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  ٤  رئيس المؤسسة ممقدمة بقل

   
  ٧  م٢٠٠٩-٢٠٠٢إحصائيات المؤسسة في مجال توسيع قاعدة المشتركين خالل الفترة 

 ٨  م٢٠٠٩أداء المؤسسة لعام 

  ٩  أهم المؤشرات 

  )البيانات اإلحصائية(  الثانيالفصل  
  ١١  اإليرادات التأمينية

  ١٧  التأمينيةالتغطية 

  ٢٢  أصحاب األعمال 

  ٢٤  المشتغلين لحسابهم

  ٢٧  المؤمن عليهم  

  ٣١  المنافع التأمينية

  ٣١  م٢٠٠٩الحاالت المستفيدة من المنافع التأمينية خالل العام 

  ٣٢  قيمة المنافع التأمينية المصروفة

  ٣٣  المعاشات 

  ٣٥  التعويضات 

  ٤١ 
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  ٤٢  )االحتياطي النقدي( االستثمار المالي

  ٤٧  اإليرادات االستثمارية

  ٥٠  اإلداريةالنفقات 

  ٥٢  مقارنة مع النفقات اإلداريةاإليرادات العامة 

   

  ٥٣  الجانب التشريعي والتنظيمي

  ٥٧  مجال النظم والمعلومات

  ٥٩  الجانب اإلداري

  ٥٩  الموارد البشرية

  ٦٠  التأهيل والتدريب

  ٦٢  العالقات العامة والتوعية واإلعالم
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 م٢٠١٠/هـ ١٤٣١عاصمة الثقافة اإلسالمية 
 
 

   :الـموقـع
، وتقع تريم شمال شرق )، وسيئون، وتريمشبام(مدينة تريم إحدى مدن وادي حضرموت المشهورة، 

درجة ودقيقتين وسبعة وخمسين ثانية شمال خط  ١٦شبام فـي وادي حضرموت، على دائرة عرض 
، وارتفاعها عـن سـطح   شجرينتثانية شرق  ٣٢دقيقة و ٥٨درجة و ٤٨االستواء وعلى خط طول 

ــر  ــوالي   ٢٠٧٠البحـ ــاحتها بحـ ــدر مسـ ــدم، وتُقـ ــع٣٥٠٠قـ ــر مربـ ــو متـ   .كيلـ
تبر مدينة تريم من أشهر المدن فـي وادي حضرموت، فهي ثاني مـدن وادي حضـرموت بعـد    وتع

سيئون، وتقع على الضفة اليسرى فـي المجرى الرئيسي لوادي حضرموت، وهي تبعد عن مدينـة  
كـم، وتُعـدّ المدينـة العاصـمة الدينيـة      ٣٥٦كم، وعن عاصمة المحافظة المكال ٢٤سيئون حوالي 

الرابع الهجري، حيث ُأقيمت فيها األربطة العلمية والزوايا المتخصصة لتحفيظ  لحضرموت منذ القرن
  .سنة ٦٠٠القرآن منذ أكثر من 

   
  :التسمية

تُرجح المصادر التاريخية تسمية مدينة تريم إلى أحد ملوكها، وهو تريم بن السكون بن األشرس بـن  
بن حضرموت بن سبأ األصغر، وقد جاء ذكرها فـي النقـوش اليمنيـة    كندة، وأول من عمرها تريم

وكانت تـريم عاصـمةً   ).. ٥٤٧نقش جام (، وتريم بالياء فـي )٣٢ أربانينقش (القديمة ترم فـي 
  .ومقراً لملوك كندة

   

  :تريم عرب العصور
اإلسالم عندما عاد وفد حضرموت من عند رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      أهالي تريم أعتنق

بالمدينة المنورة فـي السنة العاشرة من الهجرة، وأرسل الرسول صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم أول   
عامل على حضرموت وهو زياد بن لبيد البياضي األنصاري، الذي اتخذ من مدينة تريم مقراً إلقامته، 

تاب الخليفة األول أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه قرأه على أهل تريم فبايعوا ألبـي  وعندما جاءه ك
بكر الصديق، وارتد نفر من كندة فقاتلتهم جيوش المسلمين، وكان ألهل تـريم ممـن ثبتـوا علـى     

التي انتصـر  ) المعروفة بمعركة النجير(إسالمهم دور فـي قتال المرتدين، إذ كانت المعركة الفاصلة 
كلم، وجرح فـي هـذه المعركـة    ٣٠ا جيش المسلمين بحصن النجير الواقع شرقي تريم بحوالي فيه

  ).زنبـل (عدد من الصحابة فجاءوا إلى تريم للتداوي بها فمـات جماعـة مـنهم ودفنـوا بمقبـرة      
وأصبحت تريم فـي العصر اإلسالمي مركزاً من مراكز العلم والمعرفة فـي اليمن، ووصفها العديـد  

، وتُعد مدينة تريم عاصمة )مدينة عظيمة(خين والرحالة، منهم الهمداني الذي وصفها بأنها من المؤر
حضرموت الدينية حيث كانت وال تزال مركز إشعاع ديني يشع منه نور العلم والمعرفة منـذ ظهـور   

ـ  ة اإلسالم، وبدأت الرحالت لنشر الدين اإلسالمي من هذه األراضي فـي نهاية القرن الخامس وبداي
القرن السادس الهجري، حيث هاجر مجموعة منهم إلى الهند وأندونيسيا وسنغافورة والفلبين لـذلك  

  .الغرض
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  :احلركة العمرانية يف تريم
تُعدّ مدينة تريم من أجمل المدن اليمنية حيث تتميز بقصورها الفخمة والمبنية من الطين ومواد البناء 

مهرة من أبنائها الذين استطاعوا تكييـف طريـق البنـاء المحليـة      المحلّية، والتي بناها عمال بناء
  .التقليدية، الستيعاب فنون العمارة اإلسالمية والفنون األخرى، وهو مـا أكسـبها مكانـة متميـزة    

وشهدت مدينة تريم تطوراً عمرانياً منذ القرن الثاني عشر الهجري، وبلغت الحركـة العمرانيـة أوج   
الرابع عشر الهجري، وكان لعامل الهجرة إلى سـنغافورة، وأندونيسـيا،    تطورها فـي أوائل القرن

والهند، أعظم األثر فـي تطور الحركة العمرانية بتريم، فقد شهدت تريم منذ القـرن الثـاني عشـر    
آل العيدروس وآل بن سهل وآل الكاف وآل بن يحيى حيث شـيدوا البيـوت الفـاخرة،    : أثرياء مثل

وفنّاً معمارياً مطوراً وبقيت هناك أسماء هندية تدل على شكل معين من المباني  وأدخلوا طرازاً جديداً
ــة  ــه(فلفظـ ــد   ) بنقّلـ ــن الهنـ ــتوردة مـ ــة مسـ ــي لفظـ ــراً وهـ ــتعمل كثيـ   .تسـ

وتتكون بيوت تريم من ثالثة أو أربعة طوابق، ارتفاع الطابق حوالي عشرة أذرع، وتمتـاز بيوتهـا   
ـي شكل دوائر وخطوط منتظمة منسقة، وقد يكتبون علـى  بمساحتها العريضة وبالنقوش واأللوان ف

الجدران وبألوان زاهية آيات من القرآن الكريم، أو أبيات من الشعر، وفـي بعض البيـوت القديمـة   
شمسه كبيرة للتهوية من الداخل، وتُعدّ بيوت تريم آيةً من الروعة الهندسية، ومـثالً حسـنَاً للفـن    

، وتكتـب علـى   )األحمـر (، فالنوافذ واألبواب تعمل من الخشب الجيد القوي المعماري فـي الوادي
) اللّـبن (األبواب اآليات والنقوش وتُطلى السقوف بألوانٍ زاهية تبعاً لألذواق، تُبنى البيوت بـالطين  

ــالجير   ــى بــــ ــم تُطْلَــــ ــالتّبِن ثــــ ــاً بــــ ــورة(مخلوطــــ   ).النّــــ
لوصول بالفن المعماري اليمني إلى مرتبة مرموقة ويمتاز عمال تريم باإلجادة فـي الفن المعماري وا

وعمال حضارمة محليين وجميع ما بها من زخرفة  معالمهحسنة، فجميع بيوت تريم من صنع وبناء 
وتلوين من صنع محلّي منذ القرن التاسع الهجري، والفن الحضرمي يتحدث عن نفسه، ففي بوابـة  

) يـس (ي بني فـي القرن التاسع الهجـري تجـد سـورة    دار عبد اهللا بن أبي بكر العيدروس، والذ
  .القرآنيـــــــة كاملـــــــةً مكتوبـــــــة فــــــــي البوابـــــــة    

وأشهر المهندسين المعماريين فـي القرن الرابع عشر الهجري المهندس أبوبكر بن علـوي الكـاف   
ـ /والمعلّم عوض سليمان عفيف وإخوانه، وآل بنّه، وأخيراً المعلّم) الخضيب( ام عمر يعمر المتوفى ع

عمـر يعمـر أغلـب    / فقد بنَى آل عفيف كثيراً من المباني والمنارات والقُبب، وبنى المعلم. م١٩٧٥
  .بيوتــــات أثريــــاء تــــريم كقصــــر القبــــة وقصــــر عشــــه وغيرهــــا 

وكان طالب العلم يتوافدون من المناطق اليمنية والدول المجاورة والشرق األقصى وشرق أفريقيا إلى 
ومن أهم مراكزها العلمية القديمة التي .. علمائها وزواياها العامرة بالتدريسمدينة تريم نظراً لكثرة 

التي أنشئت فـي القـرن  ) معالمة أبي مريّم لتحفيظ القرآن الكريم(ال زال نشاطها مستمراً حتى اليوم 
هـ، ومن ثم أنشئت العديد ١٣٠٥محرم  ١٤الذي افتتح فـي ) رباط تريم العلمي(السادس الهجري و

، ودار المصطفى للدراسات اإلسـالمية  األحقابن المدارس العلمية وكان منها كلية الشريعة بجامعة م
  .الذي أصبح معلَماً وصرحاً علْمياً بارزاً فـي البلدة
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  :أهم املعامل احلضارية يف تريم
بالعديد من المواقع والمعالم األثريـة، ومنشـآت الـري التقليديـة، والسـقايات،       تزخر مدينة تريم

ومن أهم المعالم الحضارية فـي مدينة تريم ، والحصون، واألسوار، واألبراج، والتحصينات وغيرها
  :على سبيل المثال وليس الحصر

  :الـمساجد
  

دعوة خليفة رسول  إلىفي ذلك  يعود الفضلللعلم و العلماء و  مدينة تريم تعتبر مرتعا أنمن المعلوم 
بكر الصديق لمدينـة تـريم عنـدما     أبيسيدنا  اهللا صلى اهللا عليه و سلم

في وجه المرتدين ذلك انـه   تريم و وقوفهم أهاليجاءته البشارة بنصرة 
( بلـدتهم   تكـون  أن: سال ربه سبحانه و تعالى لهم ثالث دعوات و هي 

يكثر فيها الصالحين و لـذلك   أنيبارك في مائها و  أنمعمورة و ) تريم 
 إسالمياجعل هذه البلدة المتواضعة مركزا  أناهللا سبحانه و تعالى  فقد من

مختلف الجهات و قد ارتبط الدور الريـادي للـدعوة    في أنوارهانتشرت 
فـي   أنو لهذا فقد شاع بين الناس  ببيوت اهللا سبحانه و تعالى اإلسالمية

 . يعتكف كل يوم في احد مساجد البلـدة  نأ السنة بحيث يستطيع الراغب أيامجدا بعدد مس ٣٦٠تريم 
  

  : مسجد احملضار
المعالم األثريـة    يقع مسجد المحضار فـي قلب مدينة تريم، وتعتبر منارة مسجد المحضار من أشهر

) ٤٠(م، ويصل ارتفاعها إلى ١٨٠١لموافق اهـ ١٢٢٢بتريم، وقد بنيت هذه المنارة من الطين عام 
متراً، وقد بنيت من قبل أبناء البالد نفسها، حيث قام بتصميمها العالمة األديب الشاعر أبـوبكر بـن   
عبدالرحمن بن شهاب، ونفذ بنائها المعلّم الشهير عوض سليمان عفيف وإخوانه، وبمواد محلّية، ثم 

 .آيةً فريدةً فـي البناء والفن المعماري الحضرمي األصيل  وتُعدّ) النّورة(تم طالؤها بالجير 
 
 

  :مسجد الوعل
يعتبر مسجد الوعل من أقدم المساجد المعروفة فـي مدينة تريم، ويذكر البعض أنه أول جامع بنـي  

هـ، وأسسه الشيخ أحمد بن عباد بن بِشْـر األنصـاري، جـد آل الخطيـب     ٤٩فيها وكان ذلك سنة 
  .التريميين
  :د الجامع فـي تريمالمسج

المسجد الجامع فـي تريم أكبر مساجد مدينة تريم، وهو يتوسط المدينة، ويصل إليـه الـداخل إلـى    
 – ٣٧٥مدينة تريم من بابها الجنوبي فـي الشارع الرئيسي الكبير، وقد ُأسّس فـي الفترة ما بـين  

  .م١٠١١ – ٩٨٥هـــــــــــــــــــ الموافــــــــــــــــــق ٤٠٢
للمخطوطات التابعة لوزارة الثقافة، والتي تلـي دار المخطوطـات    األحقابويضم هذا الجامع مكتبة 

     بصنعاء فـي األهمية، وتحتوي على ما يربو على خمسة آالف مخطـوط، مـن بينهـا مخطوطـات
  .حضرمية مكتوبة بخط فنّي رائع، وهذه المكتبة موقوفة على طلبة العلم
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  :القصور التارخيية
بالعديد من اآلثار السياحية والقصور الفاخرة والتي جمعت فـي بناءها بين طـراز   تزخر مدينة تريم

الفن المعماري الحضرمي األصيل والبناء اآلسيوي والمالوي، كما جمعت فـي ثنايـا ذلـك بعـض    
قصر عشه، وقصر التّواهي، وقصر دار السـالم،  : اللمحات اليونانية الغريبة ومن أشهر هذه القصور

وقصر عبد الرحمن بن شيخ الكاف، وقصر المنيصورة آلل بن يحيى، وقصر القبـة،   وقصر حمطوط،
  .وقصر سلمانه وغيرها من القصور األخرى

  
  

  :سور املدينة واحلصون والقالع
بـن   إنّ أهم ما يميز العمران فـي تريم الحصون والقالع والسور الذي قام ببنائه السلطان عبـداهللا 

هـ هدمه عبداهللا بن راصع، ثم أعاده أحمد بـن  ٨٩٥وفـي عام . هـ حول المدينة٦٠١راشد عام 
األولى من جهـة الجنـوب عنـد البئـر      هـ وأحكمه وعمل له ثالث بوابات،٩١٣محمد راصع عام 

المسماة عاسل، والثانية من جهة الشرق عند حارة آل شريف، والثالثة من جهة الشمال عند حـارة  

ومما يميز مدينة تريم وضواحيها أيضاً السدود المنتشرة فـي كل مكان، وكذا الحصـون  . رصالقا

  :المتناثرة على سفوح الجبال المحيطة بها للحماية وترصد المغيرين، ومن أهم هذه الحصون ما يلي

 
ة، ويطلـق عليـه   يقع حصن الرناد فـي وسط المدينة، ويعتبر رمزاً للسلطة والحكم منذ عهود قديم

