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عثمان يكشف عن قرب التوقيع على مذكرات تفاهم مع 
اإلمارات والسعودية

هيئة املواصفات تدشن العمل بنظام الرقابة املسبقة 
للسلع غري الغذائية املستوردة من الصني

إجراءات لتفعيل صيانة منشآت املياه بمحافظة لحج

محافظ شبوة يطلع على نشاط مكتب النفط

مناقصات حجة تقر معالجة ٨ مشاريع بتكلفة ٨٫٥ مليون ريال

٥٢١ مليون ريال إيرادات حجة للنصف األول يف العام الجاري

 / أحمد الطيار 
اليمنية  الهيئة  عام  مدير  كشف 
وضبط  واملقاييس  للمواصفات 
الجودة وليد عبد الرحمن عثمان عن 
قرب التوقيع عىل مذكرة تعاون للرقابة 
واملستوردة  املصدرة  املنتجات  عىل 
العربية  اإلمارات  من  وكل  بالدنا  بني 
السعودية   العربية  واململكة  املتحدة 
بني  عليه  التوقيع  تم  ما  غــرار  عىل 
بالدنا وكل من جمهورية مرص العربية 

وتركيا وجمهورية الصني الشعبية .
العمل  تدشني  لدى  عثمان  وأشار 
الهيئة  بني  املوقعة  التفاهم  بمذكرة 
وواإلدارة العامة للرقابة عىل الجودة 
يف  الصحي  والــحــجــر  والــفــحــص 
والتي  الشعبية  الصني  جمهورية 
من  األول  منذ  التنفيذ  حيز  دخلت 
املذكرة  أهمية  إىل  الجاري  سبتمرب 
حيث  والصني،  اليمن  بني  للتعاون 
لتطبيق  جهودها  إطار  يف  تأتي  أنها 
يضمن  يما  القياسية  املواصفات 
حماية صحة وسالمة املستهلك ورفع 
املتداولة  الصينية  املنتجات  جودة 
املنتجات  من  للحد  املحلية  بالسوق 

املخالفة التي تغزو األسواق اليمنية.
ولفت إىل أن مذكرة  التعاون تنص 
املنتجات  مطابقة  من  التحقق  عىل 
للمواصفات  الغذائية  غري  الصينية 
لالستهالك  وصالحيتها  القياسية 
إىل  تصديرها  قبل  وذلــك  والــتــداول 

السوق اليمنية.
عىل  حرصت  الهيئة  أن  ــح  وأوض
لتجنيب  التفاهم  مــذكــرة  توقيع 
من  الكثري  اليمنيني  املستوردين 
جراء  لها  يتعرضون  التي  األرضار 
الغذائية  غري  للسلع  الهيئة  رفض 
إىل  باإلضافة   ، للمواصفات  املخالفة 
املنتجات  من  بسيل  األسواق  إغراق 
عن  الهيئة  إمكانيات  تعجز  التي 
فحصها وبما يسهم يف الحفاظ عىل 

رأس املال الوطني واختصار جزء كبري 
من اإلجراءات والكلفة .

وقال" سعت الهيئة جاهدة إليجاد 
حلول مناسبة تتوافق مع املمارسات 
القيام  اجل  من  دوليا  بها  املعمول 
باملهام املناطة بها لحماية املستهلك 
املحدودة  اإلمكانيات  ظل  يف  اليمني 
الجميع  إدراك  أهمية  مــؤكــدا   .."
و  وموظفني  "تــجــارا  كمستهلكني 
والعمل  االتفاقية  أهمية  إعالميني" 
سالمة  عىل  للحفاظ  تفعيلها  عىل 
االقتصاد  ودعم  اليمني  املستهلك 

الوطني .
دائرة  مدير  استعرض  جانبه  من 
الجودة إبراهيم األكوع بنود االتفاقية 
أن  إىل  مشريا   ، وأهدافها  ومميزاتها 
الجهة التي ستقوم بالفحص بموجب 
حكومية  جهة  هي  االتفاقية  هــذه 
يف  مؤخرا  أنشئت  وزارة  مستوى  يف 
مشريا  الشعبية،  الصني  جمهورية 
إىل أن التوقيع مع الحكومة الصينية 
جاء بعد مفاوضات استمرت ما يقارب 

