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ديسمبر  2011   العدد 45 نشرة شهرية تصدر عن الهيئة العامة لالستثمار

27 مليار ريال قيمة االستثمارات المصرية في اليمن منذ التسعينات 

باحارثه يبحث مع الممثل التجاري المصري لدى اليمن عالقات 

التعاون االقتصادية واالستثمارية

الهيئة تشارك في ورشة  االستثمار في الدول 

العربية  بالقاهرة

شرف: سنـــرّوج لجـــذب شـــركات كبـــرى



بحث القائم بأعمال رئيس الهيئة 
أنيس  األخ/  لالستثمار  العامة 
املهندس  ومعه  باحارثه  عوض 
رئيس  حسني  أحمد  محمد 
التجاري  املمثل  مع  الترويج  قطاع 
جلمهورية مصر العربية في اليمن 
وزير مفوض/ محمد بكري عجمي 
أطر العالقات االقتصادية ومجاالت 
وجمهورية  اليمن  بني  االستثمار 

مصر العربية وسبل تطويرها.
ورحب باحارثه مبعالي الوزير املصري 
بهذه  البالغة  سعادته  عن  معرباً 
توطيد  إطار  في  تأتي  التي  الزيارة 
واالستثمارية  التجارية  العالقات 
مشيراً  الشقيقني..  البلدين  بني 
العالقات  من  العريق  التاريخ  إلى 

بني البلدين.
من  عدد  بحث  مت  اللقاء  وخالل 
االقتصادية  التعاون  مجاالت 

االستثمار  مجاالت  في  وخاصة 
زيادة  وإمكانية  البينية  والتجارة 

التبادل التجاري اليمني املصري.
كما قدم املهندس / محمد أحمد 
حسني رئيس قطاع الترويج شرحاً 
املصرية  االستثمارات  عن  مفصالً 
االتفاقيات  واستعرض  اليمن  في 
اليمن  بني  التي مت توقيعها سابقاً 

ومصر.
الوزير  معالي  أعرب  جهته  من 
البالغة  سعادته  عن  العجمي 
في  أمله  عن  معرباً  الزيارة  بهذه 
خالل  املصرية  االستثمارات  زيادة 
مبا  ومشيداً  القادمة..  املرحلة 
اليمني  االستثمار  قانون  تضمنه 
وضمانات  تسهيالت  من  اجلديد 

مغرية.
اإلجمالية  التكلفة  أن  يذكر 
املصرية  االستثمارية  للمشاريع 

بلغت 27.6  مليار ريال خالل الفترة 
42 مشروع  – 2011 شملت   1992
كافة  على  موزعة  استثماري 
مختلف  في  احليوية  القطاعات 
احملافظات ، وقد وفرت تلك املشاريع 

ما يقارب 1500 فرصة عمل.

بحث رئيس املنطقة احلرة مبحافظة عدن الدكتور عبداجلليل الشعيبي 
مع رئيس مجلس إدارة شركة في فود محمد احمد الباشا اإلجراءات 
اليمني من  النب  وتعبئة  لتحميص  إلقامة مصنع  بالترخيص  اخلاصة 

مصادره احمللية .
ورحب الدكتور الشعيبي بإقامة مثل هذه االستثمارات ، مشيرا إلى أن 
هذا املشروع هو األول من نوعه في اجملال الغذائي على مستوى املنطقة 
للشركة  الكامل  املنطقة  دعم  موكداً   ، اليمنية  واجلمهورية  احلرة 
إلقامة هذا املشروع واستعدادها تقدمي كافة التسهيالت واملزايا التي 

تقدم ملثل هذه املشروعات.
شرحا  احلرة  املنطقة  لرئيس  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  قدم  كما 
تكلفته  والبالغ  النب  لتحميص  مبصنع  املتمثل  املشروع  عن  مفصال 
2مليون و800 الف دوالر أمريكي وتبلغ طاقته اإلنتاجية 3 االف طن متري 
سنويا ، مشيرا إلى أن املشروع سيخلق فرص عمل جديدة وسيسهم 
اجنازه  سيتم  املصنع  هذا  أن  وأضاف  النب،  لزراعة  املزارعني  حتفيز  في 
مطلع  الفعلي  اإلنتاج  وسيبدأ  2012م  القادم  العام  نهاية  بالكامل 

العام 2013م.

