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ال�صنــــاعـــــة
فر�ص العمل

الأ�صول الثابتة
)الف ريال ميني(

ن�سبة القطاع
يف ر�أ�س املال

ر�أ�س املال اال�ستثماري
)الف ريال ميني(

3,815

66,067,575

29.48 %

92,843,860

عدد امل�شاريع
امل�سجلة

126

الـــــزراعــــــة
فر�ص العمل

الأ�صول الثابتة
)الف ريال ميني(

ن�سبة القطاع
يف ر�أ�س املال

ر�أ�س املال اال�ستثماري
)الف ريال ميني(

1,193

3,186,253

1.80 %

5,678,964

عدد امل�شاريع
امل�سجلة

35

الرثوة ال�سمكية
فر�ص العمل

الأ�صول الثابتة
)الف ريال ميني(

ن�سبة القطاع
يف ر�أ�س املال

ر�أ�س املال اال�ستثماري
)الف ريال ميني(

136

1,635,352

0.79%

2,475,000

فر�ص العمل

الأ�صول الثابتة
)الف ريال ميني(

ن�سبة القطاع
يف ر�أ�س املال

ر�أ�س املال اال�ستثماري
)الف ريال ميني(

2,100

8,928,857

12.24 %

38,544,155

عدد امل�شاريع
امل�سجلة

5

خدمات اخرى
فر�ص العمل

الأ�صول الثابتة
)الف ريال ميني(

ن�سبة القطاع
يف ر�أ�س املال

ر�أ�س املال اال�ستثماري
)الف ريال ميني(

3,120

22,273,645

55.69 %

175,353,245

ال�سياحة
عدد امل�شاريع
امل�سجلة

36

عدد امل�شاريع
امل�سجلة

70

3

الهيئ ـ ـ ـ ــة العـ ـ ــامـ ـ ــة لـلإ�ستثم ـ ـ ــار
التق ــري ــر ال�سن ــوي 2009

الهيئ ـ ـ ـ ــة العـ ـ ــامـ ـ ــة لـلإ�ستثم ـ ـ ــار
التق ــري ــر ال�سن ــوي 2009

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�إن ا�سرتاتيجية التنمية يف اجلمهورية اليمنية قد �أولت اهتمام ًا خا�ص ًا بالتنمية االقت�صادية واالجتماعية
امل�ستدامة من خالل �إيجاد بيئة ا�ستثمارية منا�سبة وجذب لال�ستثمار وتقدمي املزيد من الرعاية واملزايا
والت�سهيالت للمت�سثمرين من خالل العمل بنظام النافذة الواحدة يف الهيئة العامة لال�ستثمار.
وما ن�سعى �إليه يف اليمن هو �إيجاد �شراكة حقيقية مع �أ�شقائنا و�أ�صدقاءنا تقوم على حتقيق امل�صالح
امل�شرتكة و�إننا نرحب باال�ستثمارات يف بالدنا يف عدد من القطاعات الواعدة واملربحة.

علي عبداهلل �صالح
رئي�س اجلمهورية اليمنية
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لمحة عن اليمن
امل�ساحة536,869 :كم2
ال�شريط ال�ساحلي2500 :كم
العا�صمة� :صنعاء
عدد ال�سكان 23 :مليون ن�سمة
احلدود1,746 :كم
(عمان 288كم ،اململكة العربية ال�سعودية 1,458كم)
املحافظات 21 :حمافظة
التوقيت الزمني :توقيت جرينت�ش � 3 +ساعات
اللغة الرئي�سية :العربية مع ا�ستخدام الإجنليزية يف الأعمال التجارية
الناجت املحلي الإجمايل 26 :مليار دوالر

نظام احلكم:

نظام جمهوري ,ومبوجب الد�ستور يتم انتخاب رئي�س اجلمهورية وجمل�س
النواب باالنتخابات املبا�شرة وعدد �أع�ضاء جمل�س النواب  301ع�ضو ًا
وجمل�س ا�ست�شاري معني من  111ع�ضو ًا.
الرئي�س هو رئي�س الدولة ورئي�س الوزراء هو رئي�س احلكومة .

املوارد الطبيعية:

البرتول والغاز الطبيعي واملعادن املختلفة والأ�سماك وامللح ال�صخري
والرخام واملحا�صيل الزراعية.

ال�صناعات:

�إنتاج النفط اخلام  ،الغاز الطبيعي ،تكرير النفط� ،صناعات البناء
(حديد ،ا�سمنت� ،سرياميك) ،تعليب الأ�سماك ،ال�صناعات الدوائية،
القطن  ،النب ،ال�صناعات الغذائية ،احلرف اليدوية.

�سلع الت�صدير:

النفط اخلام و الغاز الطبيعي والأ�سماك واملنتجات الزراعية املختلفة
(بن ،فواكه ،ع�سل ،الخ).

املوانئ:

عدن  ،احلديدة  ،املكال  ،ال�صليف  ،ر�أ�س عي�سى  ،املخاء ون�شطون

املطارات:

 12مطار ًا مبا يف ذلك املطارات الدولية يف �صنعاء وعدن واملكال
وتعز واحلديدة

االت�صاالت:

توجد �شبكة ات�صاالت ثابتة واربع �شركات ات�صاالت جوالة بنظامي
الــ(GSMو )CDMA
فروع ومكاتب الهيئة العامة لال�ستثمار
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خطابات الدعم والت�شجيع

�أ�شكركم كثري ًا و�أقدر عالي ًا م�شاركتكم ال�شخ�صية يف امل�ؤمتر الثاين ع�شر لرجال
الأعمال وامل�ستثمرين العرب الذي ن�ضمناه يف بريوت يومي  19و  20حزيران )
يونيو( اجلاري وكان حل�ضوركم الكرمي ومداخلتكم القيمة م�ساهمة �أ�سا�سية يف
�إجناح فعالياته و�أعماله �ضمن التطلعات املن�شودة.
االحتاد العام للغرف التجارية -عدنان الق�صار – رئي�س االحتاد

و�أريد �أن انتهز هذه املنا�سبة لأعرب لكم عن �إعجابي بالعر�ض املهني ال�شيق الذي
قدمتموه يف املنتدى و�أن �أ�سمح لنف�سي بعد �إذنكم يف �أن تكونوا على قائمة نخبة
املتكلمني للغرفة م�ستقب ًال.
املهند�س م�ضر اخلوجة
الأمني العام -غرفة التجارة العربية النم�ساوية

يرجى تقبل امتناين لكم لإجناحكم لزيارتي �إىل �صنعاء التي كانت مثمرة
وممتعة.
مكتب ال�سالم – ا�ست�شاريون يف العمارة والهند�سة والتخطيط
خليل خوري – املدير العام

انتهز �أي�ض ًا هذه الفر�صة لأهنئكم والهيئة العامة لال�ستثمار يف
اليمن على التنظيم الناجح لندوة اال�ستثمارات اليمنية املاليزية
يف �صنعاء.
الغرفة التجارية املاليوية – ماليزيا
�سيد علي العطا�س – الرئي�س
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كما �أنه ال يفوتنا يف هذا املجال �أن نعرب لكم عن مفاجئتنا و�إعجابنا
بحجم وتنوع الفر�ص اال�ستثمارية الكامنة يف بلدكم الكرمي.
�شركة الدوحة للت�أمني
نواف نا�صر بن خالد �آل ثاين – رئي�س جمل�س الإدارة

ي�سرين �أن �أتقدم با�سم ال�سفارة اليمنية يف كندا ب�أ�سمى �آيات
ال�شكر واالمتنان على تعاون الهيئة العامة لال�ستثمار وذلك
ب�إر�سالها مواد ترويجية لعر�ضها وتوزيعها يف فعاليات ال�سفارة.
ال�سفري خالد حمفوظ بحاح� ،أوتاوا

لقد كان للمعر�ض الذي عقدمتوه ت�أثري ًا كبري ًا على
امل�ستثمرين الهولنديني.
�سفارة اجلمهورية اليمنية
الهاي

�أود �أن �أنقل لكم �شكري وتقديري حل�ضوركم لندوة التجارة
واال�ستثمار اليمنية بالإ�ضافة �إىل تنظيمكم الرائع الذي قدم
الفر�ص اال�ستثمارية املتوفرة يف اليمن.
�أحمد كرمي فرج
�سكرتري جمعية ال�صداقة اليمنية الهولندية
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جمل�س الإدارة

د .علي جم ّور
رئي�س الوزراء

عبدالكرمي الأرحبي

د� .أبو بكر القربي

نعمان ال�صهيبي

د .يحيى املتوكل

�أمري العيدرو�س

�أحمد عبدالرحمن ال�سماوي

�صالح حممد �سعيد العطار

حممد عبده �سعيد

مروان فرج بن غامن

نائب رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية
وزير التخطيط والتعاون الدويل

