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م الذي يسلط الضوء 2011يسرنا إن نقدم التقرير السنوي لعام  

على مجموعة االنجازات المتميزة التي شهدتها المؤسسة في مختلف 

أنشطتها بالرغم من الظروف السياسية واالقتصادية التي يمر بها 

 - االستثمار(الوطن الحبيب وعرض دقيق وواضح عن كافة الجوانب 

كما ) اإليرادات العامة–لنفقات اإلدارية ا –المنافع التأمينية  –اإليرادات التأمينية  –التغطية التأمينية 

م 2000تضمن التقريرأنشطة أخرى و تناول البيانات اإلحصائية الموضحة لكل نشاط على حده من عام 

م مقارنة بالنمو العام خالل تلك السنوات وأيضا التقييم العام على ضوء الخطة السنوية للعام 2011–

  .م ونسبة االنجاز لكل نشاط  2011

        --::مقارنة بالعام الماضيمقارنة بالعام الماضي  مم20112011المؤشرات التي تضمنها التقريرالمؤشرات التي تضمنها التقرير  و أهمو أهم

ريال  )15,005,857,903.76( م مبلغ2011خالل العام المربوطة اإليرادات التأمينية إجمالي  بلغ •

 %).7(وبمعدل نمو قدره  )988,130,470(قدرهــــا  م2010 بزيادة عن العام الماضي

 ريـال  )14,929,737,175.41( م مبلـغ 2011خالل العام  صافي اإليرادات التأمينية إجماليبلغ  •

 %).7(وبمعدل نمو قدره ) 960,816,897(قدرهـــــا م2010بزيادة عن العام الماضي

 ريال بزيادة قدرها )3,212,886,189.57( م2011للعام  النفقات التأمينية بلغ إجمالي •

 %).49(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره  )1,061,556,443.88(

 ريــال بزيــادة قــدرها )1,118,908,537.04( م2011للعــام النفقــات اإلداريــة بلـغ إجمــالي   •

 .%)12(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره )121,019,402.97(

م 2011والمشتغلين لحسابهم المسجلين حتـى نهايـة العـام    ) المنشآت(بلغ عدد أصحاب اإلعمال •

 . عن العام الماضي)%3(وبمعدل نمو )517(بزيادة قدرها  )15394(

مـؤمن عليـه بزيـادة    ) 348,413(م 2011ارتفع عـدد المـؤمن علـيهم المسـجلين بنهايـة       - 1
فـي حـين إن عـدد    م2010عـن ديسـمبر   %) 11(مؤمن عليه ومعدل نمـو   )33,369( قدرها

عـن العـام الماضـي بنسـبة      انخفـض مؤمن عليه ) 129,434(المؤمن عليهم المستمرين بلغ 
 -:متأثر بعدة عوامل منها%) 7-(
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  م واستغناء اصحاب االعمال والشركات 2011االزمة السياسية التى مرت بها البالد خالل العام
 . لكثير من العمال

  خروج  المؤمن عليهم بسبب استحقاقهم للمعاش التأميني. 

      بسبب استحقاقهم لتعويض الدفعة الواحدة مثل مغادرة األجانب للبالد نتيجـة  انتهـاء عقـود
 .اريع والشركات النفطية العمل خاصة في المش

  حاالت االستقالة للمؤمن عليها وهجرة اليمني للعمل خارج الوطن. 

    لسـنة  ) 25(باإلضافة إلى تثبيت الموظفين المتعاقدين في القطاع العام بموجب القـانون رقـم
 .م وغيرها1991

 )6327( حالة منها )8687(م 2011المستفيدة من المنافع التأمينية حتى نهاية بلغ عدد حاالت  •

  .حالة )2360( تعويضات وعدد معاش

وأوضـحنا كافـة   وأوضـحنا كافـة     مم20112011وفي األخير نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض التقرير السنوي لعـام  وفي األخير نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض التقرير السنوي لعـام  

األنشطة وهي مناسبة للشكر لجميع العاملين على الجهود التي بذلت خالل عام كامل حمـل فـي   األنشطة وهي مناسبة للشكر لجميع العاملين على الجهود التي بذلت خالل عام كامل حمـل فـي   

نأمل أن نتغلب عليها ، ونتمنى تضافر الجهود مـن اجـل   نأمل أن نتغلب عليها ، ونتمنى تضافر الجهود مـن اجـل     كبيرةكبيرة  طياته انجازات وكذلك صعوباتطياته انجازات وكذلك صعوبات

  ..النهوض بالمؤسسة وان يمن اهللا على يمننا باألمن والسالم  النهوض بالمؤسسة وان يمن اهللا على يمننا باألمن والسالم  
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من خالل تأمين دخل ثابت خالل فترة تعطـل قدرتـه    تأمين الحاجات األساسية للعامل وأفراد أسرته -

 .على العمل بشكل مؤقت أو دائم

 .تحقيق االستقرار الوظيفي للعامل لمزيد من العمل المخلص البناء -

 .توطيد عالقة العمل بين العامل وصاحب العمل -

 .إعادة توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد وبين األجيال الالحقة -

حة الفقر والتخفيف من أثاره من خالل توفير حد أدنى من الدخل للعامل وأفـراد  المساهمة في مكاف -

 .أسرته

إيجاد آلية ادخارية تساهم في تمويل المشاريع االستثمارية لتحقيق معدالت نمو إيجابية في الـدخل   -

 .القومي تعود على القوى العاملة والمجتمع بكاملة بمستويات أعلى من المعيشة

جتمع من االنحراف والتشرد والضياع من خالل ما تقدمه التأمينات االجتماعية مـن  حماية أفراد الم -

 .معاشات وتعويضات تؤمن حاضرهم ومستقبلهم

المساهمة في التنمية االقتصادية وحل العديد من المشاكل المتصلة بمجـاالت اإلسـكان والصـحة     -

طابع اقتصادي واجتمـاعي   والتعليم ونحوها عن طريق استثمار فوائض أموالها في مشاريع ذات

 .والحد من البطالة

 
 

يقوم نظام التأمينات االجتماعية بالجمهورية اليمنية على أسس ومبادئ تأمينية واقتصادية واجتماعية 

 - :أهمها ما يلي

 .مبدأ التكافل االجتماعي -

 .مبدأ إلزامية التأمين -

 .التأمينات االجتماعيةمبدأ تدرج تطبيق نظام  -

 .مبدأ التمويل الذاتي عن طريق االشتراكات -

 .مبدأ ربط االشتراكات والمنافع باألجور -

 مبدأ اإلعفاء الضريبي -
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والمبادرة في خدمات التأمينات االجتماعية وصوالً إلى حماية اجتماعية متميـزة   هتحقيق الرياد

ذات جودة عالية المستوى في ظل نظام تأميني مستدام وشامل وعادل يتسم بالكفاءة والفاعليـة  

 .والتميز

 
 

  

الفاعل في الحد من الفقـر  نسعى لتوفير الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص واإلسهام 

 .وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة

 
 

  

 .غايتنا توفير خدمات اجتماعية متميزة تمكنهم من مواجهة تحديات الحياة

 
 

 .نعمل معاً من أجل حماية العاملين بما يحفزهم على مزيد من العطاء اإلنتاجي

 
  

 .نساهم في تحقيق األمن االجتماعي والتنمية االقتصادية
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 نــــــمیلا يف ةـــیعیبطلا تاـیمحملا

 

 

  .. كانت محمیات بریة أو محمیات بحریة سواءا.. تزخر الیمن بمجموعة من المحمیات الطبیعیة 
  
 

  

  
  
  
  
  
  
 

  ةیعیبطلا عتمة ةیمحم -1
 

  .. م ، وھي أول محمیة أعلن عنھا 1999ذمار في عام  أعلنت محمیة عتمة بمحافظة

خمسمائة كیلومترا مربعا ، حی ث تبل غ    تبلغ مساحة عتمة قرابة

ك م   32والغربی ة   المسافة الجوی ة ب ین نقطت ي الح دود الش رقیة     

ح والي  وأقصى عرض للمدیریة ف ي ح دیھا الش مالي والجن وبي      

م ن إجم الي   %90 -80 ك م ویش كل الغط اء النب اتي نس بة      27

 - 50المساحة ، حیث تحتل المدرجات الزراعیة الجبلیة حوالي 

 وتش تھر %  30منھا ، والباقي تغطیھ األحراش والغابات والمراعي الطبیعیة والت ي تمث ل     % 60

والغاب  ات  واء المراع  ي فیھ  ا واخض  رارھا ال  دائم ط  وال الع  ام ، واحت     المنطق  ة بطبیعتھ  ا الس  احرة  

النادرة والحیوانات والطیور  والعطریة واألحراش على أنواع من األشجار المعمرة والنباتات الطبیة 

یق ل ارتفاعھ ا كلم ا اتجھن ا غرب ا ، حی ث تمث ل         المختلف ة والن ادرة وتتك ون عتم ة م ن سلس لة جبلی ة       

لیة الس احلیة والت ي یت راوح ارتفاعھ ا ب ین      الس ھ  المن اطق   امتدادًا للمرتفع ات الغربی ة المتجھ ة نح و    

رئیس یًا للحب وب المختلف ة     البحر وتعتبر محمیة عتم ة منتج ا   متر عن مستوى سطح 2800 - 920
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ص نفًا حی  ث یس تھلك معظ  م    عش ر   وف ي مق دمتھا ال  ذرة الرفیع ة الت ي یص  ل ع دد أص نافھا إل  ى اثن ي       

  .الشرقیة من الیمن و اإلنتاج في المدیریة والبقیة یسوق في المناطق الوسطى
بنوعیھ ا   تجود المدرجات الزراعیة الجبلیة وودی ان وس ھول المحمی ة بمحاص یل ال ذرة الش امیة       كما

إضافة إلى تفرد المنطقة  والقمح والشعیر والبقولیات بأنواعھا المختلفة البیضاء والصفراء والدخن 

وال ذي ال یخل و   " الدوائري والعادي  " بنوعیھ بإنتاج جمیع أنواع الخضار والفواكھ إلى جانب البن 

    . واد من ودیان عتمة من وجوده بین محاصیلھ الرئیسیة

 

   

 المدرجات الزراعی ة  تمتاز محمیة عتمة بجبالھا الشاھقة التي تمتطیھا

معظ م   المنتش رة ف ي   الكثی رة والودی ان   والمراع ي إض افة إل ى الغاب ات     

منحدرات الجبال حیث مصبات السیول األمطار أجزاء المدیریة والسیما 

والغیول المائیة المتدفقة على مدار العام والتي تش كل   الینابیع  وشالالت

    .من الغرب والجنوب الغربي  رماع من الشمال والشمال الشرقي ووادي زبید  روافد أساسیة لوادي

  :   

التاریخی  ة واألثری  ة وف  ي مق  دمتھا الق  الع والحص  ون    ع  المتنتش  ر ف  ي أرج  اء عتم  ة العدی  د م  ن الم  

 تمثل شواھد حیة تؤكد ارتباطھا بالحضارات الیمنیة القدیمة ، وتمتاز عتمة بقالعھا التي التاریخیة 

