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 حقوق الطبع حمفوظة
  اإلجتماعيةللمؤسسة العامة للتأمينات 

 حدة أمام المستشفى الیمني األلماني –صنعاء  –املركز الرئيسي 

  450482خدمة المشتركین 

  448861-448857-448851تلفون  

  448867فاكس 

  19546ص ب 

   www.gcssye.orgالموقع االلكتروني  
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  التخطیط ادارة مدیرة        ھند حمید البروي                   
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  رقم الصفحة  المحتویات
  10  المقدمة 

  11  )خمسة وعشرون عاما من العطاء( الفصل االول 

  12  نشاة المؤسسة 

  13  مبادئ نظام التأمینات االجتماعیة –اھداف التأمینات االجتماعیة 

  14  رسالة المؤسسة  –رؤیة المؤسسة 

  15  اموال وموارد المؤسسة

  16  المستفیدین من نظام التأمینات االجتماعیة 

  16  م2012حتى  م1990مؤشرات اصحاب االعمال والعاملین لدیھم من الوحدة المباركة 

  17  سدد االشتراكات

  18  م 2012حتى م1990مؤشرات االیرادات التأمینیة من الوحدة المباركة 

  19  المعاشات :المنافع التأمینیة  اوال 

  21  م 2012حتى م 1990المعاشات من الوحدة المباركة  عدد حاالت  مؤشرات

  22  التعویضات الدفعة الواحدة: ثانیا

  22  م 2012م حتى 1990مؤشرات عدد حاالت  التعویضات من الوحدة المباركة 

  23  االحتفال بالیوبیل الفضي للمؤسسة، العالقات العامة واالعالم 

  24  عالقة المؤسسة مع بعض الصنادیق العربیة والمنظمات الدولیة

  25  النظم والمعلومات واھم االنظمة االلیة بالمؤسسة 

  26  الموقع االلكتروني

  26  التدریب والتأھیل

  27  االستثمار والمبادئ االستثماریة 

  27  مباني المؤسسة بالمحافظات

  28  )من ربوع السعیدة( الفصل الثاني

  29  اھم االماكن السیحیة في الیمن

  33  )الدیمغرافیة في الجمھوریة الیمنیةالمؤشرات (الفصل الثالث 



                                                      ة للتأمینات االجتماعیة        المؤسسة العام
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  رقم الصفحة  المحتویات
  34  اھم مؤشرات السكان الدیمغرافیة 

  35  م2012 - 2010عدد العاملین العرب واألجانب المرخص لھم بحسب النوع  خالل  الفترة 

  36  سنة حسب النوع والحالة العملیة) 15(التوزیع العددي والنسبي للمشتغلین 

  38  )م2012لعام اھم المؤشرات (الفصل الرابع 

  41  )م2012-2005(احصائیات المؤسسة 

  42  )البیانات االحصائیة (الفصل الخامس 

  43  االیرادات التأمینیة 

  48  التغطیة التأمینیة 

  58  المنافع التأمینیة

  68  النفقات االداریة 

  69  مقارنة النفقات االداریة باالیرادات العامة

  70  )االستثماريالنشاط (الفصل السادس 

  71  التوظیفات االستثماریة 

  73  االیرادات االستثماریة

  76  )االدارة والتطویر(الفصل السابع 

  77  الجانب التشریعي

  78  النظم والمعلومات

  80  ھیئة تحریر الموقع االلكتروني 

  80  الموارد البشریة

  82  التأھیل والتدریب

  84  الرئیسيارقام التلفونات والفاكسات المركز 

  85  ارقام التلفونات والفاكسات لفروع المؤسسة والمكاتب التابعة لھا
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  املقدمة 
مرور خمسة وعشرون عاما من عمر مناسبة بايات التهاني والتبريكات  ىان ازف اسم يسرني 

على قلوبنا جمعيا لكل عامل الغالية  اإلجتماعيةالتأمينات 

وعاملة في هذا الوطن المعطاء ولكل منتسب لعائلتنا التأمينية 

ولعل هذة  اإلجتماعيةبالمؤسسة العامة للتأمينات  المتمثلة 

الذكرى فرصة مهمة للوقوف على ذكريات البداية بعين الناقد 

البصير والمتأمل الواعي لاليام الخالية للخروج بحصيلة تقييم 

قة لماضي التأمينات بكل ما فية من نجاحات وقفزات وكل حقي

عثرات واخفاقات بحيث نعمل على مباركة خطوات النجاح والتحفيز على السير فيها ما اعتراه من 

  .بسرعة اكبر واصالح االعوجاجات وتصويب االخطاء واالختالالت

ان النظرة االولية والبسيطة الرقام البداية في نهاية الثمانيات واالرقام التى انجزتها المؤسسة حاليا 

تجعلنا نفخر بما تحقق على ارض الواقع  التقرير السنويوالتى ستجدونها في هذا العدد من اصدارات 

ناء هذا القطاع التأميني ما كان ليتحقق لوال تلك الجهود الجبارة التى بذلها المخلصون من اب والذي

ما قدموه وبامكانيات  نشعر بعظمة والذين تعاقبوا على العمل فيه منذ بداية النشأة وحتى اليوم و ألننا

تقديم اقل ما يمكن ان نقدمه لهم وهو التقدير  فاننا حريصون على انتهاز فرصة هذا اليوبيل فيشحيحة 

والتكريم المعنوي الطيب والترحم على ارواح من غيبهم الموت عنا والدعاء لهم بان يسكنهم المولى عز 

  .رحمته وغفرانه  واسعوجل فسيح جناته وينزل عليهم 

أهم اإلنجازات والنتائج  اإلجتماعيةباليوبيل الفضي للمؤسسة العامة للتأمينات ركن خاص يحوي التقرير 

عاما  نم تكون المؤسسة قد أمضت ما يقارب من خمسة وعشرو2012الكبيرة حيث انه بانقضاء العام 

وبالرغم ما احدثته االضطرابات  على تأسيسها و اثنان وعشرون عاما من تحقيق  الوحدة المجيدة 

حققت خاللها الكثير من اال انها في بالدنا  اإلجتماعيةالسياسية من تأثيرات سلبيه على قطاع التأمينات 

  .األهداف التي أنشئت من اجلها 

وما كانت هذة االنجازات وفي األخير نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض التقرير وأوضحنا كافة األنشطة 

  .ان تحقق لوال جهود جميع العاملين بالمؤسسة

  

 
  صالح سیف أحمد

  رئیس المؤسسة
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                                                      ة للتأمینات االجتماعیة        المؤسسة العام
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   املؤسسة نشأة
  

 لس نة  17 رق م  الق انون  بموج ب  م1987 ع ام  في اإلجتماعیة للتأمینات العامة المؤسسة أنشئت    

  . م1987

 ممی زات  وتق دیم  الق انون  تع دیل  ت م  الوحدة دولة قیام وبعد
 لس    نة)  26( رق    م الق    انون بموج    ب جدی    دة

  .م1991
 دم   ج ت   م االقتص   ادیة اإلص   الحات س   یاق وف   ي

 الجمھ وري  القرار بموجب الھیئة مع المؤسسة

 توص  یة عل  ى بن  اءا م1996 لس  نة )169( رق  م
 تقری ره  ف ي  ال دولي  النق د  ص ندوق  من مقترحة

 األم ان  ش بكة " م1996 س بتمبر  ف ي  المقدم
 حی    ث ،"  التقاع    د وص    نادیق اإلجتم    اعي

 م      ن بمجموع     ة  ال      دمج فك     رة  س     وغت 

 ف ي  وف ورات  تحقی ق  أھمھ ا  م ن  ، المبررات
 التش    غیل نفق    ات وف    ي ، التنظیم    ي الھیك    ل

 ، والخ  اص الع  ام المعاش  ات لبرن  امجي اإلداری  ة

 م   ن واالس   تفادة ، االس   تثمار مخ   اطر وتوزی   ع
 الخاص القطاع صندوق أموال احتیاطیات فائض

  .العام القطاع عجز لتغطیة
 النظ ام  أداء عل ى  س لبیة  أث ار  رتب ت  المؤسس تین  دم ج  عملی ة  إن على العملیة التجربة برھنت الحقا

 القـرار  بموجب م1/7/1999 ف ي  فصلھما تم فقد ثم ومن ، الدمج من المتوقعة المنافع تحقق وعدم

  . م1999 لسنة) 127( رقم الجمهوري
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  اإلجتماعیةأھـــداف التأمینات 
 

م ن خ الل ت أمین دخ ل ثاب ت خ الل فت رة تعط ل          تأمین الحاج ات األساس یة للعام ل وأف راد أس رتھ      §
 .قدرتھ على العمل بشكل مؤقت أو دائم

 .تحقیق االستقرار الوظیفي للعامل لمزید من العمل المخلص البناء §

 .توطید عالقة العمل بین العامل وصاحب العمل §
 .إعادة توزیع الدخل بین أفراد الجیل الواحد وبین األجیال الالحقة §

حة الفق ر والتخفی ف م ن أث اره م ن خ الل ت وفیر ح د أدن ى م ن ال دخل للعام ل             المساھمة في مكاف §
 .وأفراد أسرتھ

دخاریة تس اھم ف ي تموی ل المش اریع االس تثماریة لتحقی ق مع دالت نم و إیجابی ة ف ي           إإیجاد آلیة  §

 .الدخل القومي تعود على القوى العاملة والمجتمع بكاملة بمستویات أعلى من المعیشة
 اإلجتماعی ة حراف والتشرد والضیاع من خالل ما تقدمھ التأمینات جتمع من اإلنحمایة أفراد الم §

 .من معاشات وتعویضات تؤمن حاضرھم ومستقبلھم

قتصادیة وحل العدید من المشاكل المتصلة بمج االت اإلس كان والص حة    المساھمة في التنمیة اإل §

جتماعي إقتصادي وإطابع  أموالها في مشاريع ذات س تثمار ف وائض  إوالتعلیم ونحوھا ع ن طری ق   

 .والحد من البطالة

  -:اإلجتماعیةمبادئ نظام التأمینات 
 

قتصادیة إبالجمھوریة الیمنیة على أسس ومبادئ تأمینیة و اإلجتماعیةیقوم نظام التأمینات 
 -:جتماعیة أھمھا ما یليإو

 . اإلجتماعيمبدأ التكافل  -

 . مبدأ إلزامیة التأمین -
 . اإلجتماعیةمبدأ تدرج تطبیق نظام التأمینات  -

 . شتراكاتمبدأ التمویل الذاتي عن طریق اإل -
 .مبدأ ربط االشتراكات والمنافع باألجور -

 . مبدأ اإلعفاء الضریبي -
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 - :رؤیــة المؤسسة
  

وصوًال إلى حمایة اجتماعیة متمیزة ذات  اإلجتماعیةوالمبادرة في خدمات التأمینات  ةتحقیق الریاد
ج  ودة عالی  ة المس  توى ف  ي ظ  ل نظ  ام ت  أمیني مس  تدام وش  امل وع  ادل یتس  م بالكف  اءة والفاعلی  ة            

 .والتمیز

 
  -:ــــةـرسالة المؤسس

  

نسعى لتوفیر الحمایة التأمینی ة للع املین ف ي القط اع الخ اص واإلس ھام الفاع ل ف ي الح د م ن الفق ر            
 .الشاملة اإلجتماعیةقتصادیة ووتحقیق التنمیة اإل

 
  للمؤمن علیھم 

  

 .غایتنا توفیر خدمات اجتماعیة متمیزة تمكنھم من مواجھة تحدیات الحیاة

 للمنشآت وأصحاب العمل 
 

 .نعمل معًا من أجل حمایة العاملین بما یحفزھم على مزید من العطاء اإلنتاجي

   للمجتمع
  

 .قتصادیةوالتنمیة اإل اإلجتماعينساھم في تحقیق األمن 
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 أموال وموارد المؤسسة
 -: اآلتي من المؤسسة موارد تتكون -أ 

 أجور من تستقطع التي وتلك للمؤسسة األعمال أصحاب یؤدیھا التي الشھریة االشتراكات - 1
  .القانون ألحكام طبقًا علیھم المؤمن

 .القانون ألحكام طبقًا للمؤسسة تستحق التي التأخیر وغرامات اإلضافیة المبالغ - 2
  .للمؤسسة الدولة تخصصھا التي المبالغ - 3
 ألحكام طبقًا المحسوبة الخدمة نھایة مكافأة نظیر للمؤسسة علیھم المؤمن یؤدیھا التي المبالغ - 4

  .المؤسسة في االشتراكات على مباشرة السابقة الخدمة مدة عن ذلك و القانون
  .المؤسسة نشاط عن الناتجة األخرى الموارد - 5
  .الوزیر علیھا ویوافق قبولھا اإلدارة مجلس یقترح التي والتبرعات واإلعانات الھبات - 6
  .المؤسسة أموال استثمار ریع - 7

 اإلداریة والمصاریف عنھم والمستحقین علیھ المؤمن حقوق ألداء المؤسسة أموال تخصص -ب 
 .القانون في علیھا المنصوص

 من والمستحقین علیھم المؤمن وھم ألربابھا وإنما للدولة مملوكة المؤسسة أموال تعتبر ال - ج 
 .بعدھم

 الذي المؤسسة إدارة مجلس قبل من استثمارھا وأوجھ اإلجتماعیة التأمینات أموال تدار -د 
 .الحكومي والجانب والعمال األعمال أصحاب عن ممثلین من یتكون

 

اإلجتماعیةالمستفیدین من نظام التأمینات   
 

:اإلجتماعیة التأمینات  نظام من یستفید  
 عن النظر بغض فأكثر واحد عامل بھا التي والمحالت والشركات المنشآت في العاملین جمیع -

 .والجنسیة الجنس
 .حكمھم في ومن  لحسابھم والمشتغلین الحرة المھن وأصحاب األعمال أصحاب جمیع -
 بالتأمین  یستمر  سنوات ثالث لمدة إلزامیًا التأمین في اشتراكھم سبق الذین علیھم المؤمن -

 .اختاریًا
 .بالخارج الیمنیین العاملین -
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  :اإلجتماعیةكیف یمكن االستفادة من نظام التأمینات 
  .لدیھم والعاملین األعمال ألصحاب بالنسبة إلزامیًا بالمؤسسة التأمین

