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التأمين ىلع أصحاب االعمال و العاملين لديهم )إلزامي(.

الشــروطالفئات الخاضعة واملستهدفة

يف  األعمـــال  أصحـــاب  جميـــع   )1
القطـــاع الخـــاص وىلع العامليـــن 
يقـــل ســـنهم  ال  الذيـــن  لديهـــم 
عـــن )18( عـــام دون تمييـــز بســـبب 

الجنســـية. أو  الجنـــس 

ـــفارات  ـــون يف الس ـــون اليمني 2( العامل
والبعثـــات و القنصليـــات العربيـــة و 
ـــة يف  ـــة و املنظمـــات الدولي األجنبي
ــة  ــمولين بأنظمـ ــر املشـ ــن غيـ اليمـ
التأمينـــات الخاصـــة بتلـــك الجهـــات.

3( مـــن ســـبق التأميـــن عليهـــم لـــدى 
ــاع  ــآت القطـ ــن منشـ ــة مـ املؤسسـ
املختلـــط قبـــل صـــدور القانـــون 

رقـــم 13 لســـنة 2013م.

4( العاملـــون يف املجالـــس املحليـــة 
غيـــر املعينيـــن بوظائـــف عامـــة 
ــون  ــكام قانـ ــمولين بأحـ ــر مشـ وغيـ
واألمنـــي  املدنـــي  التقاعـــد 

والعســـكري.

5( العاملـــون يف النقابـــات والجمعيـــات 
و األحـــزاب و منظمـــات املجتمـــع 

املدنـــي.

1( أن ال يقـــل عمـــر املؤمـــن عليـــه عـــن 
ـــا  ـــن )60( عام ـــد ع ـــا وال يزي )18( عام
ــن  ــه الذيـ ــن عليـ ــتثناء املؤمـ باسـ
ـــم )96(  ـــد ولديه ـــن التقاع ـــوا س بلغ
ـــم  ـــق له ـــنوات يح ـــتراكا أي )8(س إش
ــدة  ــراء املـ ــل أو شـ ــة العمـ مواصلـ

االعتباريـــة.

يكـــون خاضعـــا ومشـــمواًل  ال  أن   )2
بأحـــد قوانيـــن صناديـــق التقاعـــد 

ــرى. األخـ

معـــاش  صاحـــب  يكـــون  ال  أن   )3
. ي عـــد تقا

النماذج التأمينية

1( نمـــوذج )1( طلـــب تســـجيل 
تســـجيل  )عنـــد  منشـــأة 

واحـــدة(. ملـــرة  املنشـــأة 

توقيـــع  كـــرت   )2( نمـــوذج   )2
ـــوب  ـــن ين ـــل أو م ـــب العم صاح
ــاذج  عنـــه املعتمـــد يف النمـ
التأمينيـــة باملؤسســـة )عنـــد 
ـــن  ـــر املخولي ـــجيل أو تغيي التس

ــع(. بالتوقيـ

ــاق  ــار بالتحـ ــوذج )3( إخطـ 3( نمـ
عامـــل.

ــاء  ــار بانتهـ ــوذج )4( إخطـ 4( نمـ
حصولـــه  أو  عامـــل  خدمـــة 

ىلع إجـــازة بـــدون راتـــب.

5( نمـــوذج )7 أ( حركـــة الدخـــول 
والخـــروج للمؤمـــن عليهـــم.

ــل  ــان املفصـ ــوذج )5( البيـ 6( نمـ
ألجـــور املؤمـــن عليهـــم.

الســـداد  إذن   )6( نمـــوذج   )7
. ي لشـــهر ا

القيمة

مجانا

400

1500

1500

1500

1500

1500

الوثائق املطلوبة عند التسجيل

1( صـــورة مـــن  الســـجل التجـــاري أو 
رخصـــة مزاولـــة النشـــاط أو القـــرار 
الـــوزاري  ســـاري املفعـــول ... إلـــخ، 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ ــع إحضـ مـ

الشـــخصية  وثائـــق  مـــن  صـــور   )2
 - التأســـيس  )عقـــد  االعتباريـــة 
ــاء(. ــرار اإلنشـ ــي - قـ ــام األساسـ النظـ

3( صورة عقد اإليجار.

