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جمل�س اإدارة هيئة الإ�ستثمار برئا�سة رئي�س الوزراء 
يوافق على م�سروع الالئحة التنظيمية للهيئة

واف��ق جمل����س اإدارة الهيئ���ة يف اإجتماع���ه برئا�سة رئي����س الوزراء 
الدكت���ور عب���د العزي���ز �سال���ح ب���ن حبت���ور، عل���ى م�س���روع الالئحة 
التنظيمي���ة للهيئ���ة.. ووج���ه برفعها اإلى جمل����س ال���وزراء للمناق�سة 

وا�ستكمال الإجراءات القانونية الالزمة لإ�سدارها.

يه���دف م�سروع الالئحة التي تتكون من 52 مادة موزعة على خم�سة 
اأبواب اإلى تنظيم العمل املوؤ�س�سي للهيئة العامة لال�ستثمار مبا ميكنها 
م���ن تاأكيد دوره���ا الأ�سيل يف ج���ذب وتنظيم وتوظي���ف ا�ستثمارات 
روؤو�س الأموال اليمني���ة والعربية والأجنبية يف اإطار ال�سيا�سة العامة 
للدولة وكذلك ت�سجيع القطاع اخلا�س على اإقامة م�ساريع اإ�ستثمارية 
م�سرتكة وفقا للت�سريعات الناف���ذة واإزالة عوائق الإ�ستثمار وتب�سيط 
الإجراءات، عالوة على تطوير البيئ���ة املنا�سبة جلذب الإ�ستثمارات 

يف القطاعات الإقت�سادية واملجالت الإ�ستثمارية الأخرى.

وناق�س املجل�س يف اجتماعه بتاريخ 28/يناير2017 م�سودة الالئحة 
التنفيذية لقانون الإ�ستثمار رقم 15 لعام 2010م، املقدمة من رئي�س 

الهيئة العامة لالإ�ستثمار.

وته���دف الالئحة اإل���ى ت�سهيل وتطوير الإ�ستثم���ار من خالل تنظيم 
وتو�سي���ح القواع���د احلاكمة لنظ���ام النافذة الواحدة ال���ذي تطبقه 
وتديره الهيئة مبا يف ذل���ك تعزيز ال�سالحيات الكاملة ملرافق نظام 
ه���ذه الناف���ذة ملبا�سرة اإ�س���دار الت�ساري���ح واملوافق���ات وال�سهادات 
والرتاخي����س لأغرا�س اإن�ساء وت�سغي���ل امل�ساري���ع الإ�ستثمارية نيابة 
ع���ن جهاتها املخت�سة، اإ�ساف���ة اإلى و�سع اأ�س�س لإيج���اد اآلية لتبادل 
البيان���ات واملعلومات ب���ن الهيئة واجله���ات املخت�سة ع���ن امل�ساريع 
الإ�ستثمارية وغري ذلك من الأهداف الرامية اإلى تب�سيط الإجراءات 

وتوحيد اآليات اإدارة �سوؤون الإ�ستثمار.

واأك���د جمل�س الإدارة اأهمية هذه الالئحة يف تعزيز اجلهود الرامية 
لتطوي���ر الن�ساط الإ�ستثم���اري باأنواعه وم�ستويات���ه املتعددة .. ووجه 
باإحال���ة م�س���ودة الالئحة اإلى ممثل���ي اجلهات يف الناف���ذة الواحدة 
بالهيئة للمراجعة على �س���وء املالحظات املثارة ب�ساأنها يف الإجتماع 
وبحيث يت���م الرفع بالنتائج اإل���ى الإجتماع املقب���ل ملجل�س الإدارة يف 

فرتة اأق�ساها اأ�سبوعن من تاريخه.

.. واأقر الإجتماع خطة الهيئة العامة لالإ�ستثمار 
للعام اجلاري  املعدة من قبل الإدارة التنفيذية للهيئة