الجبال العالیة والشاھقة والتي تمثل  وحص  ونھا المش  یدة عل  ى قم  م  

ع   دد م   ن الق   رى    وإطاللتھ   ا عل   ى    حمای    ة طبیعی    ة للمنطق    ة 
ولك    ل معل    م م    ن  .. الجمیل    ة  المع   الم ت   اریخ حاف   ل باألح   داث  

المراج ع   وب الرغم ان ھ ال یوج د ف ي     المتعاقب    ة من    ذ آالف الس    نین  

عتمة إال أن ھ   القدیم في  التاریخیة والحفریات األثریة ما یشیر إلى البدایات األولى لالستیطان الیمني

القدیمة وحتى الدولة  المعینیة ابتداء بالدولة مةمن األرجح أن بدایتھ تعود إلى الممالك الیمنیة القدی

  . بدایة القرن السابع المیالدي  والتي كانت األساس في تشكیل الحضارة العربیة مع الحمیریة 
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واألح  راش والمراع  ي الت  ي تحتض  ن أنواع  ًا متع  ددة م  ن    تمتل  ك عتم  ة غط  اًء واس  عًا م  ن الغاب  ات   

شجیرات والنبات ات واألحی اء البری ة المختلف ة وبحس ب      وال األشجار 

أجراھا باحثون وأكادیمیون بجامعة ذمار ، فإن  دراسة علمیة أولیة

   800 - 600محمیة عتمة تحوي مابین 

النبات ات الطبی ة والعطری ة والس امة واألش جار المعم رة و        م ن   نوع

   .األشجار العمالقة  عدیدة من واألحراش والغابات التي تضم أنواعًا  تكثر فیھا المراعي
مخزن  ًا طبیعی  ًا لألص  ول الوراثی  ة خصوص  َا تل  ك األن  واع والس  الالت    ویعتب  ر ب  احثون محمی  ة عتم  ة 

ھ ذا الص دد كش فت دراس ة بیئی ة أجراھ ا        تأقلم ت عب ر الق رون وف ي     والحیوی ة الت ي    والط رز البیئی ة  

مب  دئیا لنط  اق  اطق ح  ددت من   أرب  عنوع  ا نباتی  ا ف  ي   267ع  ن  2007فری  ق متخص  ص ف  ي الع  ام  

أنواع من النباتات النادرة وفي مقدمتھا ، نبات الرمان البري الن ادر ،   الحمایة البیئیة من بینھا عدة

ؤك د  تاستخدامھ كلقاح لألمراض التي تتعرض لھا ثمار الرمان ف ي مختل ف أنح اء الع الم       الذي یمكن

البیئ ة س ابقا    س الصین كما كان یرجح علم اء الموطن األصلي لنبات الرمان البري ولی أن الیمن ھو 

نبات الرمان البري الذي ینتش ر بكث رة ف ي بط ون جب ال محمی ة عتم ة ، یختل ف ع ن ال ذي            ویبین أن

 كما تحتضن محمیة عتمة أنواع ا   .عالمیا من حیث طول الساق واألوراق  بھ جزیرة سقطرى  تنفرد
والحمی  ر   ن ات ألیف  ة كاألبق  ار والجم  ال والبغ ال  متع ددة م  ن الحیوان  ات واألحی اء البری  ة ومنھ  ا حیوا  

ب  االنقراض ومنھ  ا  واألغن ام والم  اعز وحیوان  ات وأحی  اء بری  ة بم  ا فیھ  ا حیوان  ات ن  ادرة أو مھ  ددة  

واألرانب البریة فضال ع ن   والضباع والذئاب والثعالب والقرود والسناجب والوشق األسود والنمور 

الطی ور كالنس ور والص قور والعق ب      نب أنواع عدیدة م ن بجا أنواع متعددة من الزواحف والحشرات 

بألوانھ ا وأحجامھ ا الجمیل ة والجذاب ة      والعص افیر   والباز والبوم والطلیق والھدھد والغراب والحمام

    .األلیفة والداجنة والجارحة  والبالبل والعدید من الطیور البریة
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  : في عتمة حمامات طبیعیة ھي  توجد

المحمی ة والمن اطق المج اورة لغ رض       حمام مقف د وحم ام الس بلة الل ذان یرتادھم ا الكثی ر م ن س كان        

الش فاء م ن ع دد     بطون الجبال المحیطة بھما بغیة  االغتسال بالمیاه الكبریتیة الساخنة التي تنبع من

ھام ة لج ذب الس یاح     وام ل تش كل عوام ل   الجلدی ة ك ل ھ ذه الع    من األمراض وفي مق دمتھا األم راض  

    .ةالجیالع المحلیین والعرب واألجانب سواء للسیاحة البیئیة أو السیاحة

   

ل  م تقتص  ر الكن  وز عل  ى الغط  اء النب  اتي ف  ي ھ  ذه المحمی  ة وإنم  ا      

أجرتھ  ا ف  رق متخصص  ة ع  ن  وأبح  اث بیولوجی ة   كش فت دراس  ات 

المحمی ة أبرزھ  ا   عدی دة ف  ي جب ال   وج ود مؤش رات لت  وافر مع ادن   

   .جبل الَعمل  الذھب والفضة والحدید سیما في 

  
 الطبیعـیـــة بـــرع محمیــة -2

م ومحمی ة ب رع لوح ة إلھی ة بدیع ة بطبیعتھ ا       2006طبیعیة في الع ام   تم اإلعالن عنھا كمحمیة بریة

، ینتش  ر ف  ي اتجاھاتھ  ا  الس  احرة و الت  ي تحتض  ن ف  ي ثنایاھ  ا مخزون  ًا طبیعی  اً  الخض  راء وبجمالھ  ا

وبمحتویاتھا الفریدة ، الممتدة بط ول خمس ة كیل و ونص ف      المختلفة

تحت وي غاب ات ب رع بارتف اع م ن       ، وبارتف اع جبالھ ا الش اھقة الت ي    

 مت  ر ، وتغط  ي أش  جارھا الباس  قة ونباتاتھ  ا     3000إل  ى  2700

الكثیفة مساحتھ الجبلیة م ن أس فل جب ل إل ى أعل ى جب ل م ن ش مالھا         

حی  ث التن  وع البیئ  ي  لكونھ  ا أغن  ى من  اطق ال  یمن م  ن  ب  ھإل  ى جنو

والمھاجرة فقد اكتس بت أھمی ة    والبیولوجي كما تحتوي على كثیر من الحیوانات النادرة المستوطنة

إال عل ى لوح ة سندس یة خض راء بدیع ة       وطنیة وعالمی ة فحیثم ا س رحت األبص ار فیھ ا ال تق ع الع ین       

تحویھ من أشجار زاھیة و نباتات خضراء ، تتن اغم   الخالق بماالتكوین مازالت بكرًا كما أبدعتھا ید 

المنحدرة من أعلى قمم الجبال عل ى م دار الع ام ، حی ث ت ذھب بخی ال        حفیف أوراقھا مع ھدیر المیاه

ح دود الزم ان والمك ان ، فین تعش ال ذھن وص احبھ یستنش ق ھ واًء ص افیًا عل یًال            المرء بعی دًا خ ارج  
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حباھا اهللا من تنوع حیوي والتي یمكن أن  محمیة برع ثروة طبیعیة بماو  ملوثات العصر منزھًا من

 . ومصدرا من مصادر الدخل تكون مرتكز لتنمیة المناطق المجاورة لھا ،

 : 

م  ن الطری ق الرئیس  ي الحدی  دة  ) كیل  ومتر  20( كیل ومتر، وعل  ى بع  د ح والي    50عل ى بع  د ح  والي   

ومنطق ة الخلیف ة والقطی ع والمراوع ة وم ن الجن وب وادي        ي س ھام یح دھا م ن الغ رب واد   .  صنعاء

السیاحیة االستشفائیة ومن الشرق قرى الجیالن وسلسلة من  األسود وقرى خراشة ومدینة السخنة

عزلة بني باقي والفاش والمنوب وبني سلیمان ، وترتف ع محمی ة ب رع     الجبال الشاھقة ومن الشمال

  . مستوى سطح البحرعن ) متر  800 - 300( بحوالي 

في محافظة الحدیدة مدیریة برع في الجنوب الغربي من مدین ة رق اب    تقع محمیة جبل برع الطبیعیة

في الناحیة الغربیة من منطقة مرتفعات برع الجبلیة و التي تقع شرق مدینھ  في وادي رجاف الواقع

  . الحدیدة

 : 

كیل ومتر ابت داءا    5، ویبلغ طول المحمی ة ح والي   ) كتار ھ 4100 ) تبلغ مساحة محمیة برع حوالي

ن  زوًال حت  ى منطقت  ي قریت  ي الكاح  ل والمرخ  ام ، ویبل  غ متوس  ط ع  رض      م  ن منطق  ة س  وق الس  بت 

، وتقع المحمیة في مناطق سفوح ال تالل التھامی ة ، ویمك ن الوص ول     ) متر  400( المحمیة حوالي 

یمت  د م  ن المنص  وریة إل  ى الس  خنة ث  م إل  ى   بس  ھولة عب  ر طری  ق مرص  وف باإلس  فلت إل  ى المحمی  ة

  .  الحدیدة -طریق أخر یصل المحمیة ببلدة القطیع الواقعة على طریق  صنعاء  المحمیة أو عن

 : 

تمثل محمیة برع آخر وأھم بقایا الغاب ات االس توائیة     حیث وحیواني تتمیز محمیة برع بتنوع نباتي

الجزی رة العربی ة وتس ودھا نبات ات اإلقل یم الس وداني وقلی ل م ن نبات ات اإلقل یم            التي كانت سائدة في

ویق در الخب راء ع دد األن واع الت ي تنم و ف ي أراض ي          الصحراوي

أجن اس ویش كل    209و فص یلة  83نوع ًا تتب ع    315المحمی ة ب ـ  

م ن إجم الي تن وع النبات ات ف ي بالدن ا ،       % 15ھذا العدد ح والي  

 85ل  ى المس  توى ال  وطني واإلقلیم  ي و نوع  ًا ن  ادرًا ع 63منھ  ا 
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تس جیل ثمانی ة أن واع نباتی ة متوطن ة وموطنھ ا األص لي ھ ي محمی ة           نوعًا مھددًا باالنقراض كم ا ت م  

 كم ا تتمی ز مدیری ة ُب رع     األنواع ھي نبات القطن ، البیاض و نوعان م ن الص بر   برع فقط وأھم تلك
والتن وع الحی وي الفری د     س مى ب البن البرع ي   بزراعة البن والزنجبیل وإنتاجھا أفضل أنواع ال بن الم 

بش كل    تتمیز بھ غابة برع جعلھ ا متحف ا للت اریخ الطبیع ي ، ف إلى جان ب تواج د ش جرة الب رطم          الذي

الع رفط ، خ رمش ،    : یشد االنتباه ، فان الغابة تحتضن عددًا م ن األش جار والنبات ات الن ادرة أھمھ ا     

  . ى جانب شجرتي یزاغ وعتمكمب ، بیاض طنب ، مداخ ، أذخر ، ضبر ، إل

 :  

غاب ة ب رع فھن اك العدی د م ن أن واع الحیوان ات الت ي اس تطاعت           یوج د ف ي   أما التنوع الحیواني الذي

