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تقرير / محمد راجح
تستهدف  تنموية  برامج  عن  الدويل  البنك  كشف 
التنمية املحلية يف اليمن من خالل تبني مشاريع كثيفة 
العمالة تستهدف املناطق النائية يف مختلف محافظات 

الجمهورية.
ويرى البنك يف أحدث تقرير له أن املشاريع كثيفة 
العمالة مفتاح التنمية املحلية يف اليمن ، للدور الذي 
تلعبه يف جعل املجتمعات رشيكة يف التنمية ويف تحديد 
وتقوية  التحتية  والبنى  الخدمات  من  احتياجاتها 
الروابط الوطنية من خالل تقوية العقد االجتماعي 

بني الحكومة واملواطنني.
وأكد البنك الدويل أن مشاريع كثيفة العمالة التي تدار 
التنمية االجتماعية مثل مرشوع  بواسطة قطاعات 
للتنمية قد  العامة والصندوق االجتماعي  االشغال 
تسهم يف مكافحة البطالة وخلق رشاكة مجتمعية فاعلة 
والرتكيز عىل مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وجعل 
اإلنجاز  عن  باملسؤولية  تشعر  املحلية  املجتمعات 

واملشاركة فيه. 
وقد وافق مجلس املديرين التنفيذيني للبنك الدويل عىل 
منحة إضافية بمبلغ 50 مليون دوالر لتوسيع برنامج 
األشغال العامة يف اليمن . وبهذه املنحة تعتزم بالدنا 
الوصول إىل 1.3 مليون مواطن آخر، وذلك عن طريق 

تمويل ما ال يقل عن 300 مرشوع فرعي جديد. 
وسيستمر املرشوع بعد توسعته يف استخدام املقاولني 
املحلية  املجتمعات  من  مواطنني  وتعيني  املحليني 
وإنشاء مشارضيع فرعية كثيفة العمالة صغرية النطاق 
ومدفوعة باعتبارات الطلب للقرى قليلة السكان وكذلك 

املجتمعات الفقرية يف املناطق الحرضية.
وتهدف املنحة لتوفري مزيد من الفرص االقتصادية 
املطلوبة وتحسني إمكانية الحصول عىل الخدمات 
األساسية ، و ذلك بالتزامن مع خطة الحكومة لتوسيع 

املواطنني  عدد  وزيادة  للمرشوع  الجغرايف  النطاق 
املستفيدين بنحو 1.3 مليون مستفيد من تهيئة فرص 
العمل وتحسني التعليم والرعاية الصحية وخدمات 

الرصف الصحي.
ويتوقع البنك الدويل أن يستفيد من مرشوع األشغال 
العامة كثيفة العمالة، الذي بدأ عام 2012 بمنحة أولية 
قدرها 61 مليون دوالر، نحو 1.3 مليون شخص يعملون 

يف 382 مرشوعاً فرعياً. 
ويقول البنك انه مع إنشاء مشاريع فرعية إضافية 
ستجني املجتمعات الفقرية يف املناطق الريفية النائية 
باليمن منافع من تحسني الخدمات والبنية التحتية 

وزيادة فرص العمل. 

وسيساند املرشوع بعد توسعته الجهود الرامية إىل 
إضافة الالمركزية مع وجوده عىل املستوى القومي 
وبتوفري التدريب وبناء القدرات الغلب املناطق اليمنية.

توظيف
سيواصل املرشوع بعد توسعته بحسب البنك الدويل» 
التعاقد مع املقاولني املحليني وتوظيف مواطنني من 
كثيفة  فرعية  مشاريع  وإنشاء  املحلية  املجتمعات 
العمالة صغرية النطاق ومدفوعة باعتبارات الطلب 
املجتمعات  وكذلك  السكان  قليلة  الريفية  للمناطق 

الفقرية يف املناطق الحرضية. 
العمل  فرص  من  سيستفيدون  األفراد  أن  حني  ويف 

القصرية األجل والتدريب املهني، فإن أعمالهم ستفيد 
بدورها املجتمع املحيل بأكمله عن طريق إنشاء بنية 
تحتية للتعليم والرعاية الصحية وتحسني خدمات 

الرصف الصحي واملياه وتمهيد الطرق.
وأكد البنك الدويل انه سيتم التعاقد مع املهندسني 
لتصميم املشاريع الفرعية وإعدادها، وسيتم تعيني 
نساء أيضاً يف الوظائف القصرية األجل املرتبطة بتنفيذ 
الشكاوى  لتقديم  آليات  ستوضع  حيث   ، املشاريع 
املواطنني حول  وسُتجرى استطالعات مكثفة آلراء 