  .اآلن قصر الشعب، وقد جمع فـي بنائـه بـين نمـط البنـاء الحضـرمي واليونـاني واآلسـيوي       
حصن مطهر، وحصن فَلُّوقَـه،  : باإلضافة إلى مجموعة من الحصون والقالع أو األكوات األخرى مثل

 وحصن العر، وحصن غرامه، وحصن نافـي، وحصن بن ضوبان، وحصن المقدم بن يماني بقسـم، 
وكوت الشتوي، وكوت عدن، وكوت عبد الدائم، وحصن عوض، وغيرها مـن الوسـائل الدفاعيبـة    

  .المعمارية فـي المدينة
سقاية مشيخ بجانب جبل كحالن جـوار  : كما يوجد فـي مدينة تريم العديد من السقايات منها ما يلي

وسـقاية بلحـاج علـى    حصن مطهر، وسقاية العريض فـي النويدرة، وسقاية حنينه باتجاه دمون 
 .طريق ثبي
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  املؤشرات االقتصادية املؤشرات االقتصادية : : أوالأوال
  

 ريـال بزيـادة قـدرها    )١,٧٣٥,١٢٨,٨٥٥.٨( م٢٠٠٩بلغ إجمـالي النفقـات التأمينيـة للعـام      •

 .%)٢٣( ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره )٣٢٨,٠٣٠,٧١٢.٠٨(

 ريال بزيادة قدرها )٨٨٦,٤٦٨,٨٦٣.٩٥( م٢٠٠٩بلغ إجمالي النفقات اإلدارية للعام  •

 %).٢٠(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره  )١٤٥,٥٩٨,١٧٦.٨٧(

  

  املؤشرات التأمينية املؤشرات التأمينية : : ثانياثانيا

•  

والمشتغلين لحسابهم المسجلين طرف المؤسسة حتى نهاية العام ) المنشآت(بلغ عدد أصحاب اإلعمال

  . عن العام الماضي %) ١٢(وبمعدل نمو) ١٤٧٦(بزيادة قدرها ) ١٣٦٤١(م ٢٠٠٩

•  

مؤمن  )١٩٧٠٧(مؤمن عليه بزيادة قدرها )٢٨٥,٦٠٩(م ٢٠٠٩بلغ عدد المؤمن عليهم المسجلين بنهاية 

 .م٢٠٠٨عن ديسمبر  )%٧(عليه ومعدل نمو 

•  

 )٢٣٨٨(مؤمن عليه بزيـادة قـدرها   ) ١٢٣٣٢٩( م٢٠٠٩نهاية بلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين حتى

م٢٠٠٨ديسمبرعن ) %٢(مؤمن عليه ومعدل نمو  

•  

 معاش )٤٦١٦( حالة منها )٦٠٠٦(م ٢٠٠٩المستفيدة من المنافع التأمينية حتى نهاية بلغ عدد حاالت  

 .حالة )١٣٩٠( تعويضات وعدد 

  

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

معاش وتتكون حاالت المعاشات من  )٤٦١٦( م٢٠٠٩أجمالي حاالت المعاشات المستفيدة خالل العام 

  .)٢(ومعاش الفقد  )١٧٩٨(معاش وفاة ) ٦٢٦(معاش عجز )٢١٩٠(معاش شيخوخة 
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العام انخفاض عن ب تعويض )١٣٩٠( م٢٠٠٩ديسمبر بلغ عدد حاالت التعويضات المصروفة حتى نهاية 

  .%)١٢- (الماضي قدره 

  املؤشرات املالية املؤشرات املالية : : ثالثاثالثا

 

بزيـادة عـن العـام الماضـي      )١٢,٠١٣,٢٦٣,٠٤٥.٠١(بلغت اإليرادات التأمينيـة المربوطـة    •

 ).%١٩(وبمعدل نمو قدره  )١,٩٠٤,٢٧٢,٤٥٤.٩٥(قدرهــــا 

بزيـادة عــن العـام الماضــي    )١١,٩٤١,٦٨٤,٧٢٩.٩٠(بلغـت صــافي اإليـرادات التأمينيــة    •

  .)%٢١(وبمعدل نمو قدره  )٢,٠٥١,٥٩٠,٦٧٠.٠٣( ــاـقدرهــ

  املؤشرات االستثمارية املؤشرات االستثمارية : : رابعارابعا

 بانخفاض  ريال )٤٩,٤٧٣,٥٩٠,٩٥٦.٧٩( م٢٠٠٩بلغ إجمالي التوظيفات االستثمارية النقدية لعام  •

 .)%١٠-( انخفاضريال وبمعدل  )٥,٧٠٨,٣٨٧,٦٦٣.٢٦-(عن العام الماضي قدرها 

وراجع االنخفاض إلى إيقاف الحكومة استثمار أموال المؤسسات والصناديق الحكومية فـي أذون  

الخزانة وأيضا عدم السماح للمؤسسة بتجديد ودائع الدوالر وقيامة بتحويلهـا إلـى الحسـابات    

  . الجارية بالدوالر وبدون أي فوائد

ريال ) ٤,٧٩٦,٤٧٣,٤٣٢.٨٢(م ٢٠٠٩بلغت اإليرادات االستثمارية واإليرادات األخرى خالل العام  •

  .العام الماضي نع) %١٢-(بمعدل انخفاض  )٦٢٨,٥٩٣,٠٥٨.٣٥-(بنقص 
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  لبيـــانا  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  م٢٠٠٨  م٢٠٠٩

٤,١٨١ ٦,١٢٣ ٨,٠٤٣ ٩,٣٧٥ ١٠,٧٤١ ١٢١٦٥  ١٣,٦٤١ 
أصحاب 
اإلعمال 
  نوالمشتغلي

  معدل النمو - %٤٦ %٣١ %١٧ %١٥ %١٣  %١٢

المؤمن عليهم   -  -  -  ٢٢٣,٨٧١  ٢٤٥,٥٥٦  ٢٦٥,٩٠٢  ٢٨٥,٦٠٩
  المسجلين

  معدل نمو  -  -  -  -  %١٠  %٨  %٧

المؤمن عليهم  ٦٤,٦٦٣ ٧٤,٣٨٢ ٨٤,١٧٨ ٩٢,٦٦٤ ١٠٤,٥٦٧ ١٢٠,٩٤١  ١٢٣,٣٢٩
  المستمرين

  ذكور: عدد  -  -  ٧٧,٠٧٧  ٨٤,٥٣٤  ٩٥,٤٧٨  ١١٠,٨١٨  ١١٢,٧٣٠
  إناث: عدد  -  -  ٧,١٠١  ٨,١٣٠  ٩,٠٨٩  ١٠,١٢٣  ١٠,٥٩٩

  معدل النمو  - %١٥ %١٣ %١٠ %١٣ %١٦  %٢

اإليرادات   ٣,٠٩٧,٩٤٨,٢٧٩  ٣,٧٣٧,٠٠١,٠١٥  ٤,٤٠٧,١٩٦,٤١٧ ٥,٥١٢,٩٦٣,٣٥٤  ٧,٤١٠,٥٦٠,٥٦٢ ١٠,١٠٨,٩٩٠,٥٩٠  ١٢,٠١٣,٢٦٣,٠٤٥
  المربوطة

٢١ %١٨ %٢٥ %٣٤ %٣٦ %١٩%    معدل النمو  

صافي  ٣,٠٣٦,٨٨٢,٢٥٨  ٣.٦٧٤,٦٦٥,٠٨٩  ٤,٢٧٤,٩٧٢,٤٤١  ٥,٣٦٣,١١٣,٦٦٦ ٧,٢٤١,٨٢٥,٢٤٤ ٩,٨٩٠,٠٩٤,٠٦٠  ١١,٩٤١,٦٨٤,٧٢٩
  اإليرادات

  معدل نمو - %٢١ %١٦ %٢٥ %٣٥ %٣٧ %٢١
  المستفيدون ٢,٩٠٩ ٣,٢٥٧ ٣,٧٢٩ ٤,٠٥١ ٤,٥٦٦ ٥,٥١٠  ٦,٠٠٦

  معدل نمو - %١٢ %١٤ %٩ %١٣ %٢١  %٩

النفقات  ٣١٧,٢٩٠,١٣١ ٤١٣,٥٣٠,٤٥٤ ٥٣١,٦٦٠,٥٤٤  ٧١٧,٧١٠,٩٤١  ٩٠٤,٦٤٢,١٦٢ ١,٤٠٧,٠٩٨,١٤٤  ١,٧٣٥,١٢٨,٨٥٦
  التأمينية

  معدل نمو - %٣٠ %٢٩ %٣٥ %٢٦ %٥٦  %٢٣
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م٢٠٠٩  
 

         

  أصحاب اإلعمال ١٣,٢٧٩  ١١,٩٤٢ %١٠ %٩٠

  المشتغلون لحسابهم ٢,٢٠٠  ١٦٩٩ %٢٣ %٧٧

  المؤمن عليهم ١٤٦,٩٤٦  ١٢٣,٣٢٩ %١٦ %٨٤

  اإليرادات المربوطة ١١,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٢,٠١٣,٢٦٣,٠٤٥.٠١  %٤+ %١٠٤

  صافي اإليرادات ١١,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ١١,٩٤١,٦٨٤,٧٢٩.٩ %٣+ %١٠٣

  إيرادات االستثمار  ٤,٦٥٢,١٢٣,٣٠١  ٤,٧٨٢,٦١٨,٨١٤.٠٥ %٣+ %١٠٣

  المستفيدون ٨,٠٣٧  ٦,٠٠٦ %٢٥ %٧٥

  عدد حاالت التعويضات ٢,٧١٣  ١,٣٩٠ %٤٩ %٥١

  عدد حاالت المعاشات ٥,٣٢٤  ٤,٦١٦  %١٣ %٨٧

  النفقات التأمينية*  ١,٩٩٠,٦٠٠,٠٥٩  ١,٦٨٣,١٤٧,٦٦٤.٠٨ %١٥ %٨٥

٤٨٣,٠٣١,٤٠٤.٠٨ %٢٥ %٧٥  
  

  إجمالي قيمة التعويضات ٦٤٦,٥٠٧,٣١٨

  إجمالي قيمة المعاشات ١,٣٤٤,٠٩٢,٧٤١ ١,٢٠٠,١١٦,٢٦٠ %١١ %٨٩

  النفقات اإلدارية ١,٤٤١,٨٢٢,٧٠٠ ٨٨٦,٤٦٨,٨٦٣.٩٥ %٣٩ %٦١

  
  بدون تبادل االحياطيات -: ةمالحظ*
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 ريال )١٢,٠١٣,٢٦٣,٠٤٥.٠١( مبلغ وقدره م٢٠٠٩بلغ إجمالي اإليرادات التأمينية المربوطة للعام  •

   ريال )٧١,٥٧٨,٣١٥.١١(مبلغ وقدره م٢٠٠٩بلغ إجمالي اإليرادات التأمينية المخصومة للعام  •

  ريال )١١,٩٤١,٦٨٤,٧٢٩.٩( مبلغ وقدره م٢٠٠٩بلغ صافي اإليرادات التأمينية للعام  •
  

  م٢٠٠٩والمخصومة والصافية والمحصلة للعام ةبيان باإليرادات التأمينية المربوط
نسبته من 

  رعــالف المربوطة اإليرادات المخصومة اإليرادات اإليرادات صافي  اإلجمالي

  المركز الرئيسي ١٠,٩٤٩,٧١٦.٢٠ ٧,٢٤٢,٠٠٠ ٣,٧٠٧,٧١٦.٢٠ %٠.٠٩
  والمكاتب األمانة ٧,٢٦٦,١٩٤,٠٩٧.٧٣ ٤١,٦٠٢,٣٩٣.٧٣ ٧,٢٢٤,٥٩١,٧٠٤ %٦٠
 تعز ١,٦٥٠,٤٩٣,٨٧٦.٨٨ ٢,٣٩٣,٤٧٦.٦١ ١,٦٤٨,١٠٠,٤٠٠.٢٧ %١٤
 الحديدة ٩٢٤,٤٤٥,١١٧.٧١ ١٥,٣١٧,٥٥٠.١٥ ٩٠٩,١٢٧,٥٦٧.٥٦ %٨

 عدن ١,٤٣٧,٥٧١,٨٠٧.٧١ ٣,٨٠٥,٠٦٨.٤٢ ١,٤٣٣,٧٦٦,٧٣٩.٢٩ %١٢
 حضرموت ٥٧٢,٩٣٧,١٤٨.١٤ ٧٦٢,٩٩٤.٢٠ ٥٧٢,١٧٤,١٥٣.٩٤ %٥
 أب ١٠٠,٤٧٩,٨٨٩ ٣٦٠,٦٣٢ ١٠٠,١١٩,٢٥٧ %١

 ذمار ٥٠,١٩١,٣٩١.٦٤ ٩٤,٢٠٠ ٥٠,٠٩٧,١٩١.٦٤ %٠.٤٢
 اليـاإلجم ١٢,٠١٣,٢٦٣,٠٤٥.٠١ ٧١,٥٧٨,٣١٥.١١ ١١,٩٤١,٦٨٤,٧٢٩.٩ %١٠٠

  

  
  
  

  -:وتفصيل إيرادات أصحاب األعمال والمهن والحرف والمشتغلين لحسابهم على النحو التالي
  

  الفــرع  فرع األمانة فرع الحديدة فرع عدن  فرع تعز  فرع حضرموت  اإلجمـــالي

  اإليرادات ٦,٩٦٥,٥٤٣.٦٥ ٣,١٠١,٢١٠ ٧,٢٧٨٩٦٣.٢٠  ٨,٨٣٣,٦٦١  ٥٨٧,٢٥٠  ٢٦,٧٦٦,٦٢٧.٨٥

  نسبة الفرع %٢٦ %١٢ %٢٧ %٣٣ %٢ %١٠٠

 

المحصلةاإلیرادات اإلیراداتصافي المخصومةاإلیرادات المربوطةاإلیرادات

االیرادات التأمینیة الرئیسيالمركز
األمانة
تعز
الحدیدة
عدن
حضرموت
أب
ذمار
٩سلسلة
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  السنوية اإليرادات التأمينية وفقا للخطة 
 

 )١١,٩٤١,٦٨٤,٧٢٩.٩٠(مبلغ وقدرة  م٢٠٠٩ من عامحتى ديسمبر التأمينية إجمالي صافي اإليرادات  بلغ
%) ١٠٤( نسبة أيضا المربوطة تمثل اإليرادات أمان اإليرادات المقدرة في الخطة م %)١٠٣( ةوتمثل نسب
  - :ويلي توزيعها بين الفروع في الجدول أدناه من الخطة

  
 

صافي اإليرادات بعد استبعاد  نسبة إنجاز
  المخصومةإيرادات التأمينات 

 اإلنجاز للربط
 من المقدر

حتى ربوطة إليرادات الما
  م٢٠٠٩ديسمبر 

 رعـــــالف  اإليرادات المقدرة

 المركز الرئيسي ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٩٤٩,٧١٦.٢٠ %٥٥ ٣,٧٠٧,٧١٦.٢٠ %١٩
  المغتربين

