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التأمين ىلع العاملين اليمنيين بالخارج.

الشــروطالفئات الخاضعة واملستهدفة

- يســـري القانـــون ىلع جميـــع العامليـــن 
املحتفظيـــن  بالخـــارج  اليمنييـــن 

ــة. ــية اليمنيـ بالجنسـ

1( أن يكـــون يمنيـــا ويحمـــل جـــواز 
أي  أو  املفعـــول  ســـاري  ســـفر 
وثيقـــة أخـــرى رســـمية معتمـــدة.

ــه  ــن عليـ ــر املؤمـ ــل عمـ 2( أن ال يقـ
عـــن 18 عامـــا وقبـــل بلوغـــه ســـن 

الــــ 60 عامـــا.

معـــاش  صاحـــب  يكـــون  ال  أن   )3
. ي عـــد تقا

التـــي  الدولـــة  أن ال يكـــون يف   )4
يعمـــل بهـــا قانـــون أو قوانيـــن 
اإلجتماعيـــة يحصـــل  للتأمينـــات 
معـــاش  ىلع  بمقتضاهـــا 
إنتهـــاء خدمتـــه بســـبب  عنـــد 
والوفـــاة. والعجـــز  الشـــيخوخة 

النماذج التأمينية

1( نمـــوذج رقـــم )22 تأمينـــات( 
طلـــب اإلشـــتراك يف التأميـــن 
اليمنييـــن  العامليـــن  ىلع 

بالخـــارج.

2( نمـــوذج  رقـــم )22 / أ تأمينـــات( 
طلـــب تعديـــل شـــريحة األجـــر.

ب   /  22( رقـــم  نمـــوذج    )3
تأمينـــات( طلـــب شـــراء مـــدد 
إعتباريـــة.  / ســـابقة  خدمـــة 

ــاء  ــار بانتهـ ــوذج )4( إخطـ 4( نمـ
ــل. ــة عامـ خدمـ

5( نمـــوذج  رقـــم )26 / أ( قـــرار 
عامليـــن  إشـــتراك  ربـــط 

بالخـــارج. يمنييـــن 

القيمة

مجانا

الوثائق املطلوبة

ــاري  ــفر سـ ــواز السـ ــن جـ ــورة مـ 1( صـ
أخـــرى  وثيقـــة  أي  أو  املفعـــول 

معتمـــدة. رســـمية 

ســـارية  اإلقامـــة  مـــن  صـــورة   )2
. ل ملفعـــو ا

ملونـــة  ثـــاث صـــور شـــخصية   )3
.6  ×  4 مقـــاس 

زمن اإلنجازاإلجـــراءاتنسبة اإلشتراك

1( أن يتقـــدم املغتـــرب بطلـــب اإلشـــتراك 18 %  حصة املؤمن عليه.
بالتأميـــن عبـــر موظفـــي املؤسســـة 
يف الســـفارات والقنصليـــات اليمنيـــة 
التـــي يعملـــون بهـــا أو لـــدى مكاتـــب أو 
فـــروع املؤسســـة داخـــل الجمهوريـــة 
أو املوقـــع  النمـــاذج املعتمـــدة  ىلع 
ـــد  ـــة أو البري ـــع للمؤسس ـــي التاب اإللكترون

 .abroad@gcss.ye اإللكترونـــي 

1( إستام النماذج التأمينية.

2( منح رقم تأميني للمؤمن عليه. 

3( إستام وتحصيل اإلشتراكات.

4( تنفيذ الربط.

أســـبوع مـــن تاريـــخ اســـتيفاء جميـــع 
الشـــروط والنمـــاذج والوثائـــق.
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يلتـــزم املؤمـــن عليـــه بدفـــع إشـــتراكات شـــهرية بنســـبة )%18( مـــن شـــريحة . 1
األجـــر الشـــهري التـــي يختارهـــا واملبينـــة يف الجـــدول أدنـــاه:

 شريحة الرقم
األجر  

االشتراكات 
 شريحة الرقمالشهري

األجر 
االشتراكات 

الشهري

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 

ـــد . 2 ـــريحة وال تزي ـــى ش ـــن أدن ـــا ع ـــي يختاره ـــر  الت ـــريحة األج ـــل ش ـــترط أن ال تق يش
ـــاه. ـــدول أع ـــريحة يف الج ـــن أىلع ش ع

يشـــترط أن ال تقـــل قيمـــة شـــريحة األجـــر التـــي يختارهـــا عـــن قيمـــة أجـــر اشـــتراكه . 3
األخيـــر إذا كان قـــد ســـبق التأميـــن عليـــه.

