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رؤيتـنــــــــــــــــــــــــا:

تقدمي خدمات ومنافع تاأمينية م�شتدامة، وم�ارد منماه بكفاءة عالية.

رسالتنـــــــــــــــــــــا: 

التاأمني على م�ظفي اجلهاز االإداري للدولة والقطاعني العام واملختلط من خماطر ال�شيخ�خة والعجز وال�فاة واإ�شابة 
العمل واالأمرا�ض املهنية، والعمل على ا�شتدامة النظام التاأميني من خالل اال�شتثمار االأمثل للم�ارد.

أهدافنـــــــــــــــــــا:

	 ت�فري احلماية االجتماعية للعاملني املعينني على وظائف دائمة واأفراد اأ�شرهم وتاأمينهم من خماطر ال�شيخ�خة
والعجز وال�فاة واإ�شابات العمل واالأمرا�ض املهنية وحت�شني امل�شت�ى املعي�شي للمتقاعدين واأ�شرهم.

	.تط�ير طرق تقدمي اخلدمات التاأمينية للم�شتفيدين واملحافظة على ا�شتدامة املركز املايل ل�شندوق الهيئة

	.احلفاظ على القيمة احلقيقية لالأم�ال وامل�شاهمة يف التنمية االقت�شادية واالجتماعية
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أعضاء مجلس إدارة الهيئة:

رئي�ضًاوزير اخلدمة املدنية والتاأمينات
ع�ضواًوزير املالية

ع�ضواًوزير التخطيط والتعاون الدويل 

ع�ضواًوزير التجارة وال�شناعة

ع�ضواًحمافظ البنك املركزي

ع�ضواًرئي�س الهيئة

اختصاصات مجلس اإلدارة:

النقدية  ال�شي�لة  1991م”حتديد  ل�شنة   )25( رقم  واملعا�شات  التاأمينات  قان�ن  من   )96( رقم  واملادة   )66( رقم  للمادة  وفقًا  املجل�ض  يت�لى 
امل�ازنة  وم�شروع  اأم�اله،  لفائ�ض  اال�شتثمارية  وال�شيا�شة  املالية  اخلطة  اعتماد  وكذا  ال�شندوق،  التزامات  مل�اجهة  بها  االحتفاظ  ال�اجب 
التقديرية، واحل�شاب اخلتامي، وامل�شادقة على القرارات والل�ائح املتعلقة ب�شئ�ن ال�شندوق، وحتديد طرق ا�شتثمار اأم�ال الهيئة يف امل�شاريع 

اال�شتثمارية ذات العائد االقت�شادي، والبت النهائي يف املناق�شات والعرو�ض اخلا�شة بهذه امل�شاريع”.

أبرز القرارات خالل العام:

عقد املجل�ض عدداً من االجتماعات واتخذ العديد من القرارات اأبرزها:

 الهيئة بالعمل على تاليف املالحظات 	 اإدارة  للرقابة واملحا�شبة، وتكليف  املركزي  املعد من قبل اجلهاز  2012م،  للهيئة لعام  املالية  الق�ائم  اإقرار 
ال�اردة يف التقرير االإداري وو�شع االآليات والربامج املنا�شبة للتغلب عليها بالتعاون مع فريق اجلهاز.

 حت�يل مبلغ )100( ملي�ن دوالر من ح�شاب الهيئة للبنك املركزي بالدوالر  اإلى �شندات حك�مية بالريال مع التزام وزارة املالية مبا يلي:	

حت�يل اال�شتحقاق وع�ائده اإلى ح�شاب الهيئة بالدوالر من تاريخ ا�شتحقاقها حتى ا�شتيفاء املبلغ الذي مت حت�يله.	 

التزام وزارة املالية يف حالة ارتفاع �شعر ال�شرف للدوالر باإعادة املبلغ كاماًل بالدوالر اإلى ح�شاب الهيئة.	 

 التفاو�ض مع �شركة ح�شرم�ت للطاقة الكهربائية وفقًا الأ�ش�ض امل�شاهمة التي مت مب�جبها دفع ح�شة الهيئة على اأن ت�شتكمل االإجراءات القان�نية 	
لت�شجيل ال�شركة وت�ريد اأرباح الهيئة من تاريخ امل�شاهمة عام 2010م.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة:

�ُلُه َوامْلُ�ؤِْمُن�َن} S)�ش�رة الت�بة: 105( ُ َعَمَلُكْم َوَر�شُ ى اللهَّ قال الل �شبحانه وتعالى: {َوُقِل اْعَمُل�ا َف�َشرَيَ
وم�شنية  مرهقة  تبعاته  اأن  ومبا  وحديثًا  قدميًا  االإن�شان  وطبيعة  الك�ن  �شنن  من  �شنة  االختالف  اأن  مبا 
لبني الب�شر اأنف�شهم فاإن اأمدها الزمني ينتهي دائما بتحكيم العقل وبحث ما يجمع وال يفرق، وجتاهل كل 
ما ي�ؤدي اإلى االختالف وال�شتات لتبقى كل امل�شائل اخلالفية حمل نقا�ض وتداول، يتم تبني كل ما يخدم 
امل�شلحة العامة وجتاهل ما �ش�اه، والإنهاء ما يعانيه وطننا احلبيب من مرحلة �شعبة ات�شمت بال�شراعات 
جميع  اجته  لليمنيني  املعي�شي  االقت�شادي  اجلانب  على  ذلك  واأثر  واالجتماعية  ال�شيا�شية  والنزاعات 
االإخ�ة الفرقاء اإلى طاولة م�ؤمتر احل�ار ال�طني ال�شامل بتاريخ 2013/3/18م كخط�ة ح�شارية لي�شت 
بغريبة على جمتمع احلكمة واالإميان، اإلى ذلك جاء اتفاق ال�شلم وال�شراكة ال�طنية بتاريخ 2014/9/21م 

تاأكيدا على اإ�شرار اليمنيني انتهاج احل�ار وال�شلم واالتفاق حلل جميع اخلالفات.
اخليارات  كل  مقدمة  يف  الكفاءات  حك�مة  تاأتي  م�شب�ق  غري  ع�شري  وحق�قي  �شيا�شي  خما�ض  وبعد 

احل�شارية والدميقراطية كاأداة وطنية حم�شة وقا�شم م�شرتك بني كل االأطراف يتم من خاللها م�اجهة كافة التحديات يف تنفيذ خمرجات م�ؤمتر احل�ار 
ال�طني ال�شامل وبن�د اتفاق ال�شلم وال�شراكة ال�طنية كمحددات وم�جهات عامة لالأداء احلك�مي لتجاوز اأخطر مرحلة مير بها اليمن.

وملا متثله الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�شات كاأحد اأهم اأركان ال�شلم االجتماعي مبا حتمله من روؤية ور�شالة جمتمعية عظيمة نظراً حلجم وطبيعة جمه�ر 
املنتفعني من املتقاعدين وامل�ؤمن عليهم وانطالقًا من اإمياننا املطلق باأن االإن�شان اليمني ي�شتحق الكثري من االهتمام والرعاية كما يجب يف كل مناحي احلياة 
فاإننا نحمل الكثري من االأفكار والروؤى لالرتقاء بالعمل التاأميني �شيتم تداولها مع اجلميع �ش�اء من قيادة الهيئة اأو املهتمني اأو املتخ�ش�شني يف ال�شاأن التاأميني، 
اأي�شًا نحن م�شتعدون لتداول كافة االأفكار من اأي جهة اأو �شخ�ض ت�ؤدي اإلى ذات الغاية فامل�شئ�لية جماعية تكاملية تتطلب ت�شافر كل اجله�د نظرا ملا ميثله 
�شندوق الهيئة كاأحد اأهم الع�امل االقت�شادية يف حتقيق التنمية ال�شاملة، ياأتي ذلك من خالل ت�جيه اأم�اله وا�شتثمارها يف م�شاريع تنم�ية اإ�شرتاتيجية 

مبا ي�شمن تعزيز وحتقيق ع�ائد جمدية تعزز املركز املايل لل�شندوق ومتكنه من حتقيق الهدف الذي اأن�شئ من اأجله.
التاأميني مروراً  والن�شاط  وال�شكانية  امل�ؤ�شرات االقت�شادية   ابتداء من  2014م  لعام  للهيئة  ال�شن�ي  التقرير  التي ت�شمنتها �شفحات  البيانات  اإلى مفردات  وبالنظر 
باجلانب اال�شتثماري بكل اأن�اعه الأم�ال ال�شندوق و�ش�اًل اإلى اال�شرتاكات التاأمينية كما ن�ض عليها ونظم حت�شيلها قان�ن التاأمينات رقم )25( ل�شنة1991م، اإجمااًل 
اإلى التقاعد حيث  اإلى اجلم�د يف حت�شيل امل�ارد والع�ائد وندرة الفر�ض اال�شتثمارية الأم�ال ال�شندوق يقابله االرتفاع يف عدد املحالني  فاإننا جند بطئًا  يقرتب 

بلغ عدد حاالت التقاعد حتى العام 2014م )119٫697( متقاعداً وبتكلفة �شن�ية اإجمالية بلغت )58٫855( مليار ريال اإ�شافة اإلى تكلفة املنافع التاأمينية االأخرى.
ومبالم�شة الفج�ة الكبرية بني النفقات التاأمينية واالإيرادات لل�شندوق مبختلف ج�انبها فاإن ذلك يدع� بحتمية ال حتتمل التخاذل اأو الرتدد يف ال�شعي 
اجلاد اإلى اإعادة �شياغة بع�ض الن�ش��ض القان�نية لقان�ن التاأمينات واإعادة النظر يف ال�شيا�شات القائمة مبا ي�شمن حماية ال�شندوق، كذلك البحث اجلاد 
عن فر�ض ا�شتثمارية جمدية اقت�شاديًا ميكن من خاللها تعزيز املركز املايل لل�شندوق وتدعيم قدرته على اال�شتمرار وال�فاء بالتزاماته جتاه املنتفعني من 

اخلدمة التاأمينية، كذلك معاجلة كافة االختالالت الفنية و املالية واالإدارية التي تعاين منها الهيئة.
اأخرياً ما يجدر االإ�شادة به يف هذا ال�شياق ه� انتظام �شرف املعا�شات التقاعدية دون تاأخري برغم ما يرافق االأداء من خماطر وكذلك انتظام �شدور التقرير 
ال�شن�ي الأن�شطة الهيئة يف م�عده والذي يظهر بجالء اإدراك القائمني على الهيئة بامل�شئ�لية الكبرية التي تقع على ع�اتقهم وبطبيعة وخ�ش��شية الفئة 

التي يتعامل�ن ويعمل�ن من اأجلها فلهم كل ال�شكر والتقدير وناأمل يف امل�شتقبل اأن ت�شاعف اجله�د من قبل جميع العاملني يف الهيئة.
حفظ الل اليمن من كل مكروه

و�شدد خطى اجلميع لبنائه وا�شتقراره

أ.د. أحمد محمد الشامي

وزير الخدمة املدنية والتأمينات

رئيس مجـلس اإلدارة
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:J
ي�شرين  العام،  خالل  الهيئة  ن�شاط  نتائج  عن  االإف�شاح  طرق  اإحدى  ال�شن�ية  التقارير  باعتبار 
اأبرز االأن�شطة التي مت  اأن اأ�شع بني يدي القارئ الكرمي هذا التقرير الذي يحت�ي ملخ�شًا عن 
اإلى ت�عية تاأمينية. تت�شمن التعريف بجزء مهم من الدرا�شات التي يجب  اإجنازها باالإ�شافة 
القيام بها للتاأكد من املركز املايل ل�شناديق التاأمينات ملعرفة مدى ت�ازن النفقات مع االإيرادات 

واحلل�ل املقرتحة للحفاظ على ق�ة املركز املايل وهي الدار�شة االإكت�ارية.
وقد احت�ى التقرير يف اجلزء االأول خال�شة لنتائج ن�شاط الهيئة باالأرقام، باالإ�شافة اإلى بع�ض 
القيام به وباالأخ�ض يف جمال  الذي مت  االإداري  والن�شاط  املرتبطة بطبيعة ن�شاطها  املعل�مات 

امل�ارد الب�شرية. 
واأما اجلزء الثاين فقد مت احلديث عن نتائج الن�شاط التاأميني الذي يعترب اأبرز مهام الهيئة يف رعاية املتقاعدين واأ�شرهم. 

اأما اجلزء الثالث فقد مت احلديث عن نتائج ا�شتثمار ف�ائ�ض اأم�ال الهيئة يف العديد من املجاالت رغم الظروف التي متر بها البالد والع�ائد 
التي مت حت�شيلها. 

اجلزء الرابع واالأخري فقد ت�شمن اجلداول االإح�شائية لنتائج ن�شاط الهيئة وقائمة املركز املايل وبع�ض املعل�مات التي تهم القارئ.
اأن�شطة الهيئة وتقدمي  اإدارة  اإدارة الهيئة وكافة م�ظفيها على اجله�د املخل�شة التي يبذل�نها يف  اأ�شكر جمل�ض  اأن  اإال  وال ي�شعني يف االأخري 

خدماتها للم�ؤمن عليهم واملتقاعدين واأ�شرهم.
كما اأنتهز هذه الفر�شة الأدع� كافة قيادات وم�ظفي الدولة للتعاون مع م�ظفي الهيئة يف حت�شيل اال�شرتاكات التاأمينية يف م�اعيدها والتاأكد 
من قيام جهات عمل امل�ؤمن عليهم بت�ريد تلك اال�شرتاكات اإلى ح�شابات الهيئة ب�ش�رة منتظمة ك�نها متثل مدخرات جلميع امل�ؤمن عليهم 
واملتقاعدين واأ�شرهم واحلر�ض على ت�ريدها وم�افاة الهيئة ببيانات امل�ؤمن عليهم واملتقاعدين واأ�شرهم التي متثل اأهم متطلبات ح�ش�لهم 
على املنافع التاأمينية ب�ش�رة �شريعة ودائمة. كما اأطالب احلك�مة ممثلة ب�زارة املالية والبنك املركزي بال�شماح للهيئة باال�شتثمار يف اأذون 
اخلزانة اأ�ش�ة مب�ؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي نظراً الأن حرمانها منها منذ العام 2009م اأدى اإلى خ�شارة الهيئة الأكرث من )100( مليار ريال ك�ن 
الفارق كبرياً بني الفائدة منها )15%( وفائدة ال�شندات احلك�مية البالغة )10%(. مع العلم باأن الهيئة تق�م بتحمل عبء ح�ايل ع�شرة اآالف 

وظيفة �شن�يًا عن اخلزانة العامة للدولة نتاج اإحالة من بلغ�ا اأحد اأجلي التقاعد.