  قاألمانة و المناط ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧,٢٦٦,١٩٤,٠٩٧.٧٣ %١٠٤ ٧,٢٢٤,٥٩١,٧٠٤ %١٠٣
 تعز ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٦٥٠,٤٩٣,٨٧٦.٨٨ %١٠٣ ١,٦٤٨,١٠٠,٤٠٠.٢٧ %١٠٣
 الحديدة ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩٢٤,٤٤٥,١١٧.٧١ %١٠٣ ٩٠٩,١٢٧,٥٦٧.٥٦ %١٠١
 عدن ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٤٣٧,٥٧١,٨٠٧.٧١ %١١١ ١,٤٣٣,٧٦٦,٧٣٩.٢٩ %١١٠
  حضرموت ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٧٢,٩٣٧,١٤٨.١٤ %٩٥ ٥٧٢,١٧٤,١٥٣.٩٤ %٩٥
 أب ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٤٧٩,٨٨٩ %١٠٠ ١٠٠,١١٩,٢٥٧ %١٠٠
  ذمار ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠,١٩١,٣٩١.٦٤ %١٠٠ ٥٠,٠٩٧,١٩١.٦٤ %١٠٠

  اإلجمـــالي ١١,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٢,٠١٣,٢٦٣,٠٤٥.٠١ %١٠٤ ١١,٩٤١,٦٨٤,٧٢٩.٩٠ %١٠٣

 
 

 
  صافي اإليرادات                                          اإليرادات المربوطة                                          

  %)١١٠(بنسبة  عدنالمركز األول فرع                                                  %)١١١(بنسبة  عدنالمركز األول فرع 
  %)١٠٣(بنسبة وتعز  األمانة يالمركز الثاني فرع                                              %)١٠٤(بنسبة  األمانة الثاني فرعالمركز 

  %)١٠١(بنسبة  الحدیدةالمركز الثالث فرع                                %)     ١٠٣(بنسبة  تعز والحدیدة يالمركز الثالث فرع
  %)١٠٠(بنسبة  أب وذمار يالمركز الرابع فرع                                        %)١٠٠(بنسبة  وذمارأب  يالمركز الرابع فرع

  %)٩٥( بنسبة حضرموتالمركز الخامس                               %)           ٩٥(بنسبة  حضرموتالمركز الخامس فرع 
  %)١٩(بنسبة  المركز الرئیسي المركز السادس                             %)           ٥٥(بنسبة  المركز الرئیسيالمركز السادس 
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  تطور اإليرادات التأمينية
  

ريال عن المحقق خالل  )١,٩٠٤,٢٧٢,٤٥٤.٩٥(م زيادة سنوية مبلغ ٢٠٠٩المالي  مخالل العا المؤسسةحققت 

  . %)١٩(م وذلك بمعدل نمو سنوي ٢٠٠٨العام الماضي 

  

  م٢٠٠٩ -م٢٠٠٨لعامي مقارنة اإليرادات المربوطة 
 الفـــرع  م٢٠٠٨اإليرادات المربوطة  م٢٠٠٩ اإليرادات المربوطة  الزيــــادة  نسبة النمو

  المركز الرئيسي ٥,٨٧٥,٩٨٦.٢٢ ١٠,٩٤٩,٧١٦.٢٠ ٥,٠٧٣,٧٢٩.٩٨ %٨٦
 األمانة ٦,٠٨٥,٠٧٥,٠٩٣.٣٠ ٧,٢٦٦,١٩٤,٠٩٧.٧٣ ١,١٨١,١١٩,٠٠٤.٤٣  %١٩
 تعز ١,٤٢٢,٦٩٤,٥٩٦.٠٠  ١,٦٥٠,٤٩٣,٨٧٦.٨٨ ٢٢٧,٧٩٩,٢٨٠.٨٨ %١٦
 الحديدة ٧٧٤,٩٦٢,٥٧٠.٩٠ ٩٢٤,٤٤٥,١١٧.٧١ ١٤٩,٤٨٢,٥٤٦.٨١ %١٩
  عدن ١,١٩٩,٠٩٩,٢٧٣.٢٣ ١,٤٣٧,٥٧١,٨٠٧.٧١ ٢٣٨,٤٧٢,٥٣٤.٤٨ %٢٠
 حضرموت ٥٠٧,١٩١,٦٩٥.٣٦ ٥٧٢,٩٣٧,١٤٨.١٤ ٦٥,٧٤٥,٤٥٢.٧٨ %١٣
 أب ٨١,٤٢٠,٠٢٩ ١٠٠,٤٧٩,٨٨٩ ١٩,٠٥٩,٨٦٠ %٢٣
  ذمار ٣٢,٦٧١,٣٤٦.٠٥ ٥٠,١٩١,٣٩١.٦٤ ١٧,٥٢٠,٠٤٥.٥٩ %٥٤

  اإلجمـــالي ١٠,١٠٨,٩٩٠,٥٩٠.٠٦ ١٢,٠١٣,٢٦٣,٠٤٥.٠١ ١,٩٠٤,٢٧٢,٤٥٤.٩٥ %١٩

 
  م٢٠٠٩- ٢٠٠٠المربوطةاإليرادات التأمينية 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العــــــام اإليرادات بالريال  نسبة النمو
  م٢٠٠٠  ١,٦٤٦,٩٦٠,٠٠٢  -
 م٢٠٠١ ٢,٠٠٨,٠٠٦,٢٠٥.٠٠ %٢٢
 م٢٠٠٢ ٢,٤٤٤,٦٨٠,٦٢٧.٠٠ %٢٢
 م٢٠٠٣ ٣,٠٩٧,٩٤٨,٢٧٩ %٢٧
  م٢٠٠٤ ٣,٧٣٧,٠٠١,٠١٥ %٢١
  م٢٠٠٥ ٤,٤٠٧,١٩٦,٤١٦ %١٨
  م٢٠٠٦ ٥,٥١٢,٩٦٣,٣٥٤ %٢٥
  م٢٠٠٧ ٧,٤١٠,٥٦٠,٥٦٢.٣٥  %٣٤
  م٢٠٠٨ ١٠,١٠٨,٩٩٠,٥٩٠.٠٦ %٣٦
  م٢٠٠٩  ١٢,٠١٣,٢٦٣,٠٤٥.٠١  %١٩
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  صايف اإليرادات التأمينية 
ريال عن المحقق خالل العام  )٢,٠٥١,٥٩٠,٦٧٠.٠٣(م زيادة سنوية مبلغ ٢٠٠٩خالل المالي  المؤسسةحققت 

  . %)٢١(م وذلك بمعدل نمو سنوي ٢٠٠٨الماضي 

  م٢٠٠٩لعام - م٢٠٠٨مقارنة صافي اإليرادات المربوطة لعام 

نسبة 
  النمو

  الزيــــادة
صافي اإليرادات 

 م٢٠٠٩المربوطة
صافي اإليرادات 

 الفـــرع  م٢٠٠٨المربوطة 

  المركز الرئيسي ٥,٨٠٣,٩٨٦.٢٢ ٣,٧٠٧,٧١٦.٢٠  ٢,٠٩٦,٢٧٠.٠٢- %٣٦-
 األمانة ٥,٩١٦,٧٥٤,٢٣٧.٦١ ٧,٢٢٤,٥٩١,٧٠٤  ١,٣٠٧,٨٣٧,٤٦٦.٣٩ %٢٢
 تعز ١,٤١٠,١٠٠,٨٧٧.٥٠ ١,٦٤٨,١٠٠,٤٠٠.٢٧  ٢٣٧,٩٩٩,٥٢٢.٧٧ %١٧
 الحديدة ٧٤٩,٠٤٩,٢٩٦.٠٥ ٩٠٩,١٢٧,٥٦٧.٥٦  ١٦٠,٠٧٨,٢٧١.٥١ %٢١
  عدن ١,١٩٠,٣١٢,٢٣٣.٧٨ ١,٤٣٣,٧٦٦,٧٣٩.٢٩  ٢٤٣,٤٥٤,٥٠٥.٥١ %٢٠
 حضرموت ٥٠٤,٨٥٩,٣٥٠.٨٦ ٥٧٢,١٧٤,١٥٣.٩٤  ٦٧,٣١٤,٨٠٣.٠٨ %١٣
 أب ٨٠,٦٩٤,٩٧٥.٨٠ ١٠٠,١١٩,٢٥٧  ١٩,٤٢٤,٢٨١.٢٠ %٢٤
  ذمار ٣٢,٥١٩,١٠٢.٠٥ ٥٠,٠٩٧,١٩١.٦٤  ١٧,٥٧٨,٠٨٩.٥٩ %٥٤
  اإلجمــالي  ٩,٨٩٠,٠٩٤,٠٥٩.٨٧ ١١,٩٤١,٦٨٤,٧٢٩.٩٠  ٢,٠٥١,٥٩٠,٦٧٠.٠٣  %٢١

 
  الترتيب  البيـــــــــان

  أوال  .%)٥٤( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت  ذمار فرع   
  ثانيا .%)٢٤( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت اب  فرع

  ثالثا .%)٢٢( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت  األمانة فرع    
  رابعا .%)٢١( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت  الحدیدة فرع    
  خامسا .%)٢٠( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت  عدن فرع 

  سادسا .%)١٧( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت  تعز فرع                         
  سابعا .%)١٣( سنوي نمو ةبساإلیرادات بن صافيبلغت حضرموت  فرع       
  ثامنا  %)٣٦- (المركز الرئیسي بلغت صافي اإلیرادات بنسبة انخفاض      
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  م٢٠٠٩- م٢٠٠٠صافي اإليرادات التأمينية 

 
  البيــــــان اإليرادات بالريال نسبة النمو

 م٢٠٠٠  ١,٦٢٦,٠٩٢,٦٠٣  -
 م٢٠٠١ ١,٩٧٧,٣٣٥,٩١٧.٠٠ %٢٢
 م٢٠٠٢ ٢,٣٩٩,٣٥٨,٦٨٠.٠٠ %٢١
 م٢٠٠٣ ٣,٠٣٦,٨٨٢,٢٥٨.٠٠ %٢٧
  م٢٠٠٤ ٣,٦٧٤,٦٦٥,٠٨٩ %٢١
  م٢٠٠٥ ٤,٢٧٤,٩٧٢,٤٤٢ %١٦
  م٢٠٠٦ ٥,٣٦٣,١١٣,٦٦٦ %٢٥
  م٢٠٠٧ ٧,٢٤١,٨٢٥,٢٤٤.٢٦  %٣٥
 م٢٠٠٨ ٩,٨٩٠,٠٩٤,٠٥٩.٨٧ %٣٧
  م٢٠٠٩  ١١,٩٤١,٦٨٤,٧٢٩.٩٠  %٢١
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  )املنشات( األعمال أصحاب
 

 )١٣٦٤١(م ٢٠٠٩والمشتغلين لحسابهم المسجلين حتى نهاية العام ) المنشآت(بلغ عدد أصحاب اإلعمال

  -:عن العام الماضي مفصلة على النحو التالي)%١٢(وبمعدل نمو )١٤٧٦(بزيادة قدرها 

  )املنشآت(أصحاب األعمال املسجلون 
 

بزيادة  منشأة )١١,٩٤٢(م٢٠٠٩حتى نهاية العام ) المنشات المسجلة(بلغ عدد أصحاب األعمال 

فيما بلغت المنشآت المستمرة في االشتراك حتى نهاية  )%١٢(وبمعدل نمو قدره منشاة  )١,٢٧٨(قدرها

  .%)٤(منشأة وبمعدل نمو )٣٨٠(بزيادة عن العام الماضي قدرها  )٩,١٢٩( م٢٠٠٩العام 

  )المنشآت(أصحاب األعمال المسجلين 

  حضرموت  أب  ذمار  اإلجمالي
األمانة  تعز  الحديدة عدن  ومكتب سيئون

 البيـــــــان  والمكاتب

  م٢٠٠٨المسجلون في  ٤٦١١ ١٢٦٠ ٨٧١ ١٥١٦ ١٥٧٠ ٥٢٥ ٣١١  ١٠,٦٦٤
  المضافون خالل العام ٦٧٨ ٧٤ ٤٥ ١٧٨ ١٨١ ٥٠ ٧٢ ١,٢٧٨
 م٢٠٠٩إجمالي المسجلين ٥٢٨٩ ١٣٣٤ ٩١٦ ١٦٩٤  ١٧٥١ ٥٧٥ ٣٨٣ ١١,٩٤٢

  معدل النمو  %١٥  %٦  %٥  %١٢  %١٢  %١٠  %٢٣ %١٢

 المتوقفون  ١٢٥٥ ٦٣ ١٦ ٢٣٠ ٧١٥ ٩٨ ١٢٠ ٢٤٩٧
  المصفون ١٠١ ٤٢ ٦٣ ٤٨ ١٧ ٢٥ ٢٠ ٣١٦
 إجمالي المتوقفين والمصفين ١٣٥٦ ١٠٥ ٧٩ ٢٧٨ ٧٣٢ ١٢٣ ١٤٠ ٢٨١٣
  م٢٠٠٨المستمرون ٣٢٥٥ ١١٥٥ ٧٩٢ ١٤٢٥ ١٥٢٨ ٤٠٢ ١٩٢ ٨٧٤٩
  م٢٠٠٩المستمرون ٣٩٣٣ ١٢٢٩ ٨٣٧ ١٤١٦  ١٠١٩ ٤٥٢ ٢٤٣ ٩١٢٩
  نقص/ الزيادة   ٦٧٨ ٧٤ ٤٥ ٩- ٥٠٩- ٥٠ ٥١ ٣٨٠
  معدل النمو %٢١ %٦ %٦ %١-  %٣٣- %١٢ %٢٧ %٤

  -:م ٢٠٠٩ویأتي ترتیب الفروع بحسب المنشات المسجلة خالل العام *
  

  م  البيـــــــــــــــان
  ١  ) .٥٧(بمتوسط شھري) ٦٧٨(فرع األمانة 

  ٢  ) .١٥(بمتوسط شھري) ١٨١(فرع حضرموت 

  ٣ ) .١٥(بمتوسط شھري) ١٧٨(فرع عدن 
  ٤ ) .٦(بمتوسط شھري) ٧٤(فرع تعز 

  ٥ ) .٦(بمتوسط شھري) ٧٢(فرع ذمار 
  ٦ ) .٤(بمتوسط شھري) ٥٠(فرع اب 

  ٧ ) .٤(بمتوسط شھري) ٤٥(فرع الحدیدة 
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  اخلطة  عقارنة أصحاب األعمال املسجلني مقارنة مم

 
 للمخطط إنجاز وبنسبة )١١,٩٤٢( م٢٠٠٩ديسمبر نهاية حتى المسجلين األعمال أصحاب عدد بلغ 

  . )%٩٠(قدرها

  م٢٠٠٩مقارنة أصحاب األعمال المسجلين مع الخطة نهاية 
 

معدل 
 اإلنجاز

نسبة 
  االنحراف

المخطط حتى   أصحاب األعمال االنحراف
 م٢٠٠٩ديسمبر

  الفـــرع

 األمانة ٥,٥٠٠  ٥٢٨٩ ٢١١ %٤ %٩٦
 تعز  ١,٧١٤  ١٣٣٤ ٣٨٠ %٢٢ %٧٨
 الحديدة  ١,٢١٥  ٩١٦ ٢٩٩ %٢٥ %٧٥
 عدن ١,٩٠٤  ١٦٩٤ ٢١٠ %١١ %٨٩
 حضرموت  ١,٨٧٤  ١٧٥١ ١٢٣ %٧ %٩٣
  أب ٦١٦ ٥٧٥ ٤١ %٧ %٩٣
  ذمار ٤٥٦ ٣٨٣ ٧٣ %١٦ %٨٤
  اليــاإلجم ١٣,٢٧٩  ١١٩٤٢ ١٣٣٧ %١٠ %٩٠
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دیسمبرحتىالمخطط م2009 االعمالاصحاب م2009

