
تطبيق القوانين واللوائح
وكان قد زار رئيس الــوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، 
وزارة المالية على خلفية معلومات تشير الى وجود صرفيات للمال 
العام خارج نطاق الدستور والقانون ونبه وزارة المالية إالَّ أن الوزارة 
هي المؤسسة الوحيدة المعنية بإدارة مصالح الدولة المالية والدفاع 
عنها، مشّددًا على عودة الــوزارة لتأدية وظائفها المالية وتطبيق 
مة للجانب المالي وفقًا للصالحيات المخّولة لها 

ّ
القوانين واللوائح المنظ
في التشريعات النافذة.

وأشار رئيس الــوزراء خالل لقائه بالوزير صالح شعبان، والقيادات 
المالية واإلدارية والفنية، إلى األهمية البالغة لهذه الوزارة السيادية 
في مواجهة التحديات الراهنة التي يمّر بها الوطن بسبب العدوان 
والحصار، وكذلك المساهمة في إعــادة تفعيل النشاط المؤسسي 

ألجهزة الدولة كافة.
ووجه وزارة المالية بتفعيل نشاطها وتطبيق القانون المالي على 

الجميع، وأي سياسات مالية ينبغي أن تمّر عبر وزارة المالية".
ونبه مسئولي المالية بقوله: "نحن أقسمنا اليمين أمــام المجلس 
السياسي األعلى على احترام الدستور والقانون، كما أن الحكومة نالت 
ثقة مجلس النّواب، بعد التزامنا بعودة مؤسسات الحكومة للعمل 
وفقًا للقوانين والنظم واللوائح السارية، وبعيدًا عن اإلدارة العشوائية 

أو الفردية".
وأكد الدكتور بن حبتور على اإلرادة الجماعية لحكومة اإلنقاذ الوطني، 
في التزام الجميع بالعودة إلى الدستور والقانون في تأدية كافة المهام 
الوطنية وإلعادة الحياة المؤسسية للدولة، الفتًا إلى أنه ال بناء وال تنمية 
وال استقرار إال بتطبيق القانون على الجميع والتصّدي ألي مخالفات 

للقانون أو تصّرفات غير راشدة من قبل أي وزارة أو مؤسسة.
ووّجه رئيس الوزراء، بعودة وزارة المالية وكوادرها إلى أداء واجباتهم 
المكتبية والميدانية وتفعيل األداء المالي بما يخدم االقتصاد الوطني 
ز من االستقرار الداخلي والصمود في مواجهة العدوان في 

ّ
ويعز

فين وعامة المواطنين ينظرون إلى 
ّ
حًا أن الموظ

ّ
مختلف الجبهات، موض

عون إلى دورها الحيوي في تخفيف 
ّ
الوزارة ووظيفتها الحيوية ويتطل

معاناتهم وتوفير السيولة المالية الالزمة لدفع رواتبهم.
 وثّمن الدكتور بن حبتور الجهود التي بذلتها الوزارة خالل الفترة 
 في ظل استمرار العدوان والحصار، برغم ما واجهها 

ً
الماضية وخاصة

من تحديات وصعوبات ومن سلب لصالحياتها المحّددة وفقًا للقانون.
وقال: "إن تاريخ هذه المؤسسة المالية في عملية اإلصالحات التي 
شهدها الوطن وفي مسار عملية البناء والتنمية على امتداد العقود 
الماضية حافل بالعطاء وما رأيناه من مشاريع تنموية وخدمية في 

عموم الوطن اليمني خير شاهد على الــدور الذي قامت به الــوزارة 
والمؤسسات التابعة لها في خدمة اليمنيين".

وتمّنى رئيس الوزراء تحقيق العودة القوية والمطلوبة للوزارة في 
مهامها المالية.

بــدوره ألقى وزيــر المالية الدكتور صالح شعبان، كلمة نــّوه فيها 
لها الدكتور عبد العزيز بن حبتور 

ّ
بالمكانة الوطنية والعلمية التي يمث

على المستوى الوطني، مؤكدًا أن وزارة المالية وبعد القرار المالي الذي 
ات التي نّص  خذه مجلس الــوزراء شرعت فورًا في تطبيق اإلجــراء

ّ
ات

عليها القرار.
ق نتيجة تطبيق هذه 

ّ
وأشار إلى أن هناك نتائج جيدة بدأت تتحق

ات التي استدعتها الضرورة وطبيعة الظروف الراهنة. اإلجراء
ــوزارة وكوادرها في القيام بمهامهم  وأكــد وزيــر المالية التزام ال
القانونية وشحذ الهمم وتحقيق التحّسن المطلوب في مستوى األداء 
بما ينعكس إيجابًا على مقدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز 

مقومات الصمود في وجه العدوان والحصار والتخفيف من تداعياتهما 
على كافة الجوانب.

