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هيئة اال�ستثمار تطلق تطبيق الكرتوين
عـبـر الـهــواتــف الـذكـيـة

تعت��زم الهيئ ��ة لإطالق تطبيق الك�ت�روين جديد خا� ��ص بالهيئة
عرب �أجهزة املوبايل الذكية بغر�ض تعزيز التوا�ص ��ل مع امل�ستثمرين
املحليني والأجانب وت�س ��هيل امكانات حتميله ��م وتنزيلهم للمعلومة
املطلوب ��ة عرب هذه الأجهزة دون احلاج ��ة الى الأنرتنت .وت�أتي هذه
اخلط ��وة تفعي ًال للوظيفة الثالثة للهيئة املتعلقة بتقدمي الت�س ��هيالت
للم�ستثمرين.
وتعم ��ل الهيئة من خ�ل�ال �إطالق هذا التطبيق عل ��ى �إحداث تغيري
ومه ��م يف �أ�س ��لوب تفاعله ��ا مع امل�س ��تثمرين وذل ��ك باالعتماد على

ا�س ��تخدام و�س ��ائل تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات واالت�ص ��االت والت ��ي ال
�ش ��ك ب�أنها �س ��وف ت�س ��هم ايجاب ًا يف تعزيز عملي ��ة الرتويج جلذب
اال�ستثمارات يف القطاعات االقت�صادية امل�ستهدفة.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن الهيئ ��ة ق ��د عمل ��ت عل ��ى تطوي ��ر خدماتها
االلكرتوني ��ة لهذا العام ب�إطالق املوقع االلكرتوين بحلته اجلديدة
واملحدث ��ة وال ��ذي يحت ��وي على معلوم ��ات وبيانات ته ��م املتابعني
وامل�س ��تثمرين ,م ��ن خالل املوق ��ع االلك�ت�روين ومواقع التوا�ص ��ل
االجتــمـــــاعــــي.
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رئي�س الهيئة يتفقد عدد من امل�شاريع
اال�ستثمارية يف قطاعات االدوية واالغذية

ق ��ام اال�س ��تاذ الدكتور م�ص ��طفى ح�س�ي�ن املتوكل
رئي� ��س الهيئ ��ة العام ��ة لال�س ��تثمار ،ومع ��ه ع ��دد من
املخت�صني يف الهيئة بزيارة تفقدية لعدد من امل�شاريع
اال�س ��تثمارية القائم ��ة يف قطاع ��ي االدوي ��ة والغ ��ذاء
بهدف تفقد �س�ي�ر ن�ش ��اط هذه امل�ش ��روعات والوقوف

عل ��ى احتياجاتها وتقدمي الدع ��م والرعاية لها بهدف
ا�ستمراريتها ودميومتها.
ت�أت ��ي هذه اخلطوة يف �إط ��ار وظيفة الهيئة املتمثلة
بتقدمي املزيد من الت�س ��هيالت للم�ستثمرين والرعاية
الالحقة مل�شروعاتهم.

 ..والـ�صـحــة والـتـعـلـيــم
كما ق���ام االخ رئي����س الهيئة بزي���ارات تفقدية
لع���دد �آخ���ر م���ن امل�ش���اريع اخلدمي���ة والتعليمية
واملتمثلة بـ (م�ست�شفى �آزال النموذجي ،م�ست�شفى
جامع���ة العل���وم والتكنولوجي���ا ،جامع���ة العل���وم

والتكنولوجي���ا ) بهدف االطالع على �س�ي�ر عمل
امل�ش���اريع وم�ساعدتهم يف جتاوز ال�صعوبات التي
تواجههم يف ظل االو�ض���اع اال�س���تثنائية التي متر
بها اليمن.
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للن�صف الأول من العام 2017

فـتح بـاب تـقديـم طلبات منح م�ستلزمات االنتاج
للم�شـروعـات اال�ستثمـارية ال�صنـاعية القـائـمـة

حر�ص�� ًا من الهيئة العامة لال�س ��تثمار على ا�س ��تمرارية
الن�ش ��اط االنتاجي للم�ش ��اريع اال�س ��تثمارية يف ظل الظروف
ال�ص ��عبة التي تعي�ش ��ها بالدن ��ا ،لتوفري �أق�ص ��ى دعم ممكن
ودميومة امل�شروعات اال�س ��تثمراية مبا ي�سهم يف توفري ال�سلع
يف اال�س ��واق املحلي ��ة واحلف ��اظ ق ��در االمكان عل ��ى اجمايل
التكلف ��ة االنتاجية يف احلدود املعقول ��ة ،تعلن الهيئة عن فتح
ب ��اب تق ��دمي طلبات من ��ح م�س ��تلزمات االنتاج للم�ش ��روعات
اال�س ��تثمارية ال�ص ��ناعية القائم ��ة وذل ��ك للن�ص ��ف الأول
م ��ن الع ��ام 2017م وقد يف ا�س ��تالم الطلب ��ات بتاريخ / 15
دي�س ��مرب 2016م وحتى  /16يناي ��ر 2017م  ،وتهيب الهيئة
بكافة االخوة امل�س ��تثمرين تقدمي طلباتهم لهذه امل�س ��تلزمات
خالل الفرتة املحدودة.