األمانة تعز الحدیدة عدن حضرموت أب ذمار

  ــانـــــــالبيـــ  الترتيب
  .%)٩٦(فرع  األمانة والمكاتب بنسبة إنجاز للمخطط   أوال
  .%)٩٣(فرعي حضرموت وأب بنسبة إنجاز للمخطط   ثانيا
  %).٨٩(فرع عدن بنسبة إنجاز للمخطط   ثالثا

  %).٨٤(فرع  ذمار بنسبة إنجاز للمخطط   رابعا
  %).٧٨(فرع  تعز بنسبة إنجاز للمخطط   خامسا
  .%) ٧٥(فرع  الحديدة بنسبة إنجاز للمخطط   سادسا
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  املشتغلون حلسابهم

عدن              –الحديدة  –تعز  –األمانة ( في خمسة فروع هيعدد المشتغلين لحسابهم المسجلين  بلغ

مستمر ) ١٥٣٨(منهم عمل  بمشتغل لحسابه وصاح )١٦٩٩(عدد  م٢٠٠٩بنهاية  )حضرموت -

  -:وموزعين على النحو التالي 

  م٢٠٠٩المشتغلون لحسابهم حتى نهاية 
 انـالبيــــــ  األمانة تعز  الحدیدة عدن  حضرموت  أب  ذمار  اإلجمالي

  م٢٠٠٨المشتغلون لحسابھم  ١٢٤ ٣٢٥ ١٧٧ ٤٨٣ ٣٩٢  ٠ ٠ ١٥٠١
  المضافون خالل العام ٢١ ٧٢ ٤١ ٦٠ ٤ ٠ ٠ ١٩٨
 م٢٠٠٩إجمالي المسجلین  ١٤٥ ٣٩٧ ٢١٨ ٥٤٣ ٣٩٦ ٠ ٠ ١٦٩٩

  إجمالي المتوقفین ٠ ٠ ٠ ١٥٦ ٠ ٠ ٠ ١٥٦

  إجمالي المصفیین ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ٠ ٥
 المستمرون ١٤٥ ٣٩٧ ٢١٨ ٣٨٢ ٣٩٦ ٠ ٠ ١٥٣٨
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  -:م ٢٠٠٩مقارنة املشتغلون حلسابهم باخلطة لعام
 

مشتغل لحسابهم بنسبة  )١٦٩٩(م ٣١/١٢/٢٠٠٩بلغ إجمالي عدد المشتغلين لحسابهم بالمؤسسة حتى 
  .م٢٠٠٩للمخطط لعام %) ٧٧(انجاز 

  م٢٠٠٩لعاممقارنة المشتغلون لحسابهم مع الخطة 
المخطط لعام  المشتغلون لحسابهم  معدل اإلنجاز

 م٢٠٠٩
 الفــرع

 األمانة ٣٠٠  ١٤٥ %٤٨
 تعز ٥٢٠  ٣٩٧  %٧٦
 الحديدة ٢٧٠  ٢١٨  %٨١
 عدن ٥٨٠  ٥٤٣ %٩٤
 حضرموت ٤٥٠  ٣٩٦ %٨٨
 أب ٤٠  ٠ ٠
  ذمار ٤٠  ٠ ٠
  اإلجمـالي ٢٢٠٠  ١٦٩٩ %٧٧

  
ولم تطبق نظام  %)٢٣(وان نسبة تحقيق المخطط في هذا الجانب متواضعة للغاية حيث بلغت نسبة العجز 

  .بالرغم من وضع خطة للفرعين بذلك) ذمار -اب(المشتغلون لحسابهم فرعي 

 

 
  م٢٠٠٩مقارنة المشتغلون لحسابهم مع الخطة لعام
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ذمار

٨سلسلة

  البيــــــــــــان  الترتيب
  .%)٩٤(بنسبة إنجاز للمخطط  عدنفرع   أوال
  %)٨٨(بنسبة إنجاز للمخطط  حضرموتفرع    ثانيا
  .%)٨١(بنسبة إنجاز للمخطط  الحديدةفرع   ثالثا
  %).٧٦(بنسبة إنجاز للمخطط  تعزفرع   رابعا

  %).٤٨(بنسبة إنجاز للمخطط  األمانةفرع    خامسا
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  م٢٠٠٩- م٢٠٠٠أصحاب اإلعمال والمشتغلين لحسابهم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م٢٠٠٩- م٢٠٠٠أصحاب اإلعمال والمشتغلين لحسابهم  

  
   

  
  

  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
  

م2000 م2001 م2002 م2003 م2004 م2005 م2006 م2007 م2008 م2009

م2000

م2001

م2002

م2003

م2004

م2005

م2006

م2007

م2008

م2009

  عـــــام أصحاب األعمال  نسبة النمو

 م٢٠٠٠ ١٩٨١  -
 م٢٠٠١ ٢١٥١ %٩

 م٢٠٠٢ ٢٥٠٠ %١٦
  م٢٠٠٣ ٤١٨١ %٦٧
  م٢٠٠٤  ٦١٢٣ %٤٦
  م٢٠٠٥  ٨٠٤٣ %٣١
  م٢٠٠٦  ٩٣٧٥ %١٧
  م٢٠٠٧  ١٠٧٤١  %١٥
  م٢٠٠٨  ١٢١٦٥  %١٣
  م٢٠٠٩  ١٣٦٤١  %١٢
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 املسجلون من املؤمن عليهم
 

مؤمن  )١٩٧٠٧(مؤمن عليه بزيادة قدرها )٢٨٥,٦٠٩(م ٢٠٠٩بلغ عدد المؤمن عليهم المسجلين بنهاية 

 .م٢٠٠٨عن ديسمبر  )%٧(عليه ومعدل نمو 

 البيــــــان  األمانة تعز  الحديدة عدن  حضرموت  أب  ذمار  اإلجمالي

١٢٤٧٣٠ ٥١٧٨٩ ٣٥٢٧٩ ٣٠٥٤٠ ١٧٩١١ ٤٠٨٣  ١٥٧٠ ٢٦٥,٩٠٢ 
المؤمن عليهم المسجلين 

 م٢٠٠٨

المؤمن عليهم الجدد  ١٠,٠٤٤ ٢٢١٠ ٨٤٣ ٥١٧٠ ١٢٠٣ ١  ٢٣٦  ١٩٧٠٧
  خالل العام

١٣٤,٧٧٤ ٥٣,٩٩٩ ٣٦,١٢٢ ٣٥,٧١٠ ١٩١١٤  ٤٠٨٤  ١٨٠٦ ٢٨٥,٦٠٩ 
إجمالي المؤمن عليهم 

 م٢٠٠٩المسجلين
  معدل النمو  %٨ %٤ %٢ %١٧ %٧ ٠ %١٥ %٧

  .حسب ما جاء من الحاسب اآللي  عدن المسجلون بفرع  -:مالحظة *
 

 املؤمن عليهم املستمرين
 

مؤمن  )٢٣٨٨(مؤمن عليه بزيادة قدرها ) ١٢٣٣٢٩( م٢٠٠٩نهاية بلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين حتى

  .م٢٠٠٨عن ديسمبر) %٢(عليه ومعدل نمو 

  م٢٠٠٩ - م٢٠٠٨المؤمن عليهم المستمرين خالل عامي 
 معدل

  نقص / الزيادة  انخفاض/الزيادة
المؤمن عليهم 

 م٢٠٠٩بنهاية 
  المؤمن عليهم

 الفــرع م٢٠٠٨بنهاية 

 األمانة  ٥٣٩٨١ ٥٥٠١٠ ١٠٢٩ %٢
 تعز  ٢٢٤١٩ ٢٣٢٩٧ ٨٧٨  %٤
 الحديدة  ١٥٠٣٩ ١٣٧٢٩ ١٣١٠- %٩-
 عدن ١٥٢٤٣ ١٦٥٩٦ ١٣٥٣ %٩
 حضرموت ١٠٤١٣ ١١٠٣٨ ٦٢٥ %٦
 أب  ٢٣٣٦ ٢١٣٨ ١٩٨- %٨-
  ذمار  ١٣٣٠ ١٣٠٦ ٢٤- %٢-

  المغتربين  ١٨٠ ٢١٥ ٣٥ %١٩
  اإلجمـالي ١٢٠,٩٤١ ١٢٣,٣٢٩ ٢٣٨٨ %٢
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  السنوية ةاملؤمن عليهم مقارنة باخلط  
 

من  )%٨٤(مؤمن عليه بنسبة إنجاز  )١٢٣٣٢٩(م ٢٠٠٩بلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين نهاية 

  .المخطط والجدول التالي يوضح عدد المؤمن عليهم في كل فرع

 طالمؤمن عليهم مقارنة بالمخط

     

   -:وترتيب الفروع على النحو التالي

  الترتيب  البيـــــان
  أوال  %).٩٢(فرع األمانة والمكاتب التابعة له بنسبة إنجاز للمخطط 

  ثانيـا %).٨٨(بنسبة إنجاز للمخطط وتعز  عدن يفرع
  ثالثـا  %).٧٤(فرع حضرموت ومكتب سيئون بنسبة إنجاز للمخطط 

  رابعـا  %).٧١(فرع الحديدة بنسبة إنجاز للمخطط 
  خامسا  %).٦١(فرع ذمار  بنسبة إنجاز للمخطط 
  سادسا  %).٤٣(فرع أب بنسبة إنجاز للمخطط 

  سابعا  %)٣٩(بنسبة إنجاز للمخطط المغتربين 
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المغتربین

ذمار

أب

حضرموت

عدن

الحدیدة

تعز

األمانة

معدل   معدل اإلنجاز
المحقق حتى   االنحراف  االنحراف

 م٢٠٠٩دیسمبر
 المخطط حتى

 الفـــرع  م٢٠٠٩دیسمبر

  األمانة  ٥٩,٨١٤ ٥٥٠١٠ ٤٨٠٤ %٨ %٩٢
 تعز  ٢٦,٥٠٠ ٢٣٢٩٧ ٣٢٠٣ %١٢ %٨٨
 الحديدة  ١٩,٢٠٠ ١٣٧٢٩ ٥٤٧١ %٢٩ %٧١
 عدن  ١٨,٧٧٩ ١٦٥٩٦ ٢١٨٣ %١٢ %٨٨
 حضرموت  ١٥,٠٠٠ ١١٠٣٨ ٣٩٦٢ %٢٦ %٧٤
 أب  ٤,٩٦٧ ٢١٣٨ ٢٨٢٩ %٥٧ %٤٣
  ذمار  ٢,١٣٦ ١٣٠٦ ٨٣٠ %٣٩ %٦١
  المغتربين ٥٥٠ ٢١٥ ٣٣٥ %٦١ %٣٩
  اإلجمـالي ١٤٦,٩٤٦ ١٢٣,٣٢٩ ٢٣,٦١٧ %١٦ %٨٤
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  المؤمن عليهم من العاملين حسب النوع والجنسية

  
  

  م٢٠٠٩ملؤمن عليهم العاملني باخلارج لعام ا
 

مؤمن عليه وذلك في كال  )٢١٥(بلغ إجمالي عدد المؤمن عليهم المشتركين من العاملين اليمنيين بالخارج 

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

 
  المؤمن عليهم من العاملين حسب النوع 

  

  
  
  
  
  
  
  

الذكور
91%

االناث
9% علیھمالمؤمن

الذكور

االناث

  الفـــرع  يمنيـــــون  أجــــانب  إجمالي عام

  ذكور  إناث  إجمالي  ذكور  إناث  إجمالي

  األمانة ٤٧٧٢٣  ٥٣٩٦  ٥٣١١٩  ١٤١٥  ٤٧٦  ١٨٩١ ٥٥٠١٠
  تعز  ٢١٣٠٧  ١٥٤٩  ٢٢٨٥٦  ٣٨٣  ٥٨  ٤٤١ ٢٣٢٩٧
  الحديدة  ١٢٦١٧  ٧٦٤  ١٣٣٨١  ٣٣٨  ١٠  ٣٤٨ ١٣٧٢٩
  عدن  ١٤٩٥٩  ١٤٨٨ ١٦٤٤٧  ١٣٩  ١٠  ١٤٩ ١٦٥٩٦
  حضرموت ١٠٤٣٤ ٤٨٥ ١٠٩١٩ ١١٤ ٥ ١١٩  ١١٠٣٨
  أب  ١٨٩١  ٢٤٠  ٢١٣١  ٧  ٠  ٧ ٢١٣٨
  ذمار  ١١٩٣  ١٠٩  ١٣٠٢  ١  ٣  ٤  ١٣٠٦
  المغتربين*  ٢٠٩  ٦  ٢١٥  ٠  ٠  ٠ ٢١٥

  اإلجمــالي ١١٠٣٣٣ ١٠٠٣٧  ١٢٠٣٧٠ ٢٣٩٧ ٥٦٢ ٢٩٥٩ ١٢٣,٣٢٩
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  م٢٠٠٩-م٢٠٠٠المؤمن عليهم للفترة من 

  
  العـــــام المؤمن عليهم  نسبة النمو

 م٢٠٠٠ ٤٥,٣٠٥  -
 م٢٠٠١ ٤٩,٩٣٦ %١٠
 م٢٠٠٢ ٥٤,٩٣٤ %١٠
 م٢٠٠٣ ٦٤,٦٦٣ %١٨
  م٢٠٠٤ ٧٤,٣٨٢ %١٥
  م٢٠٠٥ ٨٤,١٧٨ %١٣
  م٢٠٠٦ ٩٢,٦٦٤ %١٠
  م٢٠٠٧ ١٠٤,٥٦٧  %١٣
  م٢٠٠٨ ١٢٠,٩٤١ %١٦
  م٢٠٠٩  ١٢٣,٣٢٩  %٢

  
  

  م٢٠٠٩- م٢٠٠٠عليهم  ننمو المؤم
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  م٢٠٠٩احلاالت املستفيدة خالل العام

 وعدد معاش )٤٦١٦( حالة منها )٦٠٠٦(م ٢٠٠٩المستفيدة من المنافع التأمينية حتى نهاية بلغ عدد حاالت 

   .حالة )١٣٩٠( تعويضات

  الحاالت المستفيدة من المنافع التأمينية 
  

 
  املنافع التأمينية املصروفة

  
 )٣٢٨,٠٣٠,٧١٢.٠٨(ريال بزيادة قدرها  )١,٧٣٥,١٢٨,٨٥٥.٨(م٢٠٠٩النفقات التأمينية للعام  بلغ إجمالي

 )٤٨٣,٠٣١,٤٠٤.٠٨(و تمعاشا )١,٢٠٠,١١٦,٢٦٠(منه )%٢٣(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره 

  - :يليوفقاً لما  ريال تحويل احتياطيات للهيئة العامة للمعاشات )٥١,٩٨١,١٩١.٧٢(و  ريال تعويضات

