
   الهيئة العامة لالستثمار

Description20132014البـيـــان 

 الــفــــارق بالزيادة
 النقص لعامي/
2013 / 2014

  النسبة  % - / +   
2014 / 2013

          عدد المشاريع المسجلة                 
Number of Registered Projects

142104-38-26.76

 Investment  )الف لایر(    رأس المال االستثماري
Capital "000"YR

75,210,518176,283,654101,073,136134.39

 Fixed            )الف لایر(  قيمة الموجودات الثابتة 
Assets  "000"YR

37,057,39295,322,39758,265,005157.23

Jobs Created4,0065,4371,43135.72   فرص العمل  

 Comparison Registered Projects of the Head Office, Branches and Offices during  2013/2014

مقارنة المشاريع المسجلة لدى المركز الرئيسي والفروع والمكاتب لعامي  2013 - 2014

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

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 .

General Investment Authority
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٢٠١٤-٢٠١٣مقارنة حجم رأس المال االستثماري وقيمة الموجودات الثابتة للمشاريع المسجلة

)  الف لایر(رأس المال االستثماري Investment Capital "000"YR

)            الف لایر(قيمة الموجودات الثابتة  Fixed Assets  "000"YR



sectors Economic 

عدد المشاريع 
المسجل

رأس المال ااستثمار 
(الف ل)

     قيم الموجودا 
فرص العمال(الف ل)الثابت 

Number of 

Registered 

Project

 Investment Capital 

"000"YR

Fixed Assets  

"000"YR

 Jobs 

Created

Industrial76113,036,26082,311,5523,04773.0864.12الصناعي   

Agricultural13,111,850347,4801100.961.77الزراعي 

Services1855,804,79011,884,0601,53717.3131.66الخدمي 

Tourism94,330,754779,3057438.652.46السياحي 

Total104176,283,65495,322,3975,437100100ااجمالي       

2014

Technical  Sector

ـطـــاعــا ال
نسبة عدد 

%  المشاريع  
.Per.of

General Investment Authority

يئ  ،بما في ذل : ماحظ *  اتتضمن هذه البيانا المشاريع اإستثماري التي ل تسجل لدى ال
.مشروعا البن التحتي غير اإجتماعي  

انون اتدخل ضمن هذه البيانا مشروعا اإستثمار في مجاا النفط  والغاز *  اً لل وف
.والمعادن واأعمال المصرفي والمالي 

* 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 .

استثمار عامة  هيئة ا    ا

فني تب ا م ا

نسبة رأس المال 
%ااستثماري  

ع الرئيس ي امركز قبل من امسجل امشاريع  4  عـام خال امكاتب الفر

  Registered Projects by the Head Office, Branches and Offices during  2014 by Economic  Sector
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ا  ع فر ي  ل لمسج في  استثماري  مشاريع  لما ل رأس  رسم بياني يوضح نسب عدد 
ا لعا  اتب لقطاعا 4م حســب 

نسب عدد المشاريع  
.  %Per.of  

نسب رأس المال 
%  ااستثمار  



        Technical  Sector

الف )رأس المال ااستثمار عدد المشاريع
(ل

نسب رأس المال 
%ااستثمار 

دا الثابت  ج    قيم الم
فرص العمل(الف ل)

Number Of  

Projects

Investment Capital 

"000"YR

Per. of inv. 

Capital %

Fixed Assets       

"000"YR

Jobs 

Created

Head Office3514,650,5038.316,672,6801,336   المـركز الرئيسي     1

Hodiedah  Branch26107,022,51460.7175,513,9382,444 فـرع الحــديدة  2

Aden  Branch1447,483,38926.948,962,0081,070    فـرع عـدن         3

Hadramout  Branch3551,1670.31359,73894 فـرع حضرم 4

Taiz  Branch51,991,0001.131,384,858168    فـــرع تعــز         5

Lahj  Branch52,651,5001.501,550,260144   فــرع لحـج          6

ن   7 Sayon  Office6346,6560.20277,80078  مكــت ســيئ

Ibb Office71,251,9250.71306,45476  مكــــت أ          8

9  Al Mahara Office       رة 3335,0000.19294,66127مكت الم

104176,283,65410095,322,3975,437

يئ ، بما في ذل : -  ماحظ  اتتضمن هذه البيانا المشاريع اإستثماري التي ل تسجل لدى ال
عا البن التحتي غير اإجتماعي   .مشر

المعادن - الغاز  عا اإستثمار في مجاا النفط  ن اتدخل ضمن هذه البيانا مشر ان اً ل ف
المالي  .اأعمال المصرفي 

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 .