نتائج املشاريع الفرعية
 معدالت

يقول تقرير البنك الدويل أنه يعيش نحو 70 % من 
سكان اليمن البالغ عددهم 22.5 مليون نسمة يعيشون 
يف مناطق ريفية ،  ويرتكز الفقر يف أوساط هؤالء السكان، 
حيث ترتفع معدالت الفقر بدرجة كبرية عن املتوسط 

القومي. 
القرى  وقد ساعدت األرايض الجبلية الوعرة وعزلة 
الصغرية، إضافة إىل نقص الطرق املالئمة، عىل عزل 
كثري منها عن مراكز النشاط االقتصادي وحرمانها من 

الخدمات األساسية. 
ويرى خرباء البنك الدويل ان املجتمعات املحلية يجب 
أن تكون مسؤولة عن تحديد ما تحتاجه من مشاريع 
البنية التحتية. ولم يمكن هذا من املجتمعات املحلية 
وضمن مسؤوليتها عن املشاريع فحسب، بل إنه ضمن 

مستوى عاليا من املشاركة مع الحكومة املركزية. 
ويقول عيل خميس، رئيس فريق العمل باملرشوع يف 
البنك الدويل «ستنجح هذه املشاريع  إذا استطاعت 
عملية تحديدها وإعدادها تمكني املجتمعات املحلية 
التي تعيش يف مناطق ريفية مخلخلة السكان وفقراء 
تخص  قرارات  اتخاذ  يف  أكرب  دورا  بمنحهم  الحرض 

مستقبلهم.
مستوى  رفع  من  أيضا  النجاح  سيأتي   : واضاف 
يف  الكامل  الرشيك  مستوى  إىل  املحلية  املجتمعات 
التنمية، وهو ما سيعزز يف النهاية من العقد االجتماعي 

بني الدولة اليمنية ومواطنيها.»
وقدمت مجتمعات محلية من مختلف أنحاء البالد 
وحدة  وتشكلت  فرعية،  بمشاريع  للقيام  مقرتحات 
كله  املرشوع  إدارة  بغرض  املرشوع  إلدارة  مستقلة 
ومراجعة الطلبات، وذلك يف عملية تتسم بالشفافية 
تضمن التوزيع العادل لألموال عىل أكرث املجتمعات 
املحلية احتياجا.  وتم االستعانة باملقاولني املحليني، ويف 
حاالت شبكات الرصف الصحي ومياه الرشب وتجميع 
املياه، تولت املجتمعات املحلية املسؤولية عن الصيانة 

والتشغيل. 
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صنعاء/ سبأ
عقد  الذي  االجتماع  ناقش 
بصنعاء  النقل  بوزارة  أمس 
لتطوير  عدن  رشكة  ملجلس 
النقل  وزير  برئاسة  املوانئ 
عددا  باذيب،  واعد  الدكتور 
من املواضيع املتصلة بتطوير 
أدائه،  وتنشيط  عدن  ميناء 
املساهمة  األدوات  وبحث 
الحاويات  حركة  رفع  يف 

والرتانزيت.
ضم  الذي  االجتماع  وتطرق 
رئيس مؤسسة موانئ خليج 
عدن القبطان عبدالله إبراهيم 
أبكر رئيس مجلس إدارة الرشكة 
ونائبيه إىل الخطة الرتويجية 
حركة  لتنشيط  والتسويقية 
الحاويات والرتانزيت، إضافة 

الفنية  االستعدادات  اىل 
امليناء  لعمل  والتشغيلية 
عن  فضال  فيه،  والتشغيل 
بالحفاظ  الخاصة  القضايا 
مشاريع  تطوير  أرايض  عىل 
مراحله  بكل  عدن  ميناء 

املستقبلية.
الدكتور  النقل  وزير  وأوضح 
األنباء  لوكالة  باذيب  واعد 
اليمنية (سبأ) أن االجتماع 
استكمال  ملوضوع  تطرق 
الصيني  املرشوع  إجراءات 
قريباً  النور  سريى  الذي 
عدن،  ميناء  لتطوير 
واستعرض النجاحات املحققة 
بما فيها ارتفاع معدالت تناول 
الحاويات مقارنة العام 2013، 
بالعام  ارتفعت مقارنة  والتي 

2012م.
من  واالهتمام  الرعاية  وثمن 
القيادة السياسية ممثلة باألخ 
الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية لدعم املرشوع 

الصيني لتطوير امليناء.
وأكد الوزير باذيب أن املرشوع 
من  امليناء  لتطوير  الصيني 
أهم املشاريع العمالقة البالغة 
دوالر،  ماليني   507 تكلفته 
العمل،  فرص  آالف  وسيوفر 
مستقبلية  نافذة  وسيكون 

تطويرية لعدن ولكل اليمن.
يعد  املرشوع  «هذا  وقال: 
وقاطرة  تطويريا  منعطفا 
االقتصادي  بالنمو  للدفع 

لعدن واليمن بشكل عام».