والل امل�فق،،،     

د. عيل محمد الشعور

رئيس الهيئة
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املؤرشات االقتصادية و السكانية للجمهورية - مؤرشات نشاط الهيئة

جدول رقم )1( يبني اأهم امل�ؤ�شرات االقت�شادية وال�شكانية للجمه�رية - امل�ؤ�شرات اخلا�شة بن�شاط الهيئة خالل العامني2013، 2014م:
البيـــــــــــــــان عام 2014معام 2013م 

امل�ؤ�شــــرات 
االقت�شادية 
وال�شكانيـة  
للجمه�رية 

7٫459٫6997٫308٫532الناجت املحلي االإجمايل ب�شعر ال�ش�ق اجلاري )مباليني الرياالت(
2.03-8.50معدالت النم� للناجت املحلى االإجمايل ب�شعر ال�ش�ق اجلاري )%(

)Dec 2008=100( 8.1410.37معدل الت�شخم الأ�شعار امل�شتهلك
25٫23525٫956اإجمايل ال�شكان املقيمني )باالألف(

276٫117261٫042مت��شط ن�شيب الفرد من الناجت الق�مي االإجمايل )بالريال اليمني(
1٫2851٫215مت��شط ن�شيب الفرد من الناجت الق�مي االإجمايل )بالدوالر االأمريكي(

اأهـــــــــم 
امل�ؤ�شــرات 
اخلا�شــــة 
بن�شــــاط 
الهيـئـــة

589٫806619٫763عدد امل�ؤمن عليهم
116٫478119٫697اإجمايل عدد املتقاعدين الرتاكمي نهاية العام
5٫2524٫131عدد احلاالت التقاعدية اجلديدة خالل العام

3410عدد املمن�حني مكافاأة نهاية اخلدمة
6245عدد حاالت اإ�شابات العمل

1٫4791٫555عدد حاالت التجهيز والتكفني
10538عدد حاالت تبادل االحتياطي

2235عدد حاالت منح الزواج
6٫2634٫386عدد املمن�حني قرو�ض ا�شتبدال
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64٫12264٫138اإجمايل اإيرادات اال�شتثمارات )باملاليني(

8٫76218٫305اإجمايل اإيرادات اأخرى )باملاليني(
54٫56259٫075اإجمايل النفقات التاأمينية )مباليني الرياالت(
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4٫0903٫464اإجمايل النفقات االإدارية  )باملاليني(
19.7519.31ن�شبة االإعالة التاأمينية يف الهيئة  عدد املتقاعدين الرتاكمي/ عدد امل�ؤمن عليهم])%(

املصدر : كتاب اإلحصاء السنوي 2013م- الجهاز املركزي لإلحصاء، الحسابات الختامية 2013م، 2014م.

)مالحظة : اللون األزرق بيانات تم تعديلها من إدارة القروض بالشئون املالية،

                       اللون األحمر بيانات تم تعديلها من اإلدارة العامة لالستثامر.
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النشـــــــــــاط اإلداري

اأ�شا�شية يف العمل ويظهر هذا الن�شاط ب�ج�د م�ارد ب�شرية ل�شغل امل�شت�يات االإدارية بح�شب ال�ظائف املحددة. حيث  بلغ  الن�شاط االإداري ميثل ركيزة 

عدد م�ظفي الهيئة يف عام 2014م )975( م�ظفًا يف املركز الرئي�شي للهيئة وفروعها يف املحافظات، ن�شبة امل�ظفني الذك�ر منهم )82.05%( ون�شبة االإناث 

)17.95%(. مقارنة بالعام 2013م بلغ عدد امل�ظفني)1٫048( م�ظفًا، ن�شبة الذك�ر منهم )82.35%( ون�شبة االإناث )%17.65(.

ن�شبة  املاج�شتري  على  واحلا�شلني   ،)%0.30( الدكت�راه  على  احلا�شلني  ن�شبة  كالتايل:  العلمي  امل�ؤهل  بح�شب  للم�ظفني  الن�شب  بلغت  2014م  العام  خالل 

ن�شبة  العامة  الثان�ية  على  واحلا�شلني   ،)%35.18( البكال�ري��ض  على  احلا�شلني  ون�شبة   ،)%0.82( العايل  الدبل�م  على  احلا�شلني  ون�شبة   ،)%1.13(

)29.33%(، ون�شبة احلا�شلني على دبل�م مت��شط بعد الثان�ية )8.21%(، واإجمااًل للم�ؤهالت االأدنى من الثان�ية العامة بلغت الن�شبة )%25.03(.

•   تكرمي امل�ظفني : 
تهتم الهيئة بكادرها ال�ظيفي باعتباره من اأهم م�اردها ومرتكزاتها من خالل تقدمي حزمة من احل�افز املعن�ية واملادية للرقي باأداء م�ظفيها، ومن تلك 

احل�افز التكرمي ال�شن�ي للمربزين حيث مت تكرمي  عدد )82( م�ظفًا1 لهذا العام من املركز الرئي�شي والفروع وذلك يف احلفل املقام مبنا�شبة ي�م العمال 

العاملي - االأول من ماي� - بح�ش�ر وزير اخلدمة املدنية والتاأمينات – رئي�ض جمل�ض االإدارة، وكذا تكرمي املحالني للتقاعد من م�ظفي الهيئة اعرتافًا مبا بذل�ه 

خالل حياتهم العملية، والذي اأ�شفى اإح�شا�ض لديهم مبكانة وتقدير امل�ظف املحال للتقاعد لدى قيادة وم�ظفي الهيئة.

1 ملحق بأسامء املوظفني املكرمني خالل العام نهاية التقرير .
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1 ملحق بأسامء املوظفني املكرمني خالل العام نهاية التقرير .

اأ�ضمـــــاء املكــرمني من امل�ظفني املحـــالني للتقــــاعد:
املركز الرئي�شيحلمي حممد عبد الل ال�شليلى. 1
املركز الرئي�شيرا�شد احمد حممد اجلرادى. 2
املركز الرئي�شيعبد الل حم�د عبد الل اجلندارى. 3
املركز الرئي�شيف�شل يحيى من�ش�ر ن�شر. 4
املركز الرئي�شيحممد حممد احمد ب�شر. 5
املركز الرئي�شييحيى حممد عبده القلي�شى. 6
اأمانة العا�شمةنبيل ح�شني ح�شن الفقيه. 7
�شنعاءحممد على ح�شن اجل�رى. 8
�شنعاءعبدالرحمن حممد ح�شني اجلندبى. 9
عـدن�شل�ى احمد حممد غالب. 10
عـدن�شفيقه �شعيد �شيف مغارف. 11
عـدنعلى عبده احمد جبل. 12
عـدنهناء على احمد املداح. 13
حلججمال نا�شر حمم�د لق�ر. 14
حلجعلى ردمان يحيى عطريى. 15
حلجعيا�ض عبده �شامل الزريقى. 16
اإبا�شماعيل حممد يحيى قا�شم. 17
اإبعبدالرحمن قا�شم يحيى ال�ش�يطر. 18
اأبنياني�شه �شامل حممد احلجيجى. 19
حجة�شعد يحيى هادى الظفريى. 20
ماأربعلى حممد حممد املغربى. 21
ال�شالععبداجلبار عبده على الرحامى. 22

•   التدوير ال�ظيفي :
ا�شتناداً اإلى قان�ن التدوير ال�ظيفي رقم )31(ل�شنة 2009م والئحته التنفيذية رقم )214( ل�شنة 2012م مت اإجراء تدوير وظيفي جزئي يف املركز الرئي�شي وفرعي 

االأمانة و�شنعاء لعدد )127( م�ظفًا بقرار اإداري رقم )14( ل�شنة 2014م بهدف جتديد طاقات امل�ظفني واإك�شابهم خربات جديدة مبا يخدم امل�شلحة العامة.

•   التدريب وامل�شاركات : 
الدورات التدريبية )داخلية - خارجية(	 

تعمل الهيئة على رفع قدرات م�ظفيها باإحلاقهم بدورات تدريبية متن�عة لتح�شني م�شت�ى اأدائهم للقيام ب�اجباتهم ال�ظيفية ب�ش�رة اأف�شل ما ينعك�ض 

اإيجابيًا على تقدمي اأف�شل اخلدمات للجمه�ر حيث عملت الهيئة على ت�فري التدريب خارجيًا وداخليًا:
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جدول رقم )2( ي��شح الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية خالل العام 2014م:

الفــــرتة امل�شــــــــــــــــــــــاركنياملكــــــــانا�ضم الدورة م

دولة البحــــرينالتحليل املايل يف �شركات التاأمني1 9-11 يـــ�نـــــــي�مدير اإدارة التعاون الدويل	

املركز الرئي�شي – �شنعاءالت�شكني ال�ظيفي2 29 ن�فمـــربم�ظفي القطاع الفني )18 متدربًا(	  -24

اململكة االأردنيةا�شتثمارات ال�شمان االجتماعي3
 وكيل الهيئة للقطاع املايل واالإداري 	

 مدير عام اال�شتثمار	
9-11 دي�شمــــــرب

•   امل�شاركات اخلارجية :
ل يقت�شر اهتمام الهيئة يف تط�ير اأداء م�ظفيها على جانب التدريب بل يتعدى ذلك اإلى امل�شاركات اخلارجية االإقليمية والدولية لنقل جتارب وخربات 

االآخرين مبا يع�د بالفائدة على اأداء الهيئة وامل�شاركني:

جدول رقم )3( ي��شح امل�شاركات اخلارجية خالل العام 2014م:

الفــــرتة امل�شــــــــــــــــــــــاركنياملكــــــــانا�شم امل�شاركةم

احلماية 1 يف  النظر  اإعادة  االإقليمية  الندوة 
اململكة االأردنيةاالجتماعية يف عامل عربي متغري 13-15 مـــــايومدير عام التخطيط واالإح�شاء	

دولة قــــــطراملهرجان اخلليجي الرابع للعمل االجتماعي 2 12- 16 ن�فمربوكيل الهيئة لقطاع الت�ش�يات واملعا�شات	

•   املراجعة الداخلية :
تنفيذاً ملا ه� مقرر يف اخلطة ال�شن�ية لالإدارة العامة للمراجعة الداخلية قامت االإدارة بت�شكيل فرق ميدانية لفح�ض ومراجعة اأعمال االإدارات العامة باملركز 
وفروع الهيئة للتاأكد من االلتزام بالق�انني والل�ائح املنظمة الأعمال الهيئة ورفع التقارير عن �شري االأن�شطة املختلفة يف املركز الرئي�شي والفروع لقيادة الهيئة 

والذي بدورها اأ�شدرت الت�جيهات بتاليف املالحظات ال�اردة يف التقارير.

اإ�شافة اإلى ذلك تق�م االإدارة العامة مبتابعة تنفيذ تلك الت�جيهات، والت�ا�شل مع اإدارات املراجعة بالفروع من خالل التقارير وتزويدها بالت�جيهات الالزمة 
لتفادي االأخطاء م�شتقباًل.

•   النظـــــــــام االآيل :
ا�شتكمااًل مل�شروع اأمتتة اأعمال الهيئة يف املركز الرئي�شي والفروع قامت االإدارة العامة للحا�شب االآيل خالل العام 2014م باالأعمال:

اإدخال تقنية الربط ال�شبكي عرب االنرتنت للمركز الرئي�شي والفروع.	 
ربط فروع الهيئة )االأمانة - �شنعاء - عمران - عدن( �شبكيًا باملركز الرئي�شي عرب االنرتنت.	 
نقل بيانات م�ظفي وزارة الرتبية والتعليم وربط اال�شرتاكات التاأمينية حتى 31 دي�شمرب وبع�ض اجلهات.	 
نقل ومطابقة بيانات املتقاعدين اإلى الف�شل الرابع 2014م.	 



13
التقــريـر
ال�سنوي
2 0 1 4

جدول رقم )2( ي��شح الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية خالل العام 2014م:

الفــــرتة امل�شــــــــــــــــــــــاركنياملكــــــــانا�ضم الدورة م

دولة البحــــرينالتحليل املايل يف �شركات التاأمني1 9-11 يـــ�نـــــــي�مدير اإدارة التعاون الدويل	

املركز الرئي�شي – �شنعاءالت�شكني ال�ظيفي2 29 ن�فمـــربم�ظفي القطاع الفني )18 متدربًا(	  -24

اململكة االأردنيةا�شتثمارات ال�شمان االجتماعي3
 وكيل الهيئة للقطاع املايل واالإداري 	

 مدير عام اال�شتثمار	
9-11 دي�شمــــــرب

•   امل�شاركات اخلارجية :
ل يقت�شر اهتمام الهيئة يف تط�ير اأداء م�ظفيها على جانب التدريب بل يتعدى ذلك اإلى امل�شاركات اخلارجية االإقليمية والدولية لنقل جتارب وخربات 

االآخرين مبا يع�د بالفائدة على اأداء الهيئة وامل�شاركني:

جدول رقم )3( ي��شح امل�شاركات اخلارجية خالل العام 2014م:

الفــــرتة امل�شــــــــــــــــــــــاركنياملكــــــــانا�شم امل�شاركةم

احلماية 1 يف  النظر  اإعادة  االإقليمية  الندوة 
اململكة االأردنيةاالجتماعية يف عامل عربي متغري 13-15 مـــــايومدير عام التخطيط واالإح�شاء	

دولة قــــــطراملهرجان اخلليجي الرابع للعمل االجتماعي 2 12- 16 ن�فمربوكيل الهيئة لقطاع الت�ش�يات واملعا�شات	

•   املراجعة الداخلية :
تنفيذاً ملا ه� مقرر يف اخلطة ال�شن�ية لالإدارة العامة للمراجعة الداخلية قامت االإدارة بت�شكيل فرق ميدانية لفح�ض ومراجعة اأعمال االإدارات العامة باملركز 
وفروع الهيئة للتاأكد من االلتزام بالق�انني والل�ائح املنظمة الأعمال الهيئة ورفع التقارير عن �شري االأن�شطة املختلفة يف املركز الرئي�شي والفروع لقيادة الهيئة 

والذي بدورها اأ�شدرت الت�جيهات بتاليف املالحظات ال�اردة يف التقارير.

اإ�شافة اإلى ذلك تق�م االإدارة العامة مبتابعة تنفيذ تلك الت�جيهات، والت�ا�شل مع اإدارات املراجعة بالفروع من خالل التقارير وتزويدها بالت�جيهات الالزمة 
لتفادي االأخطاء م�شتقباًل.

•   النظـــــــــام االآيل :
ا�شتكمااًل مل�شروع اأمتتة اأعمال الهيئة يف املركز الرئي�شي والفروع قامت االإدارة العامة للحا�شب االآيل خالل العام 2014م باالأعمال:

اإدخال تقنية الربط ال�شبكي عرب االنرتنت للمركز الرئي�شي والفروع.	 
ربط فروع الهيئة )االأمانة - �شنعاء - عمران - عدن( �شبكيًا باملركز الرئي�شي عرب االنرتنت.	 
نقل بيانات م�ظفي وزارة الرتبية والتعليم وربط اال�شرتاكات التاأمينية حتى 31 دي�شمرب وبع�ض اجلهات.	 
نقل ومطابقة بيانات املتقاعدين اإلى الف�شل الرابع 2014م.	 

تنفيذ نظام االإخالءات الفنية باملركز )االإدارة العامة لال�شتحقاقات(. 	 
تعديل وتط�ير االأنظمة )املعا�شات - اال�شرتاكات - متابعة التح�شيل(.	 
بناء نظام خدمة اجلمه�ر من حتليل وت�شميم وبرجمة.	 
منح اأرقام تاأمينية جلميع فروع الهيئة لعدد )69٫376( حالة.	 

