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باسندوة يستقبل عدد من املستثمرين الخليجيني
بحث رئيس مجلس الوزراء األخ/
محمد سالم باسندوة مع وفد
يضم عدد من رجال األعمال
واملستثمرين وممثلي عدد من
الشركات اخلليجية الذين يزورون
اليمن حاليا برئاسة جمال بن بدر
األعمال واألنشطة اإلستثمارية
والشركات
للمستثمرين
اخلليجية في اليمن ،والفرص
الواعدة واملتاحة لتعزيزها وزيادتها
في الفترة القادمة.
وأكد االخ رئيس الوزراء دعم
احلكومة لكافة االنشطة
االستثمارية احمللية واالجنبية
وتوفير كافة التسهيالت الالزمة
الجناح عملها ،ومبا يساهم
في مساندة اجلهود احلكومية
االقتصاد
عجلة
لتحريك
الوطني وامتصاص البطالة
والتخفيف من الفقر..مشيرا
إلى الفرص االستثمارية املتاحة
في القطاعات الواعدة واهمية
استغاللها مبا يعود بالفائدة على
اليمن والشركات االستثمارية..
الفتا الى الدور املعول على رجال

باحارثة يبحث عالقات
التعاون مع السفري
الهولندي

االعمال واملستثمرين والشركات
اخلليجية لضخ استثماراتهم
الى اليمن واالستفادة من الفرص
الواعدة في قطاعات مختلفة.
وقدم الوفد االستثماري اخلليجي
لرئيس الوزراء عرض تفصيلي
ملشاريع حيوية جديدة تعتزم عدد
من الشركات اخلليجية واالجنبية
تنفيذها في اليمن وتوفر فرص
عمل كبيرة ،ومنها مشروع املدينة
االقتصادية العاملية.
من جهة أخرى بحث القائم
بأعمال رئيس الهيئة العامة
لالستثمار األستاذ أنيس باحارثة
مع الوفد االستثماري اخلليجي
عدد من املواضيع املتعلقة
باالستثمار وإمكانية إقامة
مشاريع استثمارية عمالقة في
اليمن.
وقد رحب باحارثة بالوفد اخلليجي
وقدم لهم شرحا ً تفصيليا ً عن
الفرص االستثمارية املتاحة في
القطاعات االقتصادية الواعدة
وخاصة في القطاع السياحي
والصناعي  ،مستعرضا َ قصص

جناح لعدد من املشاريع اخلليجية
الناجحة في اليمن .
وأوضح باحارثة استعداد الهيئة
التسهيالت
كافة
لتقدمي
والضمانات الالزمة للمستثمرين
اخلليجيني من أجل اجناح املشاريع
االستثمارية التي سيقومون
بتنفيذها.
حضر اللقاء املهندس محمد
أحمد حسني رئيس قطاع الترويج
بالهيئة العامة لالستثمار

ناقش القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لالستثمار األستاذ أنيس باحارثة مع
السفير الهولندي بصنعاء هاري بيوكيما الدور الهولندي ملستوى تنفيذ برنامج
البنى التحتية لـ  ITاملقدم للهيئة العامة لالستثمار من احلكومة الهولندية .
وبحث اللقاء املساعدات الفنية املقدمة للهيئة ضمن برنامج البنى التحتية لدعم
جهودها في تطوير قاعدة البيانات اخلاصة بها ومبا يساهم في تسهيل عملية
اإلجراءات التسجيلية للمشاريع االستثمارية.
واطلع باحارثة السفير الهولندي على اخلطوات التي قطعتها الهيئة في تطبيق
البرنامج الهولندي املقدم للهيئة ..وأعرب باحارثة عن تطلعه إلى زيادة الدعم
الهولندي لدعم مساعي جهود الهيئة في الترويج لالستثمار وجلذب املزيد من
االستثمارات التي تساهم في بناء االقتصاد الوطني  ..مشيدا ً في هذا الصدد
بالتعاون الذي تبديه احلكومة الهولندية في دعم مساعي اليمن لالندماج في
االقتصاد العاملي.
من جانبه أشاد السفير الهولندي باخلطط التي وضعتها الهيئة الستيعاب
املساعدات املقدمة ضمن برنامج البنى التحتية ،مشيرا ً إلى حرص احلكومة
الهولندية على دعم مساعي اليمن الرامية إلى حتسني البيئة االستثمارية وحتسني
وضع املواطن اليمني.
حضر اللقاء رئيس قطاع الترويج وعدد من املسئولني في الهيئة .