4( صـــورة وثيقـــة إثبـــات الشـــخصية 
ـــم  ـــن عليه ـــل واملؤم ـــب العم لصاح
)البطاقـــة الشـــخصية - البطاقـــة 
العائليـــة - جـــواز ســـفر( مختومـــة 

مـــن قبـــل صاحـــب العمـــل.

ـــاس  ـــة مق ـــخصية ملون ـــن ش 5( صورتي
ـــه. ـــن علي 4 × 6 للمؤم

18 % توزع ىلع أساس اآلتي:

11 % حصة صاحب العمل.

7 % حصة املؤمن عليه.

نسبة اإلشتراك

1( النزول امليداني وإجراء التفتيش ىلع 
املنشأة.

2( إستالم النماذج التأمينية والوثائق املقدمة 
من صاحب العمل ومراجعتها ومطابقتها.

3( منح رقم تسجيل للمنشأة.

اإلجـــراءات

4( إستالم وتحصيل االشتراكات.
5( منح أرقام تأمينية للمؤمن عليهم.

6( إدخال اشتراكات املؤمن عليهم.
7( اصدار قرار الربط ىلع املنشأة.

8( اصدار البطاقة التأمينية للمنشأة واملؤمن 
عليهم.

زمن اإلنجاز

مـــن  املنشـــأة  لتســـجيل  أســـبوع 
تاريـــخ اســـتيفاء جميـــع الشـــروط 

والوثائـــق. والنمـــاذج 
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األجـــر األساســـي مضافـــا إليـــه البـــدالت والعـــالوات التـــي لهـــا صفـــة الديمومـــة . 1
واالســـتمرار وال يدخـــل يف األجـــر املكافـــآت التشـــجيعية واألجـــور اإلضافيـــة.

ـــى . 2 ـــد األدن ـــن الح ـــتراكات ع ـــة لإلش ـــور الخاضع ـــى لألج ـــد األدن ـــل الح ـــب أن ال يق يج
ـــة. ـــاز اإلداري للدول ـــن يف الجه ـــور العاملي ألج

تقـــدر االشـــتراكات ىلع أســـاس أجـــر املؤمـــن عليـــه قبـــل اســـتنزال أيـــة . 3
ــون  ــتحق والديـ ــد تسـ ــي قـ ــتحقة التـ ــوم املسـ ــب والرسـ ــتقطاعات كالضرائـ اسـ
ـــن  ـــرى م ـــتقطاعات األخ ـــتنزال االس ـــل اس ـــك قب ـــك وكذل ـــابه ذل ـــا ش ـــاط أو م واألقس
األجـــر بســـبب الجـــزاءات أو الغرامـــات أو خصـــم ســـاعات التأخيـــر أو أيـــام الغيـــاب 

بـــدون أجـــر وغيـــر ذلـــك مـــن األســـباب التـــي تدعـــو إلـــى تخفيـــض األجـــر.

مواعيد سداد اإلشتراكاتاألجر الخاضع لإلشتراك

ـــخ . 1 ـــن تاري ـــه م ـــن لدي ـــل والعاملي ـــة عـــن صاحـــب العم تســـتحق اإلشـــتراكات التأميني
ـــل.   االلتحـــاق بالعم

ـــوم األول . 2 ـــة يف الي ـــرع املؤسس ـــى ف ـــتراكات إل ـــداد اإلش ـــل بس ـــب العم ـــزم صاح يلت
ـــهرية. ـــة ش ـــه وبصف ـــا من ـــى )15( يوم ـــد أقص ـــتحقاق وبح ـــهر االس ـــي لش ـــهر التال للش

