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اهللا صالح رئيس الجمهورية  سالة فخامة األخ علي عبدر
 اليمنية 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

الً اهللا أن يكلل أعمال هذا أرحب بكم أجمل ترحيب ، سائ
  . المؤتمر بالنجاح المأمول 

إن هذا المؤتمر ينعقد في ظل رؤيٍة شاملة إلى القرن الواحد 
.. قرن التغيير والتكنولوجيا العالية .. والعشرين بوصفه قرن التحوالت الكبرى 

قوم إن الجمهورية اليمنية وهي ت. قرن الديمقراطية واالقتصاد الُمعولم والمندمج 
 سواًء –بإنجاز برنامج لإلصالحات الوطنية الشاملة في الميادين المختلفة 

االقتصادية أو المالية أو اإلدارية أو القضائية أو غيرها تؤسس بذلك مقومات 
صلبة ودائمة لمناخ استثماري آمن وجاذب ، يتحرك فيه المستثمرون على مختلف 

رية اليمنية بحرية وطمأنينة وفي جنسياتهم والراغبون في االستثمار في الجمهو
ظل ضمانات مؤسسية وقانونية كاملة بهدف تطوير وتوسيع آفاق التنمية في اليمن 

  .ودمج االقتصاد اليمني في محيطه اإلقليمي والدولي 
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ولقد بادرت األمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ، بروح اإلخاء والمحبة 
لتعاون والمصالح المشتركة بين اليمن ودول والرغبة الصادقة في تعزيز أسس ا

مجلس التعاون الخليجي مدعومة بتوجيه سديد وعزم شديد وحكمة بالغة من 
أصحاب الجاللة والسمو ، قادة دول المجلس، بالدعوة لعقد مؤتمر استكشاف فرص 

االستثمار في الجمهورية اليمنية بوصفه أحد بوابات الجيرة وتعزيز الشراكة بين 
وقد استقبلت الجمهورية اليمنية هذه المبادرة القيمة والهامة بتفاعل . منطقة دول ال

ايجابي بناء، وبدأت مع األمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالتحضير لهذا 
المؤتمر، وذلك بهدف دفع العالقات اليمنية الخليجية ، واالقتصادية على وجه 

ل الفرص االستثمارية الواعدة في التحديد ، إلى مجاالت أرحب ، واستغال
  .الجمهورية اليمنية وتوليد المزيد منها 

تشهد اليمن اليوم تحوالً كبيراً يتسم بقوة التغيير ، وصدق العزيمة واإلرادة في 
ولدى اليمن ، صناعة مستقبل مزدهر يعمه الرخاء والسكينة في كافة مناحي الحياة 

راكة والتكامل االقتصادي مع أشقائها رغبة صادقة وقوية في تطوير وتعزيز الش
في دول مجلس التعاون الخليجي ، إدراكاً يقينياً منها أن مثل هذا يؤمن لهذه 

كما أننا . المنطقة التطور والرخاء واألمن ويعزز من فرص التكامل واالندماج 
عالم يتصف بحدة المنافسة .. ندرك أن عالم اليوم هو عالم التكتالت االقتصادية 

ة التحوالت السريعة في مختلف القطاعات االقتصادية ، وهي تحوالت وقو
ومنافسات ال تمنح فرص البقاء والتطور لمن يعمل ويتحرك ويفكر في إطار أنماط 
تقليدية ومنطوية على ذاتها ، في عالم يشكل االندماج االقتصادي واالستثمار الحر 

  .أهم معالمه وخصائصه 

يرة و المتسارعة ، بدأت الجمهورية اليمنية خطوات ولمواجهة هذه التحديات الكب
عملية جادة وواثقة بفتح باب االستثمار في اليمن لكافة المستثمرين على مختلف 
جنسياتهم وتقديم كافة التسهيالت واالمتيازات والضمانات باعتبار ذلك الطريق 

لي أشقاءنا في ونحن نو. القويم واألمثل إلى تعزيز موقعها التنافسي في عالم اليوم 
دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً خاصاً في نهجنا هذا ألننا واثقون من أن ذلك 
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سوف يؤمن تعزيز وترسيخ وتطوير المصالح المشتركة بين اليمن ودول المجلس 
ومن هذا المنطلق فقد اتخذت الجمهورية اليمنية عدداً من اإلجراءات العملية . 

ليجي في اليمن في العديد من القطاعات وتطوير لتشجيع وحفز االستثمار الخ
األنظمة والخطط اإلستراتيجية التي من شأنها تحقيق األهداف المستقبلية ومواءمة 

القوانين واللوائح التي تساعد على اندماج اليمن في محيطها الخليجي ، وهي 
  .ماضية على هذا الطريق بإذن اهللا 

مفتوحة على مصراعيها أمام إخواننا لقد أصبحت بوابة االستثمار في اليمن 
وأشقائنا المستثمرين من دول المجلس باعتبار ذلك المدخل الطبيعي والجاد لتطبيق 
البرنامج التنفيذي المعتمد لمشروع االستثمار في اليمن ، لكي تمتد وتتنوع جسور 
المصالح والعالقات وتترسخ ، حتى تواكب اليمن ما تشهده الدول الشقيقة في هذه 
المنطقة من قفزات تنموية نوعية وكبيرة ، يمثل مصدر اعتزاز وفخر لنا نحن في 

  .الجمهورية اليمنية 

إننا نسعى بكل جد نحو تطوير كل سبل وأشكال العالقات والمصالح المشتركة بين 
كما أننا على أمل أن يغدو مؤتمر استكشاف . اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي

مهورية اليمنية حلقة وصل قوية للمصالح المشتركة فرص االستثمار في الج
وجسراً واسعاً ومتيناً لتعزيز مقومات الجيرة والشراكة بين دول وشعوب المنطقة 

  .وخدمة األمن واالستقرار فيها 

  .أهالً وسهالً بكم بين إخوانكم وأشقائكم في اليمن ، ولكم منا كل الرعاية والتقدير 
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 رحمن بن حمد العطيةرسالة معالي عبد ال

  األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

انطالقاً من توجيهات المجلس األعلى لدول مجلس التعاون 
بتفعيل التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية ، وتنفيذاً لقرارات المجلس 

 بدراسة أوجه التعاون بين الجمهورية اليمنية ودول الوزاري بتكليف األمانة العامة
المجلس ، وما أكد عليه أصحاب المعالي وزراء التجارة ووزراء الصناعة بدول 

كما أن دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية .المجلس بأهمية عقد هذا المؤتمر 
، والمعرضين تتطلع إلى تحقيق الكثير من األهداف المأمولة من إقامة هذا المؤتمر 

المصاحبين له للمساهمة في مزيٍد من توثيق العالقات بين دول المجلس 
والجمهورية اليمنية ، ودفعها إلى مجاالت أرحب وأكثر تقدماً مع إعطاء األولوية 

للمجاالت االقتصادية ، وإتاحة الفرصة لرجال األعمال الخليجيين للتعرف عن 
ي الجمهورية اليمنية ، تماشياً مع الجهود كثب على الفرص االستثمارية الواعدة ف

التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتهيئة البيئة االستثمارية الجيدة والمناسبة لجذب 
االستثمارات الخليجية واألجنبية إليها وتعزيزاً لجهود دول المجلس لتشجيع القطاع 

ية وتدعم الخاص في الجانبين لالستثمار في المجاالت التي تخدم برامج التنم
التكامل االقتصادي واإلنتاجي وتنويع مصادر الدخل لدول المجلس والجمهورية 

لذا فإن األمانة العامة تتطلع إلى مشاركتكم في فعاليات مؤتمر استكشاف .اليمنية 
فرص االستثمار في الجمهورية اليمنية ومعرض منتجات دول المجلس المصاحب 

عالي والسعادة الوزراء المعنيين بدول له ، والذي سيحضره عدد من أصحاب الم
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المجلس والجمهورية اليمنية ، إضافةً إلى عدد من رجال األعمال والمستثمرين 
  راء وأصحاب االختصاص من الجانبينالخليجيين واليمنيين ، ومجموعة من الخب

  

  :المقدمة

يأتي عقد مؤتمر استكشاف الفرص االستثمارية األول في اليمن ترجمـة حقيقيـة             
لشراكة اإلستراتيجية بين اليمن واألشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الـذي            ل

م وداللة علـى االهتمـام بـاليمن    2007 إبريل 23 -22في صنعاء بتاريخ عقد  
خليجيا ودوليا خاصة بعد نجاح مؤتمر المانحين بلندن أواخر العام الماضي الـذي             

يته ومساعدة اليمن فنيا فـي      كان لدول الخليج دور بارز في نجاحه من خالل رعا         
ــه  ــداد لــــــــــــــــ   .اإلعــــــــــــــــ

ومؤتمر استكشاف الفرص االستثمارية يعتبر فرصة هامة يجب على اليمن حـسن            
استغاللها وتنفيذ القرارات والتوصيات التي سـيخرج بهـا المـؤتمر وأن تعتبـر           
الحكومة المؤتمر فرصة بحد ذاته كخطوة أولى للعمل المـشترك والنـزول عنـد              

 على المستوى الرسمي واالقتصادي خليجيا، والعمل على تهيئـة          أهمية االستجابة 
المناخ االستثماري من أجل تشجيع رأس المال الـوطني والخليجـي واألجنبـي             
الستغالل الفرص االستثمارية التي سيتحقق من ورائها فوائـد متبادلـة للطـرفين     

ــسواء   ــى الـــــ ــيمن علـــــ ــستثمر والـــــ   .المـــــ
احا كبيرا باعتبـاره فرصـة اسـتراتيجية        وتأمل اليمن بأن يحقق هذا المؤتمر نج      
  للشراكة الحقيقية بين اليمن والخليج،

واليمن تنظر لنجاح هذا المؤتمر نظرة بعيدة المدى باعتبار أنه سيمنحها شـهادة              
براءة وحسن سيرة وسلوك ليؤهل اليمن وسمعته االقتصادية واالسـتثمارية عنـد            

بية للدخول والمشاركة في تنفيـذ      الجهات والدول ورؤوس األموال العربية واألجن     
ــتراتيجية ــة واســـــــ ــتثمارات عمالقـــــــ   .اســـــــ

 أمام المؤتمر التي سبق أن ناقشتها اللجنة التحضيرية تالقضايا التي طرح  كما ان   و
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واللجان الفرعية المتخصصة والخبراء والتي تعتبر من أولويات تحقيـق أهـداف            
تثمارية وتهيئـة المناخـات     المؤتمر والمتمثلة في محاور تتعلق بتحسين البيئة االس       

المناسبة لها، وهذه بحد ذاتها هي تحديات كبيرة أمام الحكومة اليمنيـة ألن هـذه               
الجوانب تتعلق بها خاصة ما يتعلق بالجوانب التشريعية وإصالح القوانين المتعلقة           

ــا  ــا وإجرائيـــــ ــا وفنيـــــ ــتثمار مهنيـــــ   .باالســـــ
 عليها حتما إزالتهـا لتحقيـق       والتحديات الماثلة أمام الحكومة اليمنية التي يتوجب      

اإلستراتيجية اليمنية التي تهدف إلى تحسين مستوى الدخل والمعيشة وتوفير فرص           
عمل جديدة وزيادة موارد الدولة وتعدد مصادرها يقع على عاتق الحكومة اليمنية             

  :.العمل وإثبات المـصداقية فـي إنهـاء هـذه التحـديات التـي مـن أبرزهـا                 
وتتمثل في العمل على إعادة النظر في القوانين المتعلقة         :  اإلصالحات التشريعية  -

باالستثمار والعمل على توحيدها مع القوانين المماثلة فـي دول مجلـس التعـاون              
ــي   .الخليجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمل على إزالة االزدواجية بين الجهات المعنية والمتعلقة باالستثمار وإنهـاء            -
  .ســـتثمارالبيروقراطيـــة والعـــشوائية والتـــدخالت فـــي شـــئون اال

 ضرورة وجود آليات وإعادة النظر في التشريعات واإلجراءات الحاليـة التـي             -
تتعلق بآليات البت في قضايا المنازعات على األراضـي وخاصـة االسـتثمارية             
وكيفية توزيعها أو منحها وإعداد الخطـط الالزمـة لهـذا الجانـب باعتبـار أن                

  .ار فـي الـيمن    المنازعات علـى األراضـي مـن أكبـر معوقـات االسـتثم            
 تفعيل دور الهيئة العامة لالسـتثمار وتنـشيط األداء العملـي فيهـا ومنحهـا                -

الصالحيات الكفيلة بتحقيق سياسات االستثمار والترويج وإعطاء دور للمكاتب التي          
تمثل بداخلها والمتعلقة باالستثمارات وأن تعمل بكفاءة ومهنيـة وتكـون عـامال             

  .ظـاهر االبتـزاز وصـناعة العراقيـل       مشجعا لالسـتثمار وإنهـاء بعـض م       
هذه بعض المشاكل والمعروفة كلية عند الحكومة التي يتوجب عليها معالجة هـذه             

 .القضايا الحساسة 
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 :مؤتمر فرص االستثمار في اليمنأهداف 

  :يهدف مؤتمر استكشاف فرص االستثمار في الجمهورية اليمنية 

خارجيـة نظـرا للمقومـات      توفير الفرص لجذب واستقطاب االسـتثمارات ال      -1
األساسية المتوافرة في اليمن كالموقع االستراتيجي و طول الـشريط الـساحلي و             
توافر األيدي العاملة المتميزة برخص كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتهـا العاليـة            
مما يجعل اليمن مؤهلة لتدفق االستثمارات المختلفة كالسياحة ، والتعدين ، والطاقة            

  .والثروة السمكية وقطاعات أخرى متعددة ) الكهرباء الماء و( 

سيوفر المؤتمر فرصة فريدة للحضور والمشاركين لتطوير العالقات مع كبـار           -2
  .صانعي القرار وواضعي السياسات االقتصادية واالستثمارية والمالية

 كما يوفر أرضية مميزة لتبادل ومقارنة الخبرات واألفكار ووجهات النظر مع            -3
  .ر المسؤولين والخبراء الخليجيين واليمنيينكبا

 :مؤتمر فرص االستثمار في اليمنمحاور 

  .الواقع والطموح : جمهورية اليمنيةالاستثمار دول مجلس التعاون في  •
  .مقومات واتجاهات تطوير البيئة االستثمارية في اليمن  •
  .اليمن الجوانب التمويلية والتجارية ذات العالقة بالقطاعات المختلفة في  •
  .فرص االستثمار في المشروعات المتاحة في الجمهورية اليمنية  •
استعراض نماذج من تجارب المشاريع المشتركة بين الجمهورية اليمنيـة و دول             •

  .مجلس التعاون الخليجي 
 .اإلصالحات االقتصادية في الجمهورية اليمنية  •
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 :مؤتمر فرص االستثمار في اليمن   فيالحضور و المشاركون

يجمع هذا المؤتمر كبار المسؤولين الحكوميين مع كبار األخصائيين لمشاركتهم 
خبراتهم وتقييم فرص االستثمار المتاحة في اليمن ورسم تخطيط استراتيجي 

منهجي لجذب االستثمار، وتطوير االقتصاد، وتحقيق المصالح العليا للجمهورية 
  . اليمنية 

 :وتهمومن بين كبار الشخصيات الذين سيتم دع

  وزراء االقتصاد والمالية والتخطيط والصناعة والتجارة  •
كبار مسؤولي االستثمار والتنمية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  •

  واألمم المتحدة ومنظماتها وصناديق االستثمار الخليجية والعربية 
المدراء التنفيذيين لمؤسسات التمويل والمؤسسات المصرفية واالستثمارية  •

   اليمن ودول مجلس التعاون في
  خبراء وأخصائيين خليجيين ويمنيين ودوليين  •
  أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى الخليجية  •
  .رجال األعمال المتميزون في اليمن ودول مجلس التعاون  •
 :أسباب عقد مؤتمر فرص االستثمار في اليمن •

بها  ة قوية تقومانه يشكل خطوة أولى أساسية وعنواناً عريضاً النطالق :أوالً •
اليمن حكومة وشعباً الستقطاب االستثمارات العربية واألجنبية الـضرورية         

وتسريع مسيرة التنمية ورفع مستوى المعيشة وتوفير فـرص العمـل    لدفع
 – 2006أهداف خطة التنمية الخمـسية للـسنوات    ومكافحة الفقر وتحقيق

  .2012 حتى العام  وكذلك برنامج التنمية العشري للفترة2010

الحكومة  انه يأتي في الوقت المناسب لمواكبة الخطوات التي تقوم بها :ثانياً •
اليمنية، لتحقيق إصالحات اقتصادية شاملة، وخلق البيئة المناسبة لتوسـيع          

القطاع الخاص في االقتصاد اليمنـي وتفعيلـه، ولجـذب وتـشجيع      دور
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الي الفرصة المثلى وهو سيشكل بالت. واألجنبي االستثمار الخليجي والعربي
التقدم في تحقيقها، وبالتالي  لشرح هذه اإلصالحات وتوضيح أهدافها ومدى

  .لرسم معالم الطريق المفيدة للمستثمرين

في  انه سيكون منبراً مثالياً الستعراض ومناقشة التطورات المتسارعة :ثالثاً •
 ينـتج  االقتصاد اليمني وخطط ومشاريع التنمية الجارية، للتعريف بكل مـا  

خطوات اإلصالح االقتصادي من مجاالت وفـرص اسـتثمار    عنها وعن
يستشف من عنوانه فـان عـرض    وكما. واسعة في عدة قطاعات أساسية

وذلك بما  وتسويق فرص االستثمار في اليمن هو من أولى أهداف المؤتمر
  .يحقق اإلفادة لكل من المستثمرين واالقتصاد اليمني

الـيمن ودول   لة أساسيين لتعزيز التقارب بـين  يشكل خطوة ووسي :رابعاً •
الخليج وتعميق فهم ومعرفة الطرفين لبعضهما، وذلك وصوالً إلى الهـدف           

يطمح إليه الطرفان في نهاية األمر أال وهو انضمام اليمن إلى مجلس  الذي
  ."يصبح مهيأ اقتصادياً لذلك التعاون بعد أن

  

  

  

  

  

  

  :ستثمار في اليمنفي  مؤتمر فرص اال االستثماريةالفرص 

  :الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  -ا
 مستشفى تخصصي لمعالجة أمراض السرطان 1-1
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إقامة مستشفى متخصص في أمراض وجراحة ومعالجة السرطان    هدف المشــروع

  .شامالً العالج الجراحي والكيماوي والعالج باألشعة  
  :مبررات إقامة المشروع 

لسرطان في اليمن في المرتبة الثانية بعد أمراض القلب حيث تأتي أمراض ا -    
 ألف حالة وال يتوفر في اليمن إال مركز واحد بأمانة العاصمة 20تتجاوز التقديرات  

حالة بينما بقية الحاالت تذهب للعالج في 2500يعالج السرطان  وطاقته االستيعابية 
  .الخارج 

كثافة السكانية وتوسط موقعها  بين محافظات تم اختيار موقع المشروع في إب لل -    
 ).الضالع – ذمار –تعز(ذات كثافة سكانية عالية 

 – أبين –تم اختيار موقع المشروع في عدن كون المركز سيغطي محافظات عدن  -
 . شبوة – الضالع –لحج 

  
   . سرير كحد أدنى80   :الطاقة االستيعابية
  .عدن   /  إب   :  الموقع المقتـرح

يمكن االستفادة من األيدي العاملة الصحية المتوفرة محلياً و   :اليدي العاملــةا 
  .استقدام خبرات من الخارج 

 مليون دوالر 16قدرت التكلفة االستثمارية للمشروع بحوالي   :التكلفة االستثمارية
  .  أمريكي 

  
  
  : واألعصابمستشفى تخصصي للعظام وجراحة المخ 1-2

إقامة مستشفى تخصصي في جراحة العظام وجراحة المخ   :هـدف المشـروع  
  .واألعصاب 

  :مبررات إقامة المشروع 
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المخ األعصاب /ال يوجد في اليمن حتى اآلن مستشفى تخصصـــي لجراحة العظام 
  .وإنما توجد أقسـام عادية في المستشفيات العامة والخاصة 

دة عدد المصابين بأمراض العظام تشكل الحوادث المرورية في اليمن العامل االول في زيا
 .والمخ واألعصاب 

يتم عالج أكبر نسبة من اإلصابات خارج اليمن لعدم توفر المراكز المتخصصة 
  .في معالجة مثل هذه األمراض 

  
  . سرير كحد أدنى 150  :الطاقة االستيعابية 
  .  العاصمة صنعاء     :الموقـع المقترح
دة من األيدي العاملة الصحية المتوفرة محلياً و   يمكن االستفا   :األيدي العاملــة

  .استقدام خبرات من الخارج 
 30 قـــدرت التكلفة االستثماريــة للمشروع بحوالي   :التكلفة االستثمارية

  .مليون دوالر أمريكي   
  
 : مستشفى تخصصي ألمراض وجراحة الكلى1-3

  
ب العالجي إقامة مستشفى تخصصي يشتمل على الجان  :هدف المشروع  

  .والكلى الصناعية وزراعة وغسيل الكلى 
  :مبررات إقامة المشروع 

تأتي أمراض الكلى في المرتبة الثالثة في اليمن وتمثل  حاالت الفشل الكلوي -
 .نسبة كبيرة يذهب أغلبها للعالج في الخارج 

ال يوجد في اليمن إال مركز تخصصي واحد في صنعاء لجراحة وزراعة الكلى -
  . المراكز المتواجدة تقتصر وظيفتها على الغسيل الكلوي فقط وبقية

  
    . سرير كحد أدنى50  :الطاقة االستيعابية 
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  .الحديدة   / تعز       :الموقع المقـترح  
  

يمكن االستفادة من األيدي العاملة الصحية المتوفرة محلياً   :األيدي العاملــة 
  .و استقدام خبرات من الخارج 

  
 مليون 10قدرت التكلفة االستثمارية للمشروع بحوالي  :االستثمارية التكلفة 

  .   دوالر أمريكي
  
 :  مستشفى تخصصي ألمراض وجراحة القلب1-4

إقامة مستشفى متخصص في جراحة ومعالجة أمراض القلب  :هدف المشروع     
بكامل تجهيزات القسطرة التشخيصية والعالجية والعالج 

  .ب المفتوح بالبالون وجراحة القل
  :مبررات إقامة المشروع 

  -.تحتل أمراض القلب المرتبة األولى في اليمن 

في أمانة العاصمة حيث ال ) حكومي (ال يوجد إال مستشفى تخصصي واحد  -
يغطي إال نسبة بسيطة جداً من حاالت أمراض القلب ويذهب معظمها للعالج في 

  .الخارج 
  

   .د أدنى  سرير كح80 :الطاقة االستيعابية  
  

  .عدن   /  حضرموت –المكال     :الموقع المقتــرح 
  

ن االستفادة من األيدي العاملة الصحية المتوفرة يمك  :األيدي العاملـــة 
  .محلياً و استقدام خبرات من الخارج 
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 مليون 16قدرت التكلفة االستثمارية للمشروع بحوالي    :التكلفة االستثمارية  
  .   دوالر أمريكي

  
 : االستثمار في مجال األدوية والمستلزمات الطبية 1-5

يعتبر من االستثمارات الناجحة حيث تشير اإلحصائيات أن استيراد اليمن من 
 مليون دوالر أمريكي فيما ال تتعدى قيمة 250األدوية والمستلزمات الطبية يقارب 

بيرة لالستثمار  مليون دوالر سنوياً وبالتالي فأن هناك فرصة ك15اإلنتاج المحلي 
سنوياً ناهيك عن % 10في هذا المجال الهام السيما وأن معدل نمو الطلب يتعدى 

وجود أسواق كبيرة لتصدير األدوية المنتجة إليها خاصةً دول شرق أفريقيا ،واليمن 
  .عضو مراقب في الكوميسا التي تضم معظم دول أفريقيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :كهرباء والمياه  الفرص االستثمارية في قطاعي ال-2
  
  :محطة توليد كهرباء غازية في مأرب 2-1
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                      يهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهربائية هدف المشروع

  بقدرة
  ) . B.O.T(بنظــام  % 20=  ميجاوات  400                                

  
 محطة توربين غازية المشروع عبارة عن           :المكونــــــــــات

( مكونــــة من أربعة تربينات   بقدرة إجمالية 
  .ميجاوات % ) 20 = 400

   . محافظة مأرب–مأرب                الموقــــع    
  . مليون دوالر أمريكي 200    التكلفة االستثمارية التقديرية

