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كلمة رئي�س الهيئة
تتيح التشريعات اخلاصة بالهيئة اإلستقالل املالي و اإلداري لها
وصالحيات اإلستثمار لفائض أموالها وفق أسس إقتصادية و مالية
سليمة  ,لذلك و بحكم طبيعة نشاطها فان أملهام املوكلة للهيئة في
عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية سيتم السعي إلى مضاعفتها
مع زيادة مواردها املالية مما يتطلب مد نشاطها اإلستثماري إلى
مختلف القطاعات اإلقتصادية.
ال يكفي الوقوف على تطور النشاط الكلي للهيئة في مجال اإلستثمار
من خالل تطور حجم اإلستثمارات واملساهمات  ،حيث أن نشاط
الهيئة بشكل عام ارتبط بعملية التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية ,
لذلك فمن األهمية مبكان النظر إلى أن الهيئة متتاز عن غيرها من
املؤسسات املالية كونها تقوم بدورين رئيسيني :
 1ـ إجتماعياً  :ويتمثل في خلق اإلطمئنان واألمان و اإلستقرار
اإلجتماعي بني أفراد املؤمن عليهم و املتقاعدين و أسرهم .
 2ـ إقتصادياً  :و يتمثل باملشاركة في عملية التنمية من خالل
املساهمة في إنشاء املشروعات .
لقد لعبت الهيئة دوراً أساسياً في عملية اإلستثمار مبختلف
القطاعات اإلقتصادية  ،من أجل حتقيق اإلستدامة املالية من ناحية
واإلستفادة من هذه املوارد املالية املتاحة لها ،في تعزيز اإلستثمارات
التنموية من ناحية أخرى  ,ومتشياً مع متطلبات املرحلة الراهنة وفي
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إطار اجلهود املبذولة لتحسني وتفعيل دور الوحدات االقتصادية في
ظل توجيهات ورعاية فخامة األخ املشير  /علي عبدالله صالح رئيس
اجلمهورية حفظه الله ،فأن الهيئة تتفاعل بثقة وتنظر إلى مثل هذه
اجلهود كونها عملية دفع إيجابي إلى األمام ملواصلة تعزيز دورها في
العملية اإلستثمارية وتنويع مجاالت اإلستثمار وخاصة إنشاء مشاريع
ذات الكثافة العمالية و تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة كونها
تشكل ركيزة أساسية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .
ومن خالل جتربتها الطويلة في عملية اإلستثمار اكتسبت الهيئة
خبرات متراكمة في هذا املجال  ،حيث تعتمد في إستثمار أموالها
باملشروعات على إجراء الدراسات اإلقتصادية والفنية لها للتأكد
من جدواها االقتصادية ووفقاً إلحتياجات السوق للمضي قدما في
تنفيذها بدرجة عالية من الثقة والربحية اإلقتصادية .
وفي الصفحات التالية سترافقوننا في رحلة للتعرف على اإلستثمارات
احلالية للهيئة وتلك التي تعتزم حتقيقها مستقب ً
ال.
والله املوفق ,,,

د .علي محمد الشعور
رئيس الهيئـ ــة
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املقـدم ــة