وتتمح���ور اإجتاه���ات اخلط���ة يف ع���دد م���ن املح���اور املن�سجمة مع 
احلاجات املا�سة لعمل الهيئ���ة يف ظل الظروف الإ�ستثنائية التي متر 
بها البالد وبوجه خا�س ما يتعلق باإ�ستكمال اجلهود اخلا�سة بتطوير 
بيئ���ة قانون الإ�ستثم���ار بالإ�سرتاك مع اجله���ات ذات العالقة مبا يف 
ذلك متابع���ة الإجراءات اخلا�سة باإ�ستكم���ال م�ساريع القوانن ذات 
العالق���ة بالن�س���اط الإ�ستثماري واأهمها قوان���ني كل من ال�سراكة بني 
القطاعن الع���ام واخلا�س واملناطق الإقت�سادي���ة اخلا�سة، وال�سوق 
املالي���ة، اإ�ساف���ة اإل���ى امل�ساهم���ة يف تنفي���ذ برامج الدول���ة اخلا�سة 
باإ�سالح البيئة الإقت�سادي���ة ومعاجلة الأ�سرار الناجتة عن العدوان 
وت�سجيع امل�ساريع املت�سررة للنهو�س من جديد، اإلى جانب اإ�ستكمال 
اجله���ود لتنفيذ خمرجات الإ�سرتاتيجية الوطني���ة لالإ�ستثمار املقرة 
م���ن جمل�س ال���وزراء، ومنها اإجن���از اخلارط���ة الإ�ستثمارية وتطوير 
نظام خدم���ة اإدارة امل�ستفيدين من ن�س���اط الهيئة اإلى غري ذلك من 

املحاور.
واأك���د رئي����س ال���وزراء اأثن���اء الإجتماع عل���ى اأهمية ت�ساف���ر جهود 
اجلمي���ع يف احلكومة والقطاع اخلا����س لتجاوز التحدي���ات الراهنة 
و�سياغ���ة الواقع الأف�س���ل للفرتة املقبلة .. وق���ال » العدوان اأوغل يف 
تدمري املن�س���اآت وامل�سروع���ات املوؤ�س�سية والإ�ستثماري���ة التي بذل يف 

�سبيل اإجنازها جهد كبري ومتوا�سل على اإمتداد العقود املا�سية«.
واأ�س���اف » اإن النهو����س بوطنن���ا من جديد لن يتاأت���ى اإل من خالل 
التفك���ري اجلدي وامل�سوؤول لإقامة �سراكة حقيقية مع القطاع اخلا�س 

والتطلع اإلى امل�ستقبل«.
ووج���ه الدكت���ور ب���ن حبت���ور، ال���وزراء املعني���ن باأن�سط���ة القط���اع 
اخلا����س العمل عل���ى اإ�سن���اد القطاع اخلا����س وت�سهي���ل الإجراءات 
اأم���ام امل�ستثمرين ورعاية ن�ساطهم خا�س���ة يف ظل الظروف الراهنة 

والإ�ستثنائية التي مير بها الوطن نتيجة العدوان واحل�سار.
واأك���د يف الوق���ت نف�س���ه عل���ى اأهمي���ة ا�ست�سع���ار القط���اع اخلا����س 
مل�سوؤولياته التاريخية جتاه الأو�ساع التي مير بها الوطن وتاأكيد دوره 
الهام جتاه التخفيف من الآثار والتداعيات التي يت�سبب بها اإ�ستمرار 

احل�سار اخلانق والعدوان الظامل الواقع على ال�سعب اليمني.

العدد  49 يناير 2017 



3 النافذة

�س��جلت الهيئ���ة العامة لالإ�ستثم���ار خالل الع���ام املا�سي 55  
م�سروع���ًا بتكلف���ة ا�ستثمارية بلغت 16 ملي���ار 391 مليون  توفر 

األف واربعمائة وخم�سن فر�سة عمل. 
واأو�س���ح رئي����س الهيئة العام���ة لالإ�ستثمار الدكت���ور م�سطفى 
املت���وكل ، اأن تلك امل�ساري���ع بلغت قيمة موجوداته���ا الثابتة 10 

مليار و675 مليون و721 الف ريال.
وق���ال املت���وكل  اأن امل�ساريع الإ�ستثماري���ة ال�سناعية ت�سدرت 
قائم���ة امل�ساري���ع امل�سجلة لدى الهيئة العام���ة لالإ�ستثمار خالل 
الع���ام املا�س���ي م���ن حي���ث ع���دد امل�ساري���ع وتكلفة راأ����س املال 

الإ�ستثماري مقارنة بالقطاعات الأخرى. 
فق���د بلغت امل�ساري���ع ال�سناعية امل�سجل���ة 38 م�سروعًا بتكلفة 
911 األف ريال، وبن�سبة %62.65  10 ملي���ار و268 مليون و 

من اإجمايل راأ�س املال امل�ستثمر، �ستوفر 949 فر�سة عمل. 
واأ�س���ار املتوكل اإل���ى اأن امل�ساري���ع اخلدمية ج���اءت يف املرتبة 
الثاني���ة م���ن حي���ث ع���دد امل�ساري���ع حي���ث بلغ���ت 14 م�سروعا 
ا�ستثماريا براأ�س مال اإ�ستثماري بلغ  4 مليار و912 مليون و141 
ال���ف ريال وبن�سبة 29.97 % من اإجم���ايل راأ�س مال امل�ستثمر، 