  
  

  :  مبررات إقامة المشروع
  % .15معدل تغطية تزايد الطلب الذي ينمو سنوياً ب -
االنتقال من المنظومة الحالية المكلفة التي تعتمد على  -

إلى وقود الغاز األقل وحده ، بهدف . الوقود اليحفوري
 .تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة 

 .يعتبر من المشاريع النظيفة بيئياً  -

( سيكون البيع عند نقطة التوليد للمشتري الواحد  -
 ) .م بالنقل والتوزيع المؤسسة العامة للكهرباء التي ستقو

 .كميات الغاز الالزمة متوفرة وواصلة إلى الموقع  -

  
  .الوثائق والدراسات جاهزة ويتم حالياً تحديث وثائق المناقصة    :بيانات أخرى

  :محطة توليد كهرباء غازية في معبر  2-2
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       يهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهربائيــــة    :هدف المشروع
   .) B.O.T(بنظام  % 20=  ميجاوات 400 بقدرة

  
  المشروع عبارة عن محطة توربين غازية مكونة مـن          :المكونـــات 

 20 =400( أربعة تربينات  بقدرة إجمالية                                     
  ميجاوات% )

   محافظة ذمار –معبر                      :الموقـــــع 
   مليون دوالر أمريكي 200   :ستثمارية التقديرية التكلفة اال

  
  :  مبررات إقامــــــــة المشروع 

  % .15تغطية تزايد الطلب الذي ينموسنوياً بمعدل  -
االنتقال من المنظومة الحالية المكلفة التي تعتمد على  -

الوقود اليحفوري إلى وقود الغاز األقل وحده بهدف 
 .تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة 

 .يعتبر من المشاريع النظيفة بيئياً  -

( سيكون البيع عند نقطة التوليد للمشتري الواحد  -
 ) .المؤسسة العامة للكهرباء التي تقوم بالنقل والتوزيع 

 .كميات الغاز الالزمة متوفرة وواصلة إلى الموقع  -

سيكون الغاز متوفر عبر األنابيب إلى معبر بحلول عام  -
  .م2009

      :بيانات أخرى 
  الوثائق والدراسات شبه جاهزة وستعد وثائق المناقصة قريباً  

  
 
  :محطة توليد كهرباء غازية في بلحاف2-3
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يهدف المشروع إلى توليد الطاقة    :                 هدف المشروع
  الكهربائيــــة 

بنظــام  % 20= ميجاوات 400بقدرة                                    
)BOT . (  

  
  المشروع عبارة عن محطة توربين غازية مكونــة من    :المكونـــــــــات   

 % ) 20 =400( أربعة  تربينات  بقدرة إجمالية                                
  ميجاوات 

   محافظة شبوه  –بلحاف             :الموقـــــع       
   ر أمريكي مليون دوال200    :التكلفة االستثمارية التقديرية

  
  :  مبررات إقامة المشـــــــــروع 

  % .15تغطية تزايد الطلب الذي ينمو سنوياً بمعدل  -
االنتقال من المنظومة الحالية المكلفة التي تعتمد على  -

الوقود اليحفوري إلى وقود الغاز األقل وحده بهدف 
 .تخفيض تكلفــة الوحدة الواحدة 

 .يعتبر من المشاريع النظيفة بيئياً  -

( سيكون البيع عند نقطة التوليد للمشتري الواحد  -
 ) .المؤسسة العامة للكهرباء التي تقوم بالنقل والتوزيع 

 .كميات الغاز الالزمة متوفرة وواصلة إلى الموقع  -

سيكون الغاز متوفر عبر األنابيب إلى بلحاف عام  -
  .م 2008

 تالدراسا ية إلعداديتم التعاقد حالياً مع شركة فرنس           :بيانات أخرى 
  .والتصاميــــم  الخاصة بهذه المحطة  
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في إطار الدراسة الحالية إلعداد خطة شاملة ( إنشاء محطات تحلية مياه 2-4
  )لمياه عدن الكبرى 

  : تقديرات العرض والطلب  .1
  

يوضح التقديرات األولية لمستوى المياه لمدينة عدن بافتراض ) 1(الشكل رقم 
مليون متر مكعب يمكن المحافظة عليه حتى ) 43.6( راضي أن اإلنتاج االفت

م وأن الطبقة الصخرية المائية للحجر الرملي قادرة على إنتاج 2020عام 
 2020 وبعد عام 2015-2009مليون متر مكعب خالل السنوات ) 9.5(

) 27.000.000(سيكون االستخراج من جميع اآلبار بكميات مستدامة قدرها 
 72.2سيكون 2025ي السنة في حين أن االحتياج في عام مليون متر مكعب ف

  .السنة من المياه المحالة / مليمتر مكعب 
  

  :يوضح التقديرات األولية للمياه )    1(شكل 
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  :م 2025ملخص سعة التحلية المطلوبة حتى عام ) 1(الجدول 
  

الطاقة الجديدة   سنوات اإلنتاج
  اليوم/ لتر) 1.000.000(

اقة اإلجمالية الط
متر ) 1.000.000(

  سنة/مكعب 
2009  20  7.3  
2016  89  39.8  
2021  89  72.2  

  
وتكمن الحاجة  في إنشاء مشروع صغير إلى متوسط للتحلية في المدى القصير 

لسد اإلحتياج المتزايد ولتصبح اليمن مستفيدة من تكنولوجيا التحلية وإكتساب 
طة بإنشائها  وتشغيلها ، وتشير التقديرات المعرفة والخبرة في القضايا المرتب

/  مل 20المبدئية للمياه كمــا في الجــــدول أن إنشاء محطة تحلية بطاقة 
 م ، 2009اليوم  سيكون مطلوب فورا ليدخل المشروع طور اإلنتاج في العام عام 

ويبين الجدول أن االحتياج سيكون في المستقبل إلنشاء محطتي تحلية االولى في 
موالمحطتين ستكونان بالطاقة اإلنتاجية 2021م والثانية في العام 2016عام ال

  .يوم /مل )89(المحددة في الجدول أعاله 
   -:مواقع محطات تحليه المياه الممكنة 

 : المتطلبات الرئيسية لموقع محطة المياه اآلتي 

   -: مصدر لنوعية جيدة من مياه البحر خالية من التلوث - 
  موقع بعيداً من بقع الزيت المحتملة أن يكون ال* 
  . أن يكون بعيداً عن مصبات المجاري * 
  .أن يكون بعيداً عن المواقع الصناعية والشحن * 
  ) .م10من األفضل عمق ( النفاذ إلى المياه العميقة * 
يكون حيث يمنع إعادة تداول المياه شديدة الملوحة الناجمة إلى مدخل مياه * 

  .المحطة 
   -:الطاقة الكهربائية  توفر -
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  .أن يكون قريباً من أصول نظام التوزيع * 
  .وجود األرض * 

وباألخذ في االعتبار المناطق المخصصة للتنمية مستقبالً يجب أن تقع المحطة     
في الشريط الساحلي بين البريقة والساحل الشرقي المتفرع من خور مكسر إلى 

   .حدود المحافظة
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 :السمكي/ فرص استثمارية في القطاعين الزراعي -3
 :فرز وتعبئة المنتجات الزراعية3-1
 

إقامة منشأة لجمع وفرز وتعبئة وتبريد منتجات زراعية    :هدف المشروع 
مثل الحمضيات والمانجو والموز والجزر والبطاطس 

  .والطماطم  وغيرها 
  

   طن في الساعة 10- 5  خطوط فرز وتعبئة بطاقة4 - :الطاقة اإلنتاجية 
  ) . متر بدرجات حرارة متفاوتة 20X20( مخازن تبريد 10-

  
تتوفر أنواع  من الفواكه والخضار بكميات كبيرة     :مصادر المواد الخام 

    .وأصناف متنوعة
  

األيدي العاملة متوفرة ورخيصة ويمكن استقدام خبرات من   :األيدي العاملـــة 
  .الخارج 

  
    محافظة الحديدة–محافظة حجة          :الموقع المقترح

  
  .التصديـــــــــر     :السوق المستهدفة 

  
 مليون 5قدرت التكلفة االستثمارية للمشروع بحوالي      :التكلفة االستثمارية 

   .دوالر أمريكي
  
  :اصطياد األسماك واإلحياء البحرية3-2

ألحياء البحرية يهدف المشروع إلى اصطياد األسماك وا   :هدف المشروع  
 – الرخويات –عائالت القشريات : بأنواعها المختلفة مثل 
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السالحف وغيرها – األسماك العظمية –األسماك الغضروفية 
  .، والمتوفرة بكميات هائلة في مختلف مناطق االصطياد  

 جزيرة – البحر العربي – خليج عدن - البحر األحمر   :مصادر المواد الخام 
  . سقطرى

يتم تحديد الطاقة اإلنتاجية ضمن االتفاقيات النمطية بين   :اإلنتاجيــة الطاقة 
  .المستثمر ووزارة   الثروة السمكية لكل قارب اصطياد 

  متوفرة ورخيصة ويمكن استقدام خبرات من الخارج      :األيدي العاملـــة  
   - :المناطق التالية      :الموقع المقتــرح  
خارج حدود أربعة ميل بحري منطقة االصطياد الساحلي  .1

 البحر –من أدنى حد للجزر في المياه البحرية لخليج عدن 
 . جزيرة سقطرى–العربي 

منطقة االصطياد الصناعي القاعي خارج حدود ثمانية ميل  .2
البحر العربي –بحري من أدنى حد للجزر في خليج عدن 

  جزيرة سقطرى –

نطقة منطقة االصطياد الصناعي السطحي والقاعي بالم .3
 االقتصادية الخالصة 

ينحصر نشاط االصطياد في البحر األحمر على االصطياد  .4
الساحلي خارج حدود ستة ميل بحري من أدنى حد للجزر 

  . فقط 
  .تقديرية ويتم احتسابها من قبل  المستثمر     :  التكلفة االستثمارية 

  
  
  
  
  :االستزراع السمكي واألحياء البحرية  3-3
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يهدف المشروع إلى تربية األسماك واألحياء البحرية حيث  :هدف المشــروع 
 على تمتاز السواحل اليمنية بتضاريس طبيعية ممتازة تساعد
إقامة المزارع السمكية حيث توجد األحواض الطبيعية 

    .والمواقع المالئمة لهذا النشاط
كحماية تتوفر االخوار الطبيعية ذات األعشاب التي تعتبر  :مصادر المواد الخام 

طبيعية لصغار األحياء البحرية مثل أشجار الشورا 
 فقم رأس – المخاء –اللحية ( والمانجروف في مناطق 

 – عيقة مصينعة الشرقية – البيضاء – المجحدة –عمران 
وغيرها من المناطق الغنية على امتداد الشريط ) عيقة قشن

  .الساحلي اليمني
  . لإلمكانيات المتوفرة لدى المستثمر يتم تقديرها وفقاً  :الطاقة اإلنتاجيـة 
األيدي العاملة متوفرة ورخيصة ويمكن استقدام خبرات من   :األيدي العاملــة 

  .الخارج 
    يمكن إقامة المشروع في جميع المحافظات الساحلية     :الموقع المقتـرح 

  تقديرية ويتم احتسابها من قبل المستثمر    :التكلفة االستثمارية 
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     :اصطياد وتحضير وتصدير األسماك3-4
تحتوي المياه اإلقليمية اليمنية على ثروة سمكية كبيرة ، حيث   :هدف المشروع  

نوع بينما المستغل منها ) 350(تبلغ األنواع المتواجدة 
نوع ، و يتم حالياً اصطياد األسماك السطحية ) 90(حوالي 

ولذلك فإن بشكل عام بواسطة وسائل االصطياد التقليدي 
األسماك القاعية  واألسماك  المتواجدة في عمق المياه 

  .اإلقليمية ال يتم استغاللها بشكل كامل 
وتحرص الحكومة اليمنية على تشجيع االصطياد الصناعي         

وإقامة منشآت التحضير والتعليب ألغراض السوق المحلي 
  .والتصدير 

رضها االصطياد ويتوفر لها وسائل إنشاء شركة يكون غ :      المشروع المقترح
اصطياد حديثة وتكون لها مصانع تحضير وتجميد وتعليب 

   -:لألسماك وتقوم الشركة باألنشطة التالية 
  .اصطياد وتحضير وتصدير اسماك للخارج  -
 .اصطياد وتحضير اسماك للتسويق الداخلي  -

تعليب األسماك القابلة للتعليب لالستهالك المحلي  -
  .والتصدير 

  .يتم تقديرها وفقاً لإلمكانيات المتوفرة لدى المستثمر  :طاقة اإلنتاجيــة ال
  .متوفرة ورخيصة ويمكن استقدام خبرات من الخارج  األيدي العاملـــة 
  .تقديرية ويتم احتسابها من قبل المستثمر   :التكلفة االستثمارية 
  .فظات الساحلية  يمكن إقامة المشروع في جميع المحا      :الموقـع المقترح  

  :مبررات إقامة المشروع 
  .توفر ثروة سمكية كبيرة في المياه اإلقليمية  -
االستفادة من وفرة الثروة السمكية بتطوير وسائل وطرق  -

 .االصطياد 
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إستغالل الثروة السمكية القاعية عن طرق وسائل الصيد  -
 .المتطورة 

 تمتع األسماك اليمنية بسمعة جيدة مع توفر فرص كبيرة -
 .للتصدير إلى أوروبا وشرق أسيا 

  .تحديث وتنظيم عمليات االصطياد الساحلي والصناعي  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     المركز الوطني للمعلومات
 

  :أالمركز اإلقليمي لتنظيم تجارة المواشي بميناء المخ-4
  

     -:هــــــدف المشـــروع 
استيراد المواشي الحية وإعادة تصديرها بعد إخضاعها لجميع الفحوصات 

 O.I.E(  البيطرية بما يتالءم مع شروط مكتب األوبئة الدولية واإلجراءات
وشروط ومعايير دول مجلس التعاون الخليجي والتأكد من سالمتها ) 

وخلوها من األمراض وإقامة معامل إنتاج وتخزين األعالف ومصنع 
  . لتعليب اللحوم ومسالخ للذبح  والتجميد والتغليف والتصدير

   -:المــوقـــع والمســاحة 
تمتلك المؤسسة االقتصادية عدد من الحظائر الجاهزة بمدينة المخاء على 

 باإلضافة إلى 2م )42000( كلم عن الميناء وعلى مساحة تقدر ب 2بعد 
تبلغ  .2 م12.000حظيرة  بمنطقة جبــل النار علـــى مســاحة 

   رأس أغنام 60000 رأس أبقار و 10000طاقتهما االستيعابية أكثر من 
 5 كلم عن الميناء تبلغ مساحتها 19 تمتلك المؤسسة أرض على بعد كما
  .  تقريباً يمكن استخدامها في المشروع 2كلم
  

 :محفزات االستثمار في المشروع 

تعتبر اليمن ودول الخليج العربي من أكثر الدول المستهلكة للحوم الحية  .1
واسم التي تعد دول القرن اإلفريقي أكبر المصدرين لها وخاصة في م

األعياد الدينية حيث يرتفع مستوى االستيراد للمواشي بشكل كبير كما 
  .ترتفع أسعارها األمر الذي يجعل من فكرة إقامة المشروع فكرة متميزة 

  .توفر البنى التحتية الالزمة إلقامة المشروع  .2
  .توفر األيدي العاملة الماهرة والرخيصة .3
  .ب قانون االستثمار وجود إعفاءات  ضريبية وجمركية للمشروع حس .4

  -:مكونات المشـــروع 

   -:مركز إقليمي يتضمن اآلتي 
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حظائر استقبال المواشي وفحصها ، وحظائر الحجر للمواشي  وحظائر  -
  . تجميع المواشي للتصدير 

 .المختبرات الالزمة للفحص  -

 .خزانات المياه  -

 .هناجر األعالف والمعدات  -

 .وسائل النقل الالزمة  -

 .ة والمكاتب مباني لإلدار -

 .  المرافق األخرى  -

 بدائل االستثمار المتاحة

  %.49شراكة استراتيجية مساهمة بنسبة  •

 .  البيع باإليجار b.o.tتمويل جزئي في المشروع وفقاً لنظام  •

 .تمويل كلي للمشروع •

  
    -:التكلفة االستثمارية التقديرية للمشـــروع 

   مليون دوالر 20  
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  :جنع تربية الدواارمز - 5
  

 :هـــــدف المشــــــروع 

تغطية السوق المحلي بلحوم الدواجن الحية والمجمدة  وبيض المائدة 
  .والتصدير الى دول الجوار 

  :الموقع والمســـــــاحـة 

 .مدينة تعز  .1

 .مدينة ذمار  .2

تتميز مواقع المشروع بأنها تتوسط بقية محافظات الجمهورية ومناخها   •
كما أن مواقع المشروع المقترحة تقع بالقرب ، يناسب تربية الدواجن 

  .من  األسواق والطرق الرئيسية  
  .محفزات االستثمار في المشروع 

o  سد فجوة الطلب المتزايد على لحوم الدواجن الحية والمجمدة وبيض
المائدة  حيث تشير اإلحصائيات الى أن استهالك اليمن من لحوم 

طن من الدواجن  )126000(م وصل الى 2005الدواجن في عام 
( طن من الدواجن المجمدة المستوردة و  ) 128000( الحية و 

 .مليار بيضة  ) 1000000000

o  توفر فروع المؤسسة االقتصادية اليمنية في جميع محافظات
 .الجمهورية لتسويق منتجات المشروع  

o  اعتماد غالبية السكان على لحوم الدواجن كمصدر غذائي للحصول
 .لحيواني على البروتين ا

o  توفر البنى التحتية الالزمة إلقامة المشروع. 

o  توفر الخبرات و األيدي العاملة الرخيصة والماهرة. 

o  وجود إعفاءات  ضريبية وجمركية للمشروع حسب قانون االستثمار
. 

 :مكونات المشروع 
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 .هناجر تربية الدواجن  •

 .حضانات تفقيس  •

 .مسلخ  •

 .ثالجة تجميد  •

  .مخازن متنوعة •

  .مرافق للمشروع  •
 بدائل االستثمار المتاحة

  %.49شراكة استراتيجية مساهمة بنسبة 

 .  البيع باإليجار b.o.tتمويل جزئي في المشروع وفقاً لنظام 

 .تمويل كلي للمشروع

    -:التكلفة االستثمارية التقديرية للمشـــروع 

ة الجدوى سيتم احتساب التكلفة التقديرية للمشروع بعد إعداد  دراس
  .الفنية االقتصادية والمالية للمشروع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



     المركز الوطني للمعلومات
 

  :مصنع الزيوت النباتية-6
 : هـــــدف المشــــــروع   

  
توفير مدخالت صناعة وتكرير زيوت عباد الشمس وتعبئتها لتلبية احتياج 

  السوق المحلي و التصدير لألسواق الخارجية 
 : الموقع والمســـــــاحـة 

  
 في  محافظة الحديدة منطقة المكيمنية التي تعد من أخصب يقع المشروع

المناطق الزراعية لزراعة عباد الشمس بكميات تجاريه تمكن من قيام 
( مشروع صناعي لتصنيع الزيوت النباتية وتقدر مساحة المشروع بنحو 

 كما تتوفر أراضي  زراعية رافدة للمشروع  في سهول 2م) 597869
  )كدن  ال(تهامة ومنها منطقة 

  :و يتميز موقع المشروع باالتي 
قربه من مناطق زراعية كبيرة تمد المشروع بالمواد الخام األولية  •
.  
  .قربه من شبكة الطرق الرئيسية للمحافظات  •

  
  :محفزات االستثمار في المشروع 

o  تزايد الطلب على الزيوت النباتية في السوق المحلية. 

o ًتوفر غالبية مدخالت اإلنتاج محليا. 

o  تفضيل استخدام زيت عباد الشمس  لمنافسته للزيوت النباتية األخرى
. 

o  تواجد المشروع بالقرب  من المناطق الصناعية والتجارية المؤهلة
 .والقريبة من  مرافي الحديدة والمخاء 

o  توفر البنى التحتية الالزمة إلقامة المشروع. 

o  توفر األيدي العاملة المؤهلة والماهرة. 
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o ت  ضريبية وجمركية للمشروع حسب قانون االستثمار وجود إعفاءا
. 

o  امتالك المؤسسة لجهاز تسويقي ينتشر في عموم  محافظات
  .الجمهورية لتسويق المنتج 

  
 :مكونات المشروع 

          
 45( يوجد مصنع قائم بحاجة إلى إعادة تأهيل عبارة عن مباني  •

 )منشأة 

   .توفر أراضي ومساحات زراعية تابعة للمشروع   •
  

 بدائل االستثمار المتاحة

  %.49شراكة استراتيجية مساهمة بنسبة 

 .تمويل جزئي في المشروع وفقاً لنظام البيع باإليجار

 .تمويل كلي للمشروع 
 
 

 :التكلفة االستثمارية التقديرية  للمشروع 
 

  .تحددها نتائج  دراسة الجدوى األقتصاديه والمالية والفنية للمشروع
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  :إعادة تكرير الزيوت وخدمات استقبال السفنمصنع -7
   :هدف المشروع  

يهدف المشروع الى تحويل الزيوت التالفة الى زيوت ذات قيمة 
  عالية عن طريق استخدام تكنولوجيا حديثة واقتصادية لمعالجة الزيوت 

  :الموقع والمساحة 
يقع المشروع في مدينة عدن العاصمة التجارية واإلقتصادية 

  . ً  2   م 20000 وتقدر مساحة بنحو للمشروع
  :محفزات اإلستثمار في المشروع 

توفر كميات كبيرة من الزيوت التالفة عن طريق  السفن التي  
 السيارات والمركبات إلى اليمنية باإلضافة الموانئترسو في 
في جميع محافظات الجمهورية والتي يمكن إعادة  والمعدات
  . منها واالستفادةتكريرها  

  .دم توفر مشاريع منافسه للمشروعع 
( وجود قوانين مشجعة وداعمة إلقامة مثل هذه المشاريع   

  ).قوانين حماية البيئه 
وجود المشروع في ميناء عدن والتي تبعد عن خط المالحه  

تفريغ والتزود يوفر خدمة ال)  كيلو متر 4( الدولي بمسافة 
                                 .            بالزيوت للسفن والناقالت البحرية

  :مكونات المشروع 
  :   يتكون المشروع من 

  .خط تكرير الزيوت  - 1
 .خزانات تجميع الزيوت  - 2

 .وسائل نقل الزيوت  - 3

 .مرافق أخرى - 4

  
 بدائل االستثمار المتاحة



     المركز الوطني للمعلومات
 

  %.49شراكة استراتيجية مساهمة بنسبة *

 .اإليجاربلبيع   ا تمويل جزئي في المشروع وفقاً لنظام*

 .تمويل كلي للمشروع *

    -:التكلفة االستثمارية التقديرية للمشـــروع 

  .                               اثنا عشر مليون دوالر
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 و اإلستخراجيةفرص استثمارية في قطاع الصناعات -8

  :التحويلية
 صناعة الزجاج8-1

الرمال الزجاجية (  وتصنيع خامات الزجاجإستغالل     :هدف المشروع
ففي . المتوفرة في أماكن عديدة  من الجمهورية) والدولومايت

منطقة حبان بمحافظة شبوة تمت الدراسات الجيولوجية 
والمنجمية التفصيلية للرمال  الزجاجية وبالقرب منها تمت 

دراسات تفصيلية للدولومايت ومواد أخرى تدخل في صناعة 
لك في محافظة أبين المجاورة لمحافظة شبوة ، الزجاج وذ

وأثبتت تلك الدراسات صالحية هذه المواد إلنتاج الزجاج 
  .المسطح والعبوات الزجاجية بعد المعالجة

    وقد تم إعداد دراسة جدوى فنية اقتصادية لتصنيع الزجاج 
اعتمادا على هذه المواد تغطي االستهالك المحلي وللتصدير 

  . إيضاً 
كما توجد الرمال الزجاجية في محافظات تعز وصعده     

بكميات كبيرة وفي بعض المحافظات األخرى وإن بكميات 
  .أقل

  .    مما سبق فإن المشروع يعتبر فرصة استثمارية جيدة 
    تحدد وفقاً لالحتياجات الداخلية وفرص التصدير الخارجية      :الطاقة اإلنتاجية

