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الذي يسلط الضوء على مجموعة االنجازات  م2010يسرنا إن نقدم التقرير السنوي لعام           

بالرغم من الظروف السياسية واالقتصادية المتميزة التي شهدتها المؤسسة في مختلف أنشطتها 

التغطية  -االستثمار(وعرض دقيق وواضح عن كافة الجوانب  يمر بها الوطن الحبيب  التي

كما ) - اإليرادات العامة–النفقات اإلدارية  –المنافع التأمينية  –اإليرادات التأمينية  –التأمينية 

أنشطة أخرى و تناول البيانات اإلحصائية الموضحة لكل نشاط على حده من عام  تضمن التقرير

مقارنة بالنمو العام خالل تلك السنوات وأيضا التقييم العام على ضوء الخطة م 2010 –م 2000

  .م ونسبة االنجاز لكل نشاط  2010السنوية للعام 

        --::مقارنة بالعام الماضيمقارنة بالعام الماضي  مم20102010و أهم المؤشرات التي تضمنها التقريرو أهم المؤشرات التي تضمنها التقرير

بزيادة عن العـام الماضـي    )14,017,727,433.16(اإليرادات التأمينية المربوطة إجمالي  بلغ •

 %).17(وبمعدل نمو قدره  )2,004,464,388.2(قدرهــــا 

بزيادة عن العـام الماضـي   ) 13,968,920,279.15(صافي اإليرادات التأمينية  اجماليبلغ  •

  %).17(وبمعدل نمو قدره ) 2,027,235,549.3( قدرهـــــا

ريال بزيـادة قـدرها   ) 2,151,329,745.69(م 2010بلغ إجمالي النفقات التأمينية للعام   •

 %).24(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره ) 416,200,889.89(

ريـال بزيـادة قـدرها    ) 997,889,134.07( م2010بلغ إجمالي النفقات اإلداريـة للعـام    •

 %).13(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره ) 111,420,270.12(

م 2010لحسابهم المسجلين حتى نهاية العـام  والمشتغلين ) المنشآت(بلغ عدد أصحاب اإلعمال •

  .عن العام الماضي %) 9(وبمعدل نمو) 1236(بزيادة قدرها ) 14877(

مـؤمن عليـه بزيـادة    ) 315,044(م 2010بلغ عدد المؤمن علـيهم المسـجلين بنهايـة     •

  .م 2009عن ديسمبر %) 10(مؤمن عليه ومعدل نمو  )29,435(قدرها
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مؤمن عليه بزيادة قدرها ) 139,502( م2010نهاية المستمرين حتىبلغ عدد المؤمن عليهم  •

  .م2009عن ديسمبر%) 13(مؤمن عليه ومعدل نمو ) 16,173(

 حالـة منهـا   )6892(م 2010المستفيدة من المنافع التأمينية حتـى نهايـة   بلغ عدد حاالت  •

  .حالة )1340( تعويضات وعدد معاش) 5552(

كافة كافة   وأوضحناوأوضحنا  مم20102010وفي األخير نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض التقرير السنوي لعام وفي األخير نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض التقرير السنوي لعام 

األنشطة وهي مناسبة للشكر لجميع العاملين على الجهود التي بذلت خالل عام كامل حمل في األنشطة وهي مناسبة للشكر لجميع العاملين على الجهود التي بذلت خالل عام كامل حمل في 

، ونتمنى تضافر الجهود من اجل ، ونتمنى تضافر الجهود من اجل طياته انجازات وكذلك صعوبات نأمل أن نتغلب عليها طياته انجازات وكذلك صعوبات نأمل أن نتغلب عليها 

  ..النهوض بالمؤسسة وان يمن اهللا على يمننا باألمن والسالم  النهوض بالمؤسسة وان يمن اهللا على يمننا باألمن والسالم  
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دخل ثابت خالل فترة تعطل تأمين الحاجات األساسية للعامل وأفراد أسرته من خالل تأمين  -

 .قدرته على العمل بشكل مؤقت أو دائم

 .تحقيق االستقرار الوظيفي للعامل لمزيد من العمل المخلص البناء -

 .توطيد عالقة العمل بين العامل وصاحب العمل -

 .إعادة توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد وبين األجيال الالحقة -

يف من أثاره من خالل توفير حد أدنى من الدخل للعامل المساهمة في مكافحة الفقر والتخف -

 .وأفراد أسرته

إيجاد آلية ادخارية تساهم في تمويل المشاريع االستثمارية لتحقيق معدالت نمو إيجابية في  -

 .الدخل القومي تعود على القوى العاملة والمجتمع بكاملة بمستويات أعلى من المعيشة

ف والتشرد والضياع من خالل ما تقدمه التأمينات االجتماعية حماية أفراد المجتمع من االنحرا -

 .من معاشات وتعويضات تؤمن حاضرهم ومستقبلهم

المساهمة في التنمية االقتصادية وحل العديد من المشاكل المتصلة بمجاالت اإلسكان والصحة  -

والتعليم ونحوها عن طريق استثمار فوائض أموالها في مشاريع ذات طابع اقتصادي 

 .اجتماعي والحد من البطالةو

 
 

يقوم نظام التأمينات االجتماعية بالجمهورية اليمنية على أسس ومبادئ تأمينية واقتصادية 

 - :واجتماعية أهمها ما يلي

 .مبدأ التكافل االجتماعي -

 .مبدأ إلزامية التأمين -

 .االجتماعيةمبدأ تدرج تطبيق نظام التأمينات  -

 .مبدأ التمويل الذاتي عن طريق االشتراكات -

 .مبدأ ربط االشتراكات والمنافع باألجور -

 مبدأ اإلعفاء الضريبي -
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والمبادرة في خدمات التأمينات االجتماعية وصوالً إلـى حمايـة اجتماعيـة     هتحقيق الرياد

متميزة ذات جودة عالية المستوى في ظل نظام تأميني مستدام وشامل وعادل يتسم بالكفاءة 

 .والفاعلية والتميز

 
 

  

الفاعل في الحـد مـن   نسعى لتوفير الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص واإلسهام 

 .الفقر وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة

 
 

 

.غايتنا توفير خدمات اجتماعية متميزة تمكنهم من مواجهة تحديات الحياة  

 
 

    .نعمل معاً من أجل حماية العاملين بما يحفزهم على مزيد من العطاء اإلنتاجي

 
.نساهم في تحقيق األمن االجتماعي والتنمية االقتصادية  
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تنتشر في الجمهورية اليمنية العديد من المحميات الطبيعية ، وتتميز هذه المحميات بطبيعـة  

بجانب التنوع الحيوي النباتي والحيواني تمتلك اليمن مناطق غنية .خالبة ، ومناظر ساحرة 

بذلك التنوع يؤهلها ألن تكون محميات طبيعية ذات مناظر ساحرة وبيئة متنوعة مما أعطاها 

تنوعاً في البيئات المناخية والطبيعية نتجت عنه أنواع متعددة من األقاليم والبيئات تنوعـت  

حرية النباتية والحيوانية النادرة ذات األهمية الوطنية واإلقليمية في أشكال الحياة البرية والب

واليمن يزخر بهذه المناطق التي ما تزال تحتفظ بطبيعتها وتنوعها ويبلغ عـدد المحميـات   

  .الطبيعية في اليمن حتى اآلن ست محميات 

  

 
  

حيث تسودها النباتات  ، تعتبر محمية حوف من أكبر الغابات في شبه الجزيرة العربية     

منذ مئات السنين، كما تعتبر غابة موسمية محاطة بنظام بيئي جاف االستوائية الموسمية 

و موطن للعديد من النباتات .بعد موسم سقوط األمطار 

و توصف غابتي حوف في اليمن . والحيوانات والطيور النادرة

ة وظفار في عمان بأنهما مركز التنوع الحيوي وأنهما الواح

وتضم حوف ثالثة  .الضبابية في الجزيرة العربية الجافة

 18(وتشتمل على ) رهن وجاذب وحوف(تجمعات حضرية وهي 

متناثرة ويعتمد سكانها على الصيد والزراعة وتربية ) تجمعات قبلية

المواشي أما الجزء الجبلي منها عبارة عن سلسلة جبلية صخرية بركانية مقعرة يغلب 

  . حجر الجيريعليها التركيب ال

 

كم تقريبا من العاصمة  1400تقع محمية حوف الطبيعية في محافظة المهرة على بعد 

حدود سلطنة  من مدينة ألغيظه عاصمة محافظة المهرة وتتاخم  كم 120صنعاء و
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عمان،وتطل على بحر العرب، و حوف تقع بمحاذاة السواحل الجنوبية على امتداد يقدر 

  .جبل رأس فرتك وحتى حدود اليمن مع سلطنة عمان الشقيقة كم من 60بحوالي 

متر فوق سطح ) 1400(سلسلة جبلية ساحلية يقارب ارتفاعها أكثر من   ةيحد المحميكما 

البحر ويقطعها العديد من الوديان المنخفضة التي تتميز بالغطاء النباتي الكثيف والتنوع 

الحيواني وخاصة في منطقة حوف والتي تكون في أوجه إزدهارها وجمالها أثناء هبوب 

السنة /ملم )800-300(األمطار الموسمية بمعدلالرياح الموسمية التي تؤدي إلى هطول 

من كل ) سبتمبر 15يوليو حتى 15(أشهر إبتداء من )3(كما يغطي الضباب المنطقة لمدة 

 عام مما جعلها موطناً هاماً للعديد من الطيور البرية والبحرية لما توفر لها من مقومات

محمية حوف منطقة مميزة في  جعلتالحياة من اإليواء والتكاثر وتربية الصغار وبالتالي 

شبة الجزيرة العربية ومحل لالهتمام الوطني واإلقليمي 

  .والعالمي

 

هكتار أي ما 30000 تبلغ مساحة محمية حوف نحو

 1,400ويبلغ أعلى ارتفاع فيها حوالي  .2كم90يساوي 

  متر عن سطح البحر ،

   

من منتصف يوليو حتى منتصف  ويسودها الضبابتتمتع الغابة بمناخ معتدل الحرارة ورطب 

ملم، كما  700ـ300الموسمية بمعدل  سبتمبر، وتهطل على الغابة خالل هذه الفترة األمطار

  ..السنة يسودها مناخ جاف شديد الحرارة في بقية أشهر

 

نسمة بحسب بيانات النتائج النهائية للتعداد  5143 يبلغ إجمالي سكان مديرية حوف 

  .إناث  2357ذكور و 2786منهم .م 2004السكاني 
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) أ(المركز  : ويتبعها مركزان هما المديرية الشرقية لمحافظة المهرة  مديرية حوف هي

  . مركز جادب) ب(المركز مركز دمقوت

 : 

   مستوطنة دمقوت -1

   االوزنميناء خور  -2

   جبال حيطوم -3

   جبال مرارة -4

     

 

  

تسودها النباتات االستوائية الموسمية منذ مئات السنين، 

مشروع المحميات الطبيعية بالهيئة  أعدهاوبحسب دراسة 

 220حوالي   العامة لحماية البيئة فانه يوجد في المحمية 

  جنساً، 165عائلة وإلى  65نوعاً من النباتات تنقسم إلى 

ويعرف اسم هذه النباتات بالسراخس وكاسيات البذور، 

العطرية نوعا من االعشاب  88نوعا من الشجيرات و 49نوعا من األشجار و 45كما يوجد 

نوعا من  12أنواع من أعشاب ونباتات البردي و 7أنواع من النباتات المتسلقة و 10و

من %7وتشكل نباتات المحمية . أنواع من النباتات المائية الطحلبية 9النباتات الزراعية، و 

   .نوع نباتي 3000  اليمن والتي تقدر بحوالي  مجموع نباتات

والحومر والخدش والعضد واألسفد والكيليت  اللبان والسدر والمشط(و من أهمها 

كما اعتمد سكان القرى الريفية على هذه األشجار والشجيرات البرية لمدهم ,...) والفيطام

بالغذاء والدواء حيث يتم استخالص بعض العالجات المضادة للتهيج والسعال الوهن من 

ع النباتية التي تمد بالغذاء واألنوا) رشح الفكور(أما بالنسبة للربو نبات ) االسفد(نبات 

، وبعض الشجيرات تستخدم من أجل الوقود كانواع النباتات )كالحومر والعلب والبشام(

لوقف النزيف بواسطة ) االبكي والحراز(وتستخدم نبات , ) الصبارية والسلع والعمق)
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جه، يستخرج منها مواد لتجميل الو) الحوبر وذب(العصارة النباتية، وقليل من األشجار 

وتتألف من الحجر  وتتخلل الغابة سلسلة جبلية مقعرة تمتد على طول الساحل الجنوبي،

العيون مستديمة  الجيري مع الجرانيت، ويقطع هذه السلسلة عدد من الوديان مع بعض

   .الجريان

    