وزير ال�صناعة والتجارة

رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار

وزير اخلارجية

وزير النفط واملعادن

رئي�س احتاد الغرف التجارية وال�صناعية

وزير املالية

حمافظ البنك املركزي اليمني

مدير عام الهيئة العامة لال�ستثمار(مقرراً)
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كلمة رئيس الهيئة
منذ ت�أ�سي�سها يف العام 1992م� ,سارت الهيئة العامة لال�ستثمار بخطى ثابتة يف ترويج اال�ستثمار يف اليمن وي�أتي ذلك انعكا�س ًا لإطالق
احلكومة اليمنية برناجم ًا �شام ًال للإ�صالح االقت�صادي والذي ي�شجع من خالله القطاع اخلا�ص على تويل زمام القيادة يف حتقيق النمو
االجتماع���ي واالقت�صادي امل�ست���دام .وخالل تلك ال�سنوات مت حتقيق جناحات كربى منها االنتخاب���ات الرئا�سية احلرة والنزيهة وت�أهيل
اليم���ن ل�صن���دوق حتدي الألفي���ة وم�ؤمتر املانحني يف لندن يف نوفم�ب�ر 2006م الذي ح�صلت فيه اليمن عل���ى م�ساعدة مالية تقارب 5
مليارات دوالر والإ�صالحات املالية والإدارية التي ت�شمل �إقرارات الذمة املالية جلميع موظفي احلكومة و�إن�شاء اللجنة العليا للمناق�صات
و املزاي���دات وحت�س�ي�ن كفاءة املحاك���م التجارية والتح�سن امل�ستمر يف تقيي���م اليمن يف تقارير �أداء الأعمال م���ن م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
و�إن�شاء املناطق ال�صناعية وبدء خطة الأولويات الع�شر.
لقد كان عام 2009م مليئ ًا بالنجاحات للهيئة العامة لال�ستثمار والتي نذكر منها �أن الهيئة قد �أكملت املرحلة البحثية يف الإ�سرتاتيجية
الوطني���ة لرتوي���ج اال�ستثمار والتي وفرت للهيئ���ة جمموعة وا�سعة من الدرا�سات من �أجل حت�سني املن���اخ اال�ستثماري يف اليمن كما ا�ستمر
تط���ور نظ���ام النافذة الواحدة م���ع �إن�شاء الهيئة ملركز خدمة امل�ستثمر يف عدن من �أجل دعم جهودن���ا نحو تنظيم اخلدمات اال�ستثمارية.
وكم���ا �ستالحظ���ون يف هذا التقرير فقد كانت عام 2009م ع���ام ال�شراكات الناجحة حيث عملت الهيئ���ة بال�شراكة مع كل من اجلهات
احلكومية وغري احلكومية ل�ضمان التميز امل�ستمر يف جميع م�شاريعنا.
ي�سرين �أن انتهز هذه الفر�صة لأ�شكر جميع الذين �ساهموا يف هذا النجاح و�أخ�ص بالذكر قيادة البلد ورئي�س و�أع�ضاء اللجنة اال�ست�شارية
لال�ستثم���ار و�ش���ركاء التنمية مثل البعثات العربي���ة والأجنبية يف اليمن والبنك الدويل ومنظمة التموي���ل الدولية ،مركز خدمة اال�ستثمار
الأجنبي  FIASو�إدارة التنمية الدولية الربيطانية وبرنامج التعاون الأملاين ( )GTZوهيئة التنمية الدولية يف �أيرلندا (.)IDI
اجلدي���ر بالذكر �أن الهيئة العامة لال�ستثمار قد انطلق���ت عام 2010م بحما�س كبري منطلقة من النجاحات املحققة يف 2009م .ويف
ظ���ل جهودن���ا املتوا�صلة لتح�سني مناخ الأعمال نتطلع يف 2010م �إىل ا�ستكمال مراجعة الأطر الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية املتعلقة باال�ستثمار
كما �سن�ستمر �أي�ض ًا يف دعم تنفيذ امل�شاريع اال�ستثمارية املختلفة.
تتمت���ع اليم���ن يف احلقيقة مبجموعة كبرية من املميزات التناف�سية الت���ي تف�ضي �إىل ا�ستثمارات خا�صة ناجحة حيث تتميز مبوقع جغرايف
�إ�سرتاتيج���ي جم���اور لل���دول املنتجة للنف���ط يف اخلليج والأ�سواق الكب�ي�رة يف القرن الأفريق���ي ومينح قانون اال�ستثم���ار اليمني جملة من
احلوافز املالية وال�ضمانات للم�شاريع.
ي�سرين �أن �أدعوكم لزيارة اجلمهورية اليمنية وا�ستك�شاف الكم الكبري من الفر�ص اال�ستثمارية املتوفرة و�أ�ؤكد لكم على �أن الهيئة العامة
لال�ستثمار �سوف تعطي ا�ستثماراتكم كل الرعاية واالهتمام.

�صالح حممد �سعيد العطار
رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار

salah_al_attar@giay.org
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من نحن
ر�ؤيتنا
�أن نكون عن�صر ًا حمفز ًا يف حتويل اليمن �إىل اقت�صاد متنوع مع �إحداث تغري كبري
يف فر�ص العمل وحتقيق م�ستوى معي�شي �أف�ضل.

ر�سالة الهيئة العامة لال�ستثمار

�أن نكون اجلهة الرائدة يف اجلذب الفاعل
والت�سهيل امل�ستمر لال�ستثمارات ذات اجلودة
يف جميع �أنحاء اليمن و�سنحقق ذلك من خالل
ال�شراكة احلقيقية مع القطاع اخلا�ص والأطراف
املعنية الأخرى

القيم امل�شرتكة

تنطلق الهيئة العامة لال�ستثمار يف عملها من مبادئ
وقيم م�شرتكة:
موظفو الهيئة
نحن نقدر موظفينا ونعمل على
تطويرهم من خالل التدريب امل�ستمر.
لدينا �أ�سلوب مبني على تبادل
املعارف والعمل اجلماعي.
تعمل الهيئة العامة لال�ستثمار بدرجة
عالية من املهنية واال�ستقامة.

عمالء الهيئة العامة لال�ستثمار
يهدف كل موظفي الهيئة خلدمة
العمالء �سوا ًء كانوا حمليني �أم خارجيني.
تقدم الهيئة معلومات ممتازة وخدمات
فريدة للعمالء.
ت�ساعد الهيئة العمالء يف اتخاذ
القرارات وتعمل على حل م�شاكلهم وتقدم
امل�شورة لهم.

ثقافة الهيئة العامة لال�ستثمار
تلتزم الهيئة العامة لال�ستثمار ب�إحداث م�ساهمة
ذات قيمة يف م�ستقبل النمو االقت�صادي يف اليمن.
ويهدف عمل الهيئة �إىل حتقيق الغايات املن�شودة.
لدى الهيئة �شبكة متطورة من العالقات مع الوزارات
واجلهات املعنية والقطاع اخلا�ص.
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نظام النافذة الواحدة
تقوم الهيئة العامة لال�ستثمار بتقدمي الت�سهيالت الالزمة للم�ستثمرين عرب نظام النافذة الواحدة ولهذا الغر�ض وقعت العديد
من االتفاقيات مع اجلهات احلكومية وحتدد هذه االتفاقيات �أدوار وم�سئوليات مكاتب هذه اجلهات داخل الهيئة كما مت تطبيق
نظام النافذة الواحدة يف فروع الهيئة باملحافظات.

النافذة الواحدة
يف
الهيئة العامة
لال�ستثمار

الهيئــــة

العــــا

مـــة

ل إل

س

تثم
س

ــــار

اجلمارك

اال�شغال
العامة

االرا�ضي
ال�صحة
ال�سياحة
ال�صناعة
البيئة
والتجارة

الهجرة

ال�ضرائب
العمل

املكـــــاتــــب احلكــــوميـــــة املمثلــــة
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بناء القدرات

�إدراك ًا من الهيئة ب�أهمية اال�ستثمار بالعن�صر الب�شري كونه ميثل �أحد �أهم عنا�صر النجاح فقد مت تنفيذ خطة تدريبية تف�صيلية
يف 2009م والتي �شملت برامج لتح�سني قدرات جميع موظفي الهيئة.
�شملت مكونات الربنامج دورات تدريب خارجي عقدت يف دبي وتون�س واملغرب وال�صني واليابان وماليزيا وقد مت الرتكيز فيها
على حت�سني مهارات املوظفني يف املجاالت التالية:
 الإدارة امل�شرتيات تنمية القطاع اخلا�ص� -إدارة الربامج وامل�شاريع

 الإنتاج الإعالمي الأبحاث والدرا�سات -جذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة

وبالإ�ضافة �إىل التدريب يف هذه املجاالت التخ�ص�صية مت ت�شجيع موظفي الهيئة على تطوير مهارات اللغة الإجنليزية والفرن�سية
لديهم من �أجل التوا�صل الأف�ضل على امل�ستوى الدويل.
ومن بني جميع اال�ستثمارات الهامة التي تديرها الهيئة العامة لال�ستثمار يعترب فريق موظفي الهيئة �أهم هذه اال�ستثمارات.
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وظائفنا الرئي�سية الأربع

منا�صرة ال�سيا�سات

ت�سهيل اال�ستثمار

بناء ال�صورة الإيجابية

توليد اال�ستثمار
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مناصرة السياسات:

تحسين المناخ االستثماري في اليمن

�إن املهمة الأوىل للهيئة العامة لال�ستثمار هي حت�سني بيئة الأعمال ,ومنذ العام
2007م بذلت جهود ًا حثيثة بالتعاون مع اجلهات املعنية و�شركاء التنمية لتطوير
الإطار الت�شريعي وامل�ؤ�س�سي ليتوافق مع الأطر املوجودة يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي والوفاء مبتطلبات االن�ضمام ملنظمة التجارة العاملية حيث �ساهمت الهيئة
ب�شكل ن�شط يف �إعداد مبادرات خمتلفة مبا يف ذلك العديد من م�شاريع القوانني
التي مت �إعدادها بالتعاون مع اجلهات املعنية يف احلكومة اليمنية والقطاع اخلا�ص
وجمموعة البنك الدويل واملانحني الآخرين مع تطبيق �أف�ضل املمار�سات الدولية يف
هذا املجال كما تابعت الهيئة �أي�ض ًا الإجراءات الد�ستورية ال�ضرورية للم�صادقة على
�إ�صدار هذه القوانني ويف هذا ال�صدد مت حتقيق ما يلي:
�شرعت احلكومة اليمنية يف تنفيذ �أجندة الإ�صالحات الوطنية بهدف �إعادة تعريف
وظيفة احلكومة ومبا ي�سمح للقطاع اخلا�ص بتويل دور ًا قيادي ًا يف حتقيق النمو االجتماعي
واالقت�صادي امل�ستدام ,كما �أ�صدر فخامة رئي�س اجلمهورية توجيهاته للحكومة بتبني
خطة �أولويات ق�صرية الأجل مكونة من ع�شر نقاط مع م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية وا�ضحة
لتح�سني مناخ اال�ستثمار ومت تعيني رئي�س الهيئة ورئي�س قطاع الرتويج بالهيئة ع�ضوين
يف اللجنة الفنية امل�سئولة عن م�ساعدة احلكومة يف تنفيذ هذه اخلطة.