ـــن كل . 3 ـــتحقة ع ـــتراكات املس ـــة اإلش ـــن قيم ـــع 4 % م ـــر بواق ـــة تأخي ـــرض غرام تف
شـــهر أو جـــزء مـــن الشـــهر يف حالـــة التأخـــر عـــن ســـداد اإلشـــتراكات يف املواعيـــد 

ـــتحقة.  ـــتراكات املس ـــة اإلش ـــاوز قيم ـــا ال يتج ـــددة و بم املح

ـــغ محـــل املخالفـــة دون . 4 ـــا بمـــا يعـــادل 10 % مـــن قيمـــة املبال يفـــرض مبلغـــا إضافي
ـــن كل أو  ـــتراك ع ـــم باإلش ـــم يق ـــل ل ـــب عم ـــبق ىلع كل صاح ـــار مس ـــذار أو إخط إن
ـــاق  ـــخ االلتح ـــور أو تواري ـــاس األج ـــتراكات ىلع أس ـــدد اإلش ـــم يس ـــه أو ل ـــض عمال بع

ـــة. الحقيقي

إلتزامات صاحب العمل

ـــال( يف . 5 ـــم )العم ـــن عليه ـــة للمؤم ـــة واآللي ـــام اليدوي ـــأة واألرق ـــجيل املنش ـــام تس ـــن أرق تدوي
ـــة. ـــروع املؤسس ـــليمها لف ـــا وتس ـــم تحريره ـــي يت ـــرات الت ـــة واملذك ـــاذج التأميني النم

يف حالـــة التحـــاق عامـــل ســـبق التأميـــن عليـــه لـــدى صاحـــب عمـــل آخـــر عليـــه إبـــالغ . 6
صاحـــب العمـــل الجديـــد برقمـــه التأمينـــي.

ـــدوث . 7 ـــخ ح ـــن تاري ـــبوعين م ـــالل أس ـــميا خ ـــة رس ـــرع املؤسس ـــعار ف ـــل إش ـــب العم ىلع صاح
أي تغييـــر يطـــرأ ىلع نـــوع النشـــاط الـــذي يزاولـــه أو شـــكله القانونـــي، أو أي تغييـــر يف 
ـــة أو يف  ـــدى املؤسس ـــوظ ل ـــه و املحف ـــن لدي ـــات للمختصي ـــوذج التوقيع ـــوان أو يف نم العن
ـــة فقـــدان األختـــام أو اســـتبدالها، ويكـــون مســـئواًل عـــن النتائـــج التـــي تترتـــب ىلع عـــدم  حال

ـــه.  ـــر يف تقديم ـــعار أو التأخ اإلش

ـــة . 8 ـــار املؤسس ـــه إخط ـــب علي ـــاول وج ـــا ملق ـــزء منه ـــه أو ج ـــل بأعمال ـــب العم ـــد صاح إذا عه
بإســـم املقـــاول و عنوانـــه قبـــل أســـبوع ىلع األقـــل مـــن تاريـــخ البـــدء بالعمـــل، و يعتبـــر 
ـــة  ـــي و أي مقـــاول فرعـــي آخـــر مســـؤولون مســـؤولية تضامني صاحـــب العمـــل واملقـــاول األصل

ـــون. ـــكام القان ـــى أح ـــررة بمقتض ـــات املق ـــاء بااللتزام ـــن الوف ع

ـــم . 9 ـــتحقين عنه ـــات أو املس ـــاب املعاش ـــد أصح ـــه أح ـــل لدي ـــذي يعم ـــل ال ـــب العم ىلع صاح
ممـــن يحصلـــون ىلع معاشـــات طبقـــا ألحـــكام القانـــون أن يخطـــر املؤسســـة بإســـمه وتاريـــخ 