  م٢٠٠٩- م٢٠٠٨النفقات التأمينية المصروفة خالل عامي 

 الفـــرع م٢٠٠٨لعام   م٢٠٠٩لعام   النقص/الزيادة النمونسبة 
 المركز ٢٠,٨٨١,٢٩٠.٩٣ ٢٧,٤٣٨,٣٠٧.٠٢  ٦,٥٥٧,٠١٦.٠٩ %٣١
 األمانة ٦٦٥,٢٣٢,٥٤٨.٤٤ ٨٢٤,٧٧٠,٠٨٣.٨٠  ١٥٩,٥٣٧,٥٣٥.٣٦ %٢٧
 تعز ٣٣٤,٣٠٠,٩٩٥ ٤٠٥,٣١٠,٢٥٩  ٧١,٠٠٩,٢٦٤ %٢١
 الحديدة ١٩١,٧٦٧,٦٥٠.٧٥ ٢٣٩,٥٤٠,٥٨٩.٢٨  ٤٧,٧٧٢,٩٣٨.٥٣ %٢٥
 عدن ١٣٨,٦١٦,٤٥٢.١١ ١٤٨,٤١٦,٢٤٨  ٩,٧٩٩,٧٩٥.٨٩ %٧
 حضرموت ٤٠,٩٩٨,٩١٧.٨٥ ٥٤,١٨٦,٧٨٣  ١٣,١٨٧,٨٦٥.١٥ %٣٢
  أب ١٥,٣٠٠,٢٨٨.٦٤ ٣٥,٤٦٦,٥٨٥.٧٠  ٢٠,١٦٦,٢٩٧.٠٦ %١٣٢

  اإلجمـالي ١,٤٠٧,٠٩٨,١٤٣.٧٢ ١,٧٣٥,١٢٨,٨٥٥.٨  ٣٢٨,٠٣٠,٧١٢.٠٨ %٢٣

  
  
  
  

أجمالي 
  المستفيدين

  م٢٠٠٩عام 
 سابقة جدیدة إجمـالي  تعویضات  معاشات  الفــروع

  األمانة  ٥٩٩ ١١٣٧  ٢٣٣  ١٣٧٠ ١٩٦٩
 تعز ٣١٥ ١٦٠٣ ٢٢٦ ١٨٢٩ ٢١٤٤
 الحديدة ١٩٦  ٧٦٥ ١٦٥ ٩٣٠ ١١٢٦
 عدن ١٥٠  ٢٧٧ ٣٣ ٣١٠ ٤٦٠
 حضرموت ١١٩ ٨١ ٢٦ ١٠٧ ٢٢٦
 أب  ١١  ٦٧ ٣ ٧٠ ٨١

  اإلجمـــالي  ١٣٩٠ ٣٩٣٠ ٦٨٦  ٤٦١٦ ٦٠٠٦



]م٢٠٠٩التقریر السنوي لعام [    
 

االجتماعیةالمؤسسة العامة للتأمینات    32 
 

  
  النفقات التأمينية المصروفة مقارنة مع المخططة 

  

 رعـــالف  النفقات المخططة  النفقات المصروفة اإلنجازمعدل 
  المركز ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٧,٤٣٨,٣٠٧.٠٢  %٢٧٤
 األمانة ٩٣٤,٥٥٠,٣٩٠ ٨٢٤,٧٧٠,٠٨٣.٨٠ %٨٨
 تعز ٤٩٠,٣١٤,٠٧٠ ٤٠٥,٣١٠,٢٥٩ %٨٣
 الحديدة ٢٦٠,٧٩٩,٧١٤ ٢٣٩,٥٤٠,٥٨٩.٢٨ %٩٢
 عدن ٢٣١,٩١٠,٦٣٥ ١٤٨,٤١٦,٢٤٨ %٦٤

 حضرموت ٥٠,٧٣١,٢٤٧ ٥٤,١٨٦,٧٨٣ %١٠٧
 أب ٢٢,٢٩٤,٠٠٣ ٣٥,٤٦٦,٥٨٥.٧٠ %١٥٩
 اإلجمــالي ٢,٠٠٠,٦٠٠,٠٥٩ ١,٧٣٥,١٢٨,٨٥٥.٨ %٨٧

  
  النفقات التأمينية المصروفة   

  الفــروع  م٢٠٠٩ النفقـــــــات التأمينيـــة عام  اإلجمــــالـي

 تعویضات  المعاشات  تبادل االحتیاطیات
  المركز  - ٢٧,٤٣٨,٣٠٧.٠٢ ٢٧,٤٣٨,٣٠٧.٠٢
  األمانة ٣١٦,٩١١,٩١٧.٨٠ ٥٠٧,٨٥٨,١٦٦ ٠ ٨٢٤,٧٧٠,٠٨٣.٨٠
 تعز ٦١,٤٤٥,٤٧٦ ٣٤٣,٨٦٤,٧٨٣ ٠ ٤٠٥,٣١٠,٢٥٩

 الحديدة ٣٩,٤٧٨,٤٢٣.٢٨ ٢٠٠,٠٦٢,١٦٦ ٠ ٢٣٩,٥٤٠,٥٨٩.٢٨
 عدن ٣٦,٦٩٣,٦٦٤ ١٠٦,٣٩٦,٧٣٩ ٥,٣٢٥,٨٤٥ ١٤٨,٤١٦,٢٤٨
  حضرموت ٢٤,١٥٢,٣٠٥ ٣٠,٠٣٤,٤٧٨ ٠ ٥٤,١٨٦,٧٨٣

 أب ٤,٣٤٩,٦١٨ ١١,٨٩٩,٩٢٨ ١٩,٢١٧,٠٣٩.٧٠ ٣٥,٤٦٦,٥٨٥.٧٠
  اإلجمـالي ٤٨٣,٠٣١,٤٠٤.٠٨ ١,٢٠٠,١١٦,٢٦٠ ٥١,٩٨١,١٩١.٧٢ ١,٧٣٥,١٢٨,٨٥٥.٨

  
بيان بالنفقات التأمينية 
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  أنواع املعاشات املصروفة
  

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

معاش وتتكون حاالت المعاشات من  )٤٦١٦(م ٢٠٠٩أجمالي حاالت المعاشات المستفيدة خالل العام 

  .)٢(ومعاش الفقد  )١٧٩٨(معاش وفاة  )٦٢٦(معاش عجز )٢١٩٠(معاش شيخوخة 

 
  م٢٠٠٩الحاالت المستفيدة من المعاشات نهاية 

 

  الفــــــروع م٢٠٠٩حاالت المعاشات   اإلجمالي
  الشيخوخة  العجز  الوفاة الفقد

  األمانة ٦٣٣ ١١٥ ٦٢٢ ٠ ١٣٧٠
 تعز ٩٠٢ ٣٣٥ ٥٩٠ ٢ ١٨٢٩
 الحدیدة  ٤٧٤ ١١١ ٣٤٥ ٠  ٩٣٠
 عدن ١٤٨ ٢٧ ١٣٥ ٠ ٣١٠
 حضرموت ١٠ ٢٨ ٦٩ ٠ ١٠٧
  أب ٢٣ ١٠ ٣٧ ٠ ٧٠

  اإلجمــــالي ٢١٩٠ ٦٢٦ ١٧٩٨ ٢ ٤٦١٦
    

  مقارنة املعاشات باملخطط
  

  .)%٨٧ (بنسبة إنجاز للمخطط معاش) ٤٦١٦( إلىم ٢٠٠٩حتى ديسمبر المعاشات  حاالتارتفعت     
   

  م٢٠٠٩نهاية حاالت المعاشات المصروفة 
 

نسبة 
  االنجاز

المنفذ حتى نهاية 
 م٢٠٠٩ديسمبر 

تقديرات المستفيدين حتى 
 الفـــرع م٢٠٠٩نهاية ديسمبر 

  األمانة  ١٥٨٤  ١٣٧٠ %٨٦
 تعز  ٢١١٥  ١٨٢٩ %٨٦
 الحديدة  ١٠٢٢ ٩٣٠ %٩١
 عدن  ٤٠٦ ٣١٠ %٧٦
 حضرموت  ١١٣ ١٠٧ %٩٥
  أب  ٨٤ ٧٠ %٨٣
  اإلجمــالي  ٥٣٢٤ ٤٦١٦ %٨٧
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  قيمة املعاشات
  

ريال وبنسبة إنجاز قدره  )١,٢٠٠,١١٦,٢٦٠( بلغتالتالي نجد أن قيمة المعاشات  لخالل الجدو من     

)٣١(%.  

  م٢٠٠٩لعام قيمة المعاشات المصروفة 
نسبة 
 الفــرع م٢٠٠٨المعاشات  م٢٠٠٩المعاشات   الزیادة  النمو

 األمانة ٣٥٨,٩٦٠,٦٧٣.٠٠ ٥٠٧,٨٥٨,١٦٦  ١٤٨,٨٩٧,٤٩٣ %٤١
 تعز ٢٨١,٩١٥,٥٨٧.٠٠ ٣٤٣,٨٦٤,٧٨٣  ٦١,٩٤٩,١٩٦ %٢٢
 الحديدة ١٥٢,٠٤٩,٦١٨.٠٠ ٢٠٠,٠٦٢,١٦٦  ٤٨,٠١٢,٥٤٨ %٣٢
 عدن ٩٤,٨٤٢,٩٠٣.٠٠ ١٠٦,٣٩٦,٧٣٩  ١١,٥٥٣,٨٣٦ %١٢
 حضرموت ١٩,٠٦٠,٩٣٨.٠٠ ٣٠,٠٣٤,٤٧٨  ١٠,٩٧٣,٥٤٠ %٥٨
  أب ١١,٨٩٠,١٣٧.٠٠ ١١,٨٩٩,٩٢٨  ٩,٧٩١ ٠
  اإلجمـالي  ٩١٨,٧١٩,٨٥٦ ١,٢٠٠,١١٦,٢٦٠  ٢٨١,٣٩٦,٤٠٤ %٣١

  

  المعاشات المصروفةمقارنة التقديرات مع 

نسبة 
  اإلنجاز

 المصروفة المعاشات
  م٢٠٠٩لعام

تقديرات المعاشات 
 م٢٠٠٩

 الفـــرع

 األمانة ٥٢٤,٦٠٠,٦٦٩ ٥٠٧,٨٥٨,١٦٦ %٩٧
 تعز ٤٠٦,١٩٥,٥٤٨ ٣٤٣,٨٦٤,٧٨٣ %٨٥
 الحديدة ٢٢١,٥٠٥,٠٩٠ ٢٠٠,٠٦٢,١٦٦ %٩٠
 عدن ١٤٣,٣٩٤,٣٦٣ ١٠٦,٣٩٦,٧٣٩ %٧٤
 حضرموت ٢٧,٢٧٤,٧٩١ ٣٠,٠٣٤,٤٧٨ %١١٠
  أب ٢١,١٢٢,٢٨٠ ١١,٨٩٩,٩٢٨ %٥٦
  اإلجمــالي ١,٣٤٤,٠٩٢,٧٤١ ١,٢٠٠,١١٦,٢٦٠ %٨٩

  

  المعاشات المصروفةمقارنة التقديرات مع 
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  التعويضات
  

  احلاالت املستفيدة
  

عن عام  %)١٢-( انخفاضبمعدل  تعويض )١٣٩٠(م ٢٠٠٩ لعامبلغ عدد حاالت التعويضات      

  .م٢٠٠٨

  حاالت التعويضات المصروفة     
 

 الفــرع  م٢٠٠٨عام  م٢٠٠٩عام الفارق نسبة النمو

 األمانة ٧٤٥ ٥٩٩ ١٤٦-  %٢٠-
 تعز ٣٠٧ ٣١٥ ٨ %٣
 الحديدة ١٩٧ ١٩٦ ١- %١-
 عدن ١٩٨ ١٥٠ ٤٨- %٢٤-
 حضرموت ١٢٣ ١١٩  ٤- %٣-
  أب  ١٥  ١١  ٤- %٢٧-

  اإلجمـالي  ١٥٨٥  ١٣٩٠ ١٩٥-  %١٢-

  
  باملخطط تمقارنة التعويضا

  
  %)٥١( حالة وبنسبة إنجاز للمخطط )١٣٩٠( م٢٠٠٩لعام بلغ عدد حاالت التعويضات  

 
  مقارنة مع المخططحاالت التعويضات المصروفة 

 

 تقديرات المستفيدين المنفذ  نسبة اإلنجاز
 الفـــــرع م٢٠٠٩

 األمانة  ١٣١٥  ٥٩٩ %٤٦
 تعز  ٤٤٧ ٣١٥ %٧٠
 الحديدة  ٣٢٤ ١٩٦ %٦٠
 عدن  ٣٧٥ ١٥٠ %٤٠
 حضرموت  ٢٢٤ ١١٩ %٥٣
  أب  ٢٨  ١١ %٣٩
  اإلجمالي  ٢٧١٣  ١٣٩٠ %٥١
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  مقارنة مع المخططحاالت التعويضات المصروفة 
 

  
  

  قيمة التعويضات
  

 رعن ديسمب ضريال بنسبة انخفا )٤٨٣,٠٣١,٤٠٤.٠٨(م ٢٠٠٩ لعام بلغت قيمة التعويضات المصروفة

  . )%٦(قدرها  م٢٠٠٨

  م ٢٠٠٩ -م٢٠٠٨لعامي صروفة الم قيمة التعويضاتمقارنة 
نسبة 

  التعويضات  م٢٠٠٩التعويضات لعام   النقص/الـزيادة االنخفاض/النمو
 الفـــرع  م٢٠٠٨لعام 

 األمانة ٣٠٦,٢٧١,٨٧٥.٤٤ ٣١٦,٩١١,٩١٧.٨٠  ١٠,٦٤٠,٠٤٢.٣٦ %٣
 تعز ٥٢,٣٨٥,٤٠٨ ٦١,٤٤٥,٤٧٦  ٩,٠٦٠,٠٦٨ %١٧
 الحدیدة ٣٥,٥٣٤,٠٩٩ ٣٩,٤٧٨,٤٢٣.٢٨  ٣,٩٤٤,٣٢٤.٢٨ %١١

 عدن ٤٣,٧٧٣,٥٤٩.١١ ٣٦,٦٩٣,٦٦٤  ٧,٠٧٩,٨٨٥.١١- %١٦-
 حضرموت ١٢,٦٩٥,٧٧٥ ٢٤,١٥٢,٣٠٥  ١١,٤٥٦,٥٣٠ %٩٠
  أب ٣,٤١٠,١٥١.٦٤ ٤,٣٤٩,٦١٨  ٩٣٩,٤٦٦.٣٦  %٢٨
  اإلجمـالي ٤٥٤,٠٧٠,٨٥٨.١٩ ٤٨٣,٠٣١,٤٠٤.٠٨  ٢٨,٩٦٠,٥٤٥.٨٩ %٦

 
  م٢٠٠٩لعام  التعويضات المصروفة قيمة

 الفــــرع م٢٠٠٩المخطط  م٢٠٠٩المنفذ حتى ديسمبر نسبة اإلنجاز
 األمانة ٤٠٩,٩٤٩,٧٢١ ٣١٦,٩١١,٩١٧.٨٠ %٧٧
 تعز ٨٤,١١٨,٥٢٢ ٦١,٤٤٥,٤٧٦ %٧٣
 الحديدة ٣٩,٢٩٤,٦٢٤ ٣٩,٤٧٨,٤٢٣.٢٨ %١٠٠
 عدن ٨٨,٥١٦,٢٧٢ ٣٦,٦٩٣,٦٦٤ %٤١
 حضرموت ٢٣,٤٥٦,٤٥٦ ٢٤,١٥٢,٣٠٥ %١٠٣
  أب ١,١٧١,٧٢٣ ٤,٣٤٩,٦١٨ %٣٧١
  مـــالياإلج ٦٤٦,٥٠٧,٣١٨ ٤٨٣,٠٣١,٤٠٤.٠٨ %٧٥
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  مقارنة بالمخطط التعويضات المصروفة توضيحي بقيمةرسم 

  
  