أنشأت الهيئة بعد قيام الوحدة املباركة وفقا للقرار اجلمهوري بالقانون
رقم ( ) 25لعام 1991م والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار اجلمهوري
رقم (  ) 125لعام 1992م بدمج صندوق التقاعد املدني مع مصلحة
الضمان االجتماعي .
ومن أهم األهداف التي تسعى الهيئة إلى حتقيقها:
احلفاظ على مستوى معيشي مناسب للمؤمن عليهم بعد إنتهاءاخلدمة و إعالة أسرهم في حالة الوفاة .
املساهمة في توفير فرص العمل من خالل إحالة من بلغوا أحداألجلني إلى املعاش و إتاحة الفرصة ملخرجات التعليم لشغل تلك
الوظائف .
املساهمة في خلق فرص عمل جديدة في املشاريع اإلستثماريةالتي تساهم بها الهيئة .
تنمية مواردها املالية لضمان اإلستمرارية و اإلستقرار .-املساهمة الفاعلة في تطوير و تنمية االقتصاد الوطني .
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ويعتبر مجلس اإلدارة السلطة العليا للهيئة واملسئول عن تنفيذ السياسة العامة
لها  ,وتدار أموال الهيئة وأوجه استثماراتها حسب ما نصت عليه املادة ( ) 65
من قانون إنشائها مبعرفة املجلس والذي يشكل من :
وزير اخلدمة املدنية والتأمينات – رئيس املجلسوزير املالية – عضواًوزير التخطيط والتعاون الدولي – عضواًوزير الصناعة والتجارة – عضواًمحافظ البنك املركزي – عضواًرئيس الهيئة – عضواًو أشارت املادة (  ) 96من قانون التأمينات واملعاشات رقم ( )25لسنة 1991م (( يحدد مجلس
إدارة الصندوق طرق استثمار أموال الصندوق في املشاريع اإلستثمارية ذات العائد االقتصادي
و البت النهائي في املناقصات و العروض و املساهمات اخلاصة بهذه املشاريع )) كما أوضحت
املادة (  ) 66من القانون ((يتولى املجلس حتديد السيولة النقدية الواجب االحتفاظ
بها ملواجهة إلتزامات الصندوق و كذا إعتماد اخلطة املالية و السياسة اإلستثمارية
لفائض أمواله و مشروع املوازنة التقديرية و احلساب اخلتامي و املصادقة
على القرارات و اللوائح املتعلقة بشئون الصندوق)) كما جاء في املادة (. )96

و تتمثل أهم مصادر متويل الهيئة مبا يلي :
.
.
.

.
.
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أإشتراكات جهات العمل و املؤمن عليهم املقررة وفقا ألحكام القانون .
باملبالغ التي يؤديها املؤمن عليهم عن مدد خدمة سابقة و إعتبارية .
تاملبالغ التي تلتزم بها اخلزينة العامة للدولة عن مدد اخلدمة السابقة
ملوظفي الدولة قبل صدور القانون.
ثالعائد من إستثمار الفائض من أموال الصندوق .
جالهبات و اإلعانات و الوصايا التي يقرر مجلس اإلدارة قبولها .

نؤسس حلياة ملؤها ثقة وأمــان

النشاط اإلستثماري لفوائض أموال الهيئة

تهدف الهيئة من إستثمار أموالها بدرجه أساسية احلفاظ على
القيمة احلقيقية ملوجوداتها الرأسمالية وجتنيبها مخاطر التآكل
نتيجة التضخم ورفع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها املتعلقة
بالنفقات التأمينية للمستفيدين  ،إلى جانب خدمة االقتصاد
الوطني واملساهمة في عملية التنمية مبا يتوافق مع أهداف
الدولة و في إطار خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية و
مكافحة الفقر  ,ومن جهة أخرى فأن العملية اإلستثمارية تعتمد
أساسا على املجاالت والفرص املتاحة لإلستثمار ودرجة املخاطر
وتتمثل مجاالت اإلستثمار احلالية في التالي :
أوالً  :اإلستثمارات النقدية.

ثانياً  :املساهمات.

ثالثاً  :اإلستثمارات العقارية.
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أو ًال  :اإلستثمارات النقدية :
 1ـ  1أذون اخلزانة
تعد أذون اخلزانة مصدر مهم من مصادر اإلستثمار األقل مخاطر واألكثر أمانا في
الوقت احلالي و الشكل األتي يوضح حجم هذه اإلستثمارات والعوائد خالل الفترة
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 1ـ  2الودائع
يتم استثمار جزء من األموال في ودائع بالدوالر ،و تشتمل محفظة الهيئة على
نسب معتبرة من الودائع ،والشكل األتي يوضح حجـم الودائـع والعوائـد خـالل الفتـرة
( 2007- 2003م ) مقيمة بالريال ( العملة احمللية ) .
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ثاني ًا  :املساهمات
آلت للهيئة جميع موجودات صندوق التقاعد املدني و مصلحة الضمان االجتماعي
منها املساهمات في الشركات التي سبق تأسيسها ،وقامت الهيئة بدفع حصتها
في رفع رأس مال بعض الشركات و كذا املساهمة في رؤوس أموال شركات
جديدة لتنفيذ مشاريع تنموية بعد دراسة الفرصة املتاحة و جدواها االقتصادية،
وفيما يلي الشركات التي تساهم الهيئة فيها بنسب مختلفة و تشمل :