وبح�سب اتفاقية امل�ساعدة الفنية مع برنامج التعاون الفني الأملاين ()GTZ
قامت الهيئة بالتعاقد مع ا�ست�شاريني دوليني ملراجعة الإطار الت�شريعي احلايل
املتعلق باال�ستثمارات ومت تقدمي التقرير النهائي �إىل دولة رئي�س الوزراء مبا يف ذلك
جمموعة من التعديالت املو�صى بها على القوانني احلالية.
وح�سب اقرتاح الهيئة مت �إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة القاب�ضة للتنمية العقارية
واال�ستثمار – �شبام -بقرار من جمل�س الوزراء برقم ( )2008/66كم�ؤ�س�سة
حكومية ا�ستثمارية تهدف �إىل تنمية �أرا�ضي الدولة من خالل امل�شاركة مع القطاع
اخلا�ص يف �إقامة امل�شاريع اال�ستثمارية يف جمايل العقارات والبنية التحتية .بنا ًء
على عر�ض وزارة ال�صناعة والتجارة مت تعديل املادة  28من القانون التجاري رقم
 32ل�سنة 1992م لل�سماح للأجانب ب�إن�شاء �شركات جتارية مملوكة لهم بالكامل
بدون احلاجة ل�شريك ميني.
وبنا ًء على عر�ض من الهيئة العامة للأرا�ضي وامل�ساحة والتخطيط العمراين
متت �إجازة القانون رقم  23ل�سنة 2009م لل�سماح بتملك الأجانب للعقارات
للأغرا�ض اخلا�صة والتجارية .كما مت �أي�ض ًا تقدمي قانون حديث وجديد لل�سجل
العقاري العيني �إىل جمل�س النواب ال�ستكمال �إجراءات املوافقة عليه.

اجلهات التي وقعت على مذكرة تفاهم

وزارة ال�سياحة

وزارة ال�صحة العامة وال�سكان
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رفعت اللجنة الوزارية التي ير�أ�سها نائب رئي�س الوزراء لل�شئون االقت�صادية-
وزير التخطيط والتعاون الدويل والتي ت�ضم يف ع�ضويتها وزراء �آخرين وبالإ�ضافة
�إىل رئي�س الهيئة �إىل احلكومة امل�سودة النهائية مل�شاريع قوانني اال�ستثمار و�ضريبة
دخل ال�شركات واجلمارك يف  9مايو 2009م ومت �إقرارها بقرار جمل�س الوزراء
رقم  236بتاريخ  17يوليو 2009م ومن ثم �إحالتها �إىل جمل�س النواب ال�ستكمال
�إجراءات املوافقة عليها.
وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدويل بالتن�سيق مع الهيئة العامة لال�ستثمار اتفاقية
للتعاون الفني مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية /مركز اخلدمات اال�ست�شارية لال�ستثمارات
الأجنبية لإعداد م�شروع قانون جديد للمناطق االقت�صادية اخلا�صة والإطار امل�ؤ�س�سي
اخلا�ص به الذي �سيمكن القطاع اخلا�ص من تطوير و�إدارة هذه املناطق.
وافقت جلنة الت�سيري الوزارية لإن�شاء �سوق الأوراق املالية والتي ت�ضم يف
ع�ضويتها رئي�س الهيئة على خطة العمل املقرتحة من وزارة املالية لإن�شاء �سوق
للأوراق املالية بحلول عام 2011م.
بنا ًء على عر�ض وزارة الكهرباء والطاقة مت �إ�صدار قانون الكهرباء رقم 1
ل�سنة 2009م والذي ي�سمح با�شرتاك القطاع اخلا�ص يف م�شاريع توليد الطاقة بنا ًء
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على منوذج املنتجني امل�ستقلني للطاقة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك مت توقيع اتفاقية تعاون
فني مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية من �أجل �إعداد �أربعة اتفاقيات منطية وهي اتفاقية
ت�أجري الأرا�ضي واتفاقية �شراء الطاقة واتفاقية �إمداد الوقود واتفاقية التنفيذ.
مت �إ�صدار قانون جديد للمناق�صات واملزايدات واملخازن يتما�شى مع �أف�ضل
املمار�سات الدولية ومبوجبه �أن�شئت اللجنة العليا للمناق�صات واملزايدات  .كما مت
�إن�شاء الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد وطبق قانون الذمة املالية على املوظفني
وامل�سئولني احلكوميني.
بد�أت وزارة العدل بتطبيق برنامج �إ�صالحي �شامل لتح�سني كفاءة وفاعلية
املحاكم التجارية من خالل توظيف وتدريب الق�ضاة.
�أن�ش�أت وزارة التخطيط والتعاون الدويل وحدة لل�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص لدعم وتن�سيق �إن�شاء امل�شاريع املبنية على ذلك النموذج.
نفذت وزارة ال�صناعة والتجارة م�شروع تب�سيط الأعمال وم�شروع �أداء الأعمال
بالتن�سيق مع الهيئة العامة لال�ستثمار وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية بهدف تر�شيد
الأن�شطة والإجراءات التجارية.

منا�صرة ال�سيا�سات

ت�سهيل اال�ستثمار

بناء ال�صورة الإيجابية

توليد اال�ستثمار
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بناء الصورة اإليجابية:

تقديم اليمن للعالم

تعترب الوظيفة الثانية للهيئة العامة لال�ستثمار هي بناء ال�صورة الإيجابية عن اليمن
داخلي ًا وخارجي ًا ك�أر�ض خ�صبة لال�ستثمار .وحيث �أن احل�صول على املعلومات ووجود
ال�صورة الإيجابية تعترب حمركات رئي�سية لتح�سني تناف�سيتنا يف جذب اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة فقد نفذت الهيئة ب�شكل موحد �أن�شطة ترويجية ن�شطة ومركزة يف
جماالت خمتارة .وبح�سب تقرير مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية 2008م ال�صادر
عن امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات فقد احتلت اليمن املرتبة
الأوىل من حيث قيمة الفر�ص اال�ستثمارية املعرو�ضة (مت حتديد  152فر�صة
يف قطاعات متعددة ت�صل تكلفتها اال�ستثمارية �إىل �أكرث من  20مليار دوالر) كما
و�ضع نف�س التقرير اليمن يف املرتبة الأوىل من حيث امل�شاركة والتنظيم للفعاليات
وامل�ؤمترات وور�ش العمل واجلهود الرتويجية الأخرى .اجلدير بالذكر �أن اليمن �أي�ض ًا
قد احتلت املرتبة الأوىل من بني جميع الدول العربية يف جمال الأن�شطة الرتويجية
بح�سب تقرير 2007م ال�صادر عن نف�س امل�ؤ�س�سة.

كما �أن الهيئة قامت ب�إعداد ون�شر وتوزيع مواد ترويجية (�أفالم و�أقرا�ص م�ضغوطة
ون�شرات و�إح�صاءات ف�صلية...الخ) �إىل جهات متعددة مثل �سفاراتنا يف اخلارج والبعثات
الأجنبية يف اليمن واملنظمات الدولية واجلهات الأخرى امل�سئولة عن ترويج اال�ستثمارات
والغرف التجارية و�شركات القطاع اخلا�ص حملي ًا ودولي ًا حيث مت �إجناز ما يلي:
مت �إنتاج ثالثة �أقرا�ص  DVDترويجية مب�ساعدة من برنامج التعاون الفني الأملاين
يحتوي القر�ص الأول منها على معلومات حول مناخ اال�ستثمار والفر�ص اال�ستثمارية
املتوفرة يف اليمن بينما يحتوي القر�ص الثاين على �إعالنات مدتها  30ثانية يتم
ا�ستخدامها يف و�سائل الإعالم وا�شتمل القر�ص الأخري على ملحات عن �أن�شطة الهيئة
يف عام 2009م يف فرانكفورت وميونخ ومعر�ض احلجر اجلريي �ستون تك يف نورن
برج ومت �إذاعته يف جميع �أنحاء �أملانيا.
مت �إنتاج وتوزيع �أثنى ع�شر عدد ًا من الن�شرة الإخبارية ال�شهرية باللغتني العربية
والإجنليزية والتي ت�شمل �أن�شطة خمتلفة متعلقة باال�ستثمار داخلي ًا وخارجي ًا ولقد

اجلهات التي وقعت على مذكرة تفاهم
منا�صرة ال�سيا�سات

ت�سهيل اال�ستثمار

بناء ال�صورة الإيجابية

توليد اال�ستثمار
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ن�شرت تلك البيانات يف ال�صحف املحلية الكربى مثل الثورة ومين �أوبزرفر بالإ�ضافة
�إىل الفنادق املحلية فئة خم�سة جنوم واخلطوط اجلوية اليمنية و مواقع �أخرى.
مت �إنتاج وتوزيع �أربعة �أعداد من التقرير الإح�صائي الف�صلي باللغتني العربية
والإجنليزية والتي احتوت على �أحدث البيانات حول امل�شاريع امل�سجلة يف الهيئة.
مت ن�شر دليل امل�ستثمر باللغتني العربية والإجنليزية والذي يحتوي على معلومات
تتعلق بوظائف الهيئة الأربع ونظام النافذة الواحدة واملزايا وال�ضمانات واحلوافز
التي يوفرها قانون اال�ستثمار اليمني رقم  22ل�سنة 2002م.
مت ن�شر برو�شور ترويجي باللغة الإجنليزية يحتوي على معلومات ا�ستثمارية كما
�صممت الهيئة ووزعت التقومي للعام 2010م.
يتم يومي ًا حتديث املوقع الإلكرتوين www.investinyemen.gov.ye
والذي يحتوي على معلومات حول اال�ستثمارات يف اليمن .وتطبيق ًا ملبد�أ الالمركزية.
�أكملت الهيئة جميع اخلطوات ال�ضرورية لإطالق موقع جديد للهيئة على االنرتنت

