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1- التأمين اإللزامي لصاحب العمل و العاملين لديه
الفئات الخاضعة للتأمين:

جميـــع أصحـــاب األعمـــال فـــي القطـــاع الخـــاص وعلـــى العامليـــن لديهـــم الذيـــن ال يقـــل ســـنهم عـــن )18( ســـنة دون تمييـــز بســـبب . 1
الجنـــس أو الجنســـية.

العاملين اليمنيين في الخارج.. 2
العامليـــن اليمنييـــن فـــي الســـفارات والقنصليـــات األجنبيـــة والمنظمـــات الدوليـــة فـــي اليمـــن غيـــر المشـــمولين بأنظمـــة التأمينـــات . 3

الخاصـــة بتلـــك الجهـــات.
من سبق التأمين عليهم لدى المؤسسة من منشآت القطاع المختلط قبل صدور القانون رقم )13( مكرر لسنة 2013م.. 4
العاملين باألحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. 5
العاملين في المجالس المحلية غير المعينين بوظائف عامة وغير مشمولين بأحكام قانون التقاعد المدني والعسكري. . 6

شروط االشتراك:
ـــتراكًا أي . 1 ـــه )96( اش ـــذي لدي ـــه ال ـــن علي ـــتثناء المؤم ـــًا باس ـــن )60( عام ـــد ع ـــًا وال يزي ـــن )18( عام ـــه ع ـــن علي ـــل المؤم ـــر العام ـــل عم أن ال يق

ـــة. ـــدة اإلعتباري ـــراء الم ـــل أو ش ـــة العم ـــه مواصل ـــق ل ـــنوات فيح )8( س
أن ال يكون خاضعًا ومشمواًل ألحد قوانين صناديق التقاعد األخرى.. 2
أن ال يكون صاحب معاش تقاعدي.. 3
االلتزام بتقديم النماذج التأمينية وسداد كافة االشتراكات في مواعيدها المحددة بالقانون.. 4

األجر الخاضع لالشتراك:
األجـــر األساســـي مضافـــًا إليـــه البـــدالت والعـــاوات التـــي لهـــا صفـــة الديمومـــة واالســـتمرار وال يدخـــل فـــي عنصـــر األجـــر المكافـــآت . 1

التشـــجيعية واألجـــور اإلضافيـــة.
يجب أن ال يقل الحد األدنى لألجور الخاضعة لاشتراكات عن الحد األدنى ألجور العاملين في الجهاز اإلداري للدولة.. 2

نسب االشتراك:
يلتزم  صاحب العمل باستقطاع نسب االشتراك )18 %( من األجر  وموزعة بحسب ما هو مدون في الجدول أدناه.

البيـــــــــــــــــــــــــان النسبة 

حصة صاحب العمل ويؤديها صاحب العمل على العامل.11 %

حصة العامل المؤمن عليه و يستقطعها صاحب العمل من أجر العامل.7 %

قيد و تسجيل صاحب العمل والعاملين لديه:
- يلتزم صاحب العمل باستكمال إجراءات القيد و التسجيل خال أسبوعين من تاريخ بدء مزاولة النشاط وفقًا لإلجراءات التالية:

 أ-   شراء النماذج التأمينية من فرع المؤسسة.
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 ب-   تدوين كافة بيانات المنشأة وصاحب العمل والعاملين لديه على النماذج التالية:

الوثائق المرفقةالقيمةالنموذج

صورة   السجل التجاري أو رخصة مزاولة النشاط أو القرار الوزاري  ساري مجانًا 1( نموذج )1( طلب تسجيل منشأة.
المفعول... الخ 2400( نموذج )2( كروت التوقيعات.

31500( نموذج )3( إخطار بالتحاق عامل )دفتر(
صورة من وثيقة أثبات الشخصية ) البطاقة الشخصية - البطاقة ( 1)

العائلية -  جواز السفر -  شهادة المياد( مختومة بختم صاحب العمل.
(2 )4X6 صورتين شخصية

4( نموذج )4( إخطار بانتهاء خدمة عامل أو 
بدون1500حصوله على إجازة بدون راتب )دفتر(

5( نموذج )7 أ( حركة الدخول والخروج 
نماذج رقم )3( التحاق عامل - نماذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة عامل.1500للمؤمن عليهم )دفتر(

6( نموذج )5( البيان المفصل ألجور المؤمن 
بدون1500عليهم )دفتر(

بدون71500( نموذج )6( أذن السداد الشهري )دفتر(

ـــا  ـــأة وإحضاره ـــمي للمنش ـــم الرس ـــا بالخت ـــل وختمه ـــام العام ـــع وإبه ـــل وتوقي ـــب العم ـــل صاح ـــن قب ـــة م ـــاذج التأميني ـــى النم ـــع عل  ج-  التوقي
ـــة. ـــرع المؤسس لف

 د- سداد االشتراكات على أساس األجور الحقيقية بصفة شهرية.
 هـ- في حالة التحاق عامل سبق التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر عليه إباغ صاحب العمل الجديد برقمه التأميني.

