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تقريرتقرير

عدن/ األمناء / تقرير خاص:

للمجلس  العام  الدولة األمني  عمل وزير 

االنتقايل، محافظ العاصمة عدن، األســتاذ 

املوازنة وإعطاء  أحمد حامد، عىل معالجــة 

عدن حق االســتخدام من اإليرادات املركزية 

ووضع اإليرادات املحلية وســبل تنميتها يف 

سلم أولوياته ومهامه، وذلك منذ عودته إىل 

أغسطس  يف  املحلية  الســلطة  لقيادة  عدن 

2020م.

ومتكــن املحافظ مللس خالل عامني من 

تنمية اإليرادات من ثالثة مليارات إىل عرشة 

مليارات، وإعطاء عدن حق االستخدام لـ 20 

باملائة من اإليرادات املركزية، يســتعرض هذا 

والخطوات  اإلجراءات  من  سلســلة  التقرير 

التــي نفذتها قيــادة الســلطة املحلية يف 

جانب تنمية اإليــرادات ومعالجة املوازنة يف 

العاصمة عدن.

اإليرادات ثم اإليرادات ثم اإليرادات
وقفــت غالبية اجتامعــات وتحركات 

الجهات  مع  األوليــة  مللس  املحافظ  وجهود 

واملكاتب  املديريات  مســتوى  عىل  املسؤولة 

التنفيذية ومع الحكومة والرئاسة حول أهمية 

تضافر الجهود والتعــاون والعمل الجامعي 

مــن أجل تنميــة وإعامر عدن بشــكل عام 

وضبط وتنظيــم تحصيل اإليرادات ومعالجة 

العاصمة عدن بشــكل خاص، كون  موازنة 

األخرية الوســيلة والغاية والضامن لتحقيق 

وإنجاز األوىل.

ظهور مبكر ورسائل مبارشة 
ظهر  مللس يف  لقاء خاص عىل شاشة 

الغد املرشق يف حوار مع  اإلعالمي صالح 

العاقل يف شهر سبتمرب 2020م بعد شهر 

من عودته إىل عدن، ووجه املحافظ رسائل 

مبــارشة بّينت اهتاممه وتركيزه بشــأن 

اإليرادات واملوازنــة، ورفضه حرمان عدن 

من إيرادات الســلطة املركزية ال سيام  أن 

محافظات أخرى تستخدم إيرادات السلطة 

املركزية باســتثناء عدن، وطالب أن يلتزم 

الســلطات  وإىل  البنك  إىل  بالتوريد  الكل 

املركزية، أو إعطاء عدن حق االســتخدام من 

عىل  غريها  مع  ومساواتها  املركزية  اإليرادات 

األقل، مؤكدا إن عــدن لها خصوصية يجب أن 

تحظى بها.

ووجه يف ذات املقابلة رســالة تحذيرية 

لكافة مســؤويل وقيادات املديريات واملرافق 

الحكوميــة والدوائر الوظيفية يف الســلطة 

املحلية مفادها أن اإلحالــة إىل نيابة األموال 

العامة، مصري ألي مســؤول يف حالة ثبوت 

ارتكابــه قضايا فساد،مســتغال تواجده يف 

منصبه، وإهداره للامل العام. كام أكد ســعي 

الســلطة املحلية إىل تفعيل دور مراكز الرقابة 

والرتهل  الفساد  مكافحة  واملحاســبة،بهدف 

اإلداري .

تنمية اإليرادات من األولويات 
اســتمرت وتعددت جهود املحافظ مللس 

وتنوعت بني مرافق ومكاتب الســلطة املحلية 

والجهات الحكومية ذات العالقة وكانت  املوارد 

املالية وســبل تنميتها مــن األولويات خالل 

أنشطة وتحركات املحافظ يف شهري نوفمرب 

وديسمرب 2020م .

وأكــد املحافظ ملس خــالل لقائه وكالء 

وزارة اإلدارة املحلية عوض مشبح وكيل قطاع 

املــوارد، ومعني محمود وكيــل قطاع الرقابة 

عىل الوحدات اإلدارية، وعبد الغفار العيسايئ 

الوكيل املســاعد بالوزارة، عــىل أهمية الدور 

عدن  بالعاصمة  املحلية  السلطة  بني  التكاميل 

إنســيابية  يضمن  مبا  املحلية،  اإلدارة  ووزارة 

الخطط  والربامج وفق  املهــام  وإنجاز  العمل 

املُعدة.