أكرث من  46مليار ريال كلفة املشاريع
االستثامرية للربع األول من العام الحايل

أكد األستاذ أنيس عوض باحارثه القائم
بأعمال رئيس الهيئة العامة لالستثمار رئيس
قطاع الشؤون املالية واإلدارية إن عدد املشاريع
االستثمارية املسجلة خالل الربع األول (
يناير -مارس) من العام احلالي 2012م بلغت 17
مشروعا استثماريا بكلفة استثمارية قدرة بـ
 46مليارا و  687مليونا و  778الف ريال بزيادة
19ملياراو75مليوناو  738ألف ريال عن نفس
الفترة من العام املاضي 2011م ،وأوجدت تلك
املشاريع ما يقارب  901فرصة .
كما أوضح باحارثه أن تلك املشاريع توزعت على
العديد من القطاعات االقتصادية اخلدمية منها
واإلنتاجية حيث احتل القطاع اخلدمي قائمة
الترتيب من حيث رأس املال املستثمر وعدد
املشاريع بواقع 8مشاريع استثمارية وبرأس مال
مستثمر بلغ 45مليارا و 293مليونا و 391ألف
ريال.
وأشار باحارثه إن قانون االستثمار منح ضمانات
وامتيازات للمستثمرين األجانب دون متيز عن
املستثمرين احملليني من حيث املعاملة املتساوية
في كافة احلقوق وااللتزامات وحرية االستثمار في
أي من القطاعات االقتصادية مبا في ذلك االنفراد
أو املشاركة في متلك املشروع االستثماري.

هشام رشف :الحكومة ستعمل عىل تحقيق األمن
الذي أصبح الهم للرشكات واملستثمرين

عقدت وزارة النفط واملعادن على هامش فعاليات مؤمتر
تقنيات النفط البحرية ٢٠١٢م املنعقد في مدينة هيوسنت
بالواليات املتحدة األمريكية حلقة مستديرة حتت عنوان
«االستثمارات البترولية في اليمن اآلفاق واملستقبل»
برئاسة وزير النفط واملعادن املهندس هشام شرف.
شارك في احللقة التي عقدت بالتعاون مع الغرفة التجارية
األمريكية العربية وبرنامج الفلبرايت األمريكي ،أكثر
من خمسة عشر شركة عاملية متخصصة في صناعة
النفط باإلضافة إلى شركات نفطية عاملية لها عمليات
حالية في اليمن ..وفي احللقة حتدث وزير النفط واملعادن
املهندس هشام شرف عن القطاعات االستكشافية
واملتاحة واملكامن النفطية في اليمن..مؤكدا أن اليمن بلد
واعد ميتلك ثروات طبيعية يسعى الستغاللها وتسخير
عوائدها خلدمة التنمية.
وأكد الوزير هشام شرف أن احلكومة اليمنية ستعمل
جاهدة على حتقيق األمن واالستقرار الذي أصبح الهم
األكبر للشركات واملستثمرين ..وجدد وزير النفط واملعادن
ترحيب اليمن بالشركات الراغبة في العمل واالستثمار
في اليمن..مؤكدا أنها ستحظى بكافة أشكال الرعاية
واالهتمام.
وقد عبر وزير النفط واملعادن هشام شرف عن سعادته
باللقاء مع الشركات األمريكية ،شاكرا الغرفة التجارية
األمريكية العربية على جهودها لتنسيق هذه احللقة.

رئيس الوزراء يزور مرشوع هايرب االستثامري – مول تعز التجاري االستهاليك مبنطقة الحوبان
قام رئيس مجلس الوزراء األخ محمد سالم باسندوة ومعه محافظ تعز شوقي أحمد هائل وعدد من الوزراء بزيارة
تفقدية ملشروع هايبر االستثماري – مول تعز التجاري االستهالكي مبنطقة احلوبان التابع للمستثمر حسني صالح
التميمي.
يبلغ تكلفت املشروع مبرحلتيه األولى والثانية  40مليون دوالر قابلة للزيادة ،ويستوعب  1500من األيدي العاملة ..
حيث تشمل املرحلة األولى سوبر ماركت ومخابز مركزية ومستودعات مبساحة  24ألف متر مربع ،واملرحلة الثانية –
مول جتاري يحتوي على محالت ومراكز جتارية وصاالت ومعارض دولية وقاعات أفراح وألعاب أطفال وخدمات ترفيهية
مبساحة  20ألف متر مربع ،ومت إجناز  70في املائة من املرحلة األولى وسيتم افتتاحه خالل الثالثة األشهر املقبلة.
وأكد رئيس الوزراء دعمه للمشاريع االستثمارية في مختلف اجملاالت ،الفتا إلى أن احلكومة ستولي القطاع اخلاص
كل الرعاية واالهتمام لتوسيع األنشطة االستثمارية في اجملاالت السياسية واالقتصادية والصناعية ،متمنيا
للقائمني للمشروع التوفيق والنجاح.