الهيئة العامة حلماية البيئة
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لفرعها يف حمافظة عدن بالإ�ضافة �إىل �إنتاج برو�شورات ترويجية حملية ملحافظتي
عدن وح�ضرموت.
ويف ظل الإ�سرتاتيجية الوطنية للرتويج لال�ستثمار مت بالتعاون مع هيئة التنمية
الدولية الأيرلندية �إكمال �إعداد ال�شروط املرجعية املطلوبة لتوظيف �شركة دولية مل�ساعدة
الهيئة يف ت�صميم �إ�سرتاتيجية متييز البلد ولتنفيذ حملة عالقات عامة دولية هادفة
لإعادة ت�شكيل �صورة اليمن يف اخلارج وهدف ذلك �إيجاد ماركة مميزة للبلد تخدم
التنمية االقت�صادية بجذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة وت�شجيع روح املبادرة التجارية
وتعزيز العالقات التجارية ودعم ال�سياحة وتهدف حملة العالقات العامة هذه �إىل العمل
يف ظل قنوات ميكن اال�ستفادة منها لرفع الوعي ون�شر االنطباع اجلديد عن اليمن.
تعمل الهيئة ب�شكل م�ستمر مع و�سائل الإعالم املحلية والدولية بح�سب اخلطة
الإعالمية للهيئة (مقاالت �صحفية ومعار�ض وتقارير...الخ) حيث زار �أكرث من 100
�صحفي �أجنبي الهيئة هذا العام.

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل
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توليد االستثمارات:

جذب المستثمرين

تعترب الوظيفة الثالثة للهيئة العامة لال�ستثمار جذب اال�ستثمارات وتعني القدرة
على ترويج وجذب وت�أمني اال�ستثمارات يف القطاعات امل�ستهدفة يف اليمن.
وقد قامت الهيئة بالتعاون مع هيئة التنمية الدولية الأيرلندية ب�إعداد الإ�سرتاتيجية
الوطنية للرتويج لال�ستثمار والتي متت امل�صادقة عليها من قبل جمل�س الإدارة
يف 2009م وت�شكل خليط ًا �إ�سرتاتيجي ًا من جميع الأبحاث املتعلقة بالتناف�سية
والقطاعات امل�ستهدفة و�شبكات اجلهات املعنية وهيكل الهيئة ومهامها ومواردها
بالإ�ضافة �إىل بناء ال�صورة الإيجابية .وقد �ساعد هذا البحث يف ت�شكيل فل�سفة الهيئة
وحتديد القطاعات امل�ستهدفة و�صياغة الوظائف الرئي�سية وخطط التنفيذ الالحقة
وكانت ا�ستنتاجاتها كما يلي :ت�شكيل الأهداف الإ�سرتاتيجية والأ�ساليب والإجراءات
حتت العناوين الأربعة الرئي�سية والتي ت�شكل جميعها الإ�سرتاتيجية الوطنية للرتويج
لال�ستثمار وهذه العناوين الأربعة هي كالتايل :فل�سفة الهيئة والقطاعات امل�ستهدفة
والوظائف الرئي�سية واخلطة التنفيذية .كما قامت الهيئة الحق ًا ب�إعداد �إ�سرتاتيجية

من ثالث مراحل تبد�أ من �إحالل الواردات على املدى الق�صري وال�صادرات �إىل
الأ�سواق الإقليمية على املدى املتو�سط وتنتهي بامل�شاريع الكف�ؤة املبنية على املعارف
على املدى الطويل .تنفذ الهيئة هذه الإ�سرتاتيجية من خالل ا�ستهداف �شركات
معينة يف بلدان حمددة لإن�شاء م�شاريع �إ�سرتاتيجية حمددة يف القطاعات ذات
الأولوية وقد مت يف هذا ال�صدد حتقيق ما يلي:
ا�ستقطبت الهيئة العديد من امل�شاريع اال�ستثمارية الإ�سرتاتيجية يف جماالت
متعددة وقد بد�أت الكثري من هذه امل�شاريع املراحل الإنتاجية بينما مازالت بع�ضها
يف مراحل التنفيذ.
�ساهمت الهيئة يف جذب م�شروعات ا�ستثمارية �إىل املنطقة ال�صناعية مبحافظة
حلج حيث بلغ عدد تلك امل�شروعات  20م�صنع ،حيث ترتكز يف جمال البناء مما
جعل من حمافظة حلج عا�صمة قطاع البناء و الإن�شاء.

اجلهات التي مل توقع على مذكرة تفاهم
منا�صرة ال�سيا�سات

ت�سهيل اال�ستثمار

بناء ال�صورة الإيجابية

توليد اال�ستثمار
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�ساهمت الهيئة يف اجلهود التي تبذلها احلكومة يف جمال �إحالل الوردات وذلك
من خالل ا�ستقطاب م�شاريع �إ�سرتاتيجية يف جمال �صناعة الأ�سمنت والتي �أدت �إىل
زيادة الإنتاج املحلي من  15%عام � 2007إىل 90%عام  2010ونتيجة لذلك
انعك�ست �إيجاب ًا على احل�ساب اجلاري و�سعر ال�صرف.
�أما يف جمال �صناعة احلديد فقد �أ�سهمت الهيئة يف �إحالل الواردات
من خالل ا�ستقطاب م�شاريع �إ�سرتاتيجية يف هذا القطاع حيث بلغت الطاقة
الإنتاجية �أكرث من � 620ألف طن �سنوي ًا و متثل ما ن�سبته  52%من احتياج
ال�سوق املحلي و بحلول � 2011سيبد�أ الإنتاج يف م�شروع م�صنع احلديد باملكال
وبطاقة �إنتاجية � 350,000ألف طن �سنوي ًا حيث �سيغطي ما ن�سبته 80%
من احتياج ال�سوق املحلي.
حققت الهيئة زيادة يف حجم اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة بن�سبة 58%
مقارنة بالعام 2008م وعلى الأخ�ص اال�ستثمارات من دول اخلليج وهو ما يتوافق مع

وزارة الرثوة ال�سمكية
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�إ�سرتاتيجيتنا التي تركز يف املقام الأول على جذب اال�ستثمارات من الأ�سواق املجاورة.
وللمرة الأوىل �سجلت الهيئة �شركة طريان تابعة للقطاع اخلا�ص منخف�ضة
التكاليف (طريان ال�سعيدة) والتي بد�أت الت�شغيل يف �سنة 2009م.
قامت الهيئة بالتنظيم وامل�شاركة يف العديد من الفعاليات واملعار�ض والندوات
وامل�ؤمترات والأن�شطة الرتويجية الأخرى بهدف الرتويج لفر�ص ا�ستثمارية معينة يف
القطاعات ذات الأولوية.
وبح�سب اتفاقية امل�ساعدة الفنية مع برنامج التعاون الفني الأملاين مت االنتهاء
من �إعداد درا�سات جدوى تف�صيلية مل�شاريع �إ�سرتاتيجية يف املجال ال�سياحي.
وبح�سب قرار جمل�س الوزراء رقم  378ل�سنة 2008م ب�ش�أن خطة التنمية
ال�سياحية نفذت الهيئة العديد من الأن�شطة الرتويجة الهادفة جلذب اال�ستثمارات
يف جمال ال�سياحة.

م�صلحة اجلمارك
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تسهيل االستثمار:

نظام النافذة الواحدة

الوظيفة الرابعة للهيئة العامة لال�ستثمار هي الت�سهيل واحلفاظ على اال�ستثمارات.
حيث تقدم الهيئة الت�سهيالت للم�ستثمرين يف خمتلف املراحل مبا يف ذلك االهتمام
الالحق بامل�ستثمرين كما تقدم الهيئة للم�ستثمرين الدعم وامل�شورة التخاذ القرارات
اال�ستثمارية و�إن�شاء امل�شاريع واحلفاظ على اال�ستثمارات وتو�سيع �أن�شطتها.
وينظر لأن�شطة املتابعة الالحقة من قبل العديد من هيئات الرتويج لال�ستثمار على
�أنها �أداة ت�سويقية ت�ساعد على جذب ا�ستثمارات �أخرى من كل من ال�شركة املعنية
نف�سها وال�شركات الأخرى يف نف�س القطاع ولذلك ف�إن �أهداف الهيئة ترتكز يف بناء
عالقة عمل وثيقة مع امل�ستثمرين وحتديد امل�شاكل التي ت�ؤثر عليهم وكيفية �إيجاد حلول
لها ل�ضمان تنفيذ امل�شاريع يف وقتها املحدد وجعل امل�شاريع متثل مناذج للم�ستثمرين
الآخرين وحتفيزهم على تنفيذ ا�ستثمارات �إ�ضافية ومن ثم �إبقاء العمالء يف حالة
ر�ضاء عن قراراتهم باال�ستثمار باليمن وقد مت حتقيق ما يلي يف هذا ال�صدد:
مت �إن�شاء جلنة لال�ستثمار بقرار من رئي�س اجلمهورية مل�ساعدة الهيئة يف
الإ�شراف على ال�شئون املتعلقة باال�ستثمار وتعمل هذه اللجنة التي ت�ضم يف ع�ضويتها
�شباب متحم�سني للإ�صالحات بالإ�ضافة �إىل رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار كالعقل

