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  جملس اإلدارةكلمة رئيس 
يف إطار التقليد االجيايب الذي اعتمدناه يف اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات منذ إصدار التقرير األول عن نشأة 

وتطوراته واالجنازات  وتطور التأمينات االجتماعية يف بالدنا الذي تضمن رصداَ خلطوات ومراحل تأسيس النظام

م ، هاحنن 2002م ، مث إصدار التقرير الثاين عن العام 2001وحىت العام  اليت حتققت يف هذا اال منذ النشأة

نضع بني يدي الباحثني واملهتمني والقراء الكرام اإلصدار الثالث يف سلسلة تقارير اهليئة ، متضمناَ رصداَ ألنشطة 

ها املتواصل لتذليل م والنتائج اليت توصلت إليها يف إطار سعي2003اهليئة واالجنازات اليت حققتها خالل عام 

الصعوبات وإزالة املعوقات اليت صاحبت مراحل النشأة ومواكبة التطور ، وما أمثرته جهود قيادة اهليئة وإدارا 

م سواء من خالل تفعيل عمليات املتابعة والرقابة بأشكاهلا املختلفة ، واألساليب اليت 2003التنفيذية يف العام 

والتكامل والتنسيق مع خمتلف الوحدات اإلدارية ، باإلضافة إىل تنشيط كافة األطر  اتبعتها بتعزيز عالقات التعاون

التقليدية القائمة ، واعتماد أساليب جديدة أكثر فاعلية وكفاءة لتحسني مستويات أداء اهليئة ولتقدمي خدماا 

خدماا أفراداَ ومؤسسات على  على حنو أفضل ، توطيداَ للثقة بينها وبني مجهور املتعاملني معها واملستفيدين من

  .حد سواء 

ويأيت أعداد هذا التقرير تأكيداَ ملصداقية التوجه اهلادف ألحداث نقلة نوعية يف أداء اهليئة ، وتطوير أنشطتها  

والتحسني املستمر خلدماا ، ضمن اإلستراتيجية املرسومة لذلك ويف إطار الرؤية املستقبلية اليت حددت هلذا 

بعاده املختلفة ، مستفيدين من تقنيات العصر ومستجداته ومن الدعم الذي حتظى به اهليئة من لدن التطوير بأ

علي عبد اهللا صاحل رئيس اجلمهورية حفظة اهللا ومن احلكومة ممثلة مبجلس الوزراء وعلى رأسه دولة / فخامة األخ 

أمحد / صاحل السالمي وزير املالية واألستاذ علوي /  عبد القادر بامجال رئيس الس ونائبيه األستاذ / األستاذ 

والتعاون الدويل ومن كافة األخوة الوزراء ورؤساء األجهزة واملؤسسات واهليئات  طحممد صوفان وزير التخطي

  .يف القطاعني العام واملختلط على املستويني املركزي واحمللي  احلكومية

ئة من اجل املسامهة بدورها الفاعل يف خمتلف جماالت التنمية وحيدونا األمل يف اضطراد التقدم والنماء هلذه اهلي

االقتصادية واالجتماعية ومد ظالهلا الوارفة إىل كافة شرائح العاملني بأجهزة الدولة والقطاعني العام واملختلط 

للوطن وتأمني وتنويع اخلدمات واملزايا اليت تقدمها هلم من اجل بذل املزيد من اجلهد والتفاين يف العمل واإلخالص 

ظروف أفضل الستقرارهم واطمئنام وضمان حقوقهم أثناء اخلدمة وبعد انتهائها وكفالة حقوق أسرهم من 

  .بعدهم 
                                                         

  خالد الصويف محود                                                                                 

   وزير اخلدمة املدنية والتأمينات
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  كلمة رئيس اهليئة
يعترب الضمان االجتماعي بصوره املختلفة اهلم األول لكل فرد يف أي جمتمع من اتمعات نظراَ النعكاسات ذلك على احلياة 

اجتماعية ، األمر الذي جيعل الضمان املعيشية اليومية لفئة كبرية من أفراد اتمع وملا حيققه ذلك من استقرار وعدالة 

  .االجتماعي مبثابة أحد الركائز الرئيسية للحد من الفقر وحتقيق مستوى معيشي مناسب لعدد كبري من األسر 

 والوفاةإن غالبية سكان العامل حمرومون من أي نوع من أنواع التغطية االجتماعية الرمسية ضد خماطر الشيخوخة والعجز 

فالفقر يؤثر . العمل واألمراض املهنية ، كما سجلت نسبة التغطية يف العامل اخنفاضا يف السنوات األخرية  واملرض أو حوادث

مليار شخص يعيش على اقل من دوالرين يف اليوم  2حالياَ على حوايل نصف سكان العامل ويف كافة الدول ، وهناك حوايل 

فقط من سكان % 15مطلع القرن احلادي والعشرين جند مانسبته ويف . من مليار يعيش على دوالر واحد يف اليوم  وأكثر

ويف بعض . مليار يتمتعون بنوع معني من الضمان االجتماعي املنظم واملتمثل يف احلصول على معاش تقاعدي  6العامل البالغ 

  .من القوى العاملة ويف بعض احلاالت اقل من ذلك %  10 -5الدول تصل التغطية التأمينية فقط 

/ ضوء ماسبق ويف أطار املوارد املتاحة للجمهورية جند االهتمام الكبري من قبل القيادة السياسية ممثلة يف فخامة األخ  ويف

والقطاعني العام واملختلط وإمنا على مستوى بقية  اإلداريةرئيس اجلمهورية بالضمان االجتماعي ليس فقط يف الوحدات 

من مؤسسة تأمينية تم بالعاملني يف القطاع اخلاص والقوات املسلحة  أكثرود قطاعات اتمع وهو مايتجلى من خالل وج

واألمن ، األمر الذي يعكس اإلدراك بأن حتقيق السالم واألمن واالستقرار ال يتحقق إال من خالل العدل االجتماعي والذي 

  .يعد الضمان االجتماعي بصوره املختلفة الوسيلة الكفيلة بتحقيق ذلك 

وهو ما يعد  أفضل مير بتحوالت كبرية يف الضمان االجتماعي من أجل الوصول إىل حتقيق عدالة وضمان اجتماعي إن العامل

األمر الذي يدفع حكومات العامل بان تويل اهتمام . أحد املؤشرات الرئيسية الدالة على مستوى حضارة وتقدم اتمعات 

يف براجمها  اإلستراتيجيةواعتبار الضمان االجتماعي من القضايا  فراداألكبري للضمان االجتماعي يف املدى الطويل ملختلف 

واليت تتزايد نسبتها  اإلفرادوثقتنا كبريه يف اهتمام قيادتنا السياسية ذا امللف اهلام الذي ميس شرحية كبريه من . وخططها 

 .يوماَ بعد أخر 

م ، فأنه قد مت حتقيق العديد من 2003يئة خالل عام وكما يتضح يف صفحات هذا التقرير السنوي الذي يلخص نشاط اهل 

النجاحات يف الكثري من اجلوانب ، بالرغم من ذلك فانه ال تزال هناك بعض الصعوبات املمتدة من الفترات السابقة من جهة 

يت جيب إدراكها وظهور مشكالت جديدة حبكم ديناميكية العمل التأميين وتأثره بأية إجراءات تتم يف العديد من القضايا ال

  -:واهم تلك القضايا هي . والعمل على احتوائها بتعاون خمتلف األطراف املعنية 

ملايل للصندوق بالصورة اليت تكفل ضرورة التعامل مع توجه الدولة حنو التقاعد املبكر وانعكاسات ذلك على املركز ا - 

  .احلفاظ على املركز املايل يف املدى الطويل 

  .رونة الكافية الستثمار موارد اهليئة العمل على توفري امل - 



5 
 

والقطاعني وإدخاهلا احلاسب اآليل الذي تقوم اهليئة حاليا  اإلداريةتكوين قاعدة بيانات متكاملة ملوظفي الوحدات   - 

ه للتقاعد بيسر وسهول اإلحالةلتعد تلك القاعدة املرتكز الرئيسي لتحديد املعاش التقاعدي وغريه من اجلوانب عند  بتصميمه

  .ودقه كاملة 

العمل على حتصيل املستحقات التأمينية من املنبع وذلك خبصمها من مرتبات العاملني عرب وزارة املالية وتوريدها مباشرة   - 

تفاقمت يف الفترة األخرية بشكل كبري بسبب  دالتأمينية قإىل حساب اهليئة ، خاصة وان مشكلة حتصيل املستحقات 

فبدالَ من قيام فروع اهليئة مبتابعة مكاتب الوزارات وفروع وحدات القطاعني العام . س احمللية الالمركزية اليت منحت للمجال

واملختلط يف مراكز احملافظات تضاعفت العبء عشرات املرات حيث يتطلب األمر حالياَ متابعة املستحقات التأمينية على 

  .كوادر وجهود مضاعفه مستوى املديريات املختلفة األمر الذي حيتاج إىل تكاليف اكرب و

ويف األخري ميكن القول بان هذا التقرير يتضمن اإلجنازات اليت متت خالل العام والصعوبات اليت يتطلب األمر إدراكها  - 

كما إن الرؤية املستقبلية للهيئة اليت تضمنها التقرير تظهر ااالت املختلفة اليت تعرب عن برنامج اهليئة . والعمل على تذليلها 

والفنية والتكنولوجية واالستثمارية وهو ما حيتاج  واإلداريةل الفترات القادمة للنهوض بالنشاط التأميين من النواحي املالية خال

جهود خمتلف األطراف املعنية بالتأمينات واملعاشات سواء على مستوى العاملني يف اهليئة أو على مستوى الوزارات  تضافرإىل 

  .واجلهات ذات العالقة 

  

رجو أن تكون صفحات هذا التقرير قد اشتملت على الكثري من املعلومات اليت تربز النشاط التأميين خالل عام ن

  .م 2003

أتقدم بالشكر والتقدير لكافة األخوة املسئولني واملوظفني باهليئة بفروعها املختلفة على اجلهود الكبرية اليت  األخريويف 

يعاب الكثري من املتغريات ويف ضمان توصيل املستحقات التأمينية إىل املتقاعدين قاموا خالل العام والذي جتلى يف است

محود خالد / دير لألستاذ كما ال يسعين إال أن أتقدم بالشكر والتق. وتبسيط إجراءات اإلحالة للتقاعد بصورة جيدة 

س على اجلهود الكبرية اليت قدموها واألخوة أعضاء ال اإلدارةزير اخلدمة املدنية والتأمينات رئيس جملس الصويف و

  .خالل العام للنهوض بالنشاط التأميين وضمان انسياب العمل يف اهليئة بكل يسر وسهوله 

  

  واهللا املوفق ،،،

  

  عبد امللك إمساعيل حجر . د 

  رئيس اهليئة                                                                              

  يات احملتو
  رقم الصفحة  احملتويات



6 
 

  اإلدارةكلمة رئيس جملس  - 

 كلمة رئيس اهليئة  - 

 )نائب رئيس اهليئة(مقدمة  - 

 -:أهم اإلجنازات على مستوى املركز الرئيسي يف ااالت التالية -:أوالَ  

 التأمينيةضبط حتصيل االشتراكات  - 

 متابعة املستحقني للمعاش التقاعدي  - 

 الرقابة والتفتيش - 

  واإلدارياءات العمل التأميين تنشيط إجر - 

 مشروع تعديل قانون التأمينات واملعاشات  - 

 الصندوق  أموالاستثمار فوائض  - 

 يف جمال خلق الوعي التأميين  - 

 املشاركة يف املؤمتر الدويل للتأمينات بقربص  - 

 اال املايل  - 

  اآليلتنفيذ عملية التحول للنظام  - 

 نظام جهات العمل - 

 األسرةنظام  - 

 التأميين نظام الرقم - 

 املؤمن عليهم   اشتراكنظام بيانات  - 

 نظام االشتراكات ومتابعة حتصيلها  - 

 والتقارير  اإلحصائيةنظام نظام البيانات  - 

 )نظام املعاشات والتعويضات  –الثابتة  األصول( نظام شئون العاملني  - 

  )اإلحصائيةاجلداول ( على مستوى فروع اهليئة  باألرقاماالجنازات  -:ثانياَ

  -:الرؤية املستقبلية للهيئة وتتضمن ااالت التالية  -:ثاَ ثال

 اال القانوين - 

 تنظيمي والفين اإلداري والاال  - 

 اال االستثماري  - 

 املعنية بالنشاط التأميين  اإلطرافالتنسيق والتعاون مع  - 

  القوائم املالية للهيئة   - 

 
3 
4 
7 
10 
10 
 
12 
12 
13 
13 
14 
15 
17  
 
17 
17 
17 
19 
19 
 
20 
20 
21 
22  
 

23-22 
26 
 
34 
34 
 
34 
36 
37 
39  

  

  



7 
 

  

  مقدمه
م 2001بعد إصدار كتاب اهليئة األول الذي وثق نشاط العمل التأميين يف اليمن لعشر سنوات مضت حىت اية العام 

ثل ، والذي وضعت اهليئة فيه أساسا يقضي بإعداد تقرير سنوي يوثق إجنازات اهليئة والصعوبات اليت واجهتها ومي

مصدراَ للمعلومات ملتخذي القرار من ذوي الصلة بالعمل التأميين مثل املؤمن عليهم واملتقاعدين واملستثمرين واجلهات 

  .احلكومية املختلفة 

م بني يدي 2003م إعماال لذلك األساس ، وهاهو التقرير السنوي للعام 2002وقد صدر التقرير السنوي للعام 

  .القارئ العزيز 

  : ء اإلشارة إىل العمل التأميين يقوم على ثالثة أركان أساسيه هي ويقتضي البد

 .حتصيل االشتراكات التأمينية  - 1

 .استثمار تلك االشتراكات  - 2

 .اإلحالة للتقاعد وصرف املعاشات التقاعدية للمستفيدين  - 3

، إذ جرى العمل م عام اإليرادات 2003حتصيل االشتراكات التأمينية عملت اهليئة خالل عام  :كن األول رفعن ال

على حتصيل االشتراكات التأمينية أوالَ بأول ، وإجناز العديد من احملاضر مع وحدات القطاعني العام واملختلط واليت 

تبني مستحقات اهليئة املتأخرة لدى تلك الوحدات وحتديداَ آلية سداد االشتراكات مستقبالَ من قبلها ، وذلك من 

تلك االشتراكات ومتابعة املستحق منها واحملصل واملتبقي فقد مت إعداد برنامج  ولتجميع0)2،1(خالل االستمارتني 

آيل حيدد مقدار تلك االشتراكات املستحقة على كل جهة ، سواء يف اجلهاز اإلداري للدولة أو وحدات القطاعني 

تبقي لدى اجلهات العام واملختلط وعلى مستوى كل فرع من فروع تلك اجلهات يف احملافظات واحملصل منها وامل

املذكورتني كي يتم تعبئة  2،1وللتأكد من مدى دقة مبالغ االشتراكات ؛ جرى تعميم االستمارتني . ملتابعة حتصيله

بياناما من لدى اجلهات املختلفة ، واليت تبني مقدار املبالغ املؤمن عليها واالشتراكات التأمينية املستحقة واحملصل منها 

فحسب ، بل يتم التحقق مما ورد يف تلك االستمارات من خالل الرتول امليداين ملوظفي اإليرادات واملتبقي ، ليس هذا 

بفروع اهليئة املختلفة إىل وحدات اجلهاز اإلداري والقطاعني العام واملختلط لإلطالع على املستندات والسجالت 

كز الرئيسي للهيئة مبوازين مراجعة اخلاصة بتلك اجلهات ، وجيري التأكد من كل ماسبق من خالل موافاة املر

اإليرادات الشهرية والرتول امليداين للجان الرقابة والتفتيش على أعمال الفروع كافة ، مبا فيها حتصيل اإليرادات 

  .وتسجيلها واملتابعة احلثيثة هلا من قيادة اهليئة 

اخلزانة والذي ميثل معظم استثمارات اهليئة  يف أذون فقد استمر االستثمار: وفيما يتعلق بالركن الثاين االستثمارات 