التھدیدات المتواصلة التي تواجھ المحمیة حیث یعیش في الغابة بحسب بعض الدراسات  البقاء رغم

والق ط   والضباع والنم ور واألس ود والوش ق وق رود الب ابون     أنواع من الثدییات كالذئاب والثعالب  9

 . البري

 :  

نوع ًا م ن الطی ور وھن اك أن واع       90 یوج د ف ي محمی ة ب رع أكث ر م ن      

م  ن  منھ  ا مھ  ددة ب  االنقراض وبعض  ھا انقرض  ت ، ویوج  د مجموع  ھ  

الطی ور الن ادرة مث  ل الحم ام الب ري والحس  ون الیم اني ونق ار الخش  ب       

وط  ائر الزری   اب وال   زرزور األس   ود والنس   اج   المطوق   ة والحمام  ة 

والس الحف الص غیرة    الثع ابین : والزواحف مث ل   والعقاب وجاكرا والتمیز اللماع والكوكالو والكوكو

نوعًا من  60وھناك  البرمائیات ، منھا أربعة أنواع متوطنة في الغابة ، إلى جانب خمسة أنواع من

 . بالمحمیةالنادرة المستوطنة  الفراشات
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 2010 2009** 2008** 2007** 2006** 2005** 2004* البیان

  22,492,035 21,843,554 21,209,379 20,589,919 19,983,000 19,685,161 إجمالي السكان المقیمین

  

  11,454,963 11,127,218 10,807,035 10,494,660 10,189,000 10,036,953 الذكور

  11,037,072 10,716,336 10,402,344 10,095,259 9,794,000 9,648,208 اإلناث
  نسبة النوع

عدد الذكور مقابل كل (
 )مائة أنثى

104.0 104.0 104.0 103.9 103.8 103.8  

  

  م2010المصدر كتاب اإلحصاء السنوي 
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20072010 
 ملیناعدد الع إجمالي

 م2010 م2008  م2007 األنشطة الصناعیة
 % عدد % عدد % عدد

 الصناعات اإلستخراجیة 203 4244 2.2 3352 2.0 2620

 األخرىالمناجم والمقالع  2.3 4244 2.2 3352 2.0 2620

 الصناعات التحویلیة 95.4 175978 95.4 148017 95.3 122004

 المواد الغذائیة والمشروبات 27.9 51465 32.1 49886 35.6 45530
 منتجات التبغ 0.7 1349 0.7 1012 0.6 761

 صنع المنسوجات 1.0 1766 1.1 1740 1.3 1617

 صنع المالبس وصبغ الفراء 12.9 23773 11.7 18204 10.8 13767

 الحقائب واألحذیة ودبغ الجلود 0.7 1382 0.8 1170 0.8 967

 األثاث باستثناءمنتجات الخشب  5.6 10394 5.4 8411 5.2 6653

 الورق ومشتقاتھ 0.4 658 0.4 681 0.5 650

 والنسخالطباعة والنشر  1.3 2415 1.1 1701 1.0 1226

 مشتقات النفط المكررة 1.0 1823 0.8 1247 0.7 874

 المنتجات الكیمیائیة ومشتقاتھا 1.6 2876 1.7 2623 1.8 2302

 المنتجات البالستیكیة 2.2 4131 2.7 4157 3.1 3917

 )اإلنشائیة(المنتجات الالفلزیة  16.7 30845 15.8 24527 14.7 18846

 منتجات المعادن المشكلة 15.5 28638 15.0 23264 14.5 18535

 اآلالت والمعدات 0.3 521 0.3 420 0.3 333

 اآلالت والمعدات الكھربائیة 0.2 321 0.2 268 0.2 220

 القیاس وأدواتالطبیة  األجھزةصنع  0.0 14 0.0 12 0.0 10

 صنع المركبات ذات المحركات 0.0 0 0.0 0 0.0 0

 النقل األخرىمعدات  0.4 699 0.4 553 0.3 423
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 األثاث 7.0 12894 5.2 8134 4.2 5364
 صناعة إعادة الدوران 0.0 13 0.0 11 0.0 9

 الكھرباء والمیاه 2.3 4181 2.5 3832 2.7 3435

 إمدادات الكھرباء 0.5 521 0.5 705 0.5 812
 جمع وتنقیة وتوزیع المیاه 2.4 3659 2.4 3127 2.4 2623

 اإلجمالي 100 184403 100 155201 100 128059
 بیانات تقدیریة من المسح الصناعي* 

 


2004 

  
  إجمالي عام

  يمنيـــــون  أجــــانب
  البيان

  ذكور  إناث  إجمالي  ذكور  إناث  إجمالي

 اب 51,369 1,533 52,902 124 113 237 53,139
 أبین 12,178 278 12,456 6 45 51 12,507

 اإلمانھ 156,482 8,574 165,056 1,471 3,251 4,722 169,778
 البیضاء 16,276 346 16,622 38 56 94 16,716
 تعز 83,299 4,105 87,404 178 358 536 87,940
 الجوف 5,065 157 5,222 35 28 63 5,285

 حجة 25,095 772 25,867 90 107 197 26,064
 الحدیدة 72,579 3,217 75,796 110 315 425 76,221
 حضرموت 53,839 1,423 55,262 101 2,014 2,115 57,377
 ذمار 33,513 812 34,325 36 54 90 34,415
 شبوه 14,436 184 14,620 50 163 213 14,833
 صعده 21,617 147 21,764 132 213 345 22,109
 صنعاء 19,037 437 19,474 39 64 103 19,577
 عدن 40,272 2,566 42,838 91 282 373 43,211
 لحج 15,859 361 16,220 39 25 64 16,284
 مأرب 7,929 68 7,997 17 88 105 8,102
 المحویت 9,239 192 9,431 3 12 15 9,446
 المھرة 5,261 60 5,321 5 41 46 5,367

 عمران 19,958 482 20,440 45 47 92 20,532
 الضالع 12,667 287 12,954 28 62 90 13,044
 ریمھ 6,573 106 6,679 - - - 6,679

 اإلجمالي 682,543 26,107 708,650 2,638 7,338 9,976 718,626
 م الصادر من الجهاز المركزي لإلحصاء2007المصدر كتاب اإلحصاء السنوي

تشمل المشتغلین ف ي القط اع الخ اص محل ي وأجنب ي، والقط اع الخ اص المش ترك، والتع اوني، والوق ف،            •
 .أو الدولیة و غیر مبین ةاإلقلیمیوالمنظمات غیر حكومیة، والمنظمات 
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15
1999200420062005 

 

 النوع الحالة العملیة
مسح میزانیة األسرة  2004تعداد  1999مسح القوى العاملة 

 م2006/2005
الوزن النسبي  العدد

الوزن النسبي  العدد %
 الوزن النسبي العدد %

 صاحب عمل أ
   4.8 155,000 2.7 74,000 ذكور
   1.6 5,000 1.7 4,000 إناث

   4.5 160,000 2.6 78,000 إجمالي

 یعمل لحسابھ ب
   25.8 837,000 33.4 912,000 ذكور
   15.4 48,000 10.3 25,000 إناث

   24.9 885,000 31.6 937,000 إجمالي

العمل والعاملون  أصحاب ج
 لحسابھم في الزراعة

 28.9 1,105,300     ذكور
 33.9 108,339     إناث

 29.2 1,213,639     إجمالي

 د
العمل والعاملون  أصحاب

لحسابھم الخاص في 
 غیر الزراعة

 17.9 684,770     ذكور
 9.4 30,013     إناث

 17.2 714,783     إجمالي

/ نقدي(یعمل بأجر  ھـ
 )عیني

 52.1 1,995,634 61.3 1,989,000 50.7 1,385,000 ذكور
 36.0 115,131 53.7 167,000 53.0 123,000 إناث

 50.9 2,110,765 60.6 2,156,000 50.7 1,508,000 إجمالي

 و
تشمل (یعمل بدون أجر 

مشارك مع 
 )متطوع/متدرب+األسرة

 0.2 6,227 8.1 263,000 13.2 361,000 ذكور
 11.1 35,333 29.3 91,000 34.5 80,000 إناث

 1.0 41,560 10.0 354,000 14.9 441,000 إجمالي

 غیر مبین ز
 0.9 37,870 - - - - ذكور
 9.6 30,830 - - - - إناث

 1.7 68,700 0 0 0 0 إجمالي

  إجمالي المشتغلین
 100 3,829,801 100 3,244,000 100 2,732,000 ذكور
 100 319,646 100 311,000 100 232,000 إناث

 100 4,149,447 100 3,555,000 100 2,964,000 إجمالي
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 ريال بزيادة قدرها )3,212,886,189.57( م2011للعام  النفقات التأمينية بلغ إجمالي •

 %).49(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره  )1,061,556,443.88(

 ريـال بزيـادة قـدرها    )1,118,908,537.04( م2011للعـام  النفقـات اإلداريـة   بلغ إجمـالي   •

 .%)12(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره )121,019,402.97(


•  

 )15,394(م 2011والمشتغلين لحسابهم المسجلين حتى نهاية العام ) المنشآت(بلغ عدد أصحاب اإلعمال

  .عن العام الماضي )%3(وبمعدل نمو )517(بزيادة قدرها 

•  
مؤمن  )33,369(بزيادة قدرها مؤمن عليه )348,413(م 2011اية المسجلين بنهبلغ عدد المؤمن عليهم 

  .م2010عن ديسمبر  )%11(عليه ومعدل نمو 

•  
 )10,068-(مؤمن عليه بزيادة قدرها ) 129,434( م2011نهاية بلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين حتى

  .م2010عن ديسمبر) %7- (مؤمن عليه ومعدل نمو 

•  
 معاش )6327( حالة منها )8687(م 2011المستفيدة من المنافع التأمينية حتى نهاية بلغ عدد حاالت 

  .حالة )2360( تعويضات وعدد
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•  

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

معاش وتتكون حاالت المعاشـات مـن    )6327(م 2011أجمالي حاالت المعاشات المستفيدة خالل العام 

  ).3(ومعاش الفقد  )2154(معاش وفاة  )733(معاش عجز )3437(معاش شيخوخة 

•  
 ريال عن العـام الماضـي   )775(قدرهابزيادة معاش  )6327(م 2011لعام المعاشاتعدد حاالت  تبلغ

  .م2010عن عام )%14( زيادة بنسبة

•  

عن العام الماضي  حالة) 1020(بزيادة قدرها حالة )2360(م 2011لعامعدد حاالت التعويضات  تبلغ

  .م2010عن عام  )%76(زيادة  بنسبة


 

ريال  )15,005,857,903.76( م مبلغ2011خالل العام المربوطة اإليرادات التأمينية إجمالي  بلغ •

 %).7(وبمعدل نمو قدره  )988,130,470(قدرهــــا  م2010 بزيادة عن العام الماضي

 ريـال  )14,929,737,175.41( م مبلـغ 2011خالل العام  صافي اإليرادات التأمينية إجماليبلغ  •

 %).7(وبمعدل نمو قدره ) 960,816,897(قدرهـــــا م2010بزيادة عن العام الماضي


 

ريال بزيادة عن  )84,408,862,179.76(م 2011بلغ إجمالي التوظيفات االستثمارية النقدية لعام  •

