البيانات ال�شخ�صية:
اال�سم :املهند�س /حممد �أحمد ح�سني يحيى

تاريخ ومكان امليالد1960/1/12 :م – حمافظة عدن

اجلن�سية :ميني
تاريخ ومكان االلتحاق باخلدمة1985/9/1 :م – وزارة ال�صناعة والتجارة مبحافظة عدن
�أحد م�ؤ�س�سي الهيئة العامة للإ�ستثمار يف مار�س 1992م
احلالة االجتماعية :متزوج و�أب لثالث بنات

امل�ؤهالت العلمية:
 درج��ة الإجازة اخلا�ص��ة (ماج�ستري -هند�س��ة) – املرتبة الأولى ب�إمتي��از مع مرتبةال�شرف للعام الأكادميي 1984م1985-م وحا�صل على ميدالية التفوق العلمي.

الدرجة الوظيفية:
وكـــــيـــــل وزارة

اخلربات العملية

(الوظائف احلالية وال�سابقة):

• رئي�س قطاع الرتويج ومنا�صرة ال�سيا�سات – الهيئة العامة للإ�ستثمار للفرتة مار�س 2011م
وحـــتــى تــــاريـــخـــه.
• قائم ب�أعمال رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار للفرتة ابريل 2014
مبوجب قرار رئي�س الهيئة رقم (  ) 27ل�سنة 2014م.
• قائم ب�أعمال رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار للفرتة دي�سمرب  -2013يناير 2014
مبوجب قرار رئي�س الهيئة رقم (  ) 76ل�سنة 2013م.
• قائم ب�أعمال رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار للفرتة �أكتوبر – نوفمرب 2011م
مبوجب قرار رئي�س الهيئة رقم (  ) 47ل�سنة 2011م.
• م�ست�شار رئي�س الهيئة العامة للإ�ستثمار للأعوام 2008م – 2011م.
• ع�ضو جمل�س �إدارة الوكالة الدولية لهيئات ووكاالت الرتويج للإ�ستثمار ()WAIPA

ومقرها جنيف – املدير الإقليمي لهيئات ووكاالت الرتويج للإ�ستثمار يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا للفرتة 2010 – 2008م.
• رئي�س قطاع الرتويج – الهيئة العامة للإ�ستثمار للفرتة 2007 – 2001م.
• قائم ب�أعمال رئي�س قطاع الرتويج ومدير ًا لدائرة الإعالم والعالقات الدولية – الهيئة
العامة للإ�ستثمار للفرتة 2000 – 1998م.
• قائم ب�أعمال رئي�س قطاع امل�شاريع ال�صناعية ومدير ًا لدائرة امل�شروعات التحويلية –
الهيئة العامة للإ�ستثمار للفرتة 1997-1994م.
• قائم ب�أعمال رئي�س قطاع امل�شروعات اخلدمية الزراعية ومدير ًا لدائرة امل�شروعات
اخلدمية ال�سياحية – الهيئة العامة للإ�ستثمار للفرتة 1994 -1993م.
• رئي�س ق�سم امل�شروعات ال�صناعية خالل فرتة ت�أ�سي�س الهيئة العامة للإ�ستثمار –
مار�س 1992م.
• امل�شاركة �ضمن فريق العمل املخ�ص�ص لت�أ�سي�س و�إن�شاء الهيئة العامة للإ�ستثمار بالتعاون
مع مركز اخلدمات الإ�ست�شارية للإ�ستثمار الأجنبي ( )FIASخالل العامني 1992 -1991م.
• مدير ًا لدائرة الرتويج – وزارة ال�صناعة والتجارة للفرتة 1991 – 1990م.
• مهند�س ًا يف وزارة ال�صناعة والتجارة يف حمافظة عدن يف ك ًال من الإدارة العامة للدرا�سات
والبحوث – دائرة التعاقد على امل�شاريع  /الإدارة العامة للم�ؤ�س�سات للفرتة 1989 – 1985م.