سداد االشتراكات:
تستحق االشتراكات التأمينية عن صاحب العمل والعاملين لديه من تاريخ االلتحاق بالعمل.  . 1
يلتـــزم صاحـــب العمـــل بســـداد االشـــتراكات إلـــى فـــرع المؤسســـة خـــال )15( يومـــًا مـــن الشـــهر التالـــي لشـــهر االســـتحقاق وبصفـــة . 2

شـــهرية.
ـــر عـــن ســـداد . 3 ـــة التأخي ـــي حال ـــع 4 % مـــن قيمـــة االشـــتراكات المســـتحقة عـــن كل شـــهر أو جـــزء مـــن الشـــهر ف ـــر بواق تفـــرض غرامـــة تأخي

ـــد المحـــددة و بمـــا ال يتجـــاوز قيمـــة االشـــتراكات المســـتحقة.  ـــي المواعي االشـــتراكات ف
ـــم . 4 ـــل ل ـــب عم ـــى كل صاح ـــبق عل ـــار مس ـــذار أو إخط ـــة دون إن ـــل المخالف ـــغ مح ـــة المبال ـــن قيم ـــادل 10 % م ـــًا بمايع ـــًا إضافي ـــرض مبلغ يف

ـــة. ـــاق الحقيقي ـــخ االلتح ـــور  أو تواري ـــاس األج ـــى أس ـــتراكات عل ـــدد االش ـــم يس ـــه أو ل ـــض عمال ـــن كل أو بع ـــتراك ع ـــم باالش يق

التزامات صاحب العمل:
يلتزم صاحب العمل باستكمال إجراءات قيد وتسجيل جميع العاملين لديه على أساس تواريخ االلتحاق واألجور الحقيقية.. 1
ـــخ انتهـــاء . 2 ـــى تاري ـــه وحت ـــه بالعمـــل لدي ـــخ التحـــاق المؤمـــن علي ـــارًا مـــن تاري ـــه اعتب ـــه وحصـــة المؤمـــن علي ـــى صاحـــب العمـــل أداء حصت عل

ـــة شـــهرية. ـــه وبصف خدمت
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ـــي . 3 ـــتحقاق، وف ـــهر االس ـــي لش ـــهر التال ـــن الش ـــًا م ـــا )15( يوم ـــدة أقصاه ـــال م ـــة خ ـــرع المؤسس ـــة لف ـــاذج التأميني ـــار النم ـــزام بإحض االلت
ـــي :  ـــو اآلت ـــى النح ـــر عل ـــهر تأخي ـــن كل ش ـــة ع ـــة مالي ـــرض غرام ـــر تف ـــة التأخي حال

)0,5 %( من االشتراك الشهري عن كل شهر تأخر فيه عن تقديم النماذج الشهرية.أ. 
)10 %( مـــن االشـــتراك الشـــهري وذلـــك عـــن كل شـــهر تأخـــر فيـــه عـــن تقديـــم نمـــوذج الخـــروج للمؤمـــن عليـــه الـــذي أنتهـــت خدمتـــه ب. 

ـــه. لدي
ـــليمها . 4 ـــة وتس ـــرع المؤسس ـــن ف ـــه( م ـــن لدي ـــم )العاملي ـــن عليه ـــة للمؤم ـــق التأميني ـــدار البطائ ـــب إص ـــدم بطل ـــل التق ـــب العم ـــى صاح عل

ـــم. له
فتـــح ملـــف تأمينـــي لـــكل عامـــل لديـــه يحفـــظ فيـــه نســـخة مـــن نمـــوذج )3( التحـــاق عامـــل ونمـــوذج )4( انتهـــاء خدمـــة عامـــل وصـــورة مـــن . 5

ـــن  ـــتحقاق المؤم ـــد اس ـــة عن ـــرع المؤسس ـــى ف ـــليمه إل ـــم تس ـــأن، ويت ـــذا الش ـــات به ـــة المخاطب ـــروج وكاف ـــول والخ ـــة الدخ ـــوذج )7أ( لحرك نم
ـــة. ـــه للمنفعـــة التأميني علي

ـــم . 6 ـــي يت ـــرات الت ـــة والمذك ـــاذج التأميني ـــي النم ـــال( ف ـــم )العم ـــن عليه ـــة للمؤم ـــة واآللي ـــام اليدوي ـــأة واألرق ـــجيل المنش ـــام تس ـــن أرق تدوي
ـــة. ـــروع المؤسس ـــليمها لف ـــا وتس تحريره

ـــذي . 7 ـــاط ال ـــوع النش ـــى ن ـــرأ عل ـــر يط ـــدوث أي تغيي ـــخ ح ـــن تاري ـــبوعين م ـــال أس ـــميًا خ ـــة رس ـــرع  المؤسس ـــعار ف ـــل إش ـــب العم ـــى صاح عل
ـــدى المؤسســـة أو فـــي  ـــه و المحفـــوظ ل ـــن لدي ـــوان أو فـــي نمـــوذج التوقيعـــات للمختصي ـــر فـــي العن ـــي، أو أي تغيي ـــه أو شـــكله القانون يزاول

