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لقاء تشاوري موسع بني قيادات وممثلي القطاع اخلاص
والغرف التجارية

عقد برئاسة وزير الصناعة
والتــجارة م .هشـــام شـرف
عبــــد اهلل بـتاريـخ  8إبــريل
2011م لقاء تشاوري موسع
ضم قيادات وممثلي القطاع
اخلاص والغرف التجارية ،وكبار
املستوردين واملصنعني ،ملناقشة
الشراكة القائمة بني الطرفني
في كافة اجلوانب ،انطالقا ً
من مسؤوليات كل طرف
والتزاماته الوطنية جتاه اجملتمع.
واستعرض اللقاء آفاق تعزيز
الــشراكة اإلستـــراتــيجية
القائمة بني احلكومة والقطاع
اخلاص ،في اجلوانب التجارية
والصناعية ،وتطرق اللقاء إلى

القضايا التي تهم القطاع
اخلــــاص وأهمية التـنــسيق
املســتمر والــــدائم للتعامل
معها مبا ميكن القطاع اخلاص
من القيام بالدور الوطني املناط
به في قيادة عملية التنمية،
وتوسيع استثماراته خللق
وتوفير املزيد من فرص العمل،
وحتمل مسئولياته اخملتلفة جتاه
اجملتمع ،بالشراكة مع احلكومة.
وفي اللقاء أكد وزير الصناعة
والتجارة ان عقد مثل هذه
اللقاءات ستستمر لتبادل اآلراء
ووجهات النظر مع الشريك
األساسي للحــكومة وهــو
القطاع اخلاص  ،والدفع باجتاه
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حتقيق معدالت منو اقتصادية
عاليــة ..الفتــا إلى جدية
احلكومة في تفعيل وتعزيز
الشراكة مع القطاع اخلاص.
فيما عبر ممثلي القطاع اخلاص
أهمية عقد مثل هذه اللقاءات
لتحقيق الشراكة الفاعلة
بني احلكومة والقطاع اخلاص
مؤكدين حرصهم على قيام
عالقة تشاركيه وفاعلة مع
احلكومة خلدمة املواطنني
وتلبية متطلباتهم اخملتلفة.

مت إطالق املوقع اإللكتروني
اجلديد للهيئة العامة
لالستثمار بعد التطوير
والتحديث مبايالئم املواقع
االلكترونية العاملية إذ
يتضمن كافة املعلومات
عن االستثمار في اليمن
مبا في ذلك الفرص
االستــثمارية املتـــاحة،
عدد من اإلحصائيات عن
املشاريع االستــثماريــة،
معـلومات عن القطاعات
اإلقتـــصادية ،اخلدمات
التـي تــقدمـهـا الهيئة
للمســتــــثمر يــــــن
ومقتطفات عن أبرز
قصص جناح ملشاريع
استــــثـــمارية فــي
اليمن ميكنكم زيارة

املوقع

على

الرابط.
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ويعكس هذا املوقع
الصورة اإليجابية لليمن
والتحسن الذي طرأ
على مناخ االستثمار
بناء على اجلهود التي
بذلتها احلكومة في
هذا اجملال والهادفة
إلى خلق فرص عمل
وحتقيق تنمية اجتماعية
واقتصادية مستــدامة
وسيــستفيد من
،
هذا املوقع املستثمرين
واملهتمني باإلستثمار في
اليمن واملوقع اجلديد الذي
يوضح التقدم امللموس
في مجال تسهيل
االستثمارات.
وتوليد

محمد حسني رئيساً لقطاع
الرتويج بالهيئة

أصدر رئيس الهيئة العامة
لالستثمار أ .صالح محمد سعيد
العطار قرار رقم  14للعام 2011
بتكليف أ .محمد أحمد حسني –
رئيسا ً لقطاع الترويج بالهيئة.
وأكد حسني بأنه سيعمل في
املرحلة الراهنة واملستقبلية
على مواصلة اجلهود املبذولة في
الترويج لالستثمار من خالل اخلطط
والبرامج وتنفيذ اإلستراتيجية
الوطنية للترويج لالستثمار املبنية
على قطاعات إقتصادية مستهدفة
تسهم في عملية التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية.
ويعد حسني من أبرز الكفاءات في
الهيئة وقد مثلها في عضويته
جمللس إدارة وكاالت وهيئات الترويج
لالستثمار الدولية الوايبا WAIPA
خالل الفترة 2010- 2008م.