سنتينن".
سبتمرب  يف  وقعت  الهيئة  وكانت 
املايض مع اإلدارة العامة للرقابة عىل 
الصحي  والحجر  والفحص  الجودة 
تفاهم  مذكرة   (AQSIQ) الصينية 
للفحص املسبق للمنتجات الصينية 
غري الغذائية املصدرة إىل اليمن بهدف 
التأكد من مطابقة املنتجات الصينية 

وصالحيتها  القياسية  للمواصفات 
قبل  ــك  وذل ــداول  ــت وال لالستهالك 

تصديرها إىل اليمن.
تقديم  سيتم  املذكرة  وبموجب 
الصينية  للسلع  مطابقة  شهادات 
كإجراء أسايس لإلفراج عن الشحنات 
ويحق  اليمنية  املوانئ  إىل  ــواردة  ال
من  قادمة  شحنة  أي  رفض  للهيئة 

الصني ولم تخضع للفحص املسبق.
تتحمل  أن  عىل  املذكرة  تنص  كما 
الجودة  عىل  للرقابة  العامة  اإلدارة 
والفحص والحجر الصحي الصينية 
مسؤولية الرقابة عىل جودة املنتجات 
إىل  املصدرة  الغذائية  غري  الصناعية 
اليمن بالرقابة وفحص كل املنتجات 
 ، اليمن  اىل  ــدرة  ــص امل الصناعية 
قبل  من  مطابقة  شهادة  وإصــدار 
املكتب املحيل الــ CIQ التابع لإلدارة 
العامة للفحص والحجر الصحي ولن 
الصني  من  مصدرة  شحنة  أي  تقبل 
الشهادة  هذه  تحمل  مالم  اليمن  إىل 

والتقارير الخاصة بالشحنة.
اليمنية  الهيئة  املذكرة   وتخول 
وضبط  واملقاييس  للمواصفات 
تحمل  ال  شحنة  أي  رفض  الجودة 
عن  الــصــادرة  املطابقة  ــادة  ــه ش
واتخاذ   CIQ الصيني  املحيل  املكتب 
ملنع  الالزمة  القانونية  اإلجـــراءات 
التي  املطابقة  غري  الشحنات  دخول 

ال تحمل شهادة املطابقة.

لحج / سبأ
يف  تنب  بدلتا  ــري  ال مجلس  اقــر 
أمس  اجتماعه  يف  لحج  محافظة 
برئاسة األمني العام للمجلس املحيل 
اتخاذ  ماطر  حيدرة  عيل  باملحافظة 
عدد من اإلجراءات واملعالجات التي 
من شأنها تفعيل إدارة الري بمكتب 

الزراعة والري باملحافظة.
حيث اقر املجلس العمل عىل صيانة 
الوادي  رأس  بسد  وللبوابات  املنشآت 
قنوات  من  واألشجار  األتربة  وتصفية 

الري ومن أمام سد رأس الوادي بهدف 
منها  واالستفادة  املياه  توزيع  عدالة 
األرايض  من  واسعة  مساحات  ري  يف 

الزراعية بالدلتا .
بواقع  بوابتني  فتح  املجلس  واقر 
من  وبوابة  الكبري  الــوادي  من  بوابة 
يف  التساوي  بهدف  الصغري  الوادي 
 . الواديني  بني  املياه  منسوب  توزيع 
بضبط  املختصة  الجهات  وجه  كما 
قنوات  وبوابات  للمنشآت  املخربني 
بهدف  معهم  التهاون  وعــدم  الــري 

الحفاظ عليها .
ــش يف  ــاق ــد ن وكـــان املــجــلــس ق
بالدلتا  الري  عملية  سري  االجتماع 
فيها  املروية  املساحة  بلغت  والتي 
حتى اآلن اكرث من ألفني وخمسمائة 
مياه  تسيري  متابعة  وكذلك  ــدان  ف
السيول من قبل مرشيف الري ورؤسا 
السيول  مياه  مستخدمي  جمعيات 
وذلك لعدم تكرار ري األرايض من قبل 
أراضيهم  ري  يف  املخالفني  املزارعني 

ألكرث من مرة .

شبوة / سبأ
بها مكتب  التي يعمل  العلمية  باملهنية  أشاد محافظ شبوة 
النفط باملحافظة ... مثمنا دور املكتب يف خدمة الرشكات النفطية 

العاملة باملحافظة وتحسني بيئة العمل لها .
وشدد املحافظ باحاج خالل اطالعه أمس عىل نشاط املكتب 
وسري العمل فيه و لقاءه بالعاملني فيه عىل رضورة منح املكتب 
باملحافظة  النفطية  االستثمارات  إدارة  يف  الكاملة  الصالحيات 

وتوليه عمليات اإلرشاف والرقابة عليها والرتويج املبارش لها .