   

و القنفـذ   الضـباع، النمر العربـي،  : موطناً للعديد من الثدييات البرية مثل تعد غابة حوف 

والذئب العربي والثعلب األحمر والوعول والغزالن والوبر والغزال والشهيم والقطة البرية ، 

مأوى للعديـد مـن    وتعتبر كذلك) الماعز(كما تربى فيها العديد من األبقار والجمال والظان 

ـ  نوعـاً مـن الطيـور     65 الزواحف والحشرات المختلفة كما تحوي على أكثر من   عتتب

  .أنواع من الطيور النادرة 6عائلة، منها 30

وتعتبر المحمية مأوى للعديد من الطيور المستوطنة والمهاجرة حيث تم فيها رصد حـوالي  

الحجـل و السـلوى الجبلـي    (مثل طيـور ) عائلة 20(مستوطناً ومهاجراً وتتبع ) طيراً 43(

  )والحمام والعقاب األسود والعوسق االوروبي

   

 

الثمد والقرش (البيئة البحرية في حوف غنية بالثروة السمكية وعلى سبيل المثال اسماك 

والديرك والجحش والسردين الذي يتم اصطياده بكميات كبيرة وتجفيفه على امتداد طول 

   الساحل وبيعها كأعالف للحيوانات وسماد للحقول الزراعية وهناك انوع اخرى من االسماك

  .مثل الربيان والشروخ والسرطان الصخري والقواقع البحري

كما تتواجد فيه الدالفين ذات األهمية اإلقليمية والدولية ،كما تعتبر من المواقع الهامة 

لتعشيش السالحف وخاصة النادرة التي تم إدراجها ضمن قوائم االتفاقية الدولية  

)CITES( وكذلك الشعاب المرجانية والطيور البحرية كالنورس السويدي وحرشفة بحر ،

قزوين ،وهذا التنوع أعطى المنطقة المقومات األساسية إلنعاش السياحة البيئة التي تعتمد 

  . على الطبيعية 
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تقع مديرية عتمة ضمن االمتداد الطبيعي لسلسلة جبال السراة 
  وعرض)  44.50ْ – 43,50ْ( بين خطي طول ، وبالتحديد تقع 

غرباً   وتبعد عن مركز محافظة ذمار) 14,35ْ – 14.21ْ(  
كما تبعد عن العاصمة صنعاء   تقريباً ،) كم  55( حوالي 

مسافة جوية ، يحدها من الشمال ) كم  155(جنوباً حوالي 
ضوران آنس وجبل الشرق والسلفية ، ومن الجنوب وصاب 

ب العالي ورحاب القفر ، ومن الشرق مغرب عنس ، ومن الغر
  .السلفية وكسمة ووصاب العالي 

  
 

حيث تبلغ المسافة الجوية بين نقطتي الحدود الشرقية  2كم  441   تبلغ مساحة عمة حوالي

.كم  27كم و أقصى عرض المديرية في حديها الشمالي والجنوبي حوالي  232والغربية   

 

. نسمة  145284م حوالي  2004حسب إحصاءات عام عدد السكان بلغ   

 

: تتكون مديرية عتمة من خمسة مخاليف  وهي تسمية حميرية بالطبع هي على التوالي   

مخالف السمل    ·  

مخالف رازح    ·  

مخالف بني بحر    ·  

مخالف حمير الوسط    ·  
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 1 

تمتاز محمية عتمة بجبالها الشاهقة التي تمتطيها 

الكثيرة  المدرجات الزراعية والمراعي إضافة إلى الغابات 

والوديان المنتشرة في معظم أجزاء المديرية والسيما 

منحدرات الجبال حيث مصبات السيول األمطار وشالالت 

مدار العام والتي  والغيول المائية المتدفقة على الينابيع 

من الغرب  تشكل روافد أساسية لوادي رماع من الشمال والشمال الشرقي ووادي زبيد 

   .والجنوب الغربي

 2  

قلعة (تنتشر في أرجاء عتمة العديد من المعالم التاريخية واألثرية وفي مقدمتها القالع مثل   

حصن حيدر (والحصون مثل ) قلعة السيد ، قلعة ضورة قلعة بني أسد ، ،قلعة سماه ،  ابزار 

حصن خطفة ،حصن المصنعة ، حصن يدهل ،حصن الحمراء ،حصن   ، حصن الذاهبي ،

، حصن الكتف ، حصن بني سويد ،حصن المقرانة  مخيمن ، حصن اللكمة ، حصن نوفان 

،حصن نجمين ،حصن الحدادي ،حصن البحري ،حصن الشرم ،حصن الكام ،حصن باحظ 

والتي ) حصن المشر ،حصن المنظوف ،حصن رصب ،حصن المقنزعة ،حصن الحصين،

  . تمثل شواهد تاريخية حية تؤكد ارتباط مديرية عتمة بالحضارات اليمنية القديمة 

 3  

تمتلك عتمة غطاء واسعاً من الغابات واألحراش والمراعي التي تحتضن أنواعاً متعددة من 

  .األشجار والشجيرات والنباتات واألحياء البرية المختلفة 

4  
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.وحمام السبلة  حمام مقفد    

 

 

 5  

لم تقتصر الكنوز على الغطاء النباتي في هذه المحمية وإنما كشفت دراسات وأبحاث   

عادن عديدة في جبال المحمية أجرتها فرق متخصصة عن وجود مؤشرات لتوافر م بيولوجية 

  ".العمل"جبل  أبرزها الذهب والفضة والحديد سيما في 

كل هذه العوامل تشكل عوامل هامة لجذب السياح المحليين والعرب واألجانب سواء للسياحة 

.التاريخية   البيئية أو السياحة   

6  :   

  .مل خالل العام) 290(إلى ) 33(تترواح كمية تساقط األمطار من 

 

 
 

يصنف أرخبيل جزيرة سقطرى بانه اكبر الجزر اليمنية و ويتبع إداريا محافظة        

) 23(حضرموت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 

م و تم اإلعالن عنها رسميا كمحمية طبيعية 1999لسنة 

تتبع  سابقا    وقد كانت جزيرة سقطرى. م  2000عام 

وعرفت جزيرة سقطرة منذ بداية . إداريا محافظة عدن

المراكز الهامة إلنتاج السلع  األلف األول قبل الميالد أحد

ولذلك اكتسبت شهرتها وأهميتها كمصدر , المقدسة 

تلك السلع التي كانت تستخدم في الطقوس التعبدية  إلنتاج

االعتقاد بأن األرض التي  لقديم حيث سادلديانات العالم ا

وارتبطت الجزيرة في التاريخ القديم  . تنتج السلع المقدسة آنذاك أرض مباركـة من اآللهة

في العصر الحديث فكان ارتباطها بسلطان المهرة حتى قيام الثورة  بمملكة حضرموت أما

من  اج السلع المقدسة والنفائسونظراً ألهمية الدور الذي لعبته الجزيرة في إنت . اليمنية
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 مختلف الطيوب واللؤلؤ فقد كان لها حضور في كتب الرحالة والجغرافيين القدماء ،

الجغرافية  وفي مرحلة االستكشافات واستمرت أخبارها تتواتر عبر مختلف العصور التاريخية

عشر عام  كانت الجزيرة مطمعاً للغزاة حيث احتلها البرتغاليون في مطلع القرن السادس

لمدينة عدن  ، ثم احتلها البريطانيون حيث شكلت الجزيرة قاعدة خلفية الحتاللهم) م1507(

 .م1839عام 
 

:  م 2004تعداد ) نسمه 44120(يبلغ عدد سكان جزيرة سقطرى حوالي.  

  

 - :جزيرة سقطرى إدارياً إلى مديريتين هي تنقسم

  م 2004نسمة تعداد  34011مديرية حديبو ويبلغ عدد سكاها  -1

  . م2004تعداد   نسمة 10109مديرية قلنسية وعبد الكوري ويبلغ عدد سكاها 2 –

 

السهل الشمالي للجزيرة تطل عليها سلسلة  تعتبر المركز اإلداري لجزيرة سوقطرة وتقع في

يحيط بها غابات كثيفة من أشجار النخيل على امتداد  جبال حجهر من الناحية الشمالية كما

على مدار العام ، وتتوفر في مدينة حديبو بعض الخدمات  الوديان التي تجري فيها المياه

مديرية حديبو عدد من القرى أهمها قرية قاضب الواقعة على الطريق من مطار  ويتبع

ستقبال الطائرات الكبيرة بمختلف تم تجهيزه حديثاً بخدمات متطورة وتهيئته ال موري الذي

  .أنواعها

  

 : 

الشريط الساحلي الغربي لجزيرة سوقطرة وتعتبر التجمع  مركزها مدينة قلنسية الواقعة في

         ويرجع تسمية قلنسية إلى فترة االحتالل البرتغالي للجزيرة عام. الحضري الثاني بعد حديبو

ومنازل المدينة مكونة من دور واحد فقط ، ويغلب عليها اللون األبيض مما  ، )م1507( 

والتجمعات  ويحيط بمدينة قلنسية عدد من الشواطئ الجميلة المدينة طابعاً جميالً يضفي على
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نقطة استقبال  القروية التي تعتمد في نشاطها على الصيد والرعي، كما تعتبر هذه المديرية

  . محافظة حضرموتسفن الصيد القادمة من 

  :  

  يتبع جزيرة سقطرى عدد من الجزر الصغيرة تقع في الجانب

 –كراعيل  –درسة  –سمحة  –عبد الكوري (وهي  الغربي منها 

الكوري أكبرها مساحة  وتعتبر جزيرة عبد) صيال  –فرعون 

شمال ) ميل  200(وأكثرها كثافة بالسكان ، وتقع على بعد 

سقطرة ، وتكوينات السطح فيها تشبه جزيرة سقطرة ، ويوجد في الشاطئ جزيرة  غرب

لجزيرة عبد الكوري مرسى صغير يسمى بندر صالح، وأعلى قمة فيها يبلغ  الجنوبي

السكان في الجزيرة يعملون بصيد األسماك والغوص حيث   واغلبية ) قدماً 1750(ارتفاعها 

   األرخبيل تشكل أهم مناطق التنوع البيولوجي الجزيرة غنية بمصائد اللؤلؤ ، وجميع جزر أن

1 

كبير من قبل الحكومة لالستفادة  تحظى جزيرة سقطرة باهتمام

من مخزونها المتنوع ومن خصائصها الطبيعية ومزاياها 

االقتصادية ، وتشكل مقومات الجذب السياحي في الجزيرة جزءاً 

العام والتي تتحدد بصفة عامة باعتبار الجزيرة  من هذا اإلطار

تنوع بيولوجي نادر مع  متحفاً للتاريخ الطبيعي بما تحتويه من

 االستفادة من جهود واهتمامات عالمية بالحفاظ على جزيرة سقطرة

  .كجوهرة طبيعية

    
    

تتمتع جزيرة سقطرى بالتنوع النباتي الفريد حيث تصل عدد األنواع 

النباتية إلى حوالي تسعمائة نوع منها ثالث مائة مستوطن كما توجد 

بينها مجموعه من النباتات الطبية كما يوجد فيها أكثر من ثالث مائة نوع 

  . لممن األحياء الفطرية التي تتخذ من سقطرى المكان الوحيد للعيش في العا
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ويشكل أرخبيل سقطرة نظاماُ أيكولوجياً بحرياً مستقالً حيث إن أهمية بيئته الفريدة والتنوع 

  البيولوجي الهائل والفريد ذو األهمية العالمية الذي ال يقل أهمية 

جاالباجوس المحيط (بأنه وقد وصفه االتحاد الدولي لصون الطبيعة . عن جزر جاالباجوس

ة من أهم أربع جزر في العالم من ناحية التنوع الحيوي النباتي كما أن الجزير.)الهندي 

وتعتبر موطناً آلالف النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة وهي بذلك تعتبر أهم موطن 

نوعاً من  25ألشجار اللبان المشهورة في العصور القديمة ، حيث يوجد في العالم بأكمله 

  . زيرة سقطرةأنواع مستوطنة في ج)  9(اللبان منها

نوعاً مستوطنة في )  270(نوعاً من النباتات منها حوالي ) 850(سجل في الجزيرة حوالي 

من بين األنواع الهامة والقيمة شجرة دم . في أي مكان آخر من العالم  الجزيرة وال توجد

في  من النباتات النادرة والمهددة 18من األنواع الـ) 10(وتجدر اإلشارة إلى أن    األخوين

) 7(اليمن موجودة في سقطرة ، مما يتوجب ضرورة االهتمام والمحافظة عليها حيث ان 

كنباتات نادرة      IUCNلالتحاد الدولي لصون الطبيعة األحمرأنواع منها مدرجة في الكتاب 