املخاطرة يف هذا االستثمار ، كما استمرت  –إن مل نقل انعدام  –ومرد ذلك املردود العايل هلذا االستثمار واخنفاض 

االستثمارات يف الودائع الدوالرية يف البنك املركزي ومنح القروض للمتقاعدين وموظفي اهليئة، فضالَ عن االستمرار 

  :يف االستثمارات العقارية وحصص املشاركات ، ومع ذلك فان جهوداَ بذلك يف هذا اال متثلت يف 
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عم كان يف % 44إعادة النظر يف إجيارات املباين االستثمارية للهيئة ، واليت أسفرت عن زيادة يف اإلجيارات بنسبة  - 

  .سنوياَ % 10العام املاضي مع زيادة مقدارها 

األوىل الستكمال املبىن االستثماري للهيئة  يف شارع الزبريي بأمانة العاصمة ، والثانية إلنشاء : إنزال مناقصتني  - 

  .م بإذن اهللا 2004حمافظة عدن ، وسيبدأ العمل فيهما خالل عام ) خور مكسر(صالة متعددة األغراض يف 

تتم إجراءات الشراكة خالل عام  إعداد دراسة جدوى لالستثمار يف املستشفى السعودي األملاين بصنعاء ويتوقع أن - 

  .م 2004

  .جتميع البيانات املختلفة بغية تكوين رؤية واضحة ملدى جدوى االستثمار يف جمال االمسنت والبنوك اإلسالمية  - 

 فقد جرى العمل على تفعيل هذه: اإلحالة للتقاعد وصرف املعاشات التقاعدية  :وعن الركن الثالث 
، من جهة  واإلداريتأميين للهيئة من جهة وتنفيذاَ لربنامج اإلصالح االقتصادي واملايل العملية كأحد أركان العمل ال

أخرى مت أعداد التعاميم الالزمة ملعاجلة القضايا املستجدة يف عملية اإلحالة للتقاعد وصرف املعاشات التقاعدية 

مناطق اجلمهورية يف تسهيل عملية  وتسهيل إجراءات اإلحالة وصرف املعاش وساعد انتشار مراكز الربيد يف خمتلف

الصرف املشار إليها ، كما بدأت اهليئة يف صرف املعاشات عرب احلسابات اخلاصة باملتقاعدين يف البنوك ملن يرغب من 

ملعرفة احلاالت اليت مل تعد  كما مت إجراء العديد من البحوث امليدانية من قبل املركز أو الفروع. املتقاعدين يف ذلك 

  .م بإذن اهللا 2004لصرف املعاش التقاعدي وترتيلها ، ولدى اهليئة توجه للتركيز على هذا اجلانب يف عام  مستحقة

  -: يليم أيضاَ ما2003ويف أطار األركان الثالثة السابقة فقد جرى خالل عام 

ن الرقابية من دور الرقابة والتفتيش سواء من خالل إدارات الرقابة يف الفروع أو من خالل نزول اللجاتفعيل   - 

 .املركز 

مت التوقيع  يف اية العام مع شركة  إذاملتكامل ،  اآليلالنظام التأميين  إلدخالاستكمال اإلجراءات القانونية   - 

DMS  م بإذن اهللا 2004على إعداد هذا النظام والذي سيبدأ العمل يف إعداد النظام مع مطلع عام. 

،  اإلداريةمنها ؛ اجلوانب  كثريةدريب عدد من املوظفني يف جوانب االهتمام باملوارد البشرية ؛ إذ جرى ت  - 

والقانونية ، واللغة االجنليزية ، والكمبيوتر ، فضالَ عن أنشاء معمل للتدريب على أنظمة الكمبيوتر بالتعاون مع منظمة 

SEFM  تلف اهليئات التأمينية وتنقل ، عالوة على املشاركة يف املؤمترات الدولية اليت تناقش املشاكل التأمينية يف خم

 .اخلربات والتجارب من بلد ألخر 

 .العمل على ختفيض حجم النفقات التشغيلية مقابل التوسع يف العديد من األنشطة السالف اإلشارة إليها استمرار  - 

ا يف ظل التفاعل وعلى الرغم من تلك اإلجنازات املتواضعة ؛ فأن األمل حيدونا يف حتقيق املزيد من اإلجنازات ، ال سيم

والتعاون الذي حتظى به اهليئة من قبل خمتلف اجلهات واملسئولني يف الدولة ، والتفهم املتنامي للدور املنوط باهليئة  

 .واإلمكانات املتاحة هلا وأثر القرارات اليت تصدر من خمتلف اجلهات يف الدولة عليها 

 :مواجهتها يف وتتمثل أهم التحديات اليت تواجه اهليئة وتعمل على 

ومنح آفاق جديدة الستثمار موارد اهليئة من  اآليلاهليئة من خالل تكنولوجيا املعلومات وإدخال النظام  أعمالإدارة 

خالل ؛ ترتيل احلاالت غري املستحقة ، فضالَ عن متابعة البحوث امليدانية اليت متكن من احلفاظ على موارد اهليئة ، 
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، وحتديد  واإلداريةات ذات العالقة وإصالح بعض اجلوانب القانونية ، والتنظيمية ، ويتطلب ذلك التعاون مع اجله

 .املركز املايل احلقيقي للهيئة من خالل الدراسات االكتواريه الالزمة 

،  اإلدارةوأزعم أن النجاحات اليت حتققت للهيئة ماكان هلا أن تتحقق لو مل يشارك اجلميع يف حتقيقها ؛ سواء جملس 

  .موظفيها باملركز الرئيس والفروع  أوادة اهليئة ، أوقي

؛  اإلدارةاثين على اجلهود الطبية والدعم املتواصل  الذي حظيت به اهليئة من قبل أعضاء جملس  أنوأخرياَ ال يسعين إال 

املشاكل اليت  محود خالد الصويف رئيس الس والذي حتمل بكل عناء وصرب كثرياَ من/ السيما اجلهود اليت بذهلا األخ 

عبد امللك حجر رئيس اهليئة خالل / واجهتها اهليئة وذات معاين التقدير للجهد اخلالق الذي بذله األستاذ الدكتور 

  .هذه الفترة 

 نأمل أن نكون قد وفقنا يف عرض هذا التقرير بطريقه يسهل فهمها من كل املهتمني بنشاط التأمينات وما توفيقي إال

  .باهللا 

  

  

  عبد احلميد مانع الصيح/ د                                                                          

 نائب رئيس اهليئة                                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م 2003أهم إجنازات اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات خالل عام 
لقد حققت اهليئة العديد من اإلجنازات يف الفترة املاضية واستوعبت العديد من القرارات والتوجيهات الصادرة من  - 

  :القيادة السياسية ، وقبل اإلشارة إليها نورد بعض املؤشرات الرقمية لنشاط  اهليئة على الصورة التالية 
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ضم خدمة _سنوات سابقة _ إيرادات _ إجيارات ( ينية وغريها إمجايل اإليرادات اليت مت حتصيلها كاشتراكات تأم  - 

  .ريال )  30,188,976,670(مبلغ ) الغالء الذي تتحمله وزارة املالية _ 

 .ريال )  620,377,258(الباب األول والثاين مبلغ  اإلداريةإمجايل النفقات  - 

 .ريال ) 7,403,165,569( إمجايل النفقات التأمينية مبلغ  - 

) 8,573,014,291(  ائد استثمارات اهليئة يف أذون اخلزانة والودائع بالدوالر لدى البنك املركزي إمجايل فو - 

 .ريال 

 .متقاعد ) 4232(إمجايل عدد احملالني للتقاعد خالل العام  - 

 .مؤمن عليه ) 342(إمجايل عدد من منحو مكافأة اية خدمة من املؤمن عليهم  - 

 .متقاعد ) 2927) ( استبدال ( م 2003إمجايل عدد من منحو قروض لعام  - 

 .ريال )  329,561,347(م 2003لعام ) استبدال ( إمجايل املبالغ املنصرفة كقروض  - 

 .متقاعد )  59419(إمجايل عدد املتقاعدين للسنوات كافة  بلغ - 

 
  .ونلخص فيما يلي ابرز اإلجنازات على مستوى املركز الرئيسي وفروع اهليئة جبميع احملافظات 

  

  :املركز الرئيسي  - : أوالَ

   -:ضبط حتصيل االشتراكات التأمينية 
استكماالَ ملا بدأته يف هذا اجلانب من إجراءات حثيثة دف الوصول إىل حتصيل كافة مستحقات اهليئة بصورة سليمة 

   -:بعيداَ عن العبث ا وعدم سدادها يف أوقاا فقد مت ما يلي 

يداين إىل خمتلف وحدات القطاعني العام واملختلط ومت احتساب املتأخرات من قامت اهليئة بتشكيل جلان للرتول امل

سنوات ، وبعد جهد طويل يف عمليات ) 8(األقساط التأمينية واتضح تأخر الكثري من اجلهات عن السداد ألكثر من 

بني اهليئة  وكل  احلصر ومتابعة مستحقات كل موظف يف كل جهة لعدة سنوات ؛ مت االنتهاء بتوقيع حماضر مشتركة

جهة حمددا املبالغ املستحقة واملسددة واملتبقية ، وقد أظهرت النتائج وجود مديونية مبئات املاليني غري موردة إىل 

حسابات اهليئة بالرغم من استحقاقها قبل عدة سنوات ، وهذه املديونية على اجلهات اليت مت استكمال التحاسب معها 

ية مع العديد من الوحدات األخرى وقد حصل جزء كبري من تلك املبالغ ، ومت االتفاق وال تزال عملية التحاسب جار

  .على جدولة السداد لباقي املبالغ 

وقد تضمنت احملاضر اليت مت االتفاق عليها مع اجلهات اليت مت التحاسب معها أن يتم االنتظام يف التحصيل شهرياَ من 

ل الرتول امليداين من قبل كل فرع إىل اجلهات اليت حتت دائرته وحتصيل تاريخ احملاضر وهو ما يتم متابعته من خال

املستحقات وحصرها وقيدها مديونيات لضمان املتابعة واملطالبة الحقاَ فضال عن مطالبة اجلهات بتعبئة  

  .املتغريات شهرياَ وتسليمها مع شيك االشتراكات وتشمل هاتني االستمارتني على الرواتب احلالية و 2،1االستمارتني
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أما بالنسبة للوحدات املدعومة بشكل منتظم واملتعثرة ، فقد مت متابعة املوضوع مع اإلخوة يف وزارة املالية وقد بلغت 

ريال ، وقد صدرت التوجيهات ) 500,363,346(م مبلغ 2003املستحقات التأمينية لدى تلك اجلهات عن عام 

  .ريال  48,000,000صيل مبلغ حوايل خبصم تلك املستحقات من املنبع وبالفعل مت حت

نائب رئيس الوزراء وزير املالية يف إصدار التوجيهات الواضحة يف / وجيب اإلشارة إىل الدور اإلجيايب الذي قام به األخ

حتصيل املديونية وقد وصل األمر يف كثري من احلاالت إىل التوجيه خبصم املديونيات من حسابات اجلهات املتأخرة يف 

  . املركزي أو ختصم من اعتماداا وتوريدها إىل حساب اهليئة مباشرة  البنك

ولتجميع املستحقات التأمينية ومتابعة املستحق منها واحملصل واملتبقي فقد مت إعداد برنامج آيل يتم من خالله تسجيل 

ط ، وقد مت كنتيجة لتحديد املستحقات التأمينية على خمتلف وحدات اجلهاز اإلداري للدولة والقطاعني العام واملختل

املبالغ املستحقة واملوردة على كل جهة بشكل دقيق ؛ إذ مكن اهليئة من متابعة خمتلف اجلهات ومطالبتها بالسداد 

  .وتوثيق مستحقات اهليئة 

، وتبني هذا الربنامج ملعظم فروع اهليئة لكي يقوم كل فرع بتسجيل االشتراكات التأمينية كالَ فيما خيصه  إنزالوقد مت 

من نتائج هذا الربنامج ؛ أن هناك مئات املاليني ال يتم حتصيلها يف أوقاا مما يضيع فرص استثمارية كبريه على اهليئة ، 

ريال مع أن املبلغ املستحق يبلغ ) 15,177,152,464(وقد بلغت املبالغ املوردة كاشتراكات تأمينية فقط 

  .ريال ) 15,595,267,850(

املالية املتمثلة يف غالء املعيشة والبدالت املكملة واملعاشات االستثنائية فقد مت متابعة  وزارةتحقات اهليئة لدى وفيما يتعلق مبس

)  4,009,344,386(وزارة املالية يف سداد تلك املستحقات امللزمة ا سنوياَ طبقاَ لقانون التأمينات ، ومت حتصيل مبلغ 

  .ريال 

بأول ال زالت اهليئة تتدارس مع اجلهات املعنية إمكانية تنفيذ املقترح الذي قدمه األخ  أوالَوخبصوص حتصيل مستحقات اهليئة 

يف  اإلخوةرئيس اهليئة العام املاضي ، واملتعلق خبصم االشتراكات التأمينية من املنبع ، واألمل كبري يف تفهم املعنيني وبالذات 

ثري من اجلهد والوقت والتكاليف لكل اجلهات ذات العالقة ، وحيقق الدقة يف وزارة املالية هلذا املوضوع اهلام الذي سيوفر الك

بأول ، وقد اقترحت اهليئة مؤخراَ إمكانية التوجيه بعمل حماضر مع اجلهات واخلصم  أوالَسداد االشتراكات التأمينية للهيئة 

  .مبوجبها 

التأمينية مركزياَ عرب وزارة املالية ونتج عن ذلك خالل العام  ااشتراكاكما مت إجراء املتابعات احلثيثة للجهات اليت يتم توريد 

  .واهليئة تثمن التعاون الذي قدمته وزارة املالية يف هذا اال . ريال )  437,588,549(توريد مبلغ 

  

   -:متابعة املستحقني للمعاش التقاعدي 
ت اليت مت إحالتها للتقاعد خالل الثالث السنوات األوىل من يتم تنفيذ خطة البحوث والتتبع اليت وضعتها اهليئة سابقاَ للحاال

تاريخ التقاعد ؛ وذلك من اجل التأكد من مدى استمرارية استحقاق تلك احلاالت للمعاش التقاعدي ، هذا باإلضافة إىل 

فروع مل يسبق هلا حبث احلاالت اجلديدة ، كما مت التأكيد على الفروع بتفعيل عملية البحث والتتبع حيث اتضح أن بعض ال

ألجل تفعيل الرقابة على هذا اجلانب ؛ قامت اهليئة عرب بعض  أخرىالقيام ذا النشاط اهلام يف فترة سابقة ، ومن جهة 
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توزيع قسائم املعاشات للمتقاعدين واملستحقني عرب كوادرها وليس عرب الربيد للتأكد من وثائق االستحقاق  بتويلفروعها 

وقد كانت النتائج إجيابية يف هذا  أخرىجهة ، ونوع من الرقابة على مكاتب الربيد من جهة  وضبط عملية الصرف من

  .اال 

م من خمتلف 2003حالة معاش خالل عام ) 700(من  أكثرالبحوث امليدانية السبق اإلشارة إليها عن ترتيل  أسفرتوقد 

  .شات الفروع وذلك لعدم وجود مستحقني وفقاَ لقانون التأمينات واملعا

  

   -:الرقابة والتفتيش 
توىل اهليئة هذا املوضوع اهتماماَ كبرياَ منذ العام املاضي ، وقد مت خالل الشهور املاضية تفعيل الرقابة والتفتيش يف اجلوانب 

مليداين للقيام ، والفنية ، على خمتلف فروع اهليئة ، حيث مت للمرة الثانية تكوين فرق مراجعة قامت بالرتول ا واإلداريةاملالية ، 

بأعمال الرقابة والتفتيش يف خمتلف فروع اهليئة وفق برامج مراجعة حمددة مسبقاَ ، وقد أظهرت النتائج بصورة عامة حتسن 

