أرقام )لعام  (2013حول نشاطات الصندوق
ـ تحصيل االشتراكات االجتماعية
ارتفعت اإليرادات المتأتية من االشتراكات في كل الشعب لغاية  31دجمبر  2013إلى
حد  5719مليون أوقية بينما كانت التوقعات تقدرھا سنويا ب 5000 :مليون أوقية أي
بنسبة تنفيذ عالية تساوي  114،38بالمائة.
ـ النفقات ذات الطابع الفني
نفقات المعاشات
بلغت نفقات شعبة المعاشات لغاية  31دجمبر  2013إلى ما مجموعه 1.991.110.221
أوقية بينما كانت التوقعات تقدرھا ب 1.777.350.000 :أوقية أي نسبة تنفيذ تربو على:
 112،03بالمائة ،الشيء الذي يبدي بجالء شيخوختھا الھيكلية.
أعباء شعبة المعاشات إلى غاية  31دجمبر 2013
عدد المستفيدين من المعاشات 21780 :منھم  4554معاشات أرامل و 4855معاشات
أيتام:
معاشات الشيخوخة
معاشات الشيخوخة المبكرة
تعويضات الشيخوخة
تعويضات الباقين على قيد الحياة

1 632 152 303,20
4 959 436,00
133 348 683,00
824 400,00

معاشات األرامل

122 521 797,60

معاشات األيتام

97 303 602,00

مجموع األعباء

1 991 110 221,80

المستفيدون الجدد من المعاشات سنة 2013
معاشات الشيخوخة

877

معاشات مبكرة

03

معاشات األرامل

115

معاشات األيتام

324

تعويضات الشيخوخة

269

تعويضات الباقين على قيد الحياة

06
1594

المجموع
 2.2النفقات المتعلقة باألخطار المھنية

ارتفعت النفقات المتعلقة باألخطار المھنية فى  31دجمبر  2013إلى  134289408أوقية
بينما كانت التوقعات السنوية  138350000أوقية أي ما يعادل نسبة تنفيذ تقدر ب
 97،06بالمائة ،تمشيا مع التقديرات.
األعباء المتعلقة بشعبة األخطار المھنية إلى يوم  31دجمبر ) 2013عدد المستفيدين من
ريع (4035 :

عالوات يومية

2 048 345,00

عالوات لتغطية تكاليف الدفن

197 216,00

التكاليف الطبية و الجراحية

13 978 470,00

تكاليف الصيدلية

2 042 395,00

تكاليف تركيب األعضاء و
األطرافاالصطناعية
تكاليف إعادة التأھيل

1 144 700,00
800 099,00

تكاليف نقل الضحايا

489 711,00

التكاليف المتعلقة بالبصر

295 000,00

الريع القاعدي

87 793 877,00

تعويضات العجز

2 912 752,00

الريع لفائدة الزوجين

10 946 836,00

الريع لفائدة األيتام

8 878 104,00

الريع لفائدة األبوين و األجداد

2 761 903,00

المجموع الفرعي للتكاليف

134 289 408,00

إ  

ت

ادث ا


المعادن و الصناعات ) اسنيم و فروعھا(
التجارة
الصناعات التحويلية الغذائية
الموانئ:
األشغال العامة
النقل
الصيد
الخدمات
المجموع

343
7
13
57
63
01
28
01
189
------702

نفقات الخدمات العائلية
ارتفعت نفقات الخدمات العائلية لغاية  31دجمبر  2013إلى  289.691.672أوقية مقارنة
مع توقعات سنوية قدرھا  274900000أوقية أي بنسبة تنفيذ وصلت  38،105بالمائة.

أعباء شعبة الخدمات العائلية لغاية  31دجمبر :2013
)عدد المعنيين 19000 :مستفيدا يتكفلون ب  85000طفال(

العالوات اليومية للوالدة

69 822 122,00

تعويضات ما قبل الوالدة

3 065 920,00

عالوة الوالدة

2 126 700,00

االتعويضات العائلية
التعويضات العائلية )الصناديق
األجنبية(
مجموع األعباء

214 536 530,00
140 400,00
289 691 672,00