 2ـ  1الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة
مركز الشركة  :أمانة العاصمة ـ شارع اجلزائر .سنة التأسيس 1989 :م ( مباشرة النشاط 1991م ) .طبيعة الشركة  :شركة قابضة مشتركة بني احلكومة اليمنيةو احلكومة الليبية .مجال النشاط  :يتمثل نشاط الشركة مبزاولة كافة األعمال املتعلقةبإنشاء ومتويل املشاريع  ،ومن أهم مشاريعها :
أ ـ مركز صنعاء التجاري و يعتبر من أكبر وأهم املراكز التجارية في

أمانة العاصمة ويتألف من :
ـ البرج اإلداري  :يتكون من خمسة أدوار مبساحة إجمالية 4.340م.2
ـ البرجني السكنيني  :و حتتوي على  40شقة .
ـ مركز جتاري  :و يتألف من دورين مبساحة إجمالية 5.027م. 2
ب ـ فندق حضرموت ـ املكال ( مستوى  4جنوم ) .
ج ـ مشاريع قيد التنفيذ  :مشروع املركز الترفيهي  ،مشروع حدة
السياحي الترفيهي .
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املساهمني بالشركة و حصة الهيئة:املساهمون
احلكومة الليبية
وزارة املالية
الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

النسبة %
50
38.14
7.49
4.37

اء التجاري

مركز صنع
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 2ـ  2الشركة اليمنية لتكرير وتعليب امللح
ـ سنة التأسيس 1985 :م .
مركز الشركة  :أمانة العاصمة .طبيعة الشركة  :شركة مساهمة مينية  .ـ مجال النشاط  :تكريرو تعبئة و تصدير و تسويق امللح .
-املساهمني بالشركة و حصة الهيئة:

املساهمون
الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات

النسبة %
25

وزارة الصناعة و التجارة

19

البنك اليمني لإلنشاء والتعمير

19

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

12

القطاع اخلاص

25

 2ـ  3الشركة اليمنية للفنادق :
مركز الشركة  :أمانة العاصمة ـ اخلط الدائري  .ـ سنة التأسيس 1984 :م .طبيعة الشركة  :شركة مساهمة مينية .مجال النشاط  :القطاع السياحي و الفندقي  ,ومتتلك فندق واحد فيمدينة مأرب (فندق بلقيس).
املساهمني بالشركة  :تساهم الهيئة بنسبة  % 7.21و بقية النسبة تتوزعبني اخلطوط اجلوية اليمنية و القطاع اخلاص .
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 2ـ  4شركة مين موبايل للهاتف النقال
مركز الشركة  :أمانة العاصمة ـ اجلراف .ـ سنة التأسيس 2006 :م .طبيعة الشركة  :شركة مساهمة مينية .مجال النشاط  :امتالك وإنشاء وإدارة وتشغيل شبكة الهاتف النقالفي اجلمهورية ( مين موبايل ) .
-املساهمني بالشركة و حصة الهيئة:

املساهمون

النسبة %

املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية و الالسلكية

55

الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات

4

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

3

املؤسسة االقتصادية اليمنية

3

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي ملنتسبي القوات املسلحة

2

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي ملنتسبي وزارة الداخلية

2

صندوق التوفير البريدي

1

موظفي وزارة املواصالت و املؤسسات التابعة لها

10

الشركات اخلاصة و البنوك التجارية

5

القطاع اخلاص  -اجلمهور

15
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 2ـ  5الشركة اليمنية للغاز الطبيعي املسال :
مركز الشركة  :أمانة العاصمة ـ جوار فندق رمادة حدة .ـ سنة التأسيس 2004 :م .مجال النشاط  :إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي  ،وتقدر الطاقة اإلنتاجية بنحو 6.7مليون طن متري /سنة .
-املساهمني :