يف �شهر نوفمرب 2016

الهيئة ت�سجل عدد من امل�شاريع اال�ستثمارية

�سجلت الهيئة العامة لال�ستثمار عدد من امل�شاريع اال�ستثمارية
يف عدد من القطاعات االقت�صادية خالل �شهر �أكتوبرو نوفمرب
من العام اجلاري.
وبلغ ��ت امل�ش ��اريع اال�س ��تثمارية امل�س ��جلة يف املكت ��ب الرئي� ��س
والفروع �سبعة م�شاريع �س ��تة منها يف القطاع ال�صناعي وواحد

يف القطاع ال�صحي  .بينما بلغت التكلفة اال�ستثمارية للم�شاريع
اال�س ��تثمارية �أثنني مليار ومائه وخم�س ��ه مالي�ي�ن ريال ،وبلغت
قيم ��ة املوج ��ودات الثابتة لتلك امل�ش ��اريع حوايل ملي ��ار ومئتان
وثالث ��ه ع�ش ��ر ملي ��ون تقريب� � ًا ،وم ��ن املفرت� ��ض �أن توف ��ر هذه
امل�شاريع حوايل  383فر�صــة عـــمــل.
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تعيني الأخ �أ.د /م�صطفى املتوكل

رئي�ســا لـلـهـيـئـة
الـعـامـة لـال�سـتـثـمـار
�صدر قرار رئي�س املجل�س ال�سيا�س ��ي الأعلى رقم ()46
للع ��ام 2016م ،بتاري ��خ 2016/11/05م ون�ص يف مادته
الأولى على تعيني الأخ �أ.د/م�ص ��طفى ح�س�ي�ن املتوكل رئي�س ًا
للهيئة العامة لال�ستثمار .ون�صت املادة الثانية على ان ُيعمل
به من تاريخ �صدوره وين�شر باجلريدة الر�سمية.
وبهذه املنا�سبة يتقدم كافة موظفي الهيئة العامة لال�ستثمار
بالتهنئة والتربيكات للأخ �أ.د /م�ص ��طفى املتوكل متمنني له
التوفيق والنجاح يف �أداء عمله م�ست�ش ��عرين اهمية امل�سئولية
التي القيت على عاتقه يف هذه املرحلة ال�ص ��عبة التي حتتاج
فيه ��ا العملية اال�س ��تثمارية �إل ��ى جهود ا�س ��تثنائية وكبرية ال
ميكن �إجنازها �إال بوا�سطة الكوادر الأكادميية امل�ؤهلة.

مباحثات مكثفة بني الهيئة
وجـهــات حـكـومـيـــة
لتفعيل التعاون امل�شرتك
جت��ري الهيئ ��ة العامة لال�س ��تثمار مباحث ��ات مكثفة مع
عدد م ��ن اجلهات احلكومي ��ة ذات العالقة باال�س ��تثمار حيث
من املفرت�ض ان تخل�ص تلك االجتماعات الى توقيع مذكرات
تفاهم بني الهيئة وعدد من ال ��وزارات والهيئات ذات العالقة
باال�س ��تثمار بهدف تب�س ��يط االجراءات املتعلق ��ة ب�أعمال تلك
اجله ��ات فيم ��ا يخ� ��ص اال�س ��تثمار والتع ��اون وتفعي ��ل العمل
امل�شرتك من �أجل تقدمي ااخلدمات والت�سهيالت للم�ستثمرين
وت�سهيل وتب�سيط االجراءات املتبعة وفقا للأ�س�س التي حددتها

القوان�ي�ن واالنظمة والت�ش ��ريعات اخلا�ص ��ة باال�س ��تثمار وتلك
اجلهات ،وت�أتي هذه اخلطوة ا�س ��تمرارا للجه ��ود التي تبذلها
الهيئ ��ة العامة لال�س ��تثمار باالهتمام بالن�ش ��اط اال�س ��تثماري
برغ ��م ال�ص ��عوبات والعوائ ��ق نتيج ��ة للظ ��روف ال�سيا�س ��ية
االقت�ص ��ادية ال�ص ��عبة التي تعي�ش ��ها بالدن ��ا حالي ��ا ,واميان ًا
ب�أهمي ��ة ا�س ��تمرار الهيئ ��ة يف تقدمي ي ��د العون للم�ش ��روعات
اال�س ��تثمارية القائم ��ة وحت ��ى املت�ض ��ررة م ��ن خ�ل�ال التعاون
والتن�سيق مع عدد من اجلهات احلكومية ذات الـعــالقـــة.

