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رئي�س الهيئة يلتقي القائم باأعمال
رئـيـ�س هـيـئـة االرا�سـي 

الهيئة تكرم كوادرها الن�سائية
مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة 
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الهيئة تناق�ش اال�شكاالت التي تواجه
 قطاع االدوية مع وزارة ال�شناعة 

ناق�ش اجتماع عقد بني الهيئة العامة لال�س���تثمار ووزارة 
ال�س���ناعة من اأجل البحث يف تعميق التن�سيق بني الهيئة 

ووزارة ال�سناعة 

ويف اللق���اء الذي عقد ب���ني فريقي عمل 
رئي����س  وح�س���ره  اجلهت���ني  م���ن  مك���ون 
الهيئ���ة قال اال�س���تاذ الدكتور م�س���طفى 
ج���اءت  االجتماع���ات  تل���ك  اأن  املت���وكل 
نتيجة اجتماع بينه وبني وزير ال�س���ناعة 
والتجارة ناق�س���ا فيه عدد من املوا�س���يع 
والنق���اط التي تهدف الى زي���ادة التعاون 
ب���ني اجلهت���ني م���ن خ���الل ايج���اد خطة 
متكامل���ة للعمل امل�س���رك ب���ني اجلهتني 
ح���ول اال�س���تثمار و�س���بل تق���دمي الدع���م 
والت�س���هيالت للم�ساريع اال�س���تثمارية يف 

املجال ال�سناعي.
 م���ن جهته اأكد حممد مر�س���د الكهالين 

رئي����س املكتب الفني اأن الهدف م���ن تلك االجتماعت هو 
اال�ستماع الى امل�س���تثمرين يف قطاع ال�سناعات الدوائية 
يواجهونه���ا  الت���ي  واملعوق���ات  اال�س���كاليات  والنظ���ر يف 
واتخ���اذ الالزم من اجل حلها واتخاذ القرارات الداعمة 

وامل�ساندة ل�سناعة االدوية املحلية.
من جانبه قال اح�س���ان الرباحي رئي����س االحتاد اليمني 
ملنتج���ي االدوي���ة ان االحت���اد ي�س���كر الهيئ���ة 
تبذله���ا  الت���ي  اجله���ود  عل���ى  ورئي�س���ها 
الهيئ���ة والرغب���ة يف تطوي���ر االج���راءات 

للم�ستثمرين.
واأ�س���ار الرباح���ي ال���ى �س���رورة تق���دمي 
االحتياج���ات املقبول���ة والقاب���ل للتنفي���ذ 
يف �س���ل الو�س���ع الراهن الذي تعاين منه 

البلد. 
ال�س���ناعة  وزارة  جان���ب  م���ن  حظ���ره 
ع���دد من القي���ادات منهم  وكي���ل وززارة 
ال�س���ناعة لقطاع االعم���ال ورئي�س احتاد 
منتج���ي االدوية ومدير عام االحتاد العام 
للغرف التجارية وال�سناعية ونائب رئي�س 
الهيئ���ة العلي���ا لالدوية واملدي���ر التنفيذي 
الحتاد منتجي االدوي���ة ومدير عام مكتب 
ال�سناعة والتجارة بالهيئة ومدير عام التنمية ال�سناعية 
واال�ستثمار, ومن جانب الهيئة ح�سر رئي�س املكتب الفني, 
و رئي����س قط���اع الروي���ج ومنا�س���رة ال�سيا�س���ات, ومدير 
دائرة خدمة امل�ستثمر وعدد من املخت�سني من اجلهتني. 
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أكد رئيس الهيئة الدكتور 
مصطفى املتوكل خالل 
رعايته لالجتماع على 
حرص الهيئة ووزارة 
الصناعة على اعطاء 
قطاع االدوية االولوية 
في حل االشكاليات 
نظرًا ملا يمثل هذا 
القطاع من أهمية في

 االقتصاد اليمني
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اح���ت���ف���ت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة 
الن�سائية  بكوادرها  لال�ستثمار 
للمراأة,  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

املوافق 8 مار�س.
 وق������ال اال����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور 
ان  امل��ت��وك��ل  ح�سني  م�سطفى 
املراأة �سريك اأ�سا�سي يف احلياة 
و�سرد  فقط,  العمل  يف  ولي�س 
امل��ت��وك��ل ع���دد م��ن االجن����ازات 
العاملة  امل����راأة  حققتها  ال��ت��ي 

منذ  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  يف 
ال��ت��اأ���س��ي�����س. وج���رى خ���الل احلفل 
الن�سائية  ال��ك��وادر  من  ع��دد  تكرمي 
هدايا  وت�سليم  الهيئة  يف  العاملة 