املدبر وامل�سهل لال�ستثمارات كما تركز هذه اللجنة �أي�ض ًا على تقدمي الن�صيحة
ملجل�س الوزراء حول كيفية حت�سني مناخ اال�ستثمار.
يتم �إعطاء �أولوية ق�صوى للم�شاريع الإ�سرتاتيجية من قبل الهيئة حيث �أن
هذه امل�شاريع ت�ساعد يف حتقيق منو اال�ستثمارات ولذلك مت �إن�شاء وحدة امل�شاريع
الإ�سرتاتيجية و�أوكل �إليها مهمة متابعة هذه امل�شاريع ل�ضمان التنفيذ ال�سل�س كما مت
�إن�شاء جلنة فنية ت�ضم جميع اجلهات املعنية حتت �إ�شراف الهيئة لتقييم احتياجات
هذه امل�شاريع الإ�سرتاتيجية وتقدمي املقرتحات لرئي�س الهيئة فيما يتعلق بالوفاء بهذه
االحتياجات قدر امل�ستطاع وكنتيجة لذلك قدمت الهيئة خطة عمل تف�صيلية �إىل
رئي�س الوزراء حتدد فيها احتياجات البنية التحتية من �أجل �ضمان التنفيذ الناجح
للم�شاريع الإ�سرتاتيجية وكنتيجة لذلك �صدر قراري جمل�س الوزراء رقم  54ورقم
 226ل�سنة 2009م بت�شكيل جلنة وزارية ت�ضم اجلهات املختلفة مبا فيها الهيئة
و�أوكل �إليها مهمة الإ�شراف على التنفيذ ال�سليم مل�شاريع البنية التحتية املطلوبة.
نفذت الهيئة العامة لال�ستثمار ب�صورة كاملة نظام النافذة الواحدة ووقعت
عدة مذكرات تفاهم مع اجلهات احلكومية املمثلة يف الهيئة وحتدد هذه االتفاقيات

اجلهات التي مل توقع على مذكرة تفاهم
منا�صرة ال�سيا�سات

ت�سهيل اال�ستثمار

بناء ال�صورة الإيجابية

توليد اال�ستثمار
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بو�ضوح �أدوار وم�سئوليات مكاتب هذه اجلهات لدى الهيئة مبا يف ذلك م�س�ألة تبعيتها
الإدارية للهيئة .وبالإ�ضافة �إىل املكاتب احلالية .ومن اجل تقدمي ت�سهيالت �أكرث
للم�ستثمرين �أن�ش�أت الهيئة مكتبني جديدين هما مكتب الهيئة العامة للأرا�ضي
وامل�ساحة والتخطيط العمراين ومكتب وزارة الأ�شغال العامة والطرق.

م�شاريع �صحية وجدد  64ترخي�ص ًا للأطباء العاملني يف امل�شاريع وراجع  19طلب
ا�ستثماري كما قدم مكتب الهيئة العامة للأرا�ضي وامل�ساحة والتخطيط العمراين
�أرا�ضي لعدد  216م�شروع ًا ا�ستثماري ًا وراجع مكتب وزارة الأ�شغال العامة و الطرق
ووافق على خمططات عامة لعدد  4م�شاريع عقارية.

وكنتيجة لأن�شطة نظام النافذة الواحدة �أ�صدر مكتب اجلمارك � 1,460إعفاء
جمركي لأ�صول ثابتة ت�صل قيمتها يف املجمل �إىل  437.1مليون دوالر �أمريكي
و�أ�صدرت � 2,632إعفاء جمركي ملدخالت �إنتاج ت�صل قيمتها �إىل 756.7
مليون دوالر كما �أ�صدر مكتب ال�ضرائب � 215إعفاء من �ضريبة الأرباح لعدد
 158م�شروع ًا و�أ�صدر مكتب اجلوازات والهجرة  1,674ت�أ�شرية دخول /خروج
للأجانب كما ا�صدر مكتب ال�شئون االجتماعية والعمل  299ت�صريح عمل جديد
وجتديد  678ت�صريح عمل و�أ�صدر مكتب وزارة ال�سياحة � 23شهادة �سياحية
للفنادق واملطاعم كما �سجل مكتب وزارة ال�صناعة والتجارة � 20شركة و�أ�صدر
� 58سجل جتاري وجدد � 30سج ًال مل�شاريع خمتلفة وراجع مكتب البيئة و�صادق
على  98درا�سة تقييم �أثر بيئي و�أ�صدر مكتب وزارة ال�صحة  13موافقة لإن�شاء

وكخطوة �أوىل �أكملت الهيئة درا�سة متعمقة للأ�سباب التى �أدت �إىل تعرث 105
م�شروع ًا (بر�أ�س مال ا�ستثماري يزيد عن  2مليار دوالر بنا ًء على زيارات ميدانية
لكل م�شروع على حدة بهدف حتديد عوائق و�أ�سباب التعرث  ،وعلى �ضوء ذلك مت
�إعداد م�صفوفة مع خطة عمل وا�ضحة ملعاجلة هذه العوائق ومت ت�شكيل جلنة من
عدة جهات حتت قيادة الهيئة للإ�شراف على التنفيذ ال�سليم خلطة العمل املذكورة
ولذلك متكنت الهيئة من �أن تخرج بع�ض هذه امل�شاريع �إىل حيز الوجود ومازال
العمل جاري ًا على قدم و�ساق ملعاجلة �أ�سباب التعرث لبقية امل�شاريع.

وزارة ال�صناعة والتجارة

مت تنفيذ درا�سة م�شابهة يف عدن مب�ساعدة ال�سلطات املحلية والغرفة التجارية
وال�صناعية ومت طرح النتائج ب�شكل �شفاف يف ور�شة عمل ومت �إعداد خطة عمل
وتقدميها �إىل حمافظ املحافظة للتنفيذ ال�سريع.

م�صلحة ال�ضرائب
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الفعاليات املحلية التي �شاركت فيها الهيئة:
ور�ش العمل والندوات واملعار�ض ...للرتويج لال�ستثمار يف اليمن

الفعاليات

م�ؤمتر ال�سياحة والعقار
الندوة اليمنية املاليزية
امل�ؤمتر الوطني الأول ل�سيدات الأعمال
م�ؤمتر �أداء الأعمال
اجتماعات الدورة الثانية للجنة اليمنية الأندون�سية امل�شرتكة
امللتقى الثاين ملجل�س رجال الأعمال اليمنيني – العمانيني
الفعاليات املنظمة من قبل املعهد الدبلوما�سي بوزارة اخلارجية
اجتماع وزراء خارجية منطقة املحيط الهندي
التقاء املدير العام للهيئة بوفد رجال الأعمال التون�سيني
ور�شة عمل حول نتائج درا�سة �أ�سباب تعرث امل�شاريع اال�ستثمارية
امل�ؤمتر العام الثالث للمغرتبني اليمنيني
امل�ؤمتر االقت�صادي واال�ستثماري يف عدن

املكان
املكال
�صنعاء
�صنعاء
�صنعاء
�صنعاء
�صنعاء
�صنعاء
�صنعاء
�صنعاء
عدن
�صنعاء
عدن

التاريخ

يناير 2009م
يناير 2009م
يناير 2009م
فرباير 2009م
فرباير 2009م
�أبريل 2009م
مايو 2009م
يونيو 2009م
يونيو 2009م
�أكتوبر 2009م
�أكتوبر 2009
نوفمرب 2009م
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الفعاليات الدولية التي نظمتها و�شاركت فيها الهيئة :ور�ش العمل والندوات واملعار�ض
لرتويج اال�ستثمار يف اليمن...

الفعاليات
الأزمة املالية العاملية
اجتماع اجلمعية العمومية ملنتدى اال�ستثمار العربي
اللجنة الوزارية اليمنية العمانية امل�شرتكة
الدورة التا�سعة للجنة الوزارية اليمنية العمانية امل�شرتكة
منتدى ترويج اال�ستثمار يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
االجتماعات ال�سنوية للم�ؤ�س�سات املالية العربية
الدورة الثالثة مل�ؤمتر رجال الأعمال ال�صينيني والعرب والندوة اال�ستثمارية ملنتدى
التعاون العربي ال�صيني
املنتدى الأول لال�ستثمار يف الدول العربية
اجتماعات الدورة التا�سعة للجنة اليمنية ال�سورية امل�شرتكة العليا
م�ؤمتر التجارة الدولية
منتدى اال�ستثمارات االقت�صادية العربي الربيطاين
امل�ؤمتر الثامن للم�ستثمرات العربيات
م�ؤمتر متويل البنية التحتية يف �سوريا
املنتدى اللبناين ل�سيدات الأعمال

املكان

التاريخ

بريوت ،لبنان
بريوت ،لبنان
م�سقط ،عمان
م�سقط ،عمان

يناير 2009م
يناير 2009م
فرباير 2009
فرباير-مار�س 2009
مار�س 2009م
�أبريل 2009

طوكيو و�أو�ساكا – اليابان

عمان ،الأردن
هاينجزو – ال�صني

�أبريل 2009م

بريوت ،لبنان
بريوت ،لبنان
دم�شق� ،سوريا

يونيو 2009
يونيو 2009
�سبتمرب 2009م

مريالند – الواليات املتحدة
الأمريكية
لندن – اململكة املتحدة

الرباط – املغرب
دم�شق� ،سوريا

�أكتوبر 2009م
�أكتوبر 2009م
�أكتوبر 2009م
�أكتوبر-نوفمرب 2009
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اتفاقيات الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمار (املعاهدات الثنائية لال�ستثمار)

توفر هذه االتفاقيات الإطار القانوين لت�شجيع وحماية اال�ستثمار بني اليمن والدول املوقعة
على هذه االتفاقيات .وتهدف هذه االتفاقيات �إىل ت�شجيع وحماية اال�ستثمارات الأجنبية
يف اليمن وكذا حماية اال�ستثمارات اليمنية يف هذه الدول وقد بلغ عدد االتفاقيات املوقعة
يف هذا الإطار حتى الآن  44اتفاقية.
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َ
القاب�ضة لل َّتنمية العقار َّية واال�ستثمار
ؤ�س�سة العا َمة
َ �امل
THE GENERAL HOLDING CORPORATION FOR PROPERTY
DEVELOPMENT & INVESTMENT