�أبرز املهام العملية:
• امل�شاركة �ضمن اللجنة امل�شرتكة امل�ؤقتة للم�شتقات النفطية وامل�شكلة من اجلهات
احلكومية املعنية والكيان امل�ؤ�س�سي للقطاع اخلا�ص لتوفري االحتياجات من امل�شتقات
النفطية -خالل العام .2015
• امل�شاركة �ضمن اللجنة امل�صغرة لإعداد قانون ال�شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص.
• رئي�س جلنة امل�شاريع املتعرثة والتي ت�ضم يف ع�ضويتها �صناع قرار من الوزارات واجلهات
احلكومية ذات العالقة بالإ�ستثمار للفرتة  - 2010وحتى تاريخه ،حيث �أ�سندت للجنة
مهام درا�سة �أ�سباب تعرث امل�شاريع الإ�ستثمارية بهدف �إيجاد احللول واملعاجلات بالتعاون
مع اجلهات احلكومية املعنية.
• رئي�س ًا للجنة احلالية املخت�صة بتعديل قانون اال�ستثمار رقم (  ) 15ل�سنة 2010م
والتي ت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني عن القطاع اخلا�ص.
• ع�ضو اللجنة الوطنية لغ�سل الأموال وامل�شكلة بقرار من دولة رئي�س جمل�س الوزراء
ال�صادر يف �أبريل 2012م.
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• ع�ضو اللجنة التح�ضريية  -رئي�س الفريق الفني للإعداد والتح�ضري مل�ؤمتر �إ�ستك�شاف
فر�ص الإ�ستثمار يف اجلمهورية اليمنية املنعقد يف �صنعاء �أبريل 2007م ،والذي �أ�سفر
عنه �إ�ستقطاب عدد من امل�شروعات الإ�سرتاتيجية من دول جمل�س التعاون اخلليجي.
• ع�ضو اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر العام الثالث للمغرتبني اليمنيني والذي هدف �إلى
دعوة املغرتبني اليمنيني للإ�ستثمار يف الوطن.
• رئي�س فريق املفاو�ضات اخلا�صة ببع�ض �إتفاقيات الت�شجيع واحلماية املتبادلة
للإ�ستثمارات مع عدد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة لدرا�سة م�شاريع الإتفاقيات
و �إبداء املالحظات – التفاو�ض مع الطرف الأخر بهدف الو�صول �إلى �صيغة م�شرتكة
مل�سودة الإتفاقيات متهيد ًا للتوقيع عليها.
• امل�شاركة كنظري خبري مع �شركاء التنمية يف بالدنا ومنها على �سبيل املثال ولي�س احل�صر
البنك الدويل  –WBم�ؤ�س�سة التمويل الدولية  –IFCمنظمة التعاون الأملانية الدولية
�... GIZإلخ يف امل�سوحات و�إعداد الدرا�سات اخلا�صة بتقييم البيئة الإ�ستثمارية واملناخ
الإ�ستثماري يف اليمن.
• التوا�صل امل�ستمر مع امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة ب�شئون الإ�ستثمار لتزويدهم
بكافــــة البيانــــات والـــمعلومـــات املتعلقة باجلانب الإ�ستثماري والإقت�صادي منها (امل�ؤ�س�سة
العربية ل�ضمان الإ�ستثمار و�إئتمان ال�صادرات ،امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني ال�صادرات ،الوكالة
الدولية ل�ضمان الإ�ستثمار  ، MIGAمنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  ،OECDالإنكتاد ،
منظمة التعاون الأملانية الدولية  ،GIZم�ؤ�س�سة التمويل الدولية  IFCوغريها).
• امل�شـاركة يف كافة �إجتماعـــات جمل�س �إدارة الوكـــالة الدولية لــهــيئات ووكــاالت الإ�ستثمـــــار
 WAIPAخالل العامني 2010 – 2008م والتي �أ�سندت �إليها العديد من املهام منها الإعداد
والتح�ضري مل�ؤمترات الإ�ستثمار العاملية ،م�ساعدة الدول الأع�ضاء يف الوكالة يف تقدمي �أحدث
الأ�ساليب والتقنيات الرتويجية جلذب الإ�ستثمار الأجنبي �...إلخ.
• �إلقاء املحا�ضرات عن اال�ستثمار يف اليمن يف وزارة اخلارجية بني �أو�ساط ال�سفراء الذين
مت تعيينهم م�ؤخر ًا وكذلك �إلقاء املحا�ضرات ب�صورة م�ستمرة يف املعهد الدبلوما�سي بوزارة
اخلارجية .
• متثيل الهيئة من خالل اللقاءات والربامج املخ�ص�صة للإ�ستثمار يف خمتلف و�سائل الإعالم
املرئية واملقروءة وامل�سموعة املحلية والأجنبية.
• متثيل الهيئة يف العديد من اللجان الوزارية منها جمل�س التنمية ال�صناعية ،امل�سح ال�صناعي،
جلنة �إعداد م�سودة قانون املناطق الإقت�صادية ،جلنة غ�سيل الأموال �...إلخ.
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املهارات والدورات التدريبية:
• دورة تدريبية يف جمال الرتويج لال�ستثمار -القاهرة 2009م.
• دورة تدريبية يف جمال تقنيات ومهارات التفاو�ض اخلا�صة بالإتفاقيات واملعاهدات
الثنائية ب�ش�أن الت�شجيع واحلماية املتبادلة للإ�ستثمار – نيودلهي 2006م.
• دورة تدريبية يف جمال النظام القانوين للإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر �أو�ساكا -اليابان 2000م.
• دورة تدريبية يف جمال تقنيات ومهارات التفاو�ض جلذب الإ�ستثمارات الأجنبية – وا�شنطن
1990م.
• دورتني تدريبية يف جمال غ�سيل الأموال .
• دورة تدريبية لت�أهيل نظراء خرباء ( )COUNTERPARTSيف املجال الإ�ستثماري.
• امل�شاركـــة يف عدد من الدورات التدريبية التي نظمتها اليونيدو يف جمـــاالت خمتلفــة
منها (�إعداد درا�سات اجلدوى الإقت�صادية للم�شاريع الإ�ستثمارية ،تقييم امل�شروعات،
حتليل وتقييم �إحتياجات بناء القدرات امل�ؤ�س�سية  ،ال�صناعات الإلكرتونية� ....إلخ).
• دورات عديدة يف جمال ت�شغيل و�إ�ستخدام احلا�سوب.