واشنطن / سبأ
أعلن صندوق النقد الدويل مساء أمس 
عن موافقة املجلس التنفيذي للصندوق 
يف اجتماعه عىل اتفاق مدته ثالث سنوات 
يتيح للجمهورية اليمنية االستفادة من 
التسهيل االئتماني املمدد بقيمة تعادل 
سحب  حقوق  وحدة  مليون   365.25
خاصة أي مايعادل (552.9 مليون دوالر 
عىل  الحفاظ  يف  ملساعدتها  أمريكي) 
استقرار اقتصادها الكيل ودعم جهودها 
لتحقيق نمو يعود بالنفع عىل كل رشائح 

السكان.
مساء  أصدره  بالغ  يف  الصندوق  وقال 
أمس :" ويف ضوء قرار املجلس التنفيذي 
، سيتاح لليمن رصف مبلغ فوري يعادل 
48.74 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 
(حوايل 73.8 مليون دوالر أمريكي)، عىل 
أن يتم رصف املبالغ املتبقية عىل دفعات 
ست  بإجراء  ترتهن  سنوية  نصف 

مراجعات.
وقال نائب املدير العام ـ رئيس املجلس 
التنفيذي بالنيابة ناويوكي شينوهارا:" 
بذلت السلطات اليمنية جهودا محمودة 
الكيل  االقتصادي  االستقرار  لدعم 
والنمو، ومع ذلك، فقد ظلت التحديات 
عىل  عبئا  تفرض  واألمنية  السياسية 
مناخ السياسات والنتائج االقتصادية، 
وعىل وجه الخصوص، ضعفت أرصدة 
الخارجية  والحسابات  العامة  املالية 
إجراء  يف  التأخري  فرتات  بسبب 
أعمال  وزيادة  األساسية  اإلصالحات 
التخريب ملنشآت النفط".. الفتا إىل أن 
التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن 
يف الفرتة املقبلة، تتمثل يف تحسني وضع 
الخارجية،  والحسابات  العامة  املالية 
إىل جانب دعم النمو االحتوائي وخلق 

فرص العمل.
السلطات  أطلقت  "لقد  وأضاف 
برنامجا اقتصاديا طموحا ملواجهة هذه 
التحديات وتخفيض البطالة املرتفعة 
انتشار  من  والحد  دائم  أساس  عىل 

الفقر".
الذي  السلطات،  برنامج  أن  وأوضح 
يدعمه اتفاق بني اليمن والصندوق ملدة 
ثالث سنوات يف إطار التسهيل االئتماني 
املمدد، يهدف إىل معالجة احتياجات 
ميزان املدفوعات وسد فجوة التمويل 
يف املالية العامة والحفاظ عىل االستقرار 
فئات  حماية  مع  الكيل،  االقتصادي 

السكان األشد احتياجا.
إىل  الصندوق  عام  مدير  نائب  وتطرق 
الحكومة  تتخذها  التي  اإلصالحات 
اليمنية ومنها رفع الدعم عن املشتقات 
النفطية يف إطار حزمة اإلصالحات التي 
تشمل اإللغاء التدريجي لدعم املشتقات 
النفطية نظرًا لضخامته وعدم جدواه .. 
مبينا أنه قد تم بالفعل اتخاذ الخطوة 
تكملها  وسوف  االتجاه  هذا  يف  األوىل 
املعالجات لآلثار االجتماعية من خالل 
اعتماد حاالت جديدة يف شبكة الضمان 

االجتماعي بمايكفل وصول الدعم بدقة 
إىل الفقراء.

