
   البيانات ال�صخ�صية:

اال�صم: املهند�س/ حممد �أحمد ح�سني يحيى
تاريخ ومكان امليالد: 1960/1/12م – حمافظة عدن

اجلن�صية: ميني

تاريخ ومكان االلتحاق باخلدمة: 1985/9/1م – وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة مبحافظة عدن 
 اأحد م�ؤ�ص�صي الهيئة العامة لالإ�صتثمار يف مار�س 1992م

احلالة االجتماعية: متزوج و�أب لثالث بنات

  امل�ؤهالت العلمية:

- درج��ة االإجازة اخلا�ص��ة )ماج�صتري- هند�ص��ة( – املرتبة االأولى باإمتي��از مع مرتبة 
ال�صرف للعام االأكادميي 1984م-1985م وحا�صل على ميدالية التف�ق العلمي.

     الدرجة ال�ظيفية:

  وك�����ي�����ل وزارة

   اخلربات العملية            )�لوظائف �حلالية و�ل�سابقة(:

       • رئي�س قطاع الرتويج  ومنا�صرة ال�صيا�صات – الهيئة العامة لالإ�صتثمار للفرتة مار�س 2011م   
        وح���ت��ى ت����اري���خ���ه.

       • قائم باأعمال رئي�س الهيئة العامة لال�صتثمار للفرتة ابريل 2014
           مب�جب قرار رئي�س الهيئة رقم )    27  ( ل�صنة 2014م.

       •  قائم باأعمال رئي�س الهيئة العامة لال�صتثمار للفرتة دي�صمرب 2013- يناير 2014 
            مب�جب قرار رئي�س الهيئة رقم ) 76 ( ل�صنة 2013م.

       • قائم باأعمال رئي�س الهيئة العامة لال�صتثمار للفرتة اأكت�بر – ن�فمرب 2011م
          مب�جب قرار رئي�س الهيئة رقم ) 47 ( ل�صنة 2011م.

       •   م�صت�صار رئي�س الهيئة العامة لالإ�صتثمار لالأع�ام 2008م – 2011م.
)WAIPA(  ع�ص� جمل�س اإدارة ال�كالة الدولية لهيئات ووكاالت الرتويج لالإ�صتثمار   •       



  

             ومقرها جنيف – املدير االإقليمي لهيئات ووكاالت الرتويج لالإ�صتثمار يف منطقة ال�صرق
           االأو�صط و�صمال اأفريقيا للفرتة 2008 – 2010م.

       •  رئي�س قطاع الرتويج – الهيئة العامة لالإ�صتثمار للفرتة 2001 – 2007م.
       •  قائم باأعمال رئي�س قطاع الرتويج ومديرًا لدائرة االإعالم والعالقات الدولية – الهيئة 

            العامة لالإ�صتثمار للفرتة 1998 – 2000م.
       •  قائم باأعمال رئي�س قطاع امل�صاريع ال�صناعية ومديرًا لدائرة امل�صروعات التح�يلية – 

        الهيئة العامة لالإ�صتثمار للفرتة 1994-1997م.
       •  قائم باأعمال رئي�س قطاع امل�صروعات اخلدمية الزراعية ومديرًا لدائرة امل�صروعات

           اخلدمية ال�صياحية – الهيئة العامة لالإ�صتثمار للفرتة 1993- 1994م.
       •  رئي�س ق�صم امل�صروعات ال�صناعية خالل فرتة تاأ�صي�س الهيئة العامة لالإ�صتثمار – 

           مار�س 1992م.
       •  امل�صاركة �صمن فريق العمل املخ�ص�س لتاأ�صي�س واإن�صاء الهيئة العامة لالإ�صتثمار بالتعاون
            مع مركز اخلدمات االإ�صت�صارية لالإ�صتثمار االأجنبي )FIAS( خالل العامني 1991- 1992م.

       •  مديرًا لدائرة الرتويج – وزارة ال�صناعة والتجارة للفرتة 1990 – 1991م.
       •  مهند�صًا يف وزارة ال�صناعة والتجارة يف حمافظة عدن يف كاًل من  االإدارة العامة للدرا�صات 

             والبح�ث – دائرة التعاقد على امل�صاريع / االإدارة العامة للم�ؤ�ص�صات للفرتة 1985 – 1989م.