•   التــ�عية التاأمينيـــة:
بهدف ن�شر ال�عي التاأميني بني اأكرب عدد من �شرائح املجتمع عمدت الهيئة اإلى تن�يع و�شائل الت�ا�شل مع اجلمه�ر بق�شد خلق ثقافة تاأمينية لدى اجلميع 
ما ي�شهم يف تط�ير وتنمية العمل التاأميني ب�شكل عام وفتح اآفاق جديدة اأمامه،وذلك من خالل امل�قع االلكرتوين للهيئة والذي يتم فيه ن�شر كل ما يتعلق 
باأن�شطة الهيئة، والتقرير ال�شن�ي الذي ت�شدره الهيئة م��شحة االأن�شطة خالل العام بلغة االأرقام والر�ش�م البيانية الت��شيحية اإ�شافة اإلى بع�ض التحليالت 
وال�شروح الالزمة، والذي ي�شتهدف فئة املهتمني من ذوي االخت�شا�ض باملجال التاأميني واالقت�شادي والباحثني االأكادمييني، بينما ت�شتهدف جملة التاأمينات 
التي ت�شدرها الهيئة جميع الفئات االجتماعية لتن�ع حمت�اها من م�ا�شيع تاأمينية واقت�شادية ومالية واإدارية وثقافية عامة وا�شتطالعات خمتلفة. كما 
قامت الهيئة باإعداد برنامج الدليل التاأميني2 واإطالقه عرب اله�اتف الذكية مت�شمنًا البيانات االأ�شا�شية واملالية جلميع حاالت التقاعد، وكذلك الدليل 

االإر�شادي الذي ي��شح �شري العملية التاأمينية يف الهيئة. 
اإلى ذلك تاأتي الدرا�شة االكت�ارية كاأحد اأهم و�شائل الت�عية التاأمينية ملا متثله نتائجها كمر�شد عام ميكن من خالل م�ؤ�شراته امل�شتقبلية تق�مي االأداء 
والفنية  الت�شريعية  االإ�شالحات  كل  اإجراء  القرار  ملتخذي  ميكن  وبالتايل  التزامات(  )م�ارد،  لل�شندوق  املايل  املركز  م�قف  يظهر  اأي�شًا  ج�انبه  بجميع 

واالإدارية الالزمة مبا ي�شمن جتنب املخاطر م�شتقباًل، ن�شردها كالتايل:

مفه�م الدرا�ضة االإكت�ارية( 1
الطرق  ا�شتخدام  طريق  عن  املحتملة  للمخاطر  الت�قع  اأو  التنب�ؤ  مبداأ  على  تعتمد  والتي  بامل�شتقبل  تخت�ض  التي  العل�م  من  ن�ع  االإكت�ارية:  الدرا�ضة 
الع�ائد اال�شتثمارية( وذلك  التم�يل )اال�شرتاكات-  املقدمة( وحجم م�شادر  التاأمينية  العالقة بني االلتزامات )املنافع  احل�شابية واالإح�شائية لتحديد 
التي تتمح�ر ح�ل امل�شتقبل منها  العل�م  القائم م�شتخدمة لذلك العديد من  التي يكفلها النظام  املزايا  اأو عند التعديل بالزيادة على  عند بدء النظام 
احل�شاب واالإح�شاء، جداول احلياة وال�فاة، قان�ن االأعداد الكبرية، االحتماالت، االقت�شاد، االأ�شاليب الكمية، برجمة احلا�ش�ب والتم�يل، واأنظمة االأمن 
املايل واآلّياتها، حيث ُيقِيم�ن مبعادالت ريا�شية احتمالية وق�ع املخاطر، وقيا�ض النتائج التي تطراأ يف حال وق�ع تلك املخاطر، والعمل على احلد من اآثارها 
اأمكن، واتخاذ االإجراءات والتدابري  اإن  اإمكانية تالفيها  اأو املخاطر، والعمل على درا�شة  الناجمة عن تلك االأحداث  املالية  ال�شلبية وتقليل ن�شبة اخل�شائر 

الالزمة يف حال حدوثها، للحد من اآثارها ال�شلبية على املراكز املالية لالأنظمة التاأمينية، وال��ش�ل اإلى تقدير مدى كفاءة وا�شتدامة النظام م�شتقباًل.

ا�شتخدامات الدرا�شة االإكت�ارية واأهميتها:( 2
متتد الدرا�شات االإكت�ارية لعدد من االأ�شهر، والتي ت�شمل جمع املعل�مات بكل ج�انبها االإح�شائية واالقت�شادية واملالية وال�شكانية وكذلك اأعداد امل�ؤمن 
عليهم واأعداد املتقاعدين، اإ�شافة اإلى معدل امل�اليد وال�فيات ومعدالت البطالة والت�شخم واالأج�ر وغريها وت�شع الفر�شيات املدرو�شة لت�شت�شف امل�شتقبل 

على قدرة النظام التاأميني يف اال�شتمرار على �شرف املنافع التاأمينية من عدمه، وهذا ي�شهم يف التايل: 

2  حالياً يتم العمل عىل إضافة بيانات املؤمن عليهم.
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 املراكز 	 �شالمة  وتقييم  االكت�اري، من خالل متابعة  العجز  لتغطية  التم�يل  اآلية  واقرتاح  الالزمة  وتقدير قيمة االحتياطيات  املخاطر  درا�شة 
املالية لنظم التاأمني االجتماعي عن طريق فح�شها ب�شفة دورية وحتديد قيمة االحتياطي الالزم للتم�يل يف تاريخ معني ومقارنته مبجم�ع 
اأم�ال النظام. فاإن كان االحتياطي الالزم يقل عن جمم�ع اأم�ال النظام كان هناك فائ�ض ميكن ا�شتخدامه يف حت�شني املزايا، واإن كان العك�ض كان 

هناك عجز يجب تداركه ويحدد اخلبري االكت�اري �شبب ظه�ر هذا العجز وكيفية تداركه. 

 درا�شة اأثر التغري يف معدالت امل�اليد وال�فاة والعجز واال�شتقالة والبطالة واالأج�ر على املركز املايل للنظام. 	

 درا�شة اأثر الت�شخم على الق�ى ال�شرائية للنق�د وحتديد حجم الزيادة التي يتحملها النظام على االأج�ر  واملعا�شات.	

 مب�شت�يات 	 املت�قعة  اجلديدة  العمالة  حجم  االعتبار  يف  االأخذ  مع  االجتماعي  التامني  الأم�ال  بالن�شبة  امل�شتقبل  يف  املالية  التدفقات  درا�شة 
خمتلفة، وكذلك التدفقات املالية يف حالة ا�شتبعاد العمالة اجلديدة من االحت�شاب )النظم املغلقة(3.

 درا�شة ومتابعة وتقييم ال�شيا�شات اال�شتثمارية الأم�ال ال�شناديق وع�ائدها.	

وتكمن اأهمية الدرا�شة االإكت�ارية يف اأنها تعطي نتيجة نهائية مفادها اإلى اأي مدى �شي�شتمر النظام بال�فاء بالتزاماته امل�شتقبلية يف ظل الق�انني احلالية 
املدرو�شة  الفر�شيات  ت��شع  حيث  وال�شكانية  واملالية  واالقت�شادية  االإح�شائية  ج�انبها  بكل  املختلفة  املعل�مات  على  اعتماداً  وذلك  الط�يل،  املدى  وعلى 
لت�شت�شف امل�شتقبل من حيث قدرة النظام وا�شتدامته م�شتقباًل من عدمه، مبعنى اأنه ي�شاعد على التخطيط للم�شتقبل، ويعطي �ش�رة وا�شحة عن مالمح 
اخلطر القادم واأين تكمن معامله، ومتى يقع اخلطر، حيث يق�م االكت�اري بتقييم االأحداث التي تعتمد مناذج ل��شف وقيا�ض املخاطر وال��ش�ل اإلى النتائج، 
ويقدم و�شفًا دقيقًا من ال�شياقات االجتماعية وال�شيا�شية والقان�نية واالقت�شادية التي �شتجعل الرتتيبات املالية جنبًا اإلى جنب مع تغيري هذه البيئة، 

وكذلك االجتاهات املحتملة يف امل�شتقبل.

الدرا�شات االإكت�ارية يف القــــان�ن اليمني( 3

حدد قان�ن التاأمينات واملعا�شات رقم )25( ل�شنة 1991م يف ن�ض املادة )77(: 

اإلى عدم ال�فاء بالتزاماته ويق�م بفح�ض املركز  اأم�ال �شندوق التاأمينات واملعا�شات ي�ؤدي  ”تتحمل اخلزانة العامة للدولة باأي عجز يظهر يف 

املايل لل�شندوق خبري اكت�اري ي�شدر باختياره قرار من جمل�ض اإدارة ال�شندوق ويحدد القرار مكافاأته ويجري الفح�ض االأول بعد مرور �شنتني من 
�شدور هذا القان�ن، ثم يجري الفح�ض بعد ذلك مرة على االأقل كل ثالث �شن�ات، ويجب اأن يتناول هذا الفح�ض قيمة االلتزامات القائمة فاإذا 
تبني وج�د عجز يف اأم�ال ال�شندوق ومل تكف االحتياطات لت�ش�يته التزمت اخلزينة العامة باأدائه وعلى اخلبري اأن ي��شح يف هذه احلالة اأ�شباب 

العجز وال��شائل الكفيلة لتالفيه.

اأما اإذا تبني من التقدير وج�د مال زائد عن اخلطة اال�شتثمارية لل�شندوق تعني اإيداع هذا املال يف ح�شاب خا�ض وال يج�ز الت�شرف به اإال مب�افقة 
جمل�ض االإدارة ويف االأغرا�ض التالية:

•  تك�ين احتياطي عام واحتياطي خا�ض لالأغرا�ض املختلفة.
•  زيادة املعا�ض يف �ش�ء االأ�شعار القيا�شية وذلك بن�شبة يحددها قرار جمه�ر ي بناءاً على عر�ض ال�زير. 

3   النظم املغلقة: هي تلك النظم التي متيل إىل التقوقع عىل نفسها واالبتعاد عن التفاعل مع معطيات البيئة وحاجاتها وتوقعاتها وتطلعاتها، وعادة ما يتم فيها استبعاد العاملة الجديدة.



15
التقــريـر
ال�سنوي
2 0 1 4

النشـــاط التــأميني
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النشـــــــــــــــــــاط التــــــأميني

تق�م الهيئة برعاية امل�ؤمن عليهم مبجرد اإنهاء خدماتهم وانتقالهم اإلى مرحلة التقاعد من خالل تقدمي اخلدمات واملنافع املختلفة املتمثلة ب�شرف املعا�شات 
التقاعدية ومنح القرو�ض ونفقات التجهيز والتكفني ومنح الزواج وذلك لت�فري الطمئنان وال�شتقرار الجتماعي بني اأفراد املجتمع مبا ي�شمن لهم ولأ�شرهم 

معي�شة كرمية واآمنة، ويف هذا اجلزء �شنتطرق اإلى م�ؤ�شرات املنافع التاأمينية املقدمة من الهيئة خالل العام 2014م.

اأوًل: امل�ؤ�شرات التاأمينية واملالية :
امل�ؤمن عليهم - امل�شرتك�ن يف النظام التاأميني :. 1

وفقًا للقان�ن يخ�شع كافة م�ظفي الدولة يف اجلهاز الإداري والقطاعني العام واملختلط املعينني على وظائف دائمة، واملعارين ر�شميًا للعمل يف هيئات اأو منظمات 
اأو منظمات اأجنبية، وي�شري القان�ن على �شاغلي وظائف ال�شلطة العليا وال�شلطة الق�شائية وال�شلك الدبل�ما�شي والقن�شلي، وم�ظفي اجلهات ذات  عربية 
عن م�ظفيها من جملة الأج�ر الكاملة )املرتب الأ�شا�شي+ البدلت  الق�انني اخلا�شة، حيث تلتزم جهات العمل بت�شديد ا�شرتاكاتها لل�شندوق ب�اقع )%6( 
امل�ؤمن عليها(، وا�شتقطاع ن�شبة )6%( من الأجر الكامل للم�ؤمن عليه �شهريًا لتاأمني ال�شيخ�خة والعجز وال�فاة، بالإ�شافة اإلى )1%( لتاأمني اإ�شابات العمل. 

من   ،)%19.06( والإناث   )%80.94( الذك�ر  ن�شبة  كانت  الجتماعي  الن�ع  وبح�شب  اأ�شخا�ض،   )619٫763( اإلى  عليهم  امل�ؤمن  عدد  و�شل  العام  هذا  خالل 
حيث ت�زيعهم تركزت اأعلى الن�شب يف الدواوين بن�شبة )12.34%(، ويف املحافظات بالت�ايل: عدن )10.62%(، تعز )9.97%(، الأمانة )6.85%(، احلديدة 

)6.80%(، اإب )6.36%(، وبقية املحافظات تراوحت بني )4.85%( و )0.84%(. كما ي��شح الر�شم اأدناه
اأما فيما يتعلق بال�شرتاكات التاأمينية فقد بلغت وفقًا للح�شاب اخلتامي 2014م كالتايل: 

•  مبلغ ا�شرتاكات تقاعد جهاز اإداري )48٫982( ملي�ن ريال.

•  مبلغ ا�شرتاكـات تقاعد قطاع عام )11٫998( ملي�ن ريال.

•  مبلغ ا�شرتاكــــات اإ�شـــــــــابة العمل )4٫815( ملي�ن ريال.

احلديدة   عدن )%9.62(،  تعز )%11.06(،  يف العام 2014م تركزت اأعلى الن�شب لإجمايل ال�شرتاكات امل�ردة من الفروع على الت�ايل: الأمانة )%20.27(، 
اإب )6.77%(، وبقية الفروع تراوحت بني )4.68%( و)0.76%(. كما ي��شح الر�شم اأدناه  ،)%7.34(
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املتقاعدون - جمه�ر املنتفعني:. 2
وا�شتحق�ا معا�شًا  املبكر،  التقاعد  اأو  العجز  اأو حاالت  القان�ين  ال�شن  اأو جتاوزهم  الفعلية  انتهاء خدمتهم  للتقاعد ب�شبب  اأحيل�ا  الذين  امل�ؤمن عليهم  هم 

تقاعديًا ي�شتمر �شرفه للمعالني بعد وفاتهم وفقُا الأحكام القان�ن.
العام  يف  ال�شـــابــق  )116٫478( متقاعداً مبعدل من� )%2.76(،  بالــــعام  مقارنة  مــتــقاعداً  الرتاكمي )119٫697(  املتقاعدين4  بلغ عدد  العام  نهاية  يف  
املكال )%7.58(،  اأبني )%8.22(،  االأمانة )%14.03(،  2014م تركزت اأعلى الن�شب للحاالت الرتاكمية على م�شت�ى املحافظات بالت�ايل: عدن )%29.18(، 

تعز )7.08%( ، وبقية الفروع تراوحت بني )6.30%( و )%0.16(.
االأمانــة )%16.44(،  الن�شــب كالتــايل: عــدن )%19.49(،  اأعلــى  2014م )4٫131( حالــة، تركـــزت  للعام  التقاعدية اجلديدة  بلغــت احلــاالت  يف حــني 

حلــج  )16.19%( ، احلديدة )12.44%(، �شيئ�ن )7.23%(، وبقية الفروع تراوحت بني  )6.95%( و )0.05%(. وي��شحه الر�شم اأدناه
مبلغ  املا�شي  بالعــام  مقارنــة  ريال  ملي�ن   )58٫855( مبلغ  اخلتامي  للح�شاب  وفقًا  بلغت  فقد  املن�شرفة5  التقاعدية  باملعا�شات  يتعلق  فيما  اأما 
املكال  االأمانة )%18.13(،  ويف العام 2014م تركزت اأعلى الن�شب على الت�ايل: عدن )%27.86(،  )54٫346( ملي�ن ريال مبعدل من� )%8.30(، 

)8.70%(، اأبني )8.26%(، تعز )6.44%(، وبقية الفروع تراوحت بني  )5.89%( و)0.31%(. كما ي��شح الر�شم اأدناه.