أخرى  تدابري  هناك   ": قائال  وأردف 
ستهدف  العامة  املالية  صعيد  عىل 
املدى  عىل  املوازنة  عجز  تخفيض  إىل 
الخدمة  إصالح  طريق  عن  املتوسط 
املدنية وتحسني االمتثال الرضيبي". . 
موضحا أن هذه التدابري ستؤدي أيضا 
عىل  لإلنفاق  املوازنة  موارد  تحرير  إىل 
احتياجات البنية التحتية واملرصوفات 

االجتماعية.
واستطرد قائال "وللحفاظ عىل استقرار 
القصري،  املدى  عىل  الكيل  االقتصاد 
ينبغي أن يعدل البنك املركزي اليمني 
سياسته النقدية حسب الحاجة للحد 
من تأثري إصالح الدعم عىل التضخم، 
وينبغي أيضا مواصلة تحسني اإلطار 
تغيريات  أثر  نقل  لتعزيز  النقدي 
يف  املرونة  من  املزيد  ودعم  السياسة 
الوقت  ذات  يف  مؤكدا  الرصف"..  سعر 
عىل أهمية إصالحات القطاع املايل التي 
تعتزم السلطات إجراءها بهدف تعزيز 
التنظيم والرقابة يف القطاع املرصيف إىل 
جانب تقوية البنية التحتية السوقية."

عن  الصادر  الصحفي  البالغ  وتضمن 
الصندوق عرضا للتطورات االقتصادية 
يف اليمن .. موضحا أن موقف االقتصاد 
الكيل ظل مستقرا نسبيا يف عام 2013، 

كما ظل النمو يف حدود معتدلة.
وقال :" استمر النمو املطرد خارج قطاع 
تقريبا،   4% بمعدل  الهيدروكربونات 
بينما شهد النمو تحسنا قويا يف قطاع 
الهيدروكربونات، مما عوض جانبا من 
السنتني  يف  النفطي  الناتج  انخفاض 

السابقتني".
ومىض قائال:" ونتيجة لذلك، من املقدر 
املحيل  الناتج  إجمايل  نمو  يكون  أن 
الحقيقي قد تضاعف إىل ما يقرب من 
ارتفاع  حدث  الوقت،  نفس  ويف   ،5%
طفيف يف متوسط التضخم ليصل إىل 
11 % (صعودا من حوايل 10 % يف العام 
السابق)، وظل سعر الرصف مستقرا.. 
بينما سجل التضخم بعض االنخفاض 
يف النصف األول من عام 2014، لكن إنتاج 
النفط انخفض بسبب أعمال التخريب، 
مما أدى إىل نقص حاد يف إمدادات الوقود 

والكهرباء".
يف  تقدما  اليمن  حقق  وقد   ": وأردف 
عملية التحول السيايس منذ أزمة عام 
2011، غري أن التعايف االقتصادي مايزال 
غري كاٍف لتخفيض مستويات البطالة 
والفقر املرتفعة.. فقد بلغ املعدل املتوسط 
لنمو إجمايل الناتج املحيل أقل من 1.5% 
سنويا قبل أزمة 2011 ثم تراجع منذ ذلك 

الحني".
الشباب  الفقر وبطالة  :" ويبلغ  وتابع 
عىل   %  45 و   %  54 حوايل  اليمن  يف 
عىل  املعدالت  أعىل  من  وهما  الرتتيب، 
مستوى العالم، و كذلك استمر تراجع 

االستثمار يف البنية التحتية، وال يزال 
يف  مركزا  املبارش  األجنبي  االستثمار 
ل  ُيشغِّ الذي  الهيدروكربونات  قطاع 

نسبة بسيطة من القوة العاملة".
وأوضح البالغ أن برنامج السلطات، الذي 
يدعمه اتفاق بني اليمن والصندوق ملدة 
املوقف  ملواجهة  يكرس  سنوات  ثالث 
اليمن  يف  التدهور  رسيع  االقتصادي 
 ،2014 عام  من  األول  النصف  خالل 
حيث رشعت السلطات يف برنامج جرىء 
التصدي  بغية  االقتصادي  لإلصالح 
للرتاجع الذي طرأ مؤخرا عىل أوضاع 
االقتصاد الكيل، ودعم النمو، وتشجيع 

خلق فرص العمل، وحماية الفقراء.
وقال :" ورغم التحديات السياسية، يضم 
من  قوية  مجموعة  السلطات  برنامج 
تدابري السياسة واإلصالحات الهيكلية 

مع دعم تموييل خارجي".
الربنامج  يف  العنارص  أهم  البالغ  وأبرز 
الذي يدعمه صندوق النقد الدويل والتي 