  :المواد الخام 
  التطبيقات الرئيسة  االحتياطي  المواصفات الفنية  فتوحةالمناطق الم

، ثقبان، )شبوه(حبان 
جبل النقص، جبل قهران 

، جبل عريشه، )صنعاء(

SiO2=99.4-
91.9  

Al2O3=0.1-
0.06 

Fe2O3=3.3-

 مليون 955
  متر مكعب

صناعة الزجاج، 
صناعة البلور، 
ك، صناعة السيرامي
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، )صعدة(جبل بني عوير 
  ).البيضاء(رداع 

رمل المسابك،   0.01
الفلترة، وصناعة 

  البصريات
  

   المنطقة الصناعية بلحاف أو أي منطقة :الموقــــــــــع المقترح
  صناعية يرغب فيها المستثمر 
األيدي العاملة متوفرة ورخيصة ويمكن     :    األيدي العاملــــــــة
  استقدام خبرات من الخارج

  مليون200لفة االستثمارية للمشروع بحوالي قدرت التك  :التكلفة االستثمارية  

  .دوالر   أمريكي كحد أقصى  
  : مبررات إقامة المشروع

  . الخامات متوفرة وبجودة وكمية كبيرة-
 االستهالك المحلي كبير ويتم حالياً تغطيته باالستيراد من -

 .الخارج

 وجود إمكانية كبيرة للتصدير إلى دول الجوار وإلى األسواق -
 .ية  عموماً  الخارج

  . تثبت دراسات سابقة جدوى المشروع -
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  :صناعة األسمنت8-2
إنـتاج األسـمـنـت الـبـورتـالنـدي وتـعـبئـته    :هدف المشروع     

  . كيلوجرام 50في أكياس عـبوة 
ستة (طن في السنة كحد أدنى لكل مصنع 1.000.000      :الطاقة اإلنتاجية     

، على أساس ) ب الجدول أدناهمصانع متاحة حس
ساعة ولمدة ثالثمائة يوم في 24التشغيل على مدار الـ

           .السنة 
تتوفر خامات إنتاج األسمنت مثل األطيان والحجر :    مصادر المواد الخام

الجيري  والبوزالنا والجبس في عدة محافظات مثل 
  .صنعاء والحديدة ومأرب وحضرموت وأبين 

  :رحة   المواقع المقت
  نتائج التحاليل  المناطق المفتوحة

، وادي حرض )مأرب(هيالن والبلق 
، الشقه )تعز(، وادي نخله )حجه(
، وادي نودي، وادي )صعده(

، االشقاق، )المهره(أروف، الفتك 
  ) عمران(صيدح، االحرق، 

CaO: 44.90-55.50 %, 
MgO: 0.10-2.30 % 

  
لة متوفرة ورخيصة ويمكن استقدام خبرات   األيدي العام         :األيدي العاملة
  .من الخارج

   :السوق المستهدف   
  .السوق المحلي و التصدير 

 200قدرت التكلفة االستثمارية للمشروع الواحد بحوالي  : التكلفة االستثمارية  
مليون دوالر  أمريكي ،وبإجمالي المشروعات الستة تصل 

  . مليون دوالر أمريكي 1.200إلى  
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  :ت إقامة المشروعمبررا
يعتبر استهالك مادة االسمنت في أي مجتمع من أهم   

المؤشرات االقتصادية المرتبطة بمستوى تطور الدخل الوطني 
 وبزيادة مؤشر النمو العمراني ومشاريع البنى والقومي، 

  .التحتية واألساسية وغيرها 
بدء إنشائها في ولقد حظيت صناعة األسمنت في اليمن منذ                      

م بدعم الدولة إذ تمكنت من بناء ثالثة مصانع 1973العام 
لالسمنت هي مصنع اسمنت باجل، ومصنع اسمنت عمران، 

وعلى الرغم من أن هذه المصانع تنتج . ومصنع اسمنت البرح
أكبر من طاقاتها التصميمية إال أن إنتاجها ال يلبي حاجة 

تياج عن طريق استيراد السوق المحلية، ويتم تغطية هذا االح
االسمنت من الخارج على الرغم من توفر المواد الخام األولية 

الداخلة في صناعة االسمنت في اليمن بكميات اقتصادية 
 ، ونوعيات جيدة تسمح بإقامة العديد من مصانع االسمنت

وتشير الدراسات أن معدل نمو الطلب على مادة اإلسمنت في 
التالي تتناقص نسبة التغطية المحلية سنوياً وب% 11اليمن يتعدى

للطلب وتزداد نسبة االستيراد مما يعني وجود حاجة متنامية 
  .لهذه السلعة في السوق الداخلية وكذلك في الخارج  

  
  :تجميع السيارات8-2

:   هدف المشروع
  ).الصغير( يهدف المشروع إلى تجميع سيارات الركوب والنقل 

   . سيارة2200ة اإلنتاجية السنوية بحدود تقدر الطاق:الطاقة اإلنتاجية 
   .الحديدة/ عدن : المواقع المقترحة       

  األيدي العاملة متوفرة ورخيصة ويمكن استقدام خبرات من  :األيدي العاملة
  .                                الخارج
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   .تصدير/ محلية        :السوق المستهدفة
 15قدرت التكلفة االستثمارية للمشروع بحوالي     :التكلفة االستثمارية     

  .أمريكي  ر مليون دوال
 تزايد حجم الطلب على السيارات وارتفاع معدالت -    :مبررات إقامة المشروع

  .االستيراد 
 يعتبر المشروع نواة لعدة مشاريع لصناعات تكميلية - 

     .لصناعة السيارات
تكنولوجيا   المشروع يعطي فرصة للتشغيل وتوطين ال-
.  
  . يخفض الكلفة -                           

  
  : إنتاج األجهزة الكهربائية المنزلية8-4

األجهزة المنزلية مثل أفران الطبخ والغساالت إنتاج   :هــــدف المشروع
   .والثالجـــات وغيرها

   قطعة سنويـا25,000ًأفران كهربائية او غازية      :الطاقة اإلنتاجية  
   قطعة سنويـا29,000ً        غساالت كهربائية                         

 قطعة سنويـاً       25,000   ثالجات كهربائية                              
  ) يوم في السنة300 ساعة في اليوم لمدة 24على أساس تشغيل (

  :مصادر المواد الخام
داخل تستورد من الخارج ويتم تشكيلها وتجميعها   

  .المصنــع
  : األيدي العاملــة 

   األيدي العاملة متوفرة ورخيصة ويمكن استقدام خبرات مـن           
  .الخارج
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    :المواقع المقترحة 
  .المكال /الحديدة / عدن 

      :السوق المستهدف
  .السوق المحلي والتصدير

      :التكلفة االستثمارية
   .دوالر أمريكي  مليــون8بحوالـي قدرت التكلفة االستثمارية للمشروع 
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 :و إنتاج حديد التسليح ومنتجات حديدية متنوعة  صهر الحديد8-5

 القيام بعملية  صهر الحديد وتشكيله باستخدام خردة الحديد      :هدف المشروع 
بغرض إنتاج حديد )  المسبوكات المستوردة(   والحديد الخام

  .حديدية األخرى المتنوعة التسليح وعدد من المنتجات ال
  .طن سنوياً) 200,000 -150,000(      :الطاقة اإلنتاجية     
 في بعض في مواقع مختلفةد بكميات جيدة تتوفر خردة الحدي:مصادر المواد الخام 

  .محافظات الجمهورية
األيدي العاملة متوفرة ورخيصة ويمكن استقدام خبرات من :األيدي العاملــة  

  الخارج
  )  .أكثر من مشروع( بلحاف -شبوة/ الحديدة / عدن:وقع المقترح    الم

   والتصدير -السوق المحلية :السوق المستهدف 
  

 مليون 15-12قدرت التكلفة االستثمارية للمشروع بحوالي  :التكلفة االستثمارية 
  .دوالر أمريكي

   -:مبررات إقامة المشروع
تسليح زيادة احتياجات السوق المحلية من حديد ال -

 .والمنتجات الحديدية األخرى

الخردة ، ( االستفادة من الخامات والمواد األولية المتاحة  -
 ) .الخامات الطبيعية 

 :الصودا الكاوية8-6

) هيدرواكسيد الصوديوم( صناعة وإنتاج الصودا الكاوية    :هدف المشروع
كلوريد (والتي تعتمد على خامات الملح الصخري  

امات المتوفرة بكميات كبيرة في وهي الخ). الصوديوم
،  مأرب، شبوة، وحضرموت )الصليف( محافظات الحديـدة 

حيث تصل االحتياطيات المقدرة في األماكن المستكشفة تصل 
  .مليون متر مكعب) 365(إلى 
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                       وتعتبر الصودا الكاوية من المواد الكيماوية األساسية، التي 
صناعات ومنها تخليق العديد من المنتجات تدخل في كثير من ال

كما أنها . العضوية وغير العضوية، كصناعة الورق، الصابون
من عناصر التعادل القلوي في التفاعالت إلنتاج الكلورين 
  .وحـــامض الهيدرو كلوريك وهيبوكلوريت الصوديوم

  %).40تركيز ( صودا كاوية – طن في السنة 7,600    :الطاقة اإلنتاجية 
  . كلور مسال– طن في السنة 1,300                    

  %) 35تركيز ( حمض الهيدروكلوريك – طن في السنة 8,400                  
 يوم في 300 ساعة في اليوم لمدة 24على أساس تشغيل      (
   .)السنة

  
غير األيدي العاملة متوفرة ورخيصة ويمكن استقدام الخبرات      :األيدي العاملة

  .المتوفرة من الخارج
    

   :المواقع المقترحة
محافظة الحديدة ، : يمكن إقامة أكثر من مصنع في كٍل من 

  محافظــــة   
، بلحاف  محافظة شبوة  ،  وذلك بالقرب ) حرض ( حجة                      

  من مناجم الملح    
  .                     الصخري 

  .محلي والتصديرالسوق ال:السوق المستهدف  
 مليون 5قدرت التكلفة االستثمارية للمشروع الواحد بحوالي   :التكلفة االستثمارية

  .دوالر  أمريكي
  :مبررات إقامة المشروع
  . الخامات متوفرة وبكميات كبيرة وجودة كافية للتصنيع-
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 المواد المنتجة لها استخدامات عدة في الصناعات المختلفة -
  سواء في   

 . أو في دول الجوار والخارج عموماً   اليمن

مواقع الملح الصخري ليست بعيده عن الموانئ اليمنية  -
  وبالتالي 

 .    يسهل التصنيع والتصدير

 : استخراج وإنتاج الرخام8-7

إقامة صناعة إستخراج وتقطيع وصقل الرخام والجرانيت من    :هدف المشروع
رة في أحجار الزينة والتي تتوفر خاماتها بكميات كبي

كما يتواجد ) تعز ، حجة ، مأرب ، صنعاء ( محافظات
) صعدة ،البيضاء  الحديدة ، أبين ( الجرانيت في محافظات 

وتوجد أماكن أخرى في اليمن تحتاج إلى مزيداً من المسوح 
حضرموت ، شبوة  ( الجيولوجية لتحديد خام الرخام فيها 

  ) المهرة 
دراسات تؤكد الفائدة ومع توفر االحتياطيات الكبيرة فأن ال

والجدوى لهذه الصناعة مع وجود أمكانية التسويق محلياً 
   )خاصةً  بأسواق دول الخليج العربية ( وخارجياً

  : االحتياطيات المقدرة 
  ).المدروس ( بليون متر مكعب ) 1( الرخام فوق -                       
  ).المدروس ( تر مكعب بليون م) 1.6( الجرانيت -                       

                         يمكن إقامة شركات استخراج وتقطيع وصقل هذه 
  .للسوق    المحلية والتصدير المنتجات

  
األيدي العاملة متوفرة ورخيصة ويمكن استقدام خبرات   :األيدي العاملــة  

  .الغير المتوفرة   من الخارج 
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  لتصديرالسوق المحلي وا :السوق المستهدف 
  

قدرت التكلفــة االستثمارية للمشــــروع الواحد    :التكلفة االستثمارية
  . مليون دوالر أمريكي3.5بحوالي 
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  :صناعة وتجميع الحاسبات اإللكترونية8-8
تهتم الحكومة اليمنية بتوسيع قاعدة تعليم وإستخدام     :هدف المشـروع 

ولوجيا والتطور العملي الحاسبات االلكترونية كوجه عالم التكن
والحياتي ، ولذلك تحرص الحكومة على تشجيع إيجاد 

صناعة وتجميع الحاسبات االلكترونية التي تمثل عنصراً 
  .أساسياً في الحياة اليومية العملية والتعليمية 

  . المتوفرة لدى المستثمر لإلمكانياتيتم تقديرها وفقا    :الطاقة اإلنتاجيـة 
  

غير  ( متوفرة ورخيصة ويمكن استقدام خبرات من الخارج      : ةـ العاملاأليدي
  .)المتوفرة 

 
   .تقدر من قبل المستثمر وفقاً للدراسة المعدة بهذا الشأن    :التكلفة االستثمارية

  
وسيتم  ، صنعاء– الجراف –مدينة تكنولوجيا المعلومات     :  الموقع المقترح

زي في مدينة  رموبإيجارالعمل  توفير هناجر لمكان
 األساسيةتكنولوجيا المعلومات مع توفير كافة الخدمات 

  .والمساعدة

أماكن / المعاهد / الجامعات / المدارس ( السوق المحلية     :السوق المستهدف 
  .والتصدير ) العمل واإلنتاج 
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  :تدوير مخلفات الورق8-9
  

:هدف المشـروع    
  

لى مخلفات الــورق المستخدم مع كميات صناعة بعض أنواع الورق باالعتماد ع
    .محدودة من لب الخشب

  
 ساعة في 24على أساس تشغيل    (   طن في السنة1,500:الطاقة اإلنتاجيـة   

  ) يوم في السنة300اليوم لمدة 
  

    عوادم المطابع والنفايات ويستورتتوفر مخلفات الورق من:مصادر المواد الخام 
  . الخارجلب الخشب والكيماويات من

  
خيصة ويمكن استقـــــدام األيدي العاملة متوفرة ور:األيدي العاملـــة 

  .من الخارج خبرات
  

  الحديدة:  الموقع المقتــرح  
        

  .السوق المحلي    :السوق المستهدف  
  

 االستثمارية للمشروع قدرت التكلفة   :التكلفة االستثمارية 
  .دوالر أمريكي   نمليــــو2.5بحوالي

  
  :صناعة الخزف والسيراميك منطقة حرض8-10
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يهدف المشروع إلى تشجيع  صناعة الخزف والسيراميك         :هدف المشروع
الذي تتوفر خاماتها األساسية متوفرة بكميات كبيرة ونوعيات ذات مواصفات فنية 

  . مناسبة 
  

  : المواد الخام وفقاً لما يلي   داجتتو  :   مصادر المواد الخام
يقدر احتياطي الفلدسبار ) : وادي بوحل(معدن الفلدسبار -  

  في المنطقة
 مليون متر مكعب ويتميز بمواصفات 9     بأكثر من 

  .كيميائية جيدة
يوجد على هيئة عروق ): جبل العطب( معدن الكوارتز-  

 مليون متر 6,5وعدسات     ويقدر االحتياطي بحوالي 
  .مكعب

ر احتياطي الحجر يقد) : فج حرض(   حجر جيري -  
  . مليون متر مكعب31,5الجيري بحوالي 

يقدر احتياطي ) :  دير الطويل–واقر ( أطيان وادي سهام - 
  .الرواسب الطينية الرباعية بماليين األمتار المكعبة

 الطلب الداخلي بيتم تقديرها من قبل المستثمر وحس        :الطاقة اإلنتاجية   
  .أو الخارجي

غير  ( خبراتالمتوفرة و رخيصة ويمكن استقدام       :لة  العام األيــدي
  .من الخارج)المتوفــرة محلياً 

أو ) . كم شمال مدينة الحديدة186تقع على بعد ( حرض -       :الموقع المقترح
  ) . الطوال ( الصناعية المشتركة  ةالمنطق

  .قبل المستثمر      تتوقف على حجم اإلنتاج المستهدف من  :التكلفة االستثمارية
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  :صناعة الخزف والسيراميك منطقة زنجبار8-11
يهدف إلى إيجاد صناعة الخزف والسيراميك والتي تتوفر    :هدف المشروع

خاماتها األساسية بكميات كبيرة ونوعيات ذات مواصفات فنية 
  . مناسبة

   :مصادر المواد الخام
منطقة يصل االحتياطي لخام الفلدسبار في : معدن الفلدسبار -

 مليون طن بينما يصل االحتياطي 2يرامس إلى أكثر من 
 ماليين طن ، وجبال عرقة إلى مليون 4في مودية إلى 

طن ووادي عبدان إلى  مليون طن، بينما يصل في منطقة 
  بماليين -  أم عين– كبت – جبال المصانعة –هرب 

األطنان بينما قدر االحتياطي في وادي الحنك بمئات 
  .ألطناناآلالف من ا

يقدر االحتياطي في منطقة جبل وجاه : الحجر الجيري  -
 مليون متر مكعب و  يقدر احتياطي الحجر الجيري 480

مليون متر 31,5في منطقة أم  صرة بحوالــي 
  . وفي منطقة سرار بماليين األمتار المكعبة.مكعب

يقدر االحتياطي الخام من الرمل السيليكي : رمل سيليكي -
ن  من نوع الحجم الحبيبي بحوالي في منطقـــة حبا

  .  مليون طن9,3
      يتم تقديرها من قبل المستثمر بحسب حجم اإلنتاج :الطاقة اإلنتاجية 

  .المستهدف 
  .متوفرة و رخيصة ويمكن استقدام خبرات من الخارج    :العاملة  األيـدي

ن  مدينة كم م15المنطقة الصناعية أبين  تقع على بعد   :     الموقع المقترح
  زنجبار 

  ) . كم من عدن 30(      باتجاه عدن 
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   :التكلفة االستثمارية
  .تتوقف الكلفة االستثمارية على مستوى اإلنتاج المستهدف 

   : مشروع صناعة األسمدة االزوتية من الغاز الطبيعي8-12
يهدف المشروع إلى تأسيس نواة لصناعة األسمدة الكيماوية     :  هدف المشروع

ستفادة من     وفرة الغاز الطبيعي ولتغطية احتياجات باال
السوق المحلية من األسمدة االزوتية المطلوبة للزراعة 

   . وللتصدير للخارج
  

توفر دراسة الجدوى االقتصادية والدراسات الفنية المحفوظة     : اإلنتاجية الطاقة
  الشركة    لدى 
علومات وبيانات حول المشروع بما في ماليمنية لتكرير النفط                      

  ذلك الطاقة 
  .                      اإلنتاجية 

   
  .المشروع يعتمد على مادة خام محلية وهو الغاز الطبيعي    :امـــالمواد الخ

  
   -:يمكن  إقامة المشروع  في   :قتـرحموقع  المال

حيث يوجد مجمع الغاز الطبيعي بلحاف الصناعية منطقة ال -
  .سال وميناء تصدير الغازالم

 .عدن بالقرب من ميناء عدن المنطقة الصناعية  -

   .المكال بالقرب من ميناء المكال المنطقة الصناعية  -
  

  .يرية  ويتم احتسابها من قبل المستثمر تقد    : التكلفة االستثمارية 
  

من ورخيصة ويمكن استقدام خبرات متوفرة األيدي العاملة    :ةـــالعاملاأليدي 
  .الخارج 
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   :مبررات إقامة المشروع

توفر الغاز الطبيعي بكميات كبيرة واحتياطيات تجارية  -
أألماكن (هائلة في محافظات مآرب ، حضرموت، شبوة 

  ).التي تم اكتشافها حتى اآلن
تستورد اليمن جميع احتياجاتها من األسمدة األزوتية من  -

  الخارج  
ع الرقعة الزراعية اليمن منطقة زراعية بشكل عام ، وتتوس -

بشكل مضطرد ويزيد وفقاً لذلك حجم الطلب على األسمدة 
.  

  .يمكن استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة  -
توفر فرصة للتصدير إلى الخارج وخاصة إلى الدول  -

األفريقية لقرب اليمن منها وللروابط التجارية التقليدية 
   .معها 

  
ن يكون مشروعاً منفصالً قائماً بذاته هذا المشروع يمكن أ    :أخـرىات ـبيان

  ويعتمد على خام   
الغاز الطبيعي ويمكن أن يكون وحدة إنتاجية في مجمع                       

  .صناعي 
  
  :مشروع تحديث وتطوير المصافي القائمة حالياً  8-13
  

وتطوير المصافي القائمة حالياً في  يهدف المشروع إلى تحديث  :هدف المشروع
  ٍ من عدن كل

وصافر بغرض زيادة وتحديث اإلنتاج بما يتناسب والمواصفات                   
  الدولية 
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  .                   المعروفة في سوق المنتجات النفطية 
  :      الطاقة اإلنتاجية 

الطاقة الحالية للمصفاة   المنتجات

  )برميل يومياً (

الطاقة المراد تطويرها 

  )برميل يومياً(

تكرير الخام في مصفاة عدن إلى 

 - ديزل–بنزين (مشتقات بترولية 

   إلخ-مازوت–كيروسين 

  150.000   120.000إلى 100.000

  25.000  10.000  تكرير الخام في مصفاة صافر 

  

   :مبررات إقامة المشروع
 المصافي القائمة وضمان اتحديث وتطوير تكنولوجي -

  .اإلنتاج بمواصفات عالية
 اإلنتاجية القائمة حالياً للمصفاتين وذلك من  زيادة الطاقة -

خالل جذب االستثمارات وتشجعها واالستفادة من مزايا 
 .قانون االستثمار 

تحديث وتطوير مصفاة عدن واالستفادة من موقعها  -
الجغرافي المتميز سواء لتوفير احتياجات السوق الداخلية 
 .ة أو لتصدير منتجات هذه المصافي إلى األسواق الخارجي

تطوير وتحديث مصفاة صافر عن طريق تحسين نوعية  -
  .منتجاتها
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  ) .مآرب( مصفاة صافر / مصفاة عدن   :الموقــــع المقتــــرح  

   .مصفاة عدن /  مليون دوالر أمريكي 500: التقديرية  التكلفة االستثمارية
  .مصفاة صافر /  مليون دوالر 200                               

  شروعين للم توجد دراسات اقتصادية وفنية تفصيلية   :ـــات أخــــرى بيانـ

  :إقامة مصافي جديدة8-14
يهدف المشروع إلى إقامة مصافي حديثه ألغراض التصدير     :دف المشروع  ه

  إلى الخارج     
بحيث تكون المنتجات قادرة على المنافسة في األسواق                          

  يمكن الخارجية و
                      توفير حاجة السوق المحلية من المنتجات إذا تطلب األمر ذلك

.  
  :مبررات إقامة المشروع

يستند هذا االتجاه في تشجيع وإقامة المصافي الجديدة على -
أساس إمكانية توفير النفط الخام أو استيراده من الخارج 

ألغراض السوق لالستفادة من موقع اليمن في إقامة المصافي 
الخارجية وتوفير حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية 

  . ذات المواصفات العالمية العالية بعيداً عن مبدأ االحتكار
  خلق وتشجيع المنافسة بين المستثمرين لضمان تقديم خدمات  -

ومنتجات ذات  نوعية عالية وبتكاليف اقل مع مراعاة شروط 
 .الحفاظ على البيئة

اء األولوية للمصافي من حيث مدها بالنفط الخام  إعط -
 المحلي بحسب إمكانية توفره  على أن ال تعتمد المصفاة في

إقامتها على هذا المصدر وحده لتوفير النفط الخام لعملية 
   .واإلنتاجالتكرير 
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  :الطاقة اإلنتاجية السنوية 
( الطاقة اإلنتاجية التقديرية اليومية   المنتجات

  ) برميل 
تكرير نفط ألغراض 

  التصدير 
100,000  

    
  

شواطئ البحر العربي أو       :المواقــــع المقترحـــــــــــــة
  .البحر األحمر 

  .دوالر أمريكي  مليون 700     :  التقديريةالتكلفة االستثمارية
   .المحلية و التصدير      :السوق المستهدفــــــة

  
  :لينيرالكيــــــل بنزين:8-15
  .    إنتاج المواد األولية المستخدمة في صناعة المنظفات:دف المشـروع      ه

    :مبررات إقامة المشروع
 ة  توفير المواد الخام األولية للصناعات التحويلي-                                

استيرادها من الخارج و التي تكلف  بدالً من للمنظفات
   .ماليين الدوالرات

 ةطور في الصناعات البترولية والبتر وكيميائيمواكبة الت -
باقتناء مثل هذه التكنولوجيا واالعتماد على الذات في 