  ) .%28(ريال وبمعدل نمو )18,545,982,928.85(العام الماضي قدرها 

ريال  )8,665,559,945.42( م2011بلغت اإليرادات االستثمارية واإليرادات األخرى خالل العام  •

  .العام الماضي نع )%49( بمعدل نمو )2,862,103,189.92(بزيادة وقدرة 
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20042011 
  البيـــان  م2004  م2005  م2006  م2007  م2008  م2009  م2010  م2011

أصحاب اإلعمال  6,123 8,043 9,375 10,741 12165  13,641  14877  15394
  نوالمشتغلي

  معدل النمو 46% 31% 17% 15% 13%  12%  9%  3%

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

  معدل نمو  -  -  -  10%  8%  7%  10%  11%

المؤمن عليهم  74,382 84,178 92,664 104,567 120,941  123,329  139,502  129,434
  المستمرين

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

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

  معدل النمو 15% 13% 10% 13% 16%  2%  13%  7%-

15,005,857,904 اإليرادات   3,737,001,015  4,407,196,417 5,512,963,354  7,410,560,562 10,108,990,590  12,013,263,045  14,017,727,433
  المربوطة

  معدل النمو 21% 18% 25% 34% 36% 19%  17%  7%

14,929,737,175   صافي اإليرادات  3.674,665,089  4,274,972,441  5,363,113,666 7,241,825,244 9,890,094,060  11,941,684,729  13,968,920,279

  معدل نمو 21% 16% 25% 35% 37% 21%  17%  7%

  المستفيدون 3,257 3,729 4,051 4,566 5,510  6,006  6892  8687

  معدل نمو 12% 14% 9% 13% 21%  9%  15%  26%

3,212,886,189.5   النفقات التأمينية 413,530,454 531,660,544  717,710,941  904,642,162 1,407,098,144  1,735,128,856  2,151,329,745

  معدل نمو 30% 29% 35% 26% 56%  23%  24%  49%
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 ريال )15,005,857,903.76(مبلغ وقدره م2011بلغ إجمالي اإليرادات التأمينية المربوطة للعام  •

  ريال )76,120,728.35(مبلغ وقدره م2011بلغ إجمالي اإليرادات التأمينية المخصومة للعام  •

  ريال )14,929,737,175.41(مبلغ وقدره م2011بلغ صافي اإليرادات التأمينية للعام  •
  

  م2011والمخصومة والصافية والمحصلة للعام ةبيان باإليرادات التأمينية المربوط
نسبتھ من 

  الفــرع اإلیرادات المربوطة اإلیرادات المخصومة  صافي اإلیرادات  اإلجمالي

  المركز الرئیسي 4,841,000 0 4,841,000 0.032%
  األمانةوالمكاتب 9,469,135,844.77 69,210,683.41 9,399,925,161.36 63%
  تعز 1,846,287,376.67 990,107.46 1,845,297,269.21 12%
 الحدیدة 1,106,043,701.12 2,264,437.17 1,103,779,263.95 7%

 عدن 1,806,670,830.97 2,948,103.86 1,803,722,727.11 12%
 حضرموت 617,053,954.06 549,477.45 616,504,476.61 4%
 أب 116,571,623 157,919 116,413,704 1%

 ذمار 39,253,573.17 0 39,253,573.17 0.26%
 اليـاإلجم 15,005,857,903.76 76,120,728.35 14,929,737,175.41 100%

  
  

  
  
  
  
  
  

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

  اإلیرادات 3,538,500  5,333,443 5,249,077.50  6,025,935  -  20,146,955.50
  نسبة الفرع 18% 26% 26% 30% - 100%

 

اإلیراداتصافي المخصومةاإلیرادات المربوطةاإلیرادات

االیرادات التأمینیة
الرئیسيالمركز

األمانة

تعز

الحدیدة

عدن

حضرموت

أب

ذمار

اإلجمـالي
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 )14,929,737,175.41(مبلغ وقدرة  م2011من عامحتى ديسمبر التأمينية إجمالي صافي اإليرادات  بلغ
من %) 93( نسبة أيضا المربوطة تمثل اإليرادات أمان اإليرادات المقدرة في الخطة م %)92( ةوتمثل نسب

  - :ويلي توزيعها بين الفروع في الجدول أدناه الخطة
  

2011 
نسبة 
 إنجاز

صافي اإلیرادات بعد استبعاد 
  إیرادات التأمینات المخصومة

اإلنجاز للربط 
 من المقدر

اإلیرادات المربوطة حتى 
 الفـــــرع  اإلیرادات المقدرة  م2011دیسمبر 

المركز الرئیسي  35,480,000 4,841,000 14% 4,841,000 14%
  المغتربین

  األمانة و المناطق  9,675,200,000 9,469,135,844.77 98% 9,399,925,161.36 97%
 تعز 2,249,036,000 1,846,287,376.67 82% 1,845,297,269.21 82%
 الحدیدة 1,286,196,000 1,106,043,701.12 86% 1,103,779,263.95 86%
 عدن 1,875,984,000 1,806,670,830.97 96% 1,803,722,727.11 96%
  حضرموت 864,372,000 617,053,954.06 71% 616,504,476.61 71%
 أب 154,000,000 116,571,623 76% 116,413,704 76%
  ذمار 83,770,000 39,253,573.17 47% 39,253,573.17 47%
  اإلجمـــالي  16,224,038,000 15,005,857,903.76 93% 14,929,737,175.41 92%

 
  صافي اإلیرادات                                               ة                         اإلیرادات المربوط           

  %)97(بنسبة  األمانة فرعاألول المركز                                               %)98(بنسبة  األمانة فرعاألول المركز 
  %)96(بنسبة  عدنفرع الثاني المركز                                                %)96(بنسبة  عدنفرع الثاني المركز 

  %)86( بنسبة الحدیدةفرع  المركز الثالث                                             %)86( بنسبة الحدیدةفرع  المركز الثالث
  %)     82(بنسبة تعز فرع  الرابعالمركز                                            %)     82(بنسبة تعز فرع  الرابعالمركز 
  %)           76(بنسبة  ابفرع  المركز الخامس                                      %)         76(بنسبة  ابفرع  الخامسالمركز 

  %)           71(بنسبة  حضرموتفرع  المركز السادس                              %)         71(بنسبة  حضرموتفرع  المركز السادس
  %)47( بةبنس ذمارفرع  بعالمركز السا                                              %)47( بةبنس ذمارفرع  بعالمركز السا

  %)14(بنسبة  المركز الرئیسي المغتربین الثامن المركز                             %)14(بنسبة  المركز الرئیسي المغتربین الثامن المركز
  
 
 

2011  
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) 988,130,470(بزيادة قدرها  ريال )15,005,857,903.76(مبلغم 2011بلغت االيرادات التأمينية خالل العام 

  %).7(م وذلك بمعدل نمو سنوي 2010ريال عن المحقق خالل العام الماضي 

  م2011 -م2010مقارنة اإليرادات المربوطة لعامي 

 الفـــرع  م2010اإلیرادات المربوطة  م2011اإلیرادات المربوطة  الزیــــادة  نسبة النمو
  المركز الرئیسي 37,181,711 4,841,000 32,340,711- 87%-

 األمانة 8,625,487,731.36 9,469,135,844.77 843,648,113 10%
 تعز 1,816,008,358.50 1,846,287,376.67 30,279,018 2%
 الحدیدة 1,032,943,465.59 1,106,043,701.12 73,100,236 7%
  عدن 1,701,276,543.21 1,806,670,830.97 105,394,288 6%
 حضرموت 661,286,055.82 617,053,954.06 44,232,102- 7%-

 أب 101,302,496 116,571,623 15,269,127  15%
  ذمار 42,241,071.68 39,253,573.17 2,987,499- 7%-

  اإلجمـــالي 14,017,727,433.16 15,005,857,903.76  988,130,470  7%
  

  م2011 -م2010مقارنة اإليرادات المربوطة لعامي 
  

 




 
 
 

 
20002011 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 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%

0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000

10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
16,000,000,000

م2011اإلیرادات المربوطة  م2010اإلیرادات المربوطة 
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اإلجمـــالي
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) 960,816,897(بزيادة قدرها  ريال )14,929,737,175.41(مبلغم 2011بلغت االيرادات التأمينية خالل العام 

  %).7(م وذلك بمعدل نمو سنوي 2010عن المحقق خالل العام الماضي ريال 

  م2011لعام - م2010مقارنة صافي اإليرادات المربوطة لعام 

نسبة 
  النقص/النمو

صافي اإليرادات   الزيــــادة
 م2011المربوطة

صافي اإليرادات المربوطة 
  م2010

 الفـــرع

  المركز الرئیسي 37,181,711 4,841,000 32,340,711- 87%-
 األمانة 8,589,220,825.61 9,399,925,161.36 810,704,336 9%
 تعز 1,815,857,291.17 1,845,297,269.21 29,439,978 2%
 الحدیدة 1,025,829,858.14 1,103,779,263.95 77,949,406 8%
  عدن 1,696,542,440.48 1,803,722,727.11 107,180,287 6%
 حضرموت 660,744,585.07 616,504,476.61 44,240,108- 7%-

 أب 101,302,496 116,413,704 15,111,208 15%
  ذمار 42,241,071.68 39,253,573.17 2,987,499- 7%-

  اإلجمــالي 13,968,920,279.15 14,929,737,175.41 960,816,897  7%

 
 

  الترتيب  البيـــــــــان                   

  أوال  .%)15( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت  اب فرع
  ثانيا  .%)9( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت  األمانة فرع
  ثالثا .%)8( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت  الحدیدة فرع
  رابعا .%)6( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت عدن  فرع
  خامسا .%)2( سنوي نمو ةبسبنصافي اإلیرادات بلغت  تعز فرع
  سادسا .%)7-(سنوينقص  ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت  وذمار حضرموتي فرع

  سابعا %)87- (المركز الرئیسي بلغت صافي اإلیرادات بنسبة نمو 
  

  م2011لعام - م2010مقارنة صافي اإليرادات المربوطة لعام 
  

  
  
  
  

م2010صافي اإلیرادات المربوطة م2011صافي اإلیرادات المربوطة 

الفـروع

األمانة والمكاتب
عدن

تعز

حضرموت
الحدیدة

أب

ذمار
المركز الرئیسي

اإلجمــالي
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  م2011-م2000صافي اإليرادات التأمينية 
  البیــــــان اإلیرادات بالریال النمونسبة 

 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%
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م 2011والمشتغلين لحسابهم المسجلين حتى نهاية العام ) المنشآت( بلغ عدد أصحاب اإلعمال

  -:عن العام الماضي مفصلة على النحو التالي)%3(وبمعدل نمو )517(بزيادة قدرها  )15394(

 
 بزيادة قدرهمنشأة  )13507(م2011حتى نهاية العام ) المنشات المسجلة(بلغ عدد أصحاب األعمال 

فيما بلغت المنشآت المستمرة في االشتراك حتى نهاية العام  %)3(منشاة وبمعدل نمو قدره  )451(