من حيث  أوكبري يف سري أداء العديد من الفروع سواء من حيث استكماهلا للسجالت والدفاتر والدورات املستندية الناقصة 

   .والتسويات واملعاشات واإلداريةالصحيحة يف اجلوانب املالية  باإلجراءاتااللتزام 

  .املناسبة اإلجراءاتومع هذا هناك قصور ال يزال قائم يف عدد من الفروع وتعمل قيادة اهليئة على تقييم النتائج واختاذ 

راجع سري العمل  يف ت اإلدارة هذه وأصبحترقابة  يف خمتلف الفروع مستمر  إدارة وإنشاءفان تفعيل  أخرىومن جهة 

دور كبري جدا يف ضبط العديد من اجلوانب املالية  اإلدارةبأول وترفع التقارير الالزمة لرئيس اهليئة مباشرة ، وهلذه  أوالَالفرع 

  .والفنية خاصة يف ظل الالمركزية املتبعة حالياَ  واإلدارية

خمتلف فروع اهليئة، والعمل على مواجهة القصور الذي من جهة ثانية يتم استكمال فتح الوحدات احلسابية والسجالت يف 

 . واإلداريةاظهرتة نتائج املراجعة والتفتيش امليداين يف اجلوانب املالية و الفنية 

ومن جهة ثالثة يتم دراسة خمتلف املالحظات الواردة من ممثلي اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة الناجتة عن فحص أعمال  

ها مع مالحظات فرق التفتيش اليت تكلفها اهليئة لتصحيحها وقد مت اجللوس مع قيادات اجلهاز املركزي فروع اهليئة ودجم

للرقابة واحملاسبة دف توضيح أمهية تركيزهم يف أعمال الرقابة على اجلانب التأميين واملتعلق بتسوية وربط وصرف املعاشات 

منهم تكليف عدد من املراجعني لعمل دورة تدريبية هلم من املختصني ، وطلبت اهليئة األخرىالتقاعدية ومجيع املستحقات 

التنفيذية ،  والئحته  وتعديالتهم 91لسنة ) 25(العمل لتنفيذ القانون رقم  إجراءاتذا اجلانب يف اهليئة وفروعها ملعرفة 

 تأمينياَ كوادرهي للرقابة واحملاسبة وتنمية املصلحة العامة إمياناَ من اهليئة بأن توصيات ومقترحات اجلهاز املركز فيهوذلك ملا 

  .يعد هدفاَ للجميع ملا يكفل ضبط موارد الصندوق 

     

  -: واإلداريتنشيط إجراءات العمل التأميين 
مت متابعة مجيع الفروع لتسريع إجراءات اإلحالة للتقاعد لكل احلاالت اليت يتم إحالتها هلا وإعداد كشف لوزارة  - 

بات احلاالت اليت مت ربطها دف احلد من تالعب اجلهات يف تأخري إجراءات اإلحالة وإصدار كشف املالية لترتيل مرت

 .لوزارة اخلدمة املدنية ملطابقة احلاالت اليت مت ربطها مع احلاالت اليت يتم حتويلها من اخلدمة املدنية وفروعها 
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م عملية الرقابة والتفتيش على تسريع إجراءات اإلحالة إحكا فاملدنية دبني اهليئة واخلدمة  اآليليتم متابعة الربط   - 

 .للتقاعد من خالل حصر احلاالت ومراجعتها بشكل دقيق للتأكد من مدى توفر قانونية اإلحالة والوثائق الالزمة 

 أوالَيتم بعد ربط املعاشات مطالبة وزارة املالية بفوارق البدالت يف وقت الحق دف تسريع إجراءات اإلحالة   - 

 .بأول رغم عدم حصول اهليئة على كافة مستحقاا يف الوقت املناسب لتتمكن من استثمارها وحتقيق عوائد منها 

م لتسهيل سرعة حصول املتقاعد على 2003قامت الفروع بتجهيز بطاقات استالم املعاشات التقاعدية لعام  - 

 .كل عام واملتقاعدين األحياء كل سنتني  البطاقة واليت يتم تغيريها بالنسبة لورثه املتوفني من املتقاعدين

يتم املتابعة املستمرة إلجراءات صرف املعاشات التقاعدية عرب مكاتب الربيد من خالل تكليف جلان من اهليئة  - 

إجراءات الصرف تتم بصورة قانونية وان خدمات الصرف تصل للمتقاعدين يف خمتلف احملافظات  أنللتأكد من 

يف بعض احملافظات ويتم  التقاعديةوجود بعض االختناقات يف منافذ توزيع املعاشات  وقد اتضح. بسهولة ويسر 

لتحسني الوضع ،  استعدادهممناقشة ذلك مع اإلخوة يف اهليئة العامة للربيد والتوفري الربيدي وفروعها والذين أبدوا 

ما مت بالفعل يف بعض احملافظات ،  وفتح مكاتب بريدية جديدة ، وإضافة أماكن مناسبة لعملية صرف املعاشات ، وهو

 .متطلبات اهليئة يف خططهم وبراجمهم لألعوام القادمة  واستيعابونأمل االستجابة لذلك 

مت إجناز العديد من األعمال الروتينية اليت تتوالها اإلدارات العامة للتسويات واالستحقاقات والبيانات والبحوث ،  - 

 .واملتابعة يف إطار الرقابة والتخطيط واإلشراف 

مت نقل عدد من املوظفني من فرعي اهليئة بأمانة العاصمة وحمافظة صنعاء إىل بعض الفروع اليت حتتاج إىل كوادر ،  - 

وجاري دراسة العمالة الفائضة باملركز الرئيسي وكل الفروع إلعادة توزيعها على الفروع احملتاجة هلا بدالَ من 

اتضح أن املركز الرئيسي وعدد من الفروع لديها فائض يف القوى العاملة التوظيف اجلديد وبقائها بدون عمل حيث 

 .سنتني  حوايلالتعاقد اجلديد منذ  أووهو ما جعل اهليئة توقف التوظيف 

 -:مت إقامة العديد من الدورات التدريبية لتنمية قدرات ومهارات موظفي اهليئة كما هو موضح باجلدول التايل  - 

  
 
  

  اسم الربنامج

د 
عد

ال

سته
  التاريخامل

  من                 إىل     

دة  
امل

  

    مكان االنعقاد

  مالحظات

15/11/2003  م1/10/2003  15  تشغيل الكمبيوتر مبادئ

  م
املركز   يوم 15

  الرئيسي

  

  

معهد + اكزكيوترين     -  م4/4/2003  22  اإلدارة املتقدمة

  شاهر

وما تزال 

مستمرة حىت 

  يومنا هذا

  ال زالت مستمرة        م3/3/2003  2  اللغة االجنليزية
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أساليب وطرق 

  التدريب

    مدينه االتصاالت  أيام 10  م15/3/2003  م5/3/2003  25

  

  

  -:مشروع تعديل قانون التأمينات واملعاشات 
يف تقرير اللجنة املشكلة لدراسة التعديالت على مشروع القانون واختذ الس قراراَ باملوافقة على ما ورد  اإلدارةناقش جملس 

الدستورية  اإلجراءاتجملس النواب واستكمال  إىلتقرير اللجنة، ويتم العمل حاليا على رفع املشروع لس الوزراء لرفعة 

َ لرفع نسبة  إلصدارة ، وسيشكل قفزة نوعية يف استقرار الصندوق لعدد من السنوات من حيث التوازن املايل نظرا

  .كثري من اجلوانب اليت متثل اوجة قصور يف القانون السابقال ولتضمينه، األدىناالشتراكات ولو حبدها 

  

  

  

  

  

  :الصندوق  أموالاستثمار فوائض 
الكبرية يف تكوين فوائض استثمارية تساعد على  ألمهيتهاالقضايا اليت تركز عليها قيادة اهليئة نظراَ  أهميعترب هذا اجلانب من 

اجلهة  ارهبباعت اإلدارةواملقترحات االستثمارية على جملس  الفرصمن خلق التوازن املايل للصندوق ، وقد مت عرض الكثري 

  : األيتاالستثمارية ، ويتمثل نشاط اهليئة االستثماري خالل هذا العام يف  القراراتاملسئولة عن اختاذ 

  

   -:اخلزانة أذون - 1
إذ يبلغ حجم املبالغ املستثمرة يف   هذا من حجم الفوائض النقدية للصندوق ،  األكربميثل االستثمار يف هذا اال اجلزء 

ريال ، ويعد االستثمار يف هذا ) 7,328,023,939(ريال وبلغ عائدها االستثماري ) 64,577,182,773(اال 

خطورة ،  واألقل األفضليف ظل الظروف االقتصادية وااالت املتاحة ، هو االستثمار  لكنواال يف الوقت الراهن ، 

اهليئة تسعى لتحقيق  أنالعائد الذي حتصل علية اهليئة يف السنة يعادل حجم املبلغ اليت تنفقها خالل العام، غري  أن وبالرغم

عوائد أكرب من جهة ، وإىل تنويع جماالت االستثمار من جهة أخرى لتجنب أي تدهور للريال اليمين ال مسح اهللا يف املستقبل 

  .ضع املعيشي للمتقاعدين كنتيجة حتمية الخنفاض القوة الشرائية للريال الذي سينعكس مباشرة على الو األمر، وهو 

  

  :الودائع الدوالرية لدى البنك املركزي  -2
وتعادل $ ) 228,194,371(يبلغ حجم االستثمارات كودائع بالدوالر لدى البنك املركزي مبلغ 

 إىلخراَ فأن الفوائض اجلديدة للهيئة حتول مؤ اختذهريال ، ووفقا لسياسة البنك املركزي الذي ) 42,024,275,477(
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وهو معدل يقل عن عم ميكن احلصول عليه حملياَ وخارجياَ %) 0,5% (1حساب الوديعة بالدوالر بنسبة فائدة تقل عن 

  . ريال) 1,244,990,352(وقد بلغت العوائد االستثمارية هلذه الودائع خالل العام مبلغ 

  
  

  :الالستثمارات املباشرة -3
يف عدة شركات متت قبل فترة طويلة ، وهي مببالغ زهيدة وغري جمدية على  مشاركةمثل هذا االستثمار يف حصص يت 

، ومل يعد ملعظمها وجود على أرض الواقع ، ويعد االستثمار يف الشركة اليمنية الليبية القابضة هو االستثمار الوحيد  طالقإلا

  .ريال ) 4,375,000(م بلغ 2003الناجح الذي حقق عائد استثماري ويف عام 

  

:ا����رات  - 4   

وبالنظر . املثل  ألجربالنسبة ملباين اهليئة السابقة واملؤجرة مت إعادة النظر يف مبالغ اإلجيارات من خالل دراسة ميدانية  -

ومت الرفع بنسب تكون علية اإلجيارات وما هو كائن فعالَ فقد مت التفاوض مع املستأجرين  أنللفارق الكبري بينما ينبغي 

مت زيادة اإلجيارات  أنسنوياَ وقد كانت النتيجة هلذا التفاوض % 10وتضمنت العقود زيادة %  80 – 25تتراوح بني 

  .ريال ) 1,918,000(ريال مقارنة بالسابق الذي كان مبلغ )819,000(مببلغ 

  .ي للهيئة بالشرياتون جوار مدرسة عمر املختار مت تكليف شركة متخصصة يف إدارة املراكز التجارية إلدارة املركز التجار -

، وقد صمم  2م2600يقع املشروع يف مدينة صنعاء وتقدر مساحته حبوايل: استكمال مبىن اهليئة بشارع الزبريي  -

املشروع كمجمع إداري من أحد عشر طابق ، البدروم مواقف سيارات واألدوار األرضي حىت احلادي عشر عبارة عن 

وقد مت تصميم مبىن دورين جبواره عبارة  2م)20099(ة تستخدم ملختلف األغراض ، وجمموع مساحات املبىن مكاتب إداري

  .عن مواقف سيارات 

تشطيب املبىن مببلغ  الستكمالم 12/2003/ 29وقد مت توقيع العقد مع املقاول الذي رست عليه املناقصة بتاريخ 

  .م 1994فاَ منذ عام ريال والذي كان فيه العمل متوق) 486,000,000(

 
:���� ا����رض ا��و��� ��ن  -    

يف منطقة خور مكسر جبانب فندق عدن ، واملشروع عبارة عن حمالت جتارية وصالة متعددة األغراض ،  عاملشرويقع 

 لغرض خدمة العاصمة االقتصادية حيث وان احملافظة حباجة إىل مثل هذه االستثماريصممت باإلضافة إىل حتقيق اهلدف 

  .الصالة وذلك لغرض الترويج االقتصادي والسياحي وكذا الثقايف وخمتلف الفعاليات 

  وجود كافة اخلدمات ةمراعامع  أكثروقد روعي يف التصميم املرونة ، حيث ميكن تقسيمها إىل صالتني أو  

الطوارئ وذلك مبا  بواباو،  امللحقة اإلداريةاملكملة للصالة ، مثل املرافق الصحية للجنسني ، وكذا املداخل واملكاتب 

يتناسب مع الوظيفة العملية اليت صممت هلا الصالة ومت االستفادة من موقع الصالة كوا تقع على ثالثة شوارع ؛ 

بعمل حمالت جتارية مع اخلدمات اخلاصة ا كل على حده ، وذلك لغرض خدمة الصالة خاصة واملنطقة التجارية 

عتبار عند تصميم املوقع العام للصالة توفري مساحة كافية حلركة املشاة والسيارات بشكل عام ، ومت األخذ يف اال

  . اإلمجاليةومساحة البناء  2م)14114(وكذلك ختصيص مساحة كمواقف للسيارات واملساحة اإلمجالية للمشروع 
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قصة وسوف يتم وقد مت إنزال إعالن منا 2م)32(حمل مساحة كل حمل )140(وعدد احملالت التجارية  2م)7314(

  .عرض نتائج تقرير حلنه البت يف املناقصة على جملس اإلدارة يف أول اجتماع له 

هناك عدد من املشاريع جاري دراسة اجلدوى االستثمارية للدخول فيها يف جمال األمسنت ، الصحة ، احملافظ  -

حجر رئيس اهليئة حول  إمساعيلعبد امللك  /االستثمارية ، وفقاَ للدراسة املستفيضة الذي قام بإعدادها األخ الدكتور 

  .م 2002اليت أشري إليها يف تقرير رؤية مستقبلية لالستثمار املشترك ملوارد صناديق التقاعد  و
 
 
  

  :يف جمال خلق الوعي التأميين 
شاط على وشك الصدور ويقدمان تفاصيل كثرية عن ن اآلنمت عمل بروشور وكتيب عن نشاط اهليئة لعدة سنوات ومها 

تتضمن بيانات إحصائية وفقرات عن قانون التأمينات واملعاشات . التأمني لتعد مبثابة قاعدة بيانات ملوقع اهليئة على االنترنت 

املعرفة املسبقة للمؤمن عليه أو املتقاعد عن الكثري من اجلوانب  لمبا يكفمبا يكفل نشر الوعي التأميين ، وتفصيل بعض البنود  

  . اجأ ا عند إحالته للتقاعداليت جيهلها ويف

  

:املشاركة يف املؤمتر الدويل للتأمينات بقربص  -  

التعرف على املزيد من االنشطة التأمينية العاملية ، شارك نائب رئيس اهليئة ومدير العالقات اخلارجية يف املؤمتر الدويل  إطاريف 

- 26الذي انعقد يف قربص خالل الفترة من و) حنو نظم تأمينية اجتماعية متوازنة (الذي عقد حتت عنوان  

سواء كانت  اإلعاقةوالدراسات ناقشت برامج التأمني على  األحباثم وقد عرضت يف املؤمتر جمموعة من 28/11/2003

عدد من صغار السن إىل قائمة املدفوعات كمعاشات  النضمامالتأمينات  أنظمةالسلبية على  وأثارهاجزئية أو كلية  اإلعاقة

،  وأفريقيا،  أسيايف : ة كما ناقش املؤمتر حاالت إصابات العمل ومشاكلها من الناحية العلمية يف أكثر من دولة تقاعدي