  .توفير المواد الخام للصناعات المحلية
توفر المواد األولية لهذه الصناعة والتي تنتج في  -

مصافي عدن وبكميات كبيرة وخصوصاً مادة 
 الكيروسين التي قل استخدامها مع وجود الغاز

  . والكهرباء
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 8(  ورديات 3 ألف طن سنويــاً موزعة على 50        :الطاقـة اإلنتاجيـة 
  ) يوم في السنة320 - وردية  / ساعات

مادة الكيروسين والجازولين وهى متوفرة من         :المـواد الخـــام 
  .مصافي عدن 

ك لتوفر المنطقة الحرة بجانب مصافي عدن وذل      :    الموقـع المقتـرح 
  .المواد الخام وكذلك الخدمات والنقل

                 متوفرة محلياً وبأجور مناسبة وكذا بالنسبة للمهندسين         :      الـقـوى العاملـة 
والمتخصصين في مجال الصناعات التكريرية ويمكن 

  .االستعانة  بخبرات أجنبية إذا لزم األمر
   .السوق المحلي والسوق الخارجي        :دفـة السوق المسته

  مليون180تقدر التكلفة إلنشاء هذا المشروع بـ :التقديرية التكلفة االستثمارية
  .دوالر  أمريكي

توجد دراسة  أولية للسوق المحلية والمصانع   :بيانات أخـــــــرى
  .التحويلية 
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  :ناقالت النفط شركة صيانة السفن و-مشروع  خدماتي صناعي:8-16
  

 –تموين ( يهدف المشروع إلى تقديم خدمات متنوعة للسفن  :هدف المشروع   
باالستفادة من الموقع الجغرافي العام لليمن )  إصالح –صيانة 

على ممر خطوط السفن التجارية وناقالت النفط إلى أوروبا 
وأفريقيا وشرق أسيا والشرق األوسط خاصةً ون ميناء عدن كان 

  .ركزاً عريقاً لخدمات السفن وناقالت النفط يمثل م
                     

  :مبررات إقامة المشروع
 موقع اليمن على طريق التجارة وممر السفن وناقالت النفط، -

وكذلك موقع عدن على خليج يطل على المحيط الهندي وبالتالي 
  .على بحر مفتوح ليس  أمامه عوائق 

سفن وناقالت النفط في المنطقة،  هناك حركة تجارية مستمرة لل-
 .وكذلك أساطيل االصطياد في المياه اإلقليمية والدولية

 توجد إمكانية إلقامة األحواض الجافة كون الموقع عبارة عن -
خليج ، وكلفة اإلنشاء اقتصادية مع توفر القاعدة التاريخية لمثل 

 .هذا النشاط في عدن

 لتصنيع السفن التجارية  هناك إمكانية لتوسيع المشروع مستقبالً-
  .الصغيرة وسفن االصطياد

 توجه الدولة والحكومة اليمنية نحو خصخصة خدمات الموانئ -
وخدمات البنية األساسية يفتح المجال إلنشاء شركات صيانة 

السفن وناقالت النفط ويجعل ذلك فرصة متاحة لإلستثمار 
  .المجدي 

  
 وحوضها الجاف ومنشآتها في عدن الموقع المقترح للشركة  :الموقع المقترح 

  .قريباً من ميناء عدن التجاري والميناء الحر 
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  :بيانات أخرى

 يمكن االستثمار في هذا المشروع بشكل مشترك مع الدولة في -
  . إطار أحواض السفن القائمة أو مشروع مستقل 

  
  :صناعة الجير الحي والجير المطفي ومواد بناء معتمدة على الجير 8-17
يهدف المشروع إلى إستغالل المواد الخام المتوفرة واالحتياطيات  : المشروعدفه

في صناعة ) بليون متر مكعب 13.5(الكبيرة  للحجر الجيري 
الجير الحي والجير المطفي ومواد بناء أخرى والتي تستخدم في 

وفي ) تقليل حموضة التربة ( صناعة الصلب وفي الزراعــة 
  صناعة الصودا الكاوية الصناعات الكيماوية مثل 
  :  مثل                       وصناعات أخرى

  .Sand-Lime Bricksالطوب الرملي الجيري -                  
 light weight cellularالبلوك المسامي الخفيف الوزن-                  

concrete block        
زن والعزل الحراري الجيد                     وهذه المواد تمتاز بخفة الو

  ومتانتها جيدة تنافس  
  .                    المنتجات األسمنتية

                    كذلك الجير يستخدم كمادة رابطة في البناء مع الرمل ، وكذلك 
  يتم منه  

  .                    إنتاج كربونات الكالسيوم المستخدمة في صناعة الطالء
  : المشروعمبررات إقامة

 توفر المواد الخام وإمكانية استخدام الغاز الطبيعي كمصدر -
  .الطاقة للحرق

 يدخل الجير الحي في عدة صناعات أخرى مثل الصودا الكاوية -
 .والحديد والصلب
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 يمكن إقامة خطوط إنتاج في مجمع واحد إلنتاج الطوب والبلوك -
 .المصنع من الجير والرمال

  .ة والتصدير إلى األسواق المجاورة تغطية السوق المحلي-
 نظراً لتواجد الخام في كثير من المحافظات، وكذلك الغاز :الموقع المقترح

الطبيعي في مأرب وشبوة وحضرموت، فإن المصنع يمكن إقامته 
بالقرب من أي محجر للحجر الجيري بعيداً عن المخصصة 

  .لمصانع األسمنت
  
  
  : الذهبإستكشاف واستغالل:8-18

الذهب معدن  استكشاف واستغالل يهدف المشروع إلى :  المشـــروع هدف 
من الفرص االستثمارية الجيدة والمتاحة، يعتبر في اليمن 

ب لذها تمعدناتنظراً لوجود مناطق عديدة تحتوي على 
    . تجاريةكميات اقتصاديةب

   :مبررات إقامة المشروع 
الذهب في مناطق عديدة حيث وجود نتائج مشجعة لتواجد  -                    

                                      أمكــن 
 منطقة مفتوحة كفرص إستثمارية متاحـــة 16تحديد عدد  -                    

  .في   مجـال إستكشاف وإستغالل الذهب 
   الجدوى والمردود االقتصادي للمشروع-                 

  .محافظات الجوف وصعده وشبوة     :مصادر المواد الخام   
  :الموقع المقتـــرح 

  )ppm (نتائج الدراسات السابقة  المناطق المفتوحة

األساس صخور في الذهب  Cr Cu Co Auتمعدنات
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، ) وادي فلحان، بحره، خوالن(
 5.3-0.8 151  214  4700   محافظة مأرب

تمعدنات الذهب في الصخور البركانية 
ثين، ورقة، عا( ،) محافظةحجةشهارة(

   الوازعية(،) محافظة ذمـارعتمه
  . )محافظة تعز

0.5-1.2 Au 

 
تعتمد على نوع وحجم وفترة األعمال التي سوف تحتاجها   :   التكلفة االستثمارية

أعمال التنقيب ثم التطوير للوصول إلى مرحلة االستغالل 
.  

  
  : الزنك والرصاصاستغالل واستكشاف8-19
  

ف المشروع إلى إستكشاف وإستغالل معدني الزنك يهد  :   هدف المشروع 
وجودها في والرصاص التي   أثبتت الدراسات االستكشافية 

  .مناطق عديدة وبكميات اقتصادية تجارية 
    حول وجود هذه المعادن  النتائج المشجعة-  :مبررات إقامة المشروع 

  .الجدوى االقتصادية وفوائد االستثمار  توقعات -
  محافظات عمران وصعده وشبوة   :لخــاممصادر المواد ا

  :الموقــــــــع المقتــــرح
  المناطق المفتوحة   نتائج الدراسات السابقة

Ag g/t Pb % Zn % 
 16 3.8 26.4  )عمران(ذيبين 

 0.24 2.09 -  )الجوف(الجبل األحمر 

 12-4.22 3.8-0.23 -  )شبوه( طبق وجبل الجبال 
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رية وسيتم احتسابها عند إعداد دراسة الجدوى الفنية تقدي :التكلفة االستثمارية

  . للمشروعةواالقتصادية      التفصيلي
  :التيتانيوم استكشاف واستغالل الحديد و:8-20

 وتصنيع واستغالل استكشافيهدف المشروع إلى استثمار في   :هدف المشروع
الحديد والتيتانيوم خاصةً وأن البحوث والمسوحات تشير إلى 

م الحديد في عدة مناطق كمحافظات البيضاء ومأرب توفر خا
وصعدة ، ويتالزم خام الحديد في مداخالت قاعدية وفوق قاعدية 

  . .مع التيتانيوم والفانديوم والفسفور 
 وفرة المادة الخام وثبوت نتائج مشجعة لتواجده في -  :مبررات إقامة المشروع 

  مناطق كثيرة 
نمو الطلب  المحلي واإلقليمي والدولي على تلك  -                            

   .المنتجات
   :الموقع المقترح

  نتائج التحاليل  المناطق المفتوحة

أكسيد تيتانيوم،  % 5.3حديد،  % 15.5  مكيراس
3.14 %  P2O5  ،0.02 % V2O5  

 0.008-0.1حديد،  % 62.24 إلى 26.60  صباح
  البيضاء  . كبريت% 

  الشعب
، SiO2 % 9.72حديد، % 51.44 

 0.006-0.19 كبريت، 0.012-0.056%
  .فسفور% 

  صعده  صعده
كرومايت، % 10–1ماجنتايت، % 50–5
كلورايت، % 70–40ليمونايت، % 7–2

10–20 %  
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  .محافظات البيضاء ،صعدة ، ومآرب  :مصادر المواد الخام  
رية وسيتم احتسابها عند إعداد دراسة الجدوى تقدي    : التكلفة االستثماريــــة

  .الفنية واالقتصادية التفصيلية للمشروع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منجنيز % 11حديد و  % 34   المصنعة
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  :الفرص االستثمارية في المنتجعات السياحية - 9
ي في شاطئ جبل السر وجزيرة  مشروع قرية ومنتجع سياح9-1

  )اللحية( المرك
 : هدف المشروع  •

م السياحي وخدمات وتسهيالت السياحة توفير خدمات اإليواء واإلطعا
 لها ةالبحرية والغوص التي يحتاجها رواد الشاطئ والجزيرة والجزر المقابل

  .في أرخبيل اللحية

  : الموقع  •
 في المرك وجزير سرال جبل شاطئ 

  اللحية
 .الحديدة محافظة    

   على اللحيه مدينة تقع  
  100 بعد على األحمر البحر ساحل  
  . الحديده مدينة من مالالش الى كم 

   كم 6 بمسافه عنها وتبعد اللحيه مدينة جنوب غرب تقع : الُمرك جزيرة   -
  ):مزايا وأهمية الموقع سياحياً( خصائص الموقع 

  -:جبل السر
من شواطئ مدينة اللحية ويوفر مكاناً مناسباً إلقامة الماني الرئيسية لإليواء  

  . دفة في المشروعواألطعام والخدمات األخرى المسته
تتميز شواطئ اللحية بتواجد  الشعاب المرجانيه واألحياء البحريه المختلفه  - 

التي ) المنجروف (كماتحاط شواطئ اللحية بغابات كثيفة من أشجار الشورى 
تتشكل طبيعياً في قنوات وأخوار طويلة تؤهله لمنتزهات بحرية وممارسة 

  . الرياضات المائيه المختلفة
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ية الموقع ألقامة منشأت سياحيه مختلفه ومنها مركز خاص بالغوص صالح -
جزيرة ((لتوفير الخدمات السياحيه للجزر السياحيه المقابله له  وكمركز متقدم 

   عقبان الكبير- كتامه -المرك 
   )) تكفاش–بوارد  -
 أهمية مدينة اللحيه كميناء هام لتصدير البن اليمني تاريخياً ومما يدل على ذلك -

وجود المعالم التاريخيه المتبقيه حتى اآلن من قصور ومنازل وقالع قديمه تتميز 
بفن معماري فريد ، باألضافه إلى أشتهارها بالصناعات التقليدية المختلفة ، 

وصناعة قوارب الصيد ، وهي بهذا تشكل نسيجا متكامال من المنتج السياحي 
  . )البحرية(ستجمامية المتنوع الذي يشتمل على السياحه الثقافية واأل

  -:جزيرة ا المرك
  . توفيرها لخدمات تكميليه للمشروع المحدد في شاطى جبل السر -

قربها من شاطئ جبْل اللحية ، وقربها ايضاََ من عدد من مواقع الغوص الغنية   -
  .  من جزر األرخبيل وغيرها من جزيرتي كتمان وبوارد

 في إطارها وكمركز إستراحة وتنزه لمحترفي إعتبارها نواة لتنمية الجزر الواقعه -
  .  سياحه الغوص والرياضات المائيةالمختلفة في نطاق األرخبيل

تميزها بأنها محميه من الرياح لوجود أشجار المانجروف في الخلجان الصغيره   -
يكون هواءها عليالََ وتكسوها الرواسب الكلسيه المتدرج حجمها من  حولها ولذلك 
  . شنناعم الى خ

توفر انواع عدة من الشعب  - 
 - 5المرجانيه في أعماق حوافها من 

 متر ، وعلى وجه الخصوص في 15
الجزء الجنوبي منها ، كما تتميز 

) المانجروف( بتوفر أشجار الشورى 
في وسطها وبها أثار مقبره مما يدل 

  على أنها كانت مسكونه في وقت من األوقات نتيجة قربها من الساحل اليمني
  -  :مكونات المشروع
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    على شاطئ جبل السر–أ 
  مختلف األحجام والمكونات((شاليه ) 40(عدد  -

   والمرافق الخدميه والتجاريه والرياضيه
  )التنس ، الجولف ،الطائرة ( والترفيهيه مثل العاب 

  .الخ.... مركز تجاري - وحديقة عامة 
  مركز لخدمات الغوص والذي يجب أن يشتمل  -

  ئل ومعدات الغوص وغيرها من الرياضات  على وسا
  البحريه المناسبه فوق وتحت الماء باألضافه إلى

  .  وحدة تدريب للغوص ووحدة إنقاذ
  :  جزيرة المركعلى-ب 
   شخص  مع مرافق ترفيهية100مخيم يتسع لـ  -

   أخرى ومنها الخدمات السياحية والبحرية والغوص
  .   و مرسى للقوارب

-  
  

  
  
  
  .- ةنيه األساسيخدمات الب 

  :الطرق  -
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عن طريق يتفرع من الطريق األسفلتي العام الذي ) اللحيه ( يمكن الوصول إلى 
وهو طريق )) المعرص((يربط الحديده بالمملكه العربيه السعوديه قبالة تقاطع 

 كم ، ويجرى حاليا تنفيذ طريق 25وطوله حوالي ) الزهره (مسفلت حتى منطقة 
   ماال وحتى حوف في المهره شرقاًإستراتيجي من ميدي ش

  :الكهرباء والمياه  -
 يتم توفير الكهرباء بواسطة مولدات خاصه ، أما المياه فيتم توفيرها من آبار 

  . جوفيه في المحيط الغربي من المدينه
  : اإلتصاالت -

 بشبكة األتصاالت العامة باإلضافة الى خدمات الهاتف اللحية ترتبط منطقة
   المحمول

( GSM &  CDMA )  العاملة في اليمن .  
  -:المناخ ودرجة الحرارة -
ن متوسطات الحرارة العظمي والصغري تكاد تكون أ التالييتضح من الشكل  

 ارتفاع المتوسط الشهري لدرجات الحرارة صيفا معمتقاربة علي مدار العام، 
بية في  االرتفاع النسبي للرطوبة النس)11-2(كما يوضح الشكل رقم . وشتاءا

  .أشهر الصيف عن باقي أشهر العام

  
   :العمالة

يشكل السكان في مدينة اللحية  والقرى والتجمعات السكانية في المنطقة المحيطه 
مصدرا للعماله الالزمه للمشروع في مرحلتي المشروع االنشائية والتشغيلية مع 

   . إمكانية إستقدام عماله ذات تخصصات معينه من الخارج
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  : االستثماريةالتكلفة •
بدون تكلفة رأس المال ( مليون دوالر أمريكي حسب التقديرات األولية 7حوالي 
  .(العامل

   : الدراسات والتصاميم المتوفرة
  .الدراسات الموقعية والمعايير التخطيطيه والمعمارية- 1
المخطط العام ألستعماالت األرض في ضوء المكونات المقترحة والتوسعات  -2 

  . القريب او على المدى البعيدعلى المدى 
   . المخططات العامة لشبكات وأنظمة الخدمات االساسية العامة في المشروع-3 
  .)  مقاطع–واجهات ( التصاميم المعمارية - 4
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   مشروع قرية ومنتجع سياحي في رأس الكثيب محافظة الحديدة-9-2

 : هدف المشروع 

طعام توفير خدمات اإليواء واإل
السياحي وخدمات وتسهيالت 

السياحة البحرية والغوص التي 
 .يحتاجها رواد الشاطئ 

  :الموقع  •
   يقع الذي البحري الكثيب رأس لسان 

 مدينة من الشمالي الغربي الجزء على
 المنشآت بمحاذاة ويبدأ ، الحديدة
 ثم الُحَدْيَدة مدينة لكورنيش الجديدة
    .كيلومترات7مسافة شماالً يتجه

  :المكونات  •
، ) شاليه 50( شاليهات وعددها - ) وحدة50(وحدات إسكان سياحي وعددها  -

 .قارباً، ومبنى اإلدارة واالستقبال) 15(سعة  ومرسى للقوارب

+ مطعم +  سكن العمال والموظفين -
) 100(للوجبات الخفيفة سعة  كافتيريا
 .كرسي

مرافق الخدمات التجارية  -
المناسبة، ومرافق  واالتصاالت العامة

  .الغسيل، والمخازن المركزية

صالة متعددة األغراض لأللعاب  -
 .تمارس داخل الصاالت الرياضية التي

+ ملعب أطفال + رياضي  ملعب+ مسبحان أحدهما للرجال واآلخر للنساء   -
 .حديقة
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 .والطرق والممرات الداخلية مرافق الخدمات الطبية األولية، ومواقف للسيارات  -

الكهربائية للمشروع، ونظام  نظام تغذية الموقع بالمياه العذبة، ونظام الطاقة  -
 .للصرف الصحي

 .للمسابح والحدائق نظام اإلطفاء ومكافحة الحريق، ونظام توفير المياه  -
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 ):مزايا وأهمية الموقع سياحياً( خصائص الموقع  •

سياحية والفندقية التي تلبي والمنشآت ال االستراحات إلقامة رائعاً مكاناً يعتبر
إلى  واإلقليمية، إضافة العائالت والرواد للشاطئ من السياحة المحلية حاجات

 والتجمعات السكانية انتشار عدد من المدن والقرى توفر ظهير سكاني يتمثل في

 .بالقرب من مدينة الُحَدْيَدة

 - :البنية األساسية  •

مدينة الحديدة رابع مدن الجمهورية يرتبط الموقع بخدمات البينة  األساسية ل
  .ومينائها الرئيسي وبها مطاردولي

 :العمالة-.

 يشكل السكان في مدينة الحديدة والقرى والتجمعات السكانية في المنطقة 
المحيطه مصدرا للعماله الالزمه للمشروع في مرحلتي المشروع االنشائية 

  . معينه من الخارج والتشغيلية مع إمكانية إستقدام عماله ذات تخصصات 
 
 : التكلفة االستثمارية والتقديرية  •

  .) بدون تكلفة رأس المال العامل ( مليون دوالر 7حوالي 
   : الدراسات والتصاميم المتوفرة •

  .الدراسات الموقعية والمعايير التخطيطيه والمعمارية- 1
ات المخطط العام ألستعماالت األرض في ضوء المكونات المقترحة والتوسع -2 

  . على المدى القريب او على المدى البعيد
   . المخططات العامة لشبكات وأنظمة الخدمات االساسية العامة في المشروع-3 

  ). مقاطع–واجهات ( التصاميم المعمارية - 4
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  :مشروع قرية ومنتجع سياحي في شاطئ الدريهمي -9-3

 :هدف المشروع 

ي وخدمات وتسهيالت السياحة توفير خدمات اإليواء واإلطعام السياح 
 .البحرية والغوص التي يحتاجها رواد الشاطئ 

 :الموقع  •

 ويبعد عنها الحديدة مدينة من الجنوب إلى يقع والذي الدريهمي  شاطئ
  كم15حوالي 
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  مشروع مجمع إسكان وقرية سياحيةفي شاطئ أبو زهر الخوخة-9-4
  :هدف المشروع  •

يواء واإلطعام السياحي وخدمات وتسهيالت السياحة البحرية  توفير خدمات اإل
 .والغوص التي يحتاجها رواد الشاطئ

 :الموقع  •

  . شاطئ أبوزهر الخوخة 

  
  

  :المكونات 
  قابلة للتوسع مستقبالً(غرفة ) 80(سعة نجوم  4فندق رئيسي بمستوى 

  بعدد يتناسب مع سعة الموقع) شاليهات مستقلة (وحدات 
  ). مطاعم 3-2(ة مطاعم متخصص

  نادي للخدمات الرياضية والغوص وممارسة الهوايات المختلفة فوق وتحت الماء
  مرافق الخدمات التجارية واالتصاالت العامة

  ):مزايا وأهمية الموقع سياحياً( خصائص الموقع 
والمنشآت  شاطئ تكسوه الرمال البيضاء ، ويعتبر مكاناً رائعاً إلقامة االستراحات

موقع انطالق إلى جزر أرخبيل   والفندقية ومراكز الغوص،ويصلحالسياحية
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أفضل المواقع للغوص  إضافة إلى توفر ظهير سكاني  حنيش التى تتوفر فيها_ُزقر
 مديرية الخوخة في انتشار عدد من القرى والتجمعات السكانية في محيط يتمثل

 

 
 - :البنية األساسية  •

العام الرئيسي الذي يربط   من خالل الطريق يمكن الوصول الى الموقع:الطرق  - 
 عبر  أو كم28عبر طريق مسفلت طوله ) الخوخه  - حيس( الحديده بتعز مفرق 

  . تنفيذه حالياََتمالساحلي الدولي الذي  الطريق
  : الميناء -
 جاري العمل كم من الموقع2بألضافة إلى الميناءالقديم بالخوخة الواقع على بعد 

كيلو 10 يبعد عن الموقع حوالي ) أمتار8( بعمق  الحيمةديد في في إقامة ميناء ج
  .متوسطة الحجم  يمكنه استقبال اليخوت والسفن السياحيةمترشماالًو
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  :المطار - 

مطاران إلى الموقع، ويقع مطار   أقربان يعتبر مطار تعز ومطار الحديدة الدولي
 ع مطار الحديدة الدولي، ويق) كم147(الخوخة على مسافة  تعز الدولي شرق مدينة

وتقل علي الطريق الساحلي الجديد الى  ) كم164(شمال مدينة الخوخة على مسافة 
 .كم)110(

مولدات خاصه أما المياه فيتم  يتم توفير الكهرباء عن طريق : الكهرباء والمياه - 
  . وجوفيه في المنطقه المحيطه توفيرها من آبار سطحيه

- cdmaأو .(GSM)  الخطوط الثابتة أو الفضائيةتوفرة سواًء م: اإلتصاالت -
  :العمالة

يشكل السكان في مدينة الخوخة والقرى والتجمعات السكانية في المنطقة 
المحيطه مصدرا للعماله الالزمه للمشروع في مرحلتي المشروع االنشائية 

 . والتشغيلية مع إمكانية إستقدام عماله ذات تخصصات معينه من الخارج 

  :ة االستثمارية والتقديرية التكلف
  ) .بدون تكلفة رأس المال العامل (  مليون دوالر أمريكي 11 حوالي 

  : الدراسات والتصاميم المتوفرة

  .الدراسات الموقعية والمعايير التخطيطيه والمعمارية-1
المخطط العام ألستعماالت األرض في ضوء المكونات المقترحة والتوسعات  -2 

  . على المدى القريب او على المدى البعيد
   . المخططات العامة لشبكات وأنظمة الخدمات االساسية العامة في المشروع-3 
  ). مقاطع–واجهات ( التصاميم المعمارية -4 
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  :في شاطئ وادي الملك محافظة تعزمشروع مجمع إسكان وقرية سياحية -5-9
  

  : هدف المشروع 
توفير خدمات اإليواء واإلطعام السياحي وخدمات وتسهيالت السياحة البحرية 

 .والغوص التي يحتاجها رواد الشاطئ

 :الموقع 

مدينة (  منالشمال يقع إلى ز ومحافظة تعمديرية المخاء شاطئ وادي الملك  
   كيلو مترا 15 بمسافة )المخاء

  
  :المكونات 

وحدات إسكان  - 
سياحي وعددها 

   ) وحدة50(
شاليهات وعددها -
، ) شاليه 40( 
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 .قارباً، ومبنى اإلدارة واالستقبال) 15(سعة  ومرسى للقوارب

) 100(للوجبات الخفيفة سعة  كافتيريا+ مطعم +  سكن العمال والموظفين -
 .كرسي

المناسبة، ومرافق الغسيل،  مرافق الخدمات التجارية واالتصاالت العامة -
  .والمخازن المركزية

صالة متعددة األغراض  -
 لأللعاب الرياضية التي

 .تمارس داخل الصاالت

مسبحان أحدهما للرجال  -
 ملعب+ واآلخر للنساء  

+ ملعب أطفال + رياضي 
 .حديقة

مرافق الخدمات الطبية   -
 األولية، ومواقف للسيارات

 .والطرق والممرات الداخلية

الكهربائية للمشروع، ونظام  نظام تغذية الموقع بالمياه العذبة، ونظام الطاقة  -
 .للصرف الصحي

 .للمسابح والحدائق نظام اإلطفاء ومكافحة الحريق، ونظام توفير المياه  -
 

  ):مزايا وأهمية الموقع سياحياً( خصائص الموقع 
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ال لقربها من غابات النخيل مالها بيضاء ناعمة نظيفة وتزداد جمارشواطئ جميلة 
ميازيب اليمن  أحد) رسيان ( ولوقوع الملك عند مصب وادي  في الزهاري

الشعب المرجانية  غطي أشجار النخيل مياه هذه الشواطئ وتتوفر فيها تالكبرى
السياحية  أهميتها من خالل وقوعها بالقرب من الجزر وتزداد.والحشائش البحرية

 بيت (البن القديمة التي تهبط من الجبال إلى تجارةوهي محطات هامة على طريق 
  ) الفازة ( و) زبيد (  و) الفقيه
  .)الخاء( تى حالزهاري والملك  وعبر موشج) الخوخة ( و
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 :البنية األساسية  •

 -:الطرق

الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة  يمكن الوصول إلى هذه الشواطئ عبر
الشواطئ   كيلومترا ومن ثم إلى هذه39 ه  طولويبلغ) المخاء  ( بتعز من مفرق

المخاء (على الطريق الساحلي عبر مدينة   كيلو مترا15باالتجاه شماالً لمسافة 
  باتجاه )الخوخة( يمكن الوصول إليها عبر الطريق الساحلي من كما) . 