ـــه.  ـــي تقديم ـــر ف ـــعار أو التأخي ـــدم اإلش ـــى ع ـــب عل ـــي تترت ـــج الت ـــن النتائ ـــئواًل ع ـــون مس ـــتبدالها، ويك ـــام أو اس ـــدان األخت ـــة فق حال
ـــه أو جـــزء منهـــا لمقـــاول وجـــب عليـــه إخطـــار المؤسســـة بإســـم المقـــاول و عنوانـــه قبـــل تاريـــخ البـــدء فـــي . 8 إذا عهـــد صاحـــب العمـــل بأعمال

ـــن  ـــة ع ـــؤولية تضامني ـــؤولون مس ـــر مس ـــي آخ ـــاول فرع ـــي و أي مق ـــاول األصل ـــل والمق ـــب العم ـــر صاح ـــل و يعتب ـــى األق ـــبوع عل ـــل بأس العم
ـــون. ـــررة بمقتضـــى أحـــكام القان ـــات المق ـــاء بااللتزام الوف

ـــًا ألحـــكام . 9 ـــى معاشـــات طبق ـــون عل ـــه أحـــد أصحـــاب المعاشـــات أو المســـتحقين عنهـــم ممـــن يحصل ـــذي يعمـــل لدي ـــى صاحـــب العمـــل ال عل
ـــه.  ـــل لدي ـــه بالعم ـــخ التحاق ـــن تاري ـــهرين م ـــال ش ـــره خ ـــدار أج ـــه ومق ـــخ التحاق ـــمه وتاري ـــة بإس ـــر المؤسس ـــون أن يخط القان

ـــة . 10 ـــر المحاســـبية اليدوي ـــات والســـجات والدفات ـــة البيان ـــى كاف ـــاون و تســـهيل مهمـــة مفتشـــي المؤسســـة والســـماح لهـــم باإلطـــاع عل التع
ـــة.  ـــات والوثائـــق المطلوب ـــى كافـــة البيان ـــه والحصـــول عل ـــة المتعلقـــة بالعامليـــن لدي و اآللي

2- إصدار بطاقة اشتراك صاحب عمل بالتأمين
منشآت أصحاب األعمال المشتركين ألول مرة:

تقدم المنشأة بطلب إصدار بطاقة االشتراك.. 1
قيد و تسجيل المنشأة وفق الشروط واإلجراءات الموضحة في تأمين عاملين لدى صاحب عمل.. 2
تقديم النماذج التأمينية وسداد االشتراكات.. 3

تجديد البطاقة التأمينية لمنشآت أصحاب األعمال:
تقديم طلب تجديد بطاقة االشتراك.. 1
تقديم النماذج وسداد المستحقات التأمينية للمؤسسة حتى تاريخ إصدار البطاقة.. 2
عدم ظهور أي مخالفات.. 3
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3- التأمين االختياري للمشتغلين لحسابهم  ومن في حكمهم
الفئات المستفيدة:

المشتغلين لحسابهم الذين ليس لديهم عمال ويزاولون نشاط تجاري أو خدمي أو سياحي أو صناعي أو صحي أو غيرها .. 1
ـــة . 2 ـــات مهني ـــات أو جمعي ـــي نقاب ـــن ف ـــخاص أو منظمي ـــة كأش ـــرة المختلف ـــن الح ـــي المه ـــون ف ـــراد العامل ـــم األف ـــرة :- ه ـــن الح ذوي المه

ـــف  ـــي مختل ـــون ف ـــة - المهندس ـــن الطبي ـــي المه ـــون ف ـــن - العامل ـــارون القانونيي ـــون - المستش ـــن - المحام ـــبين القانونيي ـــل ) المحاس مث
ـــاب  ـــن – الكت ـــن – الرســـامين التشـــكيليين – الخطاطي ـــاء والفناني ـــن – األدب ـــة– المترجمـــون القانوني ـــال الهندســـة - المهـــن التعليمي أعم

ـــخ (. ـــن ...ال – الصحفيي
الحرفيون:- هم أصحاب الحرف المختلفة كالسمكرة وأعمال الكهرباء والنجارة واللحام وإصاح األجهزة المختلفة وغيرها.. 3
المرشدون السياحيون :- هم األفراد العاملين في مجال النشاط السياحي ويقومون بخدمات اإلرشاد السياحي.. 4
عمال الشحن.. 5
البحارة والصيادين عدا من يشتغلون في شركات الصيد.. 6
العاملين المؤقتين في الزراعة والرعي، عدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة.. 7
خدم المنازل ومن في حكمهم.. 8
العمال العرضيون والموسميين.. 9