لكل العاملني  اإلجباريةبالتغطية ، ومن املواضيع اليت طرحت يف املؤمتر التأمني يف قربص الذي متيز  واألمريكيتني، وأوروبا

املهنية ، والتأمني التكميلي ، كما ناقش املؤمتر  واإلمراضخوخة ، وإصابات العمل ، ويتضمن الربنامج تأمني العجز ، والشي

.موضوع حماربة فقر الطفل والرعاية الصحية والتطور التكنولوجي   

 

:اال املايل  - 

:يف هذا الصدد منها  اإلجراءاتمت اختاذ العديد من  - 

 واإليراداتمن قبل الشئون املالية  واإلداريةاملعنية مبا يكفل الرقابة املالية  اماألقسمتابعة االستمرار يف القيام باملطابقات بني  -

.واملعاشات داخل املركز الرئيسي من جهة ، ومع الفروع املختلفة من جهة ثانية   

تاليف لضمان منح قروض االستبدال للمتقاعدين يف خمتلف فروع اهليئة بصورة سليمة ؛ ل اإلجراءاتمت اختاذ العديد من  -

.القصور الذي ظهر يف السنوات السابقة  
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حد ممكن بالرغم من التوسع يف نطاق عمل اهليئة ، والرتول امليداين الدوري ملراجعة  أقصىمت ترشيد نفقات التشغيل إىل  -

ن اجلهات عرب لدى العديد م املتأخرة، من جهة وتوسيع متابعة مستحقات اهليئة وإدارياأداء الفروع املختلفة فنيا ، وماليا، 

.والقطاعني  اإلداريةجلان احتساب غطت الوحدات   

 

: اآليلتنفيذ عملية التحول من النظام اليدوي إىل النظام   

يف خمتلف أنشطتها ، ولضمان إعداد الكوادر من اآلن وتوفري قواعد  اآللية األنظمةالدخول يف عامل  بعلى أبواكون اهليئة 

م وهو التاريخ املتوقع الستكمال الربامج 2005املتكامل يف بداية عام  اآليلويلها إىل النظام البيانات الالزمة ليتم الحقا حت

: اآليتوالبدء بالتنفيذ ، فقد خطت اهليئة عدة خطوات يف هذا الصدد متثلت يف   

   ) SEFM   (جتهيز مركز تدرييب بتمويل مشروع متابعة واستكمال  -

وهو ما يعد نواه لتدريب كوادر )  .   Multi  Media(   بروجكتور جهاز كمبيوتر وشبكة )16(ويتكون من 

  .اهليئة على النظام اجلديد واملساعدة يف أغراض عديدة أخرى 

االقتصادي  واالجتماعي ومت  لإلمناءجهاز كمبيوتر من بقية املعونة املالية املقدمة من قبل الصندوق العريب ) 16(شراء  -

ونظام خاص  اإليراداتوتنفيذ برامج لتسجيل  إعدادديد من فروع اهليئة ، ومت يف نفس الوقت على الع األجهزةتوزيع تلك 

قاعدة متكاملة ببيانات موظفي الدولة  اآلن حىتقاعدة بيانات للمؤمن عليهم حيث اليوجد  اددإلع وأخربشئون املوظفني 

يتم حاليا العمل على  أنةمع . كمبيوتر  بأجهزةتزويدها ويتم حاليا تركيب تلك الربامج يف العديد من فروع اهليئة اليت مت . 

بيانات اخلدمة املدنية اخلاصة بكشف الراتب من خالل ربط اهليئة بتلك القاعدة ، ومع  بقاعدةاالستفادة يف حتديث ذلك 

.يلاآلظام الن إدخالبعد  إالواليت لن تستكمل  التأمينيةاهليئة واملتطلبات  غراضأبهذا فان تلك البيانات التفي   

 
: األيتواجلهات املعنية االخري يف  اهليئةلكل من  اآليلالنظام  إىلتنفيذ مشروع التحول من النظام اليدوي  أمهيةومتثل   

 . استفادة الدولة من معرفة حجم القوي الوظيفية واالزدواج الوظيفي  إمكانية -

الذي يساعد الدولة يف التخطيط للتعليم واالحتياجات  راألممن عليهم ؤمعرفة التخصصات املختلفة لكافة امل إمكانية -

 .الوظيفية املستقبلية 

 .العاملة اليت ستحتل حملها  ىالتقاعد يف كل عام والذي يساعد يف ختطيط القو إىلمعرفة عدد احملالني  -

 .كاملواليد والوفيات املتعلقة باملؤمن عليهم واملتقاعدين األسريةمعرفة البيانات  -

 . التأمينيةاملنخرطني يف العملية  األفراد الوسيلة الكفيلة باحلصر الدقيق لكافة توفري -

 .لدى خمتلف اجلهات  التأمينيةضبط حتصيل املستحقات من االشتراكات  -

 .والقطاعني العام واملختلط  اإلداريةتوفري قاعدة بيانات عن كافة املؤمن عليهم العاملني يف الوحدات  -

بصورة سريعة  التأمينيةترك اخلدمة وخمتلف املزايا  تشات التقاعد وحتديد مكافآبيانات متكن من ربط معاتوفري قاعدة  -

 .ودقيقة 

 .املستمر من توافر شروط االستحقاق  للتأكدحصر ومتابعة املستفيدين من معاش التقاعد لفئات املتوفني  -

 . األحياءالذي مينح للمتقاعدين ) االستبدال(الرقابة على القروض  -
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التوازن املايل بني  استمرارالدراسات االكتوارية لتقييم الوضع املايل للصندوق والتأكد من  إلجراءتوفري البيانات الالزمة  -

  . ألخرمن وقت  واإليراداتالنفقات 

  .القرارات  واختاذالالزمة للتخطيط  اإلحصائيةتوفري البيانات  -  

  . ربط البيانات التأمينية وتكاملها -

  .االلكترونية للبيانات التأمينية ومحايتها  األرشفةتوفري  -

  .املناسب  اآليلتطبيق النظام احملاسيب   -

  .املوارد املالية للصندوق املتاحة وعوائدها  استثمارحسن  -

املناقصة  وإرسالم استكمال إجراءات التحليل 2003وحتقيقاَ ملا سبق فقد تابعت اهليئة خالل الفترة املاضية من عام 

والذي أقر  اإلدارةاملتكامل للهيئة ومن مث عرض املوضوع على جملس  اآلليةالستكمال هذا املشروع اهلام اخلاص بالربامج 

على اللجنة  أيضاَلتوفري الشروط القانونية والفنية لدى الشركة وقد عرض املوضوع )  DMS(املناقصة على شركة  إرساء

 ألعمالاملتكاملة  اآلليةم مت توقيع اتفاقية لتنفيذ الربامج 2003على قرار الس ويف اية عام  العليا للمناقصات واليت وافقت

  - :الفرعية وفيما يلي نبذة خمتصرة عنها  األنظمةمن العديد من  اآليلاهليئة ويتكون النظام 

-:نظام جهات العمل : أوالَ   
حلصر وتسجيل جهات العمل كمفردات ومتييز كل منها عن غريها جلهات العمل إىل إعداد نظام فرعي  اآليليهدف النظام 

عن طريق حتديد رقم اشتراك وحيد لكل جهة يستخدم كأداة للتعريف جبهة العمل ، وكذلك الفروع اخلاصة بتلك اجلهات 

لتحديث  معهامل اخلاصة ا وفروعها وربط كل جهة بفرع اهليئة الذي تتع األساسيةجبانب االسم واالحتفاظ بكافة البيانات 

أو تصفية أو ما شابة ذلك ؛ وجهة العمل  إلغاءفرع جديد أو  أنشاءالبيانات بكافة التغريات اليت تطرأ مستقبال من إدماج أو 

  :إىل  أيضاَللدولة والقطاعني العام واملختلط ويهدف  اإلداريهي وحدات اجلهاز 

ئة ، متابعة التغري يف بيانات جهات العمل سواء باالندماج أو التعرف على جهات العمل التابعة لكل فرع من فروع اهلي -

  .النشاط أو إضافة فروع جديدة  إاء

وربط املؤمن عليهم العاملني لدى كل جهة عمل باجلهة اليت يعملون ا وذلك من خالل التكامل بني نظام جهات العمل 

  . األخرى األنظمةونظام الرقم التأميين وكذلك 

الدخول واخلروج للعاملني باجلهة وكذا كافة التغريات اليت تطرأ على أجور العاملني لديها وتيسري عملية  متابعة حركة -

حتديد الربط الشهري لالشتراكات وغريها من مستحقات اهليئة من خالل التكامل والربط بني نظام جهات العمل ونظام 

  .اشتراك املؤمن عليهم 

  .العمل ومتابعة حتصيل مستحقات اهليئة تيسري عمليات التفتيش على جهات  -

  .الالزمة اإلحصاءاتتصنيف جهات العمل حسب نوع النشاط أو الكيان القانوين ، واستخراج  -

 

: األسرةنظام : ثانياَ   
  -:يهدف هذا النظام إىل سرعة حساب املستحقات والصرف الفوري ملعاشات الوفاة من خالل توفري البيانات التالية 
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  .معاشات املتوفني من احملالني إىل التقاعد  د من أفراد األسرة أثناء صرفة الدقيقة لتوافر شروط االستحقاق لكل فراملتابع -

املعاشات مبا يكفل دراسة املركز املايل االكتواري يف موعده  وأصحابتوفري البيانات التفصيلية عن أسر املؤمن عليهم  -

  .وبالدقة الواجبة 

  .معاشات بدون وجه حق تاليف احلصول على  -

عنه يف قاعدة بيانات  االستعالموتسجيل األسرة وأرقامها التأمينية ويف حالة عمل أحد أفراد األسرة بالقطاع اخلاص يتم 

التأمينات االجتماعية ويسجل رقم التامني بالتأمينات واملعاشات جبانب رقم التأمينات االجتماعية لضمان عدم صرف مزايا 

  .هتني تأمينية من اجل

  

:نظام الرقم التأميين : ثالثاَ   
من تاريخ التحاقه  معهتكمن أمهية هذا النظام يف ضرورة حتديد رقم تأميين آيل موحد لكل مؤمن علية ، يستخدم للتعامل 

  .بالعمل وحىت تقاعده ، بل ويستمر معه للتعامل به كصاحب معاش وميتد للمستحقني بعد وفاته 

يف  للمعاونةوالشخصية عن املؤمن عليه  األساسيةميين ذلك النظام الذي يهدف إىل توفري املعلومات ويقصد بنظام الرقم التأ

االضطالع بالعملية التأمينية وأداء اخلدمات املطلوبة له ، والغرض منه تنظيم املعلومات اليت حتتاجها اهليئة وهو أسلوب 

اج املعلومات وتنظيم تداوهلا داخل اهليئة ، مما يتيح للهيئة االحتفاظ ، وإنت وأسرتهلتجميع وتنسيق البيانات املتعلقة بالفرد 

بسجالت وبطاقات بيانية متكاملة للمؤمن عليهم مثل تاريخ االلتحاق باخلدمة والوظيفة واألجر وتاريخ امليالد وأي بيانات 

ة والوظيفية والصحية والبيانات عن اخلدمات اليت ضمت إىل خدمته والتغريات اليت حتدث يف حياته االجتماعية والعلمي

الضرورية عن املعالني وصلة قرابتهم للمؤمن عليهم وأعمارهم وأحواهلم االجتماعية وأي تغريات جتري عليهم وأية بيانات 

ن أخرى يقتضيها القانون أو الالئحة اليت حتددها اهليئة ، وختطر اهليئة جهة العمل بالرقم التأميين لكل مؤمن علية لديها ويكو

  .التعامل مع اهليئة ذا الرقم بالنسبة لكل مؤمن علية وكذلك حصول كل مستفيد على حقوقه التأمينية دون ازدواج 

، وذلك  األفرادوقد روعي يف التصميم أرقام لألفراد مبا يسمح بإمكانية متييز كل فرد حىت ولو تشابه امسه مع غريه من 

على املؤمن عليهم واملتقاعدين  األمروال يقتصر . نات الميكن تكرارها مع غرية يعتمد على مكو لهوحيد  تأميينبتحديد رقم 

  .املؤمن عليهم ووكالئهم كذلك أسرة أفراد إىلبل ميتد 

  -:أيضاويوفر النظام 

  .حق  وجهتعويض بدون  أواحلصول على معاش  أوتاليف االزدواج يف االشتراك  -

  .لة االسم وتاريخ وجهة امليالد بدال التأميينسرعة االستعالم على الرقم  -

  .الفرعية وكمفتاح للتعامل معها  األنظمةوسيلة لتحقيق التكامل بني  إجياد -

 .توفري وقت وجهد العاملني باهليئة واملتعاملني معها  -
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  -:نظام بيانات اشتراك املؤمن عليهم  -:رابعا 
خالل مدة خدمتهم  األجور هذهاملؤمن عليهم وتطور  أجوريعتمد حساب االشتراكات املستحقة للهيئة على معرفة 

ظام ، واليت من خالهلا سوف يتم حتديد املستحقات نيف ال اشتراكهونوعيات مدد اخلدمة اليت قضاها املؤمن علية طوال فترة 

  .من معاشات ومكافئات وتعويضات حتديدا دقيقا  التأمينية

 أيةحلاسبات االلكترونية لتسجيل بيانات املؤمن عليهم ومتابعة نظام متطور باستخدام ا إجياد أمهيةوذا تتضح  •

  Unified( حالتهم االجتماعية معتمدا على قاعدة بيانات جممعة أو أجورهم أومتغريات يف مدد خدمتهم 

Data  Base  ( واهلدف من هذا النظام: -  

من ) أساسي وبدالت (ك كل منهم وتدرج أجورهم جتميع وتسجيل البيانات التارخيية التأمينية للمؤمن عليهم ومدد اشترا -

  -:إىل  باإلضافةجهات العمل أوالَ بأول 

  .التجميع التلقائي لبيانات املؤمن عليهم مهما اختلفت جهات العمل هلم  -

ن خالل الرقم تاليف االزدواج التأميين م –بأول أثناء اخلدمة وبعدها  أوالَاالحتفاظ بالبيانات التارخيية للمؤمن عليه حمدثة  -

  .التأميين املوحد للمؤمن عليهم 

  .تيسري حساب االشتراكات الدورية املستحقة للهيئة  -

تسجيل كافة البيانات املتعلقة بأقساط الديون املستحقة على املؤمن عليهم كأقساط االستبدال وتكاليف شراء املدد واملبالغ  -

  .املستحقة عن اإلعارات 

  .صيل الديون املستحقة على املؤمن عليهم توفري إمكانية تتبع حت -

تيسري عمليات حساب املعاشات والتعويضات واملكافأة فور طلبها دون إبطاء ودون احلاجة إىل أية مستندات أخرى سوى 

  .املستند املؤيد لسبب االستحقاق 

  .توفري البيانات الالزمة إلعداد املركز املايل االكتواري  -

نظام الرقم التأميين ، نظام جهات العمل ،  (األخرى  واألنظمةحتقيق التكامل التام بني نظام اشتراكات املؤمن عليهم  -

بشكل فوري عند تأكيد  باألنظمةحيث أن النظام يؤثر ويتأثر ...) نظام متابعة التحصيل ، نظام االشتراكات والتعويضات 

  .البيانات بعد التسجيل واملراجعة 

  

  -:نظام االشتراكات ومتابعة حتصيلها : مساَ خا
  :يهدف هذا النظام إىل حتديد االشتراكات وحتصيلها من خالل 

  .حساب وحتديد االشتراكات املستحقة على جهات العمل شهرياَ  -

  .إعداد سجالت احلساب اجلاري جلهات العمل بالربط الشهري لالشتراكات املستحقة  -

  .داد االشتراكات املستحقة شهرياَ ، ومتابعة حتصيل هذه االشتراكات متابعة جهات العمل يف س -
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للمؤمن عليهم بكل جهة عمل وبالتايل إمكانية احتساب الربط الشهري  األجوراالحتفاظ بسجالت بيانية حتدد حركة  -