األوىل  البوابة  سيمثل  املحيل  التوجه  هذا  تحقيق  أن  مؤكدا 
واملناسبة  الناجعة  الوسائل  وأحد  النفطي  القطاع  إلصالح 

لتجفيف منابع الفساد املسترشي فيه .
من جانبه تناول مدير عام املكتب سعيد محمد املرنوم طبيعة 
املكتب  ينفذها  التي  والهندسية  والفنية  ــة  اإلداري األنشطة 
...موضحا بأنه يوجد باملحافظة ستة عرش قطاعا نفطيا منها 
أربعة قطاعات إنتاجية وعرشة قطاعات استكشافية وقطاعني يف 

طور الرتويج االستثماري لها .

حجة / سبأ
حجة  محافظة  ملناقصات  الفرعية  اللجنة  أقرت 
أمس برئاسة رئيس لجنة التخطيط واملالية بمحيل 
لثمانية  األسعار  فوارق  الجماعي  محمد  املحافظة 
مشاريع بمبلغ 8.5 مليون ريال من املشاريع املشمولة 

بقرار مجلس الوزراء بشأن فوارق األسعار.
واستعرضت اللجنة مشاريع السلطة املحلية للعام 

بتكلفة  مرشوعاً   196 وعددها  التنفيذ  قيد  الجاري 
تواجه  التي  واإلشكاالت   ، ريال  مليون  و616  مليار 

بعضها وإمكانية تجاوزها خالل األشهر القادمة .
يف  املبذولة  الجهود  إىل  االجتماع  وتطرق 
سبيل متابعة وتنفيذ مجمل املشاريع الخدمية 
والتنموية يف مختلف املديريات، وأهمية اإلرساع 

يف تنفيذها بما يكفل االستفادة منها .

حجة / سبأ
ناقشت اللجنة املالية بمحافظة حجة يف اجتماعها أمس 
برئاسة رئيس لجنة التخطيط واملالية محمد صبار الجماعي 
وانعكاساتها  باملحافظة  واملشرتكة  املحلية  املــوارد  مستوى 
اإليجابية والسلبية عىل التنمية املحلية والربنامج االستثماري .
املوارد  عام  مدير  من  املقدم  التقرير  االجتماع  واستعرض 
واملشرتكة  املحلية  اإليرادات  حجم  حول  الحبيش  فهد  املالية 
خالل النصف األول من العام الجاري والبالغة 521 مليوناً و949 

ألف ريال وكذا حجم اإلنفاق عىل الربنامج االستثماري خالل 
الفرتة يناير - يونيو 2014م والبالغ مليار و125 مليون ريال .

وقيمت اللجنة السلبيات التي رافقت أداء الجهات اإليرادية 
وإمكانية تجاوزها مع الفرتة املتبقية من العام الجاري بما يحقق 

ربط املوازنة العامة للمحافظة.
وشددت اللجنة عىل أهمية استشعار املسؤولية يف تنمية 
موارد الدولة ، والعمل عىل تحصيل األوعية اإليرادية املتاحة 

بما يخدم العملية التنموية باملحافظة .

 / محمد راجح
الصناعة  وزارة  وكيل  كشف 
والتجارة لقطاع التجارة الخارجية 
حجم  ارتفاع  عن  سلمان  سالم 
التبادل التجاري بني اليمن والصني 
إىل 2.5 مليار دوالر ، منها 955 مليون 
دوالر واردات ونحو 1.7 مليار دوالر 
معظمها  للصني  يمنية  صادرات 

نفطية.
وأكد سلمان يف امللتقى التعريفي 
"كانتون"  ملعرض   116 بالدورة 
الدويل املقرر عقده يف الصني شهر 
يمنية  بمشاركة  القادم  أكتوبر 
واسعة – أن الصني تعترب الرشيك 
التجاري واالقتصادي األول لليمن 
، نظرا ملا يربط البلدين من عالقة 

تاريخية واسعة.
ودعا وكيل وزارة الصناعة والتجارة 
إىل املشاركة الفاعلة يف هذا املعرض 
الذي يعد فرصة للتعرف والوقوف 
عىل مستوى التطورات التي وصلت 
إليها بعض الدول يف إنتاج السلع 
الصناعية واالستهالكية واكتساب 

الخربات ونقل التكنولوجيا.
وقال أن العالقة بني اليمن والصني 
ضاربة يف أعماق التاريخ وتمتد إىل 
عصور قديمة ، كون اليمن يمتلك 
يف  دوره  له  اسرتاتيجيا  موقعا 

التجارة بني مختلف دول العالم.