كما يوجد في الجزيرة نباتات يستفاد منها في الطب الشعبي وعالج الكثير من . ومهددة 

النباتات أشجار الصبر السقطري وأشجار اللبان والمر ودم األخوين  هذهاألمراض ، ومن 

نباتات طبية أخرى شائعة االستعمال في الجزيرة مثل الجراز واأليفوربيا  باإلضافة إلى

باإلضافة إلى غابات أشجار  " األمته" وغيرها ، ومما يلفت نظر الزائر انتشار شجرة 

الوديان الجارية فيها المياه على مدار  كثيرة أهمها ضفافالنخيل الكثيفة المنتشرة في أماكن 

  .البحر المحيط بالجزيرة لوحة فنية رائعة العام حيث تشكل بساطاً سندسياً أخضر مع زرقة

  :  

في الطبيعة و تضم مائة  طيور سقطرة متعددة األنواع بحيث تشكل أحد معالم بيئة التنوع

كالسالحف والشعب المرجانية و  تسعون نوع من الطيور وتحتوي على أحياء مائية عديدةو

نوع من الطيور تتكاثر في الجزيرة كما  30سقطرى وهناك  اللؤلؤ الذي تشتهر به جزيرة

  . المستوطنة تحتوي الجزيرة على نسبة عالية من الطيور
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  :   

سـقطرة والجـزر    الكهوف والمغارات الجبلية في مواقع عديدة من جزيرةتنتشر الكثير من 

التابعة لها وتعتبر أحد أنماط السكن لإلنسان السقطرى وتشكلت تلك المغارات بفعل عوامـل  

حيث عملت المياه على إذابـة  " جيومائية " عوامل  التعرية الطبيعية وفي بعض منها تفاعلت

أعلى سطوح الكهوف باإلضافة إلى أعمـدة كلسـية    منالكلس وشكلت أعمدة كلسية معلقة 

تلك الكهوف والمغارات مأهولـة بالسـكان ،    صاعدة من قاع الكهوف إلى األعلى ، ومعظم

فـي سـهل   " دي جـب  " وأهمها عموماً مغارة  ومنها يمارسون حياتهم الطبيعية المعتادة ،

يمكن للسيارة التي تقل الزوار األسر ، كما  نوجد حيث تعتبر أكبرها حجماً ، ويتسع لعدد من

دخوالً وخروجاً دون عناء ، وتبعـد مغـارة دي    الوصول إلى جوف المغارة والتحرك بداخله

   .كيلو متراً 75  جب عن مركز حديبو بمسافة

  :  

ولها خصائص فريدة مـن حيـث كثبـان رمالهـا     ) ميل 300(مسافة  تمتد شواطئ الجزيرة

للزائر كأنها أكوام من محصول القطن ومعظمها مظللـة بأشـجار    النقية حيث تبدوالبيضاء 

مياه البحر الخالي من عوامل التلوث حيث تشاهد أنواع األسماك تسبح فيها  تطل على النخيل

مواقع مثلى لالستجمام والغوص بعد توفر خدمات البنية األساسية في الجزيـرة   ، وجميعها

خدمات السياحية ، كما تحتوي مياه الشواطئ علـى أحيـاء مائيـة    الشواطئ بال وتهيئة تلك

 منها السالحف المتنوعة األشكال مثل السالحف الخضـراء الكبيـرة الحجـم    عديدة ونادرة

العصـور   باإلضافة إلى الشعب المرجانية واللؤلؤ الذي اشتهرت به جزيـرة سـقطرة منـذ   

  .التاريخية القديمة

  

  :  

جزيرة سقطرة عدد من شالالت الميـاه الغزيـرة    فييوجد  

فـي  " دنجهـن   " تنتشر في مواقع مختلفة أهمها شـالالت 

فقط ، وكـذلك  ) كم  6(حديبو حيث يبعد عن المركز بمسافة 

ومومي ، وقعـرة وعيهفـت ومعظـم تلـك      شالالت حالة ،
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لحركة السـياحية  وبصورة عامة إن تنشيط ا الشالالت تنبع من أعالي الجبال على مدار العام

خدمات البنية األساسية فـي عمـوم منـاطق الجـذب      إلى جزيرة سقطرة بحاجة إلى توفير

السياحية المساعدة في إطار الخطـة المتكاملـة لحمايـة     السياحي وبالتالي توفير الخدمات

  . مناطق المحميات الطبيعية

2 

  :مواردها االقتصادية وهذه الموارد هي كما يلي  تتميز جزيرة سقطرى بتنوع 

   تعتبر الجزيرة من المناطق المهمة لصيد األسماك ويوجد بها احتياطي سمكي كبير   -  أ

لقد أسهم توفر العديد من أنواع الترب كالتربة الهيستوسول ذا المـواد العضـوية     -ب    

ها من الترب في إمكانية زراعة والتربة الفيضية والتربة الحمراء والتربة األبريقية وغير

    .نوعاً من أنواع التمور 25النخيل والتي تتوفر ألكثر من 

ممارسة السكان على نطاق واسع لمهنة الرعي في الجبال والهضاب مما وفر ثـروة   -د   

حيوانية كبيرة في الجزيرة وإن وجود رعي تجاري للجزيرة ربما قد يحسن مـن حالـة   

    .ة مهنتهم الرعوية أيضاًالسكان الرعاة ومن حال

يعتبر الكثير من الباحثين أن هذه الجزيرة من األقاليم الحيوية والمهمة فـي تـوفر    -هـ  

  .الموارد المعدنية كالنفط والغاز وبقية الموارد األخرى في المستقبل المنظور
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مؤشرات السكان الدميوغرافية أهم  

 
 2009** 2008** 2007** 2006** 2005** 2004* البیان

 22,492,035 21,843,554 21,209,379 20,589,919 19,983,000 19,685,161 إجمالي السكان المقیمین

 السكان المقیمین حسب النوع

 11,454,963 11,127,218 10,807,035 10,494,660 10,189,000 10,036,953 الذكور

 11,037,072 10,716,336 10,402,344 10,095,259 9,794,000 9,648,208 اإلناث

  نسبة النوع
عدد الذكور مقابل كل (

 )مائة أنثى
104.0 104.0 104.0 103.9 103.8 103.8 

  م2009المصدر كتاب اإلحصاء السنوي 

 م2009-2007الفرتة خالل ) القطاع اخلاص ( عدد العاملني حبسب األنشطة الصناعية 
 إجمالي عدد العاملین

م2007 األنشطة الصناعیة م2008  م2009   
 % عدد % عدد % عدد

 الصناعات اإلستخراجیة 203 4244 2.2 3352 2.0 2620
 

األخرىالمناجم والمقالع  2.3 4244 2.2 3352 2.0 2620  

 الصناعات التحویلیة 95.4 175978 95.4 148017 95.3 122004
 المواد الغذائیة والمشروبات 27.9 51465 32.1 49886 35.6 45530
 منتجات التبغ 0.7 1349 0.7 1012 0.6 761

 صنع المنسوجات 1.0 1766 1.1 1740 1.3 1617
 صنع المالبس وصبغ الفراء 12.9 23773 11.7 18204 10.8 13767

الحقائب واألحذیة ودبغ  0.7 1382 0.8 1170 0.8 967
 الجلود

 باستثناءمنتجات الخشب  5.6 10394 5.4 8411 5.2 6653
 األثاث

 الورق ومشتقاتھ 0.4 658 0.4 681 0.5 650
 الطباعة والنشر والنسخ 1.3 2415 1.1 1701 1.0 1226
 مشتقات النفط المكررة 1.0 1823 0.8 1247 0.7 874

المنتجات الكیمیائیة  1.6 2876 1.7 2623 1.8 2302
 ومشتقاتھا

 المنتجات البالستیكیة 2.2 4131 2.7 4157 3.1 3917
 )اإلنشائیة(المنتجات الالفلزیة  16.7 30845 15.8 24527 14.7 18846
 منتجات المعادن المشكلة 15.5 28638 15.0 23264 14.5 18535
 اآلالت والمعدات 0.3 521 0.3 420 0.3 333
 الكھربائیةاآلالت والمعدات  0.2 321 0.2 268 0.2 220

 وأدواتالطبیة  األجھزةصنع  0.0 14 0.0 12 0.0 10
 القیاس
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 صنع المركبات ذات المحركات 0.0 0 0.0 0 0.0 0
 معدات النقل األخرى 0.4 699 0.4 553 0.3 423

 األثاث 7.0 12894 5.2 8134 4.2 5364

 صناعة إعادة الدوران 0.0 13 0.0 11 0.0 9

 الكھرباء والمیاه 2.3 4181 2.5 3832 2.7 3435

 إمدادات الكھرباء 0.5 521 0.5 705 0.5 812

 جمع وتنقیة وتوزیع المیاه 2.4 3659 2.4 3127 2.4 2623

 اإلجمالي 100 184403 100 155201 100 128059
 

 بیانات تقدیریة من المسح الصناعي* 

ً توزيع العاملني يف املنشآت اخلاصة حبسب احملافظات واجلنسية  والنوع وفقا
 م2004لنتائج حصر املنشآت لتعداد 

  
  إجمالي عام

  يمنيـــــون  أجــــانب
  البيان

  ذكور  إناث  إجمالي  ذكور  إناث  إجمالي

 اب 51,369 1,533 52,902 124 113 237 53,139
 أبین 12,178 278 12,456 6 45 51 12,507

 االمانھ 156,482 8,574 165,056 1,471 3,251 4,722 169,778
 البیضاء 16,276 346 16,622 38 56 94 16,716
 تعز 83,299 4,105 87,404 178 358 536 87,940
 الجوف 5,065 157 5,222 35 28 63 5,285
 حجة 25,095 772 25,867 90 107 197 26,064
 الحدیدة 72,579 3,217 75,796 110 315 425 76,221
 حضرموت 53,839 1,423 55,262 101 2,014 2,115 57,377
 ذمار 33,513 812 34,325 36 54 90 34,415
 شبوه 14,436 184 14,620 50 163 213 14,833
 صعده 21,617 147 21,764 132 213 345 22,109
 صنعاء 19,037 437 19,474 39 64 103 19,577
 عدن 40,272 2,566 42,838 91 282 373 43,211
 لحج 15,859 361 16,220 39 25 64 16,284
 مأرب 7,929 68 7,997 17 88 105 8,102
 المحویت 9,239 192 9,431 3 12 15 9,446
 المھرة 5,261 60 5,321 5 41 46 5,367
 عمران 19,958 482 20,440 45 47 92 20,532
 الضالع 12,667 287 12,954 28 62 90 13,044
 ریمھ 6,573 106 6,679 - - - 6,679

 اإلجمالي 682,543 26,107 708,650 2,638 7,338 9,976 718,626
 م الصادر من الجهاز المركزي لإلحصاء2007المصدر كتاب اإلحصاء السنوي
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تش  مل المش  تغلین ف   ي القط  اع الخ  اص محل   ي وأجنب  ي، والقط  اع الخ   اص المش  ترك، والتع   اوني،         •
 .أو الدولیة و غیر مبین ةاإلقلیمیوالوقف، والمنظمات غیر حكومیة، والمنظمات 

  

حسب النوع واحلالة ) سنة فأكثر  15(التوزيع العددي والنسبي للمشتغلني 
م ،مسح  2004م ، تعداد 1999العملية يف اجلمهورية، مسح القوى العاملة  

م2006/2005 ميزانية األسرة  
 

 النوع الحالة العملیة
مسح القوى العاملة 

2004تعداد  1999 األسرة مسح میزانیة  
م2006/2005  

الوزن  العدد
الوزن النسبي  العدد %النسبي 

 الوزن النسبي العدد %

 صاحب عمل أ
   4.8 155,000 2.7 74,000 ذكور
   1.6 5,000 1.7 4,000 إناث

   4.5 160,000 2.6 78,000 إجمالي

 یعمل لحسابھ ب
   25.8 837,000 33.4 912,000 ذكور
   15.4 48,000 10.3 25,000 إناث

   24.9 885,000 31.6 937,000 إجمالي

 ج
العمل  أصحاب

والعاملون لحسابھم في 
 الزراعة

 28.9 1,105,300     ذكور
 33.9 108,339     إناث

 29.2 1,213,639     إجمالي

 د
العمل  أصحاب

والعاملون لحسابھم 
الخاص في غیر 

 الزراعة

 17.9 684,770     ذكور
 9.4 30,013     إناث

 17.2 714,783     إجمالي

/ نقدي(یعمل بأجر  ھـ
 )عیني

 52.1 1,995,634 61.3 1,989,000 50.7 1,385,000 ذكور
 36.0 115,131 53.7 167,000 53.0 123,000 إناث

 50.9 2,110,765 60.6 2,156,000 50.7 1,508,000 إجمالي

 و
تشمل (یعمل بدون أجر 

مع مشارك 
 )متطوع/متدرب+األسرة

 0.2 6,227 8.1 263,000 13.2 361,000 ذكور
 11.1 35,333 29.3 91,000 34.5 80,000 إناث