 
  -:ونستعرض اھم المؤشرات الصحاب االعمال والعاملین لدیھم خالل اثنان وعشرون عاما 

  
 اصحاب االعمال والمنشأت المسجلة -:وال أ
 

 )16,290(الى م 1990منشأة في عام  )285(من  صحاب االعمال المسجلةأرتفع عدد المنشات وأ

  . م2012 عام  منشاة وصاحب عمل

  
  

  
  یھم المسجلینلالمؤمن ع -:ثانیا 

 
مؤمن م 2012عام  )396,570( الىم 1990عام  )31,533(عدد المؤمن علیھم المسجلین من  أرتفع

  .علیھ 
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 یھم المستمرینللمؤمن عا -:ثالثا 

  
مؤمن علیھ  )144,632( الىم 1990عام  )28,353( منبلغ عدد المؤمن علیھم المستمرین 

  . م2012

  

  سداد االشتراكات
  

 من یقتطعھا التي وتلك علیھ المستحقة االشتراكات كامل شھریًا یدفع أن العمل صاحب على
 المستحق للشھر التالي الشھر من األولى یومًا عشر الخمسة وخالل المؤسسة إلى علیھ المؤمن

  . تأخیر فوائد%) 3( یدفع التأخیر حالة وفي االشتراكات تلك عنھ
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  : لالیرادات التأمینیة ونستعرض اھم المؤشرات خالل اثنان وعشرون عاما 

    
  - : االیرادات التأمینیة

  

 فيلتصل ایرادتھا  م1990ریال عام  )158,890,058(ارتفعت  ایرادات المؤسسة من مبلغ وقدره 

  .ریال   )17,352,963,704.30(الى   م2012عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م١٩٩٠

م٢٠١٢
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 المنافع التأمینیة
املعاشات التقاعدية: أوال   

 
الشيخوخة معاش) 1  

نوع 
 المعاش

االشتراكمدة  الجنس العمر  األمثلة معادلة االحتساب 

معاش 
الشیخوخة 

 األساسي

60 
55 

 ذكر
 أنثى

ً  ) 180(ال تقل عن  - اشتراكًا شھریا
للرجل ) 65(ویجوز التمدید لسن 

للمرأة وبحد أقصى خمس ) 60(و
سنوات الستكمال المدة الموجبة 

  .الستحقاق المعاش أو سداد الفارق
انتھاء خدمة المؤمن علیھ بسبب  -

 .الشیخوخة 

مدة ×  1/420× المتوسط 
 االشتراك

%) 50(بحد أدنى ال یقل عن 
%)100(وال یزید عن  

 ىالمعاش في حالة وجود لد
وكان اشتراك 15المشترك 
500.000المتوسط   

)250.000( یبلغ   

معاش 
الشیخوخة 

 المبكر

مھما 
كان 
 العمر

 ذكر
 أنثى

اشتراك ) 360(مدة االشتراك  -
  .شھري

اشتراك ) 300(مدة االشتراك  -
 .شھري 

عدم االلتحاق بعمل یسري علیھ  -
 .القانون

انتھاء خدمة المؤمن علیھ بسبب  -
 .الشیخوخة 

مدة ×  1/420× المتوسط 
 االشتراك

 ىالمعاش في حالة وجود لد
سنة وكان  360المشترك 
500.000المتوسط   

)428.571( یبلغ   

معاش 
الشیخوخة 

 المخفض

45 
50 
46 

 ذكر
 ذكر
 أنثى

اشتراك ) 240(االشتراك مدة  -
  .شھري

اشتراك ) 300(مدة االشتراك  -
 .شھري 

اشتراك ) 240(مدة االشتراك  -
 .شھري 

عدم االلتحاق بعمل یسري علیھ  -
 .القانون

انتھاء خدمة المؤمن علیھ بسبب  -
 .الشیخوخة 

مدة ×  1/420× المتوسط 
 االشتراك

  من عمر % 10یخفض بنسبة
.سنة50سنة واقل من  45   
من عمر % 5بنسبة یخفض  -

.سنة  55سنة واقل من  50  

 ىالمعاش في حالة وجود لد
 اشتراك  240المشترك 

500.000وكان المتوسط   
)285.714( یبلغ   

صافي المعاش بعد تخفیض 
یكون % 10  

)257.143(  

المھني العجزغیر معاش

معاش العجز غیر 
المھني الكلي 

المستدیم

معاش المرض غیر 
المھني

الوفاة معاش معاش الشیخوخة 

معاش الشیخوخة 
االساسي

معاش الشیخوخة 
المخفض

معاش الشیخوخة 
المبكر
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الوفاة معاش)  2 
 األمثلة  معادلة االحتساب شروط االستحقاق نوع المعاش
أثناء خدمة المؤمن علیھ أو  أن تقع الوفاة - معاش الوفاة

  .خالل سنة من تأریخ انتھاء الخدمة
أن ال تقل مدة االشتراك في التأمین عن  -
  .اشتراكًا شھریًا) 36(
حدوث الوفاة بعد مرور أكثر من سنة من  -

) 180(ترك الخدمة مع وجود أكثر من 
  .اشتراكًا شھریًا

 .انتھاء الخدمة بسبب الوفاة -

%) 50(حسب المعاش بواقع ی
من متوسط األجر  للسنة 

األخیرة أو على أساس معاش 
 .الشیخوخة أیھم أفضل

 ىالمعاش في حالة وجود لد
 خدمةسنوات  5المشترك 

  500.000وكان المتوسط 
  )250.000( یبلغ 

  
  :  

من المتوسط %) 50(یقصد بـ 
 مدة خدمة 17.5أي 

 

  العجز معاش) 3
  األمثلة االحتسابمعادلة  ستحقاقإلشروط ا نوع المعاش

 
معاش العجز 
غیر المھني 

 الكلي المستدیم

حدوث العجز غیر المھني الكلي المستدیم أثناء خدمة  -
نتھاء الخدمة إالمؤمن علیھ أو خالل سنة من   تأریخ 

 .وقبل بلوغ سن الشیخوخة
اشتركًا ) 60(شتراك في التأمین عن أن ال تقل مدة اإل -

 .أعوام) 5(شھریًا أي 
 %85أن ال تقل نسبة العجز عن  -
حدوث العجز الكلي المستدیم بعد مرور أكثر من سنة  -

 .شتراكًا شھریًاإ) 180(من ترك الخدمة مع وجود أكثر من 
 غیر العجز بسبب العمل صاحب لدى الخدمة نتھاءإ -

 . المھني

یحس    ب المع    اش بواق    ع 
م       ن متوس       ط %) 50(

األج  ر  للس  نة األخی  رة أو 
عل      ى أس      اس مع      اش  

 .خوخة أیھم أفضلالشی

المع  اش ف  ي حال  ة وج  ود    
 س  نوات 5المش  ترك  ىل  د

وك    ان المتوس    ط   خدم    ة 
500.000  

  )250.000( یبلغ 
  

  : مالحظة 
م     ن %) 50(یقص     د ب     ـ 

م    دة  17.5المتوس    ط أي 
  خدمة

معاش المرض 
 غیر المھني

أن یثبت المرض غیر المھني أثناء خدمة المؤمن علیھ  -
الخدمة وقبل بلوغ سن نتھاء إأو خالل سنة من تأریخ 

 .الشیخوخة
اشتركًا ) 60(أن ال تقل مدة االشتراك في التأمین عن  -

 .أعوام) 5(شھریًا أي 
أن ال تقل نسبة العجز الكلي المستدیم بسبب المرض  -

 .من إجمالي قدرة الجسم%) 85(عن 
أن یكون المؤمن علیھ قد استنفذ إجازاتھ المرضیة  -

 .والسنویة
بعد مرور أكثر من سنة من  حدوث المرض غیر المھني -

  .اشتراكًا شھریًا) 180(ترك الخدمة مع وجود أكثر من 
انتھاء الخدمة لدى صاحب العمل بسبب مرض غیر  -

 . مھني

یحس    ب المع    اش بواق    ع 
م       ن متوس       ط %) 50(

األج  ر  للس  نة األخی  رة أو 
عل      ى أس      اس مع      اش  

 .الشیخوخة أیھم أفضل
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 عدد حاالت  املعاشات

في عام  )7415(الى  م1990حالة في عام  )41(ارتفع عدد الحاالت التى منحت معاشات من 

.حالة )7374(بزیادة  م2012  

 

 

 
 
 
 
 
 

املعاش احتساب آلية و االستحقاق شروط  
 
 

الواحدة الدفعة تعويضات:     انياث  

المؤمن علیھ في التأمین سنة فأكثر  شتراكإتؤدي المؤسسة تعویضًا من دفعة واحدة إذا كانت مدة 
-:وذلك في األحوال التالیة   

 

 

استقالة المؤمن علیھا 
المتزوجة او االرملة 

او المطلقة

ھجرة المؤمن علیھ 
الیمني

مغادرة االجنبي للبلد 
نھائیا

عجز المؤمن علیھ عجزا كلیا مستدیمًا أو وفاتھ 
دون أن تتوافر فیھ شروط استحقاق المعاش

بلوغ المؤمن علیھ 
سن التقاعد دون أن 
تتوافر فیھ شروط 

  استحقاق المعاش
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واإلعانات ملنحا    
 

 
 
 

 
 

 تعويض الدفعة الواحدة

ری  ال ف  ي ع  ام ) 10.501.472(بتكلف  ة إجمالی  ة ق  درھا   )786(رتف  ع ع  دد ح  االت التعویض  ات م  ن أ

  .ریال   )851,823,266.68( وبمبلغ وقدره م2012حالة  في عام  )2245(إلى  م1990

  

  
  
  
  

إعانة معاش المفقود

إعانة معاش السجین

منحة مصاریف الدفن

منحة الزواج

م١٩٩٠

م٢٠١٢
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  العالقات العامة واالعالم 

  
واصلت المؤسسة برامجھا في مجال نشر الثقافة التأمینیة وتنمیة الوعي الھادف الى ایصال 

  :من خالل االتي  اإلجتماعيالمعلومات التأمینیة بشكل سلیم وشرح الدور االقتصادي و

 .وانتاج الفالشات التوعویة التلفزیونیة واالذاعیة اعداد  §

 .اعداد وطباعة الكتیبات والمجلة التأمینیة والبروشورات  §

 ).وملصقات السیارات والباصات/ الحائطیة (عالنیة المتنوعة تصمیم وطباعة الملصقات اإل §

تصمیم وطباعة اللوحات الضوئیة  §
 .في الشوراع الرئیسیة 

عبر شركة رسال رسائل توعویة إ §
یمن موبایل لكافة المشتركین 

 .بالشركة

 .التوعیة المباشرة عبر الندوات والمحاضرات  §

و اسر الموظفین  من ذوي الدخل المحدود سر المؤمن علیھم القیام بزیارات تفقدیة أل §
 .ومنحھم مبالغ رمزیة المتوفین

 
 :حتفال بالیوبیل الفضي للمؤسسة اإل §

/ األستاذحتفال التكریمي  الكبیر برعایة للعالقات العامة واالعالم اإلدارة العامة نظمت اإل
عالمیة وتوعویة نوعیة اطلقتھا المؤسسة بمناسبة إامنھ مع حملة زمحمد سالم باسندوة وت

، الیوبیل الفضي  وحضر الحفل عدد من الوزراء واعضاء مجلسي النواب والشورى 
 ورئیس الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة

ورؤساء النقابات والشركات والمؤسسات 
ضافة الى موظفي وشخصیات عامة ونقابیة باإل

نبیل شمسان وزیر الخدمة / األستاذوالقى المؤسسة 
دارة كلمة نیابة المدنیة والتأمینات رئیس مجلس اإل

 اإلجتماعیة یالء التأمیناتإكد فیھا أ عن راعي الحفل
وفي ،اھمیة كبیرة في اجندة حكومة الوفاق الوطني 

ھمیة أاحمد صالح سیف اشار الى / األستاذكلمة 
االحتفال بھذة المناسبة كمحطة نستلھم منھا مسیرة 

ونكرم فیھا الرعیل االول من  المؤسسة في انجازاتھا وایضا عثراتھا  لنتالفى حدوثھا 
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الولى والقیادات التى توالت ھرم المؤسسة المؤسسین الذین كان لھم شرف وضع اللبنات ا
لحفل فقرات وتخلل الكلمات التى القیت في ا،اإلجتماعیةعرفانا بما قدموه لصرح التأمینات 

وفي ختام الحفل تم توزیع الشھادات التقدیریة على رواد المؤسسین ،فنیة ولوحات تعبیریة 
كثر م تكریم الشركات األدارة السابقین وكما تإلللمؤسسة وورؤساء و اعضاء مجلس ا

  التزاما بالتأمین 

  

  عالقة المؤسسة مع بعض الصنادیق العربیة والمنظمات الدولیة

د من المنظمات والمؤسسات یعدمع الحرصت المؤسسة على توسیع عالقاتھا الخارجیة 
  :عمال المؤسسة وكان من نتائجھا التاليأداء واالالدولیة والعربیة بغرض تطویر 

 اإلجتماعيالحصول على عضویة المنظمة الدولیة للضمان  §
)ISSA ( ومنظمة العمل الدولیة)ILO. (  

توقیع اتفاقیة تعاون ودعم فني ومادي للمؤسسة مع منظمة العمل  §
 .العربیة والدولیة

توقیع اتفاقیات وبرتوكوالت ومذكرات تفاھم  وتعاون مع بعض  §
 -السعودیة –ونس ت -سوریا –مصر  –االردن (الدول العربیة 

 ) .الجزائر –سلطنة عمان  –الكویت  –البحرین  –قطر 

مالیزیا  –تركیا (التنسیق بوضع بروتوكوالت تعاون مع الدول  §
  ) .باكستان  –اثیوبیا  –اندونیسیا  –
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  النظم والمعلومات 
  

ش  رعت الموسس  ة العام  ة للتأمین  ات ف  ي التعام  ل م  ع تكنولوجی  ا المعلوم  ات وتوظی  ف ق  در كبی  ر م  ن      
م وواص لت تط ویر   2008قدراتھا ومواردھا الحالل النظام االل ي ب دال م ن النظ ام الی دوي من ذ الع ام        

