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

واف��ق جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة يف �إجتماع ��ه برئا�سة رئي� ��س الوزراء
الدكت ��ور عب ��د العزي ��ز �صال ��ح ب ��ن حبت ��ور ،عل ��ى م�ش ��روع الالئحة
التنظيمي ��ة للهيئ ��ة ..ووج ��ه برفعها �إلى جمل� ��س ال ��وزراء للمناق�شة
وا�ستكمال الإجراءات القانونية الالزمة لإ�صدارها.
يه ��دف م�شروع الالئحة التي تتكون من  52مادة موزعة على خم�سة
�أبواب �إلى تنظيم العمل امل�ؤ�س�سي للهيئة العامة لال�ستثمار مبا ميكنها
م ��ن ت�أكيد دوره ��ا الأ�صيل يف ج ��ذب وتنظيم وتوظي ��ف ا�ستثمارات
ر�ؤو�س الأموال اليمني ��ة والعربية والأجنبية يف �إطار ال�سيا�سة العامة
للدولة وكذلك ت�شجيع القطاع اخلا�ص على �إقامة م�شاريع �إ�ستثمارية
م�شرتكة وفقا للت�شريعات الناف ��ذة و�إزالة عوائق الإ�ستثمار وتب�سيط
الإجراءات ،عالوة على تطوير البيئ ��ة املنا�سبة جلذب الإ�ستثمارات
يف القطاعات الإقت�صادية واملجاالت الإ�ستثمارية الأخرى.
وناق�ش املجل�س يف اجتماعه بتاريخ /28يناير 2017م�سودة الالئحة
التنفيذية لقانون الإ�ستثمار رقم  15لعام 2010م ،املقدمة من رئي�س
الهيئة العامة للإ�ستثمار.
وته ��دف الالئحة �إل ��ى ت�سهيل وتطوير الإ�ستثم ��ار من خالل تنظيم
وتو�ضي ��ح القواع ��د احلاكمة لنظ ��ام النافذة الواحدة ال ��ذي تطبقه
وتديره الهيئة مبا يف ذل ��ك تعزيز ال�صالحيات الكاملة ملرافق نظام
ه ��ذه الناف ��ذة ملبا�شرة �إ�ص ��دار الت�صاري ��ح واملوافق ��ات وال�شهادات
والرتاخي� ��ص لأغرا�ض �إن�شاء وت�شغي ��ل امل�شاري ��ع الإ�ستثمارية نيابة
ع ��ن جهاتها املخت�صة� ،إ�ضاف ��ة �إلى و�ضع �أ�س�س لإيج ��اد �آلية لتبادل
البيان ��ات واملعلومات ب�ي�ن الهيئة واجله ��ات املخت�صة ع ��ن امل�شاريع
الإ�ستثمارية وغري ذلك من الأهداف الرامية �إلى تب�سيط الإجراءات
وتوحيد �آليات �إدارة �ش�ؤون الإ�ستثمار.
و�أك ��د جمل�س الإدارة �أهمية هذه الالئحة يف تعزيز اجلهود الرامية
لتطوي ��ر الن�شاط الإ�ستثم ��اري ب�أنواعه وم�ستويات ��ه املتعددة  ..ووجه
ب�إحال ��ة م�س ��ودة الالئحة �إلى ممثل ��ي اجلهات يف الناف ��ذة الواحدة
بالهيئة للمراجعة على �ض ��وء املالحظات املثارة ب�ش�أنها يف الإجتماع
وبحيث يت ��م الرفع بالنتائج �إل ��ى الإجتماع املقب ��ل ملجل�س الإدارة يف
فرتة �أق�صاها �أ�سبوعني من تاريخه.

 ..و�أقر الإجتماع خطة الهيئة العامة للإ�ستثمار
للعام اجلاري املعدة من قبل الإدارة التنفيذية للهيئة

وتتمح ��ور �إجتاه ��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�ص ما يتعلق ب�إ�ستكمال اجلهود اخلا�صة بتطوير
بيئ ��ة قانون الإ�ستثم ��ار بالإ�شرتاك مع اجله ��ات ذات العالقة مبا يف
ذلك متابع ��ة الإجراءات اخلا�صة ب�إ�ستكم ��ال م�شاريع القوانني ذات
العالق ��ة بالن�ش ��اط الإ�ستثماري و�أهمها قوان�ي�ن كل من ال�شراكة بني
القطاعني الع ��ام واخلا�ص واملناطق الإقت�صادي ��ة اخلا�صة ،وال�سوق
املالي ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى امل�ساهم ��ة يف تنفي ��ذ برامج الدول ��ة اخلا�صة
ب�إ�صالح البيئة الإقت�صادي ��ة ومعاجلة الأ�ضرار الناجتة عن العدوان
وت�شجيع امل�شاريع املت�ضررة للنهو�ض من جديد� ،إلى جانب �إ�ستكمال
اجله ��ود لتنفيذ خمرجات الإ�سرتاتيجية الوطني ��ة للإ�ستثمار املقرة
م ��ن جمل�س ال ��وزراء ،ومنها �إجن ��از اخلارط ��ة الإ�ستثمارية وتطوير
نظام خدم ��ة �إدارة امل�ستفيدين من ن�ش ��اط الهيئة �إلى غري ذلك من
املحاور.
و�أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء �أثن ��اء الإجتماع عل ��ى �أهمية ت�ضاف ��ر جهود
اجلمي ��ع يف احلكومة والقطاع اخلا� ��ص لتجاوز التحدي ��ات الراهنة
و�صياغ ��ة الواقع الأف�ض ��ل للفرتة املقبلة  ..وق ��ال « العدوان �أوغل يف
تدمري املن�ش� ��آت وامل�شروع ��ات امل�ؤ�س�سية والإ�ستثماري ��ة التي بذل يف
�سبيل �إجنازها جهد كبري ومتوا�صل على �إمتداد العقود املا�ضية».
و�أ�ض ��اف « �إن النهو� ��ض بوطنن ��ا من جديد لن يت�أت ��ى �إال من خالل
التفك�ي�ر اجلدي وامل�س�ؤول لإقامة �شراكة حقيقية مع القطاع اخلا�ص
والتطلع �إلى امل�ستقبل».
ووج ��ه الدكت ��ور ب ��ن حبت ��ور ،ال ��وزراء املعني�ي�ن ب�أن�شط ��ة القط ��اع
اخلا� ��ص العمل عل ��ى �إ�سن ��اد القطاع اخلا� ��ص وت�سهي ��ل الإجراءات
�أم ��ام امل�ستثمرين ورعاية ن�شاطهم خا�ص ��ة يف ظل الظروف الراهنة
والإ�ستثنائية التي مير بها الوطن نتيجة العدوان واحل�صار.
و�أك ��د يف الوق ��ت نف�س ��ه عل ��ى �أهمي ��ة ا�ست�شع ��ار القط ��اع اخلا� ��ص
مل�س�ؤولياته التاريخية جتاه الأو�ضاع التي مير بها الوطن وت�أكيد دوره
الهام جتاه التخفيف من الآثار والتداعيات التي يت�سبب بها �إ�ستمرار
احل�صار اخلانق والعدوان الظامل الواقع على ال�شعب اليمني.
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رئي�س الهيئة يلتقي بعدد من رجال الأعمال