  كيلومتراأيضا35ًالجنوب لمسافة 
  : الميناء -

 يمكنه استقبال اليخوت كيلو مترو15لي المخاء الذي يبعد عن الموقع حوا  ميناء 
 .متوسطة الحجم والسفن السياحية

  :المطار - 
من شرق ال الواقع إلي لى الموقع، ب المطارات إ أقرالدولي يعتبر مطار تعز 

  ) كم100( على مسافة المخاء مدينة
  : الكهرباء والمياه  -

توفيرها من آبار مولدات خاصه أما المياه فيتم  يتم توفير الكهرباء عن طريق
  وجوفيه في المنطقه المحيطه سطحيه

   .cdmaأو .(GSM) توفرة الفضائيةم: اإلتصاالت  -   
 : العمالة-    

يشكل السكان في مدينتي تعزوالمخاء والقرى والتجمعات السكانية في المنطقة 
المحيطه مصدرا للعماله الالزمه للمشروع في مرحلتي المشروع االنشائية 

  . ية مع إمكانية إستقدام عماله ذات تخصصات معينه من الخارجوالتشغيل

 :التكلفة االستثمارية والتقديرية  •

  ).بدون تكلفة رأس المال العامل (  مليون دوالر 9حوالي 
  : الدراسات والتصاميم المتوفرة

  .الدراسات الموقعية والمعايير التخطيطيه والمعمارية- 1
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ألرض في ضوء المكونات المقترحة والتوسعات المخطط العام ألستعماالت ا -2 
  . على المدى القريب او على المدى البعيد

   . المخططات العامة لشبكات وأنظمة الخدمات االساسية العامة في المشروع-3 
( التصاميم المعمارية - 4

   مقاطع–واجهات 
  :المكونات -
 

وحدات إسكان سياحي وعددها  - 
   وحدة50
  ،)) شاليه40(شاليهات وعددها ،
) 15(سعة  مرسى للقوارب -

  قارباً،
  .مبنى اإلدارة واالستقبال - 

) 100(المطعم وكافتيريا سعة   - 
الغسيل، والخدمات  كرسي، ومرافق

 .الطبية واإلسعافات األولية

سكن العمال والموظفين، ومحل - 
تغيير العملة، ومحالت التحف 

  .والهدايا التقليدية، ومركز اتصاالت

مسبحان احدهما للرجال واألخر - 
 .للخدمات واأللعاب الرياضية البحريةي ناد-للنساء  

 .للسيارات والطرق والممرات الداخلية مواقف+ ملعب رياضي مفتوح + حديقة - 

الكهربائية للمشروع، ونظام  نظام التغذية بالمياه العذبة، ونظام توفير الطاقة - 
  .للصرف الصحي

  .للمسابح والمالعب كافحة الحريق، ونظام توفير المياهنظام اإلطفاء وم - 
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   ):مزايا وأهمية الموقع سياحياً( خصائص الموقع  •
 تلبي التي والفندقية السياحية والمنشآت االستراحات إلقامة رائعاً مكاناً يعتبر

 توفر إلى إضافة واإلقليمية، المحلية السياحة من للشاطئ والرواد العائالت حاجات
 محيط في السكانية والتجمعات القرى من عدد انتشار في يتمثل سكاني ظهير
 .نسمة () حوالي سكانها عدد يبلغ والتي الدريهمي، مديرية

 :البنية األساسية 

 الساحلي قيالطر عبر البر طريق عن منظرال قرية جنوب إلى الوصول  يمكن- 
لى الموقع الواقع على ثم إ) كيلومتراً 12 (وطوله منظرال قرية جنوب ) الجديدة(

  .كم من قرية المنظر3بعد حوالي 
منظر عن طريق البحر عبر ميناء الحديدة الوكذلك يمكن الوصول إلى جنوب قرية 

، ) كيلومترا12ً(منظر مسافة الوالذي يقع إلى الشمال من شاطئ جنوب قرية 
  .ويمكنه استقبال اليخوت والسفن السياحية الكبيرة ومتوسطة الحجم

 الوصول عن طريق الجو، وذلك عبر مطار الحديدة الدولي والذي يقع إلى ويمكن
  ). كيلومترا6َ(مسافة بمنظر الالشمال من شاطئ جنوب قرية 

  -:اإلتصاالت 
 بشبكة األتصاالت العامة باإلضافة الى خدمات الهاتف المشروع ترتبط منطقة

   المحمول
( GSM &  CDMA )  العاملة في اليمن .  

 :العمالة-

 يشكل السكان في مدينة الحديدة والقرى والتجمعات السكانية في المنطقة 
المحيطه مصدرا للعماله الالزمه للمشروع في مرحلتي المشروع االنشائية 

 . والتشغيلية مع إمكانية إستقدام عماله ذات تخصصات معينه من الخارج 

 :التكلفة االستثمارية التقديرية  •

  .) دون تكلفة رأس المال العاملب( مليون دوالر أمريكي 9.5
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  :قامة منتجعات للسياحة العالجيةا) فرص(مشاريع-10

 المعدنية الحارة والكبريتية تم مسحها ه موقعاً من المنابع الطبيعية للميا96من بين 
تحديد واختيار عشرة مواقع منها   محافظة من محافظات الجمهورية، تم19في 

سياحة العالجية إستناداً إلى معايير اإلختيار وتطوير ال ذات أآلولوية لتنمية
 للمواقع ومؤشرات الدراسات ة المتميزةوالمفاضلة من حيث المقومات الطبيعي

لنوعية مصادرها من المياه المعدنية الحارة والكبريتية ة  اإليجابية األوليةالعلمي
غاللها كفرص  إقتصادياً وإجتماعياً الستةوفوائدها العالجية وتوفر الظروف المالئم

) المواقع ( وتنتشر هذه المشاريع . استثماريه متاحه في مجال السياحة العالجيه 
  :في ثمان محافظات على النحو التالي

  

  
  
  : محافظة حضرموت- 1

     يوجد في محافظة حضرموت عدد من مواقع السياحة العالجيه كموارد 
ي الذي أنجزته الهيئة العامة طبيعيه غير مستغله ، ومن خالل أعمال المسح الميدان
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للتنمية السياحيه تم إختيار ثالثه مواقع ذات أولويه لتقديمها كفرص استثماريه في 
مجال السياحة العالجيه نظراً لما تتمتع به هذه المواقع من مقومات طبيعيه متكامله 

  :وأهمية عالجيه وهي كما يلي 
  

  "الحامي "  موقع الروضه : أ و الً 
كما يبعد عن "  كم   15"  ديرية الشحر ويبعد عن مركزها بمسافه  يقع في م-

 متر فقط ويتحدد موقعة على خطوط الطول 400الخط اإلسفلتي الرئيسي 
  :والعرض بين 

  48   ،    848      الى    48    ،    800خط طول                        
 49   ،    910        الى  49    ،    885خط عرض                   

 :مساحة الموقعال

 متر مربع مسقطه في إطار المخطط العام والزالت أرض 8300            
بيضاء مخصصه إلقامة مصحة عالج طبيعي بالمياه المعدنيه العالجيه الحاره 

   .وفقاً لمعايير علميه حديثه
 "خاصــــه "    :نوع ملكية أرض الموقع  •

 متر عن مستوى سطح البحر 115  :المنسوب في الموقع  •

 :طبيعة الموقع ومحيطه 

عباره عن أرض بيضاء تتدفق منها مياه معدنية حارة طبيعياً محاطة          
بأشجار النخيل وغطاء كثيف من األشجار الحرجيه الخضراء يمكن توسيع 

  .مساحة الموقع على حساب الغطاء األخضر من االشجار
والصرف  ا ما عدى خدمات المجاريمتوفره جميعه :الخدمات األساسيه •

 .الصحي

 :نتائج الدراسات العلميه المنفذه في الموقع 

أوضحت نتائج الدراسات العلمية األهمية الكبيرة للمياه المعدنية العالجية  −
ومن حيث تركيب عناصر " الحامـــي  " الحارة في موقع الروضه 
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ب عاليه وهذا ما المياه فإنها تفوق غيرها في بقية المواقع االخرى بنس
 .يعكس أهمية فوائدها العالجية

 :الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه والميكروبيولوجيه للمياه الحارة في الموقع

   لتر في الثانية7.5=       كمية المياه الحارة المتدفقة من ينبوع الموقع - 

 جة مئويه  در60 درجة حرارة المياه                                      - 

   6.4 المؤشرات الهيدروجيني                                       - 

                                                    حمضي تفاعل المياه-     
نتائج التحليل ألمخبري التي تم إنجازها من قبل الخبراء التشيك لتركيب 

  رة لموقع الروضةالعناصر الكيميائية أكدت ان المياه الحا
  -:ذات مواصفات عالميه وفقاً لوصفه كارلو فيفاري كما يلي" الحامي  " 
   جرام في اللتر3.460=  نسبة المعادن العامة في المياه  −
 سلفات الكبريت وعنصري دالمياه جوفيه حارة تحتوي على كالوري −

 الكالسيوم والصوديوم ومعدن الفلور وكذلك حامض الميتابور واليود 

 .والبرومين" االيودين "                

  
  .من الناحية الصحية ال توجد أي مؤشرات تدل على تلوث المياه

  :موقع الصيـق: ثانياً 
   كم فقط 2يقع في مديرية الديس الشرقية ويبعد عن مركزها  −
 

  
  

 
  
  
 

 :إحداثيات الموقع  −

  55   ،    592      الى 55    ،    558  خط طول                        
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  59  ،    724      الى  59    ،    732  خط عرض                      
  : مساحة الموقع

 متر مربع مسقطه في إطار المخطط العام ومخصصه إلقامة مركز 4900
  .عالج طبيعي بمعايير علميه حديثه 

 "خاصة    "  - ملكية أرض الموقع  −

  سطح البحر متر عن مستوى135  - المنسوب في الموقع  −

 :طبيعة الموقع ومحيطه 

عباره عن أرض مخططه بيضاء ويتوسط الموقع قناة ري عميقة           
مرصوفة باألحجار الغرض منها نقل المياه المعدنية العالجية الحارة الى 

مسافات متباعدة لري المزارع واألشجار ويحيط بالموقع أشجار النخيل بكثافة 
  . الموقع قرية من شاطئ شرمهومما يزيد من أهمية محيط

  :الدراسات العلميه المنفذه في الموقع
 تمت دراسة علميه من قبل الخبراء التشيك لتحليل مركبات العناصر        

  .الكيميائية وأكدت إيجابيه استخدام المياه المعدنية الحارة في العالج الطبيعي
  :لمياهالخصائص الفيزيائيه والكيميائيه والميكربيولوجيه ل  

   لتر في الثانيه4كمية المياه الحارة المتدفقه من ا لينبوع          *   
       درجة 46درجة حرارة المياه                                 *   
   6.6المؤشر الهيدروجيني                              *   
  حمضي:                                      تفاعل المياه*   

  .   من الناحية الصحيه ال توجد  أي مؤشرات تدل على تلوث الماء-
   :األساسيةالخدمات 

  . جميعها ما عدى خدمات المجاري والصرف الصحيةمتوفر            
  :موقع صويبـــر:  ثالثاً

كم ويمكن الوصول 11 يقع في مديرية الديس الشرقيه ويبعد عن مركزها بمسافة 
فلتي تم ربطها بالموقع نظراً ألهميته وشهرته في أوساط اليه عبر طريق إس

المياه في هذا  السكان المحليين والقاصدين إليه من محافظات كثيرة بالرغم من ان
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الموقع باردة ولكنها متميزة بعناصر معدنية عالجيه نادرة أكسبتها شهره لدى 
 القاصدين إليه بإعداد كبيره تفوق غيرها بكثير

  
 
 
 
 
 

  :ات الموقعإحداثي
  54  ،    418      الى 54    ،    344 خط طول                        
  57      ،722      الى  57    ،    700 خط عرض                      
  م7000    :مساحة الموقع 

  "عامــــه "    :ملكية أرض الموقع 
   متر عن مستوى سطح البحر83  :المنسوب في الموقع

  :ة الموقع ومحيطهطبيع* 
عبارة عن منخفض تحيطه التالل من جميع الجهات ويوجد فيه ينبوع مياه         

 درجة 36طبيعي للمياه المعدنية العالجية الباردة التي تبلغ درجة حرارتها 
وبجانب ينبوع الماء توجد منشآت سكنيه عاديه شبه مجانية يبيت فيها القاصدين 

ي بواسطة الشرب بدرجة أساسيه وكذلك االستحمام للموقع لغرض العالج الطبيع
وكال الحالتين تتم بطريقة تقليدية وعشوائية وبالنسبة لمحيط الموقع فهو عبارة عن 

أراضي زراعيه محاطة بأشجار النخيل الكثيفة التي تخلق جواً من الراحة 
 عن كل واالطمئنان لدى القاصدين نظراً لحالة الهدوء  والسكينة في الموقع البعيد

  .مصادر الضجيج
   :ةالخدمات األساسي

ة ساسياال        باإلضافه الى خط الطريق اإلسفلتي توجد بعض الخدمات 
  .ةالمحدود

  : الخصائص الفيزيائيه للمياه
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    درجه36  درجة حرارة المياه      -  
  6.8  المؤشر الهيدروجيني   -  

  حمضي      :تفاعل المياه
  : نوعية المياه 

  ".الفلور" ي على هيدرو كربونات الكبريت وصوديوم الكالسيوم والمعدن تحتو 
  :نتيجة التحليل المخبري لعينة المياه 

            وفقاً للدراسة العلمية المنفذة من قبل الخبراء التشيك فإن التركيب 
الكيميائي لعناصر مياه ينبوع صويبر تتميز عن غيرها من المواقع األخرى 

عالجية وتشكل مع المواقع المختارة مجموعة متكاملة لالستشفاء بفوائدها ال
  .الطبيعي حسب القواعد العلمية العصرية

  
  :محافظة صنعاء _ 2

موقع آبار جارف وادي أعشار للمياة المعدنية العالجيةألحارة يعد من المواقع 
نادرة الهامة والواعدة في مجال السياحة العالجية ويتميزبمقومات طبيعية ومناخية 

  ولذلك يعتبر فرصة إستثماريةسياحية عالجية ذات آولوية
  :معلومات رئيسية عن موقع وادي جارف في مديرية بالد الروس

يقع في وادي جارف مديرية بالد الروس الى الجنوب من العاصمة صنعاء ويبعد 
كم فقط ويمكن الوصول إلية بسهوله عبر الطريق اإلسفلتي المؤدية 45عنها مسافة 

   .لى مكان الموقع في جارف وادي أعشارا
  

  
  
  
 

 
   متر مربع قا بلة للتوسعات المستقبلية300 000     :مساحة الموقع
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  )خاصة( :نوع ملكية أرض الموقع
  

الخصا ئص الفيزيا ئية والكيميائية والميكربيولوجية للمياة العالجية الحارة في 
  :الموقع

 والبئر 1ة العالجية الحارة وهما البئررقم يوجد في الموقع مصدر ين للمياة المعدني
 تقع االولى في الضفة اليمنى لوادي أعشار والثانية في الضفة اليسرى 2رقم

 متر فقط ولكن خصا ئص تركيب المياه في كل منها 500والمسافة بينهما حوالي
تختلف عن االخرى إختالف تاما من حيث التركيب الفيزيائي والكيميائي لعناصر 

 المعدنية العالجية مما يزيد من أهمية إستغالل الموقع إقتصاديا بآعتبارة المياة
فرصة إستثمارية محققة في مجا ل السيا حة والعالج الطبيعي ومن خالل التعاون 

والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ووزارة الصحة العامة و السكان تم 
ناصر مياة الموقع وكانت نتائجها إيجابية إنجاز الد راسة العلمية لتحليل مركبات ع

من حيث فوائدها العالجية،ووضع المخطط التصميمي األولي للمشروع المطروح 
  .كفرصة إستثمارية بالتعاون مع مالك األرض كشريك محلي

  
  : الموقع في مجال السياحة العالجيةاستغاللأهم مقومات 

زارع الجوافة والمانجو  الطبيعة الخالبة في محيط الموقع نظرا لوجود م-
  .والباباي

 متر فقط 1530 المناخ المالئم والمعتدل على مدار العام نظرا الرتفاع الموقع-
  .عن سطح    البحر

 قربة من المناطق الباردة شتاء وبالذات الظهير السكاني الكبير في آمانة -
  .العاصمة

  . توفر المياة المعدنية العالجية ا لحارة بكميات كبيرة-
  
   محافظة ذمار- 3
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  :حمام علي آنس 

 لالستثمار في مجال السياحة العالجية بمحافظة األولويةيعتبر من أهم المواقع ذات 
 مشهورة في أوساط السكان في الكثير هذمار والمياة المعدنية العالجية الحارة في

غم  الطبيعي بالرمن المحا فظات المجاورة ولذلك يرتادة الناس لغرض االستشفاء

  . العالجية الحارة والتجهيزات التقليديةه العشوائية للميااالستخداماتمن 
  

  :معلومات رئيسية عن حمام علي آنس
يقع في مديرية المنار عند المنحدرات الجنوبية لجبل ضوران الى الغرب من 

كم عبر طريق إسفلتي يربط الموقع 45مركز محافظة ذمار ويبعد عنها بمسافة 
يبعد عن  ( االخريلمجاورة ومنها الى بقية المحافظات والمديريات بمدينة الشرق ا

  ). كيلو متر 110العاصمة صنعاء بحوالي 
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  :إحداثيات الموقع
    )162138716       21     338(   خط طول    -1 
    )040816004       08     261(   خط العرض -2    
  
  :مساحة الموقع 

  . مترمربع 5770  
        خاصة-الموقع  ملكية أرض -

  : المعدنية العالجية الحارة في الموقعهالخواص الفيزيائية للميا
 عن ه تدفقا للميااألكثريوجد في الموقع عدد من الينابيع الحارة ولكن آهمها ثالثة ينابيع 

  :   عن اآلخر من حيث ه وكل ينبوع يختلف في خصائصاالخري
  

  so -ci-hco-na:نوعية المياه الحار

  
 الكيميائية من قبل خبرا تشيك وكانت هتمت دراسة أولية لبعض مركبات عناصر الميا
لمعدنية الحارة في الموقع مما يستدعي اه النتائج إيجابية من حيث الفوائد العالجية للميا

 وإقامة مصحة عالج طبيعي هتحويل االستخدامات العشوائية البدائية الراهنة للميا
حديثة وفقا لمعايير علمية وإرشادات عالجية صحية وبالتالي عرضه كفرصة 

 على حد سواء بالتعاون مع واألجانباستثمارية متاحة للمستثمرين المحليين والعرب 
  .كشريك محلي ) األرضمالك ( ستثمر المحلي الم

 جم في 1  :محتوى المعادن المذابه
 .اللتر

  

 العنصر )1(المنبع  )2(المنبع  )3(بعالمن
 درجة الحرارة 53 63 65

 المؤشر الهيدروجيني 708 802 801
 الموصلية الكهربائية للمياة 677 619 720



     المركز الوطني للمعلومات
 

  :الدراسات والتصاميم المتوفرة
اعدت الهيئة العامة للتنمية  ) األرضمالك ( بالتنسيق مع المستثمر المحلي 

السياحية دراسات وتصاميم أولية لمشروع منتجع صحي وسياحي تقدر تكلفت 

  (     )ي إقامته بحوال

 
  : محافظة لحج- 4

  ):كرش( حمام الحويمي 
يعتبر من أهم مواقع السياحة العالجية في محافظة لحج ويقع الحويمي شمال غرب 

مركز (الحوطة /  الراهده/ قرية كرش بجانب الطريق األسفلتي الرئيسي تعز
  كم فقط كما يبعد عن1عدن ويبعد عن الخط الرئيسي بمسافة ) / محافظة  لحج

ويبعد عن مدينة تعز ( كم 63كم وعن مركز المحافظة 3مركز مديرية القبيطة 
  ) كم بحوالي



     المركز الوطني للمعلومات
 

  :إحداثيات الموقع
   44  28   344 –  44  28  298 على خط طول من    

    13   23    55 ـ 13  22   998      والعرض        
  :مساحة الموقع

  ).مترمربع60000(حوالي 
  عامة : ملكية األرض

  : ص الفيزيائية للمياه المعدنية العالجية الحارة للموقعالخوا
    بمعنى أن تفاعل المياه  قلوي7.5  - المؤشر الهيدروجيني -
 لتر في 5  درجة مئوية وتتدفق من المنبع بمقدار 71 درجة حرارة المياه ــ  -

 .الثانية 

   :المركبات الغازية المصاحبة للمياه الحارة
C2H6 ،CH2،He،  H2، N2، O2 ،Ar  ،co2    

  جم  في اللتر T.D.S = 1,6 أجمالي االمالح المذابة - 6

  :نوعية المياه الحاره في الموقع
 كلورايد كبريتات  وتتميز بتركيز المعادن المذابة فيها حيث تبلغ نسبة - صوديوم
 جم في اللتر، ومن خالل التقيم المبدئي فان المياه المعدنية الحارة في 2,5بعضها 
 استغاللها إلى الحويمي تكتسب خصائص وفوائد عالجية طبيعية بحاجة موقع

إقتصاديأ بمعاير علمية وشروط صحية حديثة بإنشاء مركز عالج طبيعي بنمط 
 الموقع العالجية في أوساط همتوافق مع بيئة المنطقة واألستفادة من شهرة ميا

لوافدين ألية من التجمعات السكانية في المحافظات و المديريات المجاورة  وا
   .االخريمختلف المحافظات اليمنية 