  .النظام االلي في حسابات االفراد الخاصة بجمیع اعضائھا مستخداإ
  

  -:المؤسسة في  یةآللا اھم االنظمة
  

 :ویتضمن عدة انظمة فرعیة وھي  النظام التأمیني )1

 .نظام الرقم التأمیني •

 .نظام المنشأت  •

 .نظام االشتراكات  •

 .نظام حسابات العمالء •

 ) .الموقت(نظام المنافع  •

 .نظام التحكم  •

 .نظام االرشفة وسیتم تطبیقھ خالل الفترة القادمة  •

  النظام االداري  ونظام البصمة                   )3                                         النظام المالي)    2  
                          

  

  
  
  
  
  
  

  نظام خدمة الجمھور )4  
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  موقع االلكترونيال
 

 :لكترونیة من اھمھا االتيیقدم  موقع المؤسسة العدید من الخدمات اإل

المؤمن علیھم بالخدمات الت ى تق دمھا المؤسس ة م ن المن افع التأمینب ة م ن خ الل ال رد          توعویة  •

 .على المراسالت الداخلیة والخارجیة 

شتراكاتھم التأمینیة لتخفی ف  إترشید المؤمن علیھم ب •

 .التھرب التأمیني

ش  تراك الع  املین الیمنی  ین بالخ  ارج  إتس  ھیل عملی  ة  •

 .عبر النماذج الموجودة في الموقع 

  . زیل كتب التقاریر السنویة في موقع المؤسسة تن •

  .تحدیث أخبار المؤسسة بالموقع •

تعمل التحدیثات الالزمة لمكافح ھ الفیروس ات عب ر     •

 .االنترنت 

  
  

  التدریب والتأھیل
  
  
تنمیة العنصر البشري وبناء قدراتھ من مدار الخمس والعشرون العام على المؤسسة على  ترصح

بما یحقق رفع قدراتھم وكفاءتھم خالل التدریب والتأھیل المستمرین سواء كان داخلیًا او خارجیًا 

الوظیفیة حیث نفذت العدید من البرامج التدریبیة التى عقدتھا على المستویین الخارجي والداخلي في 

د من الموظفین والمدراء العموم في دورات تدریبیة وكذلك یفاد عدإمختلف المجاالت التأمینیة  وتم 

  .المشاركة في المؤتمرات والندوات االقلیمیة والدولیة  المتعلقة بالتأمینات
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  االستثمار
    
  

  المبادئ االستثماریة
  

ستثماریة للمؤسسة الى تحقیق اكبر عائد بصورة مبدئیة حفاظا على القیم ة الحقیقی ة   تھدف السیاسة اإل
الموالھ  ا وتحس  با لمواجھ  ة م  ا یترت  ب علیھ  ا م  ن التزام  ات مالی  ة نتیج  ة          

المطب   ق عل   ى الع   املین ف   ي القط   اع   اإلجتم   اعياداراتھ   ا لنظ   ام الت   أمین 
ر ل ذلك  الخاص ومن باب الحرص عل ى س المة االم وال وتنمیتھ ا باس تمرا     

  -:فان المؤسسة تراعي مبادى االستثمار السلیم المتمثلة بالتالي
الضمان والربحیة والسیولة  طبقا لھذا الترتی ب ك ي تتجن ب االعتم اد عل ى      

  .الموازنة العامة لتسدید أي عجز ینشأ في المدى القریب والبعید
في عدة مج االت مالی ة وعقاری ة ومس اھمات      تتوزع استثمارات المؤسسة

 ث م المس اھمات    %91االستثمار الماليستثمار فالشركات حیث یمثل اإل في
8%.  
  

  :المؤسسة لمباني في فروعھا بالمحافظات وذلك على النحو التالي تملك
  

 .ستثماري في محافظة الحدیدةإشراء مبنى  •

  . في محافظة عدن ستثماريإشراء مبنى  •

  .في محافظة حضرموت  ستثماريإشراء مبنى  •

  .في محافظة تعز  ستثماريإشراء مبنى  •

ستكمال مشروع التوسعة الراسیة لمبنى المركز إ •
  .الرئیسي
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  اھم االماكن السیاحیة في الیمن
  

  

  مدینة صنعاء القدیمة التي:  مناطق السیاحة الثقافیة

  قصر غمدان ، الزالت محتفظة بطابعھا المعماري األصیل  

  . بیت حنبص، بیت بوس ، قریة سناع ، ، حدة 

حمامات حي ، حمامات حي بیر العزب ، حمامات حي صنعاء القدیم :  مناطق السیاحة العالجیة

  .اع العلفيق

  ) حدیقة السبعین (   مدینة السبعین، مدینة الروضة : مناطق السیاحة البیئیة 

  . حي بیر العزب، وحدیقة برلین في منطقة نقم ) حدیقة الثورة ( و مدینة الثورة 

  

  

 .مناخة ، ناعظ ، حراز: مناطق السیاحة الثقافیة

  جبل اللوز ، ومنطقة وادعة إضافة إلى مجموعة  :مناطق السیاحة البیئیة

  من القیعان أھمھا قاع صنعاء وأودیة الحیمتین وحراز ووادي سردود و 

  .أودیة بني مطر وأودیة جنوب الحیمة الخارجیة وجنوب حراز 

 صنعــــــــــــــاء

 امانة  العاصمة
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و توج د العدی د م ن أن واع الحیوان ات البری ة ف  ي كثی ر م ن م دیریات المحافظ ة وتترك ز معظمھ ا ف  ي              

  .األج                       زاء الجبلی                       ة والخالی                       ة م                       ن الس                       كان

یق ع ف ي مدیری ة بن ي مط ر وال ذي          أشھر جبالھا جبل النبي شعیب الذي:لق الجبالمناطق سیاحة تس

ع ن  )م2400(عن مستوى سطح البحر ، جبل بني أحمد في الحیمة الداخلی ة  ) م3666(یبلغ ارتفاعھ 

ع  ن س  طح البح  ر، ف  ي ) 2240(ع  ن س  طح البح  ر، جب  ل الع  ر) 2400(س طح البح  ر ، جب  ل الع  وي  

 . ، جب                    ال مناخ                     ة )م2080(، جب                     ل ب                    دج  ةالحیم                    ة الخارجی                      

  .حمام بالد الروس: مناطق السیاحة العالجیة

 

 

 .قلعة الغدیر - قلعة صیرة  - منارة العیدروس  -صھاریج عدن : مناطق السیاحة الثقافیة

  ):االستجمام  –الریاضات المائیة  –الغوص (  مناطق السیاحة البحریة

 .وتمتد من بدایة الشاطئ حتى نھایتھ  منطقة ساحل أبین 

 .ویبدأ من أمام محطة العاقل حتى قلعة صیرة كورنیش صیرة

 .ویبدأ من الجبل المقابل لقلعة صیرة حتى المعاشیق شاطئ حقات

 .جولد مور ویبدأ من خلف المعاشیق حتى مبنى اتحاد الشباب

 .جولة البریقةكالتكس البریقة وتبدأ من جولة كالتكس حتى   جزیرة العمال

 .الخمیسة ، البربریة

 . جزیرة سقطرى ، جزیرة عزعزي، الشواطئ المحیطة بمنطقة فقم ، رأس عمران  رأس عیاس

 .مواطن الطیور البحریة -االراضي الرطبة  :مناطق السیاحة البیئیة

  

 عــــــــــــــدن
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 31                م 2012التقریر السنوي 

  

  

للیمن فھي تشھد حركة ثقافیة وعلمیة طول تعتبر محافظة تعز العاصمة الثقافیة :مناطق السیاحة الثقافیة

 .من أھمھا مؤسسة السعید الثقافیة العام وتوجد بھا العدید من المؤسسات الثقافیة

 

  تشمل ھذه المنطقة الجزء الجنوبي من ساحل البحر :مناطق السیاحة البحریة

  حتى شواطئ ساحل ) باب المندب ( األحمر ابتداًء من شواطئ ساحل السویداء 

  جنوب مدینة الحدیدة بطول قدره حوالي ) مدیریة الدریھمي ( الطائف  قریة

  .) مسافة جویة(كم  ) 270(

 
  تتمثل أھم مناطقھا في األودیة الزراعیة ومن :مناطق السیاحة البیئیة

  أشھرھا وادي نخلة في مدیریة شرعب السالم ووادي الزارعي ووادي 

  ووادي البرح ووادي موزع ووادي ورزان ووادي الضباب بین  رسیان

  جبل حبشي وجبل صبر ووادي البركاني ووادي صافیة ووادي الغیل ،  

  .منطقة جبل ارف وبني عمر

 
  جبل صبر ثاني أعلى قمة في الیمن بعد : مناطق سیاحة تسلق الجبال

  مترفوق 3200(جبل النبي شعیب في صنعاء حیث یبلغ ارتفاعھ 

  سلسلة المرتفعات الجبلیة، جبل سامع ، جبل حبشي ، ) طح البحر س

  جبال الوازعیة، جبل الصلو ، لمحافظة تعز   التي تقع في الجھة الجنوبیة 

  .جبال شرعب وجبال مقبنة،  
 

 .حمام على شوبا ، حمام رسیان ، حمام جبل صبر: مناطق السیاحة العالجیة

 تعــــــــــــــز
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  .تریم –حریقة  - شبام  - المشھد  - الھجرین ( وادي حضرموت: السیاحة الثقافیةمناطق 
 

 -: االستجمام –الریاضات المائیة  –الغوص (  مناطق السیاحة البحریة
 

 .تمتد من موقع جحر حتى بروم:  المنطقة األولى
 

 .تمتد من بروم حتى خلف:  المنطقة الثانیة
 

 .حر ثم شرفھمن خلف حتى الش:  المنطقة الثالثة
 

 . من شرفھ حتى سیحوت:  المنطقة الرابعة
 

، منطقة الحامي ، )حضرموت(، الدیس الشرقیة ) حضرموت(حمام تبالھ : مناطق السیاحة العالجیة
 .صویر ، الجارشیات

 
  .بروم - منطقة بلحاف : مناطق السیاحة البیئیة

 
 :ھذا النوع من السیاحة المناطق اآلتیة من أھم المناطق التي تشبع دوافع: مناطق السیاحة الصحراویة

 
 .مأرب ، رملة السبعتین ، شبوة القدیمة، سیئون
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  ھم مؤشرات السكان الدیموغرافیةأ
  

 2012** 2011** 2010** 2009** 2008** 2007** 2006** 2005** 2004*  البیان

إجمالي 
السكان 
 المقیمین

19,685 19,983 20,590 21,209 21,844 22,492 23,154 23,833 24,527 

 السكان المقیمین حسب النوع

 12,485 12,133 11,790 11,455 11,127 10,807 10,495 10,189 10,037 الذكور

 12,042 11,699 11,364 11,037 10,716 10,402 10,095 9,794 9,648 اإلناث

  نسبة النوع
عدد الذكور (

مقابل كل مائة 
 )أنثى

104.0 104.0 104.0 103.9 103.8 103.8 103.7 103.7 103.7 

  
  م2012المصدر كتاب اإلحصاء السنوي 
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  والجھات األخرى عدد العاملین العرب واألجانب المرخص لھم رسمیًا من وزارة الشئون االجتماعیة والعمل في مكاتبھا بالمحافظات 
  م2012 -  2010حسب النوع  خالل  الفترة ب

 

 
 المكاتب

 العمال الوافدین ألول مرة إجمالي العاملین
2011 2012 2011 2012 

 االجمالي إناث ذكور االجمالي إناث ذكور االجمالي إناث ذكور االجمالي إناث ذكور

 294 80 214 148 61 87 418 128 290 284 120 164 الدیوان

 35 17 18 55 17 38 111 56 55 110 42 68 إب

 0 0 0 0 … … … … … … … … أبین

أمانة 
 1,577 818 739 1,503 976 527 5,328 2,571 2,757 5,357 2,543 2,814 العاصمة

 … … … 0 0 0 17 10 7 11 9 2 البیضاء

 228 131 57 180 131 49 698 399 299 723 383 340 تعز

 … … … 7 0 7 7 0 7 9 0 9 الجوف

 83 0 83 166 56 110 239 0 239 219 86 133 حجھ

 153 59 94 99 42 57 772 184 588 755 196 559 الحدیدة

حضرموت 
المكال/   82 26 108 872 80 952 14 8 22 562 55 617 

 19 8 11 98 67 31 87 33 54 113 77 36 ذمار

 18 3 15 21 0 21 54 9 45 230 0 230 شبوة

 59 0 59 40 16 24 236 0 236 235 88 147 صعده

 92 58 34 108 59 49 296 111 185 369 92 277 صنعاء
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 153 75 78 352 122 230 1,108 300 808 1,318 333 985 عدن

 104 13 91 105 5 100 138 13 125 270 15 255 لحج

 15 0 15 50 1 49 248 1 247 435 2 433 مأرب

 17 0 17 3 0 3 26 0 26 10 0 10 المحویت

 6 0 6 33 0 33 60 0 60 60 0 60 المھره

 9 6 3 8 7 1 18 8 10 26 9 17 عمران

 12 5 7 14 7 7 46 17 29 44 20 24 الضالع

 … … … … … … … … … … … … ریمھ

سیؤن/ م   82 26 108 119 18 137 14 8 22 22 0 22 

/ ھـ
 137 21 116 72 36 36 448 119 329 384 117 267 لألستثمار

للنفط/م  813 21 834 606 20 626 138 5 143 132 9 141 

االجمالي 
 3,791 1,358 2,373 3,249 1,624 1,625 12,070 4,077 7,993 12,012 4,205 7,807 العام
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15

20042010 

 

 النوع العملیةالحالة 
من نتائج سح عمالة    م2004تعداد 

م 2010األطفال   
-م2004التغیر خالل الفترة
م2010  

الوزن النسبي  العدد
الوزن النسبي  العدد %

 الوزن النسبي العدد %

/ نقدي(یعمل بأجر  1
)عیني  

 22.2 566,000 4.8 155,000 61.3 1,989,000 ذكور
 0.000 0 1.6 5,000 53.7 167,000  إناث

 20.8 566,000 4.5 160,000 60.6 2,156,000 إجمالي

 صاحب عمل ا
 15.8 29,000 4.7 184,000 4.8 155,000 ذكور
 16.7 1,000 2.0 6,000 1.6 5,000 إناث

 15.8 30,000 4.6 190,000 4.5 160,000 إجمالي

 یعمل لحسابھ ب
 26.6 304,000 29.4 1,141,000 25.8 837,000 ذكور
 59.3 70,000 40.5 118,000 15.4 48,000 إناث

