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الشــروطالفئات الخاضعة واملستهدفة

الذيـــن  لحســـابهم  املشـــتغلون   )1
ــون  ــال و يزاولـ ــم عمـ ــس لديهـ ليـ
أو  صناعيـــا  أو  تجاريـــا  نشـــاطا 

خدمـــي.

مثـــل   : الحـــرة  املهـــن  ذوو   )2
 - القانونيـــون  )املحاســـبون 
يف  العاملـــون   - املحامـــون 
املهـــن الطبيـــة - املهندســـون - 
ــون  ــة – املترجمـ ــن التعليميـ املهـ
ــامون  ــون – الرسـ ــاء والفنانـ – األدبـ
 – الخطاطـــون   – التشـــكيليون 
...إلـــخ(. الصحفيـــون   – الكتـــاب 

3( الحرفيـــون: وهـــم أصحـــاب الحـــرف 
وأعمـــال  كالســـمكرة  املختلفـــة 
واللحـــام  والنجـــارة  الكهربـــاء 
املختلفـــة  األجهـــزة  وإصـــاح 

وغيرهـــا.

4( املرشدون السياحيون.

5( عمال الشحن.

6( البحـــارة والصيـــادون مـــا عـــدا مـــن 
يعملـــون يف شـــركات الصيـــد. 

7( العاملـــون املؤقتـــون يف الزراعـــة 
ــون  ــدا مـــن يعملـ ــا عـ والرعـــي، مـ
بصفـــة  الزراعيـــة  الشـــركات  يف 

ــة.  دائمـ

8( خدم املنازل ومن يف حكمهم. 

9( العاملون العرضيون واملوسميون.

االشـــتراك  لهـــم  ســـبق  مـــن   )10
بالتأميـــن  يف املؤسســـة ملـــدة ال 

ــنوات. ــاث سـ ــن ثـ ــل عـ تقـ

1( طلـــب اإلشـــتراك بتأميـــن املشـــتغلين 
لحســـابهم ومـــن يف حكمهـــم.

ـــن  ـــه ع ـــن علي ـــر املؤم ـــل عم 2( أن ال يق
الــــ  ــن  ــا وقبـــل بلوغـــه سـ )18( عامـ

ــا. )60( عامـ

ومشـــمواًل  خاضعـــا  يكـــون  ال  أن   )3
ــد  ــق التقاعـ ــن صناديـ ــد قوانيـ بأحـ

األخـــرى. والتأمينـــات 

معـــاش  صاحـــب  يكـــون  ال  أن   )4
. ي عـــد تقا

ــي  ــز صحـ ــه عجـ ــون لديـ 5( أن ال يكـ
ذلـــك  ويثبـــت  مســـتديم  كلـــي 
بتقريـــر مـــن طبيـــب املؤسســـة.

النماذج التأمينية

نموذج رقم )1( طلب التسجيل.. 1

نموذج رقم )2( كرت التوقيع . 2
املعتمد يف النماذج التأمينية 

باملؤسسة.

نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق . 3
عامل.

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

نموذج رقم )5( البيان املفصل.. 5

نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء . 6
خدمة عامل )توقف اإلشتراك(.

نموذج رقم )5 / ب( إختيار . 7
شريحة األجر ألول مرة.

نموذج رقم )4 / ب( طلب . 8
تعديل شريحة األجر.

قرار ربط اإلشتراكات اآللي.. 9

القيمة

مجانا

الوثائق املطلوبة

مزاولـــة  رخصـــة  مـــن  صـــورة   )1
أو  املفعـــول  ســـاري  املهنـــة 
عقـــد إيجـــار املنشـــأة أو عضويـــة 
نقابـــة أو جمعيـــة أو  غيرهـــا مـــن 
املســـتندات املؤيـــدة لذلـــك مـــع 

للمطابقـــة. األصـــل  إحضـــار 

2( صـــورة وثيقـــة إثبـــات الشـــخصية 
)البطاقـــة  عليـــه  للمؤمـــن 
الشـــخصية - البطاقـــة العائليـــة - 
جـــواز الســـفر( مـــع إحضـــار األصـــل 

. للمطابقـــة 

ـــاس  ـــة مق ـــخصية ملون ـــن ش 3( صورتي
ـــه. ـــن علي 4 × 6 للمؤم

1( إستام النماذج التأمينية.

2( منح رقم تسجيل.

3( منح رقم تأميني للمؤمن عليه. 

4( إستام وتحصيل اإلشتراكات.

اإلجـــراءات

5( إصـــدار بطاقـــة إشـــتراك املؤمـــن عليهـــم 
ـــاري. بالتأميـــن اإلختي

6( تنفيذ الربط.

زمن اإلنجاز

أســـبوع مـــن تاريـــخ اســـتيفاء جميـــع 
الشـــروط والنمـــاذج والوثائـــق.

18 %  حصة املؤمن عليه.

نسبة اإلشتراك

تأمين املشتغلين لحسابهم ومن يف حكمهم )تأمين اختياري(.
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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 األجرشريحة األجر التي بموجبها يتم احتساب اإلشتراكات الشهرية

ـــتراكات  ـــا االش ـــدد بموجبه ـــي يس ـــر التـ ـــريحة األج ـــل ش ـــه تعدي ـــن علي ـــوز للمؤم - يج
ـــة:   ـــروط التالي ـــا للش ـــى وفق ـــريحة األىلع أو األدن ـــى الش إل

التقـــدم بطلـــب تعديـــل الشـــريحة عبـــر فـــروع املؤسســـة، وتعبئـــة نمـــوذج  . 1
رقـــم )4 / ب( طلـــب تعديـــل شـــريحة األجـــر.

مرور سنتين ىلع سداد اإلشتراكات بشريحة األجر السابقة.. 2

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

تعديل الشريحة ابتداًء من شهر يناير.. 4

سداد اإلشتراكات ىلع أساس شريحة األجر التـي تم تعديلها.. 5

عنـــد زيـــادة الحـــد األدنـــى لألجـــور يف الجهـــاز اإلداري للدولـــة يتـــم تعديـــل . 6
ـــور يف  ـــى لألج ـــد األدن ـــادة يف الح ـــبة الزي ـــس نس ـــى بنف ـــر األدن ـــريحة األج ش

الجهـــاز اإلداري للدولـــة.

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

ـــة . 3 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
ـــات. ـــم )3( تأمين ـــوذج رق نم

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

ـــم . 1 ـــوذج رق ـــب النم ـــت بموج ـــتراك يف أي وق ـــن اإلش ـــف ع ـــترك التوق ـــق للمش يح
ـــتراك.  ـــن اإلش ـــف ع ـــب التوق ـــه طل ـــن في ـــات املبي )4( تأمين

ـــهر . 2 ـــتة أش ـــدة س ـــتحقة م ـــتراكات املس ـــديد اإلش ـــن تس ـــترك ع ـــف املش إذا توق
ـــن  ـــتراكه يف التأمي ـــر إش ـــص يعتب ـــة املخت ـــرع املؤسس ـــعار ف ـــة دون إش متتالي

ـــا. متوقف
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318508فـــــرع إب 456665

448851448868املرکز الرئیسي : صنعاء
849325فــرع تعــز 258476 - 263064
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