املشاريع االستثمارية األجنبية املسجلة
خالل العام 2010م حسب اجلنسية

بلغ رأس مال االستثمار األجنبي لللعام2010م 42,985,706
ألف ريال  .وتصدرت املشاريع االستثمارية املصرية املرتبة
األولى أهمها املساهمة في مشروع توليد الطاقة
الكهربائية بنسبة  % 50,95من إجمالي االستثمارات
األجنبية تليها الكويتية باملساهمة في مشروع مدينة
سكنية بنسبة  % 38.60واالستثمارات السعودية ملركز
الدراسات اجليولوجية والبيئة وأبحاث التربة بنسبة % 5.14
بينما توزعت النسب على بقية اجلنسيات كما يلي :
الجنسية

رأس املال االستثامري
(ألف ريال )

نسبة رأس املال االستثامري من
مجموع االستثامرات األجنبية

مرصي

21,900,000

50.95

كويتي

16,518,720

38.60

سعودي

2,209,112

5.14

أردين

842,717

1.96

بريطاين

456,764

1.06

قطري

200,000

0.47

لبناين

174,691

0.41

تريك

157,000

0.37

صيني

124,386

0.29

فرنيس

108,536

0.25

كندي

50,000

0.12

تنزاين

45,739

0.11

سوري

44,278

0.10

إمارايت

41,194

0.10

ماليزي

22,570

0.05

أمرييك

15,000

0.03

اإلجاميل

42,985,706

100

املصريون استثمروا في اليمن ما يقارب  22مليار
ريال خالل العام املاضي
ارتفعت قيمة االستثمارات املصرية في اليمن خالل العام
املنصرم 2010م بشكل كبير لتصل إلى  21مليار و 900
مليون ريال بنسبة  %50.95من التكلفة االستثمارية
للمشاريع األجنبية ما يعادل  100مليون دوالر أمريكي،
مقارنة بالعام  2009التي وصلت الى ما يقارب تسعة
وعشرون مليون ريال فقط الغير أهمها تلك املشاريع
املساهمة في توليد الطاقة الكهربائية.
وستعمل املشاريع املصرية على دعم االقتصاد اليمني
وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل وتركزت هذه
االسثثمارات في اجملال العقاري والتي يحتاجها اليمن للتخفيف من االعباء الكبيرة التي يعاني
منها االقتصاد اليمني.
واستثمرت دولة الكويت  16مليار ريال من خالل مشروعني استثماريني بنسبة  38.60%من التكلفة
االستثمارية ,توفر  125فرصة عمل.
ومن حيث عدد املشاريع االستثمارية سجلت اململكة العربية السعودية  8مشاريع استثمارية
بتكلفة تقدر بـ 2.209.112ألف ريال توفر  121فرصة عمل ،بنسبة  %5.14من التكلفة االستثمارية.
كل من األردن,
للمشاريع األجنبية لعام 2010م .كما سجلت عدد من املشاريع االستثمارية في ِ
لبنان ,بريطانيا ,قطر ,تركيا ,الصني ,فرنسا ,كندا ,تنزانيا ,سوريا ,اإلمارات ,ماليزيا وأمريكا.

بُعد اإلستثمار األجنبي املباشر
تقوم وكاالت ترويج اإلستثمار باستقطاب االستثمار
األجنبي املباشر ألنه يجذب املنافع املشتركة التي تساعد
احلكومات في حتقيق األهداف التنموية كالتوظيف
املوسع ونقل التكنولوجيا ،او مكاسب التبادل األجنبي
املتزايد .ولألنواع اخملتلفة لإلستثمار األجنبي املباشر
منافع إقتصادية متعددة ،فعلى سبيل املثال ،تستحدث
الصناعات التصديرية منفعة إقتصادية أكبر عن تلك
التي تقوم بتزويد السوق احمللي .ومن هنا يأتي دور الهيئة
العامة لإلستثمار في الترويج واستقطاب مشاريع
اإلستثمار األجنبي املباشر والتي ستستفيد من املواد اخلام اجلديدة في اليمن وتضيف قيمة إليها.
باإلضافة الى ان االستثمار األجنبي املباشر سيقوم برفع املهارات اإلدارية والفنية في اليمن وتطوير
املهارات املهنية في البلد
اجلمهورية اليمنية  -صنعاء  -الصافية اجلنوبية  -شارع القدس
ص.ب - 19022 .تلفون - +967 1 262962/3 :فاكس+967 1 262964 :
البريد االلكترونيinvest@investinyemen.gov.ye :