 
  : محافظة شبــوه- 5

 موقع حمام الجويري وموقع حمام بامعبد

 للمياه المعدنية العالجية الحارة في محافظة شبوه يموقع حمام الجوير
كم يكونان 5باالضافه الى موقع با معبد للمياه الحاره الذي يبعد عنه بمسافة 



     المركز الوطني للمعلومات
 

 مثلى في مجال السياحة العالجية بمفهومها العام نظراً لمكونات فرصه استثماريه
 .و مقومات محيطهما الطبيعية النادرة

 تحيطه الكثبان الرملية وواحات أشجار النخيل وموقع با ي         فموقع الجو ير
معبد بجانبه الرمال الشاطئية ومياه البحر العربي وفي حالة تهيئتهما بالمرافق 

اسبة لتوظيف واستغالل مقوماتهما من المياه المعدنية الحارة الخدمية المن
والرمال الشاطئية ومياه البحر بحيث تشكل بمجموعها عناصر مشروع 

السياحة  العالجية الطبيعية بمفهومها العام فأن المشروع سيكون المشروع 
األول في اليمن الذي يمتلك كل تلك المقومات الطبيعية مجتمعه في مكان 

  .واحد
  
   
 
 
  
 
 :معلومات رئيسيه عن موقع الجويري •

 كم كما يبعد عن مركز 48 يقع في مديرية شبوه ويبعد عن مركزها بمسافة 
  . كم171المحافظة  بمسافه 

  
 
 
 
 

 :إحداثيات الموقع

       48  ،  01 ،  261   -  48     01   ،   020خط طول               
  14   ،05 ،   094    -  14     04   ،   948   خط عرض          

         م197894    :  مساحة الموقع
  "خاصة "    ملكية أرض الموقع

  : االستخدام الحالي للموقع 



     المركز الوطني للمعلومات
 

  .يستخدم جزء من الموقع لالستحمام عشوائياً 
  : طبيعة الموقع ومحيطه

   عبارة عن مساحة بيضاء واسعة توجد فيها الكثير من ينابيع المياه       
لمعدنية العالجية الحارة تحيطها الكثبان الرملية العالية كما يحيط بالموقع السهول ا

  .الساحلية الرملية التي تكثر فيها واحات أشجار النخيل
  :الخصائص الفيزيائية لمياه الموقع

   لتر   بالثانيه 3كمية تدفق المياه الحارة                 •

        درجة 45      درجة حرارة المياه                 •

   تفاعل المياه حمضي6.9 المؤشر الهيدروجيني             •

   درجه80  - 70 الحرارة المقدره في العمق         •



     المركز الوطني للمعلومات
 
 
  : محافظـة إب- 6

 :موقع حمام زره

 يقع في مديرية القفر محافظة إب على أحد روافد وادي زره ومياهه  •
 .الطبيعية دائمة الجريان على مدار العام 

بمسافة ) المركز اإلداري لمديرية القفر (            يبعد الموقع عن مدينة رحاب 
بمسافة ) الدليل/ القفر/ عتمه (  كم كما يبعد عن خط الطريق اإلسفلتي 10
  .ويبعد عن مدينة إب بحوالي       كم. كم2

يمتاز محيط موقع حمام زره بتقسيمات طوبغرافيه جميله ومساحات واسعة من 
اظر الطبيعية الخالبة  وغطاء نباتي متنوع شكل موائل مناسبة للعديد من المن

 .أنواع الطيور المستوطنة والمهاجرة

      كما يمتلك الموقع مقومات أخرى تاريخيه واقتصاديه واجتماعيه تؤهله 
الختياره    كفرصه استثماريه من خالل إقامة مشروع متكامل لالستجمام 

  .والعالج الطبيعي 
  
  : داثيات الموقعإح

       14  ،  13  ،  677   - 14   13  ،   39       خط طول         
  44 ،  07 ،   793    - 44   07  ،   562   خط عرض         

  م321195  :مساحة الموقع
  

  :االستخدام الحالي للموقع
يديه  يستخدم جزء منه لالستحمام بالمياه المعدنية العالجية الحارة بطريقة تقل

  .وأساليب عشوائية
  :الخصائص الفيزيائية للمياه المعدنية الحارة

     درجه54درجة حرارة المياه                      -  
    تفاعل المياه قلوي7.5                 ي  المؤشر الهيدروجين-  



     المركز الوطني للمعلومات
 

  .       ا    جرام في اللتر T.D.S  إجمالي األمالح المذابة -  
 
  :حديـده محافظـة ال- 7

  :حمام السخنة
 

  موقع حمامات السخنه يعتبر األكثر أهميه في محافظة
   الحديده نظراً لشهرته الواسعة في العالج الطبيعي بالمياه
   المعدنية العالجية الحارة وزيادة معدالت اإلقبال عليه من

   مختلف المحافظات لغرض االستشفاء بالرغم من المنشات 
  امات واالستخدامات العشوائية للمياهالتقليدية الراهنه للحم

  . العالجية الحارة 
  التي تتميز بمركبات وعناصر فيزيوكيميائيه نادرة ال يوجد

   لها مثيل في كثير من البلدان المهتمة بجوانب العالج 
وهذه الحقيقة العلمية أكدتها نتائج الدراسات لعلمية  .ةالطبيعي بالمياه المعدنية الحار

ات وعناصر المياه المنفذة من قبل الخبراء االيطاليين وكذلك الخبراء ألولية لمركبا
التشيك والخبراء التونسيين وجميعها تؤكد أيضاً فاعلية الفوائد العالجية للمياه في 

 .الموقع

  
  
  
  
  

  
 

 الخصائص الطبيعية األخرى للموقع القريب من محمية جبل برع إلى باإلضافة
ه البيئي في ملتقى الجبل والسهل التهامي الداخلي الطبيعية وتكامل مميزات محيط

  .وانعكاسه المناخي االيجابي في فصلي الشتاء والربيع بالذات



     المركز الوطني للمعلومات
 

ونظراً ألهمية الموقع وتوافرالمقومات األقتصادية إلستغالل موارده الطبيعية تم تحديد 
مساحة ارض مناسبة بجانب المباني القديمةووضع المخططات والتصاميم 

الولية إلنشاء مصحة عالج طبيعي عصريه وعرضها كفرصه استثماريه الهندسيةا
 .للمستثمرين في هذا المجال 

وأشارت الدراسات العلمية االوليه الى وجود إمكانية لتحسين قوة دفع المياه  •
الحارة الى معدالت عاليه من خالل تعديل المنسوب الحالي لتدفق المياه طبيعياً إلى 

المنسوب الطبيعي لمنابع المياه اومن خالل حفر آبار احواض يقل منسوبها عن 
جوفيه شمال شرق الموقع الحالي بعد إجراء الدراسة الهيدروجيولوجيه الالزمة 

  .لذلك
  :ةمعلومات رئيسيه عن موقع السخن

 63 ويبعد عن مركز محافظة ألحديده بمسافة ةيقع في مركز مديرية السخن −
  .كم باالتجاه الجنوبي الشرقي

 :ات الموقعإحداثي

        N: 14   47.77خط  طول                
         E: 43   26.23              خط عرض

  
 :األساسيةالخدمات 

 متوفرة ما عدى خدمة المجاري والصرف األساسيةجميع خدمات البنية 
  ).وهوعلى وشك التنفيذ.(الصحي

  
 : للمياهةالخصائص الفيزيوكيميائي

    درجه54             درجة الحرارة    -
    تفاعل متعادل للمياه7   المؤشر الهيدروجيني        -
    جرام في اللتر18    إجمالي األمالح المذابة    -

  ".أعلى معدل امالح مذابة      " 
     كلور  ،   كبريت  ،  كالسيوم ،  صوديوم -  نوعية المياه  •



     المركز الوطني للمعلومات
 

  . النادرة وقوية اإلشعاع  تحتوي على كميات من العناصر المعدنية       
  

   محافظة الضالــع- 8
  :موقع المركز السياحي والمشروع الرائد للسياحة العالجيه بدمت

  
  
  
  
  
الى الجنوب من حرضة الشوله )) مدينة دمت (( يقع في مركز مديرية دمت .  1

 كم في 45المعلم الطبيعي البارز في المدينه ويبعد عن مركز المحافظه بمسافة 
  .جاه الشمالي منهااالت
  

     وتكمن أهمية دمت بإعتبارها مدينة الينابيع الحارة ومنطقة السياحة العالجية 
االولى في عموم اليمن وتعد مصادر المياه المعدنيه ا لعالجية الحارة العامل 

الرئيسي للنمو والنهضه السريعة في مدينة دمت حتى صارت أهم مدن المحافظة 
تساعاً في العمران وأهمها في توفر خدمات البنيه االساسيه، إقتصادياً وأكبرها إ

 العالجية الحارة الواسعة ةباإلضافه الى شهرة مدينة دمت بوفرة المياه المعدني
 حتى االن ، وكذلك ة القديمةاإلستخدام على المستوى المحلي منذ العصور التاريخي

متاز أيضاً بمقومات فإنها ت) بنسب متواضعه( على المستوى االقليمي والدولي
 ة وتعدد العناصر الثقافية المتنوعة والبيئيةمسانده اخرى منها الخصائص الطبيعي

والمواقع التاريخيه واالثريه التي يرجع تاريخها الى عصور ما قبل الميالد وبعده 
تواصلت أهميتها التاريخيه الى العصر االسالمي بمختلف مراحله وكان أبرزها 

ريه التي أتخذت من محيط مدينة دمت مقراً لعاصمتها حيث عصر الدولة الطاه
كانت عاصمتها األولى في المقرانه وعاصمتها الثانيه في رداع وعاصمتها الثالثه 

  .في جبن 
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  :معلومات رئيسيه عن الموقع

  :مساحة الموقع 
  ) متر مربع 587565( للموقع ة           تبلغ المساحة اإلجمالي

  )عامة  / ةخاص ( : ملكية أرض الموقع 
 : الموقع إحداثيات

N: 14   04   38.3 
E: 44   40   22.3 

 
  :خدمات البنية األساسية 

مشروع (        متوفرة جميعها ما عدى خدمة المجاري والصرف الصحي 
  )المجاري جاهز للتنفيذ 
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  :الخواص الفيزيائية والكيميائية للمياه الحارة 
ة العالجية الحارة الذي سيزود منشآت الموقع          مصدر المياه المعدني

)  متر تقريباً 300يقع إلى الشمال من الموقع بمسافة  ( بئر عاطف " العالجية 
وتمت عملية التحاليل المختبريه لعينة من المياه الحارة في هذه البئر من قبل 
لنتائج الفريق الفني لمختبر الصحة العامة المركزي التابع لوزارة الصحة وكانت ا

  -:إيجابيه من حيث الفوائد العالجية وذلك كما يلي
  

  :الخواص الفيزيائية 
    درجة مئوية 48درجة الحرارة            *
  الطعم                          كبريتي •
  الرائحة                     كبريتيه نفاذه  •
  7.4المؤشر الهيدروجيني           •
  

 :الخواص الكيميائية

   مليجرام في TDS                         2248مالح الذائبة الكلية األ*    
  اللتر
     مليجرام في اللتر715مقدره بكربونات الكالسيوم           (القساوة الكلية *   

      "     "     1449بكربونات                                             *    
"  

كبات هامه من األمالح والعناصر المعدنية المفيدة كما تحتوي المياه على مر
  .للعالج الطبيعي

  
  :الدراسات والتصاميم

الدراسات الموقعية والتصاميم الهندسية المعمارية لمشروع منتجع  أعدت الهيئة
  سياحي دولي 
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يشتمل على التكوينات والمرافق المصممة وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية 
عالجية والسياحية باستخدام الوسائل والتقنيات العلمية ألحديثه وتقديم خدماتها ال

للمياه المعدنية العالجية الحارة ة وبما يتالءم مع الخصائص واإلمكانيات االستشفائي
  .ومشتقاتها المصاحبة

وستكون هذه الدراسات والتصاميم في متناول الراغب في الحصول على هذه 
فز والتسهيالت التي تقدمها الدولة لتشجيع  في إطار الحوااالستثماريةالفرصة 

  االستثمار 
  :ةويشمل المشروع المقترح على االمكونات الرئيسية االتي

مصحة استشفائيه للعالج الطبيعي بالمياه العالجية الحارة بكل )   1       
  .تكويناتها وأقسامها التخصصية

  80 نجوم سعة   4  -  3فندق بمستوى  : وحدات اإليواء الفندقية)        2
  .غرفه مع المرافق الخدمية الالزمة

  . شاليه موزعه على ثالثة فئات30  وحدات شاليها مستقلة عدد -
 المرافق التجارية والسياحية األخرى المناسبة حسب طبيعة المشروع -

 والخدمات المستهدفة
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  :البترول والمعادن مستقبل واعد-11

ادن ملئيا بالعديد من الفرص االستثمارية الكبيرة سيظل قطاع البترول والمع
  كأحد أهم المكونات  األساسية لالقتصاد اليمني

 ارض بكر والثروات الكامنة في أرضها الطيبة متنوعة وعديدة لفاليمن ال تزا
  .تشير كلها إلى مستقبل واعد

شهدت اليمن خالل الفترة القصيرة الماضية نشاطات استكشافية واسعة من 
ل قدوم عدد من الشركات النفطية العالمية للعمل في جزء بسيط في مناطق خال

اليمن ، تعززت هذه النشاطات باكتشافات جديدة محققة بذلك نهضة نوعية في 
من % 80البنية التحتية وال تزال قطاعات عديدة مبشرة باستكشافات جديدة إذ أن 

كتشف بعد ، باإلضافة إلى المساحة المخصصة للمناطق االستكشافية في اليمن لم ت
  :تلك الفرص الممكنة في مجال الغاز والمعادن حيث 

 26 قطاعاً منها 87م 2006بلغ إجمالي القطاعات النفطية حتى ديسمبر  -
  . قطاعاً إنتاجياً 12قطاعاً استكشافياً و

 12 شركة نفطية منها 28بلغ عدد الشركات النفطية العاملة في اليمن  -
 .كة استكشافية  شر16شركة إنتاجية و

بلغ عدد اتفاقيات المشاركة في اإلنتاج التي تم التوقيع عليها منذ بداية  -
 . اتفاقية 83االستكشافات النفطية وحتى اآلن 

 . بئراً 1824بلغ عدد اآلبار المحفورة  -

 :تم تنفيذ مسوحات زلزالية  -

o 170.764 2( كم ثنائي األبعادD. ( 

o 60713( ثالثي األبعاد 2 كمD. ( 

 قطاعاً منذ 39 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في 57 قامت -
 .بداية االستكشاف حتى اآلن 

 . حقالً إنتاجياً للنفط 51يوجد حالياً  -

 . قطاعاً منتجاً للنفط 12يبلغ عدد القطاعات المنتجة للنفط  -
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 . مليار برميل 10.4يبلغ المخزون النفطي المكتشف في القطاعات المنتجة  -

 . مليار برميل 2.3م إنتاجه من القطاعات المنتجة ما ت -

 18.215كمية المخزون الغازي المكتشف في القطاعات المنتجة للنفط  -
 .تريليون قدم مكعب 

 83حتى اآلن ) LPG(بلغ عدد محطات تعبئة الغاز البترولي المسال  -
 .محطة 

ة عام حيث بلغ مع نهاي) LPG(تزايد كمية استهالك الغاز البترولي المسال  -
 . طن متري 705.403م حوالي 2006

 25م ولمدة 2009سيتم بداية اإلنتاج التجاري من الغاز المسال بداية العام  -
 . عاماً 

 . المكال أحدى النماذج لتواجد الذهب في اليمن –إكتشاف ذهب وادي مدن  -

 . موقعاً في اليمن ألحجار البناء والزينة 891يوجد  -

 .في قطاع المعادن في اليمن  شركات أجنبية تعمل 10توجد  -

تم تنفيذ العديد من المسوحات والتحري عن المعادن في عدد من المناطق  -
 .اليمنية 

تم التوقيع على أول عقد الستغالل الزنك والرصاص والفضة في منطقة  -
نهم محافظة صنعاء وذلك مع شركة زنكوكس البريطانية لفتح أول منجم 

  .باليمن 
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  :في مجال النفط والغاز والمعادن ثمار المتاحةاالستفرص -12

  إقامة مصافي جديدة 
   :هدف المشروع

 يهدف المشروع إلى إقامة مصافي حديثة ألغراض التصدير إلى الخارج  بحيث 
تكون المنتجات قادرة على المنافسة في األسواق الخارجية ويمكن توفير حاجة 

  .ذلك السوق المحلية من المنتجات إذا تطلب األمر 
   -:الطاقة اإلنتاجية السنوية 

 برميل 100.000 على أساس تصدير                      تكرير نفط ألغراض ال
  .يومياً 

  . شواطئ البحر العربي أو البحر األحمر - :المواقع المقترحة
  . مليون دوالر أمريكي 700  -:التكلفة االستثمارية التقديرية  

  .ة والتصدير  المحلي-:السوق المستهدفة 
  -:مبررات إقامة المشروع 

يستند هذا االتجاه في تشجيع وإقامة المصافي الجديدة على أساس إمكانية  -
توفير النفط الخام أو استيراده من الخارج لالستفادة من موقع اليمن في 

إقامة المصافي ألغراض السوق الخارجية وتوفير حاجة السوق المحلية من 
  . المواصفات العالمية العالية بعيداً عن مبدأ االحتكار المشتقات النفطية ذات

خلق وتشجيع المنافسة بين المستثمرين لضمان تقديم خدمات ومنتجات ذات  -
 .نوعية عالية وبتكاليف أقل وحفاظاً على البيئة 

إعطاء األولوية للمصافي من حيث مدها بالنفط الخام بحسب إمكانية توفره  -
في إقامتها على هذا المصدر وحده لتوفير النفط على أن ال تعتمد المصفاة 

 .الخام لعملية التكرير 

  
  مشروع تحديث وتطوير مصافي عدن 

  . تحديث وتطوير مصافي عدن - :غرض المشروع * 
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  . برميل يومياً 150.000 :  القدرة اإلنتاجية*  
  .نفط خام مأرب ، المسيلة ، أية نفوط أخرى خارجية  : المواد الخام* 
  .متوفرة في المصافي ومن مختلف التخصصات  : قوى العاملةال* 
  . مليون دوالر 500 : التكلفة التقديرية للمشروع* 
  .السوق المحلية ، الخارجية  : السوق المستهدفة* 
   :أهداف المشروع* 
  . تحديث المصافي لتمكينها من استقبال أية نفوط -
  . زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصفاة -
  .منتجات ذات مواصفات عالمية  إنتاج -
  . تلبية حاجة السوق من المشتقات النفطية وكذا السوق الخارجية -
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  :في مجال التنقيب عن النفط والغازالفرص االستثمارية  -31
 

تحتل مناطق االمتياز لالستكشافات النفطية مساحة شاسعة من الجمهورية 
ذلك مساحة كبيرة من المناطق اليمنية تتوزع بين وسط وشرق اليمن وك

  .المغمورة والمجاورة لها في خليج عدن والبحر األحمر وجزيرة سقطرى 
اليوم وتعمل في اليمن / ألف برميل  ) 350( وحالياً فأن بالدنا تنتج في حدود 

شركة نفطية إنتاجية واستكشافية  ليتوقع أن تبلغ خالل الفترة القادمة  ) 26( 
 شركة نفطية عالمية بعد الموافقة القانونية على 30إلى حوالي أكثر من 

 م على 2006 م ، 2005المنافسة الدولية الثانية والثالثة التي تمت بنهاية 
  .التوالي 

وبالنظر إلى الخارطة النفطية في اليمن يالحظ أن عمليات اإلنتاج لم تتم اإل في 
من مساحة  % 4 ى قطاعاً فقط وهذه المساحة تعتبر جزئية بسيطة ال تتعد12

الخارطة النفطية لليمن كما أن المعلومات المتنامية حول األحواض الرسوبية 
 12تشيد بما ال يدع مجاالً للشك الى أن هناك مناطق امتياز عديدة وواعدة في 
حوض رسوبي حيث أن اإلنتاج اآلن لم يتم إال في حوضين رسوبيين فقط 

  .وهذه المؤشرات تقود إلى التفاؤل 
 عليه فأن الفرص االستثمارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز كثيرة وبناًء
  -:منها 

تقوم الوزارة ممثلة بهيئة استشكاف وإنتاج النفط باإلعداد والتحضير ) أ ( 
للمنافسة الدولية الرابعة والمتوقع اإلعالن عنها في النصف األول من عام 

ة على عدد من القطاعات  م حيث سيتم اإلعالن عن فتح مجال المنافس2007
البحرية أمام الشركات العالمية المهتمة والمتخصصة الراغبة بالحصول على 

حق األمتياز للتنقيب عن النفط والغاز ، وعلى أساس مبدأ المنافسة بين 
الشركات وفقاً للعروض المقدمة منها ووفقاً للجدول الزمني المرفق باإلعالن 

صيل المتعلقة باإلعالن عن المنافسة في الموقع عن المنافسة وستكون كافة التفا
  -:االلكتروني على النحو اآلتي 
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  لينير الكيل بنزين
  .إنتاج المواد االولية المستخدمة في صناعة المنظفات  : غرض المشروع •
 8( طن سنوياً موزعة على ثالث ورديات  ) 50.000 : ( القدرة اإلنتاجية •

 ) .سنة  يوم في ال320)  ( ساعات في اليوم 

 .مادة الكيروسين والجازولين وهي متوفرة من مصافي عدن  : المواد الخام •

متوفرة محلياً وبأجور مناسبة وكذا بالنسبة للمهندسين  : القوى العاملة •
والمتخصصين في مجال الصناعات التكريرية متوفرة أيضاً ويمكن االستعانة 

 .بخبرات أجنبية إذا لزم األمر 

 180( تقدر التكلفة إلنشاء هذا المشروع بمبلغ  :  للمشروعالتكلفة التقديرية •
 .مليون دوالر أمريكي ) 

 .لالستخدام المحلي والتصدير  : السوق المستهدفة •

المنطقة الحرة بجانب مصافي عدن وذلك لتوفير المواد  : موقع المشروع •
 .الخام وكذلك الخدمات والنقل 

 -:أهداف المشروع  •

ية التحويلية للمنظفات بدالً من استيرادها من الخارج  توفير المواد األول– 1
  .والتي تكلف ماليين الدوالرات 

 باقتناء مثل هذه ة مواكبة التطور في الصناعات البترولية والبتر وكيميائي- 2
  .التكنولوجيا واالعتماد على أنفسنا في توفير المواد الخام للصناعات المحلية 

الصناعة والتي تنتج في مصافي عدن وبشكل  توفر المواد األولية  لهذه - 3
كبير وخصوصاً مادة الكيروسين التي قل استخدامها مع وجود الغاز والكهرباء 

 .  
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  :ملخص الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المعادن  
  : المعادن الفلزية في اليمن -1
  احتياطي الخام  الموقع  اسم الخام

وادي مدن 
  )حضرموت(

طن فضة /جم9طن ذهب ، /جم15بدرجة ) ممكن( طن 678,000
  الذهب  .

منطقة الحارقة 
  .طن ذهب /  مليون طن بتركيز بتركيز جم 31  )حجة(

منطقة الجبلي 
  )صنعاء(

زنك و % 8.9بدرجة ) ممكن+محتمل+مؤكد( مليون طن 12.6
الزنك   طن فضة/  جم68رصاص و% 1.2

والرصاص 
منطقة طبق   والفضة 

  ) شبوة(
دير االحتياطي ومن خالل الدراسة األولية بلغت درجة لم يتم تق

  .رصاص % 3.8زنك و% 12الخام 

نيكل % 0.39نحاس و % 0.57بدرجة ) مؤكد( مليون طن 4.1  )تعز(الحاموره 
.  