إجراءات تعديل شريحة األجراألجر الخاضع لإلشتراك

- يجـــوز للمؤمـــن عليـــه تعديـــل شـــريحة األجـــر التــــي يســـدد بموجبهـــا االشـــتراكات إلـــى 
الشـــريحة األىلع أو األدنـــى وفقـــا للشـــروط التاليـــة:  

طلـــب تعديـــل الشـــريحة عبـــر املركـــز الرئيســـي أو فـــروع املؤسســـة أو البريـــد . 1
ـــب  ـــات طل ـــم )22 / أ ( تأمين ـــوذج  رق ـــة نم ـــي abroad@gcss.ye ، وتعبئ اإللكترون

ـــي. ـــد اإللكترون ـــر البري ـــاله عب ـــر و إرس ـــريحة األج ـــل ش تعدي

مرور سنتين ىلع سداد اإلشتراكات بشريحة األجر السابقة.. 2

تعديل شريحة األجر إلى الشريحة األىلع مباشرة أو الشريحة األدنى.. 3

تعديـــل الشـــريحة ابتـــداًء مـــن شـــهر ينايـــر و ســـداد اإلشـــتراكات ىلع أســـاس . 4
ـــا. ـــم تعديله ـــي ت ـــر التـ ـــريحة األج ش

ــل . 5 ــم تعديـ ــة يتـ ــاز اإلداري للدولـ ــور يف الجهـ ــى لألجـ ــد األدنـ ــادة الحـ ــد زيـ عنـ
شـــريحة األجـــر األدنـــى بنفـــس نســـبة الزيـــادة يف الحـــد األدنـــى لألجـــور يف 

ــة. ــاز اإلداري للدولـ الجهـ

مواعيد سداد اإلشتراكات

يلتـــزم املؤمـــن عليـــه  بدفـــع اإلشـــتراكات بنســـبة 18 % مـــن شـــريحة األجـــر يف . 1
ـــهر  ـــن الش ـــى م ـــا األول ـــى )15( يوم ـــٍد أقص ـــتحقاق و بح ـــهر االس ـــن ش ـــوم األول م الي

التالـــي لشـــهر االســـتحقاق.
يجوز للمؤمن عليه سداد اإلشتراكات مقدما كل ثاثة أو ستة أشهر أو سنويا.. 2
ـــه . 3 ـــن علي ـــن املؤم ـــوب ع ـــخص ين ـــر أي ش ـــا عب ـــهرية داخلي ـــتراكات الش ـــداد اإلش س

ـــاء(.  ـــي )صنع ـــز الرئيس ـــاب املرك ـــى حس إل
ـــة . 4 ـــتحقة يف حال ـــتراكات املس ـــة اإلش ـــن قيم ـــع 4 % م ـــر بواق ـــة تأخي ـــرض غرام تف

التأخـــر عـــن ســـداد اإلشـــتراكات يف املواعيـــد املحـــددة و بمـــا ال يتجـــاوز قيمـــة 
اإلشـــتراكات املســـتحقة. 

استئناف اإلشتراك بعد فترة التوقف

ـــب . 1 ـــتراك بموج ـــتئناف اإلش ـــن اس ـــذا التأمي ـــترك به ـــه املش ـــن علي ـــق للمؤم يح
نمـــوذج رقـــم )22( تأمينـــات.

ــتركا بهـــا يف تاريـــخ . 2 ــر التـــي كان مشـ ــريحة األجـ ــتراك بنفـــس شـ يتـــم اإلشـ
ــريحة  ــال إلـــى الشـ ــل االنتقـ ــنتين قبـ ــريحة سـ ــذه الشـ ــتمر بهـ التوقـــف ويسـ

األىلع.

إيقاف االشتراكات

يحـــق للمشـــترك التوقـــف عـــن اإلشـــتراك يف أي وقـــت بموجـــب النمـــوذج رقـــم )4( . 1
تأمينـــات املبيـــن فيـــه طلـــب التوقـــف عـــن اإلشـــتراك وتقديمـــه للمركـــز الرئيســـي 

 .abroad@gcss.ye للمؤسســـة أو البريـــد االلكترونـــي للمؤسســـة

إذا توقـــف املشـــترك عـــن تســـديد اإلشـــتراكات املســـتحقة مـــدة ســـتة أشـــهر متتاليـــة . 2
دون إشـــعار املؤسســـة يعتبـــر إشـــتراكه يف التأميـــن متوقفـــا.
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www.gcss.ye
1 100 800الرقم املجاني

املرکز الرئیسي - صنعاء

gcssyrinfo

448868فرع األمانة 448851 - 448853

251228فرع الحدیدة 251225 - 251224

318508فـــــرع إب 456665

448851448868املرکز الرئیسي : صنعاء
849325فــرع تعــز 258476 - 263064

221838فــرع عـدن 425244425244فرع ذمـــار221835 - 221837

306909318508فرع املکـال

406331446984فرع سیئون