  أنواع التعويضات
  

  -:وذلك على النحو التالي )١٣٩٠(حيث بلغت  م٢٠٠٩ العام لتنوعت التعويضات المصروفة خال
  

 أنواع التعويضات المصروفة 

  نوع التعویض  األمانة  تعز  الحدیدة  عدن  حضرموت  أب  اإلجمالي  النسبة

 المغادرة النهائية ١٨٣ ٣١ ٢٨ ٢٦  ١٠ ٢ ٢٨٠ %٢٠
 استقالة مؤمن عليه ١٥٤ ١٠٣ ٦٤ ٤٦ ٣٣ ٢ ٤٠٢ %٢٩
 هجرة المؤمن عليه ١٠٣ ٧١ ١٨ ٤٧ ٤٧ ١ ٢٨٧ %٢١
 بلوغ سن الشيخوخة ٧٥ ٥٠ ٢٣ ١٥ ١٠ ٣ ١٧٦ %١٣
 الوفاة ٧ ٦ ١٠ ٠ ٤ ٠ ٢٧ %٢
 العجز غير المهني ١٠ ١٢ ٩ ٢ ٠ ٠ ٣٣ %٢
  مصاريف الجنازة  ٦٧  ٤٢  ٤٣  ١٤  ١٥ ٣ ١٨٤ %١٣
  أخري  ٠    ١    ٠ ٠ ١ ٠

١٠٠% 
  اإلجمالي ٥٩٩ ٣١٥ ١٩٦ ١٥٠ ١١٩ ١١ ١٣٩٠

نصيب الفرع من  %٤٣ %٢٣ %١٤ %١١ %٩ %١ -
  التعويضات

 
  م٢٠٠٩أنواع التعويضات المصروفة عام 
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  الحاالت المستفيدة مقارنة مع الحاالت المخططة 
  

معدل 
 اإلنجاز

  الفـــــــرع الحاالت المخططة اإلجمالي الحاالت المصروفة اإلجمالي
 تعویضات  معاشات  تعویضات  معاشات

  األمانة  ١٣١٥  ١,٥٨٤ ٢٨٩٩ ٥٩٩  ١٣٧٠ ١٩٦٩ %٦٨

 تعز  ٤٤٧  ٢,١١٥ ٢٥٦٢ ٣١٥  ١٨٢٩ ٢١٤٤ %٨٤

 الحدیدة  ٣٢٤  ١,٠٢٢ ١٣٤٦ ١٩٦ ٩٣٠ ١١٢٦ %٨٤

 عدن  ٣٧٥  ٤٠٦ ٧٨١ ١٥٠ ٣١٠ ٤٦٠ %٥٩

 حضرموت  ٢٢٤  ١١٣ ٣٣٧ ١١٩ ١٠٧ ٢٢٦  %٦٩

  أب  ٢٨  ٨٤ ١١٢  ١١ ٧٠ ٨١ %٧٢

  اإلجمـالي  ٢٧١٣  ٥,٣٢٤ ٨٠٣٧  ١٣٩٠ ٤٦١٦ ٦٠٠٦ %٧٥

  
 

  الحاالت المستفيدة مقارنة مع الحاالت المخططة
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 م٢٠٠٩-م٢٠٠٠جدول يبين عدد المستفيدين بفروع المؤسسة 

  
 العـــام عدد المستفيدين  نسبة النمو

 م٢٠٠٠ ١١٢٠  -
 م٢٠٠١ ٢٤٣٢  %١١٧
 م٢٠٠٢  ٢٧٩٩ %١٥
 م٢٠٠٣ ٢٩٠٩ %٤

  م٢٠٠٤  ٣٢٥٧ %١٢
  م٢٠٠٥  ٣٧٢٩ %١٤
  م٢٠٠٦  ٤٠٥١ %٩
  م٢٠٠٧ ٤٥٦٦ %١٣
 م٢٠٠٨  ٥٥١٠ %٢١
  م٢٠٠٩  ٦٠٠٦ %٩

  
  
  

  م٢٠٠٩-م٢٠٠٠عدد المستفيدين  بفروع المؤسسة 
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  م٢٠٠٩-م٢٠٠٠النفقات التأمينية بفروع المؤسسة 

 
 العـــام النفقات التأمينية  نسبة النمو

 م٢٠٠٠ ١٣٣,٥٢٠,٢٥١.٤٣  -
 م٢٠٠١ ١٨٨,٢٤٢,٩٧٠.٥٩ %١٤
 م٢٠٠٢ ٢٦٧,٠٩٨,٦٠٢.٣١ %٤٢
 م٢٠٠٣ ٣١٧,٢٩٠,١٣١.٤٨ %١٩
  م٢٠٠٤ ٤١٣,٥٣٠,٤٥٤.١٩ %٣٠
  م٢٠٠٥ ٥٣١,٦٦٠,٥٤٣.٥٧ %٢٩
  م٢٠٠٦ ٧١٧,٧١٠,٩٤٠.٥٣ %٣٥
  م٢٠٠٧ ٩٠٤,٦٤٢,١٦١.٧٤  %٢٦
 م٢٠٠٨  ١,٤٠٧,٠٩٨,١٤٣.٧٢  %٥٦
  م٢٠٠٩ ١,٧٣٥,١٢٨,٨٥٥.٨  %٢٣

  
  

  م٢٠٠٩-م٢٠٠٠النفقات التأمينية  بفروع المؤسسة 
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  ) االحتياط النقدي (االستثمار املايل 
  

  - :التوظيفات االستثمارية
عن العام  بنقص ريال )٤٩,٤٧٣,٥٩٠,٩٥٦.٧٩( م٢٠٠٩االستثمارية النقدية لعام  بلغ إجمالي التوظيفات

  ).%١٠-( انخفاضريال وبمعدل  )٥,٧٠٨,٣٨٧,٦٦٣.٢٦-(الماضي قدرها 

  
  م ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مقارنة االحتياطي النقدي المستثمرلعامي

 
 ـانـــالبيــ  م٢٠٠٨ م٢٠٠٩  التغير  معدل النمو

  المساهمات ٤,٥٤٠,٠٧٧,٦٧٠.١٩ ٥,٦٠٧,٠٣٣,٢٣١.١٩ ١,٠٦٦,٩٥٥,٥٦١ %٢٤

قرض شركة  +قروض ١٧٠,٤٣٩,٥٠٩.٢٦ ٢١٦,٥٥٧,٧٢٥.٦٠ ٤٦,١١٨,٢١٦.٣٤ %٢٧
  الملح

  أذون الخزانة ٣٨,١٨٣,٧٦٢,٤٠١.٣٨ ٠ ٣٨,١٨٣,٧٦٢,٤٠١.٣٨- %١٠٠-
  الودائع دوالر ١٢,٢٨٧,٦٩٩,٠٣٩.٢٢ ٠ ١٢,٢٨٧,٦٩٩,٠٣٩.٢٢- %١٠٠-

  سندات حكومية  ٠  ٤٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

  ـاليـــاإلجمـ ٥٥,١٨١,٩٧٨,٦٢٠.٠٥ ٤٩,٤٧٣,٥٩٠,٩٥٦.٧٩ ٥,٧٠٨,٣٨٧,٦٦٣.٢٦- %١٠-

 

 
  م ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مقارنة االحتياطي النقدي المستثمرلعامي
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  توزيع االستثمارات
 

 عدة مجاالت مالية وعقارية ومساهمات فـي الشـركات حيـث يمثـل    تتوزع استثمارات المؤسسة في 
  ).%١٠(ثم المساهمات  %)٨٨( سندات حكوميةاالستثمار في 

  
 م٢٠٠٩جدول توزيع استثمارات المؤسسة لعام 

  البيــــــــان  المبلــــغ  النسبة  النسبة من العام
     

٠ 
 

  أذون الخزانة
  بالريال )دوالريه (ودائع ٠  
  السندات الحكومية  ٤٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠  
  إجمالي االستثمار المالي  ٤٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠ %٨٨
    

٣%  
  

٦,٠٠٠,٠٠٠ 
 

  )شركة الملح(قروض تجارية
  قروض موظفين ١٤٧,٢٣٣,٨٨٧.٦٠  %٦٨ 

  قروض متقاعدين ٦٣,٣٢٣,٨٣٨  %٢٩  
  إجمـــالي القروض  ٢١٦,٥٥٧,٧٢٥.٦٠ %١٠٠ %٠.٤٤ 

  ٢٥%   
١,٢٠١,٨٤٧,٦٢١.٦٩  

 
  المستشفي السعودي األلماني

 البنك اإلسالمي ٧٨,٧٥٠,٠٠٠ %٢ 
 الشركة اليمنية الليبية ١٧٤,٩٠٠,١١٥  %٤  

 بنك اليمن والخليج ٦٢,٥٠٠,٠٠٠ %١  
 شركة الملح ٨,٦٢٥,٠٠٠ %٠.١٨  
 األحمر شركة البحر ٢٠,٤٠٠,٠٠٠ %٠.٤٣  
 شركة يمن موبايل ١,٤٣٣,٢١٢,٢٠٠ %٣٠  
 المجمع الطبي ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠ %٥  
 مشروع ذوي الدخل المحدود/حصص المشاركة ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٦  
  المساهمة في الشركة اليمنية لتكرير السكر  ٧٧٢,٥٠٠,٠٠٠ %١٦  

  المنطقة الحرة)مركز تجاري(مساهمات عدن   ١٨,١٨١,٩٨٠.٥٠ %٠.٤ 
  إجمـــالي المساھمات في الشركات  ٤,٧٨٠,٩١٦,٩١٧.١٩ %١٠٠ %١٠

   
٢٣% 

  
١٩١,٤٨٢,١٩٥ 

 
 المبنى اإلداري واالستثماري بتعز

 المبنى اإلداري واالستثماري بعدن  ٢١٨,٠٩٢,٦٠٣ %٢٦  
 المبنى اإلداري واالستثماري بالحديدة ١٤٧,٩٢٧,٩٦٤ %١٨  
  )أراضي حضرموت(أخري مساهمات   ٢٦٨,٦١٣,٥٥٢ %٣٢  
  االستثمار العقاريإجمـــالي   ٨٢٦,١١٦,٣١٤  %٩٩ %٢
  اإلجمـــالي بالريال  ٤٩,٤٧٣,٥٩٠,٩٥٦.٧٩    %١٠٠
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 م٢٠٠٩المحققة في العام  األخرىواإليرادات جدول اإليرادات االستثمارية 
  

 الــــــمج  م٢٠٠٩لعام  النسبة
-    

١,٥٨٨,٠٣٥,٢٥٠.٦٤ 
 

إيرادات أذون الخزانة 
 التق عمارفو+ إيرادات ودائع دوالريه ٥٨١,٣٨٩,٩٨٤.٣٧ -
  إيرادات سندات حكومية  ١,٩٤٣,٤٥١,٩٢٣.٠٨ -
 إجمــــالي ٤,١١٢,٨٧٧,١٥٨.٠٩ %٨٦
  إيرادات القروض ٣,٣٢٤,٣١٣ -

  إجمــــالي ٣,٣٢٤,٣١٣ %٠.٠٧
-   

 البنك اإلسالمي
 بنك اليمن والخليج ٠  -
 الشركة اليمنية الليبية ٧,٨٧١,٥٤٢.٩٦ -
 شركة الملح ٠ -
 شركة البحر األحمر ٠  -
 المستشفي السعودي األلماني ٠ -
  مساهمة في شركة يمن موبايل ٥٨٣,٤٣٠,٨٠٠ -
 )بتعز( إيرادات المساهمة  ٥,٥٢٠,٠٠٠  -
 )بالحديدة(إيرادات المساهمة  ٤,٥٥٠,٠٠٠ -
  )عدن(إيرادات مساهمة   ٤٥,٠٠٠  
  مشروع الرئيس الصالح  ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ -
  إجمالي إيرادات االستثمار ٦٦٦,٤١٧,٣٤٢.٩٦ %١٤

  إيرادات إدارية ١٣,٨٥٤,٦١٨.٧٧ %٠.٣٠
  اإلجمـــــــالي ١٣,٨٥٤,٦١٨.٧٧ 
  اإلجمـــــالي العام  ٤,٧٩٦,٤٧٣,٤٣٢.٨٢ %١٠٠

 
 م٢٠٠٩اإليرادات االستثمارية واإليرادات األخرى المحققة في العام 
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 م٢٠٠٨م بالعام ٢٠٠٩االخرى واإليرادات مقارنة اإليرادات االستثمارية

   
  بنقصريال  )٤,٧٩٦,٤٧٣,٤٣٢.٨٢( م٢٠٠٩خالل العام واإليرادات األخرى بلغت اإليرادات االستثمارية 

  .الماضيالعام  نع )%١٢- ( انخفاض بمعدل )٦٢٨,٥٩٣,٠٥٨.٣٥-(  

  م٢٠٠٨ ممقارنة بالعام ٢٠٠٩المحققة في العام األخرى واإليرادات  اإليرادات االستثمارية

 
 

 م٢٠٠٨ عم مقارنة م٢٠٠٩المحققة في العام  واإليرادات االخري اإليرادات االستثمارية
  

 
 

 

 

 

0.00

1,000,000,000.00

2,000,000,000.00

3,000,000,000.00

4,000,000,000.00

5,000,000,000.00

2008 م م2009

الخزانةأذون دوالریھودائع القروض
اللیبیةالیمنیةالشركة موبایلیمنشركةفيمساھمة بتعزالمساھمةإیرادات

بالحدیدةالمساھمةایرادات عدنایرادات الصالحالرئیسمشروع

  البيـــــــان  م٢٠٠٨ م٢٠٠٩  التغیر  معدل النمو

  أذون الخزانة ٤,٤٢٥,٤٨٤,٠٨١.٩٠ ١,٥٨٨,٠٣٥,٢٥٠.٦٤ ٢,٨٣٧,٤٤٨,٨٣١.٢٦- %٦٤-

  فوارق عمالت +ودائع دوالريه ٤١٤,٢٧٤,١٠٥.٠٨ ٥٨١,٣٨٩,٩٨٤.٣٧ ١٦٧,١١٥,٨٧٩.٢٩ %٤٠

  إيرادات سندات حكومية  ٠  ١,٩٤٣,٤٥١,٩٢٣.٠٨ ١,٩٤٣,٤٥١,٩٢٣.٠٨ ٠

  القروض ٣,٣٤٣,٦٠٧ ٣,٣٢٤,٣١٣ ١٩,٢٩٤- %١-

  الشركة اليمنية الليبية ٥,١٢٥,٠٠٠ ٧,٨٧١,٥٤٢.٩٦ ٢,٧٤٦,٥٤٢.٩٦ %٥٤

 مساهمة في شركة يمن موبايل ٥٠٢,٤٢٧,٢٥٤.٩٦ ٥٨٣,٤٣٠,٨٠٠ ٨١,٠٠٣,٥٤٥.٠٤ %١٦

 )بتعز(إيرادات المساهمة  ٤٩١,٨٤٢ ٥,٥٢٠,٠٠٠ ٥,٠٢٨,١٥٨  %١٠٢

 )بالحدیدة(إيرادات المساهمة  ٣,٢٠٠,٠٠٠ ٤,٥٥٠,٠٠٠ ١,٣٥٠,٠٠٠ %٤٢

  )عدن(إيرادات مساهمة   ٠  ٤٥,٠٠٠ ٤٥,٠٠٠ ٠

  إيرادات إدارية ٥,٧٢٠,٦٠٠.٢٣ ١٣٨٥٤٦١٨.٧٧ ٨,١٣٤,٠١٨.٥٤ %١٤٢

  مشروع الرئيس الصالح ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠.٠٠ ٠

  اإلجمـــالي ٥,٤٢٥,٠٦٦,٤٩١.١٧ ٤,٧٩٦,٤٧٣,٤٣٢.٨٢  ٦٢٨,٥٩٣,٠٥٨.٣٥- %١٢-
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  م٢٠٠٩ -٢٠٠٠اإليرادات االستثمارية المحققة 