شروط االشتراك:
ـــات . 1 ـــؤدون خدم ـــن ي ـــم مم ـــون وغيره ـــات أو الحرفي ـــال الخدم ـــي مج ـــون ف ـــًا أو يعمل ـــًا أو صناعي ـــاطًا تجاري ـــون نش ـــن يزاول ـــوا مم أن يكون

ـــرة. ـــن ح ـــون مه ـــهم أو يمارس ـــاب أنفس لحس
أن ال يقل سن العامل المؤمن عليه عن )18( عامًا وال يتجاوز )60( عامًا.. 2
أن ال يكون خاضعًا ألحد قوانين صناديق التقاعد و التأمينات األخرى.. 3
أن ال يكون صاحب معاش طبقًا ألحكام قانون التأمينات أو أي قانون آخر للتقاعد.. 4
التقدم بطلب االشتراك في التأمين.. 5
استمرار المؤمن عليه في سداد اإلشتراكات.. 6

األجر الخاضع لالشتراك:
يلتـــزم المؤمـــن عليـــه بدفـــع اشـــتراكات شـــهرية بنســـبة )%18( مـــن شـــريحة األجـــر الشـــهري التـــي يختارهـــا والمبينـــة فـــي الجـــدول . 1

أدنـــاه.

االشتراكات الشهري شريحة األجر الرقماالشتراكات الشهري شريحة األجر  الرقم

140,000 7,200 580,000 14,400 
250,000 9,000 690,000 16,200 
360,000 10,800 7100,000 18,000 
470,000 12,600 8120,000 21,600 
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االشتراكات الشهري شريحة األجر الرقماالشتراكات الشهري شريحة األجر  الرقم

9140,000 25,200 17300,000 54,000 
10160,000 28,800 18330,000 59,400 
11180,000 32,400 19370,000 66,600 
12200,000 36,000 20400,000 72,000 
13220,000 39,600 21440,000 79,200 
14240,000 43,200 22490,000 88,200 
15260,000 46,800 23540,000 97,200 
16280,000 50,400 24600,000 108,000 

يشترط أن ال تقل شريحة األجر  التي يختارها عن أدنى شريحة وال تزيد عن أعلى شريحة في الجدول أعاه.. 2
يشترط أن أال تقل قيمة شريحة األجر التي يختارها عن قيمة أجر اشتراكه األخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.. 3

إجراءات االشتراك في التأمين:
التقدم بطلب االشتراك إلى  فرع المؤسسة .. 1
تعبئة وتقديم النماذج التأمينية من واقع الوثائق المرفقة وفقًا للجدول أدناه.. 2

الوثائق المرفقةالقيمةالنموذج

1( نموذج رقم ) 1 ( طلب التسجيل.

مجانًا 

صورة السجل التجاري أو رخصة مزاولة النشاط أو غيرها من المستندات.

2( نموذج رقم ) 3 ( إخطار التحاق مؤمن 
عليه بالتأمين

 صورة من وثيقة أثبات الشخصية ) البطاقة الشخصية - البطاقة ( 1)
العائلية -  جواز السفر -  شهادة المياد(.

(2 )4X6 صورتين شخصية 
3( نموذج رقم ) 5 / ب( اختيار شريحة األجر 

ألول مرة.
4( نموذج رقم ) 5 / ج ( طلب تعديل شريحة 

األجر.
5( نموذج رقم ) 2 / ب ( إذن سداد 

اإلشتراكات.
6( نموذج رقم ) 4 ( إخطار بإنتهاء خدمة 

مؤمن عليه.
7( نموذج  رقم ) 3 / ب ( قرار ربط 

اإلشتراكات.

سداد االشتراكات التأمينية.. 3
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إجراءات تعديل شريحة األجر:
- يجوز للمؤمن عليه تعديل شريحة األجر التـي تسدد بموجبها االشتراكات إلى الشريحة األعلى أو األدنى وفقًا للشروط التالية:  

التقدم بطلب تعديل الشريحة عبر فروع المؤسسة، وتعبئة نموذج  رقم ) 5 / ج ( طلب تعديل شريحة األجر.. 1
مرور سنتين على سداد االشتراكات بشريحة األجر السابقة.. 2
تعديل شريحة األجر  إلى الشريحة  األعلى مباشرة أو الشريحة األدنى.. 3
تعديل الشريحة ابتداء من شهر يناير.. 4
سداد االشتراكات على أساس شريحة األجر التـي تم تعديلها.. 5
ـــد . 6 ـــي الح ـــادة ف ـــبة الزي ـــس نس ـــى بنف ـــر األدن ـــريحة األج ـــل ش ـــم تعدي ـــة يت ـــاز اإلداري للدول ـــي الجه ـــور ف ـــى لألج ـــد األدن ـــادة الح ـــد زي عن

ـــة. ـــاز اإلداري للدول ـــي الجه ـــور ف ـــى لألج األدن

مواعيد سداد االشتراكات:
يلتـــزم المؤمـــن عليـــه  بدفـــع االشـــتراكات بنســـبة 18 % مـــن شـــريحة األجـــر فـــي اليـــوم األول مـــن شـــهر االســـتحقاق و بحـــد أقصـــى . 1