 29.7 374,000 30.2 1,259,000 24.9 885,000 إجمالي

/ جملة صاحب عمل  ج
)ب+ أ ( یعمل لحسابھ   

 25.1 333,000 34.2 1,325,000 30.60 992,000 ذكور
 57.3 71,000 42.5 124,000 17.00 53,000 إناث

 27.9 404,000 34.7 1,449,000 29.40 1,045,000 إجمالي

)متطوع/متدرب(مشارك د  
 ــ ــ ــ ــ 8.1 263,000 ذكور
 ــ ــ ــ ــ 29.3 91,000 إناث

 ــ ــ ــ ــ 10.0 354,000 إجمالي

 جملة یعمل بدون أجر 2
)ج + ب + أ (    

 1,255,000 38.7 1,325,000 34.2 70,000 5.3 
 16.1- 20,000- 42.5 124,000 46.3 144,000 إناث

 3.5 50,000 34.7 1,449,000 39.4 1,399,000 إجمالي

 غیر مبین 3
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذكور
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ إناث

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ إجمالي

  إجمالي المشتغلین
 636,000 100 3,880,000 100 3,244,000  ذكور
 20,000- 100 291,000 100 311,000  إناث

 616,000 100 4,171,000 100 3,555,000  إجمالي
  

  م2012المصدر كتاب اإلحصاء السنوي 
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  --::المؤشرات االقتصادیة المؤشرات االقتصادیة : : أوالأوال
  

 ريـال بزيـادة قــدرها   )4,113,891,109.7( م2012للعـام   النفقـات التأمينيـة   بلـغ إجمـالي   •

 %).28(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره  )901004920.13(

ــام     • ــة للع ــات اإلداري ــالي النفق ــغ إجم ــادة   )1,654,186,501.10(م 2012بل ــال بزي ري

  .%)48(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره  )535,277,964.06(قدرها

  --::المؤشرات التأمینیة المؤشرات التأمینیة : : ثانیاثانیا
 

  -:والمشتغلین لحسابھم) المنشات(أصحاب األعمال  •

م 2012والمشتغلين لحسابهم المسجلين حتى نهاية العام ) المنشآت(بلغ عدد أصحاب اإلعمال 

  عن العام الماضي  )%6(وبمعدل نمو )896(بزيادة قدرها ) 16290(

•  

 عليه بزيادة قدرها مؤمن )396,570(م 2012ية نهاحتى المسجلين بلغ عدد المؤمن عليهم 

  .م2011عن ديسمبر %) 14(مؤمن عليه ومعدل نمو  )48,157(

•  

قدرها  بزيادةمؤمن عليه ) 144632( م2012نهاية ىبلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين حت

  .م 2011عن ديسمبر%) 12(رتفاع إمعدل بمؤمن عليه و) 15,198(

•  
 معاش )7415( حالة منها )9660(م 2012المستفيدة من المنافع التأمينية حتى نهاية حاالت البلغ عدد 

  . تعويضات )2245(و
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•  

تتوزع المعاشات بين معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني ومعاشـات الوفـاة حيـث بلـغ     

معاش وتتكون حاالت المعاشـات مـن    )7415(م 2012جمالي حاالت المعاشات المستفيدة خالل العام إ

 ).1(ومعاش الفقد  )2453(معاش وفاة  )826(معاش عجز )4135(معاش شيخوخة 

•  
 عن العام الماضـي معاش  )1088(بزيادة قدرهامعاش  )7415(م 2012لعامالمعاشات بلغ عدد حاالت 

  .م2011عن عام  )%17( بنسبة زيادة

•  

     بـنقص  بنسـبة  و حالة) 115-( قدره بنقصتعويض  )2245(م 2012لعامبلغ عدد حاالت التعويضات 

  .م2011عن عام  )5%-(

 
  المؤشرات المالیة المؤشرات المالیة : : ثالثاثالثا

 

عـن  ريال بزيـادة   )17,352,963,704.30(م 2012 بلغت االيرادات التأمينية المربوطة خالل العام •

 %).16( بمعدل نمو سنويوريال ) 2,347,105,800.54(قدرها م2011 العام الماضي

بزيادة عـن   ريال )17,185,655,097.4( م2012خالل العام  صافي اإليرادات التأمينية إجماليبلغ  •

 ).%15(وبمعدل نمو قدره ) 2,255,917,921.99(قدرهـــــا م2011العام الماضي

  المؤشرات االستثماریة المؤشرات االستثماریة : : رابعارابعا
 

ريال بزيادة عن  )112,019,832,880.64( م2012ستثمارية النقدية لعام بلغ إجمالي التوظيفات اإل •

 ) .%33(ريال وبمعدل نمو )27,610,970,700.88(العام الماضي قدرها 

ريال  )17,335,944,648.53( م2012واإليرادات األخرى خالل العام  ستثماريةاإلبلغت اإليرادات  •

 . العام الماضي نع )%100( بمعدل نمو )8,670,384,703.11(بزيادة وقدرة 
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  م2012-2005إحصائیات المؤسسة 
  

  البيـــان  م2005  م2006  م2007  م2008  م2009  م2010  م2011  م2012
أصحاب اإلعمال  8,043 9,375 10,741 12165  13,641  14877  15394  16290

  نوالمشتغلي
  معدل النمو 31% 17% 15% 13%  12%  9%  3%  6%

المؤمن عليهم   -  223,871  245,556  265,902  285,609  315,044  348413  396,570
  المسجلين

  معدل نمو  -  -  10%  8%  7%  10%  11%  14%
المؤمن عليهم  84,178 92,664 104,567 120,941  123,329  139,502  129,434  144632

  المستمرين
  عدد ذكور  77,077  84,534  95,478  110,818  112,730  126,224  117,549  129485

  عدد إناث  7,101  8,130  9,089  10,123  10,599  13278  11,885  15147

  معدل النمو 13% 10% 13% 16%  2%  13%  7%-  12%
اإليرادات   4,407,196,417 5,512,963,354  7,410,560,562 10,108,990,590  12,013,263,045  14,017,727,433  15,005,857,904  17,352,963,704.3

  المربوطة
  معدل النمو 18% 25% 34% 36% 19%  17%  7%  16%

  صافي اإليرادات  4,274,972,441  5,363,113,666 7,241,825,244 9,890,094,060  11,941,684,729  13,968,920,279  14,929,737,175  17,185,655,097.4

  معدل نمو 16% 25% 35% 37% 21%  17%  7%  15%
  المستفيدون 3,729 4,051 4,566 5,510  6,006  6892  8687  9660

  معدل نمو 14% 9% 13% 21%  9%  15%  26%  11%
  النفقات التأمينية 531,660,544  717,710,941  904,642,162 1,407,098,144  1,735,128,856  2,151,329,745  3,212,886,189.5  4,113,891,109.7

  معدل نمو 29% 35% 26% 56%  23%  24%  49%  28%
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 ريال )17,352,963,704.30(مبلغ وقدره م2012بلغ إجمالي اإليرادات التأمينية المربوطة للعام  •

  ريال )167,308,606.90(مبلغ وقدره م2012بلغ إجمالي اإليرادات التأمينية المخصومة للعام  •

  ريال )17,185,655,097.4(مبلغ وقدره م2012بلغ صافي اإليرادات التأمينية للعام  •
  

  م2012والمخصومة والصافية والمحصلة للعام ةبيان باإليرادات التأمينية المربوط
نسبتھ من 

  الفــرع اإلیرادات المربوطة اإلیرادات المخصومة  صافي اإلیرادات  اإلجمالي

  المركز الرئیسي 9,252,047.41 0 9,252,047.41  0.05%
  األمانةوالمكاتب 10,254,497,666.25 111,081,058.45 10,143,416,607.80  %59
  تعز 2,263,923,605.65 3,101,990.71 2,260,821,614.94 %13
 الحدیدة 1,279,200,140.04 5,025,242.29 1,274,174,897.75 %7
 عدن 2,608,111,117.43 42,837,400.76 2,565,273,716.67 %15
 حضرموت 761,438,988.51 4,753,470.69 756,685,517.82 %4
 أب 131,065,281 509,444 130,555,837.00 %1

 ذمار 45,474,858.01 0 45,474,858.01  %0.26
 اليـاإلجم 17,352,963,704.30 167,308,606.90 17,185,655,097.4 100%

  
  

  
  

  -:التاليوتفصيل إيرادات أصحاب األعمال والمهن والحرف والمشتغلين لحسابهم على النحو 
  الفــرع  فرع األمانة فرع الحديدة فرع عدن  فرع تعز  فرع حضرموت  اإلجمـــالي

  اإلیرادات 5,201,040.15  5,974,366 9,232,633.22  8,672,280  -  29,080,319.37
  نسبة الفرع 18% 21% 32% 30% - 100%
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 )17,185,655,097.4(مبلغ وقدرة  م2012من عامحتى ديسمبر التأمينية إجمالي صافي اإليرادات  بلغ
من ) %100( نسبة أيضا المربوطة تمثل اإليرادات أمان اإليرادات المقدرة في الخطة م )%99 ( ةوتمثل نسب

  - :ويلي توزيعها بين الفروع في الجدول أدناه الخطة
  

  م2012جدول مقارنة اإلیرادات التأمینیة المخططة مع المربوطة والصافیةلعام 
  

صافي اإلیرادات بعد استبعاد  نسبة إنجاز
  إیرادات التأمینات المخصومة

اإلنجاز للربط 
  قدرلممن ا

اإلیرادات المربوطة حتى 
  م2012دیسمبر 

 اإلیرادات المقدرة
  الفـــــرع  م2012

  تبادل االحتیاطیات 19,229,682 - - - -

المركز الرئیسي  43,310,095  9,252,047.41  21% 9,252,047.41 %21
  المغتربین

  األمانة و المناطق 10,313,346,302 10,254,497,666.25 %99 10,143,416,607.80 %98
 تعز 2,402,012,517 2,263,923,605.65  94% 2,260,821,614.94  94%

 الحدیدة 1,373,103,252 1,279,200,140.04 93% 1,274,174,897.75 %93
 عدن 2,002,658,793 2,608,111,117.43 130% 2,565,273,716.67 %128

  حضرموت 919,002,103 761,438,988.51 83% 756,685,517.82  82%
 أب 162,845,957 131,065,281 %80 130,555,837.00 80%
  ذمار 88,529,299 45,474,858.01  51% 45,474,858.01 51%
  اإلجمـــالي 17,324,038,000 17,352,963,704.3 100% 17,185,655,097.4 99%

 
  صافي اإلیرادات                                     اإلیرادات المربوطة                                              

  %)128(بنسبة  عدن فرعالمركز األول                                                   %)130(بنسبة  عدن فرعالمركز األول 
  %)98(بنسبة  األمانةفرع الثاني المركز                                                  %)99(بنسبة  األمانةفرع الثاني المركز 

  %)94( بنسبةتعز فرع  المركز الثالث                                                    %)94( بنسبةتعز فرع  المركز الثالث
  %)     93(بنسبة  الحدیدة فرعالرابع المركز                                            %)     93(بنسبة  الحدیدةفرع الرابع المركز 

%)           82(بنسبة حضرموت فرع  المركز الخامس                                  %)         83(بنسبة  حضرموتفرع  المركز الخامس
  %)           80(بنسبة  ابفرع المركز السادس                                           %)         80(بنسبة اب فرع المركز السادس 

  %)51( بةبنس ذمارفرع  المركز السابع                                                   %)51( بةبنس ذمارفرع  المركز السابع
  %)21(بنسبة  المركز الرئیسي المغتربین المركز الثامن                             %)21(بنسبة  المركز الرئیسي المغتربینالمركز الثامن 

  
  م2012المربوطة لعام  مقارنة اإلیرادات التأمینیة المخططة مع
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  اإلیرادات التأمینیة نمو
 

ــت اإل ــام بلغ ــالل الع ــة خ ــة المربوط ــرادات التأميني ــال  )17,352,963,704.30(م 2012 ي ــادة ري بزي

  %).16( وذلك بمعدل نمو سنوي م2011ريال عن المحقق خالل العام الماضي ) 2,347,105,800.54(قدرها

  م2012 -م2011مقارنة اإليرادات المربوطة لعامي 

 الفـــرع م2011اإلیرادات المربوطة م2012اإلیرادات المربوطة  الزیــــادة  نسبة النمو
  المركز الرئیسي  4,841,000 9,252,047.41 4,411,047.41 %91

 األمانة 9,469,135,844.77 10,254,497,666.25 785,361,821.48  8%
 تعز 1,846,287,376.67 2,263,923,605.65 417,636,228.98 %23
 الحدیدة 1,106,043,701.12 1,279,200,140.04 173,156,438.92 %16
  عدن 1,806,670,830.97 2,608,111,117.43 801,440,286.46 %44
 حضرموت 617,053,954.06 761,438,988.51 144,385,034.45 %23

 أب 116,571,623 131,065,281 14,493,658.00 12%
  ذمار 39,253,573.17 45,474,858.01 6,221,284.84 %16

  اإلجمـــالي 15,005,857,903.76 17,352,963,704.30  2,347,105,800.54 16%
  

  م2012 -م2011مقارنة اإليرادات المربوطة لعامي 
  

 

  
  م2012 - 2000التأمينية المربوطة اإليرادات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 العــــــام اإليرادات بالريال  نسبة النمو
  م2000  1,646,960,002  -
 م2001 2,008,006,205 22%
 م2002 2,444,680,627 22%
 م2003  3,097,948,279 27%
  م2004 3,737,001,015 21%
  م2005 4,407,196,416 18%
  م2006 5,512,963,354 25%
  م2007 7,410,560,562.35  34%
  م2008 10,108,990,590.06  36%
  م2009  12,013,263,045.01  19%
  م2010  14,017,727,433.16  17%
  م2011  15,005,857,903.76  7%

  م2012  17,352,963,704.30  16%
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  صافي اإلیرادات التأمینیة 
  

) 2,255,917,921.99(بزيادة قدرهاريال  )17,185,655,097.4(م 2012 بلغت االيرادات التأمينية خالل العام

  %).15( وذلك بمعدل نمو سنويم 2011 ريال عن المحقق خالل العام الماضي

  