 العــــام اإليرادات االستثمارية  نسبة النمو
  م٢٠٠٠ ١,٢٥٢,٨٥٥,٩٨١.٠٠  -
  م٢٠٠١  ١,٣٧٠,٦٥٢,٥٦٢.٠٠  %٩
  م٢٠٠٢ ١,٠٤١,١٨٧,٨٠١.٠٧  %٢٤-

  م٢٠٠٣ ١,١٢٤,٣٠٨,٧١٢.٣١ %٨
  م٢٠٠٤ ١,٢٩٣,١٨٠,٣٢٣.٤١  %١٥

  م٢٠٠٥ ٢,٥٧٥,١٦٤,٢٦٨.٦٨ %٩٩.١٣
  م٢٠٠٦  ٣,٢٨٦,٤٦٣,٩٥١.٥٩  %٢٨

  م٢٠٠٧ ٣,٨٢٣,٩٨٣,٦٦٣.٠٧  %١٦.٣٥
  م٢٠٠٨  ٥,٤١٩,٣٤٥,٨٩٠.٩٤  %٤٢

  م٢٠٠٩  ٤,٧٨٢,٦١٨,٨١٤.٠٥  %١٢-

 
  م٢٠٠٩ -م٢٠٠٠اإليرادات االستثمارية المحققة 
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 )١٤٥,٥٩٨,١٧٦.٨٧(ريال بزيادة قدرها  )٨٨٦,٤٦٨,٨٦٣.٩٥(م٢٠٠٩بلغ إجمالي النفقات اإلدارية للعام 

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

 م٢٠٠٩-م٢٠٠٨مقارنة النفقات اإلدارية لعامي 
 

/ معدل النمو
النفقات اإلدارية لعام   التغيير  انخفاض

 م٢٠٠٩
النفقات اإلدارية لعام 

  الفـــرع  م٢٠٠٨

  المركز الرئيسي ٣٤٨,٠٢٤,٨٤٣.٣٤ ٣٩١,٨٧٨,١٩١.٥٩  ٤٣,٨٥٣,٣٤٨.٢٥ %١٣
  األمانة ١٤١,٦٧٩,٣٥٤.١٣ ١٧٣,٥٧٥,٦٦٥.٧٦  ٣١,٨٩٦,٣١١.٦٣ %٢٣
 تعز ٦٩,٣٦٨,٢٥٤.٧١ ٨٣,٤٠٨,٩٣٥.٣٥  ١٤,٠٤٠,٦٨٠.٦٤ %٢٠
 الحديدة ٤٩,٥٠٣,٣٩١.٢٨ ٦٦,٤١١,٤٣٧.٧٨  ١٦,٩٠٨,٠٤٦.٥٠ %٣٤
 عدن ٥٧,٥٤٣,٩٥٤.٦٢ ٧٥,٦١٥,٨٨٣.٣٧  ١٨,٠٧١,٩٢٨.٧٥ %٣١
  حضرموت ٤١,٦٤٨,٩٦٥.٩١ ٥٢,٣٨٦,١٧٧.٦٩  ١٠,٧٣٧,٢١١.٧٨ %٢٦
 أب ١٩,٤٣٩,٢٠٩.٦٩ ٢٥,٣٧٩,٨٢٠.١٤  ٥,٩٤٠,٦١٠.٤٥ %٣١
  ذمار ١٣,٦٦٢,٧١٣.٤٠ ١٧,٨١٢,٧٥٢.٢٧  ٤,١٥٠,٠٣٨.٨٧ %٣٠
  اإلجمـالي ٧٤٠,٨٧٠,٦٨٧.٠٨ ٨٨٦,٤٦٨,٨٦٣.٩٥  ١٤٥,٥٩٨,١٧٦.٨٧ %٢٠

 
  م٢٠٠٩مالنفقات اإلدارية ونسبتها من اإليرادات العامة عا

نسبة النفقات 
  من اإليرادات

النفقات اإلدارية لعام 
  الفـــرع  م٢٠٠٩عامة لااإليرادات  م٢٠٠٩

  المركز الرئيسي ٤,٧٨١,٤٢٢,٦٦٦.٤٠ ٣٩١,٨٧٨,١٩١.٥٩ %٨
  األمانة ٧,٢٧٧,٠٧٧,١٤٣.٣٤ ١٧٣,٥٧٥,٦٦٥.٧٦ %٢
 تعز ١,٦٥٨,٠٨٨,٧٢١.١٠ ٨٣,٤٠٨,٩٣٥.٣٥ %٥
 الحديدة ٩٣٠,٣٣٣,٣٣٨.٧١ ٦٦,٤١١,٤٣٧.٧٨ %٧
 عدن ١,٤٣٨,٤٤٧,٢٦٢.١٤ ٧٥,٦١٥,٨٨٣.٣٧ %٥
  حضرموت ٥٧٣,٥١٣,١٠٩.٠٦ ٥٢,٣٨٦,١٧٧.٦٩ %٩

 أب ١٠٠,٥٨٧,٤٩١.٤٤ ٢٥,٣٧٩,٨٢٠.١٤ %٢٥
  ذمار ٥٠,٢٦٦,٧٤٥.٦٤ ١٧,٨١٢,٧٥٢.٢٧ %٣٥

  اإلجمـــالي ١٦,٨٠٩,٧٣٦,٤٧٧.٨٣ ٨٨٦,٤٦٨,٨٦٣.٩٥ %٥
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  م٢٠٠٩-م٢٠٠٠النفقات اإلدارية بفروع المؤسسة  

 العــــــــام النفقات اإلدارية نسبة النمو

  م٢٠٠٠ ١٦٠,٨١٥,٣٩٦.٠٢  -
  م٢٠٠١ ٢١٣,٥٦٩,٤٨٨.١٨ %٣٣
 م٢٠٠٢ ٢٥٣,٦٠٥,٢٩٣.١٠ %١٩
 م٢٠٠٣ ٣٠٤,٥٨٢,٢٨٣.٠٥ %٢٠
 م٢٠٠٤ ٤٠٢,٦٦٦,٧٧٩.١٦ %٣٢
 م٢٠٠٥ ٤٧١,٢٢٢,٤٢٥.٢٤ %١٧
 م٢٠٠٦  ٥٠٧,٣٠٦,١١٨.٠٣ %٨
  م٢٠٠٧ ٥٧٥,٢٦٤,٩٥٨.٨٢ %١٣
 م٢٠٠٨ ٧٤٠,٨٧٠,٦٨٧.٠٨ %٢٩
  م٢٠٠٩ ٨٨٦,٤٦٨,٨٦٣.٩٥  %٢٠

  
  
  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النفقات االداریة م2000
م2001
م2002
م2003
م2004
م2005
م2006
م2007
م2008
م2009
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  اجلانب التشريعي والتنظيمي
 

 
م في مجلس الوزراء وإحالته ٩١لسنة ) ٢٦(متابعة أقرار التعديالت القانونية للقانون رقم  §

 .إلى مجلس النواب 

 -:القرارات واآلليات المنظمة للعمل التأميني أهمها صدور  §

  .تشكيل لجنة لدمج المناطق التابع لفرع األمانة إلى منطقتين  •

 .تشكيل لجنة إلعداد آلية تبادل االحتياطيات وضم الخدمات بين المؤسسة والهيئة •

  .لتأميني تشكيل اللجنة التحضيرية إلعداد وتجهيز اللقاء التشاوري السابع لقيادة العمل ا •

 .تشكيل لجنة لتنفيذ التأمين على العمالة األجنبية  •

 .تشكيل لجنة لمراجعة وتعديل الئحة السلف والقروض لموظفي المؤسسة •

تشكيل فرق عمل إلعداد وانجاز ومتابعة تنفيذ عدد من المهام المتعلقة بأنشطة المؤسسة  •

. 

 .التأمينيتشكيل لجنة للقيام بمراجعة المبالغ المصروفة لالزدواج  •

 .دمج المناطق التابعة لفرع األمانة إلى منطقتين األولى والثانية •

تمديد فترة عمل الفريق الفني لمعالجة تحويل النظام اليدوي إلى آلي بفرع األمانة لعام  •

  .م٢٠٠٩
 . تشكيل لجنة لمراجعة حاالت االزدواج التأميني وصرف تعويض الدفعة الواحدة •

بحث وتنفيذ مجاالت الدعم المقدمة من الصندوق االجتماعي تشكيل فريق من المؤسسة ل •

 .للتنمية

 .م ٢٠١٠تشكيل لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمؤسسة للعام  •

صدور التعليمات التنفيذية لصرف فوارق المعاشات المتدنية للمتقاعدين واعتماد صرف  •

رف المعاشات من فصلية الفارق الذي تتحمله المؤسسة من تاريخ المطالبة وتحويل ص

واإلسراع في إدخال جميع بيانات أصحاب  م٢٠٠٩إلى شهرية ابتداء من شهر نوفمبر 

 .المعاشات في الحاسب اآللي للحاالت السابقة الجديدة 

 .تشكيل لجنة لمعالجة صرف المبالغ الموردة بالخطاء بعد تجاوز السن القانونية •

 .ر الثالثة الجديدة في التوسعة الراسية للمبنيتشكيل لجنة لحصر وتحديد احتياجات األدوا •
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صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بضوابط استعمال صالحية تقسيط المبالغ المستحقة  •

 .للمؤسسة على صاحب العمل 

تشكيل لجنة إعداد خطة التنمية االقتصادية االجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر الرابعة  •

 .م ٢٠١٥ -٢٠١١

تشكيل لجنة لوضع معالجة لإلشكاليات المتعلقة بسداد فارق مكافأة نهاية الخدمة لموظفي  •

 .تيليمن 

 .تشكيل لجنة لتقسيم مستوي تنفيذ مراحل إجراءات تحويل العمل اليدوي إلى آلي •

 .م٢٠١٠تشكيل لجنة إعداد الخطة السنوية والبرامج التنفيذية للعام  •

التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة للتخفيف من تشكيل اللجان الفنية إلعداد خطة  •

 .م ٢٠١٥ -٢٠١١الفقر

تشكيل لجنة لحل مشكلة تبادل االحتياطيات بين المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات  •

 .والمعاشات وكيفية إجراءات الصرف

 .تشكيل لجنة حصر أعمال مشروع التوسعة الراسية لمبني المؤسسة •

 .ة التأمين على عمال النقابات غير المنظمةتشكيل لجنة إلعداد آلي •

تشكيل لجنة لتفريغ بيانات حاالت معاشات الوفاة إلى النظام المعد من مدير إدارة  •

 .المراجعة بالمنافع

 :التاليةصدور األوامر اإلدارية  §

 .تشكيل لجنة إلعداد المواصفات والتكلفة التقديرية الخاصة بمناقصة المطبوعات •

إلعداد المواصفات والتكلفة التقديرية الخاصة بمناقصة بناء سور المنطقة تشكيل لجنة  •

 .الحرة بعدن

 .المشاركة من فروع المؤسسة في الدورة التدريبية الخاصة بحسابات العمالء •

 .تشكيل فريق العمل وفريق التنسيق أثناء زيارة الوفد األردني •

 .ت بفرع األمانةتكليف بمراجعة حساب النفقات التأمينية بند التعويضا •

 .تشكيل لجنة إلعداد المواصفات والتكلفة التقديرية الخاصة بطباعة مجلة التأمينات •

 .تكليف بإجراء دورة تدريبية في مجال تأمين إصابات العمل واإلمراض المهنية •

 .تشكيل فريق تنفيذي لإلعداد لتطبيق تأمين إصابات العمل واألمراض المهنية  •
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تجارب بعض الدول في مجال تأمين إصابات العمل واإلمكانات  تكليف بإعداد تقرير عن •

 .الالزمة لتطبيقه 

 .تشكيل لجنة لفتح المظاريف الخاصة بمناقصة سور مبني المنطقة الحرة بعدن •

تشكيل لجنة الستالم األثاث المورد من معرض ارض حمير لألثاث الخاص بفرع  •

 .حضرموت

لبعض فروع  م٢٠٠٩ لسنة) ١(صة رقم تشكيل لجنة لتحليل وتفريغ عطاءات المناق •

 .المؤسسة في مجال استخدام نظام حساب العمالء والمطابقة اآللية 

 .تكليف من المؤسسة وفد بزيارة المؤسسة األردنية  •

 .تشكيل لجنة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمستشفي اليمن الدولي بتعز •

ت الختامية للمؤسسة للعام تشكيل لجنة لحضور اجتماع جلسة لجنة مراجعة الحسابا •

 .بمجلس النواب م٢٠٠٧المالي 

 .تشكيل لجنة لتصنيف األثاث التالف الباصات المرتجعة من عدن وتعز  •

لعام ) ٢(تشكيل لجنة إلعداد الموصفات والتكلفة التقديرية لمناقصة القرطاسية رقم  •

 م ٢٠٠٩

لعام ) ٣(القرطاسية رقم تشكيل لجنة إلعداد الموصفات والتكلفة التقدير لمناقصة  •

 .م ٢٠٠٩

تكليف وفد من المؤسسة لحضور فعاليات الدورة التدريبية في مجال العالقات بدولة  •

 .الكويت الشقيقة

 .تكليف فريق لمتابعة تسوية أوضاع موظفي المؤسسة بالخدمة المدنية •

ة تكليف بعض موظفي الفروع المؤسسة لحضور الدورة التدريبية الخاص بضباط التوعي •

 .التأمينية

 . م٢٠٠٨تشكيل فريق إلعداد وتجهيز كتيب التقرير السنوي لعام  •

 .م ٢٠٠٩لسنة ) ١(تشكيل لجنة لتحليل وتفريغ عطاءات المناقصة رقم  •

 .م٢٠٠٩لسنة ) ١(تشكيل لجنة لفتح المظاريف الخاص بالمناقصة رقم  •

 .م ٢٠٠٩لسنة ) ٣(تشكيل لجنة لتحليل تقييد العطاءات الخاصة بمناقصة رقم  •

 .م ٢٠٠٩لسنة ) ٢(تشكيل لجنة لتحليل تقييد العطاءات الخاصة بمناقصة رقم  •
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 .   تشكيل لجنة تعديل الئحة الحوافز لموظفين المؤسسة •

 .متابعة استكمال إجراءات مساهمة المؤسسة في الشركة اليمنية لتكرير السكر  •

 . تشكيل فريق عمل النجاز األعمال المتراكمة بالمناطق التابعة لفرع األمانة  •

تكليف الموظفين للنزول إلى بعض الفروع لتنفيذ المرحلة األولي من برنامج تدريب  •

 . موظفي التفتيش 

 .  وضع آلية تقسيط وجدولة المديونية على بعض أصحاب األعمال •

لمؤسسة والهيئة العامة للتأمينات بشأن تبادل تشكيل فريق ألعداد آلية تنسيق بين ا •

 . االحتياطيات 

 .       تكليف وفد من المؤسسة لزيارة مؤسسة الضمان االجتماعي األردني  •

 . تشكيل لجنة إلعداد المواصفات والتكلفة التقديرية الخاص بشبكة المعلومات •

 . بوعات اآلليةتشكيل لجنة إلعداد المواصفات والتكلفة التقديرية الخاصة بالمط •

 .  تشكيل لجنة لفتح المظاريف الخاصة بالمناقصة المحدودة بشان المطبوعات اآللية •

 .  تشكيل لجنة لفتح المظاريف المقدمة للمناقصة المحدودة بشان شبكة المعلومات •

تكليف فريق من المؤسسة للمشاركة في المؤتمر االقتصادي االستثماري الذي سيعقد في  •

 .عدن

لسنة  )٤(ة إلعداد جدول الكميات والمواصفات للمناقصة المحدود رقم تشكيل لجن •

 . بشان نظافة مبني المؤسسة م٢٠١٠
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  إدخال ومعاجلة بيانات املشرتكني
  