 1.0 41,560 10.0 354,000 14.9 441,000 إجمالي

 غیر مبین ز
 0.9 37,870 - - - - ذكور
 9.6 30,830 - - - - إناث

 1.7 68,700 0 0 0 0 إجمالي

 المشتغلینإجمالي 
 100 3,829,801 100 3,244,000 100 2,732,000 ذكور
 100 319,646 100 311,000 100 232,000 إناث

 100 4,149,447 100 3,555,000 100 2,964,000 إجمالي
 م2009المصدر كتاب اإلحصاء السنوي 
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 ريال بزيادة قدرها )2,151,329,745.69( م2010للعام  النفقات التأمينية بلغ إجمالي •

 %).24(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره  )416,200,889.89(

 ريـال بزيـادة قـدرها    )997,889,134.07( م2010للعـام  النفقـات اإلداريـة   بلغ إجمالي  •

 .%)13( ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره )111,420,270.12(


•  

م 2010والمشتغلين لحسابهم المسجلين حتى نهاية العام ) المنشآت(بلغ عدد أصحاب اإلعمال

  .عن العام الماضي  )%9(وبمعدل نمو )1236(بزيادة قدرها  )14877(

•  

 )29,435(مؤمن عليه بزيادة قدرها )315,044(م 2010المسجلين بنهاية بلغ عدد المؤمن عليهم 

  . م2009عن ديسمبر  )%10(مؤمن عليه ومعدل نمو 

•  

مؤمن عليه بزيادة قدرها ) 139,502( م2010نهاية بلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين حتى

  .م2009عن ديسمبر) %13(مؤمن عليه ومعدل نمو  )16,173(

•  

 )5552( حالة منها )6892(م 2010المستفيدة من المنافع التأمينية حتى نهاية بلغ عدد حاالت 

   .حالة )1340( تعويضات وعدد معاش

  

  

  

  



2010  

•  

تتوزع المعاشات بين معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني ومعاشات الوفاة حيث بلـغ  

معاش وتتكون حاالت المعاشات من  )5552(م 2010أجمالي حاالت المعاشات المستفيدة خالل العام 

.)3(ومعاش الفقد  )1969(معاش وفاة  )665(معاش عجز )2915(معاش شيخوخة  
•  

  .م2009عن عام  )%4- ( انخفاض بنسبة حالة )1340(م 2010 لعامبلغ عدد حاالت التعويضات     


 

بزيادة عن العـام الماضـي    )14,017,727,433.16(اإليرادات التأمينية المربوطة اجمالي  بلغ •

 ).%17(وبمعدل نمو قدره  )2,004,464,388.2(قدرهــــا 

بزيادة عـن العـام الماضـي     )13,968,920,279.15(صافي اإليرادات التأمينية  اجمالي بلغ •

  .)%17(وبمعدل نمو قدره  )2,027,235,549.3( ــاـقدرهــ


 

بزيـادة   ريال )65,862,879,250.91( م2010بلغ إجمالي التوظيفات االستثمارية النقدية لعام  •

 .)%33(نموريال وبمعدل  )16,389,288,294.12(عن العام الماضي قدرها 

ريـال  ) 5,803,456,755.5(م 2010بلغت اإليرادات االستثمارية واإليرادات األخرى خالل العام  •

  .العام الماضي نع%) 21( بمعدل نمو )1,006,983,322.68(بزيادة وقدرة 
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20032010 

  البيـــان  م2003  م2004  م2005  م2006  م2007  م2008  م2009  م2010

14877  13,641  12165 10,741 9,375 8,043 6,123 4,181  
أصحاب اإلعمال 

  نوالمشتغلي
  معدل النمو - 46% 31% 17% 15% 13%  12%  9%

المؤمن عليهم   -  -  -  223,871  245,556  265,902  285,609  315,044
  المسجلين

  معدل نمو  -  -  -  -  10%  8%  7%  10%

المؤمن عليهم  64,663 74,382 84,178 92,664 104,567 120,941  123,329  139,502
  المستمرين

  عدد ذكور  -  -  77,077  84,534  95,478  110,818  112,730  126,224

  عدد إناث  -  -  7,101  8,130  9,089  10,123  10,599  13278

  معدل النمو  - 15% 13% 10% 13% 16%  2%  13%

اإليرادات   3,097,948,279  3,737,001,015  4,407,196,417 5,512,963,354  7,410,560,562 10,108,990,590  12,013,263,045  14,017,727,433
  المربوطة

  معدل النمو   21% 18% 25% 34% 36% 19%  17%

  صافي اإليرادات 3,036,882,258  3.674,665,089  4,274,972,441  5,363,113,666 7,241,825,244 9,890,094,060  11,941,684,729  13,968,920,279

  معدل نمو - 21% 16% 25% 35% 37% 21%  17%

  المستفيدون 2,909 3,257 3,729 4,051 4,566 5,510  6,006  6892

  معدل نمو - 12% 14% 9% 13% 21%  9%  15%

  النفقات التأمينية 317,290,131 413,530,454 531,660,544  717,710,941  904,642,162 1,407,098,144  1,735,128,856  2,151,329,745

  معدل نمو - 30% 29% 35% 26% 56%  23%  24%

  
  



2010  

2010م  

         

79% 21%   أصحاب اإلعمال 16501 13056 

83%  17%   المشتغلون لحسابھم 2200 1821 

82%  18%   المؤمن علیھم 170457 139,502 

104%  +4%   اإلیرادات المربوطة 13,500,000,000 14,017,727,433.16 

104%  +4%   صافي اإلیرادات 13,500,000,000 13,968,920,279.15 

  إیرادات االستثمار  5,803,456,755.5  

71%  29%   المستفیدون 9664 6892 

36%  64%   عدد حاالت التعویضات 3745 1340 

94%  6%   عدد حاالت المعاشات 5919 5552 

99.53%  0.47%   النفقات التأمینیة* 2,161,643,068 2,151,329,745.69 

80%  20%   إجمالي قیمة التعویضات 590,660,451 471,069,028.64 

99%  1%   المعاشاتإجمالي قیمة  1,570,982,617 1,556,004,073.7 

  إجمالي قیمة تبادل االحتیاطي 124,256,643.35 0 -

+115%  +15%   النفقات اإلداریة 868,404,000 997,889,134.07 
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 ريال )14,017,727,433.16( مبلغ وقدره م2010بلغ إجمالي اإليرادات التأمينية المربوطة للعام   •

   ريال )48,807,154.01(مبلغ وقدره م2010بلغ إجمالي اإليرادات التأمينية المخصومة للعام  •

  ريال )13,968,920,279.15( مبلغ وقدره م2010بلغ صافي اإليرادات التأمينية للعام  •
  

  م2010والمخصومة والصافية والمحصلة للعام ةبيان باإليرادات التأمينية المربوط
نسبتھ من 

  الفــرع اإلیرادات المربوطة اإلیرادات المخصومة  صافي اإلیرادات  اإلجمالي

  المركز الرئیسي 37,181,711 0 37,181,711 
  والمكاتب األمانة 8,625,487,731.36 36,266,905.75 8,589,220,825.61 62%
  تعز 1,816,008,358.50 151,067.33 1,815,857,291.17 13%
 الحدیدة 1,032,943,465.59 7,113,607.45 1,025,829,858.14 7%

 عدن 1,701,276,543.21 4,734,102.73 1,696,542,440.48 12%
 حضرموت 661,286,055.82 541,470.75 660,744,585.07 5%
 أب 101,302,496 0 101,302,496 1%
 ذمار 42,241,071.68 0 42,241,071.68 3%

 اليـاإلجم 14,017,727,433.16 48,807,154.01 13,968,920,279.15 100%
  

  
  
  

  -:والمهن والحرف والمشتغلين لحسابهم على النحو التاليوتفصيل إيرادات أصحاب األعمال 
  الفــرع  فرع األمانة فرع الحديدة فرع عدن  فرع تعز  فرع حضرموت  اإلجمـــالي

  اإلیرادات 4,370,565.60 5,204,890 7,318,373.76  6,341,413  0  23,235,242.36
  نسبة الفرع 19% 22% 32% 27%  100%

 
 
 

اإلیراداتصافي المخصومةاإلیرادات المربوطةاإلیرادات

االیرادات التأمینیة الرئیسيالمركز

األمانة

تعز

الحدیدة

عدن

حضرموت

أب

ذمار

اإلجمـالي
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 )13,968,920,279.15(مبلغ وقدرة  م2010 من عامحتى ديسمبر التأمينية إجمالي صافي اإليرادات  بلغ
   نسبة أيضا المربوطة تمثل اإليرادات أمان اإليرادات المقدرة في الخطة م %)104( ةوتمثل نسب

                                                                                                                             -:ويلي توزيعها بين الفروع في الجدول أدناه من الخطة%) 104(
  

2010 

اإلیرادات بعد استبعاد صافي  نسبة إنجاز
  إیرادات التأمینات المخصومة

اإلنجاز للربط 
 من المقدر

اإلیرادات المربوطة حتى 
 رعـــــالف  اإلیرادات المقدرة  م2010دیسمبر 

المركز الرئیسي  30,000,000 37,181,711 124% 37,181,711 124%
  المغتربین

  األمانة و المناطق 8,050,000,000 8,625,487,731.36 107% 8,589,220,825.61 107%
 تعز 1,870,400,000 1,816,008,358.50 97% 1,815,857,291.17 97%
 الحدیدة 1,071,000,000 1,032,943,465.59 96% 1,025,829,858.14 96%

 عدن 1,560,000,000 1,701,276,543.21 109% 1,696,542,440.48 109%
  حضرموت 720,000,000 661,286,055.82 92% 660,744,585.07 92%
 أب 128,500,000 101,302,496 79% 101,302,496 79%
  ذمار 70,100,000 42,241,071.68 60% 42,241,071.68 60%

  اإلجمـــالي  13,500,000,000 14,017,727,433.16 104% 13,968,920,279.15 104%

 
 

  صافي اإلیرادات                                          اإلیرادات المربوطة                                          
  %)124(بنسبة  الرئیسي المغتربینالمركز المركز األول                             %)124(بنسبة  المركز الرئیسي المغتربیناألول المركز 
  %)109(بنسبة  عدنفرع  المركز الثاني                                                %)109(بنسبة  عدنفرع الثاني المركز 

  %)710(بنسبة  األمانةفرع المركز الثالث                                              %)710(بنسبة  األمانة فرعالمركز الثالث 
  %)79(بنسبة تعز فرع  الرابعالمركز                                               %)     97(بنسبة تعز فرع   الرابعالمركز 

  %)96(بنسبة  الحدیدة فرع المركز الخامس                                 %)           96(بنسبة  الحدیدةفرع المركز الخامس 
  %)92(بنسبة  حضرموت فرع المركز السادس                              %)           92(بنسبة  حضرموتفرع  المركز السادس

    %)79(بنسبة  ذمارفرع  بعالمركز السا                                                  %)79(بنسبة  ذمارفرع  بعالساالمركز 
    %)60(بنسبة  ذمارفرع   الثامن المركز                                                 %)60(بنسبة  ذمارفرع  الثامن المركز

  
2010  
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ريال عن المحقق خالل  )14,017,727,433.16(م زيادة سنوية مبلغ 2010المالي  مخالل العا المؤسسةحققت 

  .%) 17(م وذلك بمعدل نمو سنوي 2009العام الماضي 

  م2010 -م2009لعامي مقارنة اإليرادات المربوطة 

 الفـــرع  م2009اإلیرادات المربوطة  م2010 اإلیرادات المربوطة  الزیــــادة  نسبة النمو
  المركز الرئیسي 10,949,716.20 37,181,711 26,231,994.8 240%
 األمانة 7,266,194,097.73 8,625,487,731.36 1,359,293,633.6 19%
 تعز  1,650,493,876.88 1,816,008,358.50 165,514,481.6 10%
 الحدیدة 924,445,117.71 1,032,943,465.59 108,498,347.5 12%
  عدن 1,437,571,807.71 1,701,276,543.21 263,704,735.5 18%
 حضرموت 572,937,148.14 661,286,055.82 88,348,907.7 15%
 أب 100,479,889 101,302,496 822,607  1%

  ذمار 50,191,391.64 42,241,071.68 7,950,320- 16%-
  اإلجمـــالي  12,013,263,045.01 14,017,727,433.16  2,004,464,388.2  17%

  
  م2010 -م2009مقارنة اإليرادات المربوطة لعامي 

 
 