General Investment Authority

فني تب ا م ا

Totalااجمـــــالي      

ا لعا  مكاتب ا  ع فر يئ   حس مراكز ااصدار 4المشاريع ااستثماري المسج لدى ال
Projects Registered by the Head Office, Branches and Offices during 2014 By Place of Issue

  
الرق

      
No

Description         البيــــــــــان          

استثمار عامة  هيئة ا    ا

 Headالمـركز الرئيسي     

Office 8.31%

  Hodiedahفـرع الحــديدة  

Branch 60.71%

  Aden  Branchفـرع عـدن 

26.94%

  Hadramoutفـرع حضرم 

Branch 0.31%

  Taiz  Branchفـــرع تعــز  

1.13%

   Lahj  Branchفــرع لحـج   

1.5 %

ن      Sayonمكــت ســيئ

Office  0.20 %

    Ibb Officeمكــــت أ    

0.71%

Al Mahara Office      مكت
رة   .الم 9%

ا في المحافظا لعا  مكاتب ا  ع فر يئ  مشاريع ااستثماري المسج في ال حس ج اإصدار 2014نسب رأس المال ااستثمار ل



General Investment Authorityالهيئة العامة لاستثمار

ريع م ري   عدد  المش ل ااستـثم رأس الم
(الف ل)

بت   دا الث ج الم
 فرص العمل(الف ل)

N.
Number of 

Projects

 Investment Capital 

"000"YR

   Fixed Assets  

"000"YR
  Jobs Created 

Al-Hodiedah26107,022,51460.7175,513,9382,444الحديدة1

Aden1447,483,38926.948,962,0081,070عدن2

صم3 ن الع  Sana'aام

Secretariat
138,061,2644.572,364,872655

ء4 Sana'a124,139,8522.352,690,554414صنع

Lahj52,651,5001.501,550,260144لحج5

Taiz51,991,0001.131,384,858168تعز6

ي7 Almahweet21,123,0000.64716,65766المح

Ibb71,251,9250.71306,45476إ8

Hadramut9897,8220.51637,538172حضرم9

ر10 Dhamar4893,4600.51664,007156ذم

رة11 Almahara3335,0000.19294,66127الم

ء12 Albaida1179,6200.10131,62019البيض

Sa'da1129,0000.0746,29110صعدة13

Marib197,5790.0638,1297مأر14

Amran126,7290.0220,5509عمران15

  Total 104176,283,65410095,322,3975,437

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 .

يئ ، بما : -  ماحظ  اتتضمن هذه البيانا المشاريع اإستثماري التي ل تسجل لدى ال
عا البن التحتي غير اإجتماعي   .في ذل مشر

الغاز -  عا اإستثمار في مجاا النفط  ن اتدخل ضمن هذه البيانا مشر ان اً ل ف
المالي  اأعمال المصرفي  .المعادن 

اإجمالي 

    حسب المحافظات2014المشاريع ااستثمارية المسجلة في الهيئة وفروعها ومكاتبها لعام  

 Registered  Projects by the Head Office,Branches & Offices during  2014  By Governorates

فظ المح

Governorate

زيع النسبي لرأس  الت
ري  ل ااستثم %  الم
Per.Of  inv   

%Capital
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ا لعا  مكاتب ا  ع فر يئ  مشاريع المسج في ال زيع النسبي لرأس المال ااستثمار ل حس المحافظا 4الت



Investors  Nationality

Noالعدد 

ر  ل ااستثم  (الف ل)رأس الم
 Investment Capital 

""YR

فرص العمل%النسب 
 Jobs Created

ي 100175,243,45399.415,252Localالمح

يجي 1862,5130.4976GCCالخ

العربي 
يجي  ) 3177,6880.10109Arabic(غير الخ

بي 000.000Europeanاأر

000.000SORTH EAST ISSAجن شر آسي

لي 104176,283,654100.005,437TOTALااجم

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 .

جنسي المستثمرين

2014

 Registered  Projects in the Head Office,Branches & Offices during  2014  By Nationality

General Investment Authority

عي: -  ماحظ  ع البن التحتي غير اإجتم يئ ، بم في ذل مشر ري التي ل تسجل لدى ال ريع اإستثم ن المش .اتتضمن هذه البي
لي الم ل المصرفي  اأعم دن  المع ز  الغ ط  ا الن ر في مج ع اإستثم ن مشر ن اتدخل ضمن هذه البي ن ً ل ف .ـ 

ر  م لإستثم يئ الع ال

ريع المسج  ت ) المش المك ع  ر ال  حس الجنسي4لع  (لدى المركز الرئيسي 