  .%)2(منشأة وبمعدل نمو )225(بزيادة عن العام الماضي قدرها  )10,236( م2011

  )المنشآت(أصحاب األعمال المسجلين 

  حضرموت  أب  ذمار  اإلجمالي
األمانة  تعز  الحديدة عدن  ومكتب سيئون

  البيـــــــان  والمكاتب

  م2010المسجلون في   5889  1404  985  1812  1904  633  429 13056
  المضافون خالل العام 241  10 34 40 78 21 27  451

 م2011إجمالي المسجلين  6130  1414  1019  1852  1982  654  456 13507
  معدل النمو  4%  1%  3%  2%  4%  3%  6% 3%

 المتوقفون  1255 63 16 555 715 95 250 2949
  المصفون 101 42 63 52 17 26 21 322

 إجمالي المتوقفين والمصفين  1356 105 79 607 732 121 271 3271
  م2010المستمرون 4533 1299 906 1305  1172 512 284 10011
  م2011المستمرون 4774 1309 940 1245  1250 533 185 10236
  نقص/ الزيادة   241 10 34 60- 78 21 99- 225

  معدل النمو 5% 1% 4% 5%-  7% 4% 35%- 2%
  
  -:م 2011ویأتي ترتیب الفروع بحسب المنشات المسجلة خالل العام *

  م  البيـــــــــــــــان

  1  ) .20(بمتوسط شھري) 241(فرع األمانة 

  2  ) .7(بمتوسط شھري) 78(فرع حضرموت 

  3 ) .3(بمتوسط شھري) 40(فرع عدن 

  4 ) .3(بمتوسط شھري) 34(الحدیدة فرع 

  5 ) .2(بمتوسط شھري) 27(ذمار فرع 

  6 ) .2(بمتوسط شھري) 21(فرع اب 

  7 ) .1(بمتوسط شھري) 10(تعز فرع 
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  -:اخلطة  عمقارنة أصحاب األعمال املسجلني مقارنة م
  

   للمخطط إنجاز وبنسبة )13507( م2011ديسمبر نهاية حتى المسجلين األعمال أصحاب عدد بلغ

  .)%94( قدرها

  م2011مقارنة أصحاب األعمال المسجلين مع الخطة نهاية 
  

معدل 
 اإلنجاز

نسبة 
  االنحراف

  أصحاب األعمال االنحراف
المخطط حتى 

  الفـــرع م2011ديسمبر

 األمانة 6609  6130 479 7% 93%
 تعز  1526  1414 112 7% 93%
 الحديدة  1104  1019 85 8% 92%
 عدن 2067  1852 215 10% 90%

 حضرموت 1905  1982 )77+( )4%(+ 104%
  أب 690 654 36 5% 95%
  ذمار 509 456 53 10% 90%

  اإلجمــالي 14410  13507 903 6% 94%

 

  
  م2011مقارنة أصحاب األعمال المسجلين مع الخطة نهاية 
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  البيــــــــــــان  الترتيب
  .%)104(فرع حضرموت بنسبة إنجاز للمخطط   أوال

  .%)95(بنسبة إنجاز للمخطط  أب فرع  ثانيا

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

  %).92(بنسبة إنجاز للمخطط  الحديدةفرع   رابعا

  %).90(بنسبة إنجاز للمخطط عدن و ذمار  يفرع  خامسا
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عدن              –الحديدة  –تعز  –األمانة ( في خمسة فروع هيعدد المشتغلين لحسابهم المسجلين  بلغ

 مستمر) 1538( عمل منهم بمشتغل لحسابه وصاح )1887(عدد  م2011بنهاية  ) اب - حضرموت -

  -:وموزعين على النحو التالي 

  م2011المشتغلون لحسابهم حتى نهاية 

  البيـــــــان  األمانة تعز  الحدیدة عدن  حضرموت  أب  ذمار  اإلجمالي

  م2010المشتغلون لحسابھم   151 429 260 575 403 3 0 1821
  المضافون خالل العام  6 - 28 29 13 2 0 0 66

 م2011إجمالي المسجلین  145 457 289 588 405 3 0 1887

  إجمالي المتوقفین 0 295 0 0 2 0 0 297
  إجمالي المصفیین 0 39 0 13 0 0 0 52

 المستمرون 145  123 289 575 403 3 0 1538
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2011 
مشتغل لحسابهم بنسبة  )1887( م31/12/2011بلغ إجمالي عدد المشتغلين لحسابهم بالمؤسسة حتى 

  .م2011للمخطط لعام %) 91(انجاز 

  م2011مقارنة المشتغلون لحسابهم مع الخطة لعام

المخطط لعام  المشتغلون لحسابهم  معدل اإلنجاز
  الفــرع م2011

 األمانة  201  145 72%
 تعز 493  457  93%
 الحديدة 314  289  92%
 عدن 635  588 93%
 حضرموت 420  405 96%
 أب 10  3 30%

  ذمار 10  0 100%-
  اإلجمـالي 2083  1887 91%

  

 

 
  م2011المشتغلون لحسابهم مع الخطة لعاممقارنة 
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م2011المخطط لعام  المشتغلون لحسابھم
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الحدیدة
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حضرموت

أب

ذمار

االجمالي

  ـــــانــــالبيـــــــ  الترتيب
  .%)96(بنسبة إنجاز للمخطط حضرموت فرع   أوال
  %)93(بنسبة إنجاز للمخطط عدن فرع   ثانيا
  .%)92(بنسبة إنجاز للمخطط تعز والحديدة  يفرع  ثالثا
  %).72(فرع األمانة بنسبة إنجاز للمخطط   رابعا
  %).30(بنسبة إنجاز للمخطط  ابفرع    خامسا
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  م2011- م2000أصحاب اإلعمال والمشتغلين لحسابهم  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  م2011- م2000أصحاب اإلعمال والمشتغلين لحسابهم  

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

م2000

م2001

م2002

م2003

م2004

م2005

م2006

م2007

م2008

م2009

م2010

م2011

  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%
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مؤمن  )33369(عليه بزيادة قدرها مؤمن )348413(م 2011ية المسجلين بنهابلغ عدد المؤمن عليهم 

  .م2010عن ديسمبر  )%11(عليه ومعدل نمو 

 البيــــــان  األمانة تعز  الحديدة عدن  حضرموت  أب  ذمار  اإلجمالي

315,044  2026  4531  20560 45107  39665 55,354 147801 
المؤمن عليهم 

 م2010المسجلين 

المؤمن عليهم الجدد   6718 200 1651 23185 790 588  237  33369
  خالل العام

348413  2263  5119  21350 68292  41316 55,554 154519 
إجمالي المؤمن عليهم 

 م2011المسجلين
  معدل النمو  5% 0.37% 4% 51% 4% 13% 12% 11%

  

 
  

مؤمن  )10,068- (قدرها  نقصمؤمن عليه ) 129,434( م2011نهايةحتي بلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين 

  .م2010عن ديسمبر) %7-(انخفاض عليه ومعدل

  م2011- م2010المؤمن عليهم المستمرين خالل عامي 
معدل 

  نقص /الزيادة   انخفاض/الزيادة
المؤمن عليهم 

 م2011بنهاية 
  المؤمن عليهم

 البيــان م2010بنهاية 

 األمانة 64,358 65,626 1268 2%
 تعز 24,573 20044 4529-  18%

 الحديدة  14,813  13021 1792- 12%-
 عدن  19,903  13968 5935- 30%-

 حضرموت 12,015 12511 496 4%
 أب 2,429  2696 267 11%
  ذمار 1,179 1331 152 13%
  المغتربين 232 237 5 2%
  اإلجمـالي 139,502 129,434 10,068- 7%-

  
  م2011بیانات أولیة  -:مالحظة *
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من  )%83(مؤمن عليه بنسبة إنجاز  )129,434(م 2011بلغ 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  %).99.9(بنسبة إنجاز للمخطط أب فرع 
  ثانيـا  %).99(بنسبة إنجاز للمخطط ذمار فرع 
  ثالثـا  %).90(بنسبة إنجاز للمخطط األمانة والمكاتب التابعة له فرع 
  رابعـا  %).85(بنسبة إنجاز للمخطط حضرموت ومكتب سيئون فرع 

  خامسا  . %)83(فرع الحديدة بنسبة إنجاز للمخطط 
  سادسا  %).77(بنسبة إنجاز للمخطط فرع تعز 

  سابعا  . %)68( بنسبة إنجاز للمخططالمغتربين 
  ثامنا  %).62(عدن بنسبة إنجاز للمخطط فرع 
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م2011المحقق حتى دیسمبر م2011المخطط حتىدیسمبر

االجمالي

المغتربین

ذمار

أب

حضرموت

عدن

الحدیدة

تعز

األمانة

معدل   معدل اإلنجاز
المحقق حتى   االنحراف  االنحراف

 م2011دیسمبر
المخطط 

 الفـــرع  م2011حتىدیسمبر

  األمانة  72600 65,626 6974 10% 90%
 تعز  26100 20044 6056 23% 77%
 الحديدة  15775  13021  2754 17% 83%
 عدن 22425  13968 8457 38% 62%
 حضرموت  14700 12511 2189 15% 85%

 أب  2700 2696 4 0.15% 99.9%
  ذمار  1350 1331 19 1% 99%
  المغتربين 350  237 113 32% 68%
  اإلجمـالي 156000 129,434 26566  17%  83%
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2011 

مؤمن عليه وذلك في كال  )237(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
90%

االناث
10% عدد المؤمن

الذكور

االناث

  إجمالي عام
  يمنيـــــون  أجــــانب

  الفـــرع
  ذكور  إناث  إجمالي  ذكور  إناث  إجمالي

  األمانة 56674  6526 63200  1819  607 2426 65626
  تعز  18271  1598 19869  138  37 175  20044
  الحديدة  12100  720 12820  195  6 201 13021
  عدن  12481  1268 13749  192  27 219 13968
  حضرموت 11772 565 12337 171 3 174  12511
  أب  2300  392 2692  4  0  4 2696
  ذمار  1200  129 1329  1  1  2  1331
  المغتربين*  231  6  237  0  0  0 237

  اإلجمــالي 115029 11204  126233 2520 681 3201  129434

  يمنيـــــون
  البيــــــــــان

  ذكور  إناث  إجمالي
  المملكة العربية السعودية  208  5 213

  دولة اإلمارات   9  0 9
  دولة قطر  5  1 6
  دولة الكويت  3  0 3
  مملكة البحرين  1 0 1
  مملكة األردن  3  0 3
  المجر  1  0 1
  الواليات المتحدة األمريكية   1  0  1

  اإلجمــالي  231 6  237
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  م2011-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%-
  
 

  م2011-م2000عليهم  ننمو المؤم
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  -:م 2011احلاالت املستفيدة خالل العام

 وعدد معاش )6327(حالة منها )8687(م 2011المستفيدة من المنافع التأمينية حتى نهاية بلغ عدد حاالت 

  .حالة )2360(تعويضات

  الحاالت المستفيدة من المنافع التأمينية 
  

 
  -: املنافع التأمينية املصروفة

 )1,061,556,443.88(ريال بزيادة قدرها  )3,212,886,189.57( م2011بلغ إجمالي النفقات التأمينية للعام 

 )794,998,014.9( تمعاشاريال  )2,195,911,043.73(منه )%49(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره 

  - :يليوفقاً لما  ريال تحويل احتياطيات للهيئة العامة للمعاشات )221,977,130.94( ريال تعويضات