تشمل التايل:
ـ تعزيز التصحيح املايل وحماية الفقراء: 
إصالحات  خالل  من  ذلك  ويتحقق 
لتخفيض الدعم غري املوجه، واحتواء 
كبار  امتثال  وتعزيز  األجور،  فاتورة 
زيادة  وستتم  الرضيبيني.  املكلفني 
للفقراء  املوجهة  النقدية  التحويالت 
بنسبة %50 عقب تعديل أسعار الوقود، 
البنية  يف  االستثمار  زيادة  ستتم  كما 
دفعة  إعطاء  بغية  بالتدريج  التحتية 
لخلق فرص العمل وتحقيق النمو املمكن. 
وستعمل الحكومة أيضا عىل تحسني 

إدارة املالية العامة.
للنقد  رشيدة  بسياسات  االحتفاظ  ـ 
والرصف: وسوف تهدف هذه السياسات 
إىل احتواء التضخم، وتعزيز التنافسية، 
وتجنب تقلب سعر الرصف مع الحفاظ 

عىل احتياطيات النقد األجنبي.
ـ إصالح القطاع املايل، وتحسني الحوكمة، 
وتشجيع النمو االحتوائي بقيادة القطاع 
الخاص: تهدف اإلصالحات الرئيسية إىل 
تعزيز الرقابة املوحدة والعابرة للحدود، 
املخاطر  ملعالجة  ترشيعات  ووضع 
الخاصة بالصريفة اإلسالمية، وتعزيز 
يف  اليمني  املركزي  البنك  صالحيات 
البنوك.  أوضاع  بتسوية  يتعلق  ما 
تحسني  الحوكمة  إصالحات  وتشمل 
مناخ األعمال، والشفافية، واملساءلة. 
إىل  تهدف  إضافية  إصالحات  وهناك 
من  للحكومة  التنفيذية  القدرة  تعزيز 
أجل املساعدة يف تعبئة دعم املانحني 
وتحسني االستثمار يف البنية التحتية 

العامة.
ختام  يف  الدويل  النقد  صندوق  وشدد 
لليمن  الدويل  املجتمع  دعم  أن  البالغ 

سيظل رضوريا يف الفرتة القادمة.

عدن/ سبأ
ناقش اجتماع أمس برئاسة أمني عام محيل 
عموم  مدراء  مع  شائف  عبدالكريم  عدن 
املديريات وصندوق النظافة أنشطة التحسني 
ومستوى تحصيل اإليرادات يف تلك املديريات.
املدير  من  رشح  إىل  املجتمعون  واستمع 
أنعم حول جهود  قائد  للصندوق  التنفيذي 
املنجزات  وحفظ  النظافة  أعمال  يف  كوادره 

املحققة خالل مراحل العمل.
خالد  عدن  محافظة  وكيل  االجتماع  حرض 

الجعيمالني.
إىل ذلك بدأت أمس بعدن دورة تدريبية حول 
اإلدارة املالية الفعالة ملنظمات املجتمع املدني 
املؤسيس  التعزيز  برنامج  من  الثالث  املحور 

نظمتها رشكة مور ستيفنس اليمن بالتعاون مع 
مرشوع استجابة وبدعم من الوكالة األمريكية 

للتنمية.
تهدف الدورة عىل مدى ثالث أيام إكساب 20 
مشاركا ومشاركة من ممثيل منظمات املجتمع 
املدني معارف علمية حول أهمية اإلدارة املالية 
يف املؤسسات واملنظمات املجتمعية وكذا إعداد 
تقارير مالية ملعرفة أساسيات اإلدارة املالية 
بني  والشفافية  املصداقية  وترسيخ  الفعالة 

املنظمات املحلية والجهات املانحة.
يف  منظمة   20 يستهدف  الربنامج  أن  يذكر 
ولحج  وشبوة  واملهرة  حرضموت  محافظات 
وأبني وعدن من خالل تنفيذ دورات تدريبية 
حول التطوير التنظيمي وإدارة الجودة والحكم 

الرشيد والتخطيط االسرتاتيجي.