4    الفرق بني الحاالت الرتاكمية للعامني والحاالت الجديدة يرجع إىل الحاالت املنزلة والحاالت املعادة.
5     مضاف إىل مبلغ املعاشات التقاعدية غالء املعيشة.
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امل�شتحق ملكافاأة نهاية اخلدمة:. 3
من  هو امل�ؤمن عليه الذي تنتهي خدمته دون اأن ي�شتحق معا�شًا تقاعديًا عن مدة خدمته، ووفقًا الأحكام القان�ن مينح مكافاأة نهاية اخلدمة ب�اقع )%9( 
االأجر االأ�شا�شي ال�شهري امل�شتحق يف تاريخ اإنهاء اخلدمة عن كل �شهر من �شه�ر اخلدمة الفعلية بحيث ال تقل عن )12( �شهراً، حيث ي�شرف له دفعة واحدة 

اأو للم�شتحقني من بعده.
خالل هذا العام انخف�ض عدد امل�شتفيدين ملكافاأة نهاية اخلدمة اإلى )10( اأ�شخا�ض مقارنة بالعام ال�شابق )34( �شخ�شًا. يف العام 2014م تركزت الن�شب على 

الت�ايل يف )4( فروع هي: عدن )60%(، املكال )20%(، تعز )10%(، �شب�ة )10%(.كما ي��شح الر�شم اأدناه.
اأما فيما يتعلق باملبالغ املن�شرفة حلاالت مكافاأة نهاية اخلدمة فقد انخف�شت اإلى مبلغ )3٫052٫720( ريااًلمقارنة بالعام ال�شابق )5٫312٫795( ريااًلمبعدل 

من� �شالب )42.54- %(.
يف العام 2014م تركزت اأعلى الن�شب للمبالغ املن�شرفة يف )6( فروع كالتايل: ذمار )28.48%(، االأمانة )28.38%(، �شنعاء )18.54%(، تعز )13.10%(، عدن 

)7.51%(، املكال )3.98%(. كما ي��شح الر�شم اأدناه.
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تع�ي�ض اإ�شابة العمل:. 4
ي�شتفيد من تع�ي�ض اإ�شابة العمل امل�ؤمن عليه الذي اأ�شيب بحادث خالل فرتة ذهابه ملبا�شرة عمله اأو ع�دته ب�شرط اأن يك�ن قد �شلك الطريق الطبيعي 
دون انحراف اأو ت�قف ما مل يكن ذلك خارجاً عن اإرادته ، اأو امل�ؤمن عليه الذي اأ�شيب باأحد االأمرا�ض املهنية وفقاً للقان�ن، حيث ي�شرف له تع�ي�ض نقدًي6 
ي�شرف دفعة واحدة للم�شاب اأو للم�شتحقني من بعده يف حالة اأدت االإ�شابة اإلى ال�فاة اأو العجز الكلي امل�شتدمي، اأما يف حالة العجز اجلزئي امل�شتدمي ي�شرف 
للم�شاب تع�ي�ض نقدي دفعة واحدة يعادل ن�شبة ذلك العجز من اإجمايل تع�ي�ض العجز الكلي امل�شتدمي وفقًا الأحكام القان�ن، وي�ش�ى معا�شه التقاعدي 

بن�شبة )100%( يف حالة اأدت االإ�شابة اإلى عجز كلي م�شتدمي. 
خالل هذا العام انخف�ض عدد حاالت اإ�شابة العمل اإلى )45( �شخ�شًا مقارنة بالعام ال�شابق )62( �شخ�شًا. يف العام 2014م تركزت يف )7( فروع على الت�ايل : 
عدن )48.89%(، املح�يت )22.22%(، االأمانة )8.89%(، تعز )6.67%(، وبقية الفروع متمثلة بفرع املكال وفرع ذمار وفرع �شب�ة بن�شب مت�شاوية )%4.44(.

كما ي��شح الر�شم اأدناه
اأما فيما يتعلق باملبالغ املن�شرفة حلاالت اإ�شابة العمل فقد ارتفعت اإلى مبلغ )1٫030٫440( ريااًل مقارنة بالعام ال�شابق )637٫711( ريااًلمبعدل 

من� م�جب )%61.58(
يف العام 2014م تركزت اأعلى الن�شب للمبالغ املن�شرفة يف )7( فروع على الت�ايل: االأمانة )32.82%(، وباإجمايل للفروع الغري م�شتقلة )اجل�ف، �شقطرة - 

رميه( بن�شبة )19.41%(، عدن )18.58%(، تعز )10.87%(، ذمار )9.05%(، املكال )5.49%(، ال�شالع )3.78%(. كما ي��شح الر�شم اأدناه.

6      من ضمن مرشوع التعديالت القانونية التي رفعته الهيئة ملجلس الوزراء تعديل مبلغ التعويض النقدي إلصابات العمل عن الوفاة أو العجز الكيل املستديم مببلغ مقداره عرشة 

مرتبات من الحد األدىن لألجور .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

2013 ،2014  

 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

 

       

2013،  2014  

2013
2014

2013
2014



20
التقــريـر
ال�سنوي
2 0 1 4

نفقات التجهيز والتكفني:. 5
عند وفاة املتقاعد �شاحب املعا�ض ت�شرف الهيئة للم�شتحقني عنه منحة تعادل معا�ض �شهرين مل�اجهة تكاليف اجلنازة ت�شرف ف�ر تقدمي اأحد امل�شتحقني اأو وكيل 

االأ�شرة املحدد من قبل املحكمة �شهادة ال�فاة ال�شادرة من ال�شجل املدين اأو اأي وثيقة معمدة من جهة ر�شمية.
2014م  العام  ال�شابق عدد )1٫479( �شخ�شًا. يف  اإلى )1٫555( �شخ�شًا مقارنة بالعام  والتكفني  التجهيز  ارتفع عدد احلا�شلني على نفقة  العام  خالل هذا 
تركزت اأعلى الن�شب على الت�ايل: عدن )28.04%(، تعز )11.38%(، املكال )9.71%(، فرعا االأمانة و�شنعاء بن�شب مت�شاوية )8.23%(، احلديدة )%8.10(، 

وبقية الفروع تراوحت بني )7.72%( و  )0.13%(.كما ي��شح الر�شم اأدناه.
اأما فيما يتعلق باملبالغ املن�شرفة حلاالت التجهيز والتكفني فقد ارتفعت اإلى مبلغ )115٫551٫287( ريااًل مقارنة بالعام ال�شابق مبلغ )94٫514٫935( ريااًل 

مبعدل من� م�جب )%22.26(.
يف العام 2014م تركزت اأعلى الن�شب للمبالغ املن�شرفة بالت�ايل: عدن )27.39%(، االأمانة )17.79%(، املكال )9.87%(، تعز )7.35%(، احلديدة )%7.01(، 

وبقية الفروع تراوحت بني )5.44%( و )0.12%(. كما ي��شح الر�شم اأدناه.
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تبادل االحتياطي:. 6
عند انتقال امل�ؤمن عليه من اجلهاز االإداري اأو القطاعني العام واملختلط اإلى اأحد �سناديق التاأمينات االأخرى )اخلا�س- الع�سكري - االأمن( اأو العك�س يتم 
احت�ساب خدمات امل�ؤمن عليه يف كل جهة للفرتة التي عملها يف اجلهة املنق�ل منها و�سمها اإلى اجلهة املنق�ل اإليها، وحتدد الالئحة ق�اعد تبادل ح�سيلة 
اال�سرتاكات من املبالغ التي تلتزم بها �سناديق التاأمينات لبع�سها البع�س نتيجة تبادل ح�سيلة ح�سة امل�ؤمن عليه وح�سة جهة العمل يف تاأمني ال�سيخ�خة 
انتهاء خدمته كما ل� كانت مدد  ال�سابقة وت�س�ى حق�قه عند  التاأمينات حتى تاريخ ترك اخلدمة يف اجلهة  والعجز وال�فاة من تاريخ خ�س�عه لقان�ن 

ا�سرتاكه جميعها يف �سندوق واحد)ال�سندوق االأخري(. 
خالل هذا العام انخف�س عدد حاالت تبادل االحتياطي اإلى )38( م�ؤمنًا عليه مقارنة بالعام ال�سابق )105( م�ؤمنًا عليه.يف العام 2014م تركزت يف )5( فروع 

بالن�سب التالية: عدن )47.37%(، املكال )26.32%(، االأمانة )15.79%(، فرعا احلديدة وتعز بن�سبة مت�ساوية  )5.26%(. كما ي��سح الر�سم اأدناه.
اأما فيما يتعلق باملبالغ املن�سرفة حلاالت تبادل االحتياطي فقد انخف�ست اإلى مبلغ )9٫703٫006( رياالت مقارنة بالعام ال�سابق مبلغ )16٫056٫938( ريااًل 

مبعدل من� �سالب )39.57- %(.
احلديدة   ،)%5.70( تعز   ،)%6.64( املكال   ،)%10( عمران   ،)%26.60( عدن   ،)%48.76( االأمانة  كالتايل:  فروع   )7( يف  الن�سب  تركزت  2014م  العام  يف 

)1.79%(، �سيئ�ن )0.49%(. كما ي��سح الر�سم اأدناه.
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امل�شتحقة ملنح الزواج:. 7
متنح امل�شتحقة للمعا�ض من االإناث عند زواجها مبلغًا يعادل ن�شيبها يف املعا�ض عن �شنة كاملة، ت�شرف دفعة واحدة على اأن ي�زع ن�شيبها يف املعا�ض بعد انتهاء 

ال�شنة على بقية امل�شتحقني، وينزل مبا�شرًة اإن كانت وحـيدة.
كالتـايل:  فـروع   )6( يف  تركـزت  2014م   العام  يف  حالة.   )22( عدد  ال�شابق  بالعام  مقارنة  حالة   )35( اإلى  احلايل  العام  يف  الزواج  منح  حاالت  عدد  ارتفع 

اإب )11.43%(، فرعا حلج واملكال بن�شب مت�شاوية )8.57%(.كما ي��شح الر�شم اأدناه. احلديـدة )28.57%(، تعز )22.86%(، االأمانة )%20(، 
ال�شابق مبلغ )4٫096٫108( ريااًل مبعــدل من�  بالعام  اإلى مبلغ )5٫838٫874( ريااًل مقارنة  ارتفعت  الزواج  املن�شرفة حلاالت منح  باملبالغ  اأما فيما يتعلق 

م�جـب )%42.55(.
حلج   ،)%10.79( اإب   ،)%17.13( االأمانة   ،)%23.07( احلديدة   ،)%28.88( تعز  الت�ايل:  على  املن�شرفة  للمبالغ  الن�شب  اأعلى  تركزت  2014م  العام  ويف 

)10.42%(، املكال )9.71%(. كما ي��شح الر�شم اأدناه.
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قرو�ض اال�شتبدال:. 8
يج�ز للمتقاعد �شاحب املعا�ض اأن يطلب ا�شتبدال جزء من معا�شه التقاعدي مقابل قر�ض مببلغ مقط�ع مقداره )150٫000( ريال ميني ي�شرف له نظري 

ر�ش�م ب�شيطة على اأن يخ�شم من معا�شه ملدة خم�ض �شن�ات )60 �شهراً( وبق�شط �شهري )2٫500( ريال وفقًا الأحكام القان�ن. 
خالل هذا العام بلغ عدد احلا�شلني على القرو�ض )4٫386( متقاعداً مقارنة بالعام املا�شي عدد )6٫263( متقاعداً. يف العام 2014م تركزت اأعلى الن�شب 
على الت�ايل: عدن )16.23%(، اأبني )14.61%(، احلديدة )14.59%(، االأمانة )12.81%(، حلج )11.51%(، املكال )11.13%(، وبقية الفروع تراوحت بني 

)4.92%( و )0.11%(.كما ي��شح الر�شم اأدناه.
اأما فيما يتعلق باملبالغ املن�شرفة لقرو�ض اال�شتبدال انخف�شت اإلى مبلغ )657٫900٫000( ريال مقارنة بالعام ال�شابق مبلغ )939٫450٫000( ريال مبعدل 
من� �شالب )29.97- %(.يف العام 2014م تركزت اأعلى الن�شب على الت�ايل: عدن )16.23%(، اأبني )14.61%(، احلديدة )14.59%(، االأمانة )12.81%(، حلج 

)11.51%(، املكال )11.13%(، وبقية الفروع تراوحت بني )4.92%( و )0.11%(.كما ي��شح الر�شم اأدناه.
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ث�نيً�: مق�رنة بني اال�صرتاك�ت املح�صلة والنفق�ت الت�أمينية :
اال�صرتاك�ت الت�أمينية ت�صكل امل�صدر الرئي�صي الإيرادات الهيئة، والتي حتدد كن�صبة من مرتب�ت املوؤمن عليهم، ويفرت�ض اأن تكون ن�صبة اال�صرتاك�ت قد قدرت 
على اأ�ص��ض تكوين احتي�طي�ت ك�ملة متثل القيمة احل�لية لاللتزام�ت امل�صتقبلية الن��صئة عن تطبيق ق�نون الت�أمين�ت واملع��ص�ت، بحيث يكون هن�ك تك�فوؤ 
وتوازن بني اال�صرتاك�ت وا�صتثم�راته� وبني النفق�ت املدفوعة للموؤمن عليهم واأفراد اأ�صرهم من بعدهم، ويفرت�ض اأن تعدل ن�صب اال�صرتاك�ت كلم� زادت االلتزام�ت 

بعد اإجراء درا�صة اكتوارية اإذا اقت�صى االأمر ذلك.اجلدول اأدن�ه والر�صم البي�ين يو�صح�ن اال�صرتاك�ت الت�أمينية خالل الفرتة )2012م - 2014م(.

جدول رقم )4( يو�صح اال�صرتاك�ت الت�أمينية خالل الفرتة )2012م - 2014م(:
التزام�ت احلكومـة يف زي�دة املع��ص�ت�صم خدم�تاإ�ص�بة العملاأق�ساط التقاعد قطاع عاماأق�ساط التقاعد جهاز اإداريال�صنة

46,315,491,6867,977,902,6633,976,709,8541,531,726,95824,800,523,534 2012م

201348,538,204,3079,481,579,3934,276,358,690402,685,97823,037,920,952م

201448,981,512,89011,998,181,3914,814,820,7771,462,355,22919,025,512,649م
املصدر : الحسابات الختامية للهيئة 2012م، 2013م، 2014م.

اأم� فيم� يتعلق ب�لنفق�ت الت�أمينية فهي متثل مقدار م� يتم تقدميه من حزمة من�فع ت�أمينية للمتق�عدين واأ�صرهم.اجلدول والر�صم البي�ين اأدن�ه يو�صح�ن 
النفق�ت الت�أمينية خالل الفرتة )2012م - 2014م(. 

جدول رقم )5( يو�صح النفق�ت الت�أمينية خالل الفرتة )2012م - 2014م(:
نفق�ت خدمية اأخرىتب�دل االحتي�طيتعوي�ض اإ�ص�بة العملمك�ف�أة نه�ية اخلدمةجتهيز وتكفنياملع��ص�ت التق�عدية ال�صنة

201250,689,769,62199,420,2838,525,756857,0998,853,24483,561,447م

201354,345,958,66594,514,9355,312,795637,71116,056,93899,730,266م

201458,854,898,083115,551,2873,052,7201,030,4409,703,00690,624,124م
املصدر : الحسابات الختامية للهيئة 2012م، 2013م، 2014م.
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وللتاأكد من �شالمة املركز املايل لل�شندوق على املدى الطويل يتم مقارنة االلتزامات )املنافع التاأمينية للم�شتفيدين( وحجم االإيرادات املالية )اال�شرتاكات- 
العوائد اال�شتثمارية(، واجلدول والر�شم البياين اأدناه يو�شحان مقارنة بني اال�شرتاكات والنفقات التاأمينية خالل الفرتة )2012م - 2014م(. 