  م2012لعام - م2011مقارنة صافي اإليرادات المربوطة لعام 

نسبة 
  الزيــــادة  النقص/النمو

صافي اإليرادات 
 م2012المربوطة

صافي اإليرادات 
  م2011المربوطة

 الفـــرع

  المركز الرئیسي 4,841,000 9,252,047.41 4,411,047.41 %91
 األمانة 9,399,925,161.36 10,143,416,607.80 743,491,446.44  8%

 تعز 1,845,297,269.21 2,260,821,614.94 415,524,345.73 %23
 الحدیدة 1,103,779,263.95 1,274,174,897.75 170,395,633.80 %15

  عدن 1,803,722,727.11 2,565,273,716.67 761,550,989.56  42%
 حضرموت 616,504,476.61 756,685,517.82 140,181,041.21 23%
 أب 116,413,704 130,555,837.00 14,142,133.00 12%
  ذمار 39,253,573.17 45,474,858.01 6,221,284.84 16%
  اإلجمــالي 14,929,737,175.41 17,185,655,097.4 2,255,917,921.99 15%

 
  -:ترتیب الفروع على النحو التالي

  الترتيب  البيـــــــــان                   

  أوال  %)91 (قدرھا نمو سنويبلغت صافي اإلیرادات نسبة  المركز الرئیسي 
  ثانيا  .%)42( نمو سنوي قدرھانسبة صافي اإلیرادات بلغت  عدن فرع
  ثالثا .%)23( نمو سنوي قدرھانسبة صافي اإلیرادات بلغت  حضرموتو تعز يفرع
  رابعا .%)16( نمو سنوي قدرھانسبة صافي اإلیرادات بلغت  ذمار فرع
  خامسا .%)15( نمو سنوي قدرھانسبة صافي اإلیرادات بلغت  الحدیدة فرع
  سادسا .%)12( نمو سنوي قدرھانسبة صافي اإلیرادات بلغت اب  فرع
  سابعا .%)8(نسبة نمو سنوي قدرھا صافي اإلیرادات بلغت  األمانة فرع

  
  م2012لعام - م2011مقارنة صافي اإليرادات المربوطة لعام 
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  م2012-م2000صافي اإليرادات التأمينية 

  البیــــــان اإلیرادات بالریال نسبة النمو

 م2000  1,626,092,603  -
 م2001 1,977,335,917 22%
 م2002 2,399,358,680 21%
 م2003 3,036,882,258 27%
  م2004 3,674,665,089 21%
  م2005 4,274,972,442 16%
  م2006 5,363,113,666 25%
  م2007 7,241,825,244.26  35%
 م2008 9,890,094,059.87 37%
  م2009  11,941,684,729.90  21%
  م2010  13,968,920,279.15  17%

  م2011  14,929,737,175.41  7%
  م2012  17,185,655,097.4  15%
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م 2012والمشتغلين لحسابهم المسجلين حتى نهاية العام ) المنشآت( عمالألبلغ عدد أصحاب ا

  -:عن العام الماضي مفصلة على النحو التالي )%6(وبمعدل نمو )896(بزيادة قدرها  )16290(

 
 امنشأة بزيادة قدره ) 14264( م2012حتى نهاية العام ) المنشات المسجلة(بلغ عدد أصحاب األعمال 

شتراك حتى نهاية العام إلفيما بلغت المنشآت المستمرة في ا %)6(ة وبمعدل نمو قدره أمنش )757(

  .%)0.33(انخفاض  منشأة وبمعدل )33- (عن العام الماضي قدرها  بنقص )10203( م2012

  )المنشآت(أصحاب األعمال المسجلين 

  حضرموت  أب  ذمار  اإلجمالي
األمانة  تعز  الحديدة عدن  ومكتب سيئون

  البيـــــــان  والمكاتب

  م2011المسجلون في   6130  1414  1019  1852  1982  654  456 13507
  المضافون خالل العام 447  93 52 71 2 54 38 757

 م2012إجمالي المسجلين  6577  1507  1071  1923  1984  708  494 14264
  معدل النمو 7% 7% 5% 4% 0.10% 8% 8%  %6

 المتوقفون  1255 63 16 804 715 551 250 3654
  المصفون 101 42 63 90 89 0 22 407

 إجمالي المتوقفين والمصفين  1356 105 79 894 804 551 272 4061
  م2011المستمرون 4774 1309 940 1245  1250 533 185 10236
  م2012المستمرون 5221 1402 992 1029  1180 157 222 10203

  نقص/ الزيادة   447 93 52 216- 70- 376- 37 33-

  االنخفاض/  معدل النمو 9% 7% 6% 17%-  6%- 71%- 20% 0.33%-
  
  -:م 2012ت المسجلة خالل العام آویأتي ترتیب الفروع بحسب المنش*

  م  البيـــــــــــــــان

  1  ) .37(بمتوسط شھري) 447(فرع األمانة 

  2  ) 7(بمتوسط شھري) 93(فرع تعز 

  3 ) .6(بمتوسط شھري) 71(فرع عدن 

  4 ) .4(بمتوسط شھري) 54(فرع اب 

  5 ) .4(بمتوسط شھري) 52(فرع الحدیدة 

  6 ) .3(بمتوسط شھري) 38(فرع ذمار 

  7 ) .0.16(بمتوسط شھري) 2(فرع حضرموت 
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  -:اخلطة  عمقارنة أصحاب األعمال املسجلني مقارنة م

  
   للمخطط إنجاز وبنسبة )14264( م2012ديسمبر نهاية حتى المسجلين األعمال أصحاب عدد بلغ

  . )%99( قدرها

  م2012مقارنة أصحاب األعمال المسجلين مع الخطة نهاية 
  

معدل 
 اإلنجاز

نسبة 
  أصحاب األعمال االنحراف  االنحراف

المخطط حتى 
  الفـــرع م2012ديسمبر

 األمانة 6609  6577 32 %0.49 99%
 تعز  1526  1507 19 %1  99%

 الحديدة  1104  1071 33 %3 97%
 عدن 2067  1923 144 %7 93%

 حضرموت 1905  1984 )79(+  4%+ %+104
  أب 690 708 )18(+ 2%+ +%102

  ذمار 509 494 15 3% %97

  اإلجمــالي 14410  14264 146 1.02% %99

 

  
  م2012مقارنة أصحاب األعمال المسجلين مع الخطة نهاية 
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  البيــــــــــــان  الترتيب
  .%)104(فرع حضرموت بنسبة إنجاز للمخطط   أوال

  .%)102(فرع أب بنسبة إنجاز للمخطط   ثانيا

  %).99(فرعي األمانة وتعز بنسبة إنجاز للمخطط   ثالثا

  %).97(بنسبة إنجاز للمخطط و ذمار الحديدة  يفرع  رابعا

  %).93(فرع عدن بنسبة إنجاز للمخطط   خامسا
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  -:حلسابهم املشتغلون 

عدن              –الحديدة  –تعز  –األمانة ( فروع هي ستةفي عدد المشتغلين لحسابهم المسجلين  بلغ

وموزعين على  ،عمل  بمشتغل لحسابه وصاح )2026(عدد  م2012بنهاية  )اب  -  حضرموت -

  - :النحو التالي 

  م2012المشتغلون لحسابهم حتى نهاية 

  البيـــــــان  األمانة تعز  الحدیدة عدن  حضرموت  أب  ذمار  اإلجمالي

  م2011المشتغلون لحسابھم  145 457 289 588 405 3 0 1887
  المضافون خالل العام 50 35 26 30 2 0 0 143

 م2012إجمالي المسجلین  195 492 315 618 403 3 0 2026

  إجمالي المتوقفین 0 0 0 0 0 0 0 0
  إجمالي المصفیین 0 0 0 0 0 0 0 0

 المستمرون 195  492 315 618 403 3 0 2026
  

  م2012تغلون لحسابهم حتى نهاية المش
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  -:م 2012مقارنة املشتغلون حلسابهم باخلطة لعام 
مشتغل لحسابه بنسبة  )2026( م31/12/2012بلغ إجمالي عدد المشتغلين لحسابهم بالمؤسسة حتى 

  .م2012لمخطط عام %)  97(انجاز 

  م2012مقارنة المشتغلون لحسابهم مع خطة عام

المخطط لعام  المشتغلون لحسابهم  معدل اإلنجاز
  الفــرع م2012

 األمانة  201  195  97%
 تعز 493  492 100%
 الحديدة 314  315 100%

 عدن  635  618  %97
 حضرموت 420  403  96%
 أب 10  3 30%
  ذمار 10  0 0

  اإلجمـالي 2083  2026 97%

  

  -:االنجازوفیما یلي ترتیب الفروع حسب 

  
  

  م2012لعامالمخطط مقارنة المشتغلون لحسابهم مع 
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  ـــــانــــالبيـــــــ  الترتيب
  .%)100(فرعي الحديدة وتعز بنسبة إنجاز للمخطط   أوال
  . %)97(فرعي  األمانة وعدن بنسبة إنجاز للمخطط   ثانيا
  %) .96(فرع حضرموت بنسبة انجاز للمخطط   ثالثا
  %) .30(فرع اب بنسبة انجاز للمخطط   رابعا
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  م2012- م2000أصحاب اإلعمال والمشتغلين لحسابهم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  م2012- م2000أصحاب اإلعمال والمشتغلين لحسابهم  
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  عـــــام أصحاب األعمال  نسبة النمو

  م2000 1981  -
  م2001 2151 9%

 م2002 2500 16%
 م2003 4181 67%
  م2004  6123 46%
  م2005  8043 31%
  م2006  9375 17%
  م2007  10741  15%
  م2008  12165  13%
  م2009  13641  12%
  م2010  14877  9%
  م2011  15394  3%
  م2012  16290  6%
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مؤمن  )47,157(عليه بزيادة قدرها مؤمن )395,570( م2012ية المسجلين بنهابلغ عدد المؤمن عليهم 

  .م2011عن ديسمبر  )%14(عليه ومعدل نمو 

 البيــــــان  األمانة تعز  الحديدة عدن  حضرموت  أب  ذمار  اإلجمالي

348,413 2263  5119  21350 68292  41316 55,554 154519 
المؤمن عليهم 

 م2011المسجلين 

المؤمن عليهم الجدد   9184 3446 1825  30916 812 840  134 47,157
  خالل العام

395,570  2397  5959  22162  99208  43141  59000  163703  
إجمالي المؤمن عليهم 

 م2012المسجلين
  معدل النمو %6 %6 %4 %45 %4 %16 %6 %14

  

 
  

مؤمن  )15,198(قدرها  نقصمؤمن عليه ) 144632( م2012نهايةحتي بلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين 

  . م2011عن ديسمبر) %12(ارتفاع  عليه ومعدل

  م2012- م2011المؤمن عليهم المستمرين خالل عامي 
معدل 

  نقص /الزيادة   انخفاض/الزيادة
المؤمن عليهم 

 م2012بنهاية 
  المؤمن عليهم

 البيــان م2011بنهاية 

 األمانة 65,626 74211 8,585  13%
 تعز 20044 23353 3,309  17%

 الحديدة  13021  12682 339- 3-%
 عدن  13968  16676  2708 19%

 حضرموت 12511 13129 618 %5
 أب  2696 2927 231 %9
  ذمار 1331  1402 71 %5
  المغتربين 237  252 15 %6

  اإلجمـالي  129,434 144632 15,198  12%

  
  م2012-م2011المؤمن عليهم المستمرين خالل عامي  
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من  )%93(مؤمن عليه بنسبة إنجاز  )144632(م 2012بلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين نهاية 

  .المخطط والجدول التالي يوضح عدد المؤمن عليهم في كل فرع

  طالمؤمن عليهم مقارنة بالمخط

  - :وترتيب الفروع على النحو التالي 

  الترتيب  البيـــــان
  الأو  %).108(فرع أب بنسبة إنجاز للمخطط 

  ثانيـا  %).104(فرع ذمار بنسبة إنجاز للمخطط 
  ثالثـا  %).102(فرع االمانة والمكاتب التابعة بنسبة إنجاز للمخطط 

  رابعـا  %).89(فرعي حضرموت وتعز بنسبة إنجاز للمخطط 
  خامسا  . %)80(فرع الحديدة بنسبة إنجاز للمخطط 

  سادسا  %).74(فرع عدن بنسبة إنجاز للمخطط 
  سابعا  %) .72(بنسبة إنجاز للمخطط المغتربين 
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حضرموت

عدن

الحدیدة
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معدل   معدل اإلنجاز
المحقق حتى   االنحراف  االنحراف

 م2012دیسمبر
المخطط 

 الفـــرع  م2012حتىدیسمبر

  األمانة  72600 74211 +1611 +2 102%
 تعز  26100 23353 2747 11 %89

 الحديدة  15775  12682 3093 20  80%
 عدن 22425  16676 5749 26 74%
 حضرموت  14700 13129 1571 11 89%

 أب  2700 2927 +227 +8  %108
  ذمار  1350  1402 +52 +4  104%
  المغتربين 350  252 98 28 72%
  اإلجمـالي 156000 144632  11368 7% 93%
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2012 

مؤمن عليه وذلك في كال  )252(بلغ إجمالي عدد المؤمن عليهم المشتركين من العاملين اليمنيين بالخارج 

  .أمريكا ،المجر،األمارات ،الكويت، البحرين،  األردنمن المملكة العربية السعودية، قطر، 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المؤمن عليهم من العاملين حسب النوع 

  
  
  
  

الذكور
٨٩%

االناث
١١%

الذكور

االناث

  إجمالي عام
  يمنيـــــون  أجــــانب

  الفـــرع
  ذكور  إناث  إجمالي  ذكور  إناث  إجمالي

  األمانة 63336  9729 73065  876  270 1146 74211
  تعز  21411  1784 23195  139  19 158  23353
  الحديدة  11989  570 12559  123  0 123 12682
  عدن  15057  1439 16496  159  21 180 16676
  حضرموت 12244 671 12915 193 21 214  13129
  أب  2445  478 2923  4  0  4 2927
  ذمار  1264  136 1400  1  1  2  1402
  المغتربين*  244  8  252  0  0  0  252

  اإلجمــالي 127990 14815  142805 1495 332 1827  144632

  يمنيـــــون
  البيــــــــــان

  ذكور  إناث  إجمالي
  المملكة العربية السعودية  227  7 234

  دولة اإلمارات   8  0 8
  دولة قطر  4  1 5
  دولة الكويت  1  0 1
  مملكة البحرين  1 0 1
  مملكة األردن  2  0 2
  المجر  0  0 0
  الواليات المتحدة األمريكية   1  0  1