  .لالشتراكات الواجب سدادها 

جراءات القانونية يف حالة عدم السداد فضالَ عن ربط مطالبة جهات العمل بسداد املديونيات املستحقة عليها واختاذ اإل -

  .األخرى لتحقيق التكامل جلميع األنظمة املكونة ملنظومة العمل داخل اهليئة وفروعها  األنظمةالنظام مع 
 
  

  :نظام البيانات اإلحصائية والتقارير  - :سادساَ 
نت قاصرة على توفري املعلومات املتصلة بنظام الدولة واتسع نطاقها بكل نواحي احلياة بعد أن كا اإلحصائيةنشأت النظم 

 .مجع البيانات وتوفري املعلومات املتعلقة بالسكان والظروف االقتصادية واالجتماعية احمليطة م  األخصوتوسعاا ، أو على 

  ولذلك سيتم استخدام أدوات دعم القرار والتحليل الفوري للبيانات

Analytical  Processing  Tool Online (OLPA)  ,  اليت ميكن من استخراج جمموعه من التقارير

  .والبيانات اإلحصائية 

وسوف يراعى يف تصميم قواعد البيانات جمموعة من امللفات اليت حتفظ ا البيانات بشكل إمجايل وقت التسجيل حىت تتيح 

  .االستعالمات  ءاملطلوبة إلجراسرعة استخراج التقارير اإلحصائية وكذلك توفري السرعة 

  القرار والتحليل الفوري للبيانات  إىل استخدام أدوات دعم باإلضافة

  Analytical  Processing  Tool Online (OLPA) ,   

على سبيل املثال نسبة ومعدالت  األبعادمتعددة  اإلحصائيةاملختلفة واستخراج التقارير  اإلحصائيةيف عمل قواعد البيانات 

يف جهات عمل حمددة خالل فترة زمنية حمددة أو نسب ) أنثى / ذكر ( عليهم على مستوى النوع  الزيادة يف املؤمن

  .اخل ...ومعدالت الوفاة يف فئات سنية معينة يف أماكن حمددة 

ديثها عن أفراد اتمع التأميين والبيئة اخلارجية احمليطة وحت اإلحصائيةالنظام إىل توفري كافة املعلومات والتقارير ويهدف  -

.أوالَ بأول   

) عجز / وفاة ( املتعددة لتحديد نسب ومعدالت حدوث املخاطر االجتماعية  اإلحصائيةإتاحة استخدام األساليب  -

.وكذا النسب والدوال الرياضية املختلفة   

).وعوائد استثمارها  االشتراكات امعة(توفري البيانات واملعلومات الالزمة لتحديد االلتزامات التأمينية االحتياطيات  -  

.تقارير إحصائية خمتلفة عن نشاط اهليئة  إنتاج -  

 

  -) :األفراد ( نظام شئون العاملني 
الثابتة أو املتغرية وذلك السترجاعها عند االحتياج بغرض  األساسيةيهدف نظام شئون العاملني إىل تسجيل كافة البيانات 

لوقت العاملني وخربم  انه سجل تارخيي أساسير هذا النظام على وجه وميكن تصو أحسنإدارة شئون العاملني على 
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ونظام شئون . العليا من اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب مبساعدة النظام  اإلدارةإىل متكني  باإلضافةوقدرام 

  .بالقرارات اخلاصة به  وتأثرهالعليا مقياس نبض العمل   لإلدارةالعاملني ببساطة يتيح 

  

  

  

  

 :نظام األصول الثابتة 

ويقوم النظام بتوفري إمكانية رقابة ومتابعة التسلسل , اهلامة يف التطبيقات املالية املقترحة  األجزاءالثابتة أحد  األصولميثل نظام 

اكز خمتلفة مر(املختلفة  اإلداراتإهالك األصل ، مع مراعاة حركة انتقال األصل بني  احتسابالتارخيي حلياة األصل متضمناَ 

الرأمسالية عند حسابات إهالك األصل ،هذا ويوفر النظام  واإلضافةوالصيانة  اإلصالحكذلك يقوم النظام مبراعاة فترات ) 

  .املناسب  اإلداريأساليب حتليل البيانات مما يساعد يف اختاذ القرار 
 

 :نظام املعاشات والتعويضات 

نظام التأمينات واملعاشات ، لذا فأن تقدمي اخلدمة التأمينية بسهولة ويسر يتمثل يف تقدمي تعترب املزايا التأمينية املنتج النهائي ل

املزايا ملستخدميها يف الوقت املناسب وبالسرعة والدقة املناسبتني ، مع مراعاة وصول هذه احلقوق دون تكرار يف الصرف أو 

 .نقصان يف احلق 

 - :ى ثالث نقاط هامة وهي أساسا عل كما أن صرف أو إعطاء أي ميزة يعتمد

.أسباب الصرف   -  

.احلاالت املستحقة للصرف   -   

.شروط االستحقاق   -  

 لذا فقد مت إعداد نظام للمعاشات والتعويضات يعتمد على ماتوفره باقي النظم من بيانات متمثلة يف : -
  

 .البيانات الشخصية لألفراد واليت يوفرها نظام الرقم التأميين  .1

 .جلهات العمل واليت يوفرها نظام جهات العمل  ساسيةاألالبيانات  .2

اخل واليت يوفرها نظام بيانات اشتراك املؤمن ..البيانات التأمينية للمؤمن عليهم من أجور ونسب اشتراكات ومدد  .3

 .عليهم 

حة وملا كانت حاالت االستحقاق كثرية ومتشعبة وشروطها صعبة تتطلب دقة شديدة ، لذلك كان جيب التأكد من ص

شهادات امليالد ، وشهادات الوفاة ، أو الفقد ، وشهادات الزواج ، أو الطالق ، : البيانات واملستندات املؤيدة للوقائع مثل 

 اإلصابةوشهادات االستمرار يف مراحل التعليم ، وشهادات إثبات الورثة الشرعيني ، أو املستحقني ، وشهادات العجز ، أو 

  .زايا ملستحقيها اخل ، ضمانا لوصول هذه امل…
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ويهدف نظام املزايا إىل ضمان حصول أصحاب املعاشات واملستحقني عنهم على احلقوق واخلدمات التأمينية املقررة بسهولة 

املتعلقة باملؤمن عليهم وغريهم من  األساسيةويسر ؛ ودون إبطاء وذلك عن طريق تسجيل وحفظ واسترجاع البيانات 

  :ان عدم تكرار طلب أي من هذه البيانات وذلك عن طريق املتعاملني مع اهليئة ، مع ضم

  :املعاشات واملستفيدين بالدقة والسرعة الواجبة فور طلبها وتشمل  أصحابحتديد وصرف مستحقات . 1

  .معاشات التقاعد  -أ

  

  

  

  -: اآلتيةوتتبع اخلطوات 

) .وجدإن (راكات مع حتديد معامل كل مدة حصر مدد االشت  -  

.لتسوية وهو األجر أو املتوسط األجر الذي سوف يدخل يف عملية حساب املعاش حتديد اجر ا -  

.حساب املعاش على آخر راتب وبدالت كان يتقاضاها املؤمن عليه  -  

.ال  ميراعى وجود عالوات أو بدالت خاصة قابلة للضم للمعاش أ  -  

.يراعى أيضاَ وجود حدود دنيا أو قصوى للمعاش  -  

.دمة مكافأة اية خ -ب  

.تعويض إصابات العمل  -ج  

.املعاشات االستثنائية  - د  

.القروض على ذمة املعاشات  -ه  

.نفقات اجلنازة  - و  

.زيادات املعاشات  -ز  

.توزيع معاش الوفاة على املستحقني مىت توافرت شروط االستحقاق  -ح  

.املتابعة الدقيقة والفورية لتوافر شروط االستحقاق . 2  

.ت تارخيية لكل صاحب معاش وكل مستفيد االحتفاظ بسجال.3  

.املعاشات واملستحقني عنهم  ألصحابإصدار بطاقات صرف املعاشات . 4  

.االحتفاظ بسجالت تارخيية لبيانات الصرف وتعديلها وفقاَ ملا يرد من أصحاب املعاشات واملستحقني . 5  

.إعداد كشوفات الصرف الدوري للمعاشات شهرياَ . 6  

.رتدات من منافذ الصرف متابعة امل. 7  

قرار إاء : مبجرد تقدمي املستندات املؤيدة لواقعة االستحقاق مثل  بأنواعهاالصرف الفوري للمعاشات والتعويضات . 8

.اخلدمة ، أو شهادة الوفاة   

.حق  وجهمنع احلصول على مزايا تأمينية دون . 9  

.منع ازدواج احلصول على أكثر من ميزة . 10  
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علومات الفورية والدقيقة الالزمة لرسم السياسة التأمينية الالزمة ومتابعة تنفيذها وذلك عن طريق التقارير توفري امل.11

.املتنوعة الشاملة لكافة املعلومات   

  . اري لصندوق التأمينات واملعاشاتتوفري كافة البيانات واملعلومات الالزمة لفحص املركز املايل االكتو.12

.مل املكتيب وسرعة إجناز العمل بأعلى دقة واقل جهد ختفيف أعباء الع.13  

 

 

 

 

 
 

 إجنازات فروع اهليئة مبحافظات اجلمهورية  -:ثانياَ 

-:يلخص اجلدول أهم املؤشرات الرقمية اليت تربز أداء خمتلف فروع اهليئة وذلك من حيث   

.من االشتراكات التأمينية وغريها  اإليرادات   

 .ضافة إىل تكلفتهم السنوية عدد احملالني للتقاعد باإل

 .عدد من منحو مكافأة اية خدمة باإلضافة إىل تكلفتهم السنوية 

 .عدد احلاالت اليت مت إجراء البحوث امليدانية هلا 

 .عدد احلاالت املرتلة وتكلفتها السنوية 

 ) استبدال(عدد احلاالت اليت منحت قروض 

  .دين اليت مت صرفها كقروض للمتقاعإمجايل املبالغ 
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 �L(=$ا�
�:#B%ا� 

ا�$=)�L   ��د
�:#B%ا� 

 ��د

43,282,7
85 

392 8,304,672 66 534 5,
108,998  

59 17,734,790 937 3,359,4
26,622  

 أ&�/�
 ا������

1 

8,987,73
3 

77 1,995,192 18 123 0 0 7,129,731 95 99,930,
889  

! ع 
 ���Bء

2 

736,740 6 352,800 4 68 0 0 2,110,240 28 705,72
3,035  

 3 �� ان

2,672,65
2 

25 300,300 4 36 0 0 3,333,776 31 800,21
6,880  

  4 ذ&�ر

868,140 7 630,000 7 40 0 0 2,557,152 12 310,01
5,548  

N��� 5  

  6 ا�.#ف  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,101,82

8 
11 0 0 48 98,923 2 2,438,937 76 279,23

1,146  
  7 ا��O�3ء

0 0 0 0 12 0 0 2,649,216 24 238,02
4,344  

  8 &>رب

929,674 11 230,300 3 16 0 0 570,444 6 334,81
0,290  

R:#89 ا��  

31,783,3
07 

296 962,165 117 250 456,619 5 7,886,961 293 1,327,4
12,715  

  10 ا��8:�ة

32,696,0
40 

265 3,995,052 42 274 755,711 7 26,649,876 207 1,896,1
87,969  

J�S 11  

5,859,00
0 

43 1,892,760 20 295 303,388 3 20,891,016 137 1,190,8
77,284  

  12 اب

89,959,5
00 

811 1,520,529 188 633 5,380,22
8 

67 27,084,507 1,54
0 

1,744,1
17,764  

  13 ��ن

39,696,0
00 

362 4,002,504 44 175 0 0 4,203,371 74 685,34
3,323  

  14 أ,�<

15,179,1
30 

146 217,636 29 150  648,664 6 755,641 58 768,43
9,006  

T8� 15  

4,723,80
0 

45 604,260 6 172 0 0 9,214,368 55 272,79
1,318  

U��O16 ا�  

17,231,7
60 

168 258,125 33 103 1,314,08
5 

13 4,181,174 216 877,60
8,266  

V=17 ا��  
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  ا��W�IX0ا�.�ول 

  
  :توضح اجلداول اإلحصائية التالية األيت 

  )م2003- 2000(أمينية وغريها خالل إيرادات اهليئة وفروعها من املستحقات الت.1

  .على مستوى مجيع فروع اهليئة ) م2003-2000(جدول مقارنة عدد احملالني إىل التقاعد خالل السنوات . 2

  .م 2003حسب الدرجة الوظيفية ) املركز الرئيسي والفروع ( توزيع العاملني باهليئة . 3

  .م 2003ليمي توزيع العاملني باهليئة حسب النوع واملستوى التع.4

حسب الدرجة الوظيفية ) املركز الرئيسي وفروع اهليئة مبحافظات اجلمهورية (اين يبني توزيع العاملني باهليئةرسم بي.5

  .م 2003

 .املستوى التعليمي رسم بياين يبني توزيع العاملني باهليئة حسب . 6

  
  
  
  
  
  
  
  
  

2,628,00
0 

23 2,081,940 21 47 206,223 2 757,678 145 378,92
7,636  

18 �4�#ن  

716,625 6 817,224 9 10 161,839 7 3,164,244 19 114,48
5,160  

  19 ا��� ة

8,933,47
0 

66 769,844 7 127 8,519,13
8 

74 6,869,446 64 490,30
9,447  

  3A 20#ة

0 0 0 0 8 0 0 276,066 8 26,506,
435  

  Y�4 21 ة

964,236 9 492,36
0 

5 114 262,707 2 7,744,164 59 680,77
1,767  

�.X 22  

308,950,
420 

2,76
9 

29,427,
307 

623 3,235 23,216,5
19 

247 158,202,79
8 

4,08
4 

16,581,
147,84

4  

Z���[0ا  
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�� و! و��� &< ا���  )م2003- 2000(�%$��8ت ا�$>&���B و_� ه� [Vل إ: ادات ا�
  

&��ار ا�J:�دة �< ا���م  /%�3 ا�J:�دة
 ا�%�,`

 ا���3ن ا0: اداتإ]���Z ��م 

  19,925,032,593 2000 
15% 2,978,563,357 22,903,595,950 2001 
27% 6,172,313,165.00 29,075,909,115.00 2002 

 9,150,876,522 30.904.537.658 2003 
  

 �EXV& :#B%ا� �aء ا����V_ b�aS ا0: اداتZوزارة ا���� >& c(�8$S Z$ي ا�  
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 ����  ) مf%X)2003 ا��ر]� ا�#( ��L�e ا�� آJ ا� Z%�W وا�L وع S )#ز:U ا���&�(< ,��
  

  النسبة  اموع  اخلامسة   الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل  البيان 

املركز 

  يالرئيس

31  112  80  47  6  276  29,70%  

  %16,30  152  3  9  31  98  11  عدن

  %7,90  73  3  12  29  28  1  األمانة

  %6,60  61  3  8  20  26  4  حضرموت

  %4,95  46  1  2  25  16  2  صنعاء

  %4,80  45  3  9  13  18  2  تعز

  %3,90  36  2  4  6  22  2  حلج

  %3,60  33  3  3  6  18  3  أبني

  %3,10  29  1  2  15  11  0  إب

  %3,00  28  2  2  6  16  2  شبوة

  %3,00  27  3  2  12  9  1  احلديدة

  %2,00  19  4  1  4  8  2  ذمار

  %1,70  16  1  0  5  10  0  عمران

  %1,50  14  1  1  5  7  0  البيضاء

  %1,40  13  0  2  5  5  1  حجة

  %1,30  12  1  2  2  6  1  املهرة

  %1,08  10  0  3  1  5  1  احملويت

  %0,90  8  1  0  3  3  1  صعده

  %0,90  8  1  1  1  5  0  الضالع

  %0,90  8  0  0  1  6  1  سيئون

  %0,80  7  0  0  2  4  1  مأرب



29 
 

  %0,70  6  1  1  3  0  1  سقطرة

  %0,30  3  0  0  3  0  0  اجلوف

    930  40  111  278  433  68  اموع 

    %100  %4  %12  %30  %47  %7  النسبة
  @75?<:3 ا2دار=3 7>;:9نا34567  ا2دارة :ا���Iر