تأهيل تأهيل 2020 متدربًا بمجال اإلدارة المالية بالمحافظة متدربًا بمجال اإلدارة المالية بالمحافظة

استكمال إجراءات املشروع الصيني استكمال إجراءات املشروع الصيني 
لتطوير ميناء عدنلتطوير ميناء عدن

صندوق النقد يقدم تسهيال ائتمانيا لليمن بمبلغ صندوق النقد يقدم تسهيال ائتمانيا لليمن بمبلغ 
يتجاوز نصف مليار دوالر أمريكي لـ يتجاوز نصف مليار دوالر أمريكي لـ 33 سنوات سنوات

اجتماع يناقش مستوى تحصيل االيرادات بعدناجتماع يناقش مستوى تحصيل االيرادات بعدن

استعراض مشروع موازنة استعراض مشروع موازنة 
حضرموت للعام حضرموت للعام 20152015مم

املكال/ سبأ
يف  حرضموت  بمحافظة  واملوازنة  الخطة  لجنة  ناقشت 
اجتماعها أمس باملكال برئاسة األمني العام للمجلس املحيل 
باملحافظة صالح عبود العمقي التقارير املقدمة من املرافق 
املوازنة  مرشوع  إعداد  بشأن  املحلية  السلطة  ووحدات 

التقديرية والربنامج االستثماري للعام 2015م.
وأستعرض االجتماع الذي حرضه وكيل املحافظة املساعد 
الكتاب  العمودي  أحمد  محمد  املهندس  الفنية  للشؤون 
الدوري بشأن إعداد مرشوع املوازنة العامة للدولة لسنة املالية 
2015م وما تم إنجازه من الربنامج االستثماري للمحافظة لعام 

2014م .
وشدد االجتماع عىل رضورة استكمال املناقشات ملرشوع 
املالية  مكتبي  يف  املختصة  الجهات  مع  واملوازنة  الخطة 
والتخطيط والتنمية يف موعد أقصاه األربعاء القادم بهدف 

مراجعتها وإقرارها بصغتها النهائية .
وأشادت اللجنة باملجلس املحيل يف مديرية دوعن والتزامه 
واملوازنة  الخطة  مرشوع  لتقديم  املحدد  الزمني  بالربنامج 

ومناقشته ومراجعته مع الجهة املختصة .

تمويل تمويل 356356 مشروعًا بتكلفة  مشروعًا بتكلفة 
146146 مليون ريال بحضرموت مليون ريال بحضرموت

املكالء/ أحمد محمد بن زاهر 
بمحافظة  الصغرية  واملنشآت  الصناعات  صندوق  مول 
 (356) 2014م  الجاري  العام  من  األول  خالل  حرضموت 
مرشوعاً صغرياً ومنشأة صغرية مدرة للدخل بمبلغ إجمايل 
(146 مليوناً و460) ألف ريال حيث استفاد منها (356) 

شخصاً بينهم (95) امرأة.
أوضحت ذلك للثورة األخت/ عليا فيصل بن كوير مديرة 
صندوق الصناعات واملنشآت الصغرية بمحافظة حرضموت 
مشرياً إىل أن هذه املشاريع تم تمويلها تتنوع ما بني إنتاجية 
وخدمية وتجارية حيث ساهمت هذه املشاريع يف تنشيط 
يف  وساهمت  باملحافظة  واالقتصادية  التجارية  الحركة 

التخفيف من البطالة.
وأشارت األخت/ مدير فرع الصندوق بحرضموت إىل أن الصدوق 
لدية خالل العام الجاري 2014م العديد من الربامج التوسعية 
لتمويل العديد من الصناعات واملنشآت االقتصادية الصغرية 
باملحافظة وخاصة املهنية والحرفية والتي تساهم يف تنشيط 

الحركة االقتصادية والتجارية يف البالد     

مناقشة سري إعداد مشروع مناقشة سري إعداد مشروع 
موازنة السلطة املحلية بشبوةموازنة السلطة املحلية بشبوة

شبوة/ سبأ
ناقش اجتماع بمحافظة شبوة أمس برئاسة وكييل املحافظة 
إعداد  ،سري  القمييش  محمد  ونارص  الطوسيل  سالم  فهد 
مرشوع موازنة السلطة املحلية واإلطار املتوسط لها لألعوام 

2015م2017-م.
واستعرض االجتماع الذي ضم مدراء عموم املديريات وأمناء 
املجالس املحلية واللجنة الفنية إلعداد املوازنة، التوجهات 

الخاصة بموازنة األعوام القادمة واملحددات الرئيسية لها.
ويف اللقاء أشار الطوسيل إىل أهمية تلك التوجهات بهدف 
مصلحة املحافظة وضمان تنفيذ املشاريع املعتمدة لها أوال 
بأول بدال من ترحيل الكثري منها لسنوات طويلة.. موجها 
مدراء املديريات بانجاز مشاريع خطط موازناتهم خالل فرتة 

ال تتجاوز العارش من سبتمرب الجاري .