املساهمون
الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات

النسبة %
5

شركة TOTAL

39.62

شركة Hyundai

5.88

Yemen Gas Company

16.73

Yemen Hunt

17.22

SK Corp

9.55

Ko.gas Corp

16
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تعتبر الشركة اليمنية للغاز الطبيعي املسال من الشركات اإلستثمارية الهامة  ,حيث
يعتبر مشروع تسييل و تصدير الغاز أضخم مشروع استثماري يقام في اليمن  ،و يتكون
املشروع من وحدة تبريد و تسييل الغاز الطبيعي و ميناء للتصدير في بلحاف محافظة
شبوة و ثالثة خطوط أنابيب األول يربط بني وحدتي إنتاج و معاجلة الغاز في مآرب
وخط أنبوب رئيسي بطول  320كلم من محطات إنتاج الغاز في مآرب إلى بلحاف وأخر
فرعي إليصال إمدادات الغاز إلى مدينة معبر محافظة ذمار لتلبية احتياجات السوق
احمللية  ،كما يتضمن املشروع تشييد خزانني سعة كل منهما  140ألف متر مكعب
و محطة توليد كهرباء و حتلية مياه ووحدات معاجلة املياه و محطة توليد البخار .
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2ـ  6شركة أساس العقارية
مركز الشركة  :أمانة العاصمة .سنة التأسيس 2008 :م .طبيعة الشركة  :ذات مسئولية محدودة .مجال النشاط  :تعتبر الشركة األولى من نوعها باليمن كشركة تطويرعقاري متكاملة تهدف إلى اإلستثمار في مجال تطوير العقارات وتنمية
األراضي باإلضافة إلى ذلك سوف متثل مركز االبتكار لألنشطة
العقارية
-املساهمني بالشركة:

املساهمون

النسبة %

الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة

60

الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات

20

بنك التسليف التعاوني الزراعي

10

القطاع اخلاص

10

تضع الشركة اللمسات األخيرة لالنتهاء من دراسة تسبق طرح أحدث باكورة من
مشاريعها اإلستثمارية في السوق اليمنية ،من خالل مشروع حدة العقاري  ،ويقع
املشروع في منطقة حده  ،ويحتل موقع متميز مبساحة تبلغ (  ) 16500م. 2
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يتألف املشروع من املكونات الرئيسية التالية :
•دورين حتت مستوى األرض (  ) basementعلى كامل مساحة األرض
تقريبا  ،تخدم كمواقف سيارات ومقر للخدمات  ،ومخطط أن يستوعب
املوقف نحو  1000سيارة في الدورين .
•ثالثة أدوار ( األرضي واألول والثاني ) سوق جتاري ومركز ترفيهي تغطي
معظم املساحة .
•برجني إداريني في اجلزء األمامي بإرتفاع ثالثة عشر دور تبداء من الدور
الثالث إلى اخلامس عشر  ،ومبساحة  1200 – 1000م 2للدور الواحد .

دة العقاري

مشروع ح
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•برجني سكنيني في اجلزء اخللفي بإرتفاع ثمانية أدوار تبدأ من الدور الثالث
إلى العاشر ،تشمل ثالثة أمناط سكنية  :استيديوهات مبساحة  75-50م، 2
شقق عاديه غرفة نوم إلى ثالث غرف نوم ومبتوسط مساحة  150م ، 2شقق
ديلوكس مبساحة إجمالية  350-300م .2مع استيعاب إمكانية استغالل احد
األبراج كشقق فندقية .
•بقية املكونات من مداخل ومخارج وممرات ومسطحات خضراء وساحات
ونقاط جذب ( نوافير  ،مجسمات  .... ،الخ ) ومبا يفي مبتطلبات احلركة
واألمن والسالمة والشكل اجلمالي للمشروع .

مشروع

ح
دة العقاري
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 2ـ  7الشركة اليمنية للتعليم العالي احملدودة
مركز الشركة  :أمانة العاصمة .سنة التأسيس 2008 :م .طبيعة الشركة  :ذات مسئولية محدودة .مجال النشاط  :اإلستثمار في مجال التعليم العالي .املساهمني بالشركة و حصة الهيئة منها:املساهمون
الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات
املؤسسة االقتصادية اليمنية
اجلامعات احلكومية
صندوق الرعاية االجتماعية
القطاع اخلاص