املالية  املــوارد  اللقاء تقريــر  وناقــش 

بالعاصمة عدن للفرتة يناير – أغسطس 2020، 

حيث اســتعرض التقرير املبالغ املوردة خالل 

تلك الفرتة ومقارنتهــا مببلغ الربط التقديري 

ومبوارد األعوام السابقة.

وتطــرق النقاش إىل أهم وأبرز أســباب 

اإليرادي ومعوقــات تحصيل  الجانــب  تدين 

املوارد املالية، وُسبل ُمعالجة تلك املعوقات مبا 

يكفل تنمية املوارد املالية خالل الفرتة القادمة.

ووقف اللقــاء أيضًا أمام ُمشــكلة عدم 

العاصمة  لحصــة  املؤسســات  بعض  توريد 

عدن من االســتقطاعات التي تقوم بها باسم 

املحافظة.

وخلــص االجتــامع إىل تشــكيل لجنة 

ملراجعة  والوزارة  املحلية  السلطة  مشرتكة من 

التقرير والخوض يف تفاصيل محتواه وتحديد 

وآليات  مقرتحات  ووضع  املعوقات،  أســباب 

ملعالجتها.

تواصلت جهود الســلطة املحلية بالعمل 

عىل تنظيم تحصيــل اإليرادات لتعزيز وتنمية 

املختلفة  الصعوبات  ومعالجــة  املالية  املوارد 

باملديريــات وتأكيد الدعــم  للمرافق اإليرادية 

اإليرادات، ومضاعفة جهود معالجة  لتحصيل 

االختالالت يف القطاعات املختلفة.

 2020 املحافظ مللس، يف ديسمرب  وشدد 

عــىل رضورة إنجــاز خطة وموازنــة العام 

احتياجات وأولويات  2021م، وفًقا ملقتضيات 

الجديدة  املرحلة  تتطلبه  ما  املواطن، ومبوجب 

من عملية البنــاء والتنمية وإىل متكني عدن 

حصتها من املوارد املركزيــة وتنمية مواردها 

عىل مستوى املحافظة

وحســب التقرير املايل إليــرادات العام 

2020م  بلغــت اإليــرادات )ثالثــة مليارات 

مليون  وســبعون  واثنان  ومثانية  وأربعامئة 

وسبعامئة وأحد عرش ألف وثالمثائة ومثانية 

عــرش ريــاال(. وكان  مللس قد تــوىل قيادة 

الســلطة املحلية يف الربع األخــري من العام 

2020م.

ونتائــج  مدروســة  أعــال  2021م.. 
ملموسة 

بالعاصمة  املحليــة  الســلطة  خصصت 

عدن مســاحة دامئة ومســتمرة يف مختلف 

االجتامعــات والتحركات واألعــامل املكتبية 

وامليدانية  ملناقشــة وتدارس تنمية اإليرادات 

وذلك مــع مســؤويل الســلطة املحلية يف  

املديريات واملالية ومختلــف الجهات واملرافق 

املعنية باإليرادات.

املحافظ مللس يف األشهر األوىل  وأجرى 

لتعيينه مجموعة من التغيريات قضت بتعيني 

مديري عموم يف الثــامن املديريات ومديري 

مكاتب أبرزها الكهرباء واملياه والربيد.

املكتــب التنفيذي يقر تشــكيل مجلس 
اقتصادي 

للمكتب  االســتثنايئ  االجتــامع  أقــر 

التنفيــذي للعاصمة عدن، الذي عقد يف أبريل 

2021م برئاســة مللس، إىل عدد من املخرجات 

التي تهدف إىل تنمية املوارد وموازنة العاصمة 

عدن وأبرزها: تشــكيل املجلــس االقتصادي 

وتحديد أعضائــه، الضغط عىل الحكومة ملنح 

عدن نسبة من عائدات مواردها املالية، دراسة 

االقتصادي  القطاع  مشكالت ومعوقات تطور 

وتحليلها واقرتاح الحلول، املساعدة عىل تفعيل 

الجانب االقتصادي واالســتفادة من املقومات 

املتوفرة،االستفادة من موارد عدن وتسخريها 

لحل مشكالتها وبنائها وتنميتها.