جدول رقم )6( يو�شح مقارنة بني اال�شرتاكات والنفقات التاأمينية خالل الفرتة )2012م - 2014م(:
ن�شبة النفقات اإلى اال�شرتاكات )%(النفقـــــــــات التاأمينيةاال�شرتاكــــــــــــــات ال�شنة

201284,602,354,69550,890,987,45060.15م

201385,736,749,31954,562,211,31063.64م

86,282,382,93659,074,859,66068.47 2014م
املصدر : الحسابات الختامية للهيئة 2012م، 2013م، 2014م.
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النشاط االستثامري



28
التقــريـر
ال�سنوي
2 0 1 4

النشـــــــــاط االستثمــــــاري

وفقًا الأحكام القان�ن تق�م جهات العمل بت�شديد ا�شرتاكاتها ب�اقع )6%( عن م�ظفيها من جملة االأج�ر الكاملة )املرتب االأ�شا�شي+ البدالت امل�ؤمن عليها(، 
اإ�شابات العمل، وللحفاظ  لتاأمني  اإلى )%1(  من االأجر الكامل للم�ؤمن عليه �شهريًا لتاأمني ال�شيخ�خة والعجز وال�فاة، باالإ�شافة  وا�شتقطاع ن�شبة )%6( 
على القيمة احلقيقية لهذه اال�شتقطاعات من اال�شرتاكات التاأمينية يتم ا�شتثمار هذه االأم�ال يف املجاالت اال�شتثمارية املتن�عة ذات اجلدوى االقت�شادية 
والتي تع�د باالأرباح ال�شن�ية لتغطية النفقات التاأمينية املقدمة للم�شتفيدين، ومبا ي�شهم يف حتقيق اال�شتقرار االجتماعي والتنمية االقت�شادية،والدفع 
بعجلة التنمية والذي ي�ؤثر اإيجابا على عملية االإنتاج واال�شتهالك واالدخار  وتعدد فر�ض العمل. ولرفع هام�ض االأمان اال�شتثماري وتخفيف املخاطر على 

اأم�ال الهيئة مت تن�يع املجاالت اال�شتثمارية وهي:
اال�شتثمار النقدي واملتمثل ب�شراء ال�شندات احلك�مية واال�شتثمار بامل�شاهمة يف روؤو�ض اأم�ال ال�شركات، واال�شتثمار يف املجال العقاري من اأرا�ض ومبان وكذا 

اال�شتثمار يف القرو�ض مت��شطة االأجل. ويف اجلدول اأدناه ن�شتعر�ض جماالت اال�شتثمار:

جدول رقم )7( ي��شح جمال ا�شتثمارات اأم�ال الهيئة يف العامني 2013م ، 2014م             ) ملي�ن ريال ميني (

الر�شيد يف العام 2013مجمال اال�شتثمارم
ن�شبة من اإجمايل 
اال�شتثمارات )%(

الر�شيد يف 
العــام 2014م

ن�شبة من اإجمايل 
اال�شتثمارات )%(

493,35089.78611,85094.80ا�شتثمارات نقدية1
52,3199.5230,2944.69ا�شتثمارات يف ال�شركات2
2,9190.532,6400.41ا�شتثمارات عقارية3
9390.176580.10القرو�ض4

100%100645,442%549,527االإجمــــــالــــي
املصدر : اإلدارة العامة لالستثامر ، إدارة القروض بالشئون املالية . 

ن�شبة  اإلى  النقدي  املجال  يف  اال�شتثمار  ارتفع  2014م  العام  خالل 
بلغت  ال�شابق  بالعام  مقارنة  اال�شتثمارات  اإجمايل  من   )%94.80(
اإلى  ال�شبب  ويرجع  اال�شتثمارات،  اإجمايل  من   )%89.78( ن�شبتها 
اأن اال�شتثمارات النقدية تعترب اال�شتثمار االأكرث اأمانًا يف ظل عدم 
ا�شتقرار االأو�شاع ال�شيا�شية التي متر بها البالد خالل هذه الفرتة. 

خالل العام 2014م بلغت ن�شبة اال�شتثمار يف ال�شركات من اإجمايل 
اال�شتثمارات )4.69%(، اأما ن�شبة اال�شتثمارات العقارية فقد بلغت 
اآمنة يف ظل  ا�شتثمارية  )0.41%(  وذلك نتيجة لعدم ت�فر بيئة 

االأو�شاع التي متر بها البالد.
ن�شبة اال�شتثمار يف جمال القرو�ض يف العامني 2013م ، 2014م على 

0.10%( من اإجمايل ا�شتثمارات العامني. الت�ايل )%0.17، 
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اأواًل: اال�شتثمارات النقدية:
اال�شتثمارات النقدية اأحد اأهم ركائز اال�شتثمار يف الهيئة حيث يعترب اال�شتثمار االأكرث اأمانًا يف ظل عدم ا�شتقرار االأو�شاع االأمنية يف البلد وغياب البيئة 
اال�شتثمارات  ي��شح  اأدناه  واجلدول  اال�شتثمارات.  اإجمايل  من   )%94.80( للهيئة  النقدي  اال�شتثمار  ن�شبة  بلغت  العام  هذا  وخالل  املالئمة،  اال�شتثمارية 
النقدية للهيئة خالل الفرتة )2010م - 2014م(. وجتدر االإ�شارة اإلى اأن الهيئة كانت حتى نهاية عام 2008م ت�شتثمر اجلزء االأكرب من ا�شتثماراتها النقدية 
يف جمال اأذون اخلزانة ولكن ومنذ مطلع 2009م مت حرمان الهيئة من اال�شتثمار يف االأذون ومت ا�شتبدالها ب�شراء ال�شندات احلك�مية، والتي متثل االآن اجلزء 

االأكرب من ا�شتثمارات الهيئة يف ال�قت احلا�شر.

جدول رقم )8( ي��شح اال�شتثمار النقدي للهيئة ) �شندات حك�مية ( يف الفرتة 2010م – 2014م           )ملي�ن ريال ميني(
مت��شط اأ�شعار الفائدة )%(معدل النم� ال�شن�ي)%(مبلغ العائدمعدل النم� ال�شن�ي )%(مبلغ الر�شيدالعام

7-18,482-2010272,600م

2011315,10015.5923,02624.597م

2012376,40019.4540,70376.7714م

2013493,35031.0754,89734.8710م

2014611,85024.0265,11918.6210م
 املصدر : اإلدارة العامة لالستثامر

 من اجلدول اأعاله يتبني ارتفاع مبالغ الر�شيد7 يف ال�شندات احلك�مية مع تفاوت معدالت النم� ال�شن�ي من ارتفاع خالل االأع�ام االأربعة االأولى ثم انخفا�ض
يف العام 2014م كالتايل: )%15.59 ، %19.45 ، %31.07، %24.02(.

وفيما يتعلــق بالع�ائد اال�شــتثمارية لل�شــندات فقد ارتفعت 
مبالغهــا مــع تفــاوت معــدالت النمــ� ال�شــن�ي بني ارتفــاع ثم 
انخفــا�ض كالتـايل: )%24.59، %76.77،%34.87، %18.62(، 
ويرجع �شــبب االرتفاع يف عام 2012م اإلى ارتفاع اأ�شعار الفائدة 
علــى ال�شــندات يف البنــك املركزي مــن )7%( اإلــى )14%(  يف 
نهاية العام 2010م وا�شتمر هذا ال�شعر ثابتًا عند هذا امل�شت�ى 
حتــى نهايــة عــام 2012م، اأمــا ال�شــبب وراء االنخفا�ــض بعد 
العــام 2012م هــ� اأن البنك املركزي خف�ض �شــعر الفائدة على 

ال�شندات اإلى )10%( وه� ال�شعر القائم حتى االآن.

7   السبب وراء ارتفاع مبالغ الرصيد خالل الفرتة يرجع إىل إعادة استثامر الفائض من االشرتاكات التأمينية والعوائد االستثامرية يف رشاء سندات حكومية جديدة, كونه ميثل االستثامر 

املتاح واألكرث أماناً خالل هذه الفرتة.
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ثانيا: اال�شتثمار  يف ال�شركات:

عامًا  املتزايدة  التاأمينية  النفقات  لتغطية  الالزمة  املالية  بامل�ارد  الهيئة  �شندوق  رفد  يف  كبرية  اأهمية  من  له  ملا  ال�شركات  يف  ا�شتثماراتها  ت��شيع  اإلى  الهيئة  ت�شعى 
ال�شناعة  والغاز، وقطاعات  النفط  واالإ�شكان، وقطاعات  العقارات  املختلفة كقطاعات  القطاعات االقت�شادية  ال�شركات ذات  الهيئة باال�شتثمار يف  بعد عام، وتق�م 

واالت�شاالت والقطاع اخلدمي وغريه. واجلدول اأدناه ي��شح القطاعات املختلفة ون�شب امل�شاهمة يف ال�شركات والعائد املح�شل من اال�شتثمار يف هذا املجال.

جدول رقم )9( ي��شح ا�شتثمارات الهيئة يف ال�شركات )ح�ش�ض امل�شاركة( يف 2014/12/31م                 )املبالغ بالريال(

مبلغ امل�ضاهمةا�شم ال�شركةالقطاع
ن�شبة الهيئة 
من راأ�ض مال 
ال�شركة )%(

ن�شبة امل�شاهمة من 
اإجمايل ح�ش�ض

امل�شاركة )%(
العائد اال�شتثماري 

مالحظــــــــــــــــاتللعام 2014م

العقارات 
واالإ�شكان

مل يتم ا�شتالم الفندق-12,676,825,0004841.84�شركة اأ�شا�ض العقارية

م�شروع ال�شالح )جمم�عة 
-23.69-7,177,105,111التن�شيق(

مل يتم ت�زيع االأرباح نتيجة 
ملطالبة ال�شرائب والزكاة التي 

مل يتم البت فيها

-6.47-1,960,000,000م�شروع مدينة ربا �شنعاء
عبارة عن اأر�شية مع م�شتثمرين 
اآخرين مل يتم ا�شتكمال البنية 

التحتية لظروف البلد
النفط 

والغاز
ال�شركة اليمنية للغاز 

-268,75050.0015,169,332,769الطبيعي امل�شال

ال�شناعة

�شركة املكال للحديد 
-3,421,600,0001011.29ال�شلب

مت الت�شغيل التجريبي 
والت�شدير ولكن نتيجة 

لظروف البلد ت�قف امل�شنع
�شركة ح�شرم�ت
-1,496,950,000104.94212,173,743لت�ليد الكهرباء

*-432,000,00021.43ال�شركة اليمنية لل�شكر

حتت الت�شفية-12,500,000250.04�شركة امللح

-1,948,010,0004.56.43681,803,500�شركة مين م�بايل للنقالاالت�شاالت

*-1,152,629,8857.063.80ال�شركة الليبية القاب�شةاخلدمات

*-10,059,2504.220.03اجلامعة االأردنيةالتعليم

حتت الت�شفية-7,000,0007.210.02�شركة الفنادقال�ضياحة

ن�شبة العائد ال�شن�ي = 53%30,294,947,99610016,063,310,012االإجمـــــــــــــايل
من مبلغ امل�شاهمات

املصدر : اإلدارة العامة لالستثامر )مالحظة )*( العوائد السنوية املحصلة من الرشكات تتأخر سنوياً حتى اعتامد الحسابات الختامية لدى الرشكات(.
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 من اجلدول ال�شابق والر�شم البياين يالحظ تركز اأهم اال�شتثمارات يف ال�شركات حتى نهاية العام 2014م  بقطاع العقارات واالإ�شكان بن�شبة )72%(، وقطاع

 النفط والغاز بن�شبة )0%(، وقطاع ال�شناعة بن�شبة )17.68%(، وقطاعي االت�شاالت واخلدمات بن�شبة )6.43%(، )3.80%(، ثم قطاعي التعليم وال�شياحة

بن�شبتي )0.03%(، )0.02%( على الت�ايل.  وبالتايل بلغ اإجمايل ن�شبة االإرباح )53.02%( من مبالغ امل�شاهمة.
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ثالثًا: اال�شتثمـــــارات العقــــــــارية:
والتي  ومبان  اأرا�ض  من  العقارية  باال�شتثمارات  متمثلة  االقت�شادية  اجلدوى  ذات  اال�شتثمارات  نح�  اأم�الها  ت�جيه  اإلى  دائمًا  الهيئة  ت�شعى 
ترتفع قيمتها على املدى املت��شط والط�يل وب�شكل م�شتمر. واجلدول اأدناه ي��شح اال�شتثمارات العقارية من اإجمايل التكلفة للم�شروع والعائد 

ال�شن�ي خالل العام 2014م.

جدول رقم )10( ي��شح خال�شة اال�شتثمارات العقارية وع�ائدها للعام 2014م:

البيـــــــــــــــــان
اإجمايل التكلفة 

للم�شروع 
اال�شتثماري

االإيجار ال�شهري 
للعام 2014

العائد ال�شن�ي 
للعام 2014م

ن�شبة العائد 
ال�شن�ي من اإجمايل 

الع�ائد )%(

ن�شبة 8 العائد 
اال�شتثماري 

)%(

 جممع حدة 1
15,407,8661,760,50413,932,8173.8090.43)مبنى التاأمينات التجاري( - اأمانة العا�شمة

 مبنى جممع البن�ك - 2
62,475,4887,413,70588,964,46424.26142.40  �شارع الزبريي -اأمانة العا�شمة

 مبنى التاأمينات )املركز الرئي�شي(3
- اخلط الدائري - اأمانة العا�شمة

422,489
3,519,0650.96-

228,638

 مركز ال�احة التجاري4
199,929,5882,028,80829,028,8087.9214.52 �شيــــراتــــــــــــ�ن- اأمانة العا�شمة

 مبنى التاأمينات االإداري اال�شتثماري5
852,818,945 �شارع الـزبيـري - اأمانة العا�شمة

10,315,680
130,665,28035.6315.32

11,175,320

 مبنى �شالة املعار�ض الدولية 6
557,769,995خ�ر مك�شر - عدن

1,805,244
21,843,4525.963.92

1,985,506
-298,0003,576,0000.98-�شقق يف فرع املكال *7

907,949,4415,910,02570,920,30019.347.81فـــــــــــــــلل حـــــــــدة8

-283,6283,403,8050.93-دورين مببنى الهيئة – فرع حجه*9 283,681
----43,752,651مبنى الهيئة – فرع اأبني *10

-10,000120,0000.03-�شقة مببنى الهيئة - فرع تعز *11

-44,000528,0000.14-خمازن مببنى الهيئة - فرع احلديدة *12

-15,000180,0000.05-حمالت بح��ض مبنى الهيئة - فرع عدن *13

--366,681,991-2,640,103,974االإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل
المصدر: اإلدارة العامة لالستثمار  ):مالحظة )*( تمثل فروع للهيئة - فرع أبين تم تدمير المبنى جراء أحداث 2012م(

8  نسبة العائد االستثماري= العائد السنوي/ إجمالي التكلفة المالية للمشروع االستثماري
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بن�شبة الزبريي  اال�شتثماري-  االإداري  التاأمينات  ملبنى  كانت  قد  امل�شاريع  هذه  يف  2014م  العام  خالل  اال�شتثمارية  للع�ائد  ن�شبة  اأعلى  اأن  ال�ا�شح   من 
.)%0.03 )35.63%(، ومبنى جممع البن�ك بن�شبة )24.26%(، وفلل حدة بن�شبة )19.34%(، وبقية الع�ائد تراوحت بني ن�شبتي )%7.92- 

رابعًا: اال�شتثمـــــار يف القرو�ض )قرو�ض مت��شطة االأجل(:
واملتمثل يف �شرف  2014م   نح� )%0.10(  اال�شتثمار يف القرو�ض ه� اال�شتثمار االأقل حيث بلغت ن�شبة امل�شاهمة فيه من اإجمايل امل�شاهمات خالل العام 

قرو�ض بن�شبة فائدة )9%(. واجلدول اأدناه ي��شح اال�شتثمار يف القرو�ض خالل الفرتة )2010م - 2014م(.

جدول رقم )11( ي��شح خال�شة اال�شتثمار يف القرو�ض والعائد ال�شن�ي خالل الفرتة )2010م - 2014م(:

معدل النم� ال�شن�ي ملبالغ الع�ائد )%(مبلغ العائد اال�شتثماريمعدل النم� ال�شن�ي للمبالغ املن�شرفة )%(املبالغ املن�شرفةالعام

-77,935,500-2010865,950,000م

29.88-29.8854,648,000-2011607,200,000م

2012794,250,00030.8171,482,50030.81م

2013939,450,00018.2884,550,50018.28م

29.97-29.9759,211,000-2014657,900,000م
 املصدر:  إدارة القروض بالشئون املالية.