النسبة %
5
5
37
7.5
45.5

ساهمت الهيئة في إنشاء الشركة والتي تهدف إلى اإلستثمار في مجال التعليم
العالي بتأسيس اجلامعات واملعاهد العليا والكليات إسهاما من الهيئة في رفع كفاءة
التعليم اجلامعي ولزيادة التوجه نحو خصخصة التعليم وتشجيع إنشاء اجلامعات
اخلاصة النوعية ذات اخلبرات املتميزة وللجدوى االقتصادية من هذا اإلستثمار.
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ثالثا  :اإلستثمارات العقارية
كما آلت للهيئة عند إنشائها اإلستثمارات اخلاصة التي سبق وان أنشأت من قبل الهيئات
السابقة وهي اإلستثمارات في املجال العقاري والتي كانت بدايتها األولى عام 1984م .
ويعتبر اإلستثمار في املجال العقاري أكثر ضمانا ويحقق العديد من املزايا  ,منها احلفاظ
على القيمة احلقيقية ألموال الهيئة ويجنبها مشاكل التضخم وانخفاض القوة الشرائية  ,لذا
واصلت الهيئة اإلستثمار في هذا املجال من خالل إنشاء أو شراء مجموعة من املباني لغرض
اإلستثمار في أمانة العاصمة وبعض احملافظات و بشكل عام متثل اإلستثمارات اخلاصة
بالهيئة التالي :

 3ـ  1مبنى مجمع البنوك

املوقع  :أمانة العاصمة ـ شارع الزبيري.سنة اإلنشاء ( :تاريخ شراء املبنى) عام 1985م .الطبيعة الوظيفية للمبنى  :إداري ( مكاتب إدارية ) .-املكونات  :يتكون من ستة أدوار وبدروم كل دور يحتوي على (  ) 36غرفة .

مبنى الت

أمينات اإلستثمار
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 3ـ  2مبنى التأمينات اإلداري اإلستثماري

املوقع  :أمانة العاصمة ـ شارع الزبيري جوار مجمع البنوك .سنة اإلنشاء  :مت االنتهاء من إنشاؤه بداية عام 2008م .الطبيعة الوظيفية للمبنى  :إداري ( مكاتب إدارية ) .املكونات  :يتكون من عشرة أدوار وبدروم مبساحة إجمالية تقدر بنحو (  ) 20.099م 2وموقف خلفي للسيارات .و ميتاز املشروع بأنه يقع في أهم شوارع أمانة العاصمة باإلضافة إلى التصميم
املعماري الذي تتناغم فيه احلداثة مع التراث اليمني األصيل .

مبنى ا

لتأمينات ا

إلداري ا
إلستثماري
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 3ـ  3مبنى التأمينات اإلستثماري ( األصبحي )

املوقع  :أمانة العاصمة ـ شارع القدس أمام السفارة السعودية .سنة اإلنشاء ( :تاريخ شراء املبنى) عام 1991م .الطبيعة الوظيفية للمبنى  :إداري ( مكاتب إدارية ) .املكونات  :يتكون من سبعة أدوار وكل دور يحتوي على أربع شققوموقف خلفي للسيارات.

مبنى

ال
تأمينات اإل
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ستثماري
( األصبحي

)

 3ـ  4مبنى التأمينات التجاري (حـده)

املوقع  :أمانة العاصمة ـ الشارع الرئيسي ـ حدة .سنة اإلنشاء (:تاريخ شراء املبنى) عام 1984م .الطبيعة الوظيفية للمبنى  :سكني  ,جتاري  ،إداري .-املكونات  :يتكون املبنى حاليا من ثالثة أدوار .

مبنى التأمينات

التجاري احلالي (حدة)

ونظرا لقدم املبنى و محدودية مكوناته وعدم قابلية االساسات لبناء أدوار إضافية
يتم حاليا إعداد الدراسات الالزمة إلستغالل املوقع املتميز للمبنى بشكل أفضل
بإقامة برج يضم شقق سكنية من الطراز األول باإلضافة إلى تخصيص عدد من
األدوار اسواق جتارية ومواقف سيارات متاشياً مع تطلعات املستأجرين اإلجتماعية
والترفيهية لينسجم مع إستراتيجية الهيئة القائمة على إستثمار كافة الفرص املتاحة
بالشكل الذي يؤدي إلى تنمية مواردها املالية .