�ستوفر 341 فر�سة عمل. 
فيم���ا جاءت امل�ساري���ع ال�سياحية يف املرتب���ة الثالثة مل�سروعن 
ا�ستثماري���ن براأ����س مال ا�ستثم���اري بلغ ملي���ار و 182 مليون و 
575 األف ريال بن�سبة 7.21% من اإجمايل راأ�س املال امل�ستثمر، 

�ستوفر 150 فر�سة عمل. 
واحتل���ت امل�ساريع الزراعي���ة املرتبة الرابع���ة  مب�سروعًا ب� 27 
ملي���ون و 412 األ���ف ري���ال بن�سب���ة 0.17 % من اإجم���ايل راأ�س 
امل���ال امل�ستثمر، �ستوفر 10فر�سة عمل، فيما مل يتم ت�سجيل اأي 

م�سروع ا�ستثماري يف القطاع ال�سمكي خالل ذات الفرتة. 
وبالن�سب���ة للم�ساريع الإ�ستثمارية امل�سجلة خالل العام املا�سي 
بح�س���ب املحافظات قال املتوكل اأن حمافظة حظرموت  احتلت 
املرتب���ة الأولى بعدد 14 م�سروعا بتكلف���ة مليار و 872 مليون و 
852 األ���ف ريال، يليها حمافظة املهرة ب���� 11 م�سروعًا بكلفة 3 
ملي���ار و180  مليون ، ثم  حمافظة احلديدة ب�6 م�ساريع بتكلفة 
2 ملي���ار و377 و291 ال���ف يليها حمافظة �سنع���اء ب�6 م�ساريع 
ا�ستثماري���ة بتكلفة بلغة 2 مليار و333 ملي���ون و 403 الف ريال 
تليه���ا حمافظة ع���دن ب�6 م�ساري���ع بتكلفة ملي���ار و 115 مليون 
و 589 ال���ف ريال ث���م اأمانة العا�سم���ة ب� 5 م�ساري���ع وبكلفة 3 

مليارات و 714 مليون و054 األف ريال. 
وج���اءت حمافظة البي�س���اء  يف املرتبة ال�سابعة ب���� 3 م�ساريع 
بتكلفة 7 مليارات و188 مليون 706 األف ريال، ثم حمافظة اإب 

ب�م�سروعن بكلفة 346 مليون و025 األف ريال. 
فيم���ا احتلت حمافظة �سب���وة املرتبة التا�سع���ة مب�سروع واحد 
بتكلف���ة 138 ملي���ون و427 الف ري���ال، يليه���ا حمافظة �سعدة 

مب�سروع واحد بكلفة 97 مليون و 692 الف ريال.

هيئة ال�ستثمار ت�سجل 55 م�سروعًا 
ا�ستثماريـا فـي 2016 
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General Investment Authorityالهيئة العامة لالستثمار

 م

N.Number of 
Projects

 Investment Capital 
"000"YR

   Fixed Assets  
"000"YR

  Jobs Created 

1Sana'a 
Secretariat53,741,05422.821,776,929216

2Al-Hodiedah62,377,29114.501,557,67999

3Aden61,115,5896.81751,46897

4Hadramut141,872,85211.431,421,842239

5Sana'a62,333,40314.241,263,249400

6Taiz000.0000

7Lahj000.0000

8Ibb2346,0252.11315,16245

9Sa'da197,6920.6047,72323

10Almahara113,180,00019.402,380,127185

11Hajja000.0000

12Shabwa1138,4270.84115,87626

13Albaida31,188,7067.251,045,666120

14Amran000.0000

15Abyan000.0000

16Raimah000.0000

17Dhamar000.0000
18Aldalee000.0000
19Almahweet000.0000
20Marib000.0000
21Aljowf000.0000
22socotra000.0000

  Total 5516,391,03910010,675,7211,450

التتضمن هذه البيانات المشاريع اإلستثمارية التي لم تسجل لدى الهيئة ، : -  مالحظة 
.بما في ذلك مشروعات البنى التحتية غير اإلجتماعية  

     ـ وفقاً للقانون التدخل ضمن هذه البيانات مشروعات اإلستثمار في مجاالت النفط 
.والغاز والمعادن واألعمال المصرفية والمالية 

Note : _The data do not contain the investment projects which are not regstered in GIA, 
including the infrastructure projects (except social infrastructure).
    _ As per the provisions of the law, the data also do not include the investment projects in 
the fields of oil, gas, minerals, banking and exchange .