20002010 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 العــــــام اإليرادات بالريال  نسبة النمو
  م2000  1,646,960,002  -
 م2001 2,008,006,205 22%
 م2002 2,444,680,627 22%
 م2003 3,097,948,279 27%
  م2004 3,737,001,015 21%
  م2005 4,407,196,416 18%
  م2006 5,512,963,354 25%
  م2007 7,410,560,562.35  34%
  م2008 10,108,990,590.06  36%
  م2009  12,013,263,045.01  19%
  م2010  14,017,727,433.16  17%
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عن المحقق خالل العام  ريال )2,027,235,549.3( زيادة سنوية مبلغم 2010خالل المالي  المؤسسةحققت 

  . %)17(م وذلك بمعدل نمو سنوي 2009الماضي 

  م2010لعام - م2009مقارنة صافي اإليرادات المربوطة لعام 
نسبة 
  الزيــــادة  النمو

صافي اإليرادات 
 م2010المربوطة

صافي اإليرادات 
  م2009المربوطة 

 الفـــرع

  المركز الرئیسي 3,707,716.20 37,181,711 33,473,994.8 903%
 األمانة 7,224,591,704 8,589,220,825.61 1,364,629,121.61 19%
 تعز 1,648,100,400.27 1,815,857,291.17 167,756,890.9 10%
 الحدیدة 909,127,567.56 1,025,829,858.14 116,702,290.58 13%
  عدن 1,433,766,739.29 1,696,542,440.48 262,775,701.2 18%
 حضرموت 572,174,153.94 660,744,585.07 88,570,431.1 15%
 أب 100,119,257 101,302,496 1,183,239 1%

  ذمار 50,097,191.64 42,241,071.68 7,856,120- 16%-
  اإلجمــالي  11,941,684,729.9 13,968,920,279.15 2,027,235,549.19  17%

 
 
  الترتيب  البيـــــــــان                     

  أوال  %)903(المركز الرئیسي بلغت صافي اإلیرادات بنسبة نمو 
  ثانيا  .%)19( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت   األمانة فرع 

  ثالثا .%)18( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت عدن  فرع
  رابعا .%)15( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت حضرموت  فرع
  خامسا .%)13( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت  الحدیدة فرع
  سادسا .%)10( سنوي نمو ةبساإلیرادات بنصافي بلغت  تعز فرع
  سابعا .%)1( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت  اب  فرع
  ثامنا .%)16-( سنوي نمو ةبسصافي اإلیرادات بنبلغت ذمار  فرع

  
  م2010لعام - م2009مقارنة صافي اإليرادات المربوطة لعام 

  

  
  

م2009صافي اإلیرادات المربوطة م2010صافي اإلیرادات المربوطة 

األمانة والمكاتب

عدن

تعز

حضرموت

الحدیدة

أب

ذمار

المركز الرئیسي

اإلجمــالي



2010  

  
  
  
  

  م2010-م2000صافي اإليرادات التأمينية 
  البیــــــان اإلیرادات بالریال نسبة النمو

 م2000  1,626,092,603  -
 م2001 1,977,335,917 22%
 م2002 2,399,358,680 21%
 م2003 3,036,882,258 27%
  م2004 3,674,665,089 21%
  م2005 4,274,972,442 16%
  م2006 5,363,113,666 25%
  م2007 7,241,825,244.26  35%
 م2008 9,890,094,059.87 37%
  م2009  11,941,684,729.90  21%
  م2010  13,968,920,279.15  17%
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 )14877(م 2010والمشتغلين لحسابهم المسجلين حتى نهاية العام ) المنشآت(بلغ عدد أصحاب اإلعمال

  14877-:عن العام الماضي مفصلة على النحو التالي)%9(وبمعدل نمو )1236(بزيادة قدرها 

  
 بزيادة قدره منشأة )13056(م2010حتى نهاية العام ) المنشات المسجلة(بلغ عدد أصحاب األعمال 

فيما بلغت المنشآت المستمرة في االشتراك حتى نهاية العام  %)9(وبمعدل نمو قدره منشاة  )1114(

  .%)12(منشأة وبمعدل نمو )1104(بزيادة عن العام الماضي قدرها  )10011( م2010

  )المنشآت(أصحاب األعمال المسجلين 

  حضرموت  أب  ذمار  اإلجمالي
األمانة  تعز  الحديدة عدن  ومكتب سيئون

 البيـــــــان  والمكاتب

  م2009المسجلون في  5289 1334 916 1694  1751 575 383 11942
  المضافون خالل العام 600 70 69 118 153 58 46  1114
 م2010إجمالي المسجلين  5889  1404  985  1812  1904  633  429 13056

  معدل النمو  11%  5%  8%  7%  9%  10%  12% 9%
 المتوقفون  1255 63 16 455 715 95 125 2724
  المصفون 101 42 63 52 17 26 20 321

 إجمالي المتوقفين والمصفين 1356 105 79 507 732 121 145 3045
  م2009المستمرون 3933 1229 837 1416  1019 452 243 9129
  م2010المستمرون 4533 1299 906 1305  1172 512 284 10011
  نقص/ الزيادة   600 70 69 111 153 60 41 1104

  معدل النمو 15% 6% 8% 8%-  15% 13% 17% 12%
  
  -:م 2010ویأتي ترتیب الفروع بحسب المنشات المسجلة خالل العام *

  م  البيـــــــــــــــان

  1  ) .50(بمتوسط شھري) 600(فرع األمانة 

  2  ) .13(بمتوسط شھري) 153(فرع حضرموت 

  3 ) .10(بمتوسط شھري) 118(فرع عدن 

  4 ) .6(بمتوسط شھري)  70(فرع تعز 

  5 ) .6(بمتوسط شھري) 69(الحدیدة فرع 

  6 ) .5(بمتوسط شھري) 58(فرع اب 

  7 ) .4(بمتوسط شھري) 46(ذمار فرع 
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  اخلطة  عقارنة أصحاب األعمال املسجلني مقارنة مم
 

 للمخطط إنجاز وبنسبة )13056( م2010ديسمبر نهاية حتى المسجلين األعمال أصحاب عدد بلغ 

  . )%79(قدرها

  م2010مقارنة أصحاب األعمال المسجلين مع الخطة نهاية 
 

معدل 
 اإلنجاز

نسبة 
  أصحاب األعمال االنحراف  االنحراف

المخطط حتى 
  الفـــرع م2010ديسمبر

 األمانة 6993  5889 1104 16% 85%
 تعز  1,739  1404 335 19% 81%
 الحديدة  1324  985 339 26% 74%
 عدن 2828  1812 1016 36% 64%
 حضرموت  2240  1904 336 15% 85%
  أب 820 633 187 23% 77%
  ذمار 557 429 128 23% 77%

  اليــاإلجم 16,501  13056 3445 21% 79%

  

  
  م2010مقارنة أصحاب األعمال المسجلين مع الخطة نهاية 
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األمانة
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حضرموت

أب

ذمار

االجمالي

  ــانـــــــالبيـــ  الترتيب
  .%)85(بنسبة إنجاز للمخطط وحضرموت  األمانة يفرع  أوال

  .%)81(بنسبة إنجاز للمخطط تعز  فرع  ثانيا

  %).77(بنسبة إنجاز للمخطط ذمار وأب  يفرع  ثالثا

  %).74(بنسبة إنجاز للمخطط  الحديدةفرع   رابعا

  %).64(بنسبة إنجاز للمخطط  عدنفرع   خامسا
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عدن              –الحديدة  –تعز  –األمانة ( في خمسة فروع هيعدد المشتغلين لحسابهم المسجلين  بلغ

مستمر ) 1699(منهم عمل  بمشتغل لحسابه وصاح )1821(عدد  م2010بنهاية  )اب -حضرموت -

  -:لى النحو التالي عوموزعين 

  م2010المشتغلون لحسابهم حتى نهاية 

  انـالبيــــــ  األمانة تعز  الحدیدة عدن  حضرموت  أب  ذمار  اإلجمالي

  م2009المشتغلون لحسابھم   145 397 218 543 396 0 0 1699
  المضافون خالل العام 6 32 42 32 7 3 0 122

 م2010إجمالي المسجلین  151 429 260 575 403 3 0 1821

  إجمالي المتوقفین  6 52 0 200 0 0 0 258
  إجمالي المصفیین 0 14 0 0 0 0 0 14

 المستمرون 145  363 260 375 396 3 0 1549
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2010 
مشتغل لحسابهم بنسبة  )1821( م31/12/2010بلغ إجمالي عدد المشتغلين لحسابهم بالمؤسسة حتى 

  .م2010للمخطط لعام %) 83(انجاز 

  م2010لعاممقارنة المشتغلون لحسابهم مع الخطة 

المخطط لعام  لحسابهمالمشتغلون   معدل اإلنجاز
 م2010

 الفــرع

 األمانة  300  151 50%
 تعز 520  429  83%
 الحديدة 270  260  96%

 عدن 580  575 %99
 حضرموت 450  403 90%
 أب 40  3 8%

  ذمار 40  0 -

  اإلجمـالي 2200  1821 83%

  

 

 
  م2010مقارنة المشتغلون لحسابهم مع الخطة لعام
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أب

ذمار

االجمالي

  ـــــانــــالبيـــــــ  الترتيب
  .%)99(فرع عدن بنسبة إنجاز للمخطط   أوال
  %)96(بنسبة إنجاز للمخطط الحديدة  فرع    ثانيا
  .%)90(بنسبة إنجاز للمخطط حضرموت  فرع   ثالثا
  %).83(فرع تعز بنسبة إنجاز للمخطط   رابعا
  %).50(فرع  األمانة بنسبة إنجاز للمخطط   خامسا
  %).37(بنسبة إنجاز للمخطط  ابفرع    سادسا
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  م2010- م2000أصحاب اإلعمال والمشتغلين لحسابهم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010- م2000أصحاب اإلعمال والمشتغلين لحسابهم  

  
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

م2000 م2001 م2002 م2003 م2004 م2005 م2006 م2007 م2008 م2009 م2010

م2000
م2001
م2002
م2003
م2004
م2005
م2006
م2007
م2008
م2009
م2010

  عـــــام أصحاب األعمال  نسبة النمو

    م2000 1981  -
 م2001 2151 9%

 م2002 2500 16%
 م2003 4181 67%
  م2004  6123 46%
  م2005  8043 31%
  م2006  9375 17%
  م2007  10741  15%
  م2008  12165  13%
  م2009  13641  12%
  م2010  14877  9%
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مؤمن  )29,435(مؤمن عليه بزيادة قدرها )315,044(م 2010المسجلين بنهاية بلغ عدد المؤمن عليهم 

  .م2009عن ديسمبر  )%10(عليه ومعدل نمو 

 البيــــــان  األمانة تعز  الحديدة عدن  حضرموت  أب  ذمار  اإلجمالي

285,609 1806  4084  19114 35,710 36,122 53,999 134,774 
المؤمن عليهم 

 م2009المسجلين 

المؤمن عليهم الجدد   13027 1355 3543 9,397 1446 447  220  29,435
  خالل العام

315,044  2026  4531  20560 45107  39665 55,354 147801 
إجمالي المؤمن عليهم 

 م2010المسجلين
  معدل النمو  9% 3% 10% 26% 8% 11% 12% 10%

  . م2009لعام  حسب ما جاء من الحاسب اآللي عدن المسجلون بفرع  -:مالحظة *

 
 

 )16,173(مؤمن عليه بزيادة قدرها ) 139,502( م2010نهاية بلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين حتى

  .م2009عن ديسمبر) %13(مؤمن عليه ومعدل نمو 

  م2010 - م2009المؤمن عليهم المستمرين خالل عامي 
 معدل

  نقص / الزيادة  انخفاض/الزيادة
المؤمن عليهم 

 م2010بنهاية 
  المؤمن عليهم

 البيــان م2009بنهاية 

 األمانة  55,010 64,358 9,348 17%
 تعز 23,297 24,573 1276  5%
 الحديدة 13,729  14,813 1,084 8%

 عدن 16,596  19,903 3,307 20%
 حضرموت 11,038 12,015 977 9%

 أب 2,138 2,429 291 14%
  ذمار 1,306 1,179 127- 10%-

  المغتربين 215 232 17 8%
  اإلجمـالي 123,329 139,502 16,173 13%

  
  م2010بیانات أولیة  -:مالحظة *
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من  )%82(مؤمن عليه بنسبة إنجاز  )139,502(م 2010بلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين نهاية 

  .المخطط والجدول التالي يوضح عدد المؤمن عليهم في كل فرع

  طبالمخطالمؤمن عليهم مقارنة 

  24573 -:وترتيب الفروع على النحو التالي 

  الترتيب  البيـــــان
  الأو  %).93(بنسبة إنجاز للمخطط وتعز عدن  يفرع

  ثانيـا  %).84(فرع األمانة والمكاتب التابعة له بنسبة إنجاز للمخطط 
  ثالثـا   %).80(فرع حضرموت ومكتب سيئون بنسبة إنجاز للمخطط 