منطقة سوار 
  )عمران(

-0.86للنحاس، و % 0.52-0.32 مليون طن بدرجة تركيز 40
كوبالت مع نسبة مشجعة من البالتين % 0.66للنيكل، و% 1.40

  .والبالد يوم والروديوم 

النحاس 
والكوبالت 
ومجموعة 

عناصر 
البالتينيوم 

منطقة قطابة 
ومنطقة ) حجة(

المصنعة 
  )صعده(

لم يتم تقدير احتياطي الخام والتزال هذه المنطقة قيد الدراسات 
  .االستكشافية من قبل شركة كانتكس الكندية 

تمعدنات 
الحديد 

 والتيتانيوم

اس مكير
  )البيضاء(

مليون طن خام الحديد، 130:  مليون طن موزع كالتالي 860
مليون طن فوسفات، 27 مليون طن أكسيد تيتانيوم، 46

% 15.5مليون طن من أكسيد الفاناديوم، بمحتوى معدني 0.15
P205 ،0.02 %V205% 3.14أكسيد تيتانيوم، % 5.3حديد، 

  : اليمن المعادن والصخور الصناعية واإلنشائية في)2
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االحتياطي   التواجد في المحافظات  االستخدامات الصناعية  اسم المادة
  الجيولوجي

الحجر 
الجيري 

  والدولوميت 

األسمنت، الزجاج، األصباغ، الحديد، 
  .السيراميك، صودا الكاوية

صنعاء، تعز، الحديدة، 
باجل، مأرب، أبين، 

عمران، حضرموت، 
  .شبوة 

 مليار 13.5
  3م

الملح 
  الصخري

ملح الطعام، الزجاج، الصابون، الدباغة، 
  .صودا الكاوية

 مليون 365  .الحديدة، شبوة،  مأرب
  3م

األسمنت، الزجاج، أغراض طبية،   الجبس
  .عوازل حرارية، زخرفة وديكور

تعز، الحديدة، مأرب، 
أبين، حضرموت، شبوة 

.  

 مليون 337
  طن

الرمال 
  السوداء

صناعة هياكل الطائرات، األصباغ، 
  . راميك، الحرارياتالسي

الحديدة، المهرة، 
  .حضرموت

 مليون 500
  طن

الحراريات، الزجاج، السيراميك،   الفلدسبار
الخزف، البالستيك، المطاط، الصابون، 

  .الطالء 

 مليون 16.2  .أبين، حجة 
  3م

رمل الزجاج 
رمال (

  )السليكا

الحراريات، الزجاج، السيراميك، 
، األسمنت، مادة عازلة، مواد الصقل

  .الطالء 

صنعاء، تعز، صعدة، 
  .رداع، شبوة

 مليون 157
  3م

البصريات، األجهزة الكهربائية، لتبطين   الكوارتز
الخالليا الشمسية، أغراض طبية، 

  .المطاط

 مليون 11.2  .صعدة، حجة
  3م

المعادن 
  الطينية

األسمنت، الورق، السيراميك، الخزف، 
المطاط، البالستيك، الطوب الحراري، 

  .الطالء

صنعاء، صعدة، أب، 
  .الحديدة، عدن، لحج

 مليون 120
  3م
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المنظفات، الصابون، علف حيواني،   الزيواليت
تنشيط التربة الزراعية، الورق وكمادة 

  . نقية للزيوت 

 مليون 73.8  .تعز، إب، ذمار 
  3م

حجر البناء، رصف للسكك الحديدية،   البازلت
  .صناعة الدروع األسمنتية واألنابيب 

تعز، إب، ذمار صنعاء، 
.  

 مليون 58
  3م

الورق، الطالء،مستحضرات التجميل،   التلك
  .األغراض الطبية

صعدة، مأرب، أبين، 
  .الضالع 

  كبير

الورق، السيراميك، المطاط، البالستيك،   الكاؤلين
  .الدهان، صناعة الطالء

صنعاء، صعدة، 
  .الجوف

 4أكثر من 
  3مليون م

الخبث 
البركاني 

  )االسكوريا(

نت، إنتاج الخرسانة خفيفة الوزن، األسم
كعازل صوتي وحراري وفي رصف 

  .الطرق والسكك الحديدية 

صنعاء، ذمار، مأرب، 
  .أبين، عمران، شبوة

 مليون 613
  3م

الحجر 
الخفاف 

  )البيوميس(

صناعة مواد الصنفرة، معاجين األسنان، 
المطاط، وفي عملية ترشيح المياه 

  .وأعمال البناء والتشييد 

 مليون 34.5  .عدن ذمار، 
  3م

البرليت 
  والبيوميس 

صناعة العوازل الحرارية، إنتاج 
الخرسانة خفيفة الوزن، تحسين التربة، 
صناعة المنظفات امتصاص الزيوت، 
كمادة مائية صناعة المطاط والدهانات 

  . واللدائن

 مليون 89  .ذمار، عدن، تعز
  3م

الجرانيت 
  والجابرو

ورصف أحجار بناء وزينة، وفي بناء 
  .السكك الحديدية والسدود والحواجز 

صعدة، مأرب، أبين، 
  .البيضاء، تعز، الحديدة

 مليون 316
  3م

أحجار بناء، حجر للزينة والديكور،   الرخام
  .أغراض طبية ومادة الصقة

صنعاء، تعز، حجة، 
  .مأرب، أبين

 مليون 900
  3م

التف 
 واالجنمبرايت

كأحجار بناء وزينة، صناعة األسمدة، 
  .عة المنظفات، الصابونصنا

صنعاء، تعز، إب، 
  .ذمار، لحج، حجة

 مليون 31
  3م
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كأحجار بناء وزينة، صناعةبالط   الترافرتين 
  .األرضيات 

 ألف 500  .صنعاء، إب
  3م
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فرص استثمارية في مجال المناطق الصناعية والمنطقة -14

   عدن -الحرة
  

  مناطق صناعية لالستثمار
  
  

) في إطار سياسة تحفيز وجذب االستثمار(اعتمدت الجمهورية اليمنية في السنوات األخيرة 
سياسة إقامة مناطق صناعية في مواقع مختلفة من اليمن ، وأنجزت دراسات الجدوى 

  .االقتصادية لثالث مناطق صناعية في عدن ، الحديدة ، حضرموت
  

  :أهداف المناطق الصناعية 
  :طق الصناعية اآلتي يستهدف مشروع المنا 

توفير األرض والخدمات الالزمة للنشاط واالستثمار الصناعي في مناطق محددة  -
تسهل مهمة المستثمر وتقلل كلفة االستثمار وتوفر الرعاية واإلشراف 

  .والتكامـــل الصناعي
 .تسريع وتوزيع وتنويع التنمية الصناعية باالستفادة من المزايا النسبية -

 .ل والدخل واستقطاب التكنولوجيا ورأس المالزيادة فرص العم -

إعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة بتشجيع انتقالها من داخل المدن إلى  -
المناطق الصناعية للحد من استنزاف الموارد المائية والتأثير البيئي في مناطق 

 .التجمعات السكانية

 . في المناطق الصناعيةإقامة تكامل صناعي بين المنشآت الصناعية التي ستقام -
 

  الخطوات التي اتخذتها الحكومة إلنشاء مشاريع المناطق الصناعية
 – نوعية –يأتي في هذا الصدد توجه الحكومة إلنشاء عشر مناطق صناعية تخصصية 

وشاملة وعلى مراحل في عدة محافظات وبخاصة في مدن الموانئ والمنافذ البرية حيث تم 
  :امة باالستناد إلى المزايا اآلتي  ذكرها بعناية تااختيار مواقعه

  .قربها من الموانئ والطرق الدولية -
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 .توفر قوة العمل المؤهلة -

 .توفر األرض وخدمات البنى التحتية  -

التوزيع الجغرافي المناسب المنسجم مع األسواق المحلية  -
 .والخارجية

 خصائص ودواعي النشاط  -

ين للمناطق عوامل االستقطاب والجذب للمستثمرين والمطور -
 الصناعية 

  

  الحديدة–المنطقة الصناعية 

  
  :المعلومات األولية -1

تقع المنطقة الصناعية في محافظة الحديـدة شـمال مدينـة           : موقع المنطقة    -
 جيزان والطريق اإلقليمي الحديدة     –الحديدة ويحيطها الطريق الدولي الحديدة      

  .ة والصليف الصليف وبذلك تكون في موقع متوسط بين مينائي الحديد–
تم استالم ارض المنطقة الصناعية وتم وضع عالمات محددة لألبعاد ومساحة            -

 .المنطقة الصناعية

 ولالرتباط بمينـاء الحديـدة     قابلة للتوسع2كم42مساحة المنطقة الصناعية  -
 هكتار ويقع شرق المنطقة الصناعية موقع فريـد         432ومساحة نواة المنطقة    
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 ..ناظره الجميلة وأرضه القابلة للنشاط السياحي قابل لالستغالل السياحي لم

  
  
 
 

  األعمال الفنية المنجزة
  .تم إعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكلية والجزئية -
 432تم إعداد مخطط التقسيمات الداخلية لنواة المنطقة بمـساحة           -

 ).الشكل الموضح أدناه(هكتار 

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

-
-
-
-
-
-
-
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للمواقع التي ستقام عليهـا المنـشآت       تم إعداد التصاميم الداخلية      -
  .الصناعية بحسب الحجم والنوع الصناعي

  
  

  
  
  
  
  

 .)الشكل الموضح أدناه( بحسب الحجم الصناعي   - أ
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تم إعداد دراسات التأثير البيئي للمشروع بمـا يناسـب الحجـم             -
  .والنوع الصناعي

 .تم إعداد كراسة الترويج الخاصة بالمنطقة الصناعية -
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طوير والتزويد بالبنى األساسية المطلوب تمويلها وبدائل التمويل أعمال الت
  .والتطويرللمنطقة الصناعية الحديدة

يعد هذا المشروع من المشروعات االستثمارية الهامة والمطلوب من المستثمر الراغب فـي             
  :.من المشروع بالبنى األساسية التالية ) النواة(تطويره وتشغيله تزويد المرحلة األولى 

  .إنشاء محطة توليد الكهرباء وتمديد شبكة التوزيع  - أ
  . إنشاء محطة الرفع ومد شبكة المياه -ب

 . إنشاء شبكة ومحطة معالجة الصرف الصحي- ج 

 .إقامة محطة اتصاالت ومد شبكة التوزيع  - د

 .  التأجير  للمصنعين -      هـ 

تحتية لمراحل تنفيـذ نـواة      ويبين الجدول التالي التكاليف االستثمارية التقديرية للبنى ال        *
  ):وفق دراسة الجدوى( هكتار 432المنطقة الصناعية بمراحلها الثالث ولمساحة 

  الف دوالر

مرحلة   البيان
  أولى

مرحلة 
  ثانية

مرحلة 
  ثالثة

  إجمالي

  التغذية بالمياه: أوال 
   الخزان وشبكة المياه-1
  محطة الرفع-2

  
700  
200  

  
350  
50  

  
350  
50  

  
1400  
300  

  الصرف الصحي: ثانيا 
   شبكة الصرف-1
   محطة الرفع-2

  
925  
100  

  
462.5  

25  

  
462.5  

25  

  
1850  
150  

  13000  3000  3000  7000  الطرق: ثالثا
  األعمال الكهربائية: رابعا

 األعمال االعتيادية -1

  الشبكات والمعدات -2

  
250  

6000  

  
125  

3000  

  
125  

3000  

  
500  

12000  
  1300  325  325  650  شبكة االتصاالت : خامسا 
  750  ----  ----  750  المبنى اإلداري: سادسا
  1500  400  400  700  أتعاب استشارية: سابعا

  32750  7737.5  7737.5  17275  إجمالي 
  

  3275  773.8  773.8  1727  %10احتياطي بواقع : ثانيا 
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  36025  8511.3  8511.3  19002  اإلجمالي الكلي
  

  . تثمار في تطويره وتأجيره هذا المشروع مفتوح للراغبين االس:مالحظة 
  
  
  
  
  
  

  : المكال–المنطقة الصناعية 
 –    تقع المنطقة الصناعية في منطقة بمرير عند مفترق طرق غيل باوزير : الموقـــع-

 الشحر ويقع بجوار المنطقة الصناعية -الشحر والطريق الساحلي للمكال
 مصافي تكرير النفط ومجمعات الثروة السمكية وموقع الميناء

  .المستقبلي
  .2 كم22.5             :المساحة -
  

  . تم إعداد دراسات الجدوى االقتصادية الكلية والجزئية* 
  .إجراء التوثيق والتسليم واالستالم ألرض المنطقة الصناعية* 
   -:  يتم حالياً إعداد اآلتي -
  . مخططات التقسيم للمنطقة الصناعية وتحديد موقع ومساحة النواة-
  . الدراسات البيئية  إعداد-
  . إعداد دراسات النوع الصناعي -
 إعداد دراسات الميزانية الشبكية والتكاليف التقديرية لخدمات البنى التحتية لنواة المنطقة -

  .الصناعية
  . إعداد كراسة الترويج -
  مطروحة للتطوير والتشغيل ) النواة ( المرحلة األولى -
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     المركز الوطني للمعلومات
 

  
  : أمانة العاصمة–ماتية والحرفية المنطقة الصناعية الخد

  
) 3(تمثل أمانة العاصمة صنعاء أهم واكبر سوق محلي إذ يصل عدد السكان إلى قرابة               

ماليين نسمة لذلك تقتضي الضرورة إنشاء منطقتين صناعيتين خدماتية لذلك خصصت           
  : أمانة العاصمة موقعين 

  .كتاره) 270(جنوب أمانة العاصمة  بمساحة :          األول 
أحجار البناء والزينة ، إنتاج البالط      (                  ستخصص للصناعة مواد البناء     

، تقطيع وصقل الرخام وإنتاج الطوب األسمنتي ، صناعات المنتجات          
  ).الحديدية والخشبية 

  .هكتار ) 165(غرب أمانة العاصمة بمساحة :         الثاني 
صناعة األدويـة ، الـصناعات      ( الخفيفة منها                    ستخصص للصناعات   

  ) .الورقية 
  .  مطلوب االستثمار في البنية األساسية والتشغيل-                
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  :مشاريع المناطق الصناعية التخصصية والنوعية قيد الدراسة: المرحلة الثانية
  
   لحج–المنطقة الصناعية  -1

املية صناعية للمثلث االقتصادي الواعد المتمثل في وفق البرنامج التنموي إلقامة تك
عدن والمنطقة الصناعية الواقعة في المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية النموذجية في 

منها (منطقة العلم  جاء اختيار محافظة لحج إلقامة منطقة صناعية للصناعات النوعية 
فيها صناعات تجميع السيارات صناعة تشكيل الحديد والصناعات التجميعية المختلفة بما 

  ). والسلع المعمرةتواآلليا
 كمنطقة 2 كم100 قابلة للتوسع إلى 2 كم28لذلك خصصت محافظة لحج مساحة 

صناعية للمحافظة ترتبط بطرق محلية ودولية وفي حالة التوسع جنوباً سترتبط بالمنطق 
  .كم 5الحرة عدن 

ألولى من مساحة المنطقة الصناعية  المطلوب استثمار في تطوير وتشغيل المرحلة ا-
  .2 كم28والبالغة 
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  :األعمال المنفذة
وتوثيق ) 2كم28(استالم ارض المنطقة الصناعية المرحلة األولى        -

  .عقـد ملكيتها
 .تحديد المساحة واألبعاد -

 .إعداد الدراسات االقتصادية الكلية والجزئية  -

 .إعداد الدراسات الفنية والبيئية -

 .ت المحددة ألرض المنطقة الصناعيةوضع العالما -

 . بدء العمل فيها بمصنع كبير لصهر الحديد -

جاري التفاوض مع شركة خليجية يمنية لتطوير نـواة المرحلـة            -
 ) . هكتار499(األولى وبمساحة 
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  ):بلحاف( مشروع المنطقة الصناعية التصديرية -2

منطقة صناعية تخصصية نوعية تجهيزية لصادرات الخامات والمنتجات التعدينيـة          هي  
  .واالستخراجية واإلنشائية ومواد البناء وأحجار الزينة

  
  :موقع المنطقة الصناعية

اختيرت منطقة بلحاف على ساحل البحر العربي كمنطقة صناعية تجهيزية للصادرات 
ام والمصنعة والصخور اإلنشائية ومواد البناء، ترتبط بميناء تصدير المنتجات للمواد الخ

) الجوف، مأرب، شبوه الجاري دراسته(كما ترتبط هذه المنطقة بمشروع خط سكة حديد 
  .الذي سينشأ لنقل هذه المواد من مواقع تواجدها

  
  

  :مساحة المنطقة الصناعية 
طي حاجات  حسب المخطط األولي فإن إنشاء المنطقة الصناعية يتطلب مساحة واسعة تغ          

التوسع المستقبلي بما يلبي عمليات التصنيع، التخزين للمواد الخام والمنتجات المصنعة           
لغرض التسوق والتصدير، وتقع المنطقة الصناعية بالقرب من ميناء خـاص للتـصدير             

 2 كـم  56حـوالي   ) A(مساحة المنطقـة    ) C،B،A(لذلك حددت المنطقة بثالثة مواقع      
، يقـع بجـوار     )كمنطقة حرة مـستقبالً   ( 2 كم 264)C(طقة   ، من  2 كم 48) B(والمنطقة  
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ميناء الغاز وميناء قنا التاريخي ومشروع محطة توليد الكهرباء         ) A(المنطقة الصناعية   
  ).ميجاوات700(بالغاز 
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  :األعمال الجارية والمستقبلية

 .استكمال المخططات الصناعية وخدمات البنية األساسية -
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من المنطقة ) B(طوير والتشغيل الجزءالمطلوب االستثمار في الت -
   2 كم48والبالغ مساحته 

  

 مشروعات خاصـة بالصناعات االستخراجية للمواد الخام المتوفرة في -3
  ). شبوة– مأرب- الجوف ( محافظـــات 

أظهرت الدراسات االستكشافية توفر وتعدد وتنوع الخامات التعدينية والصخور اإلنشائية 
اء والرخام والجرانيت وأحجار الزينة والملح الصخري وباحتياطيات والصناعية ومواد البن

تجارية هائلة وجودة عالية ونقاوة مرتفعة وبتكاليف استخراجية منافسة، لذلك اشتمل البرنامج 
التنموي على إنشاء منطقة صناعية لخدمة هذه التمعدنات والصخور اإلنشائية ومواد البناء 

محافظة شبوه مستفيدة من المزايا السابق ذكرها ومن خط والرخام والجرانيت في بلحاف 
أنبوب تصدير الغاز الطبيعي وذلك بتسهيل الحصول على مصدر وقود لمولدات الطاقة 
الكهربائية والمحركات والمعدات واآلالت وبانتظام دائم وباتفاقات خاصة، كما ترتبط المنطقة 

 المواد إلى المنطقة الصناعية والميناء الصناعية بخط السكة الحديد الذي سينشأ لنقل هذه
التصديري في بلحاف ،ويمكن إقامة مناطق صناعية في مواقع تواجد المواد الخام في 

  . المحافظات المذكورة ،  وللمستثمر الخيار لالستثمار بأي منها
  

  :األعمال المنجزة
حديد االحتياطيات التجارية                        تم انجاز الدراسات االستكشافية للتمعدنات وت

  . المتوفرة والجدوى االقتصادية األولية
  :الخطوات الجارية 

إعداد الدراسات الفنية الشاملة لمشروع المنطقة الصناعية وربطها  -
بمواقع التمعدنات وخط السكة الحديد المزمع إقامته لخدمة التصدير لما 

ناعية ومواد سيتم استخراجه من الخامات والصخور اإلنشائية والص
  . البناء والرخام والجرانيت

ويشكل موقع المنطقة الصناعية أهمية بالغة نظراً لتوفر وتنوع المواد  -
الخام في هذه المحافظات ولقربه من مواقع خامات تعدينية أخرى هامة 
وصخور إنشائية وصناعية ومواد بناء وأحجار زينة تتواجد في 

وية المنطقة الصناعية محافظات أخرى األمر الذي يزيد من حي
 .وأهميتها االقتصادية

االستثمار المباشر في المشروعات في الموقع أو في منطقة صناعية :      المطلوب     
  .خاصة    وبحسب القوانين النافذة أو اتفاقيات خاصة 
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  .أبين /المنطقة الصناعية -5

 كم من    30مة المحافظة و   كم عن مدينة زنجبار عاص     12تقع على ساحل أبين وتبعد حوالي       
   . 2 كم5.9عدن وبمساحة 

  
   األعمال المنجزة

  .استكمال دراسة الجدوى االقتصادية الكلية  -
 .توثيق واستالم األرض  -

 .وضع العالمات واإلسقاطات المحددة للمساحة واألبعاد  -
 

   : األعمال الجارية
  

  . استكمال مخططات النوع الصناعي والبنية األساسية  -
 .اسة الترويج إعداد كر -
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 المناطق االقتصادية المشتركة  : ثالثاً

  
                          لتطوير العالقات التجارية واالستثمارية والتشغيلية بين اليمن وكل 
ٍمن الشقيقتين المملكة العربية السعودية وسلطنة ُعمان فقد تم 

منافذ االتفاق على إنشاء المناطق االقتصادية المشتركة جوار ال
البرية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وسلطنة 

  -:ُعمان وذلك في المواقع التالية
في الوديعة جوار ) منطقة اإلخاء(المنطقة االقتصادية المشتركة  .1

المنفذ البري بين اليمن والمملكة العربية السعودية في الربع 
وير وتشغيل جاري التفاوض مع شركة سعودية لتط(الخالي 
  ) .المنطقة

 .المنطقة االقتصادية المشتركة الطوال  .2

جوار المنفذ البري للجمهورية اليمنية مع المملكة العربية :                        الموقع 
  .السعودية 

                
  

 كيلومتر 10هكتـار قابلة للتوســــع حتى  ) 50(تم تحديد أولي للمساحة :   المساحة 
   .مربع
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 .                           أي عرض استثماري قابل للبحث بين الطرفين 
 

المزيونه ( المنطقة االقتصادية المشتركة للجمهورية اليمنية و سلطنة عمان  .3
.( 

  : االعمال الجارية 
 عند اتمام 2كم7 قابلة للتوسع حتى مساحة 2كم4تحديد مساحة  -

  : المرحلة الثانية من التطوير 
  

 .على إمتداد المنطقة اإلقتصادية الواقعة في الجزء العماني :        ــــع  الموق

 ي عرض إستثماري قابل للبحث واالتفاق بين الطرفين  أ                            
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بدائل التمويل واالستثمار للمناطق الصناعية مجتمعة أو لكل منها على حده : رابعاً 
   

  
دراسة الجدوى االقتصادية الكلية والجزئية أن مشاريع المنـاطق الـصناعية الـسابق             تؤكد  

ذكرها تشكل فرًص استثمارية واعدة وذات عائد استثماري مشجع باإلضافة إلى تعدد المزايا             
لـسنة  ) 22(المشغل والمحددة في القـانون رقـم        / المطور/ والحوافز الممنوحة للمستثمر    

م بشأن تنظيم إنـشاء     2005لعام  ) 19( و القرار الجمهوري لسنة    م بشأن االستثمار ،   2002
  . المناطق الصناعية وإدارتها واإلشراف عليها

  
  لــذلك تعــرض حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة هــذه المــشاريع للتمويــل واالســتثمار  

  .بأحد البدائل التالية 
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كمال البنـى التحتيـة     بحيث يـتم اسـت    ) B.O.T(إتباع النهج االستثماري بنظام     : البديل األول   * 
واستثمار المناطق الصناعية مجتمعةً أو المناطق الصناعية المرغـوب تطويرهـا           

  .واستثمارها للفترة التي سيتم االتفاق عليها ومن ثم التسليم للحكومة 
االستثمار كمطور ومشغل ومؤجر بالمزايا والحوافز التي شملها قانون االسـتثمار           : البديل الثاني   * 

  .لجمهوري الخاص بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية والقرار ا
االتفاق على قرض تمويلي يخصص لتنفيذ البنى التحتية ألحدى المناطق الصناعية           : البديل الثالث   * 

  .المشار إليها بحسب االختيار 
كما يمكن أن يتم إبرام اتفاق خاص مع الشركة الراغبة فـي تطـوير أي منطقـة                 *

  .تركة خاصة صناعية  اوأي منطقة مش
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  :المنطقة الحرة عدن
  من

 -1: تطرح إدارة المنطقة للمستثمرين الراغبين في االستثمار في تطوير وتشغيل بعض مكوناتها كما يلي 
 (المنطقة الصناعية والتخزينية قطاع

  )J( المنطقة الصناعية والتخزينية قطاع-1
  

 متكاملة  تخصص إلقامـة      ةطقة صناعية استثماري  إقامة وتطوير من    :هدف المشروع  
مشاريع استثمارية منها على سبيل المثال صـناعة مـواد البنـاء            
ومعامل وورش ، صناعات غذائية ، مالبس وتريكـو ، مجموعـة            
الصناعات الورقية ومعدات الطباعة والنشـر ، صناعات الكترونية        