27 مليار ريال قيمة االستثمارات المصرية في اليمن منذ التسعينات 

باحارثه يبحث مع الممثل التجاري المصري لدى اليمن عالقات 

التعاون االقتصادية واالستثمارية

مصنع لتحميص وتعبئة 

البن في المنطقة الحرة 

عدن



أكد وزير النفط واملعادن هشام شرف عبداهلل أن احلكومة 
األجنبية  الشركات  وجذب  االستثمار  تشجيع  ستتولى 
وتقدمي التسهيالت لها اهتماماً كبيراً في املرحلة املقبلة 
إلى جانب حل أي مشاكل قد تعترض نشاطها سواء في 
التنقيب أو اإلنتاج، مشدداً على أهمية التركيز على رفع 

إنتاج اليمن من النفط.
شركات  جلذب  املستمر  الترويج  على  سيركز  أنه  وأوضح 
نفطية كبرى إلى اليمن، وعلى تسريع التفاوض وصياغة 
احلكومية،  املوافقة  إلجراءات  سريع  مسار  وتبني  العقود 
ما يعكس صورة ايجابية لليمن وإمكاناته الواعدة كبيئة 

مغرية لرؤوس األموال. 
وأوضح أن من بني أولويات الوزارة في الفترة املقبلة حتقيق 
وتأمني  النفطية  املشتقات  من  التمويني  االستقرار 
حترك  وعبر  مبكر،  وقت  في  احمللية  السوق  احتياجات  كل 
ميداني مستمر ملنع االختناقات واالهتمام بإنشاء اخلّزانات 

اإلستراتيجية.
اقتسام  مبدأ  لتشجيع  جديد  توجه  عن  شرف  وأعلن 
الستكشاف  الشركات  لتحفيز  واستغالله  الغاز  إنتاج 
في  واستثماراتها  أعمالها  جانب  إلى  وتطويره  الغاز 
مجال النفط. وذكر أنه سيتم تشكيل فريق عمل إلعداد 
إستراتيجية وطنية للبترول واملعادن تتضمن رؤية شاملة 
في  واستغاللهما  وإنتاجهما  واملعادن  الغاز  الستكشاف 

اجملاالت اخملتلفة.
من  لعدد  دولية  مناقصات  أهمية طرح  إلى  وأشار شرف 
القطاعات املفتوحة وطرحها في اكبر املؤمترات النفطية 
إلى  أهمية هذه األفكار نظراً  في اخلليج والعالم، مؤكداً 

أهمية عائدات قطاع النفط في إيرادات اليمن.
املناطق  على  ستركز  وزارته  أن  واملعادن  النفط  وزير  ورأى 
شأن  في  االتفاقات  بنود  حتسني  مع  واليابسة  البحرية 
بيانات  قاعدة  تطوير  إلى  إضافة  املناطق،  هذه  استغالل 
زيادة  بأهمية  منوهاً  رقمي،  شكل  إلى  املعلومات  وحتويل 
النفطية  االستكشافات  في  والتوسع  اإلحتياطات 

والغازية اجلديدة.