  رقم المحافظة  الفــــرع  م٢٠٠٨المدخل اليا  م٢٠٠٩المدخل اليا
 رقم تأمیني اشتراكات منشآت رقم تأمیني اشتراكات منشآت
  ١٠  المركز الرئيسي ٢٣ ٠ ٠ ٨ ٤٦ ٠

+ فرع األمانة   ١٣٠٥٢ ١٧٦٦١ ٥٥٥ ٨٢٩٩ ١٢٨٢٤ ٤٦٦
 ١١٠١ المناطق

 ٢١٠١ فرع عدن ٣٤٩٤  ٦١٢٥ ٢٤٢ ٣٣٠١ ٤٨٥٥ ١٩٤
 ١٣٠١ فرع تعز ٢٧٠٨ ٤١٤٤ ١٤٦ ٢٨٤٥ ٥٧٥٠ ١٤٨
 ١٩٠١ فرع الحديدة ١٨٥٢ ١٢٢٧ ٦٥ ٢٢٧٩ ٣٥٥١ ٥٩
 ١٢٠١ حضرموتفرع   ١٩٣٢  ١٨٢٨  ٣٧  ٧٦٢٨  ٣٤٢٦  ٦٦٠
  ١٦٠١  فرع أبين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
  ١٥٠١  فرع آب ٢٣٧ ٩٣ ٠ ١٦٠ ٢٧ ٤
  ٢٢٠١  فرع ذمار  ٤  ٣  ٤  ٥  ٥  ١

  اإلجمـــــالي ٢٣٣٠٢  ٣١٠٨١  ١٠٤٩ ٢٤٥٢٥  ٣٠٤٨٤  ١٥٣٣

  

  إجراء التحديثات يف األنظمة التأمينية أهمها 
  

 .شاشة إدخال بيانات المعاشات بإضافة عدة حقول بحسب طلب فرع األمانة  تحديث - ١

 .إنزال تحديث مضاد الفيروسات من االنترنت - ٢

  .تحديث تقرير المعاشات وإضافة حقول جديدة وترتيبه حسب رقم الربط  - ٣

 . تحديث شاشة إدخال التعويض بحيث يقبل صرف تعويض سابق - ٤

 .إعادة تصحيح بيانات المنشات المدونة أرصدتها سالبة  - ٥

 .إعداد وتصميم نظام خدمة الجمهور - ٦

 .استحدث شاشة جديدة الحتساب التعويضات السابقة  - ٧

 .شاشة ربط الرقم اليدوي للمنشاة مع الرقم اآللي  - ٨

 .ى تعديل البيانات األساسية على مستوى قاعدة البيانات تم تنفيذ مجموعة من القيود عل - ٩

 .تم استحداث جداول لحفظ بيانات االشتراكات التي تحذف -١٠

تم إعداد نموذج طلب شراء مدد خدمة سابقة مع توضيح آلية تعبئة النموذج بالموقع وتم الرفع  -١١

 .لإلدارة االشتراكات لمراجعة النموذج
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 .سنة بحسب الفرع والمنشاة  ٣٥ة تصميم تقرير يوضح المتجاوزين لمد -١٢

 .إعداد سجل للتعويضات بحسب الفرع والفترة  -١٣

 .إعداد تقرير إحصائي بشان المعاشات بحسب نوع المعاش والفرع  -١٤

 .٦٥٠٠٠ إعداد تقرير للمؤمن عليهم المستمرين وأجورهم اقل من -١٥

 .سحب كشوفات المرتبات للفترة الثالثة وإعادة ترتيبها ونسخها إلى سيدي  -١٦

إلى  ٤٣٧٥( ستخراج إحصائية عن عدد حاالت المعاشات التي تم رفعها من المرحلة الثانيةا -١٧

 ).٢٠٠٠٠إلى  ١٠٠٠٠ومن  ١٠٠٠٠

 .م٢٠٠٩سحب كشوفات المعاشات بشكل تراكمي حتى يوليو  -١٨

 .تحويل سجل التعويضات إلى ملف اكسل لفرع األمانة  -١٩

 .المتجاوزين للسن القانوني والمستمرين في توريد االشتراكات  سحب كشوفات -٢٠

 .إعداد شاشة الستعراض تقارير مصاريف الدفن -٢١

 .إعداد تقرير للمنشات البترولية مع حساب متوسط األجر وعدد المؤمن عليهم  -٢٢

 .تحويل بيانات موظفي مدارس صنعاء إلى ملف اكسل ونسختها إلى سيدي  -٢٣

 .له رصيد ولم ينفذ ربطتقرير بالمنشات المدخل  -٢٤

 .تقرير بالمنشات المستمرة مع بيانات أخر ربط -٢٥

 . تقرير خاص بصحيفة االشتراكات لصرف المنفعة -٢٦

 .مستمرين -دخول  -تقرير خاص بإحصائيات أخر ربط خروج  -٢٧

  -:ويضم الموقع عدد من الخدمات  §

  .موالرد على استفساراته خدمة المؤمن عليهم المغتربين بالخارج •

  .المؤسسة وأنشطتها والفعاليات التأمينيةإخبار  •

 .اانجازات وتقارير المؤسسة واستثماراته •

 - استمارة تحديد شريحة الدخل -استمارة طلب االشتراك  -دليل خدمات المؤسسة  •

 .طرق إرسال تلك االستمارات  -استمارات السداد 
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  املوارد البشرية
 

  أهم مؤشرات الموارد البشرية

 عدد املوظفني  •
موظف موزعين على المركز الرئيسي والفروع يشكل الذكور  )٤٤١(بلغ عدد الموظفين في المؤسسة 

  .اإلناث  ) ٨٠( مقابل  ) ٣٦١( منهم ما نسبته 

  

 
  

  املؤهالت العلمية •
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 التأهيل والتدريب •

ولت المؤسسة التأهيل والتدريب لموظفيها جل اهتمامها بما يحقق رفع قدرتهم وكفاءتهم الوظيفية أ

برنامج تدريبي على )٢٤(وبما يعود بالفائدة على المؤسسة والعمل التأميني حيث عقدت المؤسسة

مختلف المجاالت التأمينية واإلدارية والحاسوب واللغة االنجليزية المستويين الخارجي والداخلي في 

 -:موظف  )٢١٢(وخدمة الجمهور شارك فيها عدد

  التدريب اخلارجي: أوال
موظفين في كال من  )١٤(برامج في مجاالت تأمينية شارك فيها  )٥(بلغت عدد البرامج التدريبية 

 ) .الكويت  -ايطاليا  -قبرص -األردن (

  التدريب الداخلي :ثانيا
موظف في المركز ) ١٩٨(برنامج في مجاالت مختلفة استهدفت  )١٩(بلغت عدد البرامج التدريبية 

  .والفروع
 

  

  مكـــــــان التنفيذ  عدد المتدربين  البيــــــــــــان
 

   
   

   
  )( 

   
   

 
   

   
   )( 

  )لمركز الدولي للتنمیةا( 
  ) عدن -تعز -الحدیدة( 
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م٢٠٠٩الدورات التدریبیة المنفذة لعام 
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الحملـة  دشـنت المؤسسـة   ) وضمان المستقبل .. التأمينات االجتماعية أمان الحاضر( تحت شعار

بين نشر الوعي التأميني  إلىوالتي تهدف من خاللها  م ٢٠١٠ – ٢٠٠٩ األولى للتوعية التأمينية
في منشآت القطاع الخـاص  العاملين بين جمهور المختلفة وباألخص المجتمع اليمني  فئات وشرائح

، بهدف شمولهم بالحماية االجتماعيـة   بنظام التأمينات ةمشمولبقية الفئات األخرى الو والمغتربين
الوعي بالقضايا التأمينية المختلفة بين أوساط عموم المجتمع اليمني ،  خلق حالة منباإلضافة إلى 

، وتجـذ يـر   االجتماعيـة  التأمينات نظام التأمينات بصفة خاصة بين المشمولين بمفاهيم  تنمية و
بـين   والجمعيات ، وتنمية الحوار في المجال التأميني الثقافة التأمينية بين المنتسبين إلى النقابات

   . تأصيل الثقافة التأمينية تأصيالً علميا ومنهجياكما تهدف كذلك  إلى مختلف فئات المجتمع 
/ برعاية دولة الـدكتور   ةأقامت المؤسسة حفالً كبيراً لتدشين الحملة األولى للتوعية التأميني ولقد

رئيس الوزراء ،وحضور عدداً من الوزراء والمسئولين وممثلي شركاء العمل  –علي محمد مجور 
فيذ المرحلة ، ومن ثم قامت بتن) إتحاد الغرف التجارية، واالتحاد العام لنقابات عمال اليمن(التأميني 

م والمتمثلة بمرحلة اإلعـداد والتوعيـة   ٢٠٠٩خالل العام  ةاألولى من خطة حملة التوعية التأميني
استخدام أساليب ووسائل ووسائط إعالمية متعـددة  عبر الوسائل اإلعالمية، والتي تم فيها إعداد و
وعية في نفس الوقـت ،  لكافة المستهدفين بحملة التبقصد التنوع لضمان إيصال الرسالة التأمينية 

 -:يمكن تلخيصها باآلتي
التلفزيونية واإلذاعية وبثها في القنـاة   إعداد وإنتاج الفالشات التوعوية .١

، وقـد  .وإذاعة صنعاء وعدن وحضـرموت والحديـدة  ) اليمن(الفضائية 
حصلت المؤسسة على توجيهات رئيس الوزراء بمـنح البـث المجـاني    
لوسائل التوعية وتخصيص الوقت الكافي لها فـي الخارطـة البرامجيـة    

، وقـد  ) موعة، والمرئيـة المقروءة، والمس(للوسائل اإلعالمية المختلفة 
تجاوز عدد الفالشات التلفزيونية التي تم إنتاجها تلفزيونياً وإذاعياً أكثـر  

 . فالشات) ١٠(من
إعداد وطباعة الكتيبات والبروشورات التعريفية وأدلة الخدمات المتنوعة  .٢

 .التي تقدمها المؤسسة
ت وملصـقا / الحائطيـة (تصميم وطباعة الملصقات اإلعالنية المتنوعـة   .٣

والتي تجاوزت عدد أكثر من سبعة أنواع مختلفـة  ) والباصات ياراتالس
 .شاملة للفئات المستهدفة بتنوعها

تصميم وطباعة اللوحات القماشية ونشرها في شوارع أمانة العاصمة قبل  .٤
 ).م٢٠١٠كمرحلة أولى ثم بشكل واسع ومكثف خالل العام(حفل التدشين

لوحة ضـوئية  ) ٦٠٠(قارب من تصميم وطباعة اللوحات الضوئية بما ي .٥
األمانـة ، تعـز ، عـدن،    (وزعت في الشوارع الرئيسية لسبع محافظات

 ).أبحضرموت، الحديدة، ذمار، 
تصميم وطباعة لوحات إسـتندرات إعالنيـة   . ٦ .٦

وتوزيعها على كافة الفروع ليـتم عرضـها فـي    
 .فروع المؤسسة 
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 ةصحيفة رسمية وأهلية لغرض نشر الفالشات التوعوية والثقافة التأميني) ٣٠(يقارب من  التعاقد مع ما .٧
والتي عملت ...) تصاميم إعالنية توعوية/ فالشات إعالنية/ مقابالت/ مقاالت/ حوارات(بمختلف الطرق 

 .م٢٠١٠خالل العام  رم وسوف تستم٢٠٠٩بشكل متواصل حتى نهاية العام 
 .كة يمن موبايل وإرسال رسالة توعوية عبر الجوال لكافة المشتركين بالشراكةالقيام بالتنسيق مع شر  .٨
 .العدد التاسع منها والعاشر ةإصدار المجلة التأميني .٩

وللدور الذي تلعبه الموقع االلكترونية لما تكن المؤسسة بمعزل عنها فقد قامت بإطالق موقعهـا علـى    .١٠
باإلضافة إلى التغطية ألعمال التوعية عبـر    www.gcssye.com:  شبكة االنترنت على الربط التالي

 .موقع الكتروني محلي وعربي) ٢٥(أكثر من 
 .تنفيذ دورة تأهيلية لضباط التوعية التأمينية الذين تم اختيارهم من بين الموظفين في المركز والفروع .١١

 
  اللقاء التشاوري السابع لقيادة العمل التأميني

  
 ٣٠ لقيادات المؤسسة الذي انعقد في الفترة من السابعاللقاء التشاوري  النعقاداإلعداد والتحضير تم 

مختلف جوانب النشاط كما تم تتعلق بوتم خالله مناقشة قضايا  م٢٠٠٩مارس حتى األول من أبريل 

يمثل محطة تقييميه هامة ألعمال وأنشطة وأوضاع  وهو م٢٠٠٨تقييم مستوى تنفيذ الخطة السنوية لعام

المؤسسة وتم الوقوف الجاد أمام المشاكل واألوضاع بمناقشات هادفة لتشخيص األسباب والمسببات 

ضع المعالجات تم وبقدر كبير من الشفافية والوضوح والمصداقية من اجل تحديد المشاكل والمعوقات 

لتي تجسد اإلرادة الجماعية لقيادات المؤسسة وقد اثري اللقاء والحلول في إطار القرارات الجماعية ا

  -: بالعديد من أوراق العمل أهمها

  م٢٠٠٩استعراض الموازنة للعام  •

  م٢٠٠٨تقييم أداء الفروع للعام  •

  مناقشة الصعوبات والحلول •

  رؤية لتطوير عمل التفتيش التأميني •

  التأمين بنظام الشمول •

  ب الجديدةالتغطية التأمينية وفتح المكات •

  م٢٠٠٩خطة المؤسسة لعام  •

  حملة التوعية التأمينية •

  . تحصيل المديونية المتراكمة وما تم تحقيقه في هذا الجانب •

http://www.gcssye.com
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وقد خرج المشاركون في اللقاء بأهم النتائج و التوصيات والقرارات من اجل تجويد وتحسين العمل 

لل التي تعاني منها المؤسسة والعمل التأميني وكذلك العمل على إزالة الصعوبات وتصحيح مكامن الخ

  على تحسين األداء بما يكفل تطوير نظام التأمين االجتماعي وضمان ديمومته واستمراره

 

  العالقات اخلارجية
  

أما بصدد العالقات الخارجية وضمن توسيع أفاق التعاون في مجال التأمينات االجتماعية مع المنظمات  

الدولية  والمؤسسات التأمينية في الدول المختلفة فقد كان للمؤسسة حضوراً متميزا في كافة اللقاءات 

  ) .تالكوي -ايطاليا  -قبرص - األردن (والمؤتمرات ذات العالقة وذلك في كال من

  .وقد تم توقيع اتفاقية في مجال التأمينات بين اليمن وسوريا

 

 
  

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  