  م2011- م2010النفقات التأمينية المصروفة خالل عامي 

 الفـــرع م2010لعام   م2011لعام   النقص/الزيادة النمونسبة 

 المركز 5,388,964.40 - 5,388,964.40- 100%-
 األمانة 1,033,863,629.15 1,444,235,628 410,371,998.85 40%
 تعز 510,754,308.70 812,488,509.60 301,734,200.90 59%
 الحديدة 279,242,750 475,904,222.73 196,661,472.73 70%
 عدن 254,474,321.04 288,279,962 33,805,640.96 13%
 حضرموت 53,000,111.40 166,499,291.54 113,499,180.14 214%
  أب 14,605,661 25,478,575.7 10,872,914.70 74%
  اإلجمـالي 2,151,329,745.69 3,212,886,189.57  1,061,556,443.88 49%

  
  
  
  
  
  

أجمالي 
  المستفيدين

  م2011عام 
 سابقة جدیدة إجمـالي  تعویضات  معاشات  الفــروع

  األمانة  1040  1581  206  1787 2827
 تعز 416 2312 313 2625 3041
 الحديدة 384 1111 204 1315 1699
 عدن 227 343 31 374 601
 حضرموت 152 122 19 141 293
 أب  141 72 13 85 226

  اإلجمـــالي  2360 5541 786  6327  8687
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  النفقات التأمينية المصروفة مقارنة مع المخططة 
  

 رعـــالف  النفقات المخططة  النفقات المصروفة اإلنجازمعدل 
  المركز - -  -
 األمانة 1,601,432,876 1,444,235,628 90%
 تعز 1,071,421,278 812,488,509.60 76%
 الحديدة 598,188,385 475,904,222.73 80%
 عدن 297,279,788 288,279,962 97%

 حضرموت 118,564,809 166,499,291.54 140%
 أب 61,237,638 25,478,575.7 42%
 اإلجمــالي 3,748,124,774 3,212,886,189.57 86%

  
  النفقات التأمينية المصروفة مقارنة مع المخططة 

  

  
  
  
  
  

  النفقات التأمينية المصروفة 

  الفــروع  م2011النفقـــــــات التأمينيـــة عام  اإلجمــــالـي
 تعویضات  المعاشات  تبادل االحتیاطیات

  المركز  - 0 -
  األمانة  533,370,361 872,201,367 38,663,900 1,444,235,628

 تعز 90,584,562 713,753,612 8,150,335.6 812,488,509.60
 الحديدة 84,729,986 372,040,922 19,133,314.73 475,904,222.73

 عدن  54,225,877.9  167,403,251.73 66,650,832,37 288,279,962
  حضرموت 27,959,141 49,620,667 88,919,483,54 166,499,291.54
 أب 4,128,087 20,891,224 459,264.70 25,478,575.7

  اإلجمـالي 794,998,014.9 2,195,911,043.73 221,977,130.94 3,212,886,189.57
  
  

 
  
  
  

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

النفقات المخططة النفقات المصروفة

األمانة

تعز

الحدیدة

عدن

حضرموت

اب

اإلجمــالي



م2011تقریر السنوي لعام ال  46 
 

  - :أنواع املعاشات املصروفة
  

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

معاش وتتكون حاالت المعاشات من  )6327(م 2011أجمالي حاالت المعاشات المستفيدة خالل العام 

  .)3(ومعاش الفقد  )2154(معاش وفاة  )733(معاش عجز )3437(معاش شيخوخة 

 
  م2011الحاالت المستفيدة من المعاشات نهاية 

 

  اإلجمالي
 م2011حاالت المعاشات 

  الفــــــروع
  الشيخوخة  العجز  الوفاة الفقد

  األمانة 905 127 754 1 1787
 تعز 1519 409 695 2 2625
 الحدیدة  762 136 417 0  1315
 عدن 177 38 159 0 374
 حضرموت 41 12 88 0 141
  أب 33 11 41 0 85

  اإلجمــــالي 3437 733 2154 3 6327
  

  
  :احلاالت املستفيدة من املعاشات

 عن العام الماضيمعاش  )775(بزيادة قدرهامعاش  )6327(م 2011لعام المعاشاتعدد حاالت  تبلغ

  .م2010عن عام  )%14( زيادة بنسبة

  المصروفة  المعاشاتحاالت     
  

 الفــرع  م2010عام  م2011عام الزيادة الزيادةنسبة 

 األمانة  1591  1787 196  12%
 تعز  2311 2625 314 14%
 الحديدة 1111 1315 204  18%
 عدن 345 374 29 8%

 حضرموت 122 141  19 16%
  أب 72 85  13 18%

  اإلجمـالي 5552  6327 775  14%

  
  
  
  



م2011تقریر السنوي لعام ال  47 
 

  مقارنة املعاشات باملخطط
  

  .)%95( بنسبة إنجاز للمخطط معاش) 6327( إلىم 2011حتى ديسمبر المعاشات  حاالت بلغت عدد
  

  م2011نهاية حاالت المعاشات المصروفة 
  

نسبة 
  االنجاز

المنفذ حتى نهاية 
 م2011ديسمبر 

المستفيدين حتى نهاية عدد 
 الفـــرع م2011ديسمبر 

  األمانة  2002  1787 89%
 تعز  2598 2625 101%
 الحديدة  1367 1315 96%
 عدن  443 374 84%
 حضرموت  155 141 91%
  أب  98 85 87%

  اإلجمــالي  6663  6327 95%

  
  -:قيمة املعاشات

ريال عن ) 639,906,970(ريال بزيادة قدرها )2,195,911,043.73(م 2011للعام قيمة المعاشات  تبلغ

  .%)41(العام الماضي وبمعدل نمو قدره 
  م2011لعام قيمة المعاشات المصروفة 

 الفــرع م2010المعاشات  م2011المعاشات   الزیادة  نسبة النمو
 األمانة 678,220,266 872,201,367  193,981,101 29%
 تعز 451,946,997.7 713,753,612 261,806,614 58%
 الحديدة 241,918,426 372,040,922 130,122,496 54%
 عدن 129,439,446  167,403,251.73 37,963,806 29%
 حضرموت 41,484,853 49,620,667 8,135,814 20%
  أب 12,994,085 20,891,224 7,897,139 61%

  اإلجمـالي 1,556,004,073.7 2,195,911,043.73 639,906,970 41%
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  المصروفة المعاشاتمقارنة التقديرات مع 

نسبة 
  اإلنجاز

 المصروفة المعاشات
  م2011لعام

تقديرات المعاشات 
 الفـــرع م2011

 األمانة 1,213,698,000 872,201,367 72%
 تعز 945,750,000 713,753,612 75%
 الحديدة 447,795,000 372,040,922 83%
 عدن 241,137,000  167,403,251.73 69%
 حضرموت 79,722,000 49,620,667 62%
  أب 57,198,000 20,891,224 37%

  اإلجمــالي 2,985,300,000 2,195,911,043.73 74%

  

  المعاشات المصروفةمقارنة التقديرات مع 
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  احلاالت املستفيدة
عن العام  حالة) 1020(بزيادة قدرهاتعويض  )2360(م 2011لعامالتعويضات عدد حاالت  تبلغ

  .م2010عن عام  )%76(زيادة  الماضي بنسبة

 

 الفــرع  م2010عام  م2011عام الزيادة الزيادةنسبة 

 األمانة 641 1040 399  62%
 تعز 297 416 119 40%
 الحديدة 219 384 165 75%

 عدن 109 227 118 108%
 حضرموت 57 152  95 167%
  أب  17  141  124 729%

  اإلجمـالي  1340  2360 1020  76%

 
 

  %)146(حالة وبنسبة إنجاز للمخطط ) 2360( م2011لعام بلغ عدد حاالت التعويضات 
 

  مقارنة مع المخططحاالت التعويضات المصروفة 

المستفيدين  عدد المنفذ  نسبة اإلنجاز
 م2011

  الفـــــرع

 األمانة  821 1040 127%
 تعز  257 416 162%
 الحديدة  319 384 120%
 عدن  118 227 192%
 حضرموت  82 152 185%
  أب  18  141 783%
  اإلجمالي  1615  2360 146%

  
  حاالت التعویضات المصروفة مقارنة مع المخطط
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ــام   ــروفة لع ــات المص ــة التعويض ــت قيم ــال  )794,998,014.9(م 2011بلغ ــدرهاري ــادة ق  بزي

  ).%69(قدرها  م2010العام الماضي عن زيادةبنسبة  عن العام الماضي ريال) 323,928,986.26(

  م 2011 -م2010لعامي صروفة الم قيمة التعويضاتمقارنة 
نسبة 

  م2011التعويضات لعام   النقص/الـزيادة االنخفاض/النمو
  التعويضات

  م2010لعام 
  الفـــرع

 األمانة 348,106,105.15  533,370,361 185,264,255.85 53%
 تعز 55,400,741 90,584,562 35,183,821 64%
 الحدیدة 37,324,324 84,729,986 47,405,662 127%
 عدن  22,109,475.49  54,225,877.9 32,116,402.41 145%
 حضرموت 6,516,807 27,959,141 21,442,334 329%
  أب 1,611,576 4,128,087 2,516,511 156%
  اإلجمـالي 471,069,028.64 794,998,014.9 323,928,986.26 69%

  

 م2011انجاز للمخطط ريال بنسبة  )794,998,014.9(م 2011بلغت قيمة التعويضات المصروفة لعام 

  ).%104(قدرها 

  م2011لعام  التعويضات المصروفة قيمة

 الفــــرع م2011المخطط  م2011المنفذ حتى ديسمبر نسبة اإلنجاز
 األمانة 387,734,876  533,370,361 138%
 تعز 125,671,278 90,584,562 72%
 الحديدة 150,393,385 84,729,986 56%
 عدن 56,142,788  54,225,877.9 97%
 حضرموت 38,842,809 27,959,141 72%

  أب 4,039,638 4,128,087 102%
  اإلجمـــالي 762,824,774 794,998,014.9 104%

  
 

  مقارنة بالمخطط التعويضات المصروفة رسم توضيحي بقيمة
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  - :وذلك على النحو التالي )2360(حيث بلغت  م2011العام لتنوعت التعويضات المصروفة خال
  

  أنواع التعويضات المصروفة 

  التعویضنوع   األمانة  تعز  الحدیدة  عدن  حضرموت  أب  اإلجمالي  النسبة

 المغادرة النهائية 239 61 44 40  20 6 410 17%
 استقالة مؤمن عليه 216 83 44 43 42 55 483 20%
 هجرة المؤمن عليه 90 33 23 57 23 7 233 10%
 بلوغ سن الشيخوخة 88 62 60 17 14 16 257 11%
 الوفاة 10 11 12 4 6 1 44 2%
 العجز غير المهني 9  7 17 4 1 0 38 2%
  مصاريف الجنازة  73  51  41  23  14 12 214 9%

  مبالغ موردة بالخطاء  315 108  143  39  32 44 681 29%

100% 
  اإلجمالي 1040 416 384 227 152 141 2360

نصيب الفرع من  44% 18% 16% 10% 6% 6% -
  التعويضات

 
  

  
  