التق��ى الأخ �أ.د م�صطف ��ى ح�سني املت ��وكل – رئي�س الهيئة
العام ��ة لال�ستثم ��ار مبكتبه ك ًال من �أحم ��د حممد جمعان-
املدير الع ��ام ل�شركة جمع ��ان للتجارة واال�ستثم ��ار و �أحمد
عبداملل ��ك �سعيد ال�شيباين -املدير الع ��ام ملجموعة العاملية
(باعتبارهما �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار
كممثلني ع ��ن القطاع اخلا�ص ) وجرى خ�ل�ال اللقاء بحث

وجه ��ات النظر حول تعزي ��ز التن�سيق والتع ��اون بني الهيئة
والكي ��ان امل�ؤ�س�سي للقطاع اخلا� ��ص ب�ش�أن تقدمي املزيد من
الت�سهيالت والدعم والرعاية الالحقة لال�ستثمار.
ح�ض ��ر اللقاء ك ًال من حمم ��د �أحمد ح�س�ي�ن -رئي�س قطاع
الرتوي ��ج ومنا�ص ��رة ال�سيا�س ��ات وابراهيم را�ص ��ع -مدير
دائرة الرعاية الالحقة.

 ..ويزور عدد من امل�شاريع اال�ستثمارية مبحافظة احلديدة
كما ق ��ام رئي�س الهيئة بزي ��ارة تفقدية �إلى
حمافظ ��ة احلديدة،وخاللها عقدت �سل�سلة
من االجتماعات مع امل�سئولني يف املحافظة
وعدد من رجال االعمال وامل�ستثمرين.
والتق ��ى رئي�س الهيئة بح�سن الهيج حمافظ
حمافظ ��ة احلدي ��دة ،ومت مناق�شة عدد من
املوا�ضيع والنقاط التي تهدف الى التن�سيق
امل�ش�ت�رك ب�ي�ن الهيئ ��ة العام ��ة لال�ستثم ��ار
واملحافظة ب�ش� ��أن النهو� ��ض باال�ستثمارات
يف حمافظ ��ة احلدي ��دة ،وتق ��دمي الدع ��م
والرعاي ��ة للم�شاري ��ع اال�ستثم ��ارة القائم ��ة
وايج ��اد احلل ��ول واملعاجل ��ات الالزم ��ة
وال�سريع ��ة للم�ش ��اكل الت ��ي تواج ��ه امل�شاريع
اال�ستثماري ��ة يف املحافظ ��ة ،كم ��ا تط ��رق
االجتم ��اع ال ��ى جمل ��ة م ��ن النق ��اط �أهمها:
ح�ص ��ر االرا� ��ض املخ�ص�ص ��ة لال�ستثمار يف
املحافظة والتابعة للدولة والرتويج لها وعدم
من ��ح اي ارا�ضي م ��ن امالك الدول ��ة ب�إ�سم
اال�ستثمار �إلى عرب الهيئة العامة لال�ستثمار
وفق� � ًا اللي ��ة خم�ص�ص ��ة لذل ��ك والعمل على

النهو� ��ض باملنطق ��ة ال�صناعية يف املحافظة
وج ��ذب اال�ستثم ��ارات اليه ��ا ع�ب�ر التن�سيق
امل�شرتك.
كم ��ا التق ��ى االخ رئي� ��س الهيئ ��ة بع ��دد م ��ن
رجال االعمال وامل�ستثمرين يف غرفة جتارة
و�صناع ��ة احلدي ��دة  ،وج ��رى خ�ل�ال 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�صادف �سري

تنفيذ امل�شروع ��ات اال�ستثمارية يف حمافظة
احلديدة.
من جه ��ة اخرى قام االخ رئي�س الهيئة ومعه
املخت�ص�ي�ن م ��ن الهيئ ��ة والف ��رع باملحافظة
بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من امل�شروعات
اال�ستثمارية يف القطاع االنتاجي واخلدمي،
مت من خاللها االطالع على �سري تنفيذ تلك
امل�شروع ��ات واال�ستم ��اع ا�صحابه ��ا به ��دف
تقدمي الدعم والرعاية الالحقة لها.