تصور ملبنى التأ

مينات التجاري (حدة)
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 3ـ  5مركز الواحة التجاري
املوقع  :أمانة العاصمة ـ ظهر حمير ـ جوار مدرسة عمر املختار .سنة اإلنشاء 1991 :م .الطبيعة الوظيفية للمبنى  :مبنى جتاري  ،إداري .املكونات  :مت تنفيذ املرحلة األولى من املركز ( بدروم حتت مستوىاألرض (  ، ) basementتخدم كمواقف سيارات ومقر للخدمات ،
و دورين محالت جتارية ) .

املبنى احلا

لي ملركز الواحة التجاري
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يحتل مركز الواحة التجاري موقعا متميزاً وحيوياً و في منطقة تضم فنادق كبرى
( موفنبيك  ،شيراتون ) و منظومة كبيرة من املنشآت التجارية التي تزمع شركات
عقارية دولية إرساءها خالل الفترة القادمة وخاصة في ظل االهتمام املتصاعد
بتسريع وتفعيل دور املراكز التجارية وتطوير إمكانياتها بالشكل الذي يوازي حركة
التطور الشاملة بأمانة العاصمة .
ونظرا لألهمية املستقبلية للمنطقة ومتاشيا مع إستراتيجية الهيئة
اإلستثمارية أقر مجلس اإلدارة تنفيذ املرحلة الثانية للمشروع الذي سيصل
ارتفاعه إلى (  ) 13دور ويتم حالياً إعداد الدراسات الفنية لذلك  ،وسيضم
املشروع مكاتب إدارية و أماكن عامة للترفيه باإلضافة إلى املرافق املتعددة
االستخدامات فض ً
ال عن قاعة أفراح للمناسبات وإقامة الفعاليات  ..الخ .

تصور ملبنى الواحة التجاري بعد اجناز املرحلة الثانية
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 3ـ  6فـلـل سكنية لغرض اإلستثمار

املوقع  :أمانة العاصمة ـ حي حدة ـ جوار السفارة اليابانية .بدء التشغيل  :عام 2008م .الطبيعة الوظيفية  :فلل سكنية فاخرة لغرض اإلستثمار ( مؤجرةلشركة توتال بعقد ملدة ثمان سنوات).
-املكونات  :عبارة عن فلتني سكنيتني مع املرافق الالزمة .

فـلـل سكنية لغرض اإلستثمار
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 3ـ  7صالة املعارض الدولية (عدن)
املوقع  :عدن ـ خور مكسر ـ جوار فندق عدن موفنبيك .بدء التشغيل  :عام 2008م .الطبيعة الوظيفية  :جتاري .املكونات  :عبارة عن صالة عرض دولية متعددة األغراض مبسـاحةداخلية للصـالة (  ) 4.050م 2و (  ) 24محل جتاري  ،مبساحة
إجمالية للمشروع (  ) 7.500م. 2

صالة املعارض

الدولية (عدن)
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 3ـ  8مباني استثمارية  -عدن
املوقع  :عدن ـ خور مكسر ـ جوار صالة املعارض الدولية .-بدء التنفيذ  :عام 2009م .

-الطبيعة الوظيفية  :سكني  ،جتاري .

مت االنتهاء من إعداد الدراسات الفنية الالزمة إلنشاء مبنيني يتكون كل مبنى من 6
أدوار مبساحة إجمالية ( 2.760م.) 2

 3ـ  9مخازن جتارية ـ عدن
املوقع  :عدن ـ املعال ـ جوار فندق بالزا .-الطبيعة الوظيفية  :جتاري .

-املكونات  :عبارة عن هنجر يستخدم كمخازن جتارية .

 3ـ 10مبنى التأمينات (املكال)
املوقع  :املكال ـ حي أكتوبر ـ جوار خور املكال .-الطبيعة الوظيفية  :سكني.

املكونات  :عبارة عن مبنى يتكون من أربعة أدوار كل دور يتكون منأربع شقق سكنية.

 3ـ  11محالت جتارية (أبني)
املوقع  :أبني ـ زجنبار ـ ساحة الشهداء .-سنة التشغيل  :عام 2008م .

-الطبيعة الوظيفية  :جتاري  ,سكني .