  
  

V] ����$ات ]�ول &��ر/� ,�< ��د ا�����8< إ�' ا�#B%م �)' &%$#ى 2003-2000ل ا�
 ����  ]��U ! وع ا�

  
  

  مالحظات  2003  2002  2001  2000  م1999حىت  اسم الفرع  م

    941  1,688  1,411  1,139  4,264  فرع اهليئة بأمانة العاصمة  1

    1,540  869  1,517  1,822  12,625  عدن/فرع اهليئة م  2

    207  542  790  456  2,366  تعز/ فرع اهليئة م  3

    293  525  592  561  1,949  احلديدة/ فرع اهليئة م  4

    137  179  371  97  844  إب/ فرع اهليئة م  5

حضرموت / فرع اهليئة م  6

  املكال –

2,549  521  360  237  216    

    95  67  16  0  1,904  فرع اهليئة مبحافظة صنعاء  7

    31  50  270  72  268  ذمار / فرع اهليئة م  8

    58  327  477  291  3,351  حلج/ فرع اهليئة م  9

    74  401  359  606  3,206  أبني/ فرع اهليئة م  10

    24  49  30  22  53  مأرب/ فرع اهليئة م  11

    32  6  11  0  311  عمران/ فرع اهليئة م  12

حضرموت / فرع اهليئة م  13

  سيئون -

1,630  0  20  124  145    

    6  42  38  44  101  احملويت/ فرع اهليئة م  14

    8  2  4  2  61  سقطرة/ فرع اهليئة م  15

    19  17  42  75  105  املهرة/فرع اهليئة م  16

    59  47  149  57  421  حجة/ فرع اهليئة م  17

    64  84  80  248  727  شبوة/ فرع اهليئة م  18
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    -14  34  49  36  311  البيضاء/ فرع اهليئة م  19

    55  87  0  0  0  الضالع / فرع اهليئة م  20

    12  28  101  30  234  صعده/فرع اهليئة م  21

    0  14  12  0  0  اجلوف/ فرع اهليئة م  22

    Z��  37,281  6,079  6,699  5,419  4,002ـــــــــإ]�
  

  
 Z��(�$ع وا��%$#ى ا�#Bا� f%X ����  )مS)2003#ز:U ا���&�(< ,��

  
�3%Bا� Z���[0ا���3ن ذآ#ر إ/�ث ا 

22,%. 2 0 2 Nدآ$#را  
22,%. 2 0 2  �$%[�& 
44,%. 4 0 4 Z��� د,)#م 
 ,=��#ر:#س 196 34 230 25%
7% 63 15 48 �:#/�lد,)#م ,�� ا� 

36% 325 68 257 �&�� �:#/�K 
 إ��اد:� ��&� 77 25 102 11%
8% 69 12 57 ��Wا,$�ا �&�� 

 :� أ و:=$f+ أ&��<  91 28 119 13%
 916 182 734 Z���[0ا 
 100% 20% 80% �3%Bا� 

  75?<:3 ا2دارة ا34567 7>;:9ن ا2دار=3 @ :ا���Iر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )مYS)2000 -2003#ر أ��اد ا��$����:< [Vل 
 ا���3ن إ]���Z ��د ا�5�8ت ا��L)�� ��د ا�5�8ت ا�.�:�ة

6,079 42,930 2000 
6,699 50,464 2001 
5,419 54,721 2002 
3,620 57,411 2003 

  ا2دارة ا5E5FGHIJ7 34567ت وا5B56C7ت  :ا���Iر 
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� ا������� ������� �ا��"آ% ا�"$��� و#"وع ( ��ز
 ����� ا�-ر,� ) ا����� ��+�#*�ت ا�)���ر

م٢٠٠٣ا��/�.�� ����م 

ا(و�)

ا����	�

ا������

��ا��ا�
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  ا� ؤ:� ا��3�$%)��

�� ا���&� �)$>&��Bت وا�����Aت��(�  
  

املستقبلية واليت اشتملت عليها التقارير السابقة فإن أهم اجلوانب اليت اشتملت عليها اخلطة  اهليئةلرؤية  استكماال

التأمينية  ألنشطتهاممارسة اهليئة  وأساليبخطوات حتديث طرق  استكمالعامه يف املستقبلية خالل الفترة القادمة بصورة 

يتفق مع تكنولوجية املعلومات املعاصرة من جهة ، والعمل على حسن استخدام موارد اهليئة واستكمال  املختلفة مبا

ة سري العمل من جهة ثانية ، والبحث واملالية والفنية والقانونية مبا يكفل تبسيط وشفافي اإلداريةإعادة هيكلتها ونظمها 

  .عن فرص استثمارية مناسبة وختفيض تكاليف التشغيل من جهة ثالثة 

، والفين ،  واإلدارييف اال القانوين ،  اإلصالحاتوهو ما حيقق من خالل العمل على استكمال إدخال العديد من 

املعنية بالنشاط التأميين ، وميكن توضيح ماسبق بشيء  طرافاإلواملايل ، واالستثماري ، ويف جمال التعاون والتنسيق مع 

  :من التفصيل كما يلي 
  

 Z/#/ا��.�ل ا���:  
إىل اجلهات املعنية ملناقشة واستكمال  اإلدارةرفع مشروع تعديالت القانون الذي متت املوافقة علية من جملس 

  .إلصداره  اإلجراءات
  

  : وا�$Z��EB وا�ZBL  ا0داريا��.�ل 
-Re(        للهيئة يف املدى القصري يف العمل على إعادة هندسة اإلستراتيجية األهدافل أحد يتمث - 

engineering(  املنشودة من اهليئة ، ووفقاَ ألحدث  األهدافاهليئة بفروعها املختلفة ، مبا يكفل حتقيق

خالل اختيار النظام التأميين  ، واملالية ، والفنية ، وقد متثلت اخلطوة األوىل من اإلدارية واألساليبالطرق 

تكنولوجيا املعلومات ، وهو ما سيعيد  ألحدثوفقاَ  اآليلاملتكامل ، والذي يقوم على استخدام احلاسب 

التأمينية ، علماَ بأنه مت البدء يف هذا املشروع كما ورد يف  اإلصالحاتملختلف  األساسيةالقاعدة 

م 2004ر الشركة االستشارية املنفذة وسيتم خالل عام الصفحات األوىل من التقارير ، حيث مت اختيا

 .يف عدد حمدد من الفروع ، ليتم اختباره وجتربته قبل تعميمه على بقية الفروع  اآللية األنظمةإدخال 

تدريب كوادر اهليئة على طبيعة النظام من الناحية الربجمية ليكون هلم املقدرة على التعامل معه مستقبالَ ،  - 

إىل العمل على تدريب الكوادر على كيفية استخدام النظام اآليل والذي سيغطي خمتلف  فئة داهلي أنكما 

من أجهزة  األساسيةأنه سيتم إعداد البنية ، هذا باإلضافة إال  واإلداريةأنشطة اهليئة التأمينية ، واملالية ، 

  .م 2004فيها خالل كمبيوتر وشبكات وغريه لعدد من الفروع اليت سيتم البدء بتجربة النظام 

  .العمل على إجياد الوسيلة املناسبة لضبط عملية صرف املعاشات التأمينية للحد من التالعبات  - 
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  .املنظمة لسري العمل التأميين ووضعها موضع التنفيذ  واإلجراءاتوضع األدلة واللوائح  استكمال - 

والقطاعني العام واملختلط مبا  اإلدارية توفري قاعدة بيانات عن كافة املؤمن عليهم من العاملني يف الوحدات - 

  .ترك اخلدمة بصورة آلية  مكافآتيكفل ربط املعاشات وحتديد 

  .حصر وتوثيق ومتابعة املستفيدين بصورة سريعة ودقيقة  - 

  ) .استبدال( تفعيل وتطوير سبل الرقابة على صرف املعاشات وما مينح للمتقاعدين من قروض  - 

  .ووضع اخلطط واختاذ القرارات  واإلحصائيةاسات االكتوارية توفري البيانات الالزمة للدر - 

  .للبيانات التأمينية حلمايتها من التلف والتالعب  اآليل األرشيف إدخال - 

حىت يتحقق اهلدف من استخدام اهليئة للنظام : جلمع البيانات التأمينية ملوظفي الدولة  األساسيةالبنية  إعداد - 

 بد من مجع البيانات الالزمة لتشغيل النظام عن مجيع موظفي الدولة بصورة دقيقة وسليمة ، فال اآليل

خطة منظمة للقيام ذا العمل الشاق الذي حيتاج إىل مبالغ كبرية وتعاون من خمتلف  إعدادوسيتم  وأسرهم

 نظراَ الن جناح أي اآليلالدولة حيث تكتسب البيانات اليت سيتم مجعها أمهية كبرية لنجاح النظام  أجهزة

  .نظام يعتمد على دقة مدخالتة من البيانات 

  .والفنية على خمتلف الفروع  واإلداريةاالستمرار يف تفعيل الرقابة املالية  - 

املالية  اإلصالحاتلتفعيل خمتلف  األساسيالعنصر البشري بأعتبارة املرتكز  أداءالعمل على حتسني  - 

تأهيل الكوادر احلالية لتدريبها مبا يتفق  إعادةل وهو ما سيتحقق من خال. واالستثمارية وغريها  واإلدارية

توزيع تلك الكوادر والعمل على  إعادةوكذا . العمل التأميين  وأساليبمع التوجهات اجلديدة يف طرق 

وخلق بيئة العمل املناسبة لطبيعة املهام التأمينية ويتم حالياَ تشجيع الكوادر  واإلداريةاملالية  أوضاعهاحتسني 

  .هلة للدراسة يف اجلامعات احلكومية واخلاصة وخصوصاَ يف ااالت ذات العالقة بنشاط اهليئة الغري مؤ

  . اآليلالنظام  إدخالوخاصة عند استكمال  واإلحصاءالعامة للتخطيط  اإلدارة أداءسيتم تفعيل  - 

ل استخدام النظام العديد من الدورات التنشيطية ملوظفي اهليئة بفروعها املختلفة يف جما إقامةالعمل على  - 

، والنظام التأميين من جهة ، ويف جمال حتسني االشتراكات ، وربط احلاالت التقاعدية وغرية من جهة  اآليل

دورة ملدراء شئون املوظفني بدواوين عام الوزارات ، والقطاعني  إقامةإىل انه سيتم  باإلضافةثانية ، هذا 

ترفق  أنملف التقاعد وحتديد الوثائق اليت جيب  إعدادكيفية  العام واملختلط ، وفروعها بأمانة العاصمة عن

من قبل اجلهات والوحدات  اإلحالةالكثري من اجلوانب التأمينية واليت من شأا ربط احلاالت عند  وإبرازبة 

 . إىل فروع اهليئة املختلفة  اإلدارية

  
 Zا��.�ل ا����:  

 - بصورة  حتقيقهالتأمينية وهو ما سيتم  األقساطا من ستستمر اهليئة يف العمل على ضبط حتصيل مستحقا

املتكامل ، والذي سيتم البدء بتنفيذه مطلع العام القادم ، كما  اآليلأكثر فاعلية مبجرد البدء بتشغيل النظام 

أن ربط اهليئة بقاعدة بيانات اخلدمة املدنية املتمثلة يف كشف الرواتب ملختلف الوحدات والعمل علي نقل 
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العمل  إىل باإلضافة، هذا  التأمينيةبرامج نظام اهليئة سوف يعزز من ضبط املتحصالت  إيليانات تلك الب

املناسبة لتنفيذ مقترح اهليئة يف حتصيل تلك املستحقات من املنبع  اآللية إجيادبالتعاون مع اجلهات املعنية على 

جديدة سيتم مناقشتها ا ، وذلك وفقا لرؤية ة تعزيز وزارة املالية للجهات املختلفة باملبالغ املصرح أثناء، 

  .املعنيني بوزارة املالية والبنك املركزي اليمين  اإلخوةمع 

وما سيترتب علية من وفورات وتقليص التالعبات  اآليلالنظام  إدخالاحلد من نفقات التشغيل خاص بعد  - 

  .وضبط موارد اهليئة 

 اإلداريةالعمل ؛ لدي الوحدات  وإصابات التأمينية ألقساطامتابعة حتصيل املديونيات املستحقة للهيئة من  - 

  .والقطاعني العام واملختلط 

متابعة اجلهات املاحنة لعمل الدراسات االكتوارية الالزمة للتنبؤ باملركز املايل للصندوق واليت على ضوئها  - 

  .يتم حتديد اوجة استثمار السيولة املتاحة 

الذي  األمر،  عدمهمدى استحقاق املستفيدين للمعاش التقاعدي من تكثيف البحوث امليدانية للتأكد من  - 

  .سيوفر للهيئة مبالغ طائلة 

التعديالت الالزمة للقانون احلايل وبالذات تلك املرتبطة باجلوانب  بإدخالتعزيز املركز املايل للصندوق  - 

  .معدالت االشتراكات التأمينية وغريها : املالية مثل 

  .عقارات اهليئة املؤجرة للغري  إجيارات العمل على رفع معدالت - 

 .االستمرار يف تكليف جلان ملراقبة صرف املعاشات التقاعدية عرب مكاتب الربيد  - 

  
  :ا��.�ل ا��l$45ري 

  : األيتتتمثل السياسة االستثمارية اليت تعمل اهليئة على حتقيقها كحسن استثمار املوارد الفائضة يف 
  :  � وا��o!�8 ا��l$45ر:� ا���B: ا0:�ا��ت!Z &.�ل  - 1

العمل بالتنسيق وحتت مظلة البنك املركزي على وضع سياسة استثمارية مناسبة ملوارد اهليئة يف جمال  - 

ومبا البنكية واحملافظ املالية مبا يكفل جتنب املخاطر ومراعاة اجلوانب اليت يراها البنك املركزي  اإليداعات

  : األيتتتمثل رؤية اهليئة يف و. احلصول على أكرب عائد ممكن  ليكف

وسوف يكون اجلزء األكرب من السيولة . اخلزينة  أذون لتستثمر يفحتديد نسبة معينة من املوارد الفائضة  - 

  . للهيئة يف الوقت الراهن األفضلموجها حنو هذا النوع من االستثمار باعتباره 

  .ركزي العمل على رفع معدل الفائدة على ودائع الدوالر لدى البنك امل - 

يف صورة ودائع بالعملة املناسبة لدى البنوك التجارية  رلتستثمحتديد نسبة معينة من السيولة املوجودة حاليا  - 

احمللية ذات املركز املايل القوى ، ووفقا خلطة استثمارية معدة من قبل املتخصصني يف هذا الصدد  واإلسالمية

.  