  رابعـا  %).72(فرع الحديدة بنسبة إنجاز للمخطط 
  خامسا  .%)58(بنسبة إنجاز للمخطط المغتربين 

  سادسا  %).55(فرع ذمار  بنسبة إنجاز للمخطط 
  سابعا  . %)32(فرع أب بنسبة إنجاز للمخطط 
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االجمالي

المغتربین

ذمار

أب

حضرموت

عدن

الحدیدة

تعز

األمانة

معدل   معدل اإلنجاز
المحقق حتى   االنحراف  االنحراف

 م2010دیسمبر
 المخطط حتى

 الفـــرع  م2010دیسمبر

  األمانة  76,771 64,358 12413 16% 84%
 تعز  26,500 24,573 1927 7% 93%
 الحديدة  20,500  14,813 5687 28% 72%
 عدن 21,500  19,903 1597 7% 93%
 حضرموت  15,000 12,015 2985 20% 80%
 أب  7,500 2,429 5071 68% 32%
  ذمار  2,136 1,179 957 45% 55%
  المغتربين 550 232 318 42% 58%
  اإلجمـالي 170,457 139,502 30955 18% 82%
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2010 
مؤمن عليه وذلك في كال  )232(بلغ إجمالي عدد المؤمن عليهم المشتركين من العاملين اليمنيين بالخارج 

  .أمريكا ،المجر،األمارات ،الكويت، البحرين،  األردنمن المملكة العربية السعودية، قطر، 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المؤمن عليهم من العاملين حسب النوع 

  

الذكور
91%

االناث
9% عدد المؤمن

الذكور

االناث

  إجمالي عام
  يمنيـــــون  أجــــانب

  الفـــرع
  ذكور  إناث  إجمالي  ذكور  إناث  إجمالي

  األمانة 55559  6392 61951  1796  611 2407 64,358
  تعز  22312  1847 24159  367  47 414  24573
  الحديدة  13718  765 14483  313  17 330 14,813
  عدن  17148  2492 19640  236  27 263 19,903
  حضرموت 11307 563 11870 142 3 145  12,015
  أب  2044  380 2424  5  0  5 2,429
  ذمار  1050  127 1177  1  1  2  1,179
  المغتربين*  226  6  232  0  0  0 232

  اإلجمــالي 123364 12572  135936 2860 706 3566  139,502

  يمنيـــــون
  البيــــــــــان

  ذكور  إناث  إجمالي
  المملكة العربية السعودية  203  5 208

  دولة اإلمارات   9  0 9
  دولة قطر  5  1 6
  دولة الكويت  3  0 3
  مملكة البحرين  1 0 1
  مملكة األردن  3  0 3
  المجر  1  0 1
  الواليات المتحدة األمريكية   1  0  1

  اإلجمــالي  226 6  232



2010  

  
  
  

  م2010-م2000المؤمن عليهم للفترة من 
  

  العـــــام المؤمن عليهم  نسبة النمو

 م2000 45,305  -
 م2001 49,936 10%
 م2002 54,934 10%
 م2003 64,663 18%
  م2004 74,382 15%
  م2005 84,178 13%
  م2006 92,664 10%
  م2007 104,567  13%
  م2008 120,941 16%
  م2009  123,329  2%

  م2010  139,502  13%
  

 
  م2010-م2000عليهم  ننمو المؤم
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  -: م2010خالل العام احلاالت املستفيدة

 وعدد معاش )5552( حالة منها )6892(م 2010المستفيدة من المنافع التأمينية حتى نهاية بلغ عدد حاالت 

   .حالة )1340( تعويضات

  الحاالت المستفيدة من المنافع التأمينية 
  

 
  املنافع التأمينية املصروفة

ريال  )416,200,889.89(ريال بزيادة قدرها  )2,151,329,745.69( م2010النفقات التأمينية للعام  بلغ إجمالي

ريال  )471,069,028.64(و تمعاشا )1,556,004,073.7( منه )%24(عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره 

  -:يليوفقاً لما  ريال تحويل احتياطيات للهيئة العامة للمعاشات )124,256,643.35(و  تعويضات

  م2010- م2009النفقات التأمينية المصروفة خالل عامي 

 الفـــرع م2009لعام   م2010لعام   النقص/الزيادة النمونسبة 

 المركز 27,438,307.02 5,388,964.40 22,049,342.62- 80%-
 األمانة 824,770,083.80 1,033,863,629.15 209,093,545.35 25%
 تعز 405,310,259 510,754,308.70 105,444,049.70 26%
 الحديدة 239,540,589.28 279,242,750 39,702,160.72 17%
 عدن 148,416,248 254,474,321.04 106,058,073.04 71%

 حضرموت 54,186,783 53,000,111.40 1,186,671.60- 2%-
  أب 35,466,585.70 14,605,661 20,860,924.70- 59%-

  اإلجمـالي 1,735,128,855.8 2,151,329,745.69  416,200,889.89 24%
  
  

أجمالي 
  المستفيدين

  م2010عام 
 سابقة جدیدة إجمـالي  تعویضات  معاشات  الفــروع

  األمانة  641  1370  221  1591 2232
 تعز 297 1829 482 2311 2608
 الحديدة 219 930 181 1111 1330
 عدن 109 310 35 345 454
 حضرموت 57 107 15 122 179
 أب  17 70 2 72 89

  اإلجمـــالي  1340 4616 936  5552  6892
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  النفقات التأمينية المصروفة مقارنة مع المخططة 
  

 رعـــالف  النفقات المخططة  النفقات المصروفة اإلنجازمعدل 
  المركز 0 5,388,964.40  0
 األمانة 1,122,828,130 1,033,863,629.15 92%

 تعز 499,000,000 510,754,308.70 102%
 الحديدة 296,922,000 279,242,750 94%

 عدن 160,111,806 254,474,321.04 159%
 حضرموت 64,000,000 53,000,111.40 83%
 أب 18,781,132 14,605,661 78%

 اإلجمــالي 2,161,643,068 2,151,329,745.69 100%
  
 
 

  النفقات التأمينية المصروفة  

  الفــروع  م2010 النفقـــــــات التأمينيـــة عام  اإلجمــــالـي
 تعویضات  المعاشات  تبادل االحتیاطیات

  المركز  0 5,388,964.40 5,388,964.40
  األمانة 348,106,105.15 678,220,266 7,537,258 1,033,863,629.15
 تعز 55,400,741 451,946,997.7 3,406,570 510,754,308.70

 الحديدة 37,324,324 241,918,426 0 279,242,750
 عدن  22,109,475.49 129,439,446 102,925,399.55 254,474,321.04
  حضرموت 6,516,807 41,484,853 4,998,451.40 53,000,111.40

 أب 1,611,576 12,994,085 0 14,605,661
  اإلجمـالي 471,069,028.64 1,556,004,073.7 124,256,643.35 2,151,329,745.69

  
  

بيان بالنفقات التأمينية 
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  - :أنواع املعاشات املصروفة
  

تتوزع المعاشات بين معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني ومعاشات الوفاة حيث بلغ 

معاش وتتكون حاالت المعاشات من  )5552(م 2010أجمالي حاالت المعاشات المستفيدة خالل العام 

  .)3(ومعاش الفقد  )1969(معاش وفاة  )665(معاش عجز )2915(معاش شيخوخة 

 
  م2010الحاالت المستفيدة من المعاشات نهاية 

 

  اإلجمالي
  الفــــــروع م2010حاالت المعاشات 

  الشيخوخة  العجز  الوفاة الفقد
  األمانة 778 124 688 1 1591
 تعز 1308 361 640 2 2311
 الحدیدة  607 124 380 0  1111
 عدن 167 35 143 0 345
 حضرموت 31 11 80 0 122
  أب 24 10 38 0 72

  اإلجمــــالي 2915 665 1969 3 5552
    

  
  :من املعاشات احلاالت املستفيدة

ريال عن العام  )936( بزيادة قدرهامعاش  )5552(م 2010 لعام المعاشاتعدد حاالت  تبلغ     

  .م2009عن عام  )%20( زيادة بنسبة الماضي

  المصروفة  المعاشاتحاالت     
 

 الفــرع  م2009عام  م2010عام الفارق نسبة النمو

 األمانة  1370  1591 221  16%
 تعز  1829  2311 482 26%
 الحديدة 930 1111 181  19%
 عدن 310 345 35 11%
 حضرموت 107 122  15 14%
  أب 70 72  2 3%

  اإلجمـالي 4616 5552 936  20%

  



2010  

  
  
  

  مقارنة املعاشات باملخطط
  

  .)%94( بنسبة إنجاز للمخطط معاش) 5552( إلىم 2010حتى ديسمبر المعاشات  حاالت بلغت عدد
   

  م2010نهاية حاالت المعاشات المصروفة 
 

نسبة 
  االنجاز

المنفذ حتى نهاية 
 م2010ديسمبر 

تقديرات المستفيدين حتى 
 الفـــرع م2010نهاية ديسمبر 

  األمانة  1883  1591 84%
 تعز  2385  2311 97%
 الحديدة  1119 1111 99%
 عدن  312 345 111%
 حضرموت  140 122 87%
  أب  80 72 90%

  اإلجمــالي  5919 5552 94%

  
  -:قيمة املعاشات

  
ريال ) 355,887,814( ريال بزيادة قدرها )1,556,004,073.7(م 2010للعام قيمة المعاشات  تبلغ

  .%)30(عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره 
  م2010لعام قيمة المعاشات المصروفة 

 الفــرع م2009المعاشات  م2010المعاشات   الزیادة  نسبة النمو
 األمانة 507,858,166 678,220,266 170,362,100 34%
 تعز 343,864,783 451,946,997.7 108,082,215 31%
 الحديدة 200,062,166 241,918,426 41,856,260 21%
 عدن 106,396,739 129,439,446 23,042,707 22%
 حضرموت 30,034,478 41,484,853 11,450,375 38%
  أب 11,899,928 12,994,085 1,094,157 9%

  اإلجمـالي 1,200,116,260 1,556,004,073.7  355,887,814 30%

  



2010  

  
  

  المصروفةالمعاشات مقارنة التقديرات مع 

نسبة 
  اإلنجاز

 المصروفة المعاشات
  م2010لعام

تقديرات المعاشات 
 م2010

 الفـــرع

 األمانة 711,348,584 678,220,266 95%
 تعز 445,000,000  451,946,997.7 102%
 الحديدة 253,626,000 241,918,426 95%

 عدن 108,228,962 129,439,446 120%
 حضرموت 39,000,000 41,484,853 106%
  أب 13,779,071 12,994,085 94%

  اإلجمــالي 1,570,982,617 1,556,004,073.7 99%

  

  المعاشات المصروفةمقارنة التقديرات مع 
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  احلاالت املستفيدة
  .م2009عن عام  )%4-( انخفاض بنسبة تعويض )1340(م 2010 لعامبلغ عدد حاالت التعويضات     

  حاالت التعويضات المصروفة     
 

 الفــرع  م2009عام  م2010عام الفارق نسبة النمو

 األمانة 599 641 42  7%
 تعز 315 297 18- 6%-

 الحديدة 196 219 23 12%
 عدن 150 109 41- 27%-
 حضرموت 119 57  62- 52%-

  أب  11  17  6 55%

  اإلجمـالي  1390  1340 50-  4%-

 
 

  %)36( حالة وبنسبة إنجاز للمخطط )1340( م2010لعام بلغ عدد حاالت التعويضات     
 

  مقارنة مع المخططحاالت التعويضات المصروفة 
 

 تقديرات المستفيدين المنفذ  نسبة اإلنجاز
 الفـــــرع م2010

 األمانة  2544 641 25%
 تعز  500 297 59%
 الحديدة  264 219 83%
 عدن  252 109 43%
 حضرموت  150 57 38%
  أب  35  17 49%
  اإلجمالي  3745  1340 36%



2010  

  
  حاالت التعویضات المصروفة مقارنة مع المخطط

  
 

 
  

 العام عنانخفاض ريال بنسبة  )471,069,028.64(م 2010 بلغت قيمة التعويضات المصروفة لعام

  . )%2- (قدرها  م2009الماضي

  م 2010 -م2009لعامي صروفة الم قيمة التعويضاتمقارنة 
نسبة 

  م2010التعويضات لعام   النقص/الـزيادة االنخفاض/النمو
  التعويضات

  م2009لعام 
 الفـــرع

 األمانة 316,911,917.80 348,106,105.15 31,194,187.35 10%
 تعز 61,445,476 55,400,741 6,044,735- 10%-

 الحدیدة 39,478,423.28 37,324,324 2,154,099.28- 5%-
 عدن 36,693,664  22,109,475.49 14,584,188.51- 40%-
 حضرموت 24,152,305 6,516,807 17,635,498- 73%-
  أب 4,349,618 1,611,576 2,738,042-  63%-