-املكونات  ) 24 ( :محل جتاري و دورين شقق سكنية .
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اخلطة املستقبلية
تعتبر اخلطة اإلستراتيجية لإلستثمار اإلطار املرجعي لعملية اإلعداد و التنفيذ
للمشروعات اإلستثمارية لالستفادة من املوارد املالية للهيئة بطريقة فعالة ولتحقيق
فوائد إستثمارية عالية تساهم في احلفاظ على توازن املركز املالي للهيئة وأهم
املرتكزات التي تقوم عليها اخلطة :
املساهمة في عملية التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية .اإلستثمار طويل األجل كمرتكز هام للمحافظة على القيمة احلقيقيةألموال الهيئة و حمايتها من أثار التضخم .
اإلستثمار قصير األجل لتحسني وضع املنتفعني ( مثل املشاريع الصناعيةاملتوسطة والصغيرة ).

و تشمل اخلطة اإلستثمارية املستقبلية التالي :

 1ـ اإلستثمارات النقدية .

أ ـ املساهمة في إنشاء بنك إستثماري .
ب ـ استمرار اإلستثمار في أذون اخلزانة و الودائع .

 2ـ اإلستثمار في املجال العقاري .

تتلخص أهم أهداف اإلستثمار في املجال العقاري إلى حتقيق التالي :
املساهمة في توفير وحل مشكلة السكن مبختلف تصنيفاته مع التركيزعلى ذوي الدخل احملدود.

و أهم املشاريع قيد الدراسة التي سيتم تنفيذها مع جهات أخرى هومشروع (الرئيس الصالح) السكني اإلستثماري .
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مشروع الرئيس الصالح السكني اإلستثماري
تنفيذاً للبرنامج اإلنتخابي لفخامة األخ الرئيس حفظة الله بتوفير السكن لذوي
الدخل احملدود أصدر مجلس الوزراء أمراً رقم ( )126لعام 2007م بتشكيل جلنة

عليا لإلسكان من اجلهات املعنية للتنفيذ ومن ضمن تلك اجلهات إلى جانب الهيئة
املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية و بنك التسليف التعاوني والزراعي .

و املشروع عبارة عن مجمعات سكنية لذوي الدخل احملدود وعمارات سكنية إستثمارية
مع مرافقها اخلدمية كما يلي :

أ ـ عمارات ذوي الدخل احملدود مكونة من خمسة طوابق ( بكل طابق أربع
شقق مبساحة  85 - 75م. ) 2
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ب ـ عمارات إستثمارية مكونة من خمسة طوابق ( بكل طابق شقتني مبساحة 130 -100م. ) 2

سيتم تنفيذ املشروع على ثالث مراحل املرحلة األولى في  :أمانة العاصمة ـ عدن ـ
حلج ـ حضرموت ـ تعزـ احلديدة ـ الضالع ـ حجة.

عما

رات استثمارية
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 3ـ اإلستثمار في القطاعات اإلقتصادية األخرى .
تهدف الهيئة ضمن إستراتيجيتها املستقبلية تنفيذ مشروعات نوعية ذات
منفعة إقتصادية وإجتماعية بهدف احلد من معدالت البطالة و إحداث نقلة
تنموية بعدد من القطاعات اإلقتصادية كالقطاع املالي و الصناعي والسياحي و
من أهم املشاريع التي يجري حاليا إعداد دراسات اجلدوى اإلقتصادية املبدئية
والنهائية لها هي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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1املساهمة في شركة نقل جوي داخلي .
2املساهمة في إقامة بنك إستثماري .
3املساهمة في إقامة هناجر تخزينية باملنطقة احلرة ـ عدن .
4املساهمة في مشاريع إنتاج اإلسمنت .
5املساهمة في مشاريع تكرير النفط .
6تبني إقامة مشاريع إنتاجية متوسطة و صغيرة مختلفة.
7املساهمة في مشاريع الكهرباء.

نؤسس حلياة ملؤها ثقة وأمــان

فهر�س
املوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

رقم الصفحة

كلمة رئيس الهيئة

5

املقدمة

7

النشاط اإلستثماري لفوائض أموال الهيئة

9

اإلستثمارت النقدية

10

املساهمات

12

اإلستثمارات العقارية
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اخلطة املستقبلية
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مشروع الرئيس الصالح
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اإلستثمار في القطاعات اإلقتصادية اآلخرى
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