خمســـة عشـــر يومـــًا األولـــى مـــن الشـــهر التالـــي لشـــهر االســـتحقاق.
يجوز للمؤمن عليه سداد االشتراكات مقدمًا كل ثاثة أو ستة أشهر أو سنويًا.. 2
تفـــرض غرامـــة تأخيـــر بواقـــع 4 % مـــن قيمـــة االشـــتراكات المســـتحقة فـــي حالـــة التأخيـــر عـــن ســـداد االشـــتراكات فـــي المواعيـــد المحـــددة . 3

و بمـــا ال يتجـــاوز قيمـــة االشـــتراكات المســـتحقة. 

إيقاف االشتراكات:
يحق للمشترك التوقف عن االشتراك في أي وقت بموجب تقديم طلب على النموذج رقم )4( تأمينات. . 1
إذا توقـــف المشـــترك عـــن تســـديد االشـــتراكات المســـتحقة مـــدة ســـتة أشـــهر متتاليـــة دون إشـــعار فـــرع المؤسســـة المختـــص يعتبـــر . 2

ـــًا. ـــن متوقف ـــي التأمي ـــتراكه ف اش

استئناف االشتراك بعد فترة التوقف:
يحق للمؤمن عليه المشترك في هذا التأمين استئناف االشتراك على نموذج رقم )3( تأمينات من تاريخ تقديم الطلب.. 1
ـــل . 2 ـــخ التوقـــف ويســـتمر فـــي هـــذه الشـــريحة ســـنتين قب ـــى أساســـها فـــي تاري ـــي كان مشـــتركًا عل ـــم االشـــتراك بنفـــس شـــريحة األجـــر الت يت

ـــى. ـــى الشـــريحة األعل ـــال إل االنتق
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4- التأمــين اإللزامي على العاملين اليمنيين بالخارج
الفئات المستفيدة:

- يسري القانون على جميع العاملين اليمنيين بالخارج المحتفظين بالجنسية اليمنية.

شروط االشتراك:
أن يكون يمنيًا ويحمل جواز سفر أو أي وثيقة رسمية أخرى سارية المفعول.. 1
أن ال يقل سن المؤمن عليه عن )18( عامًا وال يتجاوز )60( عامًا.. 2
أن ال يكون خاضعًا ألحد قوانين صناديق التقاعد و التأمينات األخرى.. 3
أن ال يكون صاحب معاش طبقا ألحكام قانون التأمينات أو أي قانون أخر للتقاعد.. 4
التقدم بطلب االشتراك في التأمين.. 5
استمرار المؤمن عليه في سداد  اإلشتراكات.. 6

األجر الخاضع لالشتراك:
يلتـــزم المؤمـــن عليـــه بدفـــع اشـــتراكات شـــهرية بنســـبة )18 %( مـــن شـــريحة األجـــر الشـــهري التـــي يختارهـــا والمبينـــة فـــي الجـــدول . 1

ـــاه. أدن

االشتراكات الشهري شريحة األجر الرقماالشتراكات الشهري شريحة األجر  الرقم

140,000 7,200 13220,000 39,600 
250,000 9,000 14240,000 43,200 
360,000 10,800 15260,000 46,800 
470,000 12,600 16280,000 50,400 
580,000 14,400 17300,000 54,000 
690,000 16,200 18330,000 59,400 
7100,000 18,000 19370,000 66,600 
8120,000 21,600 20400,000 72,000 
9140,000 25,200 21440,000 79,200 

10160,000 28,800 22490,000 88,200 
11180,000 32,400 23540,000 97,200 
12200,000 36,000 24600,000 108,000 

يشترط أن ال تقل شريحة األجر  التي يختارها عن أدنى شريحة وال تزيد عن أعلى شريحة في الجدول أعاه.. 2
يشترط أن أال تقل قيمة شريحة األجر التي يختارها عن قيمة أجر اشتراكه األخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.. 3
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إجراءات االشتراك في التأمين:
التقدم بطلب االشتراك في التأمين عبر المركز الرئيسي أو فرع المؤسسة أو البريد االلكتروني للعاملين بالخارج. 1

abroad@gcss.ye         
ـــاق صـــورة مـــن جـــواز الســـفر ســـاري . 2 ـــن بالخـــارج وإرف ـــن اليمنيي ـــى العاملي ـــن عل ـــي التأمي ـــب االشـــتراك ف ـــات( طل ـــة نمـــوذج )22. تأمين تعبئ

ـــاق ثـــاث صـــور شـــخصية 4× 6. المفعـــول و أي وثيقـــة رســـمية أخـــرى تقـــوم مقامـــه و إرف
3 .abroad@gcss.ye إرسال النموذج وجواز السفر والصور عبر البريد االلكتروني للعاملين بالخارج
سداد االشتراكات الشهرية داخليًا عبر أي شخص يراه المؤمن عليه إلى حساب المركز الرئيسي )صنعاء(.. 4