      اأبرز املهام العملية:

       •  امل�صاركة �صمن اللجنة امل�صرتكة امل�ؤقتة للم�صتقات النفطية وامل�صكلة من اجلهات
          احلك�مية املعنية والكيان امل�ؤ�ص�صي للقطاع اخلا�س لت�فري االحتياجات من امل�صتقات

           النفطية- خالل العام 2015.
       •  امل�صاركة �صمن اللجنة امل�صغرة الإعداد قان�ن ال�صراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�س.

       •  رئي�س جلنة امل�صاريع املتعرثة والتي ت�صم يف ع�ص�يتها �صناع قرار من ال�زارات واجلهات
          احلك�مية ذات العالقة باالإ�صتثمار  للفرتة 2010 -  وحتى تاريخه، حيث اأ�صندت للجنة
          مهام درا�صة اأ�صباب تعرث امل�صاريع االإ�صتثمارية بهدف اإيجاد احلل�ل واملعاجلات بالتعاون 

           مع اجلهات احلك�مية املعنية.
       •  رئي�صًا للجنة احلالية املخت�صة بتعديل قان�ن اال�صتثمار رقم ) 15 ( ل�صنة 2010م 

          والتي ت�صم يف ع�ص�يتها ممثلني عن القطاع اخلا�س.
       •  ع�ص� اللجنة ال�طنية لغ�صل االأم�ال وامل�صكلة بقرار من دولة رئي�س جمل�س ال�زراء

           ال�صادر يف اأبريل 2012م.
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       •  ع�ص� اللجنة التح�صريية - رئي�س الفريق الفني لالإعداد والتح�صري مل�ؤمتر اإ�صتك�صاف
            فر�س االإ�صتثمار يف اجلمه�رية اليمنية املنعقد  يف �صنعاء اأبريل 2007م، والذي اأ�صفر

            عنه اإ�صتقطاب عدد من امل�صروعات االإ�صرتاتيجية من دول جمل�س التعاون اخلليجي.

       •  ع�ص� اللجنة التح�صريية للم�ؤمتر العام الثالث للمغرتبني اليمنيني والذي هدف اإلى 
           دع�ة املغرتبني اليمنيني لالإ�صتثمار يف ال�طن.

       •  رئي�س فريق  املفاو�صات اخلا�صة ببع�س اإتفاقيات الت�صجيع واحلماية املتبادلة 
           لالإ�صتثمارات مع عدد من الدول ال�صقيقة وال�صديقة  لدرا�صة م�صاريع االإتفاقيات 

           و اإبداء املالحظات – التفاو�س مع الطرف االأخر بهدف ال��ص�ل اإلى �صيغة م�صرتكة
            مل�ص�دة االإتفاقيات متهيدًا للت�قيع عليها. 

       •  امل�صاركة كنظري خبري مع �صركاء التنمية يف بالدنا ومنها على �صبيل املثال ولي�س احل�صر
الدولية االأملانية  التعاون  IFC– منظمة  الدولية  التم�يل              البنك الدويل WB– م�ؤ�ص�صة 

          GIZ ...اإلخ   يف امل�ص�حات واإعداد الدرا�صات اخلا�صة بتقييم البيئة االإ�صتثمارية واملناخ
         االإ�صتثماري يف اليمن.

       •  الت�ا�صل امل�صتمر مع امل�ؤ�ص�صات االإقليمية والدولية املتخ�ص�صة ب�صئ�ن االإ�صتثمار لتزويدهم
          بكاف����ة البيان����ات وال���معل�م���ات املتعلقة باجلانب االإ�صتثماري واالإقت�صادي منها )امل�ؤ�ص�صة 
        العربية ل�صمان االإ�صتثمار واإئتمان ال�صادرات، امل�ؤ�ص�صة االإ�صالمية لتاأمني ال�صادرات، ال�كالة
      الدولية ل�صمان االإ�صتثمار MIGA ، منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية OECD،  االإنكتاد ، 

       منظمة التعاون االأملانية الدولية GIZ، م�ؤ�ص�صة التم�يل الدولية IFC وغريها(.