 حسب المحافظات  2016 المشاريع االستثمارية المسجلة في الهيئة وفروعها ومكاتبها لعام 
 Registered  Projects by the Head Office,Branches & Offices during  2016  By Governorates
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 حسب المحافظات  2016  التوزيع النسبي لرأس المال االستثماري للمشاريع المسجلة في الهيئة وفروعها ومكاتبها لعام 

التوزيع الن�سبي لراأ�س املال ال�ستثماري للم�ساريع امل�سجلة يف الهيئة
 وفروعها ومكاتبها لعام 2016 ح�سب املحافظات



 رئي�س الهيئة يلتقي بعدد من رجال الأعمال

.. ويزور عدد من امل�ساريع ال�ستثمارية مبحافظة احلديدة
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التق��ى الأخ اأ.د م�سطف����ى ح�سن املت����وكل – رئي�س الهيئة 
العام����ة لال�ستثم����ار مبكتبه كاًل من اأحم����د حممد جمعان- 
املدير الع����ام ل�سركة جمع����ان للتجارة وال�ستثم����ار و اأحمد 
عبداملل����ك �سعيد ال�سيباين- املدير الع����ام ملجموعة العاملية 
)باعتبارهما اأع�ساء جمل�س اإدارة الهيئة العامة لال�ستثمار 
كممثلن ع����ن القطاع اخلا�س ( وجرى خ����الل اللقاء بحث 

وجه����ات النظر حول تعزي����ز التن�سيق والتع����اون بن الهيئة 
والكي����ان املوؤ�س�سي للقطاع اخلا�����س ب�ساأن تقدمي املزيد من 

الت�سهيالت والدعم والرعاية الالحقة لال�ستثمار.
ح�س����ر اللقاء كاًل من حمم����د اأحمد ح�س����ن- رئي�س قطاع 
الرتوي����ج ومنا�س����رة ال�سيا�س����ات وابراهيم را�س����ع- مدير 

دائرة الرعاية الالحقة. 

كما ق���ام رئي�س الهيئة بزي���ارة تفقدية اإلى 
حمافظ���ة احلديدة،وخاللها عقدت �سل�سلة 
من الجتماعات مع امل�سئولن يف املحافظة 

وعدد من رجال العمال وامل�ستثمرين.
والتق���ى رئي�س الهيئة بح�سن الهيج حمافظ 
حمافظ���ة احلدي���دة، ومت مناق�سة عدد من 
املوا�سيع والنقاط التي تهدف الى التن�سيق 
امل�س���رتك ب���ن الهيئ���ة العام���ة لال�ستثم���ار 
واملحافظة ب�س���اأن النهو����س بال�ستثمارات 
الدع���م  وتق���دمي  يف حمافظ���ة احلدي���دة، 
والرعاي���ة للم�ساري���ع ال�ستثم���ارة القائم���ة 
الالزم���ة  واملعاجل���ات  احلل���ول  وايج���اد 

وال�سريع���ة للم�س���اكل الت���ي تواج���ه امل�ساريع 
تط���رق  كم���ا  املحافظ���ة،  يف  ال�ستثماري���ة 
الجتم���اع ال���ى جمل���ة م���ن النق���اط اأهمها: 
ح�س���ر الرا����س املخ�س�س���ة لال�ستثمار يف 
املحافظة والتابعة للدولة والرتويج لها وعدم 
من���ح اي ارا�سي م���ن امالك الدول���ة باإ�سم 
ال�ستثمار اإلى عرب الهيئة العامة لال�ستثمار 
وفق���ًا للي���ة خم�س�س���ة لذل���ك والعمل على 

النهو����س باملنطق���ة ال�سناعية يف املحافظة 
وج���ذب ال�ستثم���ارات اليه���ا ع���رب التن�سيق 

امل�سرتك.
كم���ا التق���ى الخ رئي����س الهيئ���ة بع���دد م���ن 
رجال العمال وامل�ستثمرين يف غرفة جتارة 
و�سناع���ة احلدي���دة ، وج���رى خ���الل اللقاء 
بحث عدد من امل�سائل املتعلقة بتقدمي املزيد 
م���ن الت�سهيالت والعمل عل���ى ايجاد احللول 
واملعاجل���ات لأي معوقات ق���د ت�سادف �سري 

تنفيذ امل�سروع���ات ال�ستثمارية يف حمافظة 
احلديدة. 

من جه���ة اخرى قام الخ رئي�س الهيئة ومعه 
املخت�س���ن م���ن الهيئ���ة والف���رع باملحافظة 
بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من امل�سروعات 
ال�ستثمارية يف القطاع النتاجي واخلدمي، 
مت من خاللها الطالع على �سري تنفيذ تلك 
امل�سروع���ات وال�ستم���اع ا�سحابه���ا به���دف 

تقدمي الدعم والرعاية الالحقة لها. 