األول  االجتــاع  يــرأس  مللــس 
للمجلس االقتصادي 

األول  االجتــامع  مللس  املحافــظ  ترأس 

بحضور  عدن،  للعاصمة  االقتصادي  للمجلس 

رئيس املجلس االقتصادي الدكتور محمد علوي 

املشــكل من  املجلس  أعضاء  أمزربة، وجميع 

واإليرادية  الحيوية  واملرافق  املؤسسات  جميع 

واملالية يف العاصمة. 

وتطرق االجتامع عىل أبرز اإلشــكاليات 

والصعوبــات والقضايا التي تواجه النشــاط 

واملؤسسات  املرافق  يف  والتجاري  االقتصادي 

اإليرادية والحيوية وخطة تعزيز وتنمية املوارد 

وااليرادات. إضافة إىل معرفة ومناقشة أوجه 

الضعف والقصــور يف أداء األجهزة التنفيذية 

واملكاتب الخدمية يف ظل ما تعانيه العاصمة 

من شحة وضعف املوارد املخصصة للمحافظة، 

وذهاب جميــع إيراداتهــا ومواردها لصالح  

الجهات املركزية.

 ووقف االجتامع أمام الخطوط العريضة 

لعمليــة االنعاش االقتصــادي للعاصمة عدن 

وتصويب املعامــالت املالية واإلدارية والنقدية 

والخطوات واالجراءات العملية الكفيلة بتمكني 

العاصمــة عدن من الحصول عىل نســبة من 

إجاميل املوارد املركزيــة املّوردة واملحصلة من 

تراعي خصوصية  املحافظة كرضورة ملحــة 

للدولة، وأسوة مبا هو معمول  عدن كعاصمة 

به يف املحافظات األخرى.

يعتمد لعدن 20 باملائة 
كثف املحافظ مللس خــالل العام 2021م 

جهــوده وخــاض العديــد مــن الصدامات 

والتحديات واملعارك  يف سبيل تثبيت قرار منح 

عدن حق اســتخدام 20 باملائــة من اإليرادات 

املركزيــة والــذي تكلل بصعوبة ولســنا هنا 

بصدد الحديــث عن التفاصيــل وكيفية كان 

التغلب عليها إداريا وقانونيا ولكن األهم تبيان 

املخرجات والنتائج كونهام األولوية للســلطة 

املحليــة يف ســبيل االنتصار لعــدن وحقها 

املستحق والواجب عىل الجميع.

نجح املحافــظ مللس مبوافقــة الرئيس 

الســابق هادي عىل قرار السلطة املحلية يف 

اســتخدام 20 باملائة من اإليــرادات املركزية 

ملعالجة موازنة عــدن علام أنها قبل ذلك كانت 

محرومة عىل العكس من باقي املحافظات.

زيادة اإليرادات بنسبة 191 باملائة
بالعاصمة  املحلية  السلطة  جهود  توجت 

عدن بقيادة املحافظ مللس خالل العام 2021م 

بتحقيق نقلة نوعية يف تنمية اإليرادات املحلية 

الســابق، وكشــف مصطفى  بالعام  مقارنة 

محســن، مدير عام مكتــب املالية بالعاصمة 

عدن، عن تحقيق زيادة بلغت ســتة مليارات  

وستامئة وثالثة ومثانون ألف ومائتني وأربعة 

191  باملائة  وعرشون رياال بنســبة بلغــت 

مقارنة بإيرادات العام 2020م.

التحســن  فإن  املاليــة  مدير  وحســب 

امللحوظ لزيادة اإليــرادات التي حققها مكتب 

املالية كانت نتيجة الجهود الدؤوبة من السيد 

املحافظ وكوادر مكتب املالية ومديرو مكاتبها 

ومديــرو عمــوم املديريات وجهــود جميع 

املخلصني باملحافظة.

 تطويــر عمــل اإليــرادات وتعزيــز 
النجاحات لعام 2022م 

كثف املحافظ مللــس مطلع العام 2022م 

الخطوات العملية بهدف تطوير عمل اإليرادات 

املزيد  وتحقيق  واإلنجازات  النجاحات  وتعزيز 

التــي ما زالت  من اإلصالحــات واالختالالت 

تقــف عائًقا أمام تنمية اإليــرادات ووصولها 

السلطة  تريد  الذي  املســتوى والســقف  إىل 

إليــه، وحرصت  والوصول  املحلية تحقيقــه 

السلطة املحلية عىل االستعانة واالعتامد عىل 

فريق خــاص تقييمي من الكوادر الشــبابية 

والشــخصيات التــي ميكنها عمــل إضافة 

وإحداث نقلــة يف جوانب تنميــة اإليرادات 

وسبل تطويرها.

