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الدراسات واالعالم االقتصادي سرعة دفع مرتبات الموظفين  طالب مركز 
اليمنيين العاملين في القطاع المدني والذين يدخلون شهرهم التاسع عشر دون 
غير  والمؤسسات  والتعليم،  الصحة  قطاعي  في  العاملين  السيما  مرتبات 

االيرادية.
واستغرب المركز حالة التجاهل والالمبااله من قبل جميع األطراف تجاه هذه 
القضية االنسانية الخطيرة والتي تسببت في دخول ما يزيد عن ستة ماليين 
رمضان  شهر  قدوم  مع  سوءا  الوضع  ويزداد  الشديد،  الفقر  دائرة  في  فرد 

المبارك ومتطلبات االنفاق لهذه االسر. 
وحمل المركز كافة األطراف " الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي مسئولية 
الحكومة  ان  الي  تشير  التقديريرات  ان  الي  مشيرا  االنسانية،  المأساة  هذا 
الشرعية انفقت خالل العام الماضي ما يقارب 700 مليار لایر وبالمقابل فقد 
جمعت جماعة الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها إيرادات تفوق 400 
مليار لایر في حين ظل اكثر من 500 الف من الموظفين المدنيين الواقعين 

تحت سيطرتها بدون مرتبات منذ سبتمبر 2016م.
ويشير المركز الي تراجع  الحد االدني لألجور في اليمن الي اقل من  45  
دوالر في الشهر مقارنة بـ 95 دوالر في السابق أي ان الموظفين فقدوا اكثر 
من نصف دخلهم بسبب تراجع العملة حيث تراجعت العملة بنسبة ٪143 منذ 

بد الحرب التي تجري في اليمن. 
جماعة  سلطة  تحت  الواقعين  المدنيين  الموظفين  من  األكبر  النسبة  ويعيش 
المؤسسات  في  الموظفين  مرتبات  تسليم  يتم  حيث  صعبا  وضعا  الحوثي 
االيرادية فقط، في حين يعد وضع الموظفين في المحافظات التي تحت سيطرة 

الحكومة الشرعية  افضل حاال حيث يتسلمون مرتباتهم بشكل منتظم.
غير  مدني  مجتمع  منظمة  االقتصادية  واإلعالم  الدراسات  مركز  ان  يذكر 
ربحية تعمل من اجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف ويسعى الى التوعية بالقضايا 
في صنع  المواطنين  ومشاركة  الرشيد  والحكم  الشفافية  وتعزيز  االقتصادية 
والنساء  للشباب  االقتصادي  والتمكين   ، ومهني  إعالم حر  وإيجاد   ، القرار 

وبناء السالم

مقدمة
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المحافظات التي تستلم مرتبات بشكل منتظم

إنفوجرأفيك يوضح وضع مرتبات الموظفين المدنيين في القطاع العام بحسب المحافظات

المحافظات التي ال تستلم مرتبات بشكل منتظم المحافظات التي تسلمت عدد محدود من المرتبات

700

400

1400

100

تقديرات النفقات للحكومة الشرعية 
خالل العام 2017م

حجم االيرادات الضريبية والجمركية 
التي جمعتها جماعة الحوثي 

عدد من تم تسليمه مرتبات من 
مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي 

حجم االيرادات الحكومة الشرعية  
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يمني
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يمني

مليار لایر
يمني

موظف
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Statistics

594

709

546

162

إحصائيات ألفعدد الموظفين المدنين

مليار لایر

مليار لایر

مليار لایر

أجمالي تكلفة المرتبات سنويا

 المركزية والمحلية سنويا  تكلفة مرتبات وحدات السلطة

اجمالي مرتبات وحدات القطاع االقتصادي

 والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق
 الخاصة  سنويا

فــي  الراتــب  انقطــاع  لقــد تســبب   "
تغيــر حياتــي وحيــاة اســرتي لالســوأ ، 
ــف ال  ــنة والنص ــارب الس ــا يق ــذ م فمن
نــزال بــدون رواتــب ، عــدا مرتــب مــن 
الشــرعية ، ومرتيــن مــن  الحكومــة 
نصــف مرتــب مــن الحوثييــن ، وبســبب 
عــدم انتظــام تســليم المرتبــات تراكمــت 
علينــا الديــون مــن ايجــارات الســكن 
البيــت ، وال احــد يهتــم  ومصاريــف 
الحكومــة  الحوثييــن وال  ال  لمعاناتنــا 
الشــرعية، نحــن الضحايــا المنســيين 

في هذه الحرب "

" يهــدد الحوثيــون مــا بيــن الحيــن 
ــي مــن الوظيفــة بســبب  واآلخــر بفصل
عــدم االلتــزام بالحضــور اليومــي إلــى 
المدرســة، ولــم نســتلم إال نصــف راتــب 
ــب  ــن اســتلمنا رات ــي حي ــذ أشــهر ف من
ــط  ــدن فق ــي ع ــة ف ــن الحكوم ــل م كام
ــى  ــف وإل ــام ونص ــن ع ــر م ــالل أكث خ
أمــل  او  وعــود  أي  يوجــد  ال  اآلن 
بالحصــول علــى نصــف راتــب علــى 

األقل".

محمــد اليوســفي (37عــام) مــدرس في 
وزارة التربيــة بصنعــاء تــرك التدريــس 
ــر  ــرة لتوفي ــائق أج ــل كس ــه للعم واتج
وتســديد  األربعــة  ألطفالــه  المعيشــة 
إيجــار الشــقة التــي يســكنها، وال ينــوي 
يســلم  حيــن  إال  للمدرســة  الذهــاب 

راتبه.

ــة  ــي التربي ــة ف ــا موظف ف.م ، 45 عام
في صنعاء 

ــول  ــى أن أتس ــوع إل ــي الج ــد قادن ”لق
وحاولــت  يــدي،  لهــم  وأمــد  النــاس 
كثيــراً أن أبحــث عــن عمــل واســتجديت 
أن  أعــرف  وال  أعــرف  مــن  كل 
تضمــن  عمــل  بفرصــة  يســاعدوني 
لــي  الضــروري  القــوت  توفيــر 
 12 مــن  المكونــة  وألســرتي 
أنــي  يعلــم  وحــده  هللا  لكــن  نســمة، 
وأشــعر  مضطــراً  النــاس  أتســول 
بالخجــل مــن هللا ومــن نفســي ومــن 
النــاس ومــن أســرتي، لكــن الجــوع ال 
يرحــم، كمــا هــم تجــار الحــروب الذيــن 

ال يرحمون حالنا“.

عليــه  قســت  حكومــي  موظــف  أ.ع 
الحرب وأفقدته مصدر دخله.

www.economicmedia.net



4

إنفوجرأفيك: يوضح ابرز المؤسسات االيرادية التي
 يسيطر عليها الحوثيين وما زالت منتظمة في

 تسلم المرتبات

الضرائب

الجمارك

قطاع االتصاالت

الهيئة العامة للبريد

البنك المركزي

صناديق النظافة والتحسين

مؤسسة موانئ
البحر االحمر 

 القطاعات
االيرادية

شركة يمن موبايل
 ومؤسسة العامة لالتصاالت
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بعض القطاعات في صنعاء التي تستلم مرتبات
بشكل شهري من الحكومة الشرعية في عدن

صنعاء

ابة
الني

ء و
ضا

 الق
هاز

ج

دل
الع

رة 
وزا

زي
مرك

ز ال
جها

ال

سبة
محا

وال
بة 

رقا
 لل

المتقاعدون المدنيين
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