امل�شاركات اخلارجية:
• امل�شاركة يف اجتماع جمل�س امل�ساهمني لدور انعقاده الثالث واالربعني يف دولة البحرين
خالل الفرتة  6 -5ابريل  (2016اجتماع جمل�س م�ساهمي امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان
اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات).
• امل�شاركة يف اجتماع جلنة مبادرة اال�ستثمار واحلكامة الر�شيدة خلدمة التنمية يف منطقة
ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية املنعقد يف مدينة باري�س
خالل الفرتة / 5-4فرباير.2015/
• امل�شاركة يف برنامج تعزيز القدرات الثامن ب�ش�أن اتفاقيات اال�ستثمار الدولية ( التفاو�ض من
�أجل تنمية م�ستدامة) والذي مت تنظيمه من قبل منظمة االنكتاد وجمموعة البنك
اال�سالمي للتنمية – الدار البي�ضاء /15-12يناير.2015/
• امل�شاركة يف اجتماع فريق املراجعة الإقليمي (  – )RRGنريوبي/كينيا – .2014
• امل�شاركة يف اجتماعات ت�سيري االدارة الر�شيدة واال�ستثمار خلدمات التنمية يف دول ال�شرق
االو�سط و�شمال افريقيا  ،الرباط  ،املغرب 2013
• امل�شاركة كمتحدث باللغة االجنليزية يف املنتدى االقت�صادي العربي الياباين الثالث ،طوكيو،
اليابان ،دي�سمرب 2013
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• الـم�شاركة يف اجـتماعات فريق الـمراجعـة الإقليمي ملجموعة العمل املـايل ملنطقة ال�شـرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ( – )MENA-FATFبريوت 2012م.
• امل�شاركة كمتحدث �ضمن الوفد احلكومي يف م�ؤمتر ال�شراكة واال�ستثمار دوفيل للدول
الثمان ال�صناعية ،لندن  ،اململكة املتحدة 2013
• امل�شاركة كمتحدث باللغة االجنليزية يف منتدى اال�ستثمار والتجارة ال�سابع ع�شر املنعقد يف
مدينة �شيامن ،ال�صني 2013
• امل�شاركة يف الإعداد والتح�ضري و�إلقاء املحا�ضرات يف العديد من امل�ؤمترات والندوات وور�ش
العمل واملعار�ض ( )Road-Showsحملي ًا و�إقليمي ًا بهدف ت�سويق اليمن يف الدول امل�ستهدفة
والرتتيب والإ�شراف على عمليات التوافقات ( )Matchmakingالتي تعقد بني رجال الأعمال
وامل�ستثمرين اليمنيني ونظراءهم يف الدول امل�ستهدفة خالل تلك الفعاليات ،وكانت �أخرهـــا
امل�شارك��ة يف ملتق��ى قم��ة البناء مل�ستلزمات تكنولوجيا البن��اء والتطوير االن�شائي يف مدينة
�أزمري ،تركيا – ابريل  2014والذي مبوجبه مت منــح الـــهيئة العامـــة لال�ستثمـــار درع الدعـــم
وامل�شارك��ة نظ�ير اجله��ود التي بذلت يف ت�سويق فر�ص ومزايا اال�ستثمار يف اليمن بني �أو�ساط
امل�ستثمرين الأتراك امل�ستهدفني عالوة على امل�شاركة يف اللقاءات الثنائية بني رجال الأعمال
وامل�ستثمرين اليمنيني ونظرائهم الأتراك.
• متثيل الهيئة العامة للإ�ستثمار يف العديـــد من الـــحمـــالت الرتويجية التي تقام يف الـــدول
امل�ستهدفة منها دول جمل�س التعاون اخلليجي � ،أملانيا  ،النم�سا  ،ال�صني  ،ماليزيا  ،طوكيو ...الخ
من خالل �إعداد �أوراق العمل عن اال�ستثمار يف اليمن و�إلقاء املحا�ضرات باللغتني العربية
والإجنليزي��ة ل�ش��رح مزاي��ا الإ�ستثم��ار يف اليم��ن وت�سويق عدد من امل�شروع��ات الإ�ستثمارية
يف القطاعات الإقت�صادية امل�ستهدفة بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية والكيان
امل�ؤ�س�سي للقطاع اخلا�ص.

اللـغـات الـمكتـ�سـبـة:
• �إجادة اللغة العربية بطالقه.
• �إجادة اللغة الإجنليزية بطالقه.
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