رمزية بهذه املنا�سبة الهامة.
ع��ل��ى  ال���ت���ك���رمي  ي��ت��ق��ت�����س��ر  ومل 

اأي�سا  ب��ل  ف��ق��ط  امل��رك��ز  م��وظ��ف��ات 
يف  املنت�سرة  والفروع  املكاتب  �سمل 
اجلمهورية  امل��ح��اف��ظ��ات  م��ن  ع��دد 
يف  العمل  يف  امل���راأة  وت�سارك  حيث 
خمتلف  ويف  والفروع  املكاتب  جميع 

الدرجات الوظيفية.
م���ن جهاها قالت �س���مية اخل�س���ر 

مدي���ر ادارة امل���راأة اإن املراأة 
متثل ن�سبة كبرية من موظفي 
الهيئ���ة ت�س���ل ال���ى %40 
وهذه ن�س���بة قلم���ا جندها يف 

بقية املوؤ�س�سات.
واإكدت �سمية اخل�سر اإهمية 
يف  امل���راأة  م�س���اركة  تعزي���ز 
كافة جوانب احلياة وحتقيق 
التمكني االقت�س���ادي للمراأة 
العربي���ة ب�س���كل ع���ام ولي����س 
امل���راأة اليمني���ة فقط, وك���ذا اإتاحة 
الفر�س���ة لل�س���راكة  بني القطاعات 
املختلف���ة العامل���ة يف جم���ال تعزيز 
التمكني االقت�سادي للمراأة.وخا�سة 
يف ظ���ل الظ���روف الت���ي مت���ر به���ا 

البالد. 

العدد  50 فرباير 2017 

سرد رئيس الهيئة عدد من االنجازات التي حققتها املرأة العاملة في الهيئة العامة 
لالستثمار منذ التأسيس، وجرى خالل الحفل تكريم عدد من الكوادر النسائية 

العاملة في الهيئة وتسليم هدايا رمزية بهذه املناسبة الهامة

الـهـيـئـة تكـرم كــوادرهــا النـ�شـائـيــة
 بـمـنـا�شبـة الـيــوم العالـمـــي للمــراأة
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إبريل  2012   العدد 47 نشرة شهرية تصدر عن الهيئة العامة لالستثمار

أكثر من 46 مليار ريال كلفة املشاريع 
االستثمارية للربع األول من العام احلالي

من جهة اأخرى كرم الدكتور م�س���طفى املتوكل 
املوق���ع  املهند����س �س���اح �سي���ف اهلل م�س���وؤول 
االلك���روين, الذي مت اختي���اره املوظف املثايل  

ل�سهر فرباير.
وجاء اختيار �س���الح لتميزه يف عمل���ه والتزامه 
وتفاني���ه, حي���ث �س���هد املوقع االلك���روين تغريا 
جذريا وارتفعت ن�سبة الزوار للموقع االلكروين 
تت���واءم  الت���ي  اجلدي���دة  التعدي���الت  بع���د 

واملوا�سفات العاملية للهيئات املناظرة.
وياأت���ي التكرمي كمبادرة من رئي�س الهيئة وذلك 

لدفع املوظفني للتناف�س يف االلتزام والتميز.

التقى الدكتور م�س����طفى املتوكل رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار 
مبكتب����ه اليوم بالقا�س����ي اأحمد مفتاح القائ����م باأعمال رئي�س هيئة 

االرا�سي والتخطيط العمراين

وبحث اجلانبان تعزيز التعاون والتن�س����يق بني الهيئتني والو�سول 
الى معاجلات لق�س����ايا االرا�سي واال�ستثمار, كما مت توقيع حمظر 
اتفاق ب�س����اأن ال�س����وابط والقواعد واالجراءات اخلا�سة بامل�ساريع 

اال�ستثمارية التي تطلب تخ�سي�س ار�س من الدولة القامتها

ح�س����ر االجتماع م����ن جانب الهئي����ة العامة لالرا�س����ي االخ عبد 
ال�س����مد املرت�س����ى وكي����ل الهيئة واالخ عل����ي املغربي مدي����ر ادارة 
اال�س����تثمار واالخ عب����د النا�س����ر احمد ممثل هيئة االرا�س����ي لدى 

الهيئة العامة لال�ستثمار
وم����ن جان����ب الهيئ����ة العامة لال�س����تثمار ح�س����رت االخت �س����فاء 
خما�س����ن رئي�س قطاع امل�س����روعات واالأخ حممد مر�س����د الكهالين 
رئي�����س املكتب الفني ونا�س����ر القطيب����ي رئي�س قطاع الت�س����هيالت 

احلكومية وهاين ال�سطفة مدير دائرة امل�ساريع اال�سراتيجية. 

رئي�ش الهيئة يلتقــي الـقــائــم باأعـمــال
 رئــيـ�ش هـيــئــــة االرا�شــــــي

.. ويـكـرم الـموظــف الـمـثـالـي لـ�سهـر فربايــر