  اإلجمــالي  244 8  252
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  م2012-م2000المؤمن عليهم للفترة من 

  
  العـــــام المؤمن عليهم  نسبة النمو

 م2000 45,305  -
 م2001 49,936 10%
 م2002 54,934 10%
 م2003 64,663 18%
  م2004 74,382 15%
  م2005 84,178 13%
  م2006 92,664 10%
  م2007 104,567  13%
  م2008 120,941 16%
  م2009  123,329  2%

  م2010  139,502  13%

  م2011  129,434  7%-

  م2012  144,632  12%
  

  
  م2012-م2000عليهم  ننمو المؤم
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  م 2012احلاالت املستفيدة خالل العام

 معاش )7415(حالة منها )9660(م 2012المستفيدة من المنافع التأمينية حتى نهاية حاالت البلغ عدد 

  .تعويض )2245( وعدد

  الحاالت المستفيدة من المنافع التأمينية 
  

 
   املنافع التأمينية املصروفة

  
ريال عن  )901004920.13(ريال بزيادة قدرها  )4,113,891,109.7( م2012بلغ إجمالي النفقات التأمينية للعام 

ريال  )851,823,266.68( و ،تمعاشاريال  )2,991,651,816.54( منه )%28(العام الماضي وبمعدل نمو قدره 

  -:يليوفقاً لما  ريال تحويل احتياطيات للهيئة العامة للمعاشات )270,416,026.48(و ،تعويضات

  م2012- م2011النفقات التأمينية المصروفة خالل عامي 

/   النمونسبة 
 الفـــرع م2011لعام   م2012لعام   النقص/الزيادة االنخفاض

 المركز - - - -
 األمانة 1,444,235,628 1,942,497,995 498262367.00  35%

 تعز 812,488,509.60 1,041,281,817.10 228793307.50 %28
 الحديدة 475,904,222.73 577,682,115.23 101777892.50 %21
 عدن 288,279,962 356,247,164.43 67967202.43 %24
 حضرموت 166,499,291.54 132,098,318.99 34400972.55- 21-%
  أب 25,478,575.7 64,083,698.95 38605123.25 %152

  اإلجمـالي 3,212,886,189.57 4,113,891,109.7  901004920.13  28%
  
  
  

أجمالي 
  المستفيدين

  م2012عام 
 سابقة جدیدة إجمـالي  تعویضات  معاشات  الفــروع

  األمانة 1035  2085  50 2135 3170
 تعز 362 2591 296 2887 3249
 الحديدة 331 1483 176  1659 1990
 عدن 256 424 43 467 723
 حضرموت 204 141 34 175 379
 أب  57 84 8 92 149

  اإلجمـــالي  2245 6808 607 7415  9660
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  النفقات التأمينية المصروفة مقارنة مع المخططة 

  

 رعـــالف  النفقات المخططة  النفقات المصروفة اإلنجازمعدل 

  المركز - -  -
 األمانة 1,560,808,000 1,942,497,995 %124
 تعز 1,158,818,800 1,041,281,817.10 %90
 الحديدة 676,124,190 577,682,115.23 %85
 عدن 265,608,000 356,247,164.43 %134
 حضرموت 97,047,500 132,098,318.99 %136
 أب 35,131,400 64,083,698.95 %182
 اإلجمــالي 3,793,537,890 4,113,891,109.7 %108

  
  

  النفقات التأمينية المصروفة مقارنة مع المخططة 
  

  
  
  

  النفقات التأمينية المصروفة 

  الفــروع  م2012النفقـــــــات التأمينيـــة عام  اإلجمــــالـي
 تعویضات  المعاشات  تبادل االحتیاطیات

  المركز  - - -
  األمانة  619,505,560 1,270,126,696 52,865,739 1,942,497,995

 تعز 69,244,404 925,930,470 46,106,943.10 1,041,281,817.10
 الحديدة 73,616,719 490,665,422 13,399,974.23 577,682,115.23
 عدن  55,480,759.68  208,138,196.54 92,628,208.21 356,247,164.43
  حضرموت 32,580,232 66,983,210 32,534,876.99 132,098,318.99
 أب 1,395,592 29,807,822 32,880,284.95 64,083,698.95

  اإلجمـالي 851,823,266.68 2,991,651,816.54 270,416,026.48  4,113,891,109.7
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   أنواع املعاشات املصروفة
  

تتوزع المعاشات بين معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني ومعاشات الوفاة حيث بلغ 

معاش وتتكون حاالت المعاشات من  )7415(م 2012أجمالي حاالت المعاشات المستفيدة خالل العام 

  . معاش الفقد )1(ووفاة معاش  )2453(،معاش عجز  )826( ،معاش شيخوخة )4135(

 
  م2012الحاالت المستفيدة من المعاشات نهاية 

 

  اإلجمالي
 م2012حاالت المعاشات 

  الفــــــروع
  الشيخوخة  العجز  الوفاة الفقد

  األمانة 1143 140 851 1 2135
 تعز 1707 446 734 - 2887
 الحدیدة  977 160 522 -  1659
 عدن 215 54 198 - 467
 حضرموت 55 15 105 - 175
  أب 38 11 43  92

  اإلجمــــالي 4135 826 2453 1 7415
  

  

  احلاالت املستفيدة من املعاشات
  

 عن العام الماضيمعاش  )1088(قدرهابزيادة معاش  )7415(م 2012لعام المعاشاتعدد حاالت  تبلغ

  .م2011عن عام  )%17( زيادة بنسبة

  المصروفة  المعاشاتحاالت     
  

 الفــرع  م2011عام  م2012عام الزيادة الزيادةنسبة 

 األمانة  1787 2135 348 19%
 تعز 2625 2887 262 10%
 الحديدة 1315  1659 344 26%
 عدن 374 467 93  25%

 حضرموت 141 175 34 %24
  أب 85 92 7  8%

  اإلجمـالي  6327 7415 1088 17%
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   املعاشات باملخطط حاالت مقارنة
  

  .)%88 ( بنسبة إنجاز للمخطط معاش) 7415( إلىم 2012حتى ديسمبر المعاشات  حاالت بلغت عدد
  

  م2012نهاية حاالت المعاشات المصروفة 
  

نسبة 
  االنجاز

المنفذ حتى نهاية 
 م2012ديسمبر 

المستفيدين حتى نهاية عدد 
 الفـــرع م2012ديسمبر 

  األمانة  2300 2135  93%
 تعز  3500 2887 82%

 الحديدة  1800  1659 %92
 عدن  500 467  93%

 حضرموت  200 175 %88
  أب  120 92  77%

  اإلجمــالي  8420 7415 88%

  
  قيمة املعاشات

  
ريال عن ) 795,740,773(ريال بزيادة قدرها )2,991,651,816.54(م 2012للعام قيمة المعاشات  تبلغ

  .%)36(العام الماضي وبمعدل نمو قدره 
  م2012لعام قيمة المعاشات المصروفة 

 الفــرع م2011المعاشات  م2012المعاشات   الزیادة  نسبة النمو
 األمانة 872,201,367 1,270,126,696 397,925,329 46%

 تعز 713,753,612 925,930,470 212,176,858 %30
 الحديدة 372,040,922 490,665,422 118,624,500  32%
 عدن  167,403,251.73  208,138,196.54 40,734,945 24%
 حضرموت 49,620,667 66,983,210 17,362,543 35%
  أب 20,891,224 29,807,822 8,916,598 43%

  اإلجمـالي 2,195,911,043.73 2,991,651,816.54 795,740,773 36%
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  املعاشات باملخطط حاالت مقارنة 
  . %)98(وبنسبة إنجاز للمخطط  ریال )2,991,651,816.54( م2012لعام  المعاشاتبلغت قيمة 

  

  المعاشات المصروفةمقارنة التقديرات مع 

نسبة 
  اإلنجاز

 المصروفة المعاشات
  م2012لعام

تقديرات المعاشات 
 الفـــرع م2012

 األمانة 1,010,808,000 1,270,126,696  126%
 تعز 1,085,668,800 925,930,470 85%
 الحديدة 598,383,240 490,665,422 82%
 عدن 235,608,000  208,138,196.54 88%
 حضرموت 78,493,200 66,983,210 85%
  أب 33,986,400 29,807,822 88%

  اإلجمــالي 3,042,947,640 2,991,651,816.54 98%

  

  المعاشات المصروفةمقارنة التقديرات مع 
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  احلاالت املستفيدة
عن العام الماضي  حالة) 115-( قدره بنقصانتعويض  )2245(م 2012لعامالتعويضات بلغ عدد حاالت 

  .م2011عن عام  )%5-( نقص بنسبةو 

  حاالت التعويضات المصروفة

 الفــرع  م2011عام  م2012عام الزيادة الزيادةنسبة 

 األمانة 1040 1035  -5  0.4%
 تعز 416 362 -54 13%-
 الحديدة 384 331 -53 14%-

 عدن 227 256 29 13%
 حضرموت 152 204 52 34%

  أب  141  57 84- 60%-

  اإلجمـالي  2360  2245 115-  5%-

 
  باملخطط تمقارنة التعويضا

  %)105(حالة وبنسبة إنجاز للمخطط ) 2245( م2012لعام بلغ عدد حاالت التعويضات 
 

  مقارنة مع المخططحاالت التعويضات المصروفة 

المستفيدين  عدد المنفذ  نسبة اإلنجاز
 م2012

  الفـــــرع

 األمانة 1100 1035  94%
 تعز 385 362  94%
 الحديدة 350 331  95%
 عدن 150 256 171%
 حضرموت 100 204 204%
  أب  50  57 114%
  اإلجمالي  2135  2245 105%

  
  حاالت التعویضات المصروفة مقارنة مع المخطط
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  قيمة التعويضات
  

) 56,825,252( بزيادة قـدرها ريال  )851,823,266.68(م 2012بلغت قيمة التعويضات المصروفة لعام 

  ).%7(قدرها  م2011العام الماضي عن زيادةبنسبة  عن العام الماضي ريال

  م 2012 - 2011لعامي صروفة الم قيمة التعويضاتمقارنة 
نسبة 

  م2012التعويضات لعام   النقص/الـزيادة االنخفاض/النمو
  التعويضات

  م2011لعام 
  الفـــرع

 األمانة  533,370,361  619,505,560 86,135,199  16%
 تعز  90,584,562 69,244,404 -21,340,158 -%24

 الحدیدة 84,729,986 73,616,719 -11,113,267  %-13
 عدن  54,225,877.9  55,480,759.68 1,254,882 2%

 حضرموت 27,959,141 32,580,232 4,621,091 17%
  أب 4,128,087 1,395,592 -2,732,495 %-66
  اإلجمـالي 794,998,014.9 851,823,266.68 56,825,252 7%

  

 م2012انجاز للمخطط ريال بنسبة  )851,823,266.68(م 2012بلغت قيمة التعويضات المصروفة لعام 

  ).%113(قدرها 

  م2012لعام  التعويضات المصروفة قيمة

 الفــــرع م2012المخطط  م2012المنفذ حتى ديسمبر نسبة اإلنجاز
 األمانة 550,000,000  619,505,560  113%
 تعز 73,150,000 69,244,404 95%
 الحديدة 77,740,950 73,616,719 95%

 عدن 30,000,000  55,480,759.68 185%
 حضرموت 18,554,300 32,580,232 176%
  أب 1,145,000 1,395,592 122%
  اإلجمـــالي 750,590,250 851,823,266.68 113%

  
  مقارنة بالمخطط التعويضات المصروفة توضيحي بقيمةرسم 
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  أنواع التعويضات
  

، هجرة المـؤمن عليـه   ، استقالة مؤمن عليه ، المغادرة النهائية (  تنوعت التعويضات المصروفة
 )مبالغ موردة بالخطـاء  ، مصاريف الجنازة  ،العجز غير المهني ، الوفاة ، بلوغ سن الشيخوخة 

  -:وذلك على النحو التالي حالة )2245(حيث بلغت  م2012العام لخال
  

  أنواع التعويضات المصروفة 

  نوع التعویض  األمانة  تعز  الحدیدة  عدن  حضرموت  أب  اإلجمالي  النسبة
 المغادرة النهائية 106 61 26 32  6 0 231 10%
 استقالة مؤمن عليه 247 80 70 72 53 9 531  24%
 المؤمن عليههجرة  173 48 59 47 52 0 379  17%
 بلوغ سن الشيخوخة 105 47 49 19 52 41 313  14%
 الوفاة 37 5 5 1 10 0 58  3%

 العجز غير المهني 19  9 4 5 0 0 37  1.6%
  مصاريف الجنازة  61  68  71  30  16 2 248  11%

  مبالغ موردة بالخطاء  287 44  47  50  15 5 448 %20

100% 
  اإلجمالي 1035 362 331 256 204 57 2245

نصيب الفرع من  46% 16% 15% 11% 9% 3% -
  التعويضات

 
  

  
  م2012نصيب الفروع من التعويضات لعام 
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  الحاالت المستفيدة مقارنة مع الحاالت المخططة 
  

معدل 
 الحاالت المخططة اإلجمالي الحاالت المصروفة اإلجمالي اإلنجاز

  الفـــــــرع
 تعویضات  معاشات  تعویضات  معاشات

  األمانة 1100  2300 3400 1035 2135 3170 %93

 تعز 385  3500 3885 362 2887 3249 %84

 الحدیدة 350  1800 2150 331  1659 1990 %93

 عدن 150  500 650 256 467 723  111%

 حضرموت 100  200 300 204 175 379 %126

  أب  50  120 170  57 92 149 %88

  اإلجمـالي  2135  8420 10555  2245 7415 9660 %92

  
  المخططةالحاالت المستفيدة مقارنة مع الحاالت 

 

  
  

 م2012-م2000جدول يبين عدد المستفيدين بفروع المؤسسة 
  

 العـــام عدد المستفيدين  نسبة النمو

 م2000 1120  -
 م2001 2432  117%
 م2002  2799 15%
 م2003 2909 4%

  م2004  3257 12%
  م2005  3729 14%
  م2006  4051 9%
  م2007 4566 13%
  م2008  5510 21%
 م2009  6006 9%

