1.0 181 بتر وا�ستئ�سال

3.6 640 حروق

0.3 57 ت�سممات حادة وعدوى

0.2 41 اآثار التيار الكهربائي

0.7 129 ال�سدمات و�سربات الأع�ساء الداخلية

7.9 1398 حالة مر�سية

4.2 740 اأج�سام غريبة بالعين

5.4 960 اأخرى

100.0 17703 المجموع الكلي

جدول رقم )17(

اأعداد الحوادث خلل عام 2007 ح�سب المركز 

الن�سبة المئوية % العدد مركز الحادث

14.0 2478 الراأ�س

0.5 86 الرقبة

6.2 1090 الظهر

2.1 371 الجذع والأع�ساء الداخلية

44.7 7929 الأطراف العليا

27.7 4898 الأطراف ال�سفلى

4.8 851 جميع اأجزاء الج�سم

100.0 17703 المجموع الكلي
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جدول رقم )18(

اأعداد الحوادث خلل عام 2007 ح�سب ال�سبب

الن�سبة المئوية % العدد �سبب الحادث

19.5 3452 اآلت وماكينات �سناعية

9.5 1681 اأدوات العمل اليدوي

4.9 875 ال�سير على الأ�سياء

28.7 5092 �سقوط الأ�سخا�س

14.3 2526 �سقوط الأ�سياء

1.2 208 مواد كيماوية

1.7 309 و�سائل النقل ومعدات الرفع

0.9 151 انفجارات وحرائق

0.5 90 التعر�س للتيار الكهربائي

0.8 133 الجهد المفرط والحركات العنيفة

0.4 76 بيئة العمل

0.1 19 الحيوانات ومنتجاتها

1.1 189 النح�سار داخل اأو بين الأ�سياء

0.5 86 لم�س المواد ال�ساخنة اأو الباردة

0.0 4 التعر�س للمواد الم�سعة

0.2 29 حادث جنائي

6.7 1181 حوادث الطريق

9.0 1602 اأخرى

100.0 17703 المجموع الكلي
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جدول رقم )19(

اأعداد وقيم تعوي�ض الدفعة الواحدة ح�سب الجن�ض والجن�سية و�سبب التعوي�ض خلل عام 2007

�سبب التعوي�ض

المجموع الكليغير اأردنييناأردنيون

اإناثذكوراإناثذكور

المبلغالعدد

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

ال�سمول باأحكام قانون التقاعد المدني 

والع�سكري

67125.8113.4000078129.2

000055205,377.469843,102.0125048,479.5مغادرة الموؤمن عليه غير الأردني البالد نهائيًا

139340.41920.10000158360.4ح�سول الموؤمن عليه الأردني على جن�سية اأخرى

الحكم على الموؤمن عليه بال�سجن مدة ل تقل 

عن خم�س �سنوات

31.80010.50042.3

اإنتهاء خدمة الموؤمن عليها ب�سبب الزواج، 

الترمل، الطالق

0042532,902.1004730.143002,932.2

002841.700002841.7العزباء بعد �سن الخام�سة والأربعين

10.372.817.600910.8ا�ستكمال �سرف تعوي�سات �سابقة

الوفاة اأو العجز الطبيعي اأو اإكمال �سن 

ال�سيخوخة دون ا�ستكمال �سروط ا�ستحقاق 

الراتب التقاعدي

14422,881.0105297.073316.1961.316293,555.3

117113.31211.845.200133130.3تداخل

3225.011.30051.83828.1قرار مجل�س الإدارة

18013,487.544363,280.255995,706.870453,195.21888115,669.8المجموع الكلي

)المبالغ بالألف دينار(
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جدول رقم )20(

توزيع الموجودات االإ�ستثمارية للموؤ�س�سة ح�سب نوع االإ�ستثمار

)المبالغ بالألف دينار(

الن�سبة %2007الن�سبة %2006نوع اال�ستثمار

1. الم�ساهمة في ال�سركات

1,576,75342.32,118,84343.5البنوك

6,7530.28,4260.2التاأمين

الخدمات

82,9542.2112,6652.3ال�سياحة والفنادق

39,6061.143,6000.9ال�ستثمارات والخدمات المالية 

249,3156.7365,5007.5الخدمات المتخ�س�سة

371,87510.0521,76510.7مجموع الخدمات

ال�سناعـة

79,1422.1238,2944.9التعدين

193,3565.2161,2503.3البناء والهند�سة

32,4840.949,4031.0الكيماوية والبترولية

20,6760.65,5870.1الدوائية

15,9240.418,2700.4الن�سيجية

1,3670.01,3020.0الأغذية وال�سناعات الخفيفة 

6,3460.25,9210.1�سناعات اأخرى

349,2959.4480,0279.8مجموع ال�سناعـة

33,0310.925,9550.5ا�ستثمارات اأجنبية

7,7100.27,4950.2�سناديق م�ستركة

95,8322.6139,5012.9الم�ساهمة الخا�سة وغير المتداولة

2,441,24965.53,302,01267.8اإجمالي الم�ساهمة في ال�سركات

2. �سوق راأ�ض المال

24,0890.730,6680.6قرو�س التجمع البنكي

61,2651.650,7201.0القرو�س المبا�سرة والأخرى

73,1692.048,7581.0اإ�سناد القرو�س

627,11216.8760,11115.6�سندات التنمية والخزينة والموؤ�س�سات العامة

785,63521.1890,25718.3 اإجمالي اأدوات �سوق راأ�ض المال

3. العقارات

–فنادق وا�ستراحات واأخرى *

1,4340.02,0100.0م�ساريع اأخرى

الم�سدر: الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الإجتماعي، الوحدة الإ�ستثمارية.