ـــه.  ـــل لدي ـــه بالعم ـــخ التحاق ـــن تاري ـــهرين م ـــالل ش ـــره خ ـــدار أج ـــه ومق التحاق

ــة . 10 ــم باإلطـــالع ىلع كافـ ــماح لهـ ــة والسـ ــي املؤسسـ ــة مفتشـ ــهيل مهمـ ــاون و تسـ التعـ
البيانـــات والســـجالت والدفاتـــر املحاســـبية اليدويـــة و اآلليـــة املتعلقـــة بالعامليـــن لديـــه 
والحصـــول ىلع كافـــة البيانـــات والوثائـــق املطلوبـــة حتـــى ال يعـــرض نفســـه للمســـائلة 

واإلجـــراءات القانونيـــة.

يلتـــزم صاحـــب العمـــل باســـتكمال إجـــراءات قيـــد وتســـجيل جميـــع العامليـــن لديـــه ىلع . 1
أســـاس تواريـــخ االلتحـــاق واألجـــور الحقيقيـــة خـــالل شـــهر مـــن بـــدء ممارســـة النشـــاط.

التوقيـــع ىلع النمـــاذج التأمينيـــة مـــن قبـــل صاحـــب العمـــل أو املخـــول عنـــه وتوقيـــع . 2
وإبهـــام العامـــل وختمهـــا بالختـــم الرســـمي للمنشـــأة وإحضارهـــا لفـــرع املؤسســـة.

ــاق . 3 ــخ التحـ ــن تاريـ ــارًا مـ ــه إعتبـ ــن عليـ ــة املؤمـ ــه وحصـ ــل أداء حصتـ ــب العمـ ىلع صاحـ
ــهرية. ــة شـ ــه وبصفـ ــاء خدمتـ ــخ إنتهـ ــى تاريـ ــل وحتـ ــه بالعمـ ــن عليـ املؤمـ

ـــن . 4 ـــا م ـــا )15( يوم ـــدة أقصاه ـــالل م ـــة خ ـــرع املؤسس ـــة لف ـــاذج التأميني ـــار النم ـــزام بإحض اإللت
ـــة عـــن كل شـــهر  ـــر تفـــرض غرامـــة مالي ـــة التأخي ـــي لشـــهر االســـتحقاق، ويف حال الشـــهر التال

ـــي :  ـــو اآلت ـــر ىلع النح تأخي

)0,5 %( مـــن اإلشـــتراك الشـــهري عـــن كل شـــهر تأخـــر فيـــه عـــن تقديـــم النمـــاذج أ. 
الشـــهرية.

ـــم نمـــوذج ب.  ـــه عـــن تقدي ـــك عـــن كل شـــهر تأخـــر في )10 %( مـــن اإلشـــتراك الشـــهري وذل
ـــه. ـــذي انتهـــت خدمت ـــه ال الخـــروج للمؤمـــن علي

ـــة للمؤمـــن عليهـــم )العامليـــن . 3 ـــق التأميني ـــب إصـــدار البطائ ىلع صاحـــب العمـــل التقـــدم بطل
ـــه( مـــن فـــرع املؤسســـة وتســـليمها لهـــم. لدي

فتـــح ملـــف تأمينـــي لـــكل عامـــل يحفـــظ فيـــه نســـخة مـــن النمـــوذج رقـــم )3( إخطـــار . 4
ـــوذج  ـــن النم ـــورة م ـــل وص ـــة عام ـــاء خدم ـــار بانته ـــم )4( إخط ـــوذج رق ـــل والنم ـــاق عام بالتح
ـــى  ـــليمه إل ـــم تس ـــأن، ويت ـــذا الش ـــات به ـــة املخاطب ـــروج وكاف ـــول والخ ـــة الدخ ـــم )7أ( حرك رق

فـــرع املؤسســـة عنـــد اســـتحقاق املؤمـــن عليـــه للمنفعـــة التأمينيـــة.
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