جلامعة  العامة  األمانة  مقر  في  عقدت 
الدول العربية  بالقاهرة ورشة عمل بعنوان 
»االستثمار في الدول العربية » خالل الفترة 
في  وذلك  30/نوفمبر1-/ديسمبر2011م 
إطار التحضير لعقد الدورة الثالثة للقمة 
واالجتماعية  التنموية:االقتصادية  العربية 
في  عقدها  املزمع  الثالثة  دورتها  في 

الرياض2013م. 
عن  تقرير  إعداد  إلى  الورشة  وهدفت 
وعن  البينية  العربية  االستثمارات  واقع 
االستثمار  ميكن  التي  الواعدة  القطاعات 
وكذلك  العربي  الوطن  أنحاء  في  فيها 
العربية  االستثمارات  تواجه  التي  املعوقات 
تطوير  حول  مقترحات  وتقدمي  البينية 
األموال  رؤوس  الستثمار  املوحدة  االتفاقية 
لتفعيلها..من  وآليات  بدائل  ووضع  العربية 
التنموية  العربية  القمة  في  عرضه  أجل 
في  عامني  بعد  ستعقد  التي  االقتصادية 

مدينة الرياض السعودية.
أوراق  من  عدد  مناقشة  مت  الورشة  وفي 
مؤسسات  قبل  من  قدمت  والتي  العمل 
منظمات  وكذلك  االستثمار  بشؤون  تعني 

اقتصادية وتنموية.
بوفد  الورشة  هذه  في  اليمن  وقد شاركت 
وقد  العالقة  ذات  اجلهات  من  عدد  من 
األخ/محمد  الورشة  هذه  في  الهيئة  مثل 
الصناعية  املشاريع  قطاع  رئيس  الفرزعي- 

بالهيئة .

شرف: سنـــرّوج لجـــذب شـــركات 

كبـــرى

الهيئة تشارك في ورشة  االستثمار 

في الدول العربية  بالقاهرة



مشروعين استثماريين في المنطقة الحرة بعدن
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وقعت املنطقة احلرة بعدن بتاريخ  9 يناير 2012 عقدي تأجير مساحات القامة 

مشروعني استثماريني في مجال اخلدمات العامة ضمن القطاع )جي(.

عدن  ملؤسسة  مربع  متر  و496  االف  سبعة  تأجير  األول  العقد  تضمن  وقد 

مينتننس ان ريبير القامة مشروع خدمات صيانة املولدات الكهربائية الكبيرة 

ومكائن السفن بتكلفة استثمارية بلغت ثمامنائة ألف دوالر.

وفيما تضمن العقد الثاني تأجير أربعة االف و 685 متر مربع ملؤسسة أنوار 

عدن للمحروقات القامة محطة متكاملة بتكلفة 200 الف دوالر.

مصر  جمهورية  في  تدريبيا  برنامجا  لالستثمار  العامة  الهيئة  نظمت 
للسكرتارية  اإلدارية  »املهارات  مجال  في  موظفيها  من  لعدد  العربية 
وتطوير أداء مدراء املكاتب » خالل الفترة من 24 ديسمبر2011م  وحتى 
الوظيفي  الكادر  ومهارات  قدرات  تنمية  بهدف  وذلك  2012م،  يناير   4

ملوظفي الهيئة ورفع كفاءتهم الوظيفية.

قال رئيس قطاع الترويج املهندس محمد أحمد حسني إن الهيئة العامة 
لالستثمار سجلت خالل الربع االخير من العام 2011 نحو  14 مشروعاً 

استثمارياً برأس مال بلغ أكثر من عشرة مليار ونصف املليار ريال.
وأوضح حسني بأن القطاع الصناعي احتل املرتبة االولى بتسجيل ستة 
مشاريع استثمارية يليه القطاع اخلدمي بـتسجيل 5 مشاريع ، بينما 
الثالثة بتسجيل مشروعني استثماريني  املرتبة  السمكي  القطاع  احتل 

وجاء القطاع السياحي باملرتبة االخيرة بتسجيل مشروع استثماري .
الترويج إلى أن تلك املشاريع وفرت ما يقارب 505  وأشار رئيس قطاع 

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 

برنامج تدريبي لموظفي الهيئة في مصر

حسين: الهيئة سجلت 14 مشروع استثماري خالل الربع األخير من العام 2011م