على  و�شالبة  م�جبة  �شن�ية  من�  ومبعدالت  2013م  2012م،  2010م،  االأع�ام  يف  وارتفاع  2014م  2011م،  العامني  يف  انخفا�ض  يالحظ  اأعاله  اجلدول  من 
.)%-29.97  ،%18.28 الت�ايل: )29.88-%، %30.81، 

العائد ميثـل   اأن  وراء ذلك  وال�شبب  ال�شرف  وارتفاع وبنف�ض ن�شب مبالغ  انخفا�ض  املبالغ ما بني  للقرو�ض فقد تفاوتت  بالع�ائد اال�شتثمارية  وفيما يتعلق 
ن�شبــة )9%( من القر�ض كما اأو�شحنا اأعاله.
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خام�سًا: العوائد اال�ستثمارية:
التاأمينية  النفقات  لل�سندوق مبا ي�سمن مواجهة  املايل  املركز  الهيئة لتعزيز  التي تعتمد عليها  التمويل  اأهم م�سادر  تعترب عوائد اال�ستثمارات من 
للأ�ستثمارات  العوائد  اأدناه يو�سح  اال�ستثمارات. اجلدول  العوائد من خلل تنويع جمال  تلك  لتنمية  الهيئة  لذا ت�سعى  املنتفعني.  املقدمة جلمهور 

، 2014م. املختلفة لعامي 2013م 

جدول رقم )12( يو�سح عوائد ا�ستثمارات الهيئة لعامي 2013م ، 2014م                                                  ) باملليون ريال (

عوائد ا�ستثمارات جمال اال�ستثمار
العام 2013م

كن�سبة من اإجمايل عوائد 
اال�ستثمارات )%(

عوائد ا�ستثمارات 
العام 2014م

كن�سبة من اإجمايل 
عوائد اال�ستثمارات )%(

معدل النمو 
ال�سنوي )%(

54,89785.5065,11979.7918.62ا�ستثمارات نقدية1

8,91013.8816,06319.6880.28ا�ستثمارات يف ال�سركات2

3160.493670.4516.14ا�ستثمارات عقارية3

30.59-850.13590.07القرو�ض4
27.10-81,608-64,208االإجمايل

املصدر: اإلدارة العامة لالستثامر 

، 2014م،  يلحظ من اجلدول اأعله اأن عوائد اال�ستثمارات يف ال�سندات احلكومية متثل اجلزء االأكرب من اإجمايل العوائد اال�ستثمارية يف العامني 2013م 
مقارنة  خماطر  االأقل  اال�ستثمار  تعترب  والتي  املركزي  البنك  لدى  احلكومية(  )ال�سندات  النقدية  الهيئة  ا�ستثمارات  ارتفاع  اإلى  ذلك  يف  ال�سبب  ويرجع 

باال�ستثمارات االأخرى.

واال�ستثمارات  واال�ستثمارات يف ال�سركات ن�سبة )%19.68(،  خلل العام 2014م بلغت ن�سب العوائد على التوايل: اال�ستثمارات النقدية ن�سبة )%79.79(، 
العقارية ن�سبة )0.45%(، اأخرياً القرو�ض )%0.07(.

 اأما مبقارنة العوائد للعامني 2013م ، 2014م فقد بلغ معدل النمو ال�سنوي لل�ستثمارات النقدية )18.62%(، واملعدل لل�ستثمارات يف ال�سركات )80.28%(، اأما معدل
النمو ال�سنوي لل�ستثمارات العقارية )16.14%(، ومعدل النمو ال�سنوي للقرو�ض )30.59-%(، واأخرياً بلغ معدل النمو ال�سنوي الإجمايل اال�ستثمارات )%27.10(.
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التوجهات املستقبلية
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التوجهـــــــــات املستقبـــلية

اأموالها  لفائ�س  الهيئة �شالحية الدخ�ل مبجاالت اال�شتثمار  التاأمينات واملعا�شات يف منح  القان�ن رقم )25( ل�شنة1991م ب�شاأن  انطالقًا مما يخ�له 

وفق اأ�ش�ض اقت�شادية ومالية �شليمة، حيث يتم ت�جيه اأم�ال ال�شندوق نح� اأهداف اال�شتثمار ذات اجلدوى االقت�شادية، وذلك للحفاظ على القيمة 

احلقيقية لالأم�ال، وخ�ش��شًا بعد حرمان الهيئة من اال�شتثمار يف اأذون اخلزانة.

ون��شح فيما يلي م�شف�فة ال�شيا�شات واالأهداف العامة خلطة االأداء ال�شن�ي، على �ش�ء اخلطة اخلم�شية الرابعة، و كذا االأهداف العامة والتي تتمثل 

يف االآتي:

العمل ( 1 واإ�شابات  وال�فاة  والعجز  ال�شيخ�خة  خماطر  من  وتاأمينهم  اأ�شرهم  واأفراد  للعاملني  االجتماعية  احلماية  ت�فري 

واالأمرا�ض املهنية وحت�شني امل�شت�ى املعي�شي للمتقاعدين و اأ�شرهم من خالل:

اإحالة امل�ؤمن عليهم للتقاعد.. 1

زيادة تع�ي�ض اإ�شابة العمل للم�ؤمن عليهم.. 2

 

تط�ير طرق تقدمي اخلدمات التاأمينية للم�شتفيدين واملحافظة على ا�شتدامة املركز املايل ل�شندوق الهيئة من خالل:( 2

ال�شعي اإلى خ�شم اال�شرتاكات التاأمينية من املنبع.. 1

متابعة حت�شيل اال�شرتاكات التاأمينية.. 2

اإقامة لقاء ت�شاوري لتقييم وتط�ير اأداء الهيئة.. 3

تنفيذ خمرجات م�شروع التحليل امل�ؤ�ش�شي.. 4

ت�شغيل م�شروع املرا�شالت واالأر�شفة والرقابة الداخلية االآلية.. 5

حتديث قاعدة البيانات االإح�شائية.. 6

اإعداد الئحة اأداء فروع الهيئة يف املحافظات ومتابعة حتديث معايري التقييم.. 7

ا�شتكمال تنفيذ ت��شيات اللجنة امل�شكلة ملعاجلة االختالالت املالية بناءاً على ت��شيات اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�شبة.. 8

تنفيذ الت��شيات املمكنة للجنة امل�شكلة ال�شتكمال التحديث والبناء امل�ؤ�ش�شي بناءاً على ت��شيات اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�شبة.. 9
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ا�شتكمال اإن�شاء اإدارات املراجعة الداخلية يف كافة فروع الهيئة.. 10

ا�شتكمال خط�ات الربط ال�شبكي مع بع�ض اجلهات احلك�مية.. 11

تخطيط وتدوير امل�ارد الب�شرية يف املركز الرئي�شي والفروع.. 12

ا�شتكمال ت�شغيل النظام االآيل.. 13

ا�شتكمال جمع بيانات امل�ؤمن عليهم واأر�شفتها واإدخالها يف النظام االآيل.. 14

ا�شتكمال اإن�شاء اأق�شام خدمات اجلمه�ر .. 15

اإعداد برو�ش�ر لل�شلك الق�شائي يت�شمن ال�ش�ابط واالإجراءات اخلا�شة بالقان�ن.. 16

اإقامة ور�شة عمل ملدراء �شئ�ن امل�ظفني.. 17

ن�شر الت�عية التاأمينية بني امل�شتفيدين عرب ال��شائل املختلفة.. 18

تنفيذ ت��شيات الدرا�شة االإكت�ارية.. 19

�شراء اأرا�ض الإن�شاء مقرات لفروع الهيئة.. 20

اإن�شاء مبان اإدارية لفروع الهيئة واإعادة تاأهيل املباين القدمية.. 21

رفع كفاءة امل�ظفني من خالل برامج التدريب والتاأهيل من خالل:( 3

تدريب امل�ظفني يف جمال التنمية االإدارية.. 1

اإعداد الئحة ب�شروط الرتقية والتعيني بالهيئة وربط عملية الرتقية بااللتحاق بربامج التدريب والتاأهيل.. 2

احلفاظ على القيمة احلقيقية لالأم�ال وامل�ضاهمة يف التنمية االقت�شادية واالجتماعية( 4

ا�شتكمال اعتماد ال�شيا�شة و اخلطة االإ�شرتاتيجية اال�شتثمارية للهيئة.. 1

اال�شتمرار يف اال�شتثمار يف جمال ال�شندات احلك�مية والفر�ض اال�شتثمارية االأخرى.. 2

زيادة  حجم ا�شتثمارات الهيئة غري النقدية.. 3

�شراء اأو بناء مبان عقارية ا�شتثمارية.. 4
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الجـداول اإلحصــائية
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الجــــــداول اإلحصـــــــــائية

جدول رقم )1( يو�سح التوزيع العددي للموؤمن عليهم ح�سب النوع واملحافظة  وكذلك اأق�ساط التقاعد لعامي 2013م، 2014م:

املحافظة
العام 2014 مالعام 2013 م

عدد 
الذكور

عدد 
 اأق�ساط تقاعد - الإجمايلالإناث

جهاز اإداري
 اأق�ساط تقاعد - 

قطاع عام
عدد 

الذكور
عدد 
 اأق�ساط تقاعد - الإجمايلالإناث

جهاز اإداري
 اأق�ساط تقاعد - 

قطاع عام
64,4549,37173,8251,339,676,492191,380,30266,11410,34576,4591,336,052,018235,005,329الدواوين 

25,27112,96038,2317,821,736,3043,175,555,67226,81415,64442,4587,952,706,5434,537,439,545الأمانة
22,0402,30224,3421,956,532,616513,199,92823,1882,52525,7132,005,111,602622,876,092�سنعـاء
39,03519,77458,8094,453,831,7272,018,380,60041,52024,30465,8244,011,384,8741,830,083,517عــــدن
46,99710,81157,8085,919,453,515668,817,22149,20212,60261,8046,039,167,598677,937,655تعـــــز
23,3186,14529,4631,988,238,783398,613,08323,8446,39830,2422,038,395,908431,000,006املكــــال

33,3937,67341,0663,348,489,675816,199,80434,1298,03342,1623,657,130,868825,645,627احلديدة
19,5014,92924,4302,276,700,59873,261,60419,5174,92124,4382,205,478,98880,035,471حلـــــج

33,2594,62437,8833,770,611,838231,154,20334,1565,24939,4053,878,481,977230,523,252اإب
16,2396,19422,4331,759,970,612209,755,13616,3676,66323,0301,769,725,073135,727,893اأبـــــــني
19,7112,55622,2672,127,477,09686,662,16520,0972,61322,7102,153,660,196255,986,931حجــــة
17,3492,02919,3781,408,507,49365,442,39617,9432,03419,9771,388,910,80564,914,945�سبــــوة
25,5602,86528,4252,587,686,022174,368,01726,7603,30130,0612,662,752,060178,239,882ذمـــــــار
4,1528835,035355,883,85138,793,5884,2339955,228361,587,877102,194,010املهــــــرة
9,6311,24310,874864,425,27455,643,2529,8841,28611,170866,341,027215,086,830�سعــــده
10,5161,43911,955910,272,847128,829,33510,5341,43711,971911,537,104207,555,906البي�ساء
10,8101,28412,0941,064,194,86036,534,38311,4711,36912,8401,075,200,73539,700,459املحويت
9,4351,88111,316788,994,271106,609,3899,8111,94511,756799,602,376488,403,363مــــــاأرب

-*-*6,5971,1357,732-*-*6,3811,1047,485اجلـــوف*
17,9051,81919,7241,750,703,487263,625,04819,0391,94620,9851,791,895,826266,799,349عمـــران
9,7091,47211,1811,031,837,81444,776,1719,9281,49311,4211,052,138,72849,103,705ال�سالـــع
-*-*000-*-*000�سقطرة *
13,6111,20414,8151,012,979,132183,978,09613,7841,23415,0181,024,250,708523,921,625�سيئـــون
-*-*6,7286317,359-*-*6,3725956,967رميــــه *

الإجمايل 
484,649105,157589,80648,538,204,3079,481,579,393501,660118,103619,76348,981,512,89111,998,181,392العـــام

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء- كتاب اإلحصاء السنوي -2014 عدد المؤمن عليه، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات - الحسابات الختامية لعامي 2014،2013م. 

)مالحظة: )*( فروع غير مستقلة(، المبالغ باللون األحمر تمثل مبالغ المركز الرئيسي للهيئة والفروع الغير مستقلة.
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جدول رقم )2( ي��شح الت�زيع العددي للمتقاعدين واملعا�شات التقاعدية ح�شب املحافظة لعامي 2013م، 2014م:

الفرع
العام 2014مالعام 2013م

املحالني للتقاعد 
اجلدد

�شايف عدد املتقاعدين 
الرتاكمي نهاية العام

املعا�شات التقاعدية 
املن�شرفة

املحالني للتقاعد 
اجلدد

�شايف عدد املتقاعدين 
الرتاكمي نهاية العام

املعا�شات التقاعدية 
املن�شرفة

املركز + الفروع 
223,293,049--211,267,549--الغري م�شتقلة

1,11316,5769,947,398,62467916,78810,670,294,300االأمانــــــــة
1454,3601,866,336,172704,4001,939,825,724�شنعــــــاء
47934,59115,222,172,38880534,93316,395,735,410عــــــــــدن
3478,2243,598,176,6282878,4733,792,823,141تعــــــــــــز
5878,8664,790,937,0762469,0765,120,042,520املكـــــــــال
4666,9993,055,565,1155147,4303,464,433,429احلديدة
2226,9352,758,669,2586697,5403,167,960,261حلــــــــج

2173,3721,314,619,122243,4011,381,587,675اإب
6919,8084,438,679,977489,8444,858,632,564اأبـــــــــني
181,289501,836,8331221,326527,914,670حجــــــة
1752,8201,261,598,30073,1461,331,569,861�شبــــــ�ة
1091,720708,726,446221,756736,147,711ذمـــــــار
18607265,465,4318617270,180,513املهـــــرة

14847334,366,47335874350,806,139�شعــــــده
15971342,724,357561,008378,027,070البي�ضاء
51677245,449,53414689269,831,874املح�يت
49537181,355,9544540184,671,814مــــــــاأرب
-*3202-*197-اجلـــوف*
961,123434,863,603711,215501,606,137عمـــــران
1091,546738,325,3211361,680820,882,639ال�شـــالع

-*2215-*19209�شقطــرة *
2924,0622,127,424,5042994,3522,468,631,582�شيئــــ�ن
-*10192-*20142رميــــــــه*
5,252116,47854,345,958,6654,131119,69758,854,898,083االإجمايل

المصدر: الحسابات الختامية لعامي 2013،2014م. )مالحظة: )*( فروع غير مستقلة(
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جدول رقم )3( ي��شح الت�زيع العددي حلاالت مكافاأة نهاية اخلدمة واإ�شابات العمل واملبالغ املن�شرفة ح�شب املحافظة لعامي 2013م، 2014م:  

الفرع

اإ�شابات العملمكافاأة نهاية اخلدمة
العام 2014 مالعام 2013 مالعام 2014 مالعام 2013 م

عدد 
احلاالت

املبالغ 
املن�شرفة

عدد 
احلاالت

املبالغ 
املن�شرفة

عدد 
احلاالت

املبالغ 
املن�شرفة

اأق�شاط اإ�شابة 
العمل

عدد 
احلاالت

املبالغ 
املن�شرفة

اأق�شاط اإ�شابة 
العمل

املركز + الفروع 
200,000112,706,113-290,161112,402,993-----الغري م�شتقلة

866,593878,000837,466,7854338,150848,191,478-241,447,309االأمانــــــة  
218,998,975--49,000205,811,045-566,005---�شنعـــــاء
1,332,1136229,21435115,050166,756,59722191,490488,585,544-عــــــــــدن
1510,1391400,000727,500549,238,7263112,000559,758,771تعـــــــــــز
4257,4182121,581439,000198,904,322256,550205,782,993املكـــــــــال
345,846,601--326,594,397-2----احلديدة
190,457,426--195,853,386------حلـــــــــج

342,417,102--333,480,503------اإب
136,110,809--159,201,519------اأبــــــــني
200,803,925--179,886,648------حجـــــة
121,120,731-122,155,0872-2-31,329,8461�شبــــــ�ة
229,973,082293,250237,761,300-869,3272-435,970-ذمـــــــار
38,680,952--32,898,920------املهــــــرة

90,208,016--77,056,900------�شعــــــده
93,257,751--86,591,849------البيــــ�ضاء
92,909,655-91,714,81310-2----املح�يـــت
103,119,943--74,449,440------مـــــــاأرب
-*---*---*--*- اجلـــوف*
167,455,662--106,480,753-----1عمــــران
39,00092,572,735-39,00089,694,490-----ال�شــالع
-*---*---*--*1�شقطرة*
128,074,294--99,746,436------�شيئـــ�ن
-*---*---*--*-رميـــــه*

345,312,795103,052,72062637,7114,276,358,690451,030,4404,814,820,776االإجمايل
المصدر : الحسابات الختامية لعامي 2014،2013م.