* تم ا�ستبعاد قيمة الفنادق والإ�ستراحات ال�سياحية والم�ساريع تحت التنفيذ من ميزانيتي 2006، 2007 والتي تم اإ�سدارها ب�سكل نهائي ومدقق بدون هذه الإ�ستثمارات.
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الن�سبة %2007الن�سبة %2006نوع اال�ستثمار

157,7744.2389,0318.0اأرا�سي ا�ستثمارية *

4,5030.14,8090.1مباني ا�ستثمارية

163,7114.4395,8508.1اإجمالي العقارات

4. اأدوات ال�سوق النقدية

238,2916.4240,7254.9ودائع وح�سابات جارية

0.0-61,8721.7اأذونات الخزينة

00.02,1290.0اأوراق تجارية

300,1638.1242,8545.0اإجمالي اأدوات ال�سوق النقدية

537,3181.042,5190.9. موجودات ثابتة واأخرى والمطلوب من �سركات تابعة

3,728,076100.04,873,492100.0اإجمالي اال�ستثمارات

.IAS 40 تظهر الأرا�سي بالقيمة العادلة وذلك تطبيقًا لمعيار المحا�سبة الدولي *
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عناوين الإدارة العامة وفروع ومكاتب الموؤ�س�سة

داخـل المملكـة

�ض.بالفاك�ضالهاتفالعنـوان

06/550188006/5501901926031االإدارة العامة: �ساحية الح�سين/ �سارع مكة، بناية رقم 29

06/577704506/5777042926031مركز تكنولوجيا المعلومات: �ساحية الح�سين/ �سارع مكة، بناية رقم 6

06/550740006/5507428926031اإدارة التقاعد: �ساحية الح�سين/ �سارع مكة، مقابل فرع عمان المركز، بناية رقم 12

06/550750506/5507507926031فرع عمان المركز: �ساحية الح�سين/ �سارع مكة

06/585381006/5853812851148فرع غرب عمان )اليوبيل(: الدوار ال�سابع، بجانب موبايلكم قرب ال�سيفوي

06/550749006/5507497950517فرع �سمال عمان: امتداد �سارع و�سفي التل، �سارع خليل ال�سالم، قرب اأرامك�س

06/487318106/4873597340604فرع �سرق عمان: ماركا ال�سمالية/ حي المزارع، قرب مثلث األبان حمودة

-06/412953906/4129568فرع جنوب عمان: �سارع الحرية، خلف قيادة البادية بالقرب من دوار م�ست�سفى الحمايدة

06/429310006/402897528فرع �سحاب: المدينة ال�سناعية، فوق مبنى البنك العربي

02/727465102/72502362197فرع اربد: �سارع الملعب البلدي، قرب دائرة الجوازات العامة

02/739134302/739136597فرع اليرموك: مدينة الح�سن ال�سناعية بالقرب من بنك الإ�سكان

03/238722303/238722450فرع الكرك: �سارع الإ�سكان، �ساحية المرج قرب مديرية التنمية الجتماعية

05/355184105/3553976979فرع ال�سلط: �سارع اأني�س المع�سر، مقابل مبنى المحكمة، عمارة دبابنة

05/399244105/39924401066فرع الزرقاء: �سارع ال�سيخ �سامل خلف �سارع ال�سعادة، قرب �سوق الدقم

03/209028003/20902941130فرع العقبة: �سارع اأبو عبيدة، حي الد�ستور، مقابل محكمة بداية العقبة

02/623369702/6233526232فرع المفرق: �سارع البلدية، مجمع عربيات

03/224244603/2243544194مكتب ارتباط الطفيلة: حي الق�سر

03/213270603/2132637138مكتب ارتباط معان: �سارع فل�سطين، بالقرب من بنك الأردن

05/324471205/3240559668مكتب ارتباط ماأدبا: �سارع القد�س، غرب دوار المحافظة

02/642071802/6422767141مكتب ارتباط عجلون: طريق اربد، قرب مدر�سة الأميرة عائ�سة

02/635281602/6352815481مكتب ارتباط جر�ض: �سارع الملك عبد اهلل، قرب دوار المنتزه

خـارج المملكـة

الفاك�ضالهاتفالعنـوان

1 440072 1 966+4880071 1 966+مكتب الريا�ض: المملكة العربية ال�سعودية – الريا�س، �سفارة المملكة الأردنية الها�سمية

4449157 2 971+4447100 2 971+مكتب اأبوظبي: الإمارات العربية المتحدة – اأبو ظبي، �سفارة المملكة الأردنية الها�سمية 

3969330 4 971+3969331 4 971+مكتب دبي: الإمارات العربية المتحدة – دبي، القن�سلية الأردنية