Republic of Yemen - Sana’a
Tel: 01 432102/ 3 / 4
Fax: 01 432101
E-mail:info@shibamholding.com
www.shibamholding.com
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خريطة تو�ضح الدول الأربع والأربعني التي وقعت معها اليمن
اتفاقيات الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمار
2008

2008

2005

2005

2008

2004

2004

2005

2003

2003

2003

2002

2002

2002

2001

2001

2002

2000

2001

2001

2000

2000

2000

رو�سيا

منغوليا

كوريا اجلنوبية

ال�صني
�إيران
باك�ستان
الهند

ماليزيا
اندوني�سيا

االمارات
عمان
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1999

ال�سويد
رو�سيا البي�ضاء
جمهورية الت�شيك
�أوكرانيا
هنغاريا
كرواتيا
رومانيا
بلغاريا

اململكة املتحدة
�أملانيا

هولندا
بلجيكا

النم�سا

الكويت
البحرين
قطر

1999

فرن�سا

�إيطاليا

1999

1999

�أ�سبانيا

تركيا

املغرب

تون�س

�سوريا لبنان
االردن
م�صر

1999

2000

اجلزائر

1998

1998

1999

موريتانيا

ال�سودان
ارترييا
جيبوتي
اثيوبيا

1998

1998

1998

1996

1996

1997

1985

1995

1996

جنوب افريقيا

1982

1982

1983
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امل�شاريع الإ�سرتاتيجية

�أطلقت الهيئة العامة لال�ستثمار م�شاريع ا�ستثمارية متعددة ت�ستهدف قطاعات خمتلفة .وتتطلب
هذه اال�ستثمارات متابعة م�ستمرة مع اجلهات احلكومية املعنية ل�ضمان التنفيذ يف الوقت املحدد
وب�شكل اقت�صادي ,وقد مت �إن�شاء جميع هذه امل�شاريع من �أجل �أن تعطي قيمة اقت�صادية م�ضافة
مبا يف ذلك توفري فر�ص العمل.

نبذة عن

المشاريع
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المشاريع الصناعية
ال�سواري
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شركة اليمنية ل�صناعة ال�سرياميك
املحدودة (ال�سواري)

مينية
م�صنع �إنتاج بالط ال�سرياميك

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة امل�شروعات ال�صناعية اليمنية
املحدودة (بق�شان)

�سعودية

م�صنع �إنتاج وتعبئة امل�شروبات الغازية (بيب�سي كوال)

التكلفة
اال�ستثمارية  15مليون دوالر �أمريكي
التقديرية

التكلفة
اال�ستثمارية  30مليون دوالر �أمريكي
التقديرية

حلج

حلج

املوقع
احلالة

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

مرحلة الإنتاج

�شركة ال�سويدي للكابالت الكهربائية

م�صرية  -مينية
م�صنع �إنتاج الكابالت واملحوالت الكهربائية

املوقع
احلالة

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

اختبار املياه

�شركة عدن للمرطبات وال�صناعات
املحدودة (�شاهر عبد احلق)

بريطانية -مينية
م�صنع �إنتاج امل�شروبات الغازية واملياه
والع�صائر (كوكا كوال)

التكلفة
اال�ستثمارية  40مليون دوالر �أمريكي
التقديرية

التكلفة
اال�ستثمارية  30مليون دوالر �أمريكي
التقديرية

حلج

حلج

املوقع
احلالة

مرحلة الإنتاج

املوقع
احلالة

مرحلة الإنتاج

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شركة العربية لإنتاج وت�صنيع الزجاج
املحدودة (�ضاعن)

مينية – �صينية

م�صنع �إنتاج الزجاج

التكلفة
اال�ستثمارية  35مليون دوالر �أمريكي
التقديرية

املوقع
احلالة

حمافظة �صنعاء
مرحلة التنفيذ
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ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة عدن للحديد

مينية
م�صنع �إنتاج احلديد

التكلفة
اال�ستثمارية  65مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

حلج
مرحلة الإنتاج

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شركة الوطنية ل�صناعة اال�سمنت
(جمموعة هايل �سعيد)

مينية  -بريطانية
م�صنع �إنتاج اال�سمنت

التكلفة
اال�ستثمارية  240مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

حلج
مرحلة الإنتاج

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شركة العربية اليمنية للإ�سمنت املحدودة

�سعودية
م�صنع انتاج �أ�سمنت

التكلفة
اال�ستثمارية  250مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

ح�ضرموت
مرحلة الإنتاج

ال�شركة اليمنية
لتكرير ال�سكر
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة الوحدة لال�سمنت (العي�سائي)

�سعودية
م�صنع �أ�سمنت

التكلفة
اال�ستثمارية  240مليون دوالر �أمريكي
التقديرية

املوقع
احلالة

�أبني
مرحلة التنفيذ النهائية

�شماخ
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة اعمار ل�صناعة اال�سمنت (�شماخ)

مينية
م�صنع �إنتاج ا�سمنت

التكلفة
اال�ستثمارية  50مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

باجل ،احلديدة
مرحلة التنفيذ

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة اال�سمنت اليمنية ال�سعودية

مينية – �سعودية
م�صنع �أ�سمنت

التكلفة
اال�ستثمارية  225مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

�أبني
مرحلة التنفيذ النهائية

�أبو الرجال
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

حممد يحيى �أبوالرجال

مينية
جتميع و�إنتاج املولدات واملعدات الزراعية

التكلفة
اال�ستثمارية  38مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

�سنحان� ،صنعاء
بدء الإنتاج

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شركة اليمنية لتكرير ال�سكر

مينية
م�صنع تكرير ال�سكر

التكلفة
اال�ستثمارية  150مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

املنطقة ال�صناعية ،احلديدة
مرحلة التنفيذ

ال�شركة اليمنية
للتحلية
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شركة اليمنية للتحلية

مينية
تو�سيع حتلية مياه البحر

التكلفة
اال�ستثمارية  5مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

تعز
مرحلة الإنتاج
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ال�سنيدار
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة ال�سنيدار

مينية
م�صنع �إنتاج الأنابيب احلديدة

التكلفة
اال�ستثمارية  7مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

�صنعاء
مرحلة التنفيذ

�شركة مين كندا�سة
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة مين كندا�سة خلدمات املياه
املحدودة

مينية � -سعودية

حمطة حتلية مياه البحر

التكلفة
اال�ستثمارية  29مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

احلديدة
مرحلة التفاو�ض

�شركة املكال للحديد وال�صلب املحدودة (باجر�ش)

مينية  -كويتية
م�صنع املكال للحديد وال�صلب

التكلفة
اال�ستثمارية  120مليون دوالر �أمريكي
التقديرية

املوقع
احلالة

منطقة ال�صلب  -ح�ضرموت
مرحلة التنفيذ

ال�شركة اليمنية
ال�صينية
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شركة اليمنية ال�صينية

مينية
م�صنع �إنتاج حديد

التكلفة
اال�ستثمارية  20مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

احلديدة
بدء الإنتاج

بازرعة
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة باز لال�ستثمار املحدودة (بازرعة)

مينية
م�صنع �إنتاج ا�سمنت

التكلفة
اال�ستثمارية  200مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

ذمار
مرحلة التنفيذ

ال�شركة اليمنية
للتحلية
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شركة اليمنية للتحلية

مينية
تو�سيع حتلية مياه البحر

التكلفة
اال�ستثمارية  3مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

تعز
مرحلة الإنتاج

�شركة الأهرام للتجارة املحدودة

مينية
حمطة توليد الطاقة الكهربائية

التكلفة
اال�ستثمارية  50مليون دوالر �أمريكي
التقديرية

املوقع
احلالة

احلديدة
مرحلة التنفيذ

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة ح�ضرموت اال�ست�شارية لتوليد
الكهرباء املحدودة (باجر�ش)

مينية – كويتية

حمطة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

التكلفة
اال�ستثمارية  65مليون دوالر �أمريكي
التقديرية

املوقع
احلالة

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

املكال  -ح�ضرموت
مرحلة التنفيذ

�شركة الأهرام للتجارة املحدودة

مينية
حمطة توليد الطاقة الكهربائية

التكلفة
اال�ستثمارية  20مليون دوالر �أمريكي
التقديرية

املوقع
احلالة

ذهبان � -صنعاء
بدء الإنتاج

30

31

الهيئ ـ ـ ـ ــة العـ ـ ــامـ ـ ــة لـلإ�ستثم ـ ـ ــار
التق ــري ــر ال�سن ــوي 2009

المشاريع العقارية والسياحية
�صنعاء للتنمية
العقارية
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�سن رايز للتنمية العقارية

�إماراتية
�أبراج �سن رايز

التكلفة
اال�ستثمارية  100مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

�صنعاء
مرحلة الت�صميم

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�صنعاء للتنمية العقارية

�إماراتية
�شرق �صنعاء ومدرجات �صنعاء

التكلفة
اال�ستثمارية  250مليون دوالر لكل م�شروع
التقديرية

املوقع
احلالة

�صنعاء
مرحلة الت�صميم

بن�شمارك
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شركة اليمنية القطرية لال�ستثمار
والتطوير العقاري

قطرية – مينية

تالل الريان

التكلفة
اال�ستثمارية  560مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

�صنعاء
مرحلة التنفيذ

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

بن�شمارك

مينية – لبنانية
قرية بيت بو�س

التكلفة
اال�ستثمارية  250مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

�صنعاء
مرحلة التفاو�ض

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

جمموعة EMKE

هندية – �إماراتية
مركز مدينة �صنعاء للت�سوق

التكلفة
اال�ستثمارية  151مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

�صنعاء
مرحلة التنفيذ

فندق �إيراما
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة فندق �إيراما املحدودة

مينية – ماليزية
فندق �إيراما الدويل

التكلفة
اال�ستثمارية  15مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

املكال – ح�ضرموت

مرحلة الت�صميم
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ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة �صنعاء لال�ستثمارات ال�سياحية املحدودة