  اإلجمـالي 483,031,404.08 471,069,028.64  11,962,375.44- 2%-
  

 انجاز للمخططريال بنسبة  )471,069,028.64(م 2010بلغت قيمة التعويضات المصروفة لعام 

  . )%80(قدرها  م2010

  م2010لعام  التعويضات المصروفة قيمة

 الفــــرع م2010المخطط  م2010المنفذ حتى ديسمبر نسبة اإلنجاز
 األمانة 411,479,546 348,106,105.15 85%

 تعز 54,000,000 55,400,741 103%
 الحديدة 43,296,000 37,324,324 86%
 عدن 51,882,844  22,109,475.49 43%
 حضرموت 25,000,000 6,516,807 26%
  أب 5,002,061 1,611,576 32%
  اإلجمـــالي 590,660,451 471,069,028.64 80%
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  مقارنة بالمخطط التعويضات المصروفة رسم توضيحي بقيمة

  
  

 
  

  -:وذلك على النحو التالي )1340(حيث بلغت  م2010 العام لخالتنوعت التعويضات المصروفة 
  أنواع التعويضات المصروفة 

  نوع التعویض  األمانة  تعز  الحدیدة  عدن  حضرموت  أب  اإلجمالي  النسبة

 المغادرة النهائية 196 49 31 20  4 2 302 23%
 استقالة مؤمن عليه 187 85 54 38 24 3 391 29%
 هجرة المؤمن عليه 5 0 0 2 0 0 7 1%

 بلوغ سن الشيخوخة 109 82 35 15 9 5 255 19%
 الوفاة 10 10 3 4 5 0 32 2%
 العجز غير المهني 5  9 3 3 0 0 20 1%

  مصاريف الجنازة  61  59  54  13  15 3 205 15%
  مبالغ موردة بالخطاء  68 3  39  14  0 4 128 10%

100% 
  اإلجمالي 641 297 219 109 57 17 1340

نصيب الفرع من  48% 22% 16% 8% 4% 1% -
  التعويضات

 
  م2010عام لالتعويضات نصيب الفروع من 
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  الحاالت المستفيدة مقارنة مع الحاالت المخططة 
  

معدل 
 اإلجمالي اإلنجاز

 الحاالت المصروفة
 اإلجمالي

 الحاالت المخططة
  الفـــــــرع

 تعویضات  معاشات  تعویضات  معاشات
  األمانة  2544  1883 4427 641  1591 2232 50%

 تعز  500  2385 2885 297  2311 2608 90%

 الحدیدة  264  1119 1383 219 1111 1330 96%

 عدن  252  312 564 109 345 454 80%

 حضرموت 150  140 290 57 122 179 62%

  أب 35  80 115  17 72 89 77%

  اإلجمـالي  3745  5919 9664  1340 5552 6892 71%

  
  الحاالت المستفيدة مقارنة مع الحاالت المخططة

  
  
  

 م2010-م2000جدول يبين عدد المستفيدين بفروع المؤسسة 
  

 العـــام عدد المستفيدين  نسبة النمو

 م2000 1120  -
 م2001 2432  117%
 م2002  2799 15%
 م2003 2909 4%

  م2004  3257 12%
  م2005  3729 14%
  م2006  4051 9%
  م2007 4566 13%
  م2008  5510 21%
 م2009  6006 9%

  م2010  6892 15%

األمانة عدن الحدیدة تعز حضرموت اب
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  م2010-م2000المؤسسة عدد المستفيدين  بفروع 

  
  

  م2010-م2000النفقات التأمينية بفروع المؤسسة 
 

 العـــام النفقات التأمينية  نسبة النمو

 م2000 133,520,251.43  -
 م2001 188,242,970.59 14%
 م2002 267,098,602.31 42%
 م2003 317,290,131.48 19%
  م2004 413,530,454.19 30%
  م2005 531,660,543.57 29%
  م2006 717,710,940.53 35%
  م2007 904,642,161.74  26%
 م2008  1,407,098,143.72  56%
  م2009 1,735,128,855.8  23%
  م2010  2,151,329,745.69  24%

  
  م2010-م2000النفقات التأمينية  بفروع المؤسسة 
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 )111,420,270.12(ريال بزيادة قدرها  )997,889,134.07(م2010بلغ إجمالي النفقات اإلدارية للعام 

  .%)13(ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره 

 م2010-م2009مقارنة النفقات اإلدارية لعامي 
 

/ معدل النمو
النفقات اإلدارية لعام   التغيير  انخفاض

 م2010
النفقات اإلدارية لعام 

  م2009
  الفـــرع

  المركز الرئيسي 391,878,191.59 443,739,495.24 51,861,303.65 13%
  األمانة 173,575,665.76 196,766,838.87 23,191,173.11 13%
 تعز 83,408,935.35 99,051,312.19 15,642,376.84 19%
 الحديدة 66,411,437.78 70,190,614.52 3,779,176.74 6%

 عدن 75,615,883.37 84,495,343.09 8,879,459.72 12%
  حضرموت 52,386,177.69 55,698,481.25 3,312,303.56 6%

 أب 25,379,820.14 29,220,518.15 3,840,698.01 15%
  ذمار 17,812,752.27 18,726,530.76 913,778.49 5%

  اإلجمـالي 886,468,863.95 997,889,134.07  111,420,270.12 13%

 
  م2010مالنفقات اإلدارية ونسبتها من اإليرادات العامة عا

نسبة النفقات 
  من اإليرادات

النفقات اإلدارية لعام 
  الفـــرع  م2010اإليرادات العامة  م2010

  المركز الرئيسي 5,819,704,561.97 443,739,495.24 8%
  األمانة 8,629,062,680.56 196,766,838.87 2%
 تعز 1,823,594,175.50 99,051,312.19 5%
 الحديدة 1,038,773,493.81 70,190,614.52 7%
 عدن 1,704,291,289.46 84,495,343.09 5%
  حضرموت 661,979,571.68 55,698,481.25 8%

 أب 101,447,441 29,220,518.15 29%
  ذمار 42,330,974.68 18,726,530.76 44%
  اإلجمـــالي 19,821,184,188.66 997,889,134.07 5%

 

5  
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  م2010- م2000النفقات اإلدارية  

 العــــــــام النفقات اإلدارية نسبة النمو

  م2000 160,815,396.02  -
  م2001 569,488.18,213 33%
 م2002 253,605,293.10 19%
 م2003 304,582,283.05 20%
 م2004 402,666,779.16 32%
 م2005 471,222,425.24 17%
 م2006  507,306,118.03 8%
  م2007 575,264,958.82 13%
 م2008 740,870,687.08 29%
  م2009 886,468,863.95  20%
13%  997,889,134.07  2010  

  
  
  

20002010 
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عن العام بزيادة  ريال )65,862,879,250.91( م2010بلغ إجمالي التوظيفات االستثمارية النقدية لعام 

  ).%33( نموريال وبمعدل  )16,389,288,294.12(الماضي قدرها 

  
  م 2010-2009لعامي مقارنة االحتياطي النقدي المستثمر

 
 ـانـــالبيــ  م2009 م2010  التغير  معدل النمو

  المساهمات 5,607,033,231.19 8,001,483,329.03 2,394,450,097.84 43%

قرض شركة  +قروض 216,557,725.60 207,563,412.88 8,994,312.72- 4%-
  الملح

  أذون الخزانة 0 13,503,832,509 13,503,832,509 100%
  سندات حكومية  43,650,000,000  44,150,000,000  500,000,000.00 1%

  اإلجمـــــالي 49,473,590,956.79 65,862,879,250.91 16,389,288,294.12 33%

 

  م 2010-2009لعامي مقارنة االحتياطي النقدي المستثمر
 

 
 
 
 
 

0.00

10,000,000,000.00

20,000,000,000.00

30,000,000,000.00

40,000,000,000.00

50,000,000,000.00

60,000,000,000.00

70,000,000,000.00

م2010 م2009

المساھمات

قروض

أذون الخزانة

الودائع دوالر

سندات حكومیة

اإلجمــالي



2010  

  
 

 تتوزع استثمارات المؤسسة في عدة مجاالت مالية وعقارية ومساهمات فـي الشـركات حيـث يمثـل    
  ).%11(ثم المساهمات  %)88( سندات حكوميةاالستثمار في 

  
 م2010جدول توزيع استثمارات المؤسسة لعام 

  البيــــــــان  المبلــــغ  النسبة  النسبة من العام

  
23% 13,503,832,509  

  أذون الخزانة
  بالريال )دوالريه (ودائع 0 0 
  الحكوميةالسندات   44,150,000,000 77% 
  إجمالي االستثمار المالي  57,653,832,509  - 88%

 
3%  6,000,000  

  )شركة الملح(قروض تجارية
  قروض موظفين 122,506,435.88  59% 

  قروض متقاعدين 79,056,977  38% 
  إجمـــالي القروض  207,563,412.88 - 0.32%
 

17% 1,201,847,621.69  
 

  المستشفي السعودي األلماني
 البنك اإلسالمي 78,750,000 1% 
 الشركة اليمنية الليبية 174,900,115  2% 

 بنك اليمن والخليج 62,500,000 1% 
 شركة الملح 8,625,000 0.12% 
 شركة البحر األحمر 20,400,000 0.29% 
 شركة يمن موبايل 1,433,212,200 20% 
 المجمع الطبي 260,000,000 4% 
 مشروع ذوي الدخل المحدود/حصص المشاركة 750,000,000 10% 
  المساهمة في الشركة اليمنية لتكرير السكر  772,500,000 11% 
  مشروع رويي صنعاء  803,916,000 11% 
  مشروع  1,583,450,352.74 22% 
  إجمـــالي المساھمات في الشركات  7,150,101,289.43 99.41% 11%

 
23% 194,158,395  

المبنى اإلداري واالستثماري بتعز 
 المبنى اإلداري واالستثماري بعدن  240,204,478.60 28% 
 المبنى اإلداري واالستثماري بالحديدة 148,225,614 17% 
  )أراضي حضرموت( مساهمات أخري  268,793,552 32% 
  االستثمار العقاريإجمـــالي   851,382,039.6  100% 1.30%
  اإلجمـــالي بالريال  65,862,879,250.91    100%

 
 
 



2010  

2010 
  

 الــــــمج  م2010لعام  النسبة
    
إيرادات أذون الخزانة  1,193,871,553.23   
 التق عمارفو+ إيرادات ودائع دوالريه 515,913,871.44 

  إيرادات سندات حكومية  3,224,788,672.33 
 إجمــــالي 4,934,574,097 85%

  إيرادات القروض 3,347,895 

  إجمــــالي 3,347,895 0.1%

   
  مساهمة في شركة يمن موبايل 663,832,500 

 )بتعز( إيرادات المساهمة  5,520,000  
 )بالحديدة(إيرادات المساهمة  4,200,000 
  )عدن(إيرادات مساهمة   2,102,084  

  مشروع الرئيس الصالح  180,000,000 

  إيرادات رأسمالية  2,712,955.31 

  إجمالي إيرادات االستثمار  858,367,539.31 15%

  إيرادات إدارية 7,167,224.19 
  اإلجمـــــــالي 7,167,224.19 0.1%

  اإلجمـــــالي العام  5,803,456,755.50 100%

  
  

 م2010اإليرادات االستثمارية واإليرادات األخرى المحققة في العام 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5,000,000,000 

10,000,000,000 

المالياالستثمار القروض المساھمات اداریةایرادات العاماإلجمـــــالي



2010  

20102009 
   

بزيادة ريال  )5,803,456,755.5( م2010خالل العام واإليرادات األخرى بلغت اإليرادات االستثمارية 

  .الماضيالعام  نع )%21( نمو بمعدل )1,006,983,322.68( وقدرة

  م2009 ممقارنة بالعام 2010المحققة في العام األخرى واإليرادات  اإليرادات االستثمارية

  
  

 م2009 عم مقارنة م2010المحققة في العام  واإليرادات االخري اإليرادات االستثمارية
  

  
 

0.00

2,000,000,000.00

4,000,000,000.00

6,000,000,000.00

م2009 م2010
أذون الخزانة ودائع دوالریھ سندات حكومیة القروض
الشركة الیمنیة اللیبیة مساھمة في شركة یمن موبایل االیرادات االستثماریة إیرادات المساھمة بتعز
ایرادات المساھمة بالحدیدة ایرادات عدن ایرادات اداریة مشروع الرئیس الصالح
االجمالي