لتستثمر يف حمافظ استثمارية يف اخلارج أسوة مبا تقوم به حتديد نسبة معينة من السيولة املوجودة حاليا  - 

العديد من الدول العربية ، وذلك بعد دراسة جتارب تلك الدول ويف ضؤ خطة استثمارية معدة من قبل 
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املال  رأسبيوت اخلربة املتخصصة واالستفادة من خربة البنك املركزي يف هذا الصدد ومبا يكفل ضمان 

  . ئدونسبة معينة من الفوا

  
 :!Z &.�ل ا��l$45رات ا��A�3 ة  - 2
يعترب تنويع جماالت االستثمار من أهم وسائل ختفيض املخاطر وتعزيز املركز املايل للصندوق واحلفاظ على القيمة  - 

يف صورة ودائع ويف عمل  استثمارهاحلقيقية ملوارد املتقاعدين ، وبالتايل وبعد حتديد نسبة الفائض النقدي املمكن 

ظ االستثمارية املناسبة كما سبق إيضاحه ، فأن األمر يتطلب الدخول يف استثمارات مباشرة خمتلفة عن طريق احملاف

القطاع اخلاص ، وصندوق تقاعد املؤسسة العامة للتأمينات أو : دخول اهليئة كشريك مع أطراف أخرى مثل 

  . واألمساكاقة والنفط القطاع الصحي واالمسنت والط: غريها ؛ومن جماالت االستثمار املتاحة 

  
  :&.�5ت ا��l$4ر:� أ[ ى 

استكمال مشاريع اهليئة املتعثرة واملتمثلة أساسا يف مشروع مبىن الزبريي الذي مت توقيع العقد مع املقاول لتنفيذ  - 

  .اهليئة  إشرافحتت  إلدارتهاملتبقية فيه وتشغيل مبىن شرياتون التجاري الذي مت تكليف شركة متخصصة  األعمال

صعده ، وحجه ، ومأرب، واجلوف ، وسيئون ، : استكمال إقامة أو شراء مقرات لفروع اهليئة يف كل من  - 

  . البيضاء ، ذمار ، املهرة: وجيري حالياَ تنفيذ أعمال البناء يف كل من 

ء يف متابعة تنفيذ املشروع االستثماري يف أرضية اهليئة خبور مكسر مبدينة عدن والذي سيتم توقيع العقد للبد - 

  .م 2004تنفيذه يف عام 

  .والدخول فيها بعد عمل دراسات اجلدوى االقتصادية الالزمة  جديدةالبحث عن فرص استثمارية  - 
  

 U& وا�$��ون `�%B$افا� p0ا  ZB�&<$ط ا��aB��, ��Bا���:  
ن اهليئة وكما سبق ذكره ودوليا ، فأ وإقليميانظراَ ألمهية التواصل مع خمتلف اجلهات املعنية بالنشاط التأميين حمليا 

   -:يف العمل حنو حتقيق األيت  مستمرةيف خطتها العام السابق 

العمل على خلق الوعي التأميين املطلوب لدى املؤمن عليهم وجهات أعماهلم ، وذلك من خالل وضع برامج  - 

ت ، ومن خالل إقامة املرئية واملسموعة ،وعرب الصحف وااال اإلعالماملناسبة عرب وسائل  ةالتوعية التأميني

الندوات مع جهات العمل ، والعمل على إصدار نشرات خاصة بشئون التأمينات واملعاشات استكماال للكتاب 

الوثائقي عن نشاط اهليئة الذي مت إصداره وكذا تقرير العام السابق عن نشاط اهليئة والعمل على إعداد موقع 

  .للهيئة على شبكة االنترنت 

والعربية مبا يكفل تبادل اخلربات واالستفادة من  واإلقليميةع املنظمات واجلهات التأمينية العاملية تعزيز التعاون م - 

  .يف جمال التأمينية واملعاشات وهو ما يستحقق من خالل املشاركة يف الندوات واملؤمترات التأمينية  اآلخرينجتارب 
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دوق تقاعد القطاع اخلاص ، والقطاع العسكري صن: يف اجلمهورية مثل  األخرىالتنسيق مع صناديق التقاعد  - 

يف جمال االستثمار وتبادل االحتياطات ، وذلك مبا يكفل احلد من معاناة املؤمن عليهم املنتقلني من قطاع  والشرطة

  .املعنية  األطرافاليت يتطلب حتقيقها التعاون من قبل خمتلف  واألهدافإىل أخر ، وهذه من اجلوانب 
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 Z! ���$Bا������ ا�� �B%ا� >� b]ا�� ��W�*31/12/2003م  
ر*F  ا0: ادات

 ا�O:0ح
 G(3ت ر:�ل/ ا����LBا�  

 
 F*ر

 ا�O:0ح
 G(3ر:�ل/ ا�� 

ZWJ[ Z(آ ZWJ[ Z(آ 
 ��B�&<S إ: ادات  

 ا�#!�ةS>&�< ا�9�a#[� وا��.J و
9 16,911,688,914 20,883,907,455 ��B�&<$ت ا���LBا�:  

�:����S ت�A��&  
7 7,228,988,556 7,403,165,56

9  

 bإ��,�ت ا��� >�&<S  754,499,825  �&�] �:��  23,909,435  &=�!>ة /
�� ا�J9ا/� ا���&�(�8$S أ��3ء b:#�S  3,217,718,716   ت�O:#�$ا�

ا���B:� �5�8ت 
 ا��0,�

 1,817,010  

    >�L=Sو J��.S  20,543,551  
  ��L/  28,764,202ت أ[ ى

ا�p��$Xت &��#8 
 ��BIد:` ا�$���� 

 99,142,997  

!��a/ tWط 
��B�&<$ا���)��ت ا� 

  13,480,74
1,886 

Z���[020.883.907.455   ا  Z���[020.883.907.45    ا
5 

��B�&<$ط ا���)��ت ا��a/ tW�!   13,480,741,886  و!�ت Iا��
  :ا5: اد:� 

& �3Sت وأ]#ر 
���=X Z!�&و  

  

8 462,450,633  
 7,648,992,533  10 إ: ادات ا��l$4ر:�

  I&   44,352,762 و!�ت 4)��� 1,656,076,683  11 إ: ادات أ[ ى 
  I&   206,027,414 و!�ت [�&��    
  f�   55,138,432ء ا���II9ت    
  25,896,949   ��&� أ[ ى &I و!�ت    
     tW�! Z!��

  ا��aBط
  21,991,944,

912 

Z���[0ا Z(=22.785.811.102   ا� Z(=ا� Z���[022.785.81    ا
1.102 
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 Z! ا/�� ا���#&�� آ��Jم31/12/2003ا���  
  

f���Yن ا����, 

 F
ر*

ح
�O

:0
ا

 

 G(3ن ا��#]#دات ر:�ل/ ا����,  
  F

ر*
ح

�O
:0

ا
 

 G(3ر:�ل/ ا�� 
[ZWJ Z(آ ZWJ[ Z(آ 

tW�Lت وا��p��$X5ا  
 اZp��$X ا�$.�:�

  :ا��l$45رات  11,976,210 5
ا��l$4رات !Z أوراق 

 )أذون [Jا/� (&���� 

2 64,577,182,774  

ا��l$4رات !Z   1,681,974,453  ا�p��$Xت أ[ ى
 v($9ا�� >���Yا��

 وا��9ص

 194,500,000  

��B�&<$ت ا���(��(� Zp��$X591,329,313,038  ا���ل ا   UWودا Z! رات��l$4ا
 &8)�� ,���و5ر

 42,024,275,482  

tW�L21,991,944,912  ا�   �Y4#$& وض *
b[+ا 

 658,462,599  

tW�Lت وا��p��$X5ا Z���[115.01   إ
5.208.6

13 

  380,203,241  ا��l$4رات ���ر:�

  ا���II9ت
 &�II9ت أهVك أ[ ى

 107.834.624.096    اتإ]���Z ا��l$45ر  278,769 

278.76   أ]���Z ا���II9ت
9 

  :ا��$�او�� ا+�#ل
�:��Bا� 

3 2,015,055,866  

  21,861,000   ا��J9ون   I] 6#م &$�او��
�BWن وأر��ة دا#BWن ��)��ت   2,264,449,685  دا#B:�&

��B�&<S  
 1,093,504,279  

ا���:B#ن وا+ر��ة   147,236,666  أر��ة دا�BW أ[ ى 
�B:ا���  

 5,677,293,218  

2.411.6   إ]���Z ا�I9#م ا��$�او��   8,111,352   أر��ة &�:�B أ[ ى
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86.351 
إ]���Z ا+�#ل     

  ا��$�او��
  8.815.825.715 

     �$,�lا+�#ل ا�:  
Zyأرا  

4 38,619,159  

  Z/�3&   288,953,220 وإ/�aءات    

  12,987,000   و&��ات 5zت    

     bW�4وا/$��ل و b�/   39,243,505  

��Jات     .Sث و�K46,372,037   أ  

&a و��ت أ�#ل     
{�LB$ا� R8S  

 350,549,001  

     Z���[ا+�#لإ 
�$,�lا�  

  776.723.922 

Z(=ا� Z���[0117.42   ا
7.173.7

33 

Z(=ا� Z���[0117.427.173.733    ا 

 .أ &��� ا�� !�� &$��� �)�#اFW ا������ و�S  ا�X�O:0ت
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 Z! ���$Bا������ ا�� �B%(� �:��Bا�$�!��ت ا� ��W�*31/12/2003م  

  
 ا���3ن م2003 مZ(�(8S2003 ��م  م2002

21,002,892,477  21,991,944,912 1-  >& �:��Bا�$�!��ت ا��Ya/أ 
 b�|a$ا�:  

 )ا�Z!�� ) tW�L &%�ه�� ا���م 
 إهVك ا���م 53,383,357  41,361,972

21,044,254,449  22,045,328,269 Z���[0ا  
 ا+ر��ةا�Z! }�B ) ا�J:�دة (   )5,848,409( 377,141

 �B:ا���:  
 ا��J9ون

 ا���:B#ن  833,905,867 )516,482,285(
436,784,192 )2,221,446,811(  �B:ا�%)~ ا��� 
89,695,423 )930,121,438(  �B:�& �����$/ت ا�,�%X 
10,374,471  )2,323,510,791(  �B:ا�$%#:�ت �)' ا�8%�,�ت ا���  

  
  :!Z ا+ر��ة ا��ا�BW ) ا��B{(ا�J:�دة   118,405,784 1,927,258

  ا��اBW#ن

)973,433( )8,445,553(  �BWا�%)~ ا��ا  
482,486,239 2,190,754,192  �BWا�8%�,�ت ا5/$����� ا��ا  

  �,�ت ا��ا�BWا�$%#:�ت �)' ا�%8 2,300,714,423  )481,532,414(
20,573,096,506  22,022,531,901  b�|a$ا� �Ya/أ >& �:��Bا� Z!��)1(  

   2-  �Ya/أ >& �:��Bا�$�!��ت ا�
  :ا��l$45رات 

)114,434,403( )56,455,281(  �$,�lا+�#ل ا�  
  ا�J:�دة !Z ا��l$45رات  )22,568,677,212( )21,361,175,428(

228,176,597 )132,282,914(   {�LB$و��ت *�� ا� a&  
)21,247,433,234(  )22,757,415,406(  �Ya/أ >& �:��Bا� Z!��

  )2(ا��l$45رات
674,879,878  778,028,857 3-  �Ya/أ >& �:��Bا�$�!��ت ا�

 b:#�$3(ا�(  
543,151  43,145,352  �:��Bا� Z!��)1+2+3(  

1,971,367,363  1,971,910,514 +) Z! �:��Bم1/1/2003ا�  

1,971,910,514  2,015,055,866  Z! �:��Bم31/12/2003ا�  
  
  
  
  
  
  

  
  

��� !Z  ا�X�O:0ت$Bة ا������ ا�� $Lم31/12/2003ا��$��� �)��3/�ت ا������ �< ا�  
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��  -  أ��  :إ/�aء ا�

  
  .م بشأن التأمينات واملعاشات  91لسنة  )25(ألحكام القانون رقم وفقاَ تعمل اهليئة  •

ة للتأمينات االجتماعية عن اهليئة العامة للمعاشات مبوجب القرار اجلمهوري مت فصل املؤسسة العام •

م 21/12/96وتاريخ ) 49(م بشأن إلغاء القرار اجلمهوري رقم 28/4/99بتاريخ ) 127(رقم 

  .اخلاصة بدمج اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات مع املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

  .م 1/7/99من تاريخ   ابتداء اهليئة فعليامت فصل املؤسسة عن  •

م بشأن التأمينات واملعاشات سريان أحكام  91لسنة ) 25(من القانون رقم ) 3(حددت املادة  •

  : اآلتيةالقانون املذكور على الفئات 

  .موظفي الدولة وعماهلا املعنيني على وظائف دائمة وكذلك موظفي وعمال القطاعني العام واملختلط  - 1

  . واألجنبيةرمسيا للعمل يف اهليئات واملنظمات العربية  املعارين - 2

  .السلطة القضائية  وأعضاءشاغلي وظائف السلطة العليا  - 3

  .السلك الدبلوماسي والقنصلي  - 4

  .كل مامل يرد بشأنه نص خاص يف القوانني املنظمة لذلك  - 5

 .أي كادر أو جهة تنص قوانني على ذلك  - 6

 
  

  :&.�5ت ا�$>&�<  - ب
م بشأن التأمينات واملعاشات جماالت التأمني يف 91لسنة) 25(من القانون رقم ) 5(حددت املادة  •

   -: األيت

  .تأمني الشيخوخة   - أ

  .تأمني العجز   - ب

  .تأمني الوفاة   - ت

 .إصابة العمل   - ث

  
  
  
  
  
��  - ج��  :&#ارد ا�

  : األيتمن القانون أعاله مصادر وموارد اهليئة يف ) 8(حددت املادة 



45 
 

  .هذا القانون  ألحكاممن عليهم واملقررة وفقا اشتراكات جهات العمل واملؤ - 1

  .اليت يؤديها املؤمن عليهم عن مدد خدمة سابقة أو اعتبارية  املبالغ - 2

  .القيمة الرأمسالية لصناديق التقاعد والضمان االجتماعي  - 3

 املبالغ اليت تلتزم ا اخلزانة العامة للدولة عن مدد اخلدمة السابقة ملوظفي الدولة قبل صدور هذا - 4

  . القانون

قوانني أو لوائح  ألحكاماملبالغ املدينة لدى جهات العمل أو أي مبالغ مستحقة سبق تقريرها وفقا  - 5

  .سابقة 

  .أو احلافز أو املكافأة  األجرحصيلة كسر العملة من صايف  - 6

  .والوصايا  واإلعاناتاهلبات  - 7

للمؤمن عليهم املشمولني  ألساسيةاواملرتبات  األجورتتحمل اخلزانة العامة للدولة أي زيادة تطرأ على  - 8

بأحكام القانون والالئحة وفقا لقانون أوقرارات تضاف على معاشات التقاعد املقررة للمتقاعدين 

 .من الالئحة ) 28(واملستحقني شرعاَ مبوجب املادة 

  
  :أهF ا�%���4ت ا����34�8  - د
التقاعدي وإصابات العمل يف املركز وبعض من االشتراك  اإليراداتتتبع اهليئة األساس النقدي يف أثبات  - أ

  . واإلجياراتالفروع ، كما تتبع أساس االستحقاق يف إثبات إيراداا من االستثمارات 

  :يتم احتساب اإلهالك على املوجودات بطريقة القسط الثابت وفقا للنسب املعتمدة وهي  -ب
  

2%  Z/�3ءاتا���a/0وا  
 ا����ات وا�$.��Jات 10%
 ��رات ووbW�4 ا�b�Bا�% 20%
 وا��L و�Aت ا+�Kث 10%

  
  
  .ونكون بذلك احتياطي فروق عملة  31/12بسعر الدوالر يف ) بالدوالر(تقوم اهليئة بتقييم ودائعها  - ج

  .الثابتة بالتكلفة التارخيية  األصوليتم تقييم  -د

  

  

  

  
N -  وع Lوا� ����(� Z%�W ا� Jا�� آ >�, �*Vا��:  

  : يف حتديد عالقتها املالية مع الفروع كما يليتتبع اهليئة نظامني
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 –اجلوف  –مأرب  –حجة  –البيضاء  –احملويت  –إب  -ذمار( النظام املايل املركزي مع الفروع  -أ

تظهر احلسابات اخلتامية لتلك الفروع ضمن حسابات املركز املايل للمركز الرئيسي )   صعده –سقطرة 

  .باعتبارها فروع غري مستقلة 

 –سيئون  –املهرة  –شبوة  –حضرموت  –حلج  –أبني  –عدن ( نظام الال مركزي مع الفروع ال  - ب

اباا اخلتامية وتقوم  تلك الفروع بإعداد حس) لع الضا –عمران  –صنعاء  –احلديدة  –تعز  – األمانة

.كفروع مستقلة يف اية العام 
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3-  ~aلآ#�+�,  �$,�lا�S آ�Vوإهc  

  
  