  م2011عام لالتعويضات نصيب الفروع من 

 

10%
16%

18%44%

6%
6%

عدن الحدیدة تعز األمانة حضرموت اب
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  الحاالت المستفيدة مقارنة مع الحاالت المخططة 
  

معدل 
 اإلجمالي اإلنجاز

 الحاالت المصروفة
 اإلجمالي

 الحاالت المخططة
  الفـــــــرع

 تعویضات  معاشات  تعویضات  معاشات
  األمانة  821  2002 2823 1040  1787 2827 100%

 تعز  257  2598 2855 416 2625 3041 107%

 الحدیدة  319  1367 1686 384 1315 1699 101%

 عدن  118  443 561 227 374 601 107%

 حضرموت  82  155 237 152 141 293 124%

  أب  18  98 116  141 85 226 195%

  اإلجمـالي  1615  6663 8278  2360  6327 8687 105%

  
  

  الحاالت المستفيدة مقارنة مع الحاالت المخططة

  
  

 م2011-م2000جدول يبين عدد المستفيدين بفروع المؤسسة 
  

 العـــام المستفيدينعدد   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%

األمانة عدن الحدیدة تعز حضرموت اب
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  م2011-م2000المستفيدين  بفروع المؤسسة عدد 

  
  

  م2011-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%

  
  م2011-م2000النفقات التأمينية  بفروع المؤسسة 

  
 

المستفیدینعدد

م2000
م2001
م2002
م2003
م2004
م2005
م2006
م2007
م2008
م2009
م2010
م2011

م2000
م2001
م2002
م2003
م2004
م2005
م2006
م2007
م2008
م2009
م2010
م2011
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 )121,019,402.97(ريال بزيادة قدرها )1,118,908,537.04(م2011بلغ إجمالي النفقات اإلدارية للعام 

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

 م2011-م2010مقارنة النفقات اإلدارية لعامي 
 

/ معدل النمو
النفقات اإلدارية لعام   التغيير  انخفاض

 م2011
النفقات اإلدارية لعام 

  م2010
  الفـــرع

  المركز الرئيسي 443,739,495.24 449,358,591.72 5,619,096.48 1%
  األمانة 196,766,838.87 255,477,527.33 58,710,688.46 30%
 تعز 99,051,312.19 113,345,084.74 14,293,772.55  14%
 الحديدة 70,190,614.52 81,850,215.16 11,659,600.64 17%
 عدن 84,495,343.09 96,599,084.03 12,103,740.94 14%
  حضرموت 55,698,481.25 65,531,286.80 9,832,805.55 18%
 أب 29,220,518.15 35,062,960.86 5,842,442.71 20%
  ذمار 18,726,530.76 21,683,786.40 2,957,255.64 16%
  اإلجمـالي 997,889,134.07  1,118,908,537.04  121,019,402.97 12%

 
  

  م2011مالنفقات اإلدارية ونسبتها من اإليرادات العامة عا
نسبة النفقات 
  من اإليرادات

النفقات اإلدارية لعام 
  الفـــرع  م2011اإليرادات العامة  م2011

  المركز الرئيسي 8,649,501,711.75 449,358,591.72 5%
  األمانة 9,474,403,746.77 255,477,527.33 3%
 تعز 1,852,014,783.49 113,345,084.74 6%
 الحديدة 1,112,071,134.12 81,850,215.16 7%
 عدن 1,808,691,289.97 96,599,084.03 5%

  حضرموت 618,415,031.06 65,531,286.80 11%
 أب 116,925,543.85 35,062,960.86 30%
  ذمار 39,394,608.17 21,683,786.40 55%

  اإلجمـــالي 23,671,417,849.18 1,118,908,537.04 5%

 

5  

  
  
  
 
 
  
  



م2011تقریر السنوي لعام ال  55 
 

  
  
  
  

  م2011- م2000النفقات اإلدارية  

 العــــــــام النفقات اإلدارية النمونسبة 

  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%

  
  
  

20002011 

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

النفقات االداریة
م2000
م2001
م2002
م2003
م2004
م2005
م2006
م2007
م2008
م2009
م2010
م2011
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عن العام بزيادة  ريال )84,408,862,179.76( م2011بلغ إجمالي التوظيفات االستثمارية النقدية لعام 

  . )%28(نموريال وبمعدل  )18,545,982,928.85(الماضي قدرها 

  
  م 2011- 2010مقارنة االحتياطي النقدي المستثمرلعامي

 
 البيــــــان  م2010 م2011  التغير  معدل النمو

  المساهمات 8,001,483,329.03 9,642,888,106.50 1,641,404,777.47 21%

قرض شركة  +قروض 207,563,412.88 308,594,826.26 101,031,413.38 49%
  الملح

  أذون الخزانة 13,503,832,509 30,307,379,247 16,803,546,738 124%

  سندات حكومية  44,150,000,000  44,150,000,000  0 0

  اإلجمـــــالي 65,862,879,250.91 84,408,862,179.76 18,545,982,928.85 28%

 

 
  م 2011- 2010مقارنة االحتياطي النقدي المستثمرلعامي
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 عدة مجاالت مالية وعقارية ومساهمات فـي الشـركات حيـث يمثـل    تتوزع استثمارات المؤسسة في 
  ).%10(ثم المساهمات  %)88(سندات حكوميةاالستثمار في 

  
 م2011جدول توزيع استثمارات المؤسسة لعام 

  البيــــــــان  المبلــــغ  النسبة  النسبة من العام

  

41% 30,307,379,247 
 
  أذون الخزانة

  بالريال) دوالريه( ودائع 0 - 
  السندات الحكومية  44,150,000,000 59% 
  إجمالي االستثمار المالي  74,457,379,247  - 88%

 
2%  6,000,000 

 
  )شركة الملح(قروض تجارية

  قروض موظفين 207,587,911.26  67% 

  قروض متقاعدين 95,006,915  31% 
  إجمـــالي القروض  308,594,826.26 - 0.4%
 

14% 
1,201,847,621.69  

 
  المستشفي السعودي األلماني

 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 
 للجمبري شركة البحر األحمر 20,400,000 0 
 شركة يمن موبايل 1,433,212,200 16% 
 )تعز( الحديث  المجمع الطبي 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% 
  شركة اوسان لالستثمار مشروع رويي صنعاء  804,166,000 9% 
  اإلسكان بذوي الدخل المحدود مشروع  2,595,300,738.11 30% 
  إجمـــالي المساھمات في الشركات  8,786,589,133.9 - 10%

 
23% 

194,158,395 
 

المبنى اإلداري واالستثماري بتعز 
 المبنى اإلداري واالستثماري بعدن  240,319,478.6 28% 
 المبنى اإلداري واالستثماري بالحديدة 150,634,936 18% 
  )أراضي حضرموت(مساهمات أخري   268,793,552 31% 
  )أراضية تعز االستثمارية(مساهمات أخري   2,392,611 0.28% 

  االستثمار العقاريإجمـــالي   856,298,972.6  - 1%
  اإلجمـــالي بالريال  84,408,862,179.76    100%
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2011 
  

 مجــــــال  م2011لعام  النسبة
    
إيرادات أذون الخزانة  4,985,444,094.51   
 عمالتفوارق + إيرادات ودائع دوالريه 0 

  إيرادات سندات حكومية  3,090,500,000 
 إجمــــالي 8,075,944,094.51 93%

  إيرادات القروض 5,384,410 

  إجمــــالي 5,384,410 0.07%

 -  
  مساهمة في شركة يمن موبايل 562,044,000 

 )بتعز( إيرادات المساهمة  3,320,000  
 )بالحديدة(إيرادات المساهمة  4,200,000 
  )عدن(إيرادات مساهمة   896,400  

  )ارضية عدن(ايرادات مساهمة   520,020  

  مشروع الرئيس الصالح  5,387,459.10 

  إيرادات رأسمالية  0 

  إجمالي إيرادات االستثمار  576,367,879.1 7%

  إيرادات إدارية 7,863,561.81 
  اإلجمـــــــالي 584,231,440.91 0.1%

  اإلجمـــــالي العام  8,665,559,945.42 100%

  
  

  م2011اإليرادات االستثمارية واإليرادات األخرى المحققة في العام 
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20112010 
  

بزيادة ريال  )8,665,559,945.42( م2011بلغت اإليرادات االستثمارية واإليرادات األخرى خالل العام 

  .العام الماضي نع )%49( نمو بمعدل )2,862,103,189.92(وقدرة 

  م2010مبالعام مقارنة 2011اإليرادات االستثمارية واإليرادات األخرى المحققة في العام 

  
  

 م2010عم مقارنة م2011اإليرادات االستثمارية واإليرادات االخري المحققة في العام 
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م2011 م2010

أذون الخزانة ودائع دوالریھ سندات حكومیة القروض
الشركة الیمنیة اللیبیة مساھمة في شركة یمن موبایل االیرادات االستثماریة إیرادات المساھمة بتعز
ایرادات المساھمة بالحدیدة ایرادات عدن ایرادات اداریة مشروع الرئیس الصالح
االجمالي

  البيـــــــان  م2010 م2011  التغیر  معدل النمو

  أذون الخزانة 1,193,871,553.23 4,985,444,094.51 3,791,572,541.28 318%

  فوارق عمالت+ ودائع دوالريه 515,913,871.44 0 515,913,871.44- -

  حكوميةإيرادات سندات   3,224,788,672.33  3,090,500,000 134,288,672.33- 4%-

  القروض 3,347,895 5,384,410 2,036,515 61%

 مساهمة في شركة يمن موبايل 663,832,500 562,044,000 101,788,500- 15%-

  إيرادات رأسمالية   2,712,955.31  0 2,712,955.31- -

  إيرادات إدارية 7,167,224.19 7,863,561.81 696,337.62 10%

  مشروع الرئيس الصالح 180,000,000 5,387,459.10 174,612,540.90-  97%-

ارضية (ايرادات مساهمة  0 520,020 520,020 0
 )عدن

 )بتعز(إيرادات المساهمة  5,520,000 3,320,000 2,200,000- 40%-

 )بالحدیدة(إيرادات المساهمة  4,200,000 4,200,000  0 0
  )عدن( إيرادات مساهمة  2,102,084  896,400 1,205,684- 57%-

  اإلجمـــالي 5,803,456,755.5 8,665,559,945.42  2,862,103,189.92 49%
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  م2011 -2000اإليرادات االستثمارية المحققة 

 العــــام اإليرادات االستثمارية  النمونسبة 
  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%

 
  م2011 -م2000اإليرادات االستثمارية المحققة 
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  اجلانب التشريعي والتنظيمي
 
م في مجلس الوزراء وإحالته إلى 91لسنة ) 26(متابعة إقرار التعديالت القانونية للقانون رقم  §

 .مجلس النواب 

§§                              
  

  
§§                            

    ::--  

§§                20112011        
          

  
§§    

  
§§  9494  
§§  101101  
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  م2010المدخل اليا  م2011المدخل اليا
رقم   الفــــرع