 )مالحظة: )*( فروع غير مستقلة- اللون الرمادي يمثل حاالت صرف لم يتم تعزيز الفرع بمبالغها، ومبالغ عززت للفرع ولم توجد حاالت صرف(.
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جدول رقم )4( ي��شح الت�زيع العددي حلاالت التجهيز والتكفني وتبادل االحتياطي واملبالغ املن�شرفة ح�شب املحافظة لعامي 2013م، 2014م:

الفرع

تبادل االحتياطيالتجهيز والتكفني
العام 2014 مالعام 2013 مالعام 2014 مالعام 2013 م

املبالغ املن�شرفة عدد احلاالتاملبالغ املن�شرفة عدد احلاالتاملبالغ املن�شرفة عدد احلاالتاملبالغ املن�شرفة عدد احلاالت

املركز + الفروع
- --138,448-1,123,014-الغري م�شتقلة

11516,647,75812820,557,3503610,306,83164,731,435االأمانــــة
- --243,101,7641286,031,866�شنعـــــاء
54929,076,07943631,651,214494,261,612182,581,288عـــــــــدن
1447,596,1181778,490,2315376,6252553,530تعـــــــــــز
1036,807,56115111,403,7269644,35510644,592املكــــــــال
1266,149,7621268,104,3706116,7392174,065احلديدة
- ---1045,561,7721206,290,718حلـــــــــج

- ---442,721,732212,677,048اإب
- -30,080-824,848,344726,089,096اأبــــــــني
- ---19763,446171,021,186حجــــة
- ---7773,270221,748,114�شبــــــ�ة
- ---241,337,244231,935,524ذمــــــــار
- ---5150,9363656,388املهـــــــرة
- ---141,094,9954609,770�شعـــــده
- ---20411,85610766,314البي�ضـاء
- ---10320,0008381,100املح�يـت
- ---2240,0006440,000مـــــــاأرب
-* --*--*--*-اجلـوف *
970,425 -320,696-181,032,87415923,654عمــران
- ---14947,508291,940,100ال�شالـع

*- --*--*--*7�شقطـرة *
47,671 ---483,808,902573,695,070�شيئــــ�ن
-* --*--*2-*-رميـــــه *

1,47994,514,9351,555115,551,28710516,056,938389,703,006االإجمايل
المصدر: الحسابات الختامية لعامي 2014،2013م. 

)مالحظة: )*( فروع غير مستقلة- اللون الرمادي يمثل حاالت صرف لم يتم تعزيز الفرع بمبالغها، ومبالغ عززت للفرع ولم توجد حاالت صرف(.
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جدول رقم )5( ي��شح الت�زيع العددي حلاالت منح الزواج وقرو�ض اال�شتبدال واملبالغ املن�شرفة ح�شب املحافظة لعامي 2013م ، 2014م:

الفرع

 قرو�ض اال�شتبدال منح الزواج
عام 2014معام 2013معام 2014معام 2013م

عدد 
احلاالت

املبالــــغ
املن�شرفة 

عدد 
احلاالت

املبالــــغ
املن�شرفة 

عدد 
احلاالت

املبالــــغ
املن�شرفة 

العائد 
اال�شتثماري

عدد 
احلاالت

املبالــــغ
املن�شرفة 

العائد 
اال�شتثماري

املركز الرئي�شي 
+ الفروع الغري 

م�شتقلة
----274,050,000364,500152,250,000202,500

1417,83071,000,48261091,500,0008,235,00056284,300,0007,587,000االأمانــــة
15523,250,0002,092,50015523,250,0002,092,500----�شنعــــاء
2,570385,500,00034,695,000712106,800,0009,612,000----عــــــــدن
81,574,15481,686,06334151,150,0004,603,50021632,400,0002,916,000تعــــــــــز
3566,672696104,400,0009,396,00048873,200,0006,588,000--املكــــــــال
71,111,968101,347,02054381,450,0007,330,50064096,000,0008,640,000احلديدة
4833,0603608,49341562,250,0005,602,50050575,750,0006,817,500حلـــــــــج

2159,0964630,1448212,300,0001,107,0007010,500,000945,000اإب
40160,150,0005,413,50064196,150,0008,653,500----اأبــــــــني
243,600,000324,000304,500,000405,000----حجـــــة
9013,500,0001,215,00010716,050,0001,444,500----�شبـــــ�ة
487,200,000648,000466,900,000621,000----ذمــــــار
182,700,000243,000162,400,000216,000----املهـــــرة
162,400,000216,000142,100,000189,000----�شعـــده
121,800,000162,000111,650,000148,500----البي�ضاء
192,850,000256,500142,100,000189,000----املح�يت
131,950,000175,5005750,00067,500----مــــــاأرب
----------اجلوف*
111,650,000148,500131,950,000175,500----عمـــران
7811,700,0001,053,000263,900,000351,000----ال�شـــالع
----------�شقطرة*
9414,100,0001,269,00010015,000,0001,350,000----�شيئـــ�ن
----------رميـــــه*

224,096,108355,838,8746,263939,450,00084,550,5004,386657,900,00059,211,000االإجمايل
المصدر: اإلدارة العامة للبحوث، وإدارة القروض بالشئون المالية. 

)مالحظة: )*( فروع غير مستقلة - البيانات باللون األحمر تم تعديلها من إدارة القروض بالشئون المالية(
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جدول رقم )6( ي��شح مقارنة بني اال�شرتاكات والنفقات التاأمينية للهيئة خالل الفرتة 2012م - 2014م:

الفرع
العام 2014مالعام 2013مالعام 2012م

النفقات التاأمينيةاال�شرتاكات التاأمينيةالنفقات التاأمينيةاال�شرتاكات التاأمينيةالنفقات التاأمينيةاال�شرتاكات التاأمينية
املركز + بقية 
الفروع الغري 

م�شتقلة
28,097,178,444208,540,98824,805,785,450246,602,66620,963,218,018251,901,483

10,532,937,7829,156,604,09611,932,259,4229,983,903,44013,462,059,97110,705,335,445االأمانـــــة
2,526,793,6201,773,244,5992,684,566,9681,872,260,0022,848,960,9891,950,265,194�شنعــــــاء
6,478,633,94614,785,176,5146,687,443,13015,265,962,2766,391,880,02716,441,042,861عــــــــدن
6,653,595,3603,354,945,6297,181,004,2473,616,241,3717,313,650,6063,811,389,572تعــــــــــز
2,278,741,8894,163,376,5102,598,204,3204,802,713,6522,684,182,4705,134,818,692املكــــــــال
4,138,063,0492,861,741,0504,521,751,6773,064,809,5474,854,368,2263,477,457,572احلديدة
2,439,837,9802,664,703,2572,548,940,4152,770,848,4692,483,277,7393,177,758,722حلــــــــج

4,096,455,1421,252,276,9544,350,632,2311,323,253,7544,464,040,4861,388,632,361اإب
1,983,870,6584,077,636,2742,128,927,2674,446,061,8672,209,763,6224,868,998,273اأبـــــــني
2,250,980,890483,152,8622,394,097,937504,982,9292,612,832,307530,179,156حجـــــة
1,510,609,1831,161,846,5121,597,304,0391,265,871,3231,575,219,3011,334,614,925�شبـــــ�ة
2,812,417,105664,055,6712,992,261,584712,788,9003,598,092,686740,596,041ذمـــــــار
408,886,302252,307,643429,273,274266,100,127569,394,437271,026,261املهــــــرة
966,874,058321,396,730997,434,960336,154,2781,171,635,873352,068,400�شعــــدة
1,024,748,029341,136,5251,125,694,031343,504,3231,212,350,760379,218,874البي�ضاء
1,134,127,038225,267,8171,194,017,021246,046,1821,210,757,877270,960,774املح�يت
889,430,750178,432,668970,053,100182,603,7381,391,125,682185,772,389مـــــــاأرب
- -- -- -اجلــوف *
2,042,376,583418,657,0422,122,396,129438,269,8172,277,996,360503,500,216عمــــــران
1,124,389,682656,143,2521,166,677,667740,665,0241,276,398,861824,214,185ال�شـــــالع
- -- -- -�شقطرة *
1,211,407,2031,890,344,8571,308,024,4522,132,562,0961,711,176,6392,475,108,274�شيئــــ�ن
- -- -- -رميـــــة *

84,602,354,69550,890,987,45085,736,749,31954,562,211,31086,282,382,93659,074,859,660االإجمايل

المصدر: الحسابات الختامية 2012م، 2013م، 2014م.

)مالحظة: )*( فروع غير مستقلة- اللون األحمر يمثل اشتراكات تأمينية أقل من النفقات التأمينية(
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جدول رقم )7( ي��شح الت�زيع العددي مل�ظفي الهيئة ح�شب الن�ع والفرع خالل العامني 2013م، 2014م:

الفرع
العام 2014مالعام 2013م

االإجمايلذك�راإناثاالإجمايلذك�راإناث

4626130744255299املركز الرئي�شي
126072115768االأمانــــــة
6576364955�شنعـــــاء
62681305554109عـــــــــدن
6495564753تعـــــــــــز
104656104050املكــــــــال
8233192332احلديدة
9334292736حلـــــــــج

5313652833اإب
9314083139اأبــــــــني
0171701616حجـــــة
1272812324�شبـــــ�ة
3232632023ذمـــــــار
3111431114املهـــــــرة
1181911718�شعــــده
0171701717البي�ضاء
0131301313املح�يت
0121201010مـــــــاأرب
0222202323عمــــران
111121910ال�شــــالع
279279�شقطـرة
0181801515�شيئـــ�ن
189189رميـــــــــه
1858631,048175800975االإجمايل

المصدر: اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
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جدول رقم )8( ي��شح الت�زيع العددي مل�ظفي الهيئة ح�شب امل�شمى ال�ظيفي والن�ع لعامي 2013م، 2014م:

العام 2014مالعام 2013مامل�شمى ال�ظيفي
االإجمايلذك�راإناثاالإجمايلذك�راإناث

000011نائب وزير
022033وكيل

1535414748مدير عام
1343522931م�شاعد مدير عام

3223726931226257مدير اإدارة
8224032276233309رئي�س ق�ضم

5320225549180229خمت�ض
6273362632مرا�شل
01111099�شائق

0262602121حار�س
1051510414خدمات

011011كاتب
022022م�شاعد كاتب

0232301818م�شت�شار
1858631,048175800975االإجمايل

المصدر: اإلدارة العامة للشئون اإلدارية

جدول رقم )9( ي��شح الت�زيع العددي مل�ظفي الهيئة ح�شب امل�ؤهل الدرا�شي والن�ع لعامي 2013م، 2014م:

عام 2014معام 2013ماملوؤهل الدرا�ضي
االإجمايلذك�راإناثاالإجمايلذك�راإناث

011033دكت�راه
08811011املاج�شتري

167178دبل�م عايل
5230435651292343بكال�ري��ض

216687186280دبل�م بعد الثان�ية - دبل�م مت��شط
5026331345241286ثان�ية 

167156دبل�م بعد االإعدادية
185674174865اإعدادي

022022دبل�م بعد االبتدائية
104555104151ابتدائي 

011011قيا�ض م�شت�ى
011011رخ�شة قيادة
13556872835يقراأ ويكتب

55105510موحدة
0101001010دبل�م بعد امل�حدة

303202دورة تدريبية
1222312223لي�شان�ض

101222162238بـــــال
1858631,048175800975االإجمايل

المصدر: اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
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جدول رقم )10( اأ�شماء املكرمني من م�ظفي الهيئة للعام 2014م:
الفـــــــــرعال�ضــــــــــــــــــممالفـــــــــرعال�ضــــــــــــــــــمم
عـدنمريفت �شيف غيالن ح�شن42القيادةخالد ح�شني على الر�شني1
تعز�شامى قايد ا�شماعيل عثمان43القيادةخالد عبدالل �شامل ع�ي�ض2
تعزفهمى حممد عبدالقادر ال�شامعي44القيادةعبدالرحمن حممد قائد ال�شامعى3
تعزحممد عبداجلليل هزاع قا�شم45القيادةعبدالرحمن هزاع ناجي �شبعان4
تعزنايف احمد عبدالرحمن ال�تريي46القيادةعبدامللك ح�شني احمد الف�شلي5
املكالفهمى عمر اب�بكر بفلح47االن�شباط ال�ظيفيفهمى احمد عبدالل االن�شي6
املكالحممد احمد عبدالل احلداد48النقابةعلى على ها�شم ال�شريف7
املكالن�ر عبداخلالق على احلاج49النقابةح�شني ج�اد جماهد على8
املكالي�شلم نا�شر �شامل باهرب50املركز الرئي�شيابتهال احمد �شعيد باهديله9