  .ارية المساعدة وكهربائية ، منطقة تخزين، الخدمات اإلدارية والتج
أختير موقع المشروع بعناية تامة لالستفادة من المزايـا والموقـع             :موقع المشروع

) J(الهام ألرض المشروع من جولة كالتكس حتى الحسوة بالقطاع          
نظراً لقربه من ميناء الحاويات والمطار والمناطق الصناعية القائمة         

لمحورية للمدينـة   والرتباطه بشبكة الطرق الرئيسية وا    ) J(بالقطاع  
وأيضاً قربه من المرافق السكنية والخدمية للمدينة ، ووجود مساحة          

هكتار األمر الذي سيتيح تطوير المنطقة على مراحـل         ) 835(كبيرة  
  .وبحسب الطلب 

يتوفر عدد كبير من الخامات الزراعية والموارد السمكية والمعدنية          :مصادر المواد الخام    
  .  عدن والمناطق المجاورة لهاوغير المعدنية في مدينة

العمالة محلية متوفرة من الجنسين وبأجور منافـسة فـي معظـم              : العاملـــةاأليدي 
المجاالت المطلوبة وهي عمالة شابة وماهرة ولديها قابلية كبيـرة          

  .للتدرب والتأهيل
   دوالر أمريكي 49.727.830  :التكلفة االستثمارية 
ية ، أسواق الشرق األوسط ، أفريقيا ، أوروبا وشـبه           السوق المحل   :السوق المستهدفة 

  .القارة الهندية 
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تزايد الطلب وخاصة علـى المواقـع االسـتثمارية المخدومـة            :مبررات طرح المشروع    

  .والمباني والمكاتب الجاهزة في مقابل قلة العرض
   :البنية التحتية ومدى توفر الخدمات األساسية 

لطاقة الكهربائية بشكل جزئي من خالل ربـط الـشبكة          مكن توفيرا ي                         
الداخلية في الموقع بمحطة التوليد الخاصة بالمنطقة الحرة البـالغ          

ــاً    ــة حالي ــا اإلنتاجي ــاوات14(طاقته ــع ) ميج ــة للتوس ، قابل
، وكذلك تتوفر تموينات المياه وخدمات الـصرف        ) ميجاوات28(إلى

حدود من خالل ربـط الـشبكات       الصحي يمكن توفيرها وإن بشكل م     
الداخلية في الموقع بشبكات المياه والـصرف الـصحي الرئيـسية           

  .للمدينة 
       

  :يتوفر :          بيانات أخرى 
  ، ) م1994(  دراسة فنية معدة من قبل شركة هالكرو العالمية -                         
  ) م1997(البرند & ل شركة كوبرس  دراسة جدوى معدة من قب-                         
  )م2006( دراسة فنية معدة من قبل شركة أكليل التركية -                         
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  قرية البضاعة والشحن الجوي  -2

تطوير مجال النقل والشحن الجوي من خالل إقامة منشآت التخزين            :هدف المشروع  
ن تبريد ، مخازن للبـضائع      مخازن جافة ، مخازن مكيفة ، مخاز      : 

الثمينة باإلضافة إلى مباني إدارية ، مرافـق خدميـة ، ومعــدات             
وتجهيزات وسـوف يتم تنفيذ المشروع على ثالث مراحـــــل         

  .  هكتار 63: هكتار ، الثالثة 23.5: هكتار ، الثانية 26.5: األولى 
موقع نظراً لقربه   وقد اختير ال  ) Fالقطاع  ( جنوب غرب مطار عدن       :موقع المشروع 

من مدرجات مطار عدن ووجود هناجر جاهزة فـي الموقـع قابلـة     
للتجديد واالستخدام كمستودعات للتخزين باإلضافة إلى قربـه مـن          
ميناء الحاويات والمناطق الصناعية ووجود مساحات كبيرة نـسبياً         

 هكتار األمر الذي سيتيح تطوير المنطقة على مراحل والتوسع          168
 ،  فضالً عن ارتباط الموقع بشبكة الطرق الرئيـسية           بحسب الطلب 

والمحورية للمدينة وقربه من المرافق السكنية والخدميـة للمدينـة          
باإلضافة إلى وجود طريق داخلية مربوطة بشبكة الطرق الرئيـسية          

     . والمحورية للمدينة
فسة فـي معظـم    العمالة المحلية متوفرة من الجنسين وبأجور منا              :األيدي العاملة   

المجاالت المطلوبة وهي عمالة شابة ومتعلمة ولديها قابلية كبيـرة          
  .للتدرب والتأهيل 

   مليون دوالر أمريكي 15تقدر بحوالي   :التكلفة االستثمارية 
أسواق الشرق األوسط ، أفريقيا ، أوروبا وشـبة القـارة الهنديـة               :السوق المستهدفة 

  .وشرق أسيا 
  
  
  
  

على خـدمات  )apparent demand(تزايد نمو الطلب الظاهر  :وع مبررات طرح المشر
ووجود طلـب كـامن     ) البري  / الجوي –الجوي  / البري  ( الشحن  

)potemtial demand ( قابل للزيادة بوتائر عالية على خدمات
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 والبحري الجوي فـي مقابـل اقتـصار         –الشحن الجوي الجوي      
  .د العرض على خدمات الشحن الجوي فقط وبشكل محدو

   :البنية التحتية ومدى توفر الخدمات األساسية 
                        يمكن توفير الطاقة الكهربائية و تموينات المياه وخـدمات الـصرف           
الصحي الحي وإن بشكل محدود من خالل ربط الشبكات الداخلية في           

  .الموقع بشبكات المياه والصرف الصحي الرئيسية للمدينة 
  -:توجــــــــــد :      بيانات أخرى  

  م 1997دراسة أولية معدة من قبل خبير منظمة اليونيدو  -
  .م 2001دراسة فنية معدة من شركة ناكو الهولندية  -

  
   عمران– المنتجع السياحي فقم -3

 إقامة مناطق سياحية متكاملة الخدمات علـى ضـوء التخطـيط             :هدف المشروع  
 المشروع ثالثـة محـاور      الوظيفي للمنطقة السياحية ، ويتضمن    

  :أساسية هي 
وعـرض  ) متـر 9500(ويمتـد بطـول     ) البالج(منطقة الشاطئ    -

  ) متر200(
وبمـساحة إجماليـة    )  متـر  300(منطقة الحزام األخضر بعرض      -

 ) .هكتار1341(

شاليهات سياحية  (منطقة عمران السياحية وتشمل األنشطة التالية        -
 ) . حية، فنادق سياحية ، موتيالت سياحية ، شقق سيا

  مواقع إلنشاء محطات الوقود ، مساحات مخصصة لبنـاء مراكـز                -                     
 .للخدمات العامة والمناطق الترفيهية 
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على الشريط الساحلي الممتد من بندر فقم وحتى رأس         ) Oالقطاع  (   :موقع المشروع 
 عمران هي من منـاطق      –عمران ، تكمن مزاياه في أن منطقة فقم         

وهو  شـاطئ   .جذب للسياحة الداخلية والخارجية طوال أيام السنة        ال
برماٍل ناعمٍة ومياه زرقاء دافئة وغنية بالشعب المرجانية واألحياء         

األمـر  ) هكتار1341(البحرية ، باإلضافة إلى وجود مساحات كبيرة        
الذي يتيح تطوير المنطقة على مراحل والتوسع بحسب الطلب ، كما           

وضاء المدينة فضالً عن قـرب المـسافة مـن          يبعد الموقع عن ض   
ويوجـد فـي    ) دقيقـة 45(الميناء والمطار حيث التتجاوز بالسيارة      

الموقع بشبكة طرق داخلية مرتبطـة بـشبكة الطـرق الرئيـسية            
  .والمحورية للمدينة 

  
العمالة المحلية متوفرة من الجنسين وبأجور منافـسة فـي معظـم              :األيدي العاملــة 

وبة وهي عمالة شابة وماهرة ولديها قابلية للتـدرب         المجاالت المطل 
  .والتأهيل 

  
   مليون دوالر أمريكي 120تقدر بحوالي   :التكلفة االستثمارية 
  .السوق المحلية والخارجية   :السوق المستهدفة 

تزايد الطلب الظاهر ووجود طلب كامن قابل للنمو بوتائر عالية           :مبررات طرح المشروع    
  .السياحة األجنبية في مقابل قلة العرض وخاصة على مستوى 
  :البنية التحتية ومدى توفر الخدمات األساسية 

الطاقة الكهربائية و تموينات الميـاه وخـدمات الـصرف                                 يمكن توفير 
الصحي وإن بشكل محدود من خالل ربط الـشبكات الداخليـة فـي             

  .ية للمدينة الموقع بشبكات المياه والصرف الصحي الرئيس
  .توجد دراسة فنية معدة   :بيانات أخرى 
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  :لنقل البحري للمالحة واالشركة الوطنية -15
  

 : هـــــدف المشــــــروع 

  

انشاء شركة وطنية للمالحة والنقل البحري  لتقديم خدمات المالحة والنقـل             
  .البحري 

  
 : الموقع 

  

 وهو  ميناء  هام اقتصادياً وتجارياً وتاريخيـاً          يقع المشروع في مدينة عدن    
يتميز بقربه من خطوط المالحة الدولية إضافة الى الموانىء األخرى فـي            

  ، الحديدة والمخاء والصليف والمهرة وسقطرى  و المكال و بلحاف 
o  محفزات االستثمار في المشروع.  
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o        طـة   المرتب ةوجود طلب متنامي على خدمات النقل والمالحة البحري
 .بتطور النشاط التجاري في المنطقة 

o               وجود كادر فني مؤهل فـي اإلدارة والتـشغيل و تمتلـك المؤسـسة
 .توكيالت لعدة شركات عالمية تعمل في مجال المالحة 

o توفر البنى التحتية ضمن منطقة تواجد المشروع. 

o          وجود إعفاءات  ضريبية وجمركية للمشروع حسب قانون االستثمار
. 

 

 :شــــروع مكونات  الم

 .مبنى اإلدارة  •

 .كادر فني وإداري مؤهل •

 .خمس سفن نقل متعددة األغراض •

  .نإنشاء أحواض خاصة لصيانة السف •

 بدائل االستثمار المتاحة

  %.49شراكة استراتيجية مساهمة بنسبة  •

 .  البيع باإليجار تمويل جزئي في المشروع وفقاً لنظام •

 .تمويل كلي للمشروع  •
  

  
 :مارية التقديرية  للمشروع التكلفة االستث

 
  .عشرون مليون دوالر
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  :استثمـــــــــارية أخـرى فرص-16
  

  : ميناء المخاء-المركز اإلقليمي لتجارة المواشي 16-1
 

 يهدف المشروع إلى إقامة مركز تجاري إقليمي لتجارة  :     هدف المشروع
  .المواشي في المخاء 

   : بمساحات تلبي االحتياجات التاليةتوفر األرض :مكونات المشروع  
  إقامة حظائر للحجر البيطري  −
  .إقامة حظائر لإلستيراد وإعادة التصدير  −
               .إقامة مزارع ومخازن األعالف  −
  .   مينــــاء المخاء:الموقع المقتـــرح  

  
   : مبررات إقامة المشروع

امة هذا المركز يشكل موقع ميناء المخاء نقطة غاية في األهمية إلق -
  .وهي فعلياً نقطة إستقبال المواشي حالياً 

دراسة الجدوى معدة واألرض والرصيف والمختبر وعدد من  -
 .الهناجر 

يتوفر للميناء بنية تحتية متكاملة صالحة لتجارة المواشي في المنطقة  -
وتستقبل حالياً واردات اليمن من المواشي من القرن األفريقي 

 عوامل مساعدة لقيام ونجاح منطقة تجارية ويتطلب األمر إضافة
خاصة بتجارة اللحوم منها معامل إلنتاج وتخزين األعالف وإقامة 
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مصنع لتجهيز تعليب اللحوم ومسالخ للذبح والتجميد والتغليف 
 .والتصدير 

يمثل ميناء المخاء فرصة استثمارية واعده إلقامة منطقة تجارية  -
لمنطقة نظراً للقرب من الدول صناعية نوعية لتجارة المواشي في ا
)  الصومال –أثيوبيا–السودان ( المنتجــــة للثروة الحيوانيـة 

. 

االستفادة من تمتع اليمن بميزة التصدير إلى دول  االتحاد األوروبي  -
معفية من الضرائب الجمركية ، واليابان والصين والدول العربية 

 . أن اليمن من الدول األقل نمواربإعتبا

اليمن ، اثيوبيا ، (  مذكرة تفاهم بين دول تجمع صنعــاء توجـد -
  .. تدعم قيام المركز ) السودان ، الصومال 
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 :فرص استثمارية في صناعة الغزل والنسيج16-2

التمويل (  للتحديث والتطوير– صنعاء –عرض منشاة مصنع الغزل والنسيج -1
  .او التشغيل ) 
  

  : هدف المشروع 
دف المشروع إلى استكمال عملية التحديث باالستثمار في وحدات يه            

 والتجهيز النهائي للمنتج باالستثمار المشترك أو ةالطباعة والصباغ
  .اإليجار واإلدارة 

  
  :مبررات المشروع 

بنى تحتية وخدمية ) صنعاء ( يتوفر للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج
مدربة وذات خبرة وتجربة كبيرة ، وفيما يلي  قوى عاملة إلىمتكاملة باإلضافة 
  -:ةأأهم بيانات المنش

 متر مربع مسورة ألف 90المساحة الكلية للمنشأة  •
  .بالكامل

 . متر مربعألف 30مساحة المباني  •

 500KWيوجد محطة كهربائية بقوة  •

 .تتوفر شبكة صرف صحي مع محطة معالجة •

اديق تتوفر وحدة غزل متكاملة حديثة ال تزال في الصن •
 3يوم بواقع / طن9بتكنولوجيا صينية متطورة تنتج 

، قطنية قيقةورديات عمل من الغزول المتوسطة والر
 .ومخلوطة باأللياف الصناعية

كما تم استيراد ثالثون آلة نسيج المكوكية بنفس نظام  •
 . السويسرية الزالت في الصناديقر سولزآالت

 . لوحدتي الغزل والنسيجتركيب اآلالت الجديدة •
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) التمويل ( للتحديث والتطوير– عدن –عرض منشاة مصنع الغزل والنسيج  -2
  . والتشغيل

  :   هدف المشروع 
تحديث الخطوط اإلنتاجية بالمصنع وتشغيله وإدارته بنظام الشراكة أو              

  .اإليجار 
  

                :مبررات المشروع 
 قوى إلىة وخدمية متكاملة باإلضافة يتوفر لمصنع الغزل والنسيج بعدن بنى تحتي

  :عاملة مدربة وذات خبرة عملية ، وفيما يلي أهم بيانات المنشاة
  . متر مربع مسورة بالكامل86.581المساحة اإلجمالية للمؤسسة  - 1
 . طن من القطن سنويا 1200الطاقة اإلنتاجية التصميمية  - 2

) باغة والطباعةالص+ النسيج + الغزل (  أقسام إنتاجية 3يوجد في المصنع  - 3
 . متر مربع64.626والمساحة المبنية 

 . متر طولي7.203.000القدرة اإلنتاجية  - 4
 

  .شريك استراتيجي للتطوير وتشغيل المصنعين معا أو ألي منهما: المطلوب
الفرص المتاحة إلنشاء منشات استثمارية لصناعة الغزل والنسيج مستندة  -3

  : ذكرهااألتيللعناصر 
I- متوسط التيلة وطويل التيلة هطن بنوعياليمن منتج للق 

، لذلك وفيروبجودة عالية ونقاوة ممتازة ومحصول زراعي 
فالمادة الخام متوفرة حيث يوجد عدة محالج للقطن في كل 

من زبيد ولحج وأبين تنتج القطن بكميات تجارية كبيرة 
تفيض عن االحتياجات المحلية، وتتزايد سنويا رقعة 

جة للقطن وبالتالي تتزايد كميات األرض الزراعية المنت
  .اإلنتاج السنوي
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II-  يمكن للمستثمرين الراغبين في إقامة منشاتهم الصناعية
في نشاط الغزل والنسيج في أي من المناطق الصناعية 

عدن ( او بالمنطقة الحرة ا هو تحت التجهيزفيمالجاهزة او 
 (. 

III-  يمكن للمستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريع للغزل
 .يج القيام باستثمار زراعي في زراعة القطنوالنس

IV- معاهد مهنية(وفر قوى عاملة شابة ومؤهلة صناعيا تت 
وبأجور رخيصة مقارنة بنظيراتها في المحيط ) فنية

 .اإلقليمي

V-  تتوفر سوق استهالكية محلية وإقليمية واسعة وذات
 .حاجة للمنتجات القطنية المتعددة والمتنوعة

  :مبررات إقامة المشروع
توفر لهذه االستثمارات المزايا والحوافز المحددة في قانون ي •

االستثمار والقرار الجمهوري الخاص بالمناطق الصناعية 
 توفر األرض ضمن المناطق الصناعية إلىإضافة 

  .المزايا السابق ذكرهابو
 دول االتحاد إلىاالستفادة من تمتع اليمن بميزة التصدير  •

 بدون تحديد ول العربية والداألوروبي واليابان والصين 
معفية من الضرائب الجمركية باعتبار وهي ، )كوتا(كميات 

  .اليمن من الدول األقل نموا
  
   -:مشروع إقامة معرض تجاري دولي في مدينة عدن  -4

     تخطط الجمهورية اليمنية إلقامة معرض دولي للتسويق في مدينة عدن يخدم 
نطقة الصناعية بالمنطقة الحرة والمنطقة كل من المنتجات المصنعة في إطار الم

 عدن إضافة إلى المنتجات المصنعة في مختلف المحافظات اليمنية –الصناعية 
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ومنتجات الشركات العالمية واإلقليمية  الراغبة في عرض منتجاتها في معرض 
  .عدن 

وقد وضعت الحكومة ضمن أولويات مهامها االقتصادية االستفادة القصــوى من 
) الجغرافية ، االقتصادية ، البشرية ، التاريخية ( الت عــدن مؤهــ

وتطويرها وتأهيلها بإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل من مدينة عدن مركزاً للتجارة 
اإلقليمية و الدولية وقاعدة ينهض عليها االقتصاد الوطني وتتنوع مصادر الدخل 

ر إستراتيجي إلقامة في إطار فلسفة االقتصاد الحر ولذلك فالمطلوب مستثم
المعرض الدولي وخدماته علماً بأن األرض والبنى التحتية ستوفرها الحكومة 

 خارج إطار 2مليون م) 1.5( قابلة للتوسع إلى 2وبمساحة تقــــدر بمليون م
المنطقة الحرة وسيتمتع المشروع بكافة المزايا والضمانات واإلعفاءات التي 

  .يوفرها قانون االستثمار 
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  : المــــــــــــــــــــرافق 
يوضح المناطق المخصصة لالستثمار الصناعي في الجمهورية ) 1(جدول رقم 

  :اليمنية
المساحة   الموقع  اسم المنطقة   المحافظة   م

  بالهكتار
الغرض من 

االستثمار 
  الصناعي 

  بيانات أخرى 

منطقة   صنعاء   1
الصبيحة 

منطقة 
  ضبوة 

على طريق 
يدة م الجهة الحد

الغربية على 
 –طريق تعز 

  2القطاع 

300  
830  

 صناعات خفيفة 
 صناعات خفيفة 

تتوفر في 
بعضها خدمات 

البنى التحتية 
والمرافق 

  العامة 
المنطقة   عدن   2

  الحرة 
على ساحل 

( البحر العربي 
) خليج عدن 

بالقرب من باب 
المندب نقطة 

التقاء قارة اسيا 
  مع قارة افريقيا 

انظر الخريطة   32360
  المرفقة 

تتوفر جميع 
خدمات البنى 

التحتية 
والمرافق 

  العامة 

منطقة   تعز   3
  الحوبان 

على طريق 
  صنعاء تعز 

تتوفر جميع  صناعات خفيفة   400
خدمات البنى 

التحتية 
والمرافق 

  العامة 
حضرموت   4

  المكال
منطقة خلف 

المنطقة 
  الغربية 

على طريق 
مطار الريان 
على طريق 

800  
350  

 صناعات خفيفة 
صناعات خفيفة 

  ومتوسطة 

تتوفر جميع 
جميع البنى 

التحتية 
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والمرافق   ون سيئ
  العامة 

منطقة   الحديدة   5
  الربصة 

في المنطقة 
الشرقية قطاع 

8  

يتم في الوقت  صناعات خفيفة   1100
الحاضر توفير 
خدمات البنى 

التحتية 
والمرافق 

  العامة 
المنطقة   لحج   6

  الصناعية 
وار مدينة ج

  الرئيس 
يتم في الوقت  صناعات خفيفة   120

الحاضر توفير 
خدمات البنى 

التحتية 
والمرافق 

  العامة
منطقة   شبوة   7

  بلحاف 
تقع على القرب 

من ميناء 
بلحاف الخاص 
  بتصدير الغاز 

مشاريع   6400
صناعية 
لصناعة 

البتروكيماويات 
انظر ( 

الخريطة 
  ) المرفقــة 

يتم في الوقت 
ر توفير الحاض

خدمات البنى 
التحتية 

والمرافق 
  العامة

منطقة   المهرة الغيظة   8
  محفيفيف 
المنطقة 
  الجنوبية 

جوار المطار 
على طريق 

نشطون على 
  طريق نشطون 

550  
1500  

صناعي حرفي 
  ورش + 

صناعات خفيفة 
  ومتوسطة 

  

يتم في الوقت 
الحاضر توفير 
خدمات البنى 

التحتية 
والمرافق 
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  العامة
  

يوضح المناطق المخصصة لالستثمار السياحي في الجمهورية ) 2( رقم جدول
  :اليمنية

اسم   المحافظة   م
  المنطقة 

المساحة   الموقع 
  بالهكتار

الغرض من االستثمار 
  السياحي

 بيانات أخرى 

الحديقة   صنعاء   1
الدولية 
منطقة 

وادي ظهر 
منطقة 
  عصر 

) 19B3(وحدة جوار 
  منطقة ارتل 

-685(بوحدات جوار 
699-695 (  

-(بوحدات جوار 
B543- A543-
A563-A562-
ِA545. (  

110  
150  

80  
  سياحي ترفهي 

  منتزهات وحدائق 
  منتزها ت وحدائق 

جاري إعداد 
الدراسات 

الفنية 
  للمشروع 

  ساحل ابين   عدن   2
هضبة 
  شمسان 
المنطقة 
  السياحية 

على ساحل البحر 
محاذي لطريق ابين في 

هضبة شمسان وسط 
  المدينة 

بندر عباس وبندر فقم 
  حتى راس عمران 

300  
1600  
4000  

  

  منتزهات وكورنيشات 
  سياحي سكني 

فنادق وشاليهات 
  كورنيش 

تتوفر جميع 
خدمات البنى 

التحتية 
والمرافق 

  العامة 

مناطق   تعز   3
  متعددة 

باب المندب 

  جبل صبر 
منطقة ذباب على ساحل 

  باب المندب 

250  
650  

  منتزهات وحدائق 
  ي ترفيهي سياح

تتوفر جميع 
خدمات البنى 

التحتية 
والمرافق 

  العامة 
حضرمو  4

  ت المكال
هضبة 
  بفشان 

منطقة خور 
مناطق 

  وسط المدينة 
المنطقة المردومة بداية 

  الخور 
ساحل خلف وساحل ابن 

200  
60  

180  
  سياحي سكني 

 فنادق وشاليهات كورنش 
  فنادق وشاليهات كورنش
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  سيناء   ساحلية 
 راس كثيب   دة الحدي  5

  الخوخة 
  شمال غرب المدينة 
  ساحل مدينة الخوخة 

80  
240  

فنادق وشاليهات كورنش 
.  

 فنادق وشاليهات كورنش 

  

6  
  

حصن   شبوة 
  الغراب 

  بير علي 

في منطقة بلحاف على 
  ساحل البحر العربي 

150  
200  

فنادق وشاليهات كورنش 
  وحمامات طبيعية 

  

المهرة   7
  الغيظة 

جول 
  محيفيف 

على ساحل البحر 
  العربي 

  سياحي سكني   780
 فنادق وشاليهات كورنش 

يتم في الوقت 
الحاضر 

توفير خدمات 
البنى التحتية 

والمرافق 
  العامة 
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  :المراجع 
/www.mpic-yemen.org  

com.iktissad.www  
www.investinyemen.org/yemen  