    •  امل�ص�اركة يف كافة اإجتماع���ات جمل�س اإدارة ال�ك���الة الدولية ل��ه��يئات ووك��االت االإ�صتثم�����ار
      WAIPA خالل العامني 2008 – 2010م والتي اأ�صندت اإليها العديد من املهام منها االإعداد 

      والتح�صري مل�ؤمترات االإ�صتثمار العاملية، م�صاعدة الدول االأع�صاء يف ال�كالة يف تقدمي اأحدث
     االأ�صاليب والتقنيات الرتويجية جلذب االإ�صتثمار االأجنبي ...اإلخ.

  •  اإلقاء املحا�سرات عن اال�ستثمار يف اليمن يف وزارة اخلارجية بني اأو�ساط ال�سفراء الذين 
           مت تعيينهم م�ؤخرًا وكذلك اإلقاء املحا�صرات ب�ص�رة م�صتمرة يف املعهد الدبل�ما�صي ب�زارة

           اخلارجية .

  •  متثيل الهيئة من خالل اللقاءات والربامج املخ�ص�صة لالإ�صتثمار يف خمتلف و�صائل االإعالم
        املرئية واملقروءة وامل�صم�عة املحلية واالأجنبية.

  •  متثيل الهيئة يف العديد من اللجان ال�زارية منها جمل�س التنمية ال�صناعية، امل�صح ال�صناعي، 
     جلنة اإعداد م�ص�دة قان�ن املناطق االإقت�صادية، جلنة غ�صيل االأم�ال ...اإلخ.
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      املهارات والدورات التدريبية:

       •  دورة تدريبية يف جمال الرتويج لال�صتثمار- القاهرة 2009م.
       •  دورة تدريبية يف جمال تقنيات ومهارات التفاو�س اخلا�صة باالإتفاقيات واملعاهدات 

           الثنائية ب�صاأن الت�صجيع واحلماية املتبادلة لالإ�صتثمار – ني�دلهي 2006م.
      •  دورة تدريبية يف جمال النظام القان�ين لالإ�صتثمار االأجنبي املبا�صر اأو�صاكا- اليابان 2000م.
       •  دورة تدريبية يف جمال تقنيات ومهارات التفاو�س جلذب االإ�صتثمارات االأجنبية – وا�صنطن

         1990م.
     •  دورتني تدريبية يف جمال غ�صيل االأم�ال .

     •  دورة تدريبية لتاأهيل نظراء خرباء )COUNTERPARTS( يف املجال االإ�صتثماري.
     •  امل�صارك���ة يف عدد من الدورات التدريبية التي نظمتها الي�نيدو يف جم���االت خمتلف��ة
          منها )اإعداد درا�صات اجلدوى االإقت�صادية للم�صاريع االإ�صتثمارية، تقييم امل�صروعات،
          حتليل وتقييم اإحتياجات بناء القدرات امل�ؤ�ص�صية ، ال�صناعات االإلكرتونية.... اإلخ(.

      •  دورات عديدة يف جمال ت�صغيل واإ�صتخدام احلا�ص�ب.

     امل�صاركات اخلارجية: 

      •  امل�صاركة يف اجتماع جمل�س امل�صاهمني لدور انعقاده الثالث واالربعني يف دولة البحرين
          خالل الفرتة  5- 6 ابريل 2016) اجتماع جمل�س م�صاهمي امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان

         اال�صتثمار  وائتمان ال�صادرات(.
     •  امل�صاركة يف اجتماع جلنة مبادرة اال�صتثمار واحلكامة الر�صيدة خلدمة التنمية يف منطقة
         ال�صرق االو�صط و�صمال افريقيا ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية املنعقد يف مدينة باري�س

        خالل الفرتة 4-5 /فرباير/2015.
      •  امل�صاركة يف برنامج تعزيز القدرات الثامن ب�صاأن اتفاقيات اال�صتثمار الدولية ) التفاو�س من 

         اأجل تنمية م�صتدامة( والذي مت تنظيمه من قبل منظمة االنكتاد وجمم�عة البنك
        اال�صالمي للتنمية – الدار البي�صاء 12-15/يناير/2015.