  البيـــــــان  م2009 م2010  التغیر  معدل النمو

  أذون الخزانة 1,588,035,250.64 1,193,871,553.23 394,163,697.41- 25%-

  فوارق عمالت+ ودائع دوالريه 581,389,984.37 515,913,871.44 65,476,112.93- 11%-

  إيرادات سندات حكومية  1,943,451,923.08  3,224,788,672.33 1,281,336,749.25 66%

  القروض 3,324,313 3,347,895 23,582 1%

  الشركة اليمنية الليبية 7,871,542.96 0 7,871,542.96- 0

 مساهمة في شركة يمن موبايل 583,430,800 663,832,500 80,401,700 14%

  إيرادات رأسمالية  0  2,712,955.31 2,712,955.31 0

 )بتعز(إيرادات المساهمة  5,520,000 5,520,000 0  0

 )بالحدیدة(إيرادات المساهمة  4,550,000 4,200,000 350,000- 8%-

  )عدن(إيرادات مساهمة   45,000  2,102,084 2,057,084 -

  إيرادات إدارية 13854618.77 7,167,224.19  6,687,394.58- 48%-

  مشروع الرئيس الصالح 65,000,000 180,000,000 115,000,000 177%

  اإلجمـــالي 4,796,473,432.82 5,803,456,755.5  1,006,983,322.68 21%
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  م2010 -2000اإليرادات االستثمارية المحققة 

 العــــام اإليرادات االستثمارية  نسبة النمو
  م2000 1,252,855,981.00  -
  م2001  1,370,652,562.00  9%
  م2002 1,041,187,801.07  24%-

 م2003  1,124,308,712.31 8%
  م2004 1,293,180,323.41  15%

  م2005 2,575,164,268.68 99.13%
  م2006  3,286,463,951.59  28%

  م2007 3,823,983,663.07  16.35%
  م2008  5,419,345,890.94  42%

  م2009  4,782,618,814.05  12%-
  م2010  5,803,456,755.5  21%

 
  م2010 -م2000اإليرادات االستثمارية المحققة 
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  اجلانب التشريعي والتنظيمي
 
م في مجلس الوزراء وإحالته إلى 91لسنة ) 26(التعديالت القانونية للقانون رقم  إقرارمتابعة  §

 .مجلس النواب 

§§                              
  

  
§§                            

    ::--  

§§                22010010        
          

  
§§    

  
§§  202010103030  
§§  3030  
§§     رقم رقم التنفيذية للقانون التنفيذية للقانون

  ..  مم19911991لسنة لسنة   ))2626((

  

  

  

  

  

  

  

              



2010  

  
  
  

 
  

  م2009المدخل اليا  م2010المدخل اليا
رقم   الفــــرع

  المحافظة
 رقم تأمیني اشتراكات منشآت رقم تأمیني اشتراكات منشآت

  10  المركز الرئيسي 8 46 0 98 91 0
 1101 المناطق+ فرع األمانة  8299 12824 466 57605 71050 2984
 2101 فرع عدن 3301 4855 194 26319 33320 1946
 1301 فرع تعز 2845 5750 148 21930 46040 1560
 1901 فرع الحديدة 2279 3551 59 16742 39107 696

 1201 فرع حضرموت  7628  3426  660  13373  9525  1169
  1601  فرع أبين 0 0 1 0 0 0

  1501  فرع آب 160 27 4 1126 34 19
  2201  فرع ذمار  5  5  1  18  25  16

  اإلجمـــــالي 24525  30484  1533 137211  199192  8390

  

 
 –عدادهم أ(موافاة وزارة الصحة العامة والسكان بإحصائيات موظفي القطاع الخاص  •

  .)مرتباتهم

 .إضافة أسماء المؤمن عليهم في قاعدة البيانات  •

 .العامة للتأمينات ولديهم ضم خدمة تقرير يوضح أصحاب المعاشات في المؤسسة  إعداد •

 .إضافة شريحة الدخل لبيانات المشتغلين لحسابهم  •

 .تقرير ببيانات واشتراكات موظفي المركز التجاري للسيارات وفروعه  •

 .معالجة أرقام الربط المكررة لفرع عدن  •

 .إضافة تقارير لنظام المشتغلين لحسابهم والتأمين االختياري  •

 .مؤكد النظام المنافع حيث ال يقبل الخروج غير  معالجة اإلدخال في •

إعداد كشوفات للحاالت المرفوعة من فرع الحديدة والمصروفة لهم معاشات بغرض التأكد  •

 . منها

 .فقد ضمن حاالت أنواع المعاشات إلى نظام المنافع الأضافه حالة  •



2010  

اشتراكا شهريا  180اوي إعداد تقارير بالمتجاوزين للسن القانوني واشتراكاتهم اكبر من أو يس •

. 

  شهرياً اشتراكاً 180إعداد تقارير بالمتجاوزين للسن القانوني واشتراكاتهم اقل من أو يساوي  •

 .معالجة مشاكل المؤمن عليهم في فروع المؤسسة  •

 .ببيانات المنشآت وعدد العاملين فيها وأجور االشتراك إعداد •

 . اإلمانهإعداد تقرير بالمعاشات المبكرة يوضح أخر منشأة عمل فيها صاحب المعاش بفرع  •

 
  .في موقع المؤسسة م 2009كتاب التقرير السنوي لعام تنزيل  •

وتنزيلها  dream weaverإعدادها ببرنامج وأخد النسخة االلكترونية  الستثمارات المؤسسة  •

  . بالموقع 

  .تنزيل إعالن المناقصات الخاص بنظام األرشفة ونظام المنافع  •

 .من مديونية الغرامات% 50إعفاء الشركات تنزيل اإلعالن الخاص ب •

 .تحديث أسماء المشتركين بالموقع أوال بأول •

  .وتحسين نتائج الوصول إليه  Google متابعة نشر موقع المؤسسة في محرك البحث •

  .على استفسارات المؤمن عليهم الموجودين داخل وخارج الجمهورية أوال بأول الرد •

  . طباعة وتحديث أخبار المؤسسة بالموقع •

ونموذج شراء مدة سابقة ) تأمينات.  22(تسليم إشعارات السداد ونماذج طلب االشتراك  •

  .همراكاتالخاصة بالمغتربين المشتركين عبر الموقع إلى إدارة المغتربين ليتم ربط اشت
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  املوارد البشرية
 

•  
موظف موزعين على المركز الرئيسي والفروع يشكل الذكور  )432(بلغ عدد الموظفين في المؤسسة 

  .اإلناث  ) 82( مقابل  ) 350( منهم 

  

 
 

•  
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 التأهيل والتدريب
 

المؤسسة التأهيل والتدريب لموظفيها بما يحقق رفع قدرتهم وكفاءتهم الوظيفية وبما يعود ولت أ

برنامج تدريبي على المستويين )27(بالفائدة على المؤسسة والعمل التأميني حيث عقدت المؤسسة

الخارجي والداخلي في مختلف المجاالت التأمينية واإلدارية والحاسوب واللغة االنجليزية وخدمة 

 - :موظف  )184(الجمهور شارك فيها 

 
موظف في كال من  )27(برامج في مجاالت تأمينية شارك فيها  )9(بلغت عدد البرامج التدريبية 

. ) أفریقیاجنوب  -المغرب-لبنان – عمان -مصر -األردن ( 

 
موظف في المركز ) 157(برنامج في مجاالت مختلفة استهدفت  )18(بلغت عدد البرامج التدريبية 

  .والفروع
  
  
  

  
 

 

 

 

33%

67%

م2010الدورات التدریبیة المنفذة لعام 

الخارجیةالدورات

الداخلیةالدورات



2010  

 2010 

       

     
1  توقیع برتوكول تعاون مع الھیئة القومیة للتأمینات في

  -  3  مصر  مصر
م مع مؤسسة 2010توقیع البرنامج الزمني للعام   2

  -  4  األردن  . الضمان االجتماعي باألردن
التفتیش في إطار برتوكول التعاون مع دورة في مجال   3

  -  8  مصر  . الھیئة القومیة للتأمینات في مصر
  -  1  األردن  دورة في مجال التفتیش  4
توقیع برتوكول تعاون مع مؤسسة التأمینات بسلطنة   5

    3  عمان  . عمان
  -  3  لبنان  دورة في مجال نظم المعلومات  6
  -  1  مصر  تقییم األداء المالي دورة في مجال  7
صنادیق التأمین العربیة والتشریعات  دورة في مجال  8

  -  1  المغرب  التأمینیة 
  -  3  إفریقیاجنوب   لضمان االجتماعيلالمؤتمر الدولي   9

  -  27    اإلجمــــــــالي  
     

  2  8  مركز التدریب  دورة في مجال اللغة االنجلیزیة  1
  0  1  )جمعیة المحاسبین القانونیین(معھد محلي   غة االنجلیزیةلدورة في مجال المحاسبة بال  2
  0  4 )خبراء التدریب(معھد محلي   دورة في مجال التدقیق الداخلي والرقابة المالیة  3
  0  2 )خبراء التدریب(معھد محلي  دورة في مجال إعداد التقاریر المالیة  4
الجمھور وجودة الخدمة دورة في مجال خدمة   5

  8  10  )عدن –تعز  –الحدیدة ( الفروع   .التأمینیة 
  5  12  الفروع  دورة في مجال نظام المنافع التأمینیة  6
  5  10  )طالل أبو غزالة(معھد محلي   دورة في مجال تقنیة المعلومات  7
  3  0  )المركز الدولي(معھد محلي   دورة في مجال التحلیل  المالي  8
مجال خدمة الجمھور وجودة الخدمة دورة في   9

  5  10  مركز التدریب  .التأمینیة 
دورة في مجال خدمة الجمھور وجودة الخدمة   10

  8  10  )ذمار –اب  –حضرموت (الفروع   التأمینیة
  0  1  )طالل أبو غزالة(معھد محلي   دورة في مجال المخازن والمشتریات   11
  2  6  التدریبمركز   .دورة في مجال فن قیادة الفریق   12
  1  6  مركز التدریب  دورة في مجال االنترنت  13
  1  3  )المركز الدولي(معھد محلي   .دورة في مجال الرقابة ومراجعة الحسابات الختامیة   14
  5  10  )حضرموت –تعز  –الحدیدة (الفروع   دورة في مجال مھارات كتابة التقاریر  15
  5  10  مركز التدریب  دورة في مجال مھارات إعداد التقاریر  16
  1  2  )خبراء التدریب (معھد محلي   الملتقي المالي األول للقیادات المالیة  17
  0  1  )قرطبة للتدریب (معھد محلي   دورة في مجال الجودة  18
  51  106    اإلجمالي  
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                                                                                                                               رقم الهاتف  البيان

  خدمة المشتركين

  الخط المجاني

450482  

800700  
-  

  حدة جولة التأمينات/ المركز الرئيس -التحويلة 

448851  

-  448865  

443225  

  اإلدارةمكتب رئيس مجلس 
448856  

443227  
448863  

  448867  448854  مكتب رئيس المؤسسة

  448870  448861  مكتب نائب رئيس المؤسسة

  -  443984  اإلدارةمكتب مستشار رئيس مجلس 

  448852  448857  مكتب مدير عام مكتب رئيس المؤسسة

  443228  443228  اإلداريةالعامة للشئون  اإلدارة

العامة للشئون المالية اإلدارة  448864  448864  

العامة للمنافع اإلدارة  448862  448862  

لالشتراكاتالعامة  اإلدارة  448869  -  

للتفتيشالعامة  اإلدارة  443608    

القانونيةالعامة للشئون  اإلدارة  443982    

واإلعالمللعالقات العامة العامة  اإلدارة  450671    

العامة للتخطيط والتقييم والمتابعة اإلدارة  448871  448871  

للرقابة والمراجعةاإلدارة العامة   448868  448868  

والمعلومات ماإلدارة العامة للنظ  
450193  

  
448872  

تدريب والدراسات التأمينيةاإلدارة العامة لل  445838  -  

العامة للفروع  اإلدارة      
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  الفاكسرقم   رقم الهاتف  البيان

  حدة جولة التأمينات/  األمانةفرع 

  األولىالمنطقة 

  

  المنطقة الثانية

448853  

448843  
206870  

206853  

505164  

  مديرية المعال بجانب مبنى محافظة عدن/ فرع عدن

221834/02  

221838/02  
221835/02  

221836/02  
221837/02  
221839/02  

  أربعين شقةحي / فرع حضرموت 
351051/05  

351051/05  
351051/05  

عمارة التبغ والكبريت -شارع جمال/ فرع تعز  

263064/04  

258493/04  258471/04  

258476/04  

جوار  –جولة التأمینات  -شارع المطار/ فرع الحدیدة 
 المصلى

251224/03  

251228/03  
251225/03  
251226/03  
251227/03  
251229/03  

شارع جبلة نالعددیجولة / أبفرع    456665/04  456665/04  

الشارع العام تقاطع الدائري أول/ فرع دمار  509244/06  509244/06  

القنصلية  –جدة ،  السفارة اليمنية - مكتب رئيس اجلالية - الرياض  اململكة العربية السعودية  خارج اليمن 
   13شباك  –اليمنية 
     www.gcssye.orgعرب املوقع االلكرتوني  أو

http://www.gcssye.org