إجراءات تعديل شريحة األجر:
- يجوز للمؤمن عليه تعديل شريحة األجر التـي تسدد بموجبها االشتراكات  إلى الشريحة األعلى أو األدنى وفقا للشروط التالية:  

طلـــب تعديـــل الشـــريحة عبـــر المركـــز الرئيســـي أو فـــرع المؤسســـة أو البريـــد االلكترونـــي abroad@gcss.ye ، وتعبئـــة نمـــوذج  . 1
رقـــم )22 / أ ( تأمينـــات طلـــب تعديـــل شـــريحة األجـــر و  إرســـاله عبـــر البريـــد االلكترونـــي.

مرور سنتين على سداد االشتراكات بشريحة األجر السابقة.. 2
تعديل شريحة األجر  إلى الشريحة األعلى مباشرة أو الشريحة األدنى.. 3
تعديل الشريحة ابتداء من شهر يناير و سداد االشتراكات على أساس شريحة األجر التـي تم تعديلها.. 4
ـــد . 5 ـــي الح ـــادة ف ـــبة الزي ـــس نس ـــى بنف ـــر األدن ـــريحة األج ـــل ش ـــم تعدي ـــة يت ـــاز اإلداري للدول ـــي الجه ـــور ف ـــى لألج ـــد األدن ـــادة الح ـــد زي عن

ـــة. ـــاز اإلداري للدول ـــي الجه ـــور ف ـــى لألج األدن

مواعيد سداد االشتراكات:
ـــوم األول مـــن شـــهر االســـتحقاق و بحـــد أقصـــى )15(  . 1 ـــي الي ـــع االشـــتراكات بنســـبة 18 % مـــن شـــريحة األجـــر ف ـــه  بدف ـــزم المؤمـــن علي يلت

ـــي لشـــهر االســـتحقاق. ـــى مـــن الشـــهر التال ـــًا األول يوم
يحق للمؤمن عليه سداد االشتراكات مقدمًا كل ثاثة أو ستة أشهر أو سنويًا.. 2
سداد االشتراكات الشهرية داخليًا عبر أي شخص يراه المؤمن عليه إلى حساب المركز الرئيسي )صنعاء(. . 3
تفـــرض غرامـــة تأخيـــر بواقـــع 4 % مـــن قيمـــة االشـــتراكات المســـتحقة فـــي حالـــة التأخيـــر عـــن ســـداد االشـــتراكات فـــي المواعيـــد المحـــددة . 4

و بمـــا ال يتجـــاوز قيمـــة االشـــتراكات المســـتحقة. 

إيقاف االشتراكات:
ـــي . 1 ـــز الرئيس ـــر المرك ـــات عب ـــم )4( تأمين ـــوذج رق ـــى النم ـــب عل ـــم طل ـــب تقدي ـــت بموج ـــي أي وق ـــتراك ف ـــن االش ـــف ع ـــترك التوق ـــق للمش يح

 abroad@gcss.ye ـــة ـــي للمؤسس ـــد االلكترون ـــة أو البري للمؤسس
إذا توقـــف المشـــترك عـــن تســـديد االشـــتراكات المســـتحقة مـــدة ســـتة أشـــهر متتاليـــة دون إشـــعار المؤسســـة يعتبـــر اشـــتراكه فـــي . 2

التأميـــن متوقفـــًا.
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استئناف االشتراك بعد فترة التوقف:
يحق للمؤمن عليه المشترك في هذا التأمين استئناف االشتراك على نموذج رقم )22( تأمينات من تاريخ تقديم الطلب.. 1
ـــل . 2 ـــخ اإليقـــاف ويســـتمر فـــي هـــذه الشـــريحة ســـنتين قب ـــى أساســـها فـــي تاري ـــي كان مشـــتركًا عل ـــم االشـــتراك بنفـــس شـــريحة األجـــر الت يت

ـــى. ـــى الشـــريحة األعل االنتقـــال إل

5- التأمين االختياري
الفئات المستفيدة:

يحـــق للمؤمـــن عليـــه االشـــتراك فـــي هـــذا التأميـــن لمـــن ســـبق لـــه االشـــتراك فـــي تأميـــن عامليـــن لـــدى صاحـــب عمـــل أو المشـــتغلين 
لحســـابهم أو العامليـــن بالخـــارج لمـــدة ثاثـــة ســـنوات فأكثـــر.