الصكوك اإلسالمية
س رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 

ّ
في غضون ذلك ترأ

بن حبتور، اجتماع لجنة السندات المالية، لمناقشة آليات تفعيل نظام 
الصكوك اإلسالمية من قبل البنك المركزي، حيث استعرض االجتماع 
التقرير المقّدم من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني حول أهمية 
الصكوك اإلسالمية ودورها الحيوي في المجال االقتصادي والتنموي 
والدور المعّول عليها في تنشيط الواقع االقتصادي والمساهمة في 
الحد من التحديات االقتصادية واالستثنائية التي يمّر بها الوطن جّراء 

استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر على الشعب اليمني.
وتدارست لجنة السندات المالية عددًا من المقترحات الواردة في 
التقرير، بما في ذلك الخطوات المقترحة والمطلوبة لمعاودة إصدار 

عات البنوك العاملة في اليمن.
ّ
الصكوك اإلسالمية ومواكبة تطل

وأقّرت اللجنة تفعيل عملية إصدار الصكوك اإلسالمية من قبل البنك 
المركزي اليمني، لما فيه دعم البنوك اإلسالمية وتمكينها من القيام 
ق المصلحة 

ّ
بمهامها وتطوير نشاطها المصرفي واالقتصادي، بما يحق
المشتركة لجميع األطراف في الحكومة والقطاع الخاص.

النقد اإللكتروني
كما ناقشت اللجنة االقتصادية في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء 
رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مصفوفة السياسات 
ات العاجلة لمعالجة أزمة السيولة القائمة وآلية الشروع في  واإلجراء

تنفيذها.
ات المقترحة،  واشتملت المصفوفة على عدد من السياسات واإلجراء
للعمل بنظام النقد اإللكتروني ومعاودة العالقات الدولية وإنهاء 
العزلة التي تواجهها البنوك المحلية في تعامالتها مع البنوك الدولية 
زة لتوفير العمالت األجنبية لضمان 

ّ
ات المعز والسياسات واإلجــراء

استمرار تمويل واردات السلع األساسية، إضافة إلى عدد من الجوانب 
المالية.

ات والضوابط المتصلة بجوانب استخدام نظام  وبحثت اللجنة، اإلجراء
بات 

ّ
ب على أزمة السيولة والمتطل

ّ
النقد اإللكتروني كأحد الوسائل للتغل

ات المطلوبة الستخدام هذا النظام في التعامالت  والضوابط واإلجراء
اليومية للمستفيدين.

لعت اللجنة االقتصادية، على التقرير المقّدم من اللجنة الفنية 
ّ
واط

ات المقترحة للبدء بالعمل بنظام النقد  فة بإعداد مصفوفة اإلجراء
ّ
المكل

ات مؤسسية وتنظيمية وتمويلية  اإللكتروني والذي اشتمل على إجراء
مقترحة، للبدء بنظام النقد اإللكتروني وإدماجه ضمن الخدمات المالية 
فين والمتعاملين 

ّ
والمصرفية المقّدمة للمستفيدين من شريحة الموظ

معهم، مشيرًا إلى الجهود التنسيقية المطلوبة بين كافة الجهات 
المعنية وذات العالقة في الحكومة والقطاع الخاص والبنك المركزي 
اة منه.

ّ
اليمني لضمان تحقيق نظام النقد اإللكتروني لألهداف المتوخ

وقّدمت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات خالل االجتماع عرضًا 
توضيحيًا حول نظام المحفظة اإللكترونية عبر الموبايل والجوانب 
المرتبطة بتعزيز نجاحه، بما في ذلك التجارب العربية والدولية 

الناجحة والمتمّيزة في هذا المجال.
وأقّرت اللجنة االقتصادية، إضافة البنك المركزي اليمني وشركات 
ال واالتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إلى اللجنة الفنية 

ّ
الهاتف النق

إلعداد دراسة مفّصلة وشاملة حول نظام النقد اإللكتروني وتحديد 
الخيارات المتاحة والنظام المؤسسي المالئم إلدارة هذه العملية، 
ومراعاة االستفادة من المالحظات والمقترحات وعلى أن يتم إنجاز 
الدراسة هذا االسبوع وعرضها على اللجنة االقتصادية لمناقشتها 

خاذ ما يلزم بشأنها.
ّ
وات

وشــّدد الدكتور بن حبتور على أهمية الــوضــوح القانوني لكافة 
العمليات المرتبطة بهذه الخدمة وتحديد المسؤوليات القانونية 

بوضوح وشفافية بما يضمن حقوق الجميع.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن خدمة مصالح األمة اليمنية، هو ما ينبغي 
أن يكون حاضرًا لدى الجميع في هذه اللحظة التاريخية واالستثنائية 

من تاريخ الوطن.
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بني سعد منطقة منكوبة بالمجاعة
المحويت - سعد الحفاشي

أعلن امين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت الدكتور علي احمد 
الزيكم أن مديرية بني سعد بمحافظة المحويت منطقة منكوبة نتيجة 
انعدام مستوى األمن الغذائي فيها وانتشار المجاعة، في مناطقها وتفشي 
االمراض واالوبئة وانعدام قدرات الدعم االنساني والمجتمعي لمساعدات 

ابناء هذه المناطق لدى السلطة المحلية والمنظمات المجتمعية..
 وقال الزيكم في مؤتمر صحافي: إن الجوع أودى بحياة تسعه أشخاص 

على األقل خالل األيام القليلة الماضية في مناطق الجمعة وبني محمد 
وبني الشويشي وبني حماد والخميس بمديرية بني سعد..