�سعودية
فندق الأوراق الذهبية

التكلفة
اال�ستثمارية  150مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

�صنعاء
مرحلة الت�صميم

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

جنان عدن

�إماراتية
جنان عدن

التكلفة
اال�ستثمارية  75مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

عدن
مرحلة التفاو�ض

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة ت�شييد العقارية املحدودة

مينية -كويتية
مدينة العي�سي ال�سكنية

التكلفة
اال�ستثمارية  28مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

احلديدة
مرحلة التفاو�ض

�سعيد �أحمد لوتاه
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة هائل �سعيد �أنعم

مينية
منطقة �سكنية

التكلفة
اال�ستثمارية  76مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

احلديدة
مرحلة التنفيذ

مدينة �سكنية
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

مدينة �سكنية

مينية
فلل و�شقق �سكنية

التكلفة
اال�ستثمارية  20مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

احلديدة
بدء العمل

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة الب�ستان لال�ستثمارات العقارية املحدودة

مينية
فندق �أجنحة الب�ستان

التكلفة
اال�ستثمارية  4مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

�صنعاء
مرحلة التفاو�ض

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�سعيد �أحمد لوتاه

�إماراتية
جممع �سكني

التكلفة
اال�ستثمارية  9مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

احلديدة
مرحلة التنفيذ
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مشاريع النفط والغاز والتعدين
العي�سي
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

جبل �سالب

مينية – بريطانية
تعدين الزنك

التكلفة
اال�ستثمارية  250مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

نهم
مرحلة التنفيذ

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شركة اليمنية للغاز الطبيعي امل�سال

ائتالف (مينية /فرن�سية� /أمريكية /كورية)
م�شروع الغاز الطبيعي امل�سال

التكلفة
اال�ستثمارية  5مليار دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

�شبوة
مرحلة الإنتاج

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�شركة عبد اهلل عقيل م�سلم

مينية
زراعة اجلمربي

التكلفة
اال�ستثمارية  4مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

احلديدة
مرحلة الإنتاج

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شركة الوطنية للروبيان

مينية – �سعودية
زراعة اجلمربي

التكلفة
اال�ستثمارية  400مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

احلديدة
مرحلة التفاو�ض

مينية

م�صفاة نفط

التكلفة
اال�ستثمارية  200مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

المشاريع الزراعية والسمكية
ُم�س ّلم

ال�شركة اليمنية اخلليجية للخدمات
النفطية

احلديدة
مرحلة الت�صميم
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الخدمات
ال�شركة اليمنية
اخلليجية
ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

موانئ دبي العاملية

�إماراتية – �سعودية – مينية
ميناء عدن للحاويات

التكلفة
اال�ستثمارية املرحلة الأوىل –  300مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

عدن
املراحل الأولية

بنك قطر الوطني

قطري
م�صرف

التكلفة
اال�ستثمارية  300مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

كامل البلد
مرحلة التنفيذ

بنك املال للتمويل الأ�صغر

مينية � -سعودية
متويل �أ�صغر

التكلفة
اال�ستثمارية  10مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

كامل البلد
مرحلة الت�شغيل

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

طريان ال�سعيدة

�سعودية – مينية
خطوط طريان حملية

التكلفة
اال�ستثمارية  100مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

جميع املحافظات
مرحلة التنفيذ

�شركة راحة للنقل املحدودة

مينية
نقل حملي

التكلفة
اال�ستثمارية  3.5مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�صنعاء
مرحلة الت�شغيل

مين تراك

مينية
�شركة مين تراك املحدودة

التكلفة
اال�ستثمارية  15مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

�صنعاء
بدء الت�شغيل

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

ال�شركة اليمنية اخلليجية للإنتاج
الثقايف والإعالمي

مينية ،قطرية

�شركة �إنتاج ثقايف و�إعالمي

التكلفة
اال�ستثمارية  4.5مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�صنعاء
مرحلة التفاو�ض

�سمري البكاري

مينية
العربية للنقل وت�أجري ال�سيارات

التكلفة
اال�ستثمارية  9.5مليون دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

ال�شـ ــركة
اجلن�سية
امل�شروع

�صنعاء
مرحلة التفاو�ض

�شركة فيم للمنتجات الغذائية

مينية
يف فود

التكلفة
اال�ستثمارية  2,695,935دوالر
التقديرية

املوقع
احلالة

�صنعاء
مرحلة الإنتاج
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الإح�صائيات
امل�شاريع امل�سجلة يف العام 2009م
عدد امل�شاريع
امل�سجلة

ر�أ�س املال اال�ستثماري
)�ألف ريال(

ح�صة القطاع يف
ر�أ�س املال

الأ�صول الثابتة
)�ألف ريال(

فر�ص العمل

ال�صناعي

126

92,843,860

29.5%

66,067,575

3,815

الزراعي

35

5,678,964

1.80%

3,186,253

1,193

ال�سمكي

5

2,475,000

0.8%

1,635,352

136

اخلدمات

70

175,353,245

55.7%

22,273,645

3,120

ال�سياحي
الإجمايل

36

38,544,155

12.2%

8,928,857

2,100

272

314,895,224

100%

102,091,682

10,364

القطــــاع

ر�أ�س املال اال�ستثماري للم�شاريع امل�سجلة يف
2009م ح�سب القطاع
ال�سمكي
0.8%

الزراعي
1.8%

ال�صناعي
29.5%

اخلدمات
55.7%

ال�سياحي
12.2%
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الإح�صائيات
امل�شاريع اال�ستثمارية امل�سجلة لدى الهيئة العامة لال�ستثمار ح�سب ال�شكل القانوين
ال�شكل القانوين

عدد امل�شاريع

ر�أ�س املال اال�ستثماري
)�ألف ريال(

الأ�صول الثابتة
)�ألف ريال(

فر�ص العمل

جمعية تعاونية

1

18,230

14,584

1

جمعية تعاونية زراعية

1

300,000

94,733

1

جمعية خريية

1

23,516

19,259

1

�شركة ت�ضامنية

2

445,000

388,304

2

�شركة ذات تو�صية ب�سيطة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
�شركة م�ساهمة

1

222,452

270,000

286

47

49,139,098

217,114,158

274

5

6,613,218

9,989,259

100

فردي

212

22,184,478

54,914,322

241

قطاع عام

2

23,415,556

31,820,739

16

الإجمايل

272

314,895,224

102,091,682

10,364

�أخرى
0.6%

قطاع عام
10%

�شركة ذات م�سئولية حمدودة
69%

فردي

17.4%
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الإح�صائيات
امل�شاريع امل�سجلة ح�سب الت�صنيف الدويل

الت�صنيف

عدد امل�شاريع

ر�أ�س املال اال�ستثماري
)�ألف ريال(

الأ�صول الثابتة
)�ألف ريال(

فر�ص العمل

ال�صناعي

126

92,843,860

66,067,575

3,815

امل�شاريع ال�سكنية
ال�صناعات البال�ستيكية والكيميائية
الإن�شاءات ومواد البناء
املنتجات الورقية والن�شر والطباعة
ال�صناعات الن�سيجية واجللدية واخل�شبية
احلديد واملواد الكهربائية والهند�سية

36

20,768,200

15,372,984

958

24

4,009,448

2,473,185

707

39

37,281,142

26,682,164

1,304

9

941,951

778,850

151

3

495,529

249,258

180

15

29,347,590

20,511,134

515

الزراعي

35

5,678,964

3,186,253

1,193

�إنتاج اخل�ضروات والفواكه واحلبوب
مراكز الت�صدير الزراعي
مزارع ت�سمني الأبقار و�إنتاج احلليب
مزارع الإنتاج الزراعي واحليواين
تخزين وت�صدير وت�سويق ومعاجلة املنتجات الزراعية
�إنتاج البي�ض والدواجن (الفقا�سات) والأعالف

1

99,584

79,667

32

1

121,000

119,705

94

1

400,360

205,601

74

6

2,164,192

1,145,598

409

3

430,000

193,905

272

23

2,463,828

1,441,777

312

ال�سمكي

5

2,475,000

1,635,352

136

معاجلة وت�سويق وت�صدير الأ�سماك والأحياء البحرية
زراعة الأحياء البحرية

4

1,275,000

1,099,638

73

1

1,200,000

535,714

63

اخلدمي

70

175,353,245

22,273,645

3,120

ال�صحة
التعليم
الغاز
مراكز ال�صيانة
امل�شاريع ال�سكنية
م�شاريع اخلدمات الأخرى

31

7,090,358

3,266,342

1,151

23

14,677,738

2,730,749

824

1

1,150,000

520,910

76

3

414,494

280,473

51

3

145,800,264

9,669,038

585

9

6,220,391

5,806,133

433

ال�سياحي

36

38,544,155

8,928,857

2,100

الأجنحة ال�سياحية
الأجنحة ال�سياحية املفرو�شة
الفنادق
املطاعم
املدن ال�سياحية واحلدائق الرتفيهية

3

1,840,000

254,844

62

1

918,400

28,020

8

20

20,579,298

5,627,145

1,148

9

1,118,227

709,022

656

3

14,088,230

2,309,826

226

الإجمايل

272

314,895,224

102,091,682

10,364
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امل�شاريع اال�ستثمارية امل�سجلة لدى الهيئة العامة
لال�ستثمار يف 2009م ح�سب جن�سية امل�ستثمر
ر�أ�س املال اال�ستثماري
)�ألف ريال(

الأ�صول الثابتة
)�ألف ريال(

فر�ص العمل

ن�سبة ر�أ�س املال
اال�ستثماري الأجنبي

قطري
عراقي
ليبي
�سعودي
كويتي
�إماراتي
�إيطايل
لبناين
هولندي
تركي
�أردين
�إيراين
�صيني
م�صري
ماليزي
هندي
�سوري