وكلف املحافظ مللس فريًقا خاًصا بتنمية 

املوارد مبثابة مركــز مبهمة »تحليل اإليرادات 

املحلية واملشرتكة ملكاتب السلطة املحلية عىل 

مســتوى املديريات خالل الفرتة من2014 إىل 

2021م”.

وأعلن املحافظ مللس يف 15فرباير 2022م 

املديريات ورئيس  اجتامعه مع مــدراء  خالل 

وحدة حامية األرايض ومكافحة أعامل البسط 

اجتامع مســتقبيل وورشــة عمل  عن عقد 

ملديري املديريات ومديــري املكاتب املالية مع 

فريق خاص بتنمية املوارد وذلك  بهدف تحسني 

وتطوير األداء وتنظيم العمل وضبط اإليرادات 

فيام يخدم العاصمة عدن.

 ورشة عمل تقييمية 
أكد املحافظ مللس أن السلطة املحلية تضع 

يف مقدمة برنامجها وخطتها لتحقيق التنمية 

املستدامة وتحريك عجلتها، العمل عىل  تنمية 

املوارد املتاحة املحلية واملشــرتكة واالستغالل 

األمثل لإليرادات، إضافة إىل تطوير مســتوى 

األداء الوظيفي والتفكري بعقلية إدارية مواكبة 

للمرحلة تعمل عىل تحقيــق الربط التقديري 

للعام2022 وليس ربط2014 .

وجاء ذلك خالل اجتامعه بعدد من الوكالء 

ومديري عمــوم  مكاتب املحافظة و املديريات 

ومســؤويل اإليرادات وفريق تنمية املوارد يف 

شــهر  8  مارس 2022م بقاعة االســتثامر 

مببنى املحافظة يف مديرية املعال ضمن ورشة 

عمل الستعراض نتائج تحليل اإليرادات املحلية 

واملشرتكة ملكاتب السلطة املحلية عىل مستوى 

املديريات خالل الفرتة من2014 إىل 2021م .

كشــفت نتائج تحليل اإليــرادات املحلية 

عىل  املحلية  الســلطة  ملكاتــب  واملشــرتكة 

مســتوى املديريات خالل الفرتة من2014 إىل 

2021م جملة من اإلشكاليات وأوجه القصور 

واالختــالالت التــي تواجه عمليــة تحصيل 

اإليرادات .

انخفاض نسبة تحصيل  النتائج  وأظهرت 

بعــض املديريات حيث إن إجــاميل ايرادها ال 

يحقق ربط 2014 وهذا يعد مؤرش خطري وغري 

مقبول كونه ال يغطي النفقات العامة وال يخدم 

عجلة التنمية وال يتناســب مع الواقع الزمني 

اليومي وفقا للتحليل.

بتنفيذ  اإللتزام  النتائج  عــدم  وأوضحت 

مستوى  عىل  العامة  اإليرادات  تحصيل  قانون 

كل املوارد املحلية إضافة إىل أن نتائج اإليرادات 

توضح وتؤكد أنه ال يوجــد فريق عمل يعمل 

مبنهجية سليمة يف كل املديريات.

وبّينــت نتائج التقريــر التقيمي لفريق 

تنميــة املوارد عــدد من املــؤرشات والنتائج 

منها وجود فجــوة واضحة وقصور إداري يف 

اليومي،  الروتيني  بالعمل  التحصيل،واالكتفاء 

إضافــة إىل أن جميــع مســئويل وموظفي 

السلطة املحلية يعملون لتحقيق الربط السنوي 

لعــام 2014 وليس2021م حيــث أن الواجب 

عليهم أن يعملوا عىل الربط بواقع اليوم العام 

2022م 

وأشارت  النتائج إىل عدم استغالل املوارد 

اليومية بشكل فعال والتي لها أهمية يف تغطية 

النفقات إضافــة إىل أن اإليرادات املحققة من 

بعض املكاتب كالصحة مثال يتم تحصيلها من 

بعض البنود التي ال تحتاج إىل بذل جهد وهذا 

يدل عىل القصــور يف تحصيل اإليرادات،كام 

إن  نتائج التحليل أملحت إىل انخفاض كبري يف 

بند اإليجارات عىل مستوى املحافظة ولذا يتم 

الرفع بجميع عقود املمتلكات السياحية.