البلدين  بني  العالقة  شهدت  كما 
ملحوظاً  تطوراً  سلمان  بحسب 
كافة  يف  املاضية  الفرتة  خالل 
املجاالت ، األمر الذي وضع الصني 
التجاريني  الرشكاء  مقدمة  يف 

واالقتصاديني لليمن.
وشدد عىل أهمية تصدير املنتجات 
 ، الصينية  السوق  إىل  اليمنية 
ذات  املنتجات  تلك  وخصوصا 
امليزات التنافسية ، مثل املنتجات 

والرثوات  والسمكية  الزراعية 
تعزيز  رضورة  مؤكداً   ، املعدنية  
رجال  بني  املشرتكة  االستثمارات 
بما  والصينيني  اليمنيني  األعمال 
يعزز الرشاكة الوطيدة بني البلدين.
من جانبه أكد نائب رئيس الغرفة 
بأمانة  والصناعية  التجارية 
صالح  محمد  محمد  العاصمة 
الذي  "كانتون"  معرض  أهمية 
يعد احد اكرب املعارض التجارية يف 

العالم من حيث املساحة وحجم 
البضائع واملنتجات وعدد الزوار  ، 
وأحد النوافذ األساسية التي يمكن 
واملستثمرين  اإلعمال  لرجال 
الفرص  عىل  خاللها  من  االطالع 
الجوانب  مختلف  يف  املتاحة 

االقتصادية.
الصينية  السوق  أن  صالح  وقال 
التجاري  القطاع  لدى  معروفة 
واالقصادي يف اليمن ، واكرب دليل 

اكرب  احد  الصني  أن  ذلك  عىل 
الرشكاء الرئيسيني لليمن ، مشريا 
إىل أن هناك عدداً كبرياً من رجال 
األعمال اليمنيني يف الصني ، وهو ما 
يعول عليه كثريا يف دعم وتنشيط 

االقتصاد الوطني.
وقدم صالح دعوة لتنظيم نسخة 
مصغرة من هذا املعرض يف اليمن 
االسرتاتيجي  املوقع  واستغالل   ،
البضائع  لتقديم  لليمن  الهام 
رشق  دول  إىل  الصينية  والسلع 

إفريقيا.
االقتصادي  املستشار  وكشف 
بصنعاء  الصيني  والتجاري 
اليمنية  هاو ياوو" أن  الصادرات 
التفضيلية  باملميزات  ستحظى 
التعرفة  من  وباإلعفاء  الصني  يف 
الجمركية بنسبة تغطية تصل إىل 

%97 العام القادم 2015م.
وعرب املستشار االقتصادي الصيني 
إىل  اليمن  النضمام  سعادته  عن 
 ، مؤخرا  العاملية  التجارة  منظمة 
والذي من شأنه أن يلعب دوراً كبرياً 
التجارية  اليمن  عالقة  تعزيز  يف 

بالخارج.
وأشاد بالعالقة التاريخية الوطيدة 
القدم  منذ  البلدين  تربط  التي 
التبادل  حجم  تجاوز  حيث   ،
أكرث  والصني  اليمن  بني  التجاري 
من 5 مليارات دوالر العام املايض 

2013م.
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سلمان : الصني الشريك التجاري واالقتصادي األول لليمنسلمان : الصني الشريك التجاري واالقتصادي األول لليمن

صالح : يجب استغالل العالقة الوطيدة مع الصني لتنشيط وتطوير االقتصاد الوطنيصالح : يجب استغالل العالقة الوطيدة مع الصني لتنشيط وتطوير االقتصاد الوطني

المستشار االقتصادي الصيني : الصادرات اليمنية ستحظى بالممزيات المستشار االقتصادي الصيني : الصادرات اليمنية ستحظى بالممزيات 
التفضيلية وبنسبة تغطية التفضيلية وبنسبة تغطية 9797 % %

الكشف عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بني اليمن والصني  إىل أكرث من الكشف عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بني اليمن والصني  إىل أكرث من 55 مليارات دوالر مليارات دوالر