 م2010  6892 15%
  م2011  8687  26%
  م2012  9660  11%

األمانة عدن الحدیدة تعز حضرموت اب
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  م2012-م2000عدد المستفيدين  بفروع المؤسسة 

  
  

  م2012-م2000النفقات التأمينية بفروع المؤسسة 
 

 العـــام النفقات التأمينية  نسبة النمو

 م2000 133,520,251.43  -
 م2001 188,242,970.59 14%
 م2002 267,098,602.31 42%
 م2003 317,290,131.48 19%
  م2004 413,530,454.19 30%
  م2005 531,660,543.57 29%
  م2006 717,710,940.53 35%
  م2007 904,642,161.74  26%
 م2008  1,407,098,143.72  56%
  م2009 1,735,128,855.8  23%
  م2010  2,151,329,745.69  24%
  م2011  3,212,886,189.57  49%
  م2012  4,113,891,109.7  28%

  
  م2012-م2000النفقات التأمينية  بفروع المؤسسة 
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 )535,318,732.43(ريال بزيادة قدرها )1,654,227,269.47( م2012بلغ إجمالي النفقات اإلدارية للعام 

  .%)48(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره 

 م2012-م2011مقارنة النفقات اإلدارية لعامي 
 

/ معدل النمو
النفقات اإلدارية لعام   التغيير  انخفاض

 م2012
النفقات اإلدارية لعام 

  م2011
  الفـــرع

  المركز الرئيسي 449,358,591.72 626,919,103 177,560,511.28  40%
  األمانة 255,477,527.33 385,590,871.46 130,113,344.13 51%
 تعز 113,345,084.74 174,676,484.13 61,331,399.39 54%
 الحديدة 81,850,215.16 122,133,810.29 40,283,595.13 49%
 عدن 96,599,084.03 159,046,875.73 62,447,791.70 65%
  حضرموت 65,531,286.80 97,711,870.73 32,180,583.93 49%
 أب 35,062,960.86 54,404,871.56 19,341,910.70 55%
  ذمار 21,683,786.40 33,743,382.57 12,059,596.17 56%
  اإلجمـالي  1,118,908,537.04  1,654,227,269.47 535,318,732.43 48%

 
 م2012-م2011لعامي  االيرادات العامةمقارنة 

  
معدل 

  انخفاض/النمو
  التغيير

  الفـــرع  م2011اإليرادات العامة  م2012اإليرادات العامة 

  المركز الرئيسي 8,649,501,711.75 17,321,383,305.01 8,671,881,593.26  100%
  األمانة 9,474,403,746.77 10,260,621,594.85 786,217,848.08 %8

 تعز 1,852,014,783.49 2,269,535,194.18 417,520,410.69  23%
 الحديدة 1,112,071,134.12 1,285,345,232.04 173,274,097.92 16%
 عدن 1,808,691,289.97 2,612,049,288.23 803,357,998.26 44%
  حضرموت 618,415,031.06 762,759,161.51 144,344,130.45 23%
 أب 116,925,543.85 131,464,726 14,539,182.15 12%
  ذمار 39,394,608.17 45,749,851.01 6,355,242.84 16%

  اإلجمـــالي 23,671,417,849.18 34,688,908,352.83 11,017,490,503.65 47%
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  العامة  االيرادات العامةمقارنة النفقات االدارية با
  

  .%)5(نسبة  م 2012لعام العامة  اإلیرادات ىإلم  2012لعام  االداریة بلغ  إجمالي نسبة النفقات 
    

  م2012مالنفقات اإلدارية ونسبتها من اإليرادات العامة عا
نسبة النفقات 
  من اإليرادات

النفقات اإلدارية لعام 
  الفـــرع  م2012اإليرادات العامة  م2012

  المركز الرئيسي 17,321,383,305.01 626,919,103 4%
  األمانة 10,260,621,594.85 385,590,871.46 %4
 تعز 2,269,535,194.18 174,676,484.13 %8

 الحديدة 1,285,345,232.04 122,133,810.29 %10
 عدن 2,612,049,288.23 159,046,875.73  6%

  حضرموت 762,759,161.51 97,711,870.73 13%
 أب 131,464,726 54,404,871.56 41%
  ذمار 45,749,851.01 33,743,382.57 74%

  اإلجمـــالي 34,688,908,352.83  1,654,227,269.47 5%

  
  م2012-م2000النفقات اإلدارية 

 العــــــــام النفقات اإلدارية نسبة النمو

  م2000 160,815,396.02  -
  م2001 569,488.18,213 33%
 م2002 253,605,293.10 19%
 م2003 304,582,283.05 20%
 م2004 402,666,779.16 32%
 م2005 471,222,425.24 17%
 م2006  507,306,118.03 8%
  م2007 575,264,958.82 13%
 م2008 740,870,687.08 29%
  م2009 886,468,863.95  20%
  م2010  997,889,134.07  13%
  م2011  1,118,908,537.04  12%
  م2012  1,654,227,269.47  48%
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عن العام بزيادة  ريال )112,019,832,880.64( م2012ستثمارية النقدية لعام بلغ إجمالي التوظيفات اإل

  . )%33(نموريال وبمعدل  )27,610,970,700.88(الماضي قدرها 

  
  م 2012- 2011حتياطي النقدي المستثمرلعاميمقارنة اإل

 
 البيــــــان  م2011 م2012  التغير  معدل النمو

  المساهمات 9,642,888,106.50 9,874,623,143.77 231,735,037.27  2%

قرض شركة  +قروض 308,594,826.26 314,860,742.38 6,265,916.12 %2
  الملح

  أذون الخزانة 30,307,379,247 98,680,348,994.49 68,372,969,747.49 %226

  سندات حكومية  44,150,000,000  3,150,000,000 41,000,000,000.00-  %-93

  اإلجمـــــالي 84,408,862,179.76 112,019,832,880.64 27,610,970,700.88 33%

 

  م 2012- 2011حتياطي النقدي المستثمرلعاميمقارنة اإل
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 تتوزع استثمارات المؤسسة في عدة مجاالت مالية وعقارية ومساهمات فـي الشـركات حيـث يمثـل    
  ).%8(ثم المساهمات  %)91(المالياالستثمار 

  
 م2012جدول توزيع استثمارات المؤسسة لعام 

  البيــــــــان  المبلــــغ  النسبة  النسبة من العام

  

97% 98,680,348,994.49 
 
  أذون الخزانة

  السندات الحكومية  3,150,000,000 3% 
  إجمالي االستثمار المالي  101,830,348,994.49  - 91%

 
2%  6,000,000 

 
  )شركة الملح(قروض تجارية

  قروض موظفين 104,425,835  33% 

  قروض متقاعدين 204,434,907.38  65% 
  إجمـــالي القروض  314,860,742.38 - 0.28%
 

13% 1,201,847,621.69  
 

  األلمانيالمستشفي السعودي 
 البنك اإلسالمي 78,750,000 1% 
 القابضة الشركة اليمنية الليبية 174,900,115 2% 

 بنك اليمن والخليج 62,500,000 1% 
 شركة الملح 8,625,000  0.1% 
 للجمبري شركة البحر األحمر 20,400,000 0.23% 
 شركة يمن موبايل 1,433,212,200 16% 
 )تعز( الحديث  الطبيالمجمع  260,000,000 3% 
ذوي اإلسكان الخاص بمشروع /حصص المشاركة 1,065,387,459.10 12% 

 الدخل المحدود
  المساهمة في الشركة اليمنية لتكرير السكر  1,081,500,000  12% 
  مشروع رويي صنعاء شركة اوسان لالستثمار  804,166,000 9% 
  الدخل المحدودمشروع اإلسكان لذوي   2,814,968,630.58 31% 
  مشروع ارضية تعز االستثمارية  2,458,561  0.03% 

  إجمـــالي المساھمات في الشركات  9,008,715,587.37 - 8%
 

22%  194,204,395 
 

المبنى اإلداري واالستثماري بتعز 
 المبنى اإلداري واالستثماري بعدن  218,165,103 25% 
 المبنى اإلداري واالستثماري بالحديدة 150,634,936 17% 
  )أراضي حضرموت(مساهمات أخري   268,793,552 31% 
  )عدن االستثمارية أراضية(مساهمات أخري   34,109,570.40 4% 
  إجمـــالي االستثمار العقاري  865,907,556.4  - 0.8%
  بالريالاإلجمـــالي   112,019,832,880.64  -  100%
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2012 
  

  
  

  م2012إليرادات االستثمارية واإليرادات األخرى المحققة في العام ا
  
  
  

 

 

 

 

 
 
 

النسبة من 
  االجمالي

  النسبة
  م2012لعام

  مجــــــال

      

95.8%  

إيرادات أذون الخزانة  15,308,073,296.99  92% 
 فوارق عمالت+ إيرادات ودائع دوالريه 87,594,686.27 0.53%

  إيرادات سندات حكومية  1,206,865,384.61 7%
 إجمــــالي 16,602,533,367.87 
  إيرادات القروض 4,672,980 0.03%

  اجمالي عام  االستثمار المالي  16,607,206,348  100%

 

  مساهمة في شركة يمن موبايل 491,788,500 68%  
 )بتعز( إيرادات المساهمة  3,120,000  0.43%  
 )بالحديدة(إيرادات المساهمة  4,200,000 0.58%  4.14%
  )عدن(إيرادات مساهمة   2,614,770  0.36%  
  )ارضية عدن(ايرادات مساهمة   0  0  

  مشروع الرئيس الصالح  216,503,887.78 30%  

  إيرادات رأسمالية  0 0  

  المساهماتإجمالي إيرادات   718,227,157.78 100%  

  إيرادات إدارية 10,511,142.88 1%  0.061%
  اإلجمـــــــالي 728,738,300.66   

  اإلجمـــــالي العام  17,335,944,648.53 100%  100%

0 

10,000,000,000 

20,000,000,000 

االستثمار المالي   القروض   المساھمات  ایرادات اداریة اإلجمـــــالي العام
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20122011 
  

بزيادة ريال  )17,335,944,648.53( م2012بلغت اإليرادات االستثمارية واإليرادات األخرى خالل العام 

  .العام الماضي نع )%100( نمو بمعدل )8,670,384,703.11(وقدرة 

  م2011مم مقارنة بالعا2012اإليرادات االستثمارية واإليرادات األخرى المحققة في العام 

  
  م2011عم مقارنة م2012اإليرادات االستثمارية واإليرادات االخري المحققة في العام 

  

  
 

0.00

5,000,000,000.00

10,000,000,000.00

15,000,000,000.00

20,000,000,000.00

م٢٠١١ م٢٠١٢

أذون الخزانة ودائع دوالریھ سندات حكومیة القروض

مساھمة في شركة یمن موبایل إیرادات إداریة مشروع الرئیس الصالح )ارضیة عدن(ایرادات مساھمة 

)بتعز(إیرادات المساھمة  )بالحدیدة(إیرادات المساھمة  )عدن(إیرادات مساھمة  االجمالي

  البيـــــــان  م2011 م2012  التغیر  معدل النمو

  أذون الخزانة 4,985,444,094.51 15,308,073,296.99 10,322,629,202.48 207%

  عمالتفوارق + ودائع دوالريه 0 87,594,686.27 87,594,686.27 -

  إيرادات سندات حكومية  3,090,500,000  1,206,865,384.61 -1,883,634,615.39 61%-

  القروض 5,384,410 4,672,980  -711,430 13%-

 مساهمة في شركة يمن موبايل 562,044,000 491,788,500 -70,255,500 13%-

  إيرادات رأسمالية   0  0 0.00 -

  إيرادات إدارية 7,863,561.81 10,511,142.88 2,647,581.07 34%

  مشروع الرئيس الصالح 5,387,459.10 216,503,887.78 211,116,428.68 -

ارضية (ايرادات مساهمة  520,020 2,614,770  2,094,750 402%
 )عدن

 )بتعز(إيرادات المساهمة  3,320,000 3,120,000 -200,000 6%-

 )بالحدیدة(إيرادات المساهمة  4,200,000 4,200,000 0.00 -
  )عدن(إيرادات مساهمة   896,400  0 -896,400 %-100

  اإلجمـــالي 8,665,559,945.42 17,335,944,648.53  8,670,384,703.11  100%
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  م2012 -2000اإليرادات االستثمارية المحققة 

 العــــام اإليرادات االستثمارية  نسبة النمو
  م2000 1,252,855,981.00  -
  م2001  1,370,652,562.00  9%
  م2002 1,041,187,801.07  24%-

 م2003  1,124,308,712.31 8%
  م2004 1,293,180,323.41  15%

  م2005 2,575,164,268.68 99.13%
  م2006  3,286,463,951.59  28%

  م2007 3,823,983,663.07  16.35%
  م2008  5,419,345,890.94  42%

  م2009  4,782,618,814.05  12%-
  م2010  5,803,456,755.5  21%
  م2011  8,665,559,945.42  49%
  م2012  17,335,944,648.53  100%

 
  م2012 -م2000ستثمارية المحققة اإليرادات اإل
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  اجلانب التشريعي والتنظيمي
 
م نشاطاً مكثفاً شمل العديد من 2012شهد المجال اإلداري والتشريعي والتنظيمي خالل العام  §

ومهام المؤسسة حيث صدرت جملة من القرارات واآلليات المنظمة للعمل األنشطة المتصلة بأعمال 

 .اإلداري باستهداف التطوير اإلداري المنشود

 .م في مجلس النواب 91لسنة ) 26(متابعة إقرار التعديالت القانونية للقانون رقم استمرار  §

والتي تولت إنجاز مشاريع عدد من اللجان للقيام بمهام مختلفة في نطاق العمل التأميني تشكيل  §

وأعمال متعددة تخدم المؤسسة وتم في االتجاه نفسه إعداد اآلليات الجديدة وإعادة النظر في 

 . أوضاع أنشطة اإلدارات العامة في المركز وفروع المؤسسة بالمحافظات

ت وقد أنجزت المؤسسة من خالل فرق العمل واللجان المؤقتة العديد من االنجازات في المجاال §

 .نية واإلدارية والتنظيمية وغيرهاالقانو

تضمنت مجاالت قانونية وتشريعية وتنظيمية  ) 68(عدد كما صدرت في الوقت نفسه قرارات أخرى §

 .إلنجاز الكثير من األعمال المؤسسة واألنشطة
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  - :إدخال ومعالجة بیانات المشتركین 
  م2011المدخل اليا  م2012المدخل اليا