تحٍد جديــد وإعالن 11 مليار موازنة 
العام 2022م 

قّدر اجتــامع لجنة املناقصات برئاســة 

اجــاميل  2022م   مــارس  يف  املحافــظ 

مليار  بـ11  االستثامري  للربنامج  املخصصات 

و 438 مليونا و100 ألف ريال، بنســبة زيادة 

50 % عن املوارد الفعلية املقدرة للعام 2022م. 

وأشار االجتامع أن تحقيق ذلك مرهون بتضافر 

املديريــات يف تفعيل  جهود مديــري عموم 

تحصيــل األوعية اإليرادية عىل مســتوى كل 

مديرية للموارد املحلية، من رســوم تراخيص 

املهن املختلفة وتجديداتها املنصوص عليها يف 

قانون السلطة املحلية.

أوجه الرصف يف  املبالغ عــىل  وتوزعت 

الربنامج االستثامري ملشاريع السلطة املحلية 

للعاصمة عدن للعام 2022م بحسب األولويات.

املبذولة  بالجهود  مللس  املحافظ  وأشــاد 

ملرشوعات  االســتثامري  للربنامج  لإلعــداد 

الســلطة املحلية لعام 2022 م من قبل مكتبي 

التخطيط والتعاون الدويل، واملالية بالعاصمة 

الربنامج تحتاج  أن مذكرة  عدن، مشــريا إىل 

للكثري من الجهد املتواصل مبا يف ذلك التوزيع 

النهــايئ للمــوارد املالية املحلية واملشــرتكة 

مستوى  عىل  املرشوعات  مخصصات  وتدقيق 

كل مديريــة حســب العقود املرُبمــة، بحيث 

يتحقق التوزيع العادل واملنســجم مع الحاجة 

والتطور التنموي.

وخلص اجتــامع لجنــة املناقصات إىل 

األســس والقواعد التي تم األخــذ بها وتتمثل 

بتنمية وتنويع قاعدة املــوارد املحلية وتعزيز 

كفــاءة تحصيلها واالســتمرار يف تنفيذ ما 

تبقى من املشــاريع الجارية لضامن تنفيذها 

واستكاملها، تنمية املوارد املحلية غري الرضيبية 

من عائــدات الرســوم والســلع والخدمات 

بني  واملواءمة  األولويــات  وتحديد  الحكومية 

املوارد املاليــة املتاحة واالحتياجات الرضورية 

و رضورة عدم تجاوزها بأي حال من األحوال، 

إضافــة إىل عــدم الدخول يف أي مشــاريع 

جديــدة، أو أنشــطة يرتتب عليهــا التزامات 

مالية، خفض وترشــيد نفقات التشغيل غري 

الرضورية، وإعادة هيكلة استخداماتها لصالح 

والنفقات  الرضوريــة  التشــغيلية  النفقات 

التنموية مبا يكفل تحسني مستوى أداء املرافق 

التنمية،  واولويات  اهداف  وتحقيق  الحكومية 

وتعزيز مساهمة املرأة يف التنمية وعدم إدراج 

مشاريع مخالفة لالئحة التنفيذية ذات طبيعة 

االستثامرية.  التنمية  أهداف  التخدم  تشغيلية 

وكذلك إعادة النظر يف تحديد قيمة الرســوم 

الرصف  يتالءم وســعر  بالقانون مبا  املحددة 

الحايل للعملة املحلية مقابل العمالت األجنبية 

كونها ال تالئم سعر العملة اليوم.

نافذة واحدة إلكرتونية لإليرادات 

حقق فريــق  تنمية املــوارد خالل فرتة 

قصــرية نتائج إيجابية عــرب تنفيذ جملة من 

األنشــطة والربامج التحليلية وقدم مجموعة 

من الرؤى واألفكار التطويرية للسلطة املحلية 

أدت إىل عنايــة واهتامم املحافــظ بالفريق 

ليكون نافذة لتنظيم عمل اإليرادات وفق آليات 

للمرحلة  ومواكبة  ومتطــورة  حديثة  وبرامج 

واملســتوى اإلداري الذي يجب ان تكون عليه 

السلطة املحلية.

وعمل الفريق خــالل الفرتة من مايو إىل 

أغسطس 2022م اســتجابة  لتوجيهات وزير 

الدولــة محافــظ العاصمة عدن عــىل إعداد 

الربنامج الشــامل ملركز تنمية املوارد وحطته 

وبرنامج عمله الهادفة إىل إيجاد نافذة واحدة 

إلكرتونية لإليرادات.