هيئة االستثامر تربم اتفاقية تدريب مع مؤسسة تشجيع االستثامر األردنية
أبرمت الهيئة العامة لالستثمار ومؤسسة تشجيع االستثمار األردنية اتفاقية تدريب تقدم خاللها املؤسسة
األردنية خبراتها لتدريب الكوادر اليمنية في عدة مجاالت منها إدارة عالقات العمالء جذب االستثمارات األجنبية
وإعداد اخلرائط االستثماري والنافذة االستثمارية ووحدة املتابعة ودعم السياسات.
ووقع االتفاقية من اجلانب اليمني القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لالستثمار األستاذ /أنيس باحارثة ومن اجلانب
األردني املدير التنفيذي ملؤسسة تشجيع االستثمار األردنية الدكتور عوني الشريفات وبحضور السفير اليمني
بعمان شائع الزنداني واملهندس محمد أحمد حسني رئيس قطاع الترويج بهيئة االستثمار.
وأكد أنيس باحارثة اهتمام الهيئة على االستفادة من التجارب األردنية في مجال جذب االستثمارات األجنبية
وحتسني البيئة االستثمارية الداخلية مبا يلبي احتياجات متطلبات املستثمرين ..وأضاف “إن اإلحداث األخيرة التي
جرت في اليمن هذا العام ساهمت في سعي اجلهات اليمنية إلعداد خطط إلنعاش االقتصاد اليمني والتي سيكون
لها مردود ايجابي في املستقبل القريب”.
وأشار باحارثة إلى إن الهيئة استفادت من آليات عمل املؤسسة ،الفتا إلى إن الهيئة بعد توقيع االتفاقية ستقوم
بإيفاد موظفيها إلى مؤسسة تشجيع االستثمار األردنية حتى يستفيدوا من البرامج التدريبية واإلطالع على
آليات العمل وقصص النجاح التي حققتها املؤسسة متهيدا لنقل هذه القصص إلى الهيئة.
من جهته قال املدير التنفيذي ملؤسسة تشجيع االستثمار األردنية عوني الشديفات أن املؤسسة ومبوجب
االتفاقية ستعمل على تدريب الكوادر البشرية من هيئة االستثمار اليمنية على إعداد اخلرائط االستثمارية وحتليل
القطاعات االقتصادية وحتديد الفرص االستثمارية إلى جانب اخلدمات التي تقدمها املؤسسة إلى املستثمرين
وخصوصا النافذة االستثمارية ووحدة املتابعة ودعم السياسات.
وأضاف الشديفات إن املؤسسة حريصة على توثيق عالقاتها مع مؤسسات ترويج االستثمار العربية التي تسعى
إلى جذب ومتكني االستثمارات ذات القيم املضافة العالية التي تنقل التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل للقوى
العاملة الوطنية.

نظام جديد للتأشريات يف مكتب الجوازات بالهيئة العامة لالستثامر

في سبيل القضاء على البيوقراطية وبهدف استخدام االساليب احلديثة في العمل االداري وتقدمي مزيدا ً من
اخلدمات والتسهيالت للمستثمرين  ،عكفت االدارة العامة للجوازات في الهيئة العامة لالستثمار خالل الفترة
السابقة إلى ادخال نظام جديد لعمل التأشيرات بأنواعها ونقل البيانات بواسطة الكمبيوتر عوضا ً عن النظام
اليدوي ،بغية منع حدوث أي أخطاء والظهور مبظهر يليق بجوازات الهيئة.
وقد أكد ابراهيم الطيب مدير عام املكتب أنه يجري حاليا العمل على استكمال توصيل شبكة البيانات
االستعالمية عن املغادرين والواصلني من جميع منافذ اجلمهورية وذلك لتسهيل عمل املستثمرين في اخالء
تعهداتهم ومبا يسهم في حتقيق املزيد من التسهيالت واملرونة في التعامل وأفضلية في اخلدمات.
اجلمهورية اليمنية  -صنعاء  -الصافية اجلنوبية  -شارع القدس
ص.ب - 19022 .تلفون - +967 1 262962/3 :فاكس+967 1 262964 :
البريد االلكترونيinvest@investinyemen.gov.ye :