     •  امل�صاركة يف اجتماع فريق املراجعة االإقليمي ) RRG( – نريوبي/كينيا – 2014. 
     •  امل�صاركة يف اجتماعات ت�صيري االدارة الر�صيدة واال�صتثمار خلدمات التنمية يف دول ال�صرق

        االو�سط و�سمال افريقيا ، الرباط ، املغرب 2013
       •  امل�صاركة كمتحدث باللغة االجنليزية  يف املنتدى االقت�صادي العربي الياباين الثالث، ط�كي�،

         اليابان، دي�صمرب 2013
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 •  ال�م�صاركة يف اج�تماعات فريق ال�مراجع�ة االإقليمي ملجم�عة العمل امل�ايل ملنطقة ال�ص�رق
     االأو�صط و�صمال اأفريقيا )MENA-FATF( – بريوت 2012م. 

    •  امل�صاركة كمتحدث �صمن ال�فد احلك�مي يف م�ؤمتر ال�صراكة واال�صتثمار دوفيل للدول
         الثمان ال�صناعية، لندن ، اململكة املتحدة 2013

    •  امل�صاركة كمتحدث باللغة االجنليزية يف منتدى اال�صتثمار والتجارة ال�صابع ع�صر املنعقد يف 
         مدينة �صيامن، ال�صني 2013

    •  امل�صاركة يف االإعداد والتح�صري واإلقاء املحا�صرات يف العديد من امل�ؤمترات والندوات وور�س
        العمل  واملعار�س )Road-Shows( حمليًا واإقليميًا بهدف ت�ص�يق اليمن يف الدول امل�صتهدفة 
          والرتتيب واالإ�صراف على عمليات الت�افقات )Matchmaking( التي تعقد بني رجال االأعمال 
       وامل�صتثمرين اليمنيني ونظراءهم يف الدول امل�صتهدفة خالل تلك الفعاليات، وكانت اأخره���ا 
        امل�صارك��ة يف ملتق��ى قم��ة البناء مل�صتلزمات تكن�ل�جيا البن��اء والتط�ير االن�صائي يف مدينة 
         اأزمري، تركيا – ابريل 2014 والذي مب�جبه مت من��ح ال���هيئة العام���ة لال�صتثم���ار درع الدع���م
        وامل�سارك��ة نظ��ر اجله��ود التي بذلت يف ت�سويق فر�ص ومزايا اال�ستثمار يف اليمن بني اأو�ساط
       امل�صتثمرين االأتراك امل�صتهدفني عالوة على امل�صاركة يف اللقاءات الثنائية بني رجال االأعمال

      وامل�صتثمرين اليمنيني  ونظرائهم االأتراك. 

    •  متثيل الهيئة العامة لالإ�صتثمار يف العدي���د من ال���حم���الت الرتويجية التي تقام يف ال���دول 
       امل�صتهدفة منها دول جمل�س التعاون اخلليجي ، اأملانيا ، النم�صا ، ال�صني ، ماليزيا ، ط�كي� ...الخ
       من خالل اإعداد اأوراق العمل عن اال�صتثمار يف اليمن واإلقاء املحا�صرات باللغتني العربية 

        واالإجنليزي��ة ل�ص��رح مزاي��ا االإ�صتثم��ار يف اليم��ن وت�ص�يق عدد من امل�صروع��ات االإ�صتثمارية
        يف القطاعات االإقت�صادية امل�صتهدفة بالتعاون والتن�صيق مع اجلهات احلك�مية املعنية والكيان 

      امل�ؤ�ص�صي للقطاع اخلا�س.

   الل�غ�ات ال�مكت��ص�ب�ة:

    •  اإجادة اللغة العربية بطالقه.
    •  اإجادة اللغة االإجنليزية بطالقه.
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