احلديدةابراهيم عبدالل حممد اال�شد51املركز الرئي�شيابراهيم حممد احمد الزبيدي10
احلديدةعلياء عبداجلبار حممد احلا�شري52املركز الرئي�شيانت�شار عبدالرحمن عمرى العمري11
احلديدةعي�شى احمد م��شى �شادق53املركز الرئي�شيبدر على احمد حيدر12
حلجاقبال حممد نا�شر ال�شحم54املركز الرئي�شيحم�د احمد قا�شم مهدى13
حلجاميان حممد ح�شني على55املركز الرئي�شيخالد حممد �شعيد ال�شجاع14
حلجعبدالكرمي عبدالل �شالح احلداد56املركز الرئي�شير�ش�ان احمد على ال ال�شيخ15
اإباحمد قا�شم م�شعد ح�شني57املركز الرئي�شيطه احمد حممد غالب16
اإبعبدالرحمن حممد عبدالل الغرباين58املركز الرئي�شيعبدالعزيز حممد على �شالح الدين17
اإبفايز عبدالل حممد م�شلح59املركز الرئي�شيعبدالل ح�شن �شعد حاجب18
اأبنياحمد حممد مرب��ض باحب60املركز الرئي�شيعبدامللك حممد ح�شن الذيبه19
اأبنيجميله على ح�شن فرن�ت61املركز الرئي�شيعدنان حممد عبده االغربي20
اأبنيزمزم قا�شم م�شع�د احمد62املركز الرئي�شيعلى عبدالكرمي عبدالل الر�شي21
حجةخالد على نا�شر عطيه63املركز الرئي�شيفاطمه حزام م�شلح ال�شهيبي22
حجةجميب الرحمن يحيى ح�شن احل�شف64املركز الرئي�شيجماهد احمد مهدي ال�ضماوي23
�شب�ةبلعيد �شامل احمد لرب�ض65املركز الرئي�شيجميب حممد احمد الفقيه24
�شب�ة�شامل عبدالرحمن باجمال66املركز الرئي�شيحممد احمد احمد ع�شام25
�شيئ�ناحمد عبدالل ابراهيم ال�شقاف67املركز الرئي�شينبيل على على هاجر26
�شيئ�نعمر �شامل عمر باحرمي68املركز الرئي�شيجنالء حممد على املهدي27
�شعدةاحالم ح�شني احمد ج�شار69املركز الرئي�شيهدى عبدالل حم�شن عبدالعزيز28
�شعدةحم�د يحيى قا�شم الظفريى70االأمانةامني احمد حممد احليمي29
البي�ضاء�شامل عبدالل عبدالرب الرباطي71االأمانةعلى زيد على ال�شامي30
البي�ضاءقناف عبدالل حممد القرواين72االأمانةعمار نا�شر �شالح البدوي31
ذماربندر حممد عبدالل �شم�ض الدين73االأمانةف�زيه عبده م�شلح ال�شايدي32
ذمارعلى على مهدى الديلمي74�شنعاءخالد على �شالح ال�شياين33
�شقطرهيحيى حممد �شامل حممد75�شنعاء�شالح يحيى �شالح ع��ض ال�شياين34
املهرةامنه �شامل مفتاح بن مفتاح76�شنعاءعلى عبدالل احمد ال�شريف35
ال�شالععبداجلبار عبده على الرحامي77�شنعاءعلى عبدامللك عبدالعزيز ال�شياين36
املح�يتيحيى احمد احمد براز78عـدنانت�شار اخل�شر حممد ال�شاحلي37
ماأربحممد على حم�شن النقيب79عـدنذكرى �شامل عبده احمد38
عمرانعبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي القا�شمي80عـدنفايزه غالب ا�شعد العب�شي39
عمرانمالطف عبدالل ح�شني الهمداين81عـدنفيزان ح�شني هادى املدين40
رميةم�شطفى علي ح�شني امل�ش�احي82عـدنمنال عبدالل حممد �شمار41

المصدر: اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
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جدول رقم )11( يبني قائمة املركز املايل للهيئة العامة للتاأمينات واملعا�شات  31/ 12 / 2014م.
املــــبــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــغ

اســـــم احلســـــــــــــــاب
املــــبــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــغ

اســـــم احلســـــــــــــــاب
تــحــلــيــلــــــــــــــيجــــزئــــــــــــــيكـــــلــــــــــــــــــــيتــحــلــيــلــــــــــــــيجــــزئــــــــــــــيكـــــلــــــــــــــــــــي 

االحتياطيات والفائض  726,215,850,107.73 االستثمارات    652,885,929,840.44 
   االحتياطيات 620,029,983,697.22     إستثمار في أوراق مالية 611,850,000,000.00  
     احتياطي التجديدات186,214,028.24        سندات حكومية611,850,000,000.00   
     احتياطيات أخرى10,507,594,693.83      إستثمار في شركات قابضة 1,152,629,885.00  
املال االحتياطي للعمليات التأمينية609,336,174,975.15   الشركة اليمنية الليبية القابضة1,152,629,885.00   
   الفائض 106,185,866,410.51  إستثمارات في القطاع املختلط 5,196,052,737.50  
     فائض أموال التأمينات106,185,866,410.51        شركة امللح12,500,000.00   
املخصصات  1,380,679,053.15      شركة مين موبايل1,986,970,200.00   
   مخصصات اإلهالك 1,380,679,053.15       الشركة اليمنية للغاز268,750.00   
     مخصص إهالك املباني212,936,739.96        مشروع الرئيس الصالح3,196,313,787.50   
مخصص إهالك اآلالت واملعدات61,060,218.69      حصص في شركات خاصة 18,600,444,250.00  
مخصص إهالك وسائل النقل162,102,645.41        الشركة اليمنية للفنادق7,000,000.00   
     مخصص إهالك األثاث321,430,057.55        اجلامعة اليمنية األردنية10,059,250.00   
مخصص إهالك استثمارات ثابتة389,630,671.23        شركة أساس العقارية12,676,825,000.00   
مخصص إهالك أخرى ومختلفة-          الشركة اليمينة لتكرير السكر432,000,000.00   
مخصص ديون مشكوك في حتصيلها233,518,720.31        شركة املكال للحديد والصلب3,763,760,000.00   
خصوم متداولة  1,444,738,184.08 شركة حضرموت للطاقة الكهربائية1,710,800,000.00   
   دائنون عمليات تأمينية      إستثمار في ودائع -    
دائنون احتياطيات تأمينية محولة        ودائع محلية بالدوالر-     
   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 1,181,292,717.26     قروض متوسطة األجل 8,227,524,154.41  

     تأمينات املقاولني26,641,121.55   
     إيرادات محصلة مقدمًا933,056,648.34   
     مصروفات مستحقة221,594,947.37   

     أرصدة دائنة أخرى 263,445,466.82     اإلستثمارات العقارية 7,859,278,813.53  
     دائنون متنوعون78,916,781.58        أراضـــــي5,223,678,639.19   
     ذمم دائنة أخرى83,263,878.40        مبانــــــــي2,635,600,174.34   

     السلف الدائنة-     األصول املتداولة  78,837,660,029.12 
     توقيفات أخرى1,558,000.00      النقديــــة 7,486,336,182.95  
     أخرى ومختلفة99,706,806.84        نقدية بالصندوق-2,387,034.17  
         نقدية بالبنك7,431,713,780.97   
         شيكات حتت التحصيل57,009,436.15   
       املخزون 42,849,351.80  
    مخزون املستلزمات السلعية39,604,065.36   
         مخزون األثاث3,245,286.44   
       مدينون عمليات تأمينية 21,970,667,057.50  
         جاري جهات العمل ج . إداري5,295,891,313.39   
         جاري جهات العمل ق . عام16,663,859,583.09   
         جاري أفراد10,916,161.02   
       املدينون واألرصدة املدينة 49,329,321,791.94  
         مدينون متنوعون50,871,379.50   
    سلف وعهد مؤقتة ومستدمية4,046,114,563.25   
         تأمينات مجمدة160,445,582.39   
         سلف العاملني226,249,796.71   
         مصروفات مدفوعة مقدما48,694,227.01ً   
         إيرادات وفوائد مستحقة44,796,946,243.08   
       أرصدة مدينة أخرى 8,485,644.93 
         إلتزامات وزارة املالية0  
    حسابات إنتقالية مدينة اخرى8,485,644.93   

    األصول الثابتة  2,716,626,627.08 
       أراضــــــــــــــي 211,995,854.81  
       مباني وإنشاءات 1,393,236,522.76  
       أجهزة حاسب آلي 237,122,009.79  
       آالت ومعدات وأجهزة 110,158,875.00  
       وسائل النقل واالنتقال 187,210,721.31  
       أثاث وجتهيزات 248,966,125.22  
    مشروعات )أصول( حتت التنفيذ 327,936,518.19  

إجمالي املطاليب  729,041,267,344.96 إجمالي املوجودات  734,440,216,496.64 

المصدر: الحساب الختامي 2014م- الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
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جدول رقم )12( يبني قائمة الدخل للهيئة العامة للتاأمينات واملعا�شات  31/ 12 / 2014م.
اســـــم احلســـــــــــــــاباملــــبــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــغاســـــم احلســـــــــــــــاباملــــبــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــغ

تــحــلــيــلــــــــــــــيجــــزئــــــــــــــيكـــــلــــــــــــــــــــيتــحــلــيــلــــــــــــــيجــــزئــــــــــــــيكـــــلــــــــــــــــــــي 
إيــــــــــــرادات تأمينيـــــــــــة   86,282,382,935.57النفقات التأمينة  59,074,859,659.84

االشتراكات الدورية  86,282,382,935.57     املعاشات 58,854,898,082.85 
تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة 60,979,694,281.02        شيخوخة وعجز ووفاة 58,854,898,082.85  
اشتراكات تأمني إصابة العمل 4,814,820,776.68        التعويضات 4,083,160.00 
اشتراكات مقابل ضم مدد خدمات 1,462,355,228.87          مكافأة نهاية خدمة 3,052,720.00 
االحتياطيات احملولة للهيئة0  التعويض النقدي حلاالت اإلصابة 1,030,440.00 
متويل أعباء تتحملها اخلزانة 19,025,512,649.00  نفقات تلتزم بها اخلزانة العامة 0 
         معاشات استثنائية0 
         نفقات على غالء املعيشة0 
       احلقوق األخرى 206,175,410.9 
         جتهيز وتكفني 115,551,286.70 
         نفقات أخرى 90,624,124.22 
    احتياطيات محولة لصناديق التقاعد 9,703,006.07 
         اجليش0 
         األمن0 
         التأمينات االجتماعية0 

    فائض نشاط العمليات التأمينية  27,207,523,275.73
إجمالي النفقات التأمينية  86,282,382,935.57
إجمالي اإليرادات التأمينية   86,282,382,935.57املصروفات اإلدارية  3,464,384,986.82

       املرتبات واألجور النقدية 805,408,415.59 
إيرادات استثمارات   64,137,765,065.25مرتبات وأجور موظفني دائمني 805,408,415.59 
إيرادات أخرى   18,304,963,056.35     مرتبات وأجور موسمية   - 
         مرتبات وأجور معارين0 
       البدالت والتعويضات 705,939,486.83 
         بدل متثيل ومظهر 726,000.00 
         بدل حضور جلسات 6,308,172.32 
         تعويض العمل اإلضافي 57,907,981.83 
         تعويض السكن 20,179,000.00 
         بدل ريف 1,572,167.43 
         بدل مسئولية 935,844.50 
         بدل أداء   - 
         بدل مهني   - 
         بدل طبيعة عمل 618,310,320.75 
       املزايا العينية 140,177,513.00 
         عالج 133,656,003.00 
         غذاء 1,190,400.00 
         مالبس 91,600.00 
         مزايا عينية أخرى 5,239,510.00 
       املكافآت 319,554,152.88 
    حصة الهيئة واملوظف في التأمينات 183,534,045.99 
    تأمينات شيخوخة وعجز ووفاة 157,321,814.57 
         تأمينات إصابة عمل 26,212,231.42 
       املصروفات السلعية 103,179,436.08 
         قرطاسية ومطبوعات 21,845,588.72 
         قطع غيار 15,757,128.68 
         وقود وزيوت وشحوم 65,576,718.68 
       مصروفات خدمية 754,031,206.41 
         إيجارات 3,603,000.00 
         صيانة وإصالحات 23,904,855.40 
         سفر وانتقال و تلفون وفاكس 232,868,207.27 
         عموالت ومصروفات بنكية 360,178,505.09 
         األبحاث والتجارب 75,000.00 
    رسوم وتراخيص ومصاريف قضائية 67,120.00 
         العالقات والدعاية واإلعالن 20,523,460.77 
         استئجار موجودات ثابتة 5,570,150.00 
         خدمات اإلدارات احلكومية 59,208,155.45 
         خدمات متممة 32,598,266.33 
         مستلزمات خدمية أخرى 15,434,486.10 
       عبء املخصصات 169,325,060.43 
         اإلهالك 161,120,160.43 
         أعباء مخصصات أخرى 8,204,900.00 
       مصروفات عامة أخرى 283,235,669.61 
         مصروفات سنوات سابقة 281,446,714.80 
         خسائر رأسمالية 122,842.81 
    إعانات ومساعدات 1,666,112.00 

صافي عجز النشاط     -صافي فائض النشاط   106,185,866,410.51
إجمالــــــي اإليـــــــــرادات   168,725,111,057.17إجمالــــــــي املصـــــــــــــروفات   168,725,111,057.17

المصدر: الحساب الختامي 2014م- الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
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هـواتــف اإلدارات العــــامة باملـركـز الـرئيســـي

فــــاكـــــــــــسهــــــــــــاتف املكــــــــتباإلدارة العـــــــــامة
570308570373570372570307مكتب رئيس الهيئة

570306-570305570390مكتب نائب رئيس الهيئة
570312-570311570380مكتب وكيل الشئون املالية واإلدارية

570309--570310مكتب وكيل التسويات واملعاشات
570375--570375اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء

---570389اإلدارة العامة لالستثمار
---570392اإلدارة العامة لالستحقاقات واملعاشات

---570385اإلدارة العامة لإليرادات
---570388اإلدارة العامة للبحوث
---570379اإلدارة العامة للبيانات

---570383اإلدارة العامة للتدريب والتأهيل
---570378اإلدارة العامة للتسويات

---570381اإلدارة العامة للحاسب اآللي
---570391اإلدارة العامة للشئون اإلدارية

---570386اإلدارة العامة للشئون القانونية
---570374اإلدارة العامة للشئون املالية

---570376اإلدارة العامة للعالقات العامة
570387--570387اإلدارة العامة للفروع

---570377اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
هواتف وعنــــــــــاوين فـــــــروع الهيئــــــة 

الفاكــــــــــــــــسرقــــــــم الهـــــــــــــــــــــــــــــــــاتفمفتاح املدينةعنـــــــــــــــــــــــــــــــــوان الفــــــــــــــــــرع
-612684--05613470فر ع املهرة- الغيضه بجوار مشروع التنمية الريفية

-539256--06539255فرع  البيضاء-املجمع احلكومي-الشارع العام
424731424732--04424730فرع  إب- شرق احملافظة- الظهار

-01570074570072570073570071فرع األمانة-شارع حده- جوار املجمع
-342276--06342276فرع اجلوف- احلزم احملزام- شرق املستشفى العام

-205480--03204535فرع احلديدة- شارع موسى-جوار مدرسة عمار بن ياسر
-433466--02434466فرع الضالع- مديرية الضالع- حبيل جباري

-403674--07404457فرع احملويت- ميدان أكتاف- شارع ماسيه
-604749-02604485604467فرع أبني- زجنبار بجانب ساحة الشهداء

-224644-04224644213395فرع تعز- حوض األشراف – شارع الهريش- جوار جامع الكوثر
-220776--07221296فرع حجة- جوار البنك املركزي

-306028--05301250فرع املكال- جوار كلية التربية- وحدة سامي
-509241--06509245فرع ذمار- احلي السكني- غرب البحث اجلنائي

-660529--05660176فرع سقطرة- حديبو-خلف الشارع العام- جوار مطعم شبوة
-402455--05405419فرع سيئون- حي جثمه- الشيشان- غرب مسجد اخلليفة أبو بكر الصديق

-201916-05202330200529فرع شبوة- عتق شارع حنيش
-514844--07513863فرع صعده- شارع الزبيري- جوار السوق املركزي

-560324-01560325560323فرع صنعاء- احلصبة- خلف اإلدارة احمللية
-257331--02252847فرع عدن- كريتر- اخلساف

-603085--07603085فرع عمران- خط صنعاء- جوار البنك اليمني لإلنشاء والتعمير
-502290--02504509فرع حلج- احلوطه- جوار احملكمة االبتدائية

-300655--06300203فرع مأرب- جوار البنك املركزي- عمارة امليثاق- الشارع العام
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اإلدارة العــامة للتخطيــط واإلحصـــاء

املركز الرئي�شي: مبنى الهيئة

�شنعاء - اخلط الدائري اجلن�بي- اأمام ال�شفارة ال�شع�دية

للح�ش�ل على ن�شخة الكرتونية عرب م�قعنا االلكرتوين:

www.gasspyemen.org

ملرا�شلتنا عرب اإمييل االإدارة العامة :

PLANNING_dept@GASSPYEMEN.ORG 

اأو الربيد االلكرتوين للهيئة:

info@gasspyemen.org 
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