  .يستكمل السجل التحليلي لألصول الثابتة العائد ملكيتها للهيئة حىت التاريخ  ل م •

  :ى النحو التايل ريال نتيجة احتساب نسب اإلهالك بالسنوات السابقة بطريقة غري صحيحة ومت معاجلتها يف الفروع حبسب إفادة املختصني باملركز الرئيسي عل) 660.942.401(ظهور فارق قدره  •

  مصروفات سنوات سابقة / من ح 660.942.401 

  خمصصات / من ح   660.942.401

  
  

 ا45��3دات  ا�01#�ت
 ا�6789�� 

 م#2003/12/31�
� ا1ه@ك #� �(�

  ا45��3دات ا�01#�ت م2003إه@ك �Bم  م1/1/2003

� ا1ه@ك �(�
 �#

��   م2003/12/31" ا��D�� ا�-#
4875000         - 38619159/42                  -           -         -         -                 - 38619159/42 

64756331/40 36767656/20 - 316816963/38 21183094/85 5678501/90 1583630/46 581484/70 27863742/51 288953220/87 
937472/94 770723/94 - 28276485/82 166853200/87 2718683/82 34541/91 688552/94 18749993/66 9526492/16 

105000             - 7777240 3602675/83 667506/70 46550  - 4316732/53 3460507/47 
1042472/94 770723/94 - 36053725/82 20287996/70 9064692/42 81091/91 688552/94 23066726/19 12987000/63 
4940887/88 1721949/58 - 87236221/82 43390741/22 8384088/73 1130672/38 722626/78 52182876/55 35053345/26 

6456638/75             - 26096380/70 12949963/55 3813347/53 786767/66  - 17550077 /74 8542303/96 
123000            - 1155492/02    -  - 57542/39  -   - 1155492/02 
538000 446000 - 2212106 532214/99 29455/12 1947981/43 28002/67 591210/83 1620896/17 

1208526/63 2167949/58 - 116696200/53 56872919/76 12226819/38 14030814/98 750628/45 70324164/12 46372036/41 
26371551 13041621 - 144323253/77 87590196/75 19999338/43  - 16540600/61 105079748/55 39243505/22 

99350             - 1753531  -  -  -  -  - 1753531 
      444807/47  -  - 166038 278769/47 - 

109203231/97 52747950/72 - 654262833/92 186379015/53 41290922/23  17670518/78 18727304/70 226613150/84 427928453/55 
    40053656/42  -  -  -  -  - 40053656/42 

108200   378923689/70 31196907/75 7576313/77 883/33  -  - 340149584/85 

108200 52747951 - 418977346/12 217575923/28 7576314 883/33  - 38774104/85 380203241/27 
109311431/97 52747950/72 - 1073240180/04 217575923/28 48867236 17671401/11 18727304/70 265387256/69 808131694/82 
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  االستثمارات ) 2(إيضاح رقم  •
  

  م31/12/2003  البيان

  )أذون خزانة ( استثمارات يف أوراق مالية 

  استثمارات يف القطاعني املختلط واخلاص 

  استثمارات يف ودائع حملية بالدوالر 

  قروض متوسطة األجل

  قارية استثمارات ع

64,577,182,774  
194,500,000  

42,024,275,482  
658,462,599  
380,203,241  

  

  107,834,624,096  ايلـاإلمج

  
  

  

  

  

  استثمارات يف القطاعني املختلط واخلاص : 2/1
  م31/12/2003  البيان

  الشركة اليمنية الليبية القابضة 

  الشركة اليمنية لتكرير وتعليب امللح

  ادقالشركة اليمنية للفن

175,000,000  
12,500,000  
7,000,000  

  194,500,000  ايلـاإلمج

  

م مببلغ 31/12/2003وفقاَ لشهادة املصادقة يف  مسامهة اهليئة يف الشركة اليمنية الليبية القابضة •

 .ريال ) 402,850,000(دوالر أمريكي مبا يعادل ) 2,187,500(

كل من الشركة اليمنية لتكرير وتعليب امللح والشركة  مل تتحصل اهليئة على أية عوائد من استثماراا يف •

 .م واألعوام السابقة 2003اليمنية للفنادق خالل العام املايل 
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  قروض متوسطة األجل :  2/2
  م31/12/2003  البيان

  قروض املوظفني 

  قروض املتقاعدين 

  قروض أخرى 

77,720,698  
571,409,165  

9,332,736  

  658,462,599  ايلـاإلمج

  

  .ال يوجد لدى اهليئة كشوفات حتليلية لرصيد قروض املتقاعدين باملركز الرئيسي والفروع غري املستقلة 

  

  

  

  

  

  :استثمارات عقارية : 2/3
  م31/12/2003  البيان

   األراضياستثمارات 

  استثمارات املباين 

40,053,656  
340,149,585  

  380,203,241  ايلــاإلمج
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  املتداولة  األصول) 3( إيضاح رقم
  م31/12/2003  البيان

  النقدية

  املخزون 

  مدينون عمليات تأمينية 

  املدينة  واألرصدةاملدينون 

  مدينة أخرى  أرصدة

2,015,055,866  
21,861,000  

1,093,504,279  
5,677,293,218  

8,111,352  

  8,815,825,715  يلاـاإلمج

  

  

  

  

  

  :النقدية :  3/1
  م31/12/2003  البيان

  نقدية يف الصندوق 

  نقدية لدى البنوك 

  شيكات حتت التحصيل 

138,806  
2,002,922,747  

11,994,313  

  2,015,055,866  ايلـاإلمج

  

  

شيكات حمررة من اجلهات باالشتراكات التأمينية واليت مت حتصـيلها  : متثل الشيكات حتت التحصيل  •

 .م 2004يف شهر يناير لعام 
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  املخزون :  3/2
  م31/12/2003  انالبي

  خمزون املستلزمات السلعية

  خمزون األثاث 

21,815,010  
45,990  

  21,861,000  ايلـاإلمج

  

مدائن مببلغ 31/12/2003ظهر رصيد خمزون األثاث مبيزان املراجعة للمركز الرئيسي يف  •

 .ريال ) 340,112(

ريال ) 12,114,091(مببلغ  31/12/2003ظهر رصيد اجلرد الفعلي ملخزون املركز الرئيسي يف •

 .ريال عن رصيد خمزون املركز الرئيسي الظاهر بامليزانية ) 4,595,626(بفارق قدرة 

  

  

  

  

  مدينون عملية تأمينية :  3/3
  م31/12/2003  البيان

  إداري . جاري جهات العمل ج

  عام. جاري جهات العمل ق

  جاري أفراد

718,794,651  
373,630,192  

1,079,436  

  1,093,504,279  ايلـاإلمج

  

ريال متثل مديونيات اهليئة لدى الغري منها ) 241,476,877(مدينون قطاع عام مبلغ / ضمن ح •

ريال مديونية الشركة اليمنية لتكرير وتعليب امللح وهي أرصدة مدورة ) 200,537,041(مبلغ 

  .من سنوات سابقة 
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  :املدينون واألرصدة املدينة :  3/4
  م31/12/2003  البيان

  ينون متنوعون مد

  سلف وعهد مؤقتة ومستدمية 

  تأمينات جممدة

  سلف العاملني

  مصروفات مدفوعة مقدماَ

  إيرادات وفوائد مستحقة 

32,137,653  
2,271,431,777  

1,753,531  
24,596,157  

1,242,711  
3,346,131,389  

  5,677,293,218  ايلـاإلمج

  

م 31/13/2003ستحقة اليت مل تصرف حىت عبارة عن املعاشات التقاعدية امل: سلف وعهد مؤقتة  •

 .ومازالت عهدة اهليئة العامة للربيد باعتبارها وسيطاَ لصرف املعاشات التقاعدية 

 .م  2004املستحقة خالل النصف األول من عام  اإليراداتمت حتصيل معظم رصيد  •

  

  
 

  األصول الثابتة ) 4(إيضاح رقم 
  م31/12/2003  البيان

  أراضي 

  تمباين وإنشاءا

  اآلت ومعدات وأجهزة 

  وسائل النقل واالنتقال 

  أثاث وجتهيزات 

  مشروعات أصول حتت التنفيذ 

38,619,159  
288,953,220  

12,987,000  
39,243,505  
46,372,037  

350,549,001  

  776,723,922  يلااإلمج

  

  

 .مل يستكمل السجل التحليلي لألصول الثابتة العائد ملكيتها للهيئة حىت التاريخ  •
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  مشروعات أصول حتت التنفيذ:4/1
  م31/12/2003  البيان

  مشاريع األراضي 

  مشاريع املباين

  مشاريع السيارات 

  ات املكاتبدمشاريع األثاث ومع

  مشاريع أخرى وخمتلفة 

1,341,463  
205,022,595  

30,000  
4,241,786  

139,913,157  

  350,549,001  ايلـاإلمج

  

من قيمـة  % 20بالغ املنصرفة للمقاولني كدفعة مقدمة بنسبة عبارة عن امل: مشاريع أخرى وخمتلفة  •

  .عقود املقاولة مقابل ضمانات بنكية كما تشمل تكاليف دراسات اجلدوى واالستشارات اهلندسية 

  

  

  

  االحتياطات والفائض ) 5(إيضاح رقم 
  م31/12/2003  البيان

  احتياطي التجديدات 

  احتياطيات

  مينية املال االحتياطي للعمليات التأ

  الفائض 

11,976,210  
1,681,974,453  

91,329,313,038  
21,991,944,912  

  115,015,208,613  ايلـاإلمج

  

  :احتياطي التجديد عبارة *

 .احتياطي جتديد سيارات  - 

 .اخل ...احتياطي جتديد أصول مهلكة دفترياَ ومازالت تستخدم مثل املكاتب وأجهزة الكمبيوتر  - 

  .ودائع بالدوالر : ن احتياطي فروق العملة ومتثل عبارة ع: أخرىاحتياطات *

م عبـارة  12/2003يف ) 2117,1963,2126(مت ختفيض االحتياطات مبوجب القيود رقم * 

  .عن أخطاء يف احتساب اإليرادات بالتكرار باملركز والفروع 
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  خصوم متداولة ) : 6(إيضاح رقم 
  م31/12/2003  البيان

  دائنة  وأرصدةدائنون 

  ة دائنة أخرىأرصد

2,264,449,685  
147,236,666  

  2,411,686,351  ايلـاإلمج

  

  

  

  دائنون وأرصدة دائنة : 6/1
  م31/12/2003  البيان

  تأمينات املقاولني 

  مصروفات مستحقة

6,735,322  
2,257,714,363  

  2,264,449,685  يلـااإلمج

  

  

  

  أرصدة دائنة أخرى :  6/2
  م31/12/2003  البيان

  عوندائنون متنو

  ذمم دائنة أخرى 

  السلف الدائنة 

  أخرى وخمتلفة 

129,794,659  
14,029,487  

31,187  
3,381,333  

  147,236,666  ايلـاإلمج

  

–تيلـيمن   –امليـاه   –االتصاالت  –الكهرباء : جهات حكومية وتشمل : الدائنون املتنوعون عبارة عن * 

  .أفراد -اليمنية
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  ية النفقات التأمين) : 7(إيضاح رقم 
  م31/12/2003  البيان

  املعاشات 

  مكافأة اية خدمة 

   اإلصابةالتعويضات النقدية حلاالت 

  جتهيز وتكفني 

  نفقات أخرى 

  احتياطات حمولة لصناديق التقاعد 

7,228,988,556  
23,909,435  

1,817,010  
20,543,551  
28,764,020  
99,142,997  

  7,403,165,569  ايلـاإلمج

  

ممنوحة ملوظفي اهليئة مقابل أعمال تتمثل يف ترتيل حاالت ، جلان  مكافأةرة عن عبا: نفقات أخرى  •

 .اخل ....الرتول امليداين ، توريد شيكات 

ميثل بند االحتياطيات احملولة مامت صرفه للمؤسسات التأمينية األخرى عند انتقال املوظف للعمل مـن   •

 .لعسكري القطاع احلكومي والعام إىل القطاع اخلاص أو القطاع ا

 .ال يوجد لدى اهليئة كشوفات حتليلية للموظفني املؤمن عليهم  •

  

   اإلداريةاملصروفات ) : 8(إيضاح رقم 
  م31/12/2003  البيان

  وما يف حكمها  واألجوراملرتبات 

  مصروفات سلعية

  مصروفات خدمية 

  عبء املخصصات 

  مصروفات عامة أخرى 

462,450,633  
44,352,762  

206,027,414  
55,138,432  
25,896,949  

  793,866,190  ايلـاإلمج
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  املرتبات واألجور وما يف حكمهما : 8/1
  م31/12/2003  البيان

  النقدية  واألجوراملرتبات 

  البدالت والتعويضات

  املزايا العينية

   املكافأة

  حصة اهليئة واملوظف يف التأمينات 

130,343,937  
221,804,374  
24,249,652  
37,039,961  
49,012,709  

  462,450,633  ايلـاإلمج

  

  

  

  

  مصروفات سلعية : 8/2
  م31/12/2003  البيان

  ومطبوعات  قرطاسيه

  قطع غيار 

  وقود وزيوت وشحوم

13,274,020  
5,513,054  
25,565,688  

  44,352,762  ايلـاإلمج

  

  

  

  

  

  

  مصروفات خدمية : 8/3
  م31/12/2003  البيان

   إجيارات

   وإصالحاتصيانة 

  قال وتلفون وفاكس سفر وانت

6,514,280  
5,353,678  
64,825,481  
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  عموالت ومصروفات بنكية 

  والتجارب األحباث

  رسوم وتراخيص ومصاريف قضائية 

   واإلعالنالعالقات والدعاية 

  موجودات ثابتة راستئجا

  احلكومية  اإلداراتخدمات 

  خدمات متممة

  مستلزمات خدمية أخرى 

85,576,857  
837,820  
362,413  

9,530,826  
100,800  

15,884,988  
4,390,972  
12,649,299  

  206,027,414  ايلـاإلمج

  

املرتبـات  / مت إدراج بدل متابعة يف بند سفر وانتقال ومل يدرج هذا الرصيد ضمن البـدالت يف ح  •

  . واألجور

  

   مصروفات عامة أخرى: 8/4 

  م31/12/2003  البيان

  مصروفات سنوية سابقة 

  خسائر رأمسالية 

  ت ومساعدات إعانا

24,159,337  
624,352  

1,113,260  

  25,896,949  اإلمجايل

  

  

أمحد عمر سلوم استرداده باإلضافة / متثل اخلسائر الرأمسالية القيمة الدفترية لألثاث الذي بعهدة األخ  •

  .اخلسائر الرأمسالية / إىل قيمة أرضية الشيخ عثمان الذي مت عكسها يف ح

  

  

  

  ات التأمينية اإليراد) : 9(إيضاح رقم 
  م31/12/2003  البيان

  تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة

  اشتراكات تأمني إصابة العمل

16,911,688,914  
754,499,825  

3,217,718,716  



60 
 

  متويل أعباء تتحملها اخلزانة العامة

  20,883,907,455  اإلمجايل

  

  .من اإليرادات التأمينية إيرادات أخرى وخمتلفة ومل يدرج ض/ مت إدراج رصيد ضم اخلدمات يف ح •

  

  إيرادات استثمارات ) 10(إيضاح رقم 
  م31/12/2003  البيان

  إيرادات فوائد ودائع

  إيرادات االستثمار العقارية

7,595,517,324  
53,475,209  

  7,648,992,533  اإلمجايل

  

  إيرادات أخرى ) 11(إيضاح رقم 
  م31/12/2003  البيان

  إيرادات سنوات سابقة

  ن املخصصاتاملسترد م

  أرباح رأمسالية

  أخرى وخمتلفة

  كسور عملة

  معونة

  إيرادات التسويات

1,506,051,943  
35,528,091  

604,000  
103,065,640  

384,953  
9,115,780  
1,326,276  

  

  1,656,076,683  اإلمجايل

  

  . معونة تربع من صندوق التنمية الكوييت عبارة عن أجهزة كمبيوتر مع التوابع لفروع  اهليئة*