105,497,911

6,392,311

500

57.4

11,229,509

287,636

122

8.6

5,379,675

1,507,026

700

4.1

4,332,222

3,446,880

344

3.3

3,582,095

2,750,521

154

2.7

159,650

123,041

26

0.1

151,206

54,246

28

0.1

138,355

116,409

28

0.1

122,126

97,701

20

0.1

93,072

66,588

118

0.1

76,141

60,110

29

0.1

55,041

51,838

32

-

40,871

32,556

26

-

28,801

24,001

26

-

27,130

22,608

11

-

20,035

18,021

15

-

20,000

15,206

13

-

�إجمايل امل�شاريع الأجنبية

130,953,840

6,879,276

870

41.59

الإجمايل اليمني

183,941,384

95,211,956

9,494

58,41

102,091,682 314,895,224

10,364

100

جن�سية امل�ستثمر

الإجمايل الكلي
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امل�شاريع اال�ستثمارية امل�سجلة – دول جمل�س التعاون اخلليجي
جن�سية امل�ستثمر
قطري
�سعودي
كويتي
�إماراتي
الإجمايل

ر�أ�س املال اال�ستثماري
)�ألف ريال(

الأ�صول الثابتة
)�ألف ريال(

فر�ص العمل

ن�سبة ر�أ�س املال
اال�ستثماري الأجنبي

105,497,911

6,392,311

500

80.6

4,332,222

3,446,880

344

3.3

3,582,095

2,750,521

154

2.7

159,650

123,041

26

0.1

113,571,878

12,712,753

1,024

86.7

73%

21%

اال�ستثمارات اخلليجية كن�سبة من �إجمايل
اال�ستثمارات الأجنبية

* ال ت�شمل توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات م�شروع تطوير

23%

ر�أ�س مال اال�ستثمار الأجنبي كن�سبة من
�إجمايل ر�ؤو�س الأموال

�إجمايل ر�أ�س مال اال�ستثمار
ب�آالف الرياالت
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البيانات املالية

امليزانية العمومية للهيئة العامة للإ�ستثمار يف 31-دي�سمرب -2009م
كلي

املبلغ

461.293.345.95

املــــــوجـــــــــــــودات
جزئي

47.247,520.00
28.074,097.90
55.722,889.51
212.605,694.89
117.643,143.65
127.583,451.00
1.890,929.00
125.692,522.00
20.189,309.70
20.189,309.70
32.007,485.27
777.946.00
31.229.539.27
2.105.852.82

113.587.775.35

1.140.700.10
815.152.72
150.000.00
1.392.223.00
112.195.552.35

174.979.957.37
931.747.177.46

174.979.957.37

احل�ساب
املوجودات الثابتة

االرا�ض ـ ــي
املباين

الآالت والتجهيزات واملعدات
ال�سيارات وو�سائل النقل
الأثاث واملفرو�شات
م�شروعات قيد التنفيذ
م�شاريع املبان ــي
م�شاريع �أخرى وخمتلفة

املخـ ــزون
خمزون امل�ستلزمات ال�سلعية
املدينـ ــون
ذمم مدينة خمتلفة
الأق�سام والفروع التابعة

ال�سلف والت�أمينات املدينة
ال�سلف امل�ؤقتة
�سلف العمال واملوظفني
ت�أمينات م�ؤقتة

احل�سابات الإنتقالية املدينة

م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
خ�سائر الدورة احلالية
الأموال اجلاهزة
نقدية لدى البنوك-جاري
االجمالـي العام

كلي

املبلغ

401.264.475.65

املطــــاليـــــب
جزئي

401.264.475.65
169.262.655.58
63.208.858.64
63.208.858.64
29.959.680.20
800.000.00
12.085.258.10
256.895.966.38
1.684.446.00
22.900.150.20
163.958.579.00
68.352.791.18
49.232.722.85

55.091.357.00

10.618.491.65
2.561.508.86
10.706.297.23
25.346.425.11
26.551.357.00
28.540.000.00

931.747.177.46

* الهيئة العامة لال�ستثمار متنح م�ساعدة مالية خلدمات ا�ست�شارية وتدريبية مببلغ �إجمايل قدره ( 700،000دوالرا)
من �شركائنا يف التنمية (البنك الدويل وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية ,مركز خدمة اال�ستثمار الأجنبي ،وزارة التنمية
الدولية الربيطانية وجي تي زد) التي غري مدرجة يف امليزانية العمومية العامة املذكورة �أعاله.
** هذه الأرقام �أعاله بالريال اليمني.

احل�ساب
ر�أ�س املال

م�ساهمة احلكومة
االحتياطيات والفائ�ض
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي عــام
�إحتياطي التجديدات
�إحتياطي را�سمايل

فائ�ض الدورة ال�سابقة
املخ�ص�صات
م�.إهالك املباين

م � .إهالك الآالت واملعدات
م � .إهالك ال�سيارات

م �.إهالك الأثاث واملفرو�شات
الــدائنون
املوردين

دائنني متنوعني
ذمم دائنة خمتلفة
دائنون �أخرون

احل�سابات الأنتقالية الدائنة

م .جارية تخ�صي�صية م�ستحقة
�إيرادات متوقع حت�صيلها
االجمايل العـــام
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قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املالية املنتهية يف 2009 /12 /31م
2009
)(112,195,552.35
49,582,792.00
9,523,513.00
)(53,089,247.35
)(1,255,174.21
)(2,317,309.89
)(47,196.82
32,113.88
9,672,536.12
40,382,361.00
46,467,330.08
)(6,621,917.27
)(4,070,465.46
)(84,854,637.00
)(88,925,102.46
290,184,594.56
)(205,370,968.65
84,813,625.91
)(10,733,393.82
185,713,351.19
174,979,957.37

البيـــــــــــــــــــــــــــــان
�صايف ربح
�صايف خ�سارة
�إهالك املوجودات الثابتة
الزيادة يف الإحتياطي
�صايف التدفقات قبل التغري يف ر�أ�س املال العامل
الزيادة (النق�ص) يف املخزون
الزيادة (النق�ص) يف املدينني
الزيادة (النق�ص) يف ال�سلف والت�أمينات املدينة
الزيادة (النق�ص) يف احل�سابات الإنتقالية املدينة
الزيادة (النق�ص) يف الدائنني
الزيادة (النق�ص) يف احل�سابات الإنتقالية الدائنة
�صايف التغري يف ر�أ�س املال
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية ()1
التدفقات النقدية من االن�شطة الإ�ستثمارية
الزيادة (النق�ص) يف املوجودات الثابتة
الزيادة (النق�ص} يف م�شاريع قيد التنفيذ
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية ()2
الزيادة يف ر�أ�س املال
النق�ص يف الفائ�ض املرحل (تعلية ر�أ�سمال الهيئة)
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية ()3
�صايف التدفقات النقدية ()3+2+1
ر�صيد النقدية بداية العام
ر�صيد النقدية نهاية العام

2008
12,085,258
50,249,292
9,645,264
71,979,814
)(13,511,833
)(7,314,089
)(924,082
)(1,424,337
27,241,985
)(798,054
3,269,590
75,249,404
)(68,023,857
)(40,837,886
)(108,861,743
40,837,886
40,837,886
7,225,547
178,487,803
185,713,350
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قائمة م�صادر وا�ستخدام الأموال كما يف  31دي�سمرب 2009م
البيـــــــــان

2008

املوجودات الثابتـة
م�شروعات قيد التنفيذ
املخ ـ ــزون
املدين ـ ــون
ال�سلف والت�أمينات املدينة
احل�سابات االنتقالية املدينة
الأموال اجلاه ــزة
جمموع املوجــودات
ر�أ�س املال
االحتياطيــات
املخ�ص�ص ــات
الدائن ــون
احل�سابات االنتقالية الدائنة
جمموع املطاليب
الإجمايل العام

االعــوام املاليــة

التغري يف املركز املايل
م�صدر
ا�ستخدام

2009

457,222,880.49

461,293,345.95

4,070,465.46

0.00

42,728,814.00

127,583,451.00

84,854,637.00

0.00

18,934,135.49

20,189,309.70

1,255,174.21

0.00

29,690,175.38

32,007,485.27

2,317,309.89

0.00

2,058,656.00

2,105,852.82

47,196.82

0.00

1,424,336.88

113,587,775.35

112,163,438.47

0.00

185,713,351.19

174,979,957.37

0.00

10,733,393.82

737,772,349.43

931,747,177.46

204,708,221.85

10,733,393.82

111,079,881.09

401,264,475.65

0.00

290,184,594.56

365,110,111.23

169,262,655.58

195,847,455.65

0.00

207,313,174.38

256,895,966.38

0.00

49,582,792.00

39,560,186.73

49,232,722.85

0.00

9,672,536.12

14,708,996.00

55,091,357.00

0.00

40,382,361.00

737,772,349.43

931,747,177.46

195,847,455.65

389,822,283.68

0.00

0.00

400,555,677.50

400,555,677.50

بيــان العمليات اجلاريــة للعـام املايل 2009م
اال�ستخــــدامات

احل�ســاب
حـ /املرتبات والأجور وما يف حكمها
حـ /امل�ستلزمات ال�سلعيـة
حـ /امل�ستلزمات اخلدميـة
حـ /م�شرتيات بغر�ض البيع
حـ /امل�صروفات اجلارية التحويلية
حـ /امل�صروفات املخ�ص�صة
�إجمايل عام

املبلغ

432,880,978.50
42,235,997.36
170,379,254.01
196,845.29
90,162,099.88

املـــــــــــوارد

احل�ســاب
حـ�/إيرادات الن�شاط اجلاري
حـ�/إيرادات متنوعــة
حـ�/إيرادات جارية حتويلية
�إجمايل عام
)عجز الن�شاط(

املبلغ

615,514,007.51
110,558.00
18,911,276.18
634,535,841.69
112,195,552.35

10,876,219.00
746,731,394.04

�إجمايل عام

746,731,394.04
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