مللس يدشن مركز تنمية اإليرادات
تواصلــت جهــود معايل وزيــر الدولة 

املحافظ،مللــس بتدشــني عمل مركــز تنمية 

اإليرادات بديوان عام املحافظة مبديرية املعال. 

الذي حرضه عدد  التدشــني  وأكد مللس، خالل 

املديريات  املحافظة، ومديري عموم  من وكالء 

واملكاتب التنفيذية، ومستشار املحافظ لشؤون 

التنمية املستدامة  املديريات، أن تحقيق أهداف 

يتم من خالل توسيع مصادر اإليرادات العامة 

مبختلف أنواعها، سواء من خالل تنمية مصادر 

إيراداتها التقليدية، أو من خالل إيجاد مصادر 

جديدة، مشــريا إىل أن تدشني عمل هذا املركز 

يأيت من هذا املنطلق.

ولفت مللــس إىل إن املركز سيســهم يف 

تعزيــز خطة تنميــة املوارد، ويســاعد عىل 

تنفيذها يف املكاتــب اإليرادية يف املديريات، 

وذلك ضمن  شبكة تحصيل اليكرتونية موحدة 

للســلطة املحلية، ودراســة وتقييــم الوضع 

اإلداري باملحافظة، واقرتاح الوسائل والخطط 

الكفيلة بتحسني وتطوير مستوى األداء.

وشــدد مللس عىل رضورة توحيد الجهود 

وعمل نافذة واحدة لإليرادات لضامن شفافية 

ورقابة أفضل، وكذا مكافحة الجبايات وتوحيد 

الســندات، وإنهاء اإلبتزاز واستعادة اإليرادات 

السائبة واملهدرة.

وأوضح قائاًل:« أنه حــني يكون اإلنفاق 

أكرث مــن اإليراد فهــذا يعنــي أن العمل غري 

صحيح، لذا يجب  علينــا الخروج من الجمود 

وتنشيط املهمالت، واجتامعنا ليس خسارة بل 

مكسب للمحافظة«.

مركز  عمل  خطة  محاور  استعرض  جرى 

تنمية اإليرادات، ومنها إقامة ورش عمل بشكل 

شــهري،وعمل دورات متخصصــة يف مجال 

تنمية املوارد وإدارتها تشمل مديري املديريات، 

ومديــري عموم املكاتــب التنفيذية، ومديري 

اإلدارات املالية، واملحصلني.

طموحات وتطلعات وحافز 
تتطلع السلطة املحلية بالعاصمة عدن إىل 

أن يكون العام 2023 عاما أكرث نجاحا وانجازا، 

فعىل مســتوى تنمية اإليرادات سيشــهد بدء 

عمل مركــز تنمية اإليــرادات لتحقيق أهداف 

الخطــة التطويرية ملنظومــة اإلدارة وتعزيز 

النتائج اإليرادية وإنها سلسلة من السلوكيات 

أدوات  القامئة عىل اســتخدام  واملامرســات 

إهدار  التي تســببت يف  الفســاد  وأشــكال 

وضياع األمــوال وضعف اإليــرادات وتدهور 

وضع الخدمات واملشــاريع يف العاصمة عدن 

واستمرارية املعاناة لدى املواطنني. 

وحفز  قــرار مجلس القيــادة الرئايس 

باملوارد  لجنة خاصــة  بتشــكيل  الذي قىض 

املالية برئاســة نائب رئيس مجلــس القيادة 

الجنويب  االنتقايل  املجلــس  الرئايس ورئيس 

اللواء عيدروس الزبيدي قيادة السلطة املحلية 

بالعاصمة عدن بقيادة وزيــر الدولة محافظ 

العاصمــة مللس عىل امليض قدمــا ومواصلة 

برنامــج اإليــرادات وســبل تطويرها بهدف 

واملؤسســات  والتنمية  اإلعامر  إعادة  تحقيق 

للعاصمة عدن. 

• هكذا ساهمت عملية تنمية اإليرادات التي 
قادها المحافظ لملس بإنعاش العاصمة

اإيرادات العا�صمة عدن من 3 اإىل 10 مليار ومنحها 20 باملائة من الإيرادات املركزية لأول مرة؟
خالل عامني.. كيف جنح مللس يف تنمية 

 •  خطوات وإجراءات وقرارات حاسمة تم 
اتخاذها للحد من العبث بالمال العام