 رقم تأمیني اشتراكات منشآت رقم تأمیني اشتراكات منشآت  المحافظة

  10  المركز الرئيسي 98 91 0 19 11 0
 1101 المناطق+ فرع األمانة  57605 71050 2984 7059 10058 1303
 2101 فرع عدن 26319 33320 1946 1655 2146 57
 1301 فرع تعز 21930 46040 1560 1535 2508 42
 1901 الحديدة فرع 16742 39107 696 1403 2229 42
 1201 فرع حضرموت  13373  9525  1169  859  785  119
  1601  فرع أبين 0 0 0 0 0 0
  1501  فرع آب 1126 34 19 0 5 1
  2201  فرع ذمار  18  25  16  3  4  5

  اإلجمـــــالي 137211  199192  8390 12533  17746  1569

  

 
 أجهـزة تم إجراء التجارب الالزمة على نظام الربط بمشاركة المختصين من فرع األمانة علـى   •

ودقة تدفق البيانات بين النظامين  وتم التأكد من صحة األساسيةمنفصلة عن السيرفر والبيانات 

 ). اإلشعارات البنكية  –قرارات الربط الشهرية السدادات بأنواعه ( من خالل 

تم تنزيل النظام على جهاز السيرفر الرئيسي دون تفعيل حتى يتم االنتهاء من مراجعة البيانات  •

األمانـة الصـالحيات   األساسية لنظام الربط والتي تم ترحيلها آليا وإعطاء المختصين بفـرع  

والتدريب الالزم لمراجعة تلك البيانات وعند تأكد الفرع من صحة البيانات سيتم تفعيـل نظـام   

 .مبدئي لفرع األمانة ومن ثم يتم تعمية على بقية الفروع 

دراسة من قبل الفريق الموازي للخبير الدراسة التحليلية لنظام المنافع يتم المراجعة النهائية لل •

 .محمد الصياد وبالتواصل ايضا مع الخبير األستاذ 

تم توقيع عقد التصميم وتنفيذ نظام المنافع مع شركة يمن سوفت ولم يتم تحديد مده التنفيذ إال  •

بعد االنتهاء من الدراسة التحليلية الن بداية العمل للشركة يعتمد بشكل أساسي على الدراسـة  

 . م 2012ويتوقع االنتهاء نهاية عام 
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عقد لتنفيذ وتطبيق نظام األرشفة االلكترونية مع شركة أوبتما ولكن لم يتم تحديد مدة  تم توقيع •

التنفيذ إال بعد االنتهاء من توفير متطلبات تطبيق وتنفيذ النظام من أجهزة وفرق عمل من قبـل  

 .م 2012مع الشركة ونتوقع االنتهاء نهاية العام  المشاركةالمؤسسة 

لمؤسسة بتنفيذ المرحلة الثالثة وتم بالفعل المبادرة من قبل اإلدارة اإلشراف والمتابعة لفروع ا •

العامة للنظم وذلك من خالل السعي إلى البدء في تنفيذ المرحلة الثالثـة وبالشـكل الصـحيح    

والسليم من خالل إعداد آلية عمل مفصلة مدعومة بالوثائق والنماذج المصاحبة لكـل مراحـل   

قبل اإلدارات العامة وتم إحالتها إلى الفروع واإلدارات العامـة   العمل وتمت الموافقة عليها من

 .لدراستها وإبداء المالحظات والمقترحات عليها 

الربط الشبكي موجود لدى اإلدارة العامة للتخطيط وغير موجود لإلدارة العامـة لالشـتراكات    •

علـى لجنـه   بسبب عدم تنفيذ الدراسة التي تم رفعها من سابق أكثر من مره وتـم عرضـها   

 .للبت بالموافقة  والمزاداتالمناقصات 

 
 .إعداد شاشه إلغاء معاش بعد المراجعة -

  .إعداد شاشه تعويض بعد المراجعة -

  .تحديث شاشه المبالغ الموردة بالخطأ  -

 .أضافه شاشه التعديل قبل المراجعة  في نظام المنافع -

  . تحديث تقرير المتجاوزين -

 
  .أضافھ تقریر لنظام خدمھ الجمھور -

 .إعداد تقریر ببیانات المنشآت والمؤمن علیھم والمستبعدین بحسب المنشأة والفترة -

  .  م 2011-2009المنشأة والمؤمن علیھم وأجورھم لألعوام  تإعداد تقریر ببیانا -

  .معینھ إعداد تقاریر بحجم العمالة الخارجة خالل فتره  -

 .إعداد تقاریر بإجمالي مرتبات واشتراكات العمالة الداخلة والخارجة خالل فتره معینھ  -

 
 منح صالحیات  -

 .إلغاء صالحیات  -

 .أنشاء مستخدمین جدد -
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 .تغییر كلمات المرور  -

 .إیقاف مستخدمین  -

 .ارات العامة تتمثل بالنماذج المعدة لھذا الغرضویتم ذلك من خالل طلبات الفروع أو اإلد -

 
  .في موقع المؤسسة  م2010تنزيل كتاب التقرير السنوي لعام  •

وتنزيلها  dream weaverإعدادها ببرنامج وأخد النسخة االلكترونية  الستثمارات المؤسسة  •

 . بالموقع 

تنفيذ النسخ االحتياطي لقواعد البيانات وكذلك األنظمة يوميا ويتم جدولتها وحفظها في أمـاكن   •

  tape disk .مختلفة من ضمنه 

  .تنزيل إعالن المناقصات الخاص بنظام األرشفة ونظام المنافع  •

 .من مديونية الغرامات% 50إعفاء الشركات تنزيل اإلعالن الخاص ب •

 .بالموقع أوال بأولتحديث أسماء المشتركين  •

  .وتحسين نتائج الوصول إليه  Google متابعة نشر موقع المؤسسة في محرك البحث •

  .الرد على استفسارات المؤمن عليهم الموجودين داخل وخارج الجمهورية أوال بأول •

  .طباعة وتحديث أخبار المؤسسة بالموقع •

ونموذج شراء مدة سابقة الخاصة ) تأمينات 22(تسليم إشعارات السداد ونماذج طلب االشتراك  •

  .همبالمغتربين المشتركين عبر الموقع إلى إدارة المغتربين ليتم ربط اشتراكات

إيقاف التعامل مع األرقام التأمينية الممنوحة للهئيه وكذلك األرقام المدموجة وذلك في عمليـه   •

  .اإلدخال لالشتراكات أو صحف االشتراكات

  .التأميني معالجه شاشه مراجعه الرقم  •

  . إلغاء أرقام طلب للمؤمن عليهم بحسب طلب الفروع  •

  .أضافه أسماء المؤمن عليهم الغير موجودة في قاعدة البيانات  •

التأمينية بمشاركه المهندس طارق القبطي بحيث يكون  هتم تطوير نظام التحكم الخاص باال نظم •

  .أكثر أمان وحفاظا على أمنية قاعدة البيانات واإلنظمه 

طوير نظام الرقم التأميني بحيث يلبي جميع المتطلبات ويحد من تكرار تسجيل بيانات المـؤمن  ت •

 .عليهم المتشابهة

 .عمل التحديثات الالزمة لمكافحه الفيروسات عبر االنترنت  •
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  املوارد البشرية
 

•  
موظف موزعين على المركز الرئيسي والفروع يشكل  )433(بلغ عدد الموظفين في المؤسسة 

  .اإلناث  ) 82( مقابل  ) 351( الذكور منهم 

  

 
 

•  
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 التأهيل والتدريب
 

ولت المؤسسة التأهيل والتدريب لموظفيها بما يحقق رفع قدرتهم وكفاءتهم الوظيفية وبما يعود أ

برنامج تدريبي على المستويين  )24(التأميني حيث عقدت المؤسسةبالفائدة على المؤسسة والعمل 

الخارجي والداخلي في مختلف المجاالت التأمينية واإلدارية والحاسوب واللغة االنجليزية وخدمة 

 - :موظف  )183(الجمهور شارك فيها 

 
.  بالمملكة العربیة السعودیةزيارة وفد المؤسسة الى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  

 
موظف في المركز ) 182(برنامج في مجاالت مختلفة استهدفت  )23(بلغت عدد البرامج التدريبية 

  .والفروع
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الخارجیةالدورات
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2011 

       

     
1  زيارة وفد المؤسسة الى المؤسسة العامة

  -  3  المملكة العربیة السعودیة  بالمملكة العربیة السعودیةللتأمينات االجتماعية 

  -  3    اإلجمــــــــالي  
     

  4  6  مركز التدریب  مجال اللغة االنجلیزیة دورة في  1
  0  5  )مركز خبراء التدریب  (معھد محلي   الحسابات الختامیةدورة في مجال   2
  0  5  مركز التدریب  نظام المنافع اآلليدورة في مجال   3
  1  2 )مركز القادة للتطویر (معھد محلي   تیجي التخطیط االسترادورة في مجال   4
  4  15  )اب  –عدن  –حضرموت (الفروع   الرقابة الداخلیة دورة في مجال   5
  0  1  )قرطبة للتدریب (معھد محلي   الملتقي الرابع للموارد البشریة  6
  0  5  األمانةفرع   نظام المنافع اآلليدورة في مجال   7
  0  1  )القادة للتطویرالمركز (معھد محلي   خدمة العمالءدورة في مجال   8
  4  7  مركز التدریب  كتابة التقاریر دورة في مجال  9

  0  2  )مركز المحیط التدریب  (معھد محلي   السكرتاریة  دورة في مجال  10
  2  6  مركز التدریب  مھارات القیادة في مجالتدریبیة دورة   11
  0  4  )خبراء التدریب مركز (معھد محلي  لسكرتاریة الحدیثة في مجاالتدریبیة دورة   12
  2  4  مركز التدریب ساسیات اللغة االنجلیزیة دورة في مجاأل  13
  2  7  مركز التدریب  إعداد و كتابة التقاریردورة في مجال   14
  3  6  مركز التدریب   فن االتصال والتأثیر على اآلخرین  دورة في مجال   15
  3  7  مركز التدریب  توظیف الوقتدورة في مجال   16
إحكام وقواعد التأمین على المشمولین دورة في مجال   17

  5  10  مركز التدریب  بقانون التأمینات االجتماعیة 
  5  8  مركز التدریب   إعداد وكتابة التقاریر دورة في مجال   18
  5  8  لتدریب مركز ا  تبسیط اإلجراءات للمؤمن علیھم دورة في مجال   19
  6  5  مركز التدریب   إعداد و كتابة التقاریردورة في مجال   20
  6  6  مركز التدریب  فن االتصال  دورة في مجال  21
  1  5  مركز التدریب  اللغة االنجلیزیة  دورة في مجال  22
االشتراكات واحتساب المنافع التأمینیة  دورة في مجال  23

  بین صنادیق التقاعد
  0  4  مكتب سیئون 

  53  129    اإلجمالي  
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    رقم الهاتف  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 مللنظاإلدارة العامة 
450193  

  
448872  

  -  445838 اإلدارة العامة للتدريب والدراسات التأمينية

      اإلدارة العامة للفروع 
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  رقم الفاكس  رقم الهاتف  البيان

  حدة جولة التأمينات/ فرع األمانة 

  المنطقة األولى

  

  المنطقة الثانية

448853  

448843  
206870  

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/ فرع دمار

القنصلية  –السفارة اليمنية  ،جدة  - مكتب رئيس اجلالية - خارج اليمن  اململكة العربية السعودية   الرياض
   13شباك  –اليمنية 
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