  الفــــرع
رقم 
 رقم تأمیني اشتراكات منشآت رقم تأمیني اشتراكات منشآت  المحافظة

  10  المركز الرئيسي 19 11 0 1 0 0
 1101 المناطق+ فرع األمانة  7059 10058 1303 13068 18851 762
 2101 فرع عدن 1655 2146 57 1958 2275 74
 1301 فرع تعز 1535 2508 42 1843 2718 60
 1901 فرع الحديدة 1403 2229 42 1718 3011 31

 1201 فرع حضرموت  859  785  119  1489  709  144
  1601  فرع أبين 0 0 0 0 0 0
  1501  فرع آب 0 5 1 0 2 1
  2201  فرع ذمار  3  4  5  61  11  7

  اإلجمـــــالي 12533  17746  1569 20138  27577  1079

  

  -:إجراء التحدیثات في األنظمة التأمینیة أھمھا 
ستشـاري المؤسسـة ومعـد    إالخبير محمد الصياد  األستاذ اتتعديل خطة التنفيذ حسب توصي •

والمرجوة من النظام وذلك بتقسيم المهام المطلوبة ، الدارسة التحليلية والقانونية لنظام المنافع 

نتقـال إلـى   تنفيذها إلى مجموعه مهام يتم تنفيذ كل مهمة من البداية إلى النهاية ومن ثـم اإل 

 .حتساب المعاش التقاعدي والتعويضات إوبذلك فان مهمة األولى هي عملية ، المهمة التالية 

اركة فريق من قبل نتهاء من مرحلة الدراسة والتحليل  لنظام األرشفة من قبل الشركة وبمشاإل •

المؤسسة وقد تم تسليم التقرير النهائي لهذه المرحلة من قبل الشركة وسـيتم البـدء بتنفيـذ    

 .المرحلة الثانية وهي التطبيق للنظام والفهرسة اآللية والبدء بأرشفة الوثائق 

إعداد آلية المطابقة للفروع من قبل اإلدارة العامة للنظم والمعلومات وباالشـتراك مـع إدارات    •

 .  أخري وتم اعتمادها وإرسالها للفروع للبدء بالتنفيذ

التأمينية اآللية بحيث تم إيقاف المستخدمين  هنظمألوتطوير  نظام التحكم الخاص با ةعاده هيكلإ •

تم إنشاء مستخدم لكل فرع وتم تطبيق ذلك على نظـام الـتحكم   األساسين في قاعدة البيانات و

والرقم التأميني والعملية مستمرة لجميع األنظمة كما تم إلزام المستخدم بتغيير كلمـه المـرور   

الخاصة به خالل مده شهر إذا لم يتم تغيرها  أو تم تغيرها من قبل مدير النظام كما تم االحتفاظ 

ات التي تتم على بيانات المستخدمين وكذلك ربط العمل على شـبكه  عن العملي ةببيانات تاريخي

 .الخ  ...المعلومات ببيانات األجهزة المسجلة في قاعدة البيانات 

عاده هيكله وتطوير نظام الرقم التأميني بحيث تم اسـتحداث شاشـات خاصـة لعمليـات الـدمج      إ •

 .والتصويب خاصة بالفروع وأخري خاصة بالمركز الرئيسي
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 .تفعيل شاشه إعادة إدخال البيانات عند مراجعه بيانات المؤمن عليهم األساسية   •

استحداث تقرير خاص لطباعة البيانات األساسية بعد مراجعتها وإرفاقها بملف المؤمن عليـه بعـد    •

 .التوقيع عليها 

   oracle 11gوتنزيل عليه قواعـد البيانـات     win 2008تم تفعيل السيرفر الجديد بنظام التشغيل  •

إلـى   oracle 9iو إصدارات أوراكل من قواعد البيانات وتحويل البيانات مـن  قاعـدة البيانـات    

oracle 11g     وتفعيل عملية التدقيق والمراقبة لقواعد البيانات الجديدة.  

تنفيذ نسخة احتياطية لقاعدة البيانات مرتين في اليـوم   لضمانعمل ملف تنفيذي من خالله  -

  .رؤية المستخدم وكلمة المرور الخاصة بقاعدة البيانات ةدون استطاع

مستخدمي قاعدة البيانات لكل فرع مستخدم وإعطائـه الصـالحيات المطلوبـة فقـط      انشاء -

  .وإغالق المستخدمين األساسين وال يستطيع الدخول من خاللهم 

 
 .ستعالم عن المعاشات المنزلة إللإضافة شاشة  -

زر لحذف لشاشة التعديل قبل المراجعة لتمكين الفروع من حـذف التعويضـات المدخلـة    إضافة  -

  . بالخطاء قبل المراجعة

 
  .إضافة تقرير بالمعاشات المنقولة من فرع إلى فرع -

  .بإحصائية التعويضات حسب نوع التعويض والفرع والفترة إضافة تقرير  -

  .إضافة تقرير بإحصائية المعاشات حسب نوع المعاش والفرع والفترة  -

  . إضافة تقرير بإحصائية التعويضات لجميع الفروع لفترة معينة -

  .إضافة تقرير بإحصائية المعاشات لجميع الفروع لفترة معينة  -

 
 .منح صالحیات  -

 .إلغاء صالحیات  -

 .أنشاء مستخدمین جدد -

 .تغییر كلمات المرور  -

 .إیقاف مستخدمین  -

 .ویتم ذلك من خالل طلبات الفروع أو اإلدارات العامة تتمثل بالنماذج المعدة لھذا الغرض -
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   .في موقع المؤسسة  م2011تنزيل كتاب التقرير السنوي لعام  •

 .بأول تحديث أسماء المشتركين بالموقع أوالً •

 متابعة نشر موقع المؤسسة في محرك البحث •

Google  وتحسين نتائج الوصول إليه.  

ــى  • ــرد عل ــيهم إال ــؤمن عل ستفســارات الم

  .الموجودين داخل وخارج الجمهورية أوال بأول

  .أخبار المؤسسة بالموقع طباعة وتحديث •

عمل التحديثات الالزمة لمكافحـه الفيروسـات    •

 . عبر االنترنت

  

  

  املوارد البشرية
 

•  
يشكل حيث والفروع موظف موزعين على المركز الرئيسي  )481(بلغ عدد الموظفين في المؤسسة 

  .اإلناث  من ) 93( مقابل  )388(الذكور منهم 

  

31%

26%

10%

8%

12%

3%
6% 4%

الرئیسيالمركز

االمانة

عدن

الحدیدة

تعز

ذمار

حضرموت
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 املؤهالت العلمية
 

دبلوم بعد   البیان
  البكالوریوس

  البكالوریوس
  لیسانس

دبلوم 
سنتین بعد 
  الثانویة

  االجمالي  بدون  یقراء ویكتب  ابتدائیة  اعدادیة  ثانویة

انا  ذكور  اناث  ذكور
  ث

ذكو
  ر

انا
  ث

ذكو  اناث  ذكور  اناث  ذكور
  ر

  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث

 34 110  2  2  0  0  1  3  1  6  4  26  2  11  24  60  0  2  الرئیسيالمركز 

االمانة 
 8 119  4  2  0  0  0  2  0  9  2  49  0  12  2  45  0  0  والمناطق

 10 41  2  2  0  0  0  2  1  1  2  12  1  3  4  21  0  0  تعز

 20 35  1  1  0  0  0  0  2  3  3  14  7  7  7  10  0  0  عدن

 14 26  4  1  0  0  0  0  0  3  1  11  1  1  8  10  0  0  الحدیدة

 4 27  1  1  0  1  0  0  1  0  0  11  2  5  0  9  0  0  حضرموت

 3 20  0  1  0  0  0  1  0  2  0  3  3  4  0  9  0  0  اب

 0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  6  0  0  ذمار

 93 388  14  10  0  1  1  8  5  24  12  128  16  45  45  170  0  2  االجمالي
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 لتأهيل والتدريبا
 
بما يحقق رفع قدرتهم االهتمام االكبر التأهيل والتدريب لموظفيها تولي جانب المؤسسة  مازالت

 )29(عقدت المؤسسة وكفاءتهم الوظيفية وبما يعود بالفائدة على المؤسسة والعمل التأميني حيث

برنامج تدريبي على المستويين الخارجي والداخلي في مختلف المجاالت التأمينية واإلدارية والحاسوب 

 - :موظف  )186(واللغة االنجليزية وخدمة الجمهور شارك فيها 

  
في مجاالت مختلفة  )3( المشاركات الخارجيةبلغت عدد 

   .المركز والفروع منموظفين ) 4(شارك فيها

 
برنامج في مجاالت  )26(بلغت عدد البرامج التدريبية 

  .اناث)33(و من الذكور) 149(مختلفة استهدفت 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤%

٩٦%

المشاركات الخارجیة

الدورات الداخلیة
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2012 

       
   

1  2  بیروت  اإلجتماعيمؤتمر الجمعیة العربیة للضمان    
    1  ابو ظبي  لمواجھة التحدیات  اإلجتماعیةالتأمینات   2
    1  مصر  دكتوارة في مجال اصابة العمل   3

    4    االجمالي  
       
  1  2  )طالل ابو غزالة(معھد محلي   دورة في مجال مھارات خدمة الزبائن  1
دورة في مجال المھارات المھنیة الدارة المكاتب   2

  0  1  )مركز القادة للتطویر(معھد محلي   واالرشفة

دورة في مجال المھارات الحدیثة في التدقیق   3
  0  1  ) اكادیمة تطویر للتنمیة(معھد محلي   والرقابة

  3  4 مركز التدریب  دورة في مجال فن االتصال   4
  0  1  )تنمیة للعلوم االداریة(معھد محلي   دورة في مجال التخطیط االستراتیجي   5
  3  1  )تنمیة للعلوم االداریة(معھد محلي   دورة في مجال العالقات العامة واالتصال المؤسسي  6
  1  1  )تنمیة للعلوم االداریة(معھد محلي   البشریةدورة في مجال المفاھیم الحدیثة الدارة   7
  2  5  مركز التدریب  التصوتیات(دورة في مجال اللغة االنجلیزیة   8
  2  7  مركز التدریب  دورة في مجال الرقم التأمیني االلي  9

  1  3  )طالل ابو غزالة(معھد محلي   دورة في مجال فن القیادة   10
  3  2  )المركز الدولي للتنمیة البشریة (معھد محلي   المحاسبین والمراجعیندورة في مجال رفع كفاءة   11
  0  4  )المركز الدولي للتنمیة البشریة (معھد محلي  دورة في مجال تخطیط وادارة السیولة  12
  3  8  مركز التدریب )محادثات(دورة في مجال اللغة االنجلیزیة   13
  3  27  )غزالةطالل ابو (معھد محلي   دورة دراسة الجدوى  14
  2  5  مركز التدریب   )محادثات(دورة في مجال اللغة االنجلیزیة   15
  0  2  )ایبكس للتدریب(معھد محلي   دورة في مجال ادارة المكاتب والسكرتاریة  16
  0  20  مركز التدریب  دورة في نظام التفتیش االلي  17
  0  3  )مانسیشتر(معھد محلي   دورة في مجال توظیف الوقت  18
  4  14  قاعة البشاري  دورة في مجال اعداد االقرارات الضریبیة  19
دورة في مجال االلیة التنفیذیة لقرار رئیس مجلس   20

  0  5  مكتب سیئون   الوزراء

  0  2  جامعة عدن  ماجستیر في مجال االقتصاد والمحاسبة   21
  3  7  مركز التدریب   )اكسس(دورة في مجال اللغة االنجلیزیة   23
  2  5  المركز الرئیسي  مجال نظام االشتراكات االليدورة في   24
  0  15  مركز التدریب  دورة في مجال نظام التفیش االلي  25
  0  4  )المركز الدولي للتنمیة البشریة(معھد محلي   دورة في مجال السكرتاریة وادارة المكاتب  26
  33  149    اإلجمالي  

 
 



                                                      ة للتأمینات االجتماعیة        المؤسسة العام

 83                م 2012التقریر السنوي 

 
 
 

  الفاكس  الهاتف رقم  البيان

  خدمة المشتركين

  الخط المجاني

450482  

800700  
-  

  حدة جولة التأمينات/ المركز الرئيس -التحويلة 

448851  

-  448865  

443225  

  مكتب رئيس مجلس اإلدارة
448856  

443227  
448863  

  448867  448854  مكتب رئيس المؤسسة

  448870  448861  مكتب نائب رئيس المؤسسة

  -  443984  مكتب مستشار رئيس مجلس اإلدارة

  448852  448857  مكتب مدير عام مكتب رئيس المؤسسة

  443228  443228  اإلدارة العامة للشئون اإلدارية

  448864  448864 اإلدارة العامة للشئون المالية

  448862  448862 اإلدارة العامة للمنافع

  -  448869 اإلدارة العامة لالشتراكات

    443608 اإلدارة العامة للتفتيش

    443982 اإلدارة العامة للشئون القانونية

    450671 اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم

  448871  448871 اإلدارة العامة للتخطيط والتقييم والمتابعة

  448868  448868 اإلدارة العامة للرقابة والمراجعة

  والمعلومات ماإلدارة العامة للنظ

450193  
  

448872  

441545    

  -  445838 اإلدارة العامة للتدريب والدراسات التأمينية

    450698  اإلدارة العامة للفروع 
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  رقم الفاكس  رقم الهاتف  البيان

  حدة جولة التأمينات/ فرع األمانة 

  المنطقة األولى

  

  المنطقة الثانية

448853  

448843  
206875  

206853  

505164  

  مديرية المعال بجانب مبنى محافظة عدن/ فرع عدن

221834/02  

221838/02  
221835/02  

221836/02 
221837/02 
221839/02 

  حي أربعين شقة/ فرع حضرموت 
351051/05  

351051/05  
351051/05  

 عمارة التبغ والكبريت -شارع جمال/ فرع تعز

263064/04  

258493/04  258471/04  

258476/04  

جوار  –جولة التأمینات  -شارع المطار/ فرع الحدیدة 
 المصلى

251224/03  

251228/03  
251225/03 
251226/03 
251227/03 
251229/03 

  456665/04  456665/04 شارع جبلة نجولة العددی/فرع  أب 

  509244/06  509244/06 أول الشارع العام تقاطع الدائري/ مارذفرع 
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