شروط االشتراك:
أن يكون لديه اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة ثاثة سنوات فأكثر.. 1
أن ال يقل سن المؤمن عليه عن )18( عامًا وال يتجاوز )60( عامًا.. 2
أن ال يكون خاضعًا ألحد قوانين صناديق التقاعد و التأمينات األخرى.. 3
أن ال يكون صاحب معاش طبقا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية أو أي قانون أخر للتقاعد.. 4
التقدم بطلب االشتراك في التأمين.. 5
استمرار المؤمن عليه في سداد اإلشتراكات.. 6

األجر الخاضع لالشتراك:
يلتـــزم المؤمـــن عليـــه بدفـــع اشـــتراكات شـــهرية بنســـبة )18 %( مـــن شـــريحة األجـــر الشـــهري التـــي يختارهـــا والمبينـــة فـــي الجـــدول . 1

ـــاه. أدن

االشتراكات الشهري شريحة األجر الرقماالشتراكات الشهري شريحة األجر  الرقم

140,000 7,200 13220,000 39,600 
250,000 9,000 14240,000 43,200 
360,000 10,800 15260,000 46,800 
470,000 12,600 16280,000 50,400 
580,000 14,400 17300,000 54,000 
690,000 16,200 18330,000 59,400 
7100,000 18,000 19370,000 66,600 
8120,000 21,600 20400,000 72,000 
9140,000 25,200 21440,000 79,200 
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االشتراكات الشهري شريحة األجر الرقماالشتراكات الشهري شريحة األجر  الرقم

10160,000 28,800 22490,000 88,200 
11180,000 32,400 23540,000 97,200 
12200,000 36,000 24600,000 108,000 

يشترط أن ال تقل شريحة األجر التي يختارها عن أدنى شريحة وال تزيد عن أعلى شريحة في الجدول أعاه.. 2
يشترط أن أال تقل قيمة شريحة األجر التي يختارها عن قيمة أجر اشتراكه األخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.. 3

إجراءات االشتراك في التأمين:
التقدم بطلب االشتراك إلى فرع المؤسسة .. 1
تعبئة وتقديم النماذج التأمينية من واقع الوثائق المرفقة وفقا للجدول أدناه.. 2

الوثائق المرفقةالقيمةالنموذج

1( نموذج رقم ) 3 ( إخطار التحاق مؤمن 
عليه بالتأمين

مجانًا

 صورة من وثيقة أثبات الشخصية ) البطاقة الشخصية - البطاقة ( 1)
العائلية -  جواز السفر -  شهادة المياد(.

(2 )4X6 صورتين شخصية 
2( نموذج رقم ) 5 / ب( اختيار شريحة األجر 

ألول مرة.
3( نموذج رقم ) 5 / ج ( طلب تعديل شريحة 

األجر.
4( نموذج رقم ) 2 / ب ( إذن سداد 

اإلشتراكات.
5( نموذج رقم ) 4 ( إخطار بإنتهاء خدمة 

مؤمن عليه.
6( نموذج  رقم ) 3 / ب ( قرار ربط 

اإلشتراكات.
سداد االشتراكات التأمينية.. 3

إجراءات تعديل شريحة األجر:
- يجوز للمؤمن عليه تعديل شريحة األجر التـي تسدد بموجبها االشتراكات إلى الشريحة األعلى أو األدنى وفقا للشروط التالية:  

التقدم بطلب تعديل الشريحة عبر فروع المؤسسة، وتعبئة نموذج  رقم ) 5 / ج ( طلب تعديل شريحة األجر.. 1
مرور سنتين على سداد االشتراكات بشريحة األجر السابقة.. 2
تعديل شريحة األجر إلى الشريحة األعلى مباشرة أو الشريحة األدنى.. 3
تعديل الشريحة ابتداء من شهر يناير.. 4
سداد االشتراكات على أساس شريحة األجر التـي تم تعديلها.. 5
ـــد . 6 ـــي الح ـــادة ف ـــبة الزي ـــس نس ـــى بنف ـــر األدن ـــريحة األج ـــل ش ـــم تعدي ـــة يت ـــاز اإلداري للدول ـــي الجه ـــور ف ـــى لألج ـــد األدن ـــادة الح ـــد زي عن

ـــة. ـــاز اإلداري للدول ـــي الجه ـــور ف ـــى لألج األدن



المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية دليل االشتراكات التأمينية

01-450482 - 8001001
www.gcss.ye

13

مواعيد سداد االشتراكات:
ـــوم األول مـــن شـــهر االســـتحقاق و بحـــد أقصـــى )15( . 1 ـــي الي ـــع االشـــتراكات بنســـبة 18 % مـــن شـــريحة األجـــر ف ـــه  بدف ـــزم المؤمـــن علي يلت

ـــي لشـــهر االســـتحقاق. ـــى مـــن الشـــهر التال ـــًا األول يوم
يجوز للمؤمن عليه سداد االشتراكات مقدمًا كل ثاثة أو ستة أشهر أو سنويًا.. 2
تفـــرض غرامـــة تأخيـــر بواقـــع 4 % مـــن قيمـــة االشـــتراكات المســـتحقة فـــي حالـــة التأخيـــر عـــن ســـداد االشـــتراكات فـــي المواعيـــد المحـــددة . 3

و بمـــا ال يتجـــاوز قيمـــة االشـــتراكات المســـتحقة. 

6- تبادل االحتياطيات بين الصناديق التأمينية
تبادل االحتياطي من الصناديق التأمينية األخرى إلى المؤسسة:

- يحـــق للمؤمـــن عليهـــم المشـــتركين بالمؤسســـة )الصنـــدوق األخيـــر( ولديهـــم خدمـــة ســـابقة فـــي )الصنـــدوق األول( الهيئـــة العامـــة للتأمينـــات 
أو الدفـــاع  أو الداخليـــة واألمـــن ضـــم مـــدة اشـــتراكاتهم مـــن تلـــك الصناديـــق إلـــى المؤسســـة فـــي حالـــة توفـــر الشـــروط التاليـــة :

ثبوت انتهاء عاقة المؤمن عليه بالصندوق األول.. 1
ـــروج . 2 ـــخ الخ ـــل تاري ـــدوق األول قب ـــن الصن ـــروج م ـــخ الخ ـــون تاري ـــترط أن يك ـــات ويش ـــة للتأمين ـــة العام ـــي المؤسس ـــن ف ـــتراك بالتأمي االش

ـــة. ـــدوق المؤسس ـــن صن م
عدم توفر شروط استحقاق المعاش أو صرف المعاش من الصندوق األول.. 3
أن تكون مدة الخدمة المحولة مثبته و مسدد عنها االشتراكات التأمينية الى الصندوق األول.. 4
ـــي . 5 ـــًا أو ازدواج تأمين ـــًا أو تعويض ـــة أو معاش ـــة الخدم ـــأة نهاي ـــا مكاف ـــرف عنه ـــبق الص ـــد س ـــا ق ـــا وتحويله ـــراد ضمه ـــدة الم ـــون الم أن ال تك

ـــدوق األول. ـــن الصن ـــرى م ـــتحقات أخ أو مس
تحويل حصيلة االشتراكات إلى الصندوق األخير  دفعة واحدة مع الفائدة من الصندوق األول.. 6

تبادل االحتياطي من المؤسسة إلى الصناديق التأمينية األخرى:
ـــة   ـــة أو عســـكرية أو أمني ـــة مدني ـــدوق األول( والتحـــق بالعمـــل فـــي وظيف ـــي المؤسســـة )الصن ـــه االشـــتراك ف ـــذي ســـبق ل ـــه ال يحـــق للمؤمـــن علي
ضـــم مـــدة اشـــتراكاتهم مـــن المؤسســـة إلـــى تلـــك الصناديـــق شـــريطة االســـتمرار بالعمـــل واســـتقطاع أقســـاط التقاعـــد إلـــى الصنـــدوق 

ـــة. ـــدوق المؤسس ـــى صن ـــاص إل ـــاع الخ ـــي القط ـــه ف ـــرة عمل ـــن فت ـــة ع ـــتراكات التأميني ـــد االش ـــوت توري ـــر وثب األخي

بطاقة اشتراك المؤمن عليه بالتأمين
- يحـــق للمؤمـــن عليـــه المشـــترك فـــي تأميـــن الشـــيخوخة و العجـــز والوفـــاة الحصـــول علـــى البطاقـــة التأمينيـــة عنـــد طلبـــه ذلـــك و تمنـــح 

مجانـــًا ألول مـــرة.
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شراء مدة اعتبارية سابقة بالمعامل االكتواري لزيادة مدة االشتراك:
ـــدء . 1 ـــابقة لب ـــدة س ـــراء م ـــب ش ـــدم بطل ـــًا التق ـــن )60( عام ـــوغ س ـــل بل ـــن قب ـــواع التأمي ـــن أن ـــوع م ـــأي ن ـــترك ب ـــه المش ـــن علي ـــوز للمؤم يج

ـــي ـــد االلكترون ـــة أو البري ـــروع المؤسس ـــد ف ـــي أوأح ـــز الرئيس ـــر المرك ـــواري( عب ـــر )االكت ـــل العم ـــتراك بمعام االش
abroad@gcss.ye         

تحسب تكلفة شراء المدة السابقة شريطة أن التقل عن سنة والتزيد عن خمس سنوات على اساس اآلتي:. 2
              التكلفة = شريحة األجر عند طلب الشراء × معامل العمر × عدد األشهر المراد شراؤها.

تحديد معامل العمر )االكتواري( من الجدول أدناه.. 3

المعاملالعمرالرقمالمعاملالعمرالرقم
1200,3120390,39
2210,3121400,40
3220,3222410,40
4230,3223420,40
5240,3324430,41
6250,3325440,41
7260,3426450,42
8270,3427460,42
9280,3528470,43

10290,3529480,43
11300,3530490,44
12310,3631500,44
13320,3632510,45
14330,3733520,45
15340,3734530,45
16350,3735540,46
17360,3836550,46
18370,3837560,47
19380,3938570,47

سداد اشتراكات تكلفة شراء المدة السابقة دفعة واحدة أو بالتقسيط بحسب ما تحدده المؤسسة.. 4
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