مشيرًا ان تــردي االوضــاع االنسانية الناجم عن استمرار العدوان 
السعودي االمريكي الغاشم والحصار الجائر الذي يفرضه العدوان سبب 
في تفاقم االوضــاع االنسانية في هذه المنطقة وسبب في جعل آالف 
األســر عاجزين عن توفير الخبز والحليب لألطفال األمــر الــذي فاقم 
حالتهم الصحيه وأصبحوا يعانون من سوء التغذية الحاد وغيرها من 

االمراض الفتاكة..
مؤكدًا اهمية استجابة المنظمات الدولية واالنسانية في تقديم 
المساعدات للمواطنين ببني سعد استجابة لنداء االستغاثة الذي كانت 
السلطة المحلية قد وجهته عبر وسائل االعالم للمنظمات اإلنسانية 
المحلية واإلقليمية والدولية، من اجل سرعة انقاذ هذه المديرية من 
كارثة المجاعة، والتخفيف من معاناتهم المتفاقمة بسبب استمرار 

العدوان الغاشم والحصار الجائر.

حسم نهاية الشهر
ُ

الراتب.. معركة ست
 قرار حكومي بتوريد اإليرادات العامة فورًا إلى البنك المركزي بن حبتور يزور المالية ويوّجه رسائل قوية

تســعى حكومــة اإلنقاذ الوطني برئاســة الدكتــور عبدالعزيز صالح بن حبتــور -رئيس مجلس الــوزراء- إلى حل أزمتي  
ر الرواتب لعّدة أشــهر ومفاقمة معاناة المواطنين المســتمّرة جّراء 

ّ
الرواتب والســيولة النقدية اللتان تســّببتا في تأخ

اســتمرار العدوان والحصار االقتصادي والتراجع الحاد إليرادات الدولة.. حيث يتطلع الشارع اليمني في الشمال والجنوب بأمل 
وثقة لجهود حكومة االنقاذ، رغم الصعوبات والتحديات وســيطرة مرتزقة الســعودية على الموانئ وعائدات النفط والمنافذ 
البرية والبحرية والجوية والمساعدات أيضًا.. وتزداد ثقة اليمنيين مع بداية صرف مرتبات المتقاعدين من الخميس الماضي، 

على أنه من المتوقع أن يبدأ صرف مرتبات الجيش من اليوم االثنين.
هذا في الوقت الذي يكرس دولة الدكتور بن حبتور جهودًا بشــكل كبير نحو حل مشــكلتي الراتب والسيولة.. حيث لوحظ أنه 
أولى هذه القضية أولوية في جدول أعماله، بل لقد وجه رســائل شــديدة للجميع خالل زيارته لوزارة المالية ووضع النقاط على 
الحــروف واعطــى توجيهات واضحة وصريحــة ليس فيما يتعلق فقط بضبط االيرادات بل لقد شــدد على ضرورة العمل وفقًا 

للدستور والقانون ورفض الخروج على ذلك تحت أي مبرر.

منظمة دولية: ألف طفل يمني يموتون أسبوعيًا ألسباب يمكن تجنبها
قالت منظمة رعاية األطفال العالمية إن ثمانية ماليين طفل  

مهددون بالحرمان من الرعاية الصحية جــراء انهيار الخدمات 
الصحية في اليمن.

وأكدت المنظمة في بيان لها ان أكثر من ٢٧٠ مرفقًا صحيًا دمرت نتيجة 
الصراع اضافة الى أن أكثر من نصف المرافق الصحية التي تم تقييم وضعها 
والبالغ عددها ثالثة آالف و٥٠٠ مرفق قد أغلقت بشكل كلي أو جزئي مما 
تسبب في حرمان ثمانية ماليين طفل من الوصول للخدمات الصحية األساسية- 

استنادًا لألمم المتحدة.
وأوضح البيان ان النقص الحاد في المستلزمات الطبية والموظفين قد تسبب 
في وفاة عشرة آالف طفل سنويًا ألسباب كان من الممكن تجنبها وأن ما ال يقل 

عن ألف و٢١٩طفًال توفوا كنتيجة مباشرة للقتال.
وأشار بيان المنظمة الى وجود نقص شديد في الكادر الطبي المؤهل في جميع 
أنحاء البالد بسبب مغادرة العديد من األطباء لليمن أو نزوحهم من مساكنهم 

إلى مناطق أخرى داخل البالد.
وذكر البيان ان المنظمة استجابت لهذه األزمة اإلنسانية المتفاقمة عبر دعم 
٦٠مرفقًا صحيًا بالمعدات واألدوية األساسية وتأهيل الكوادر في جميع أنحاء 

البالد ، كما تدير فرقا طبية متنقلة تقدم خدمات التغذية المنقذة للحياة.
ونوه البيان إلى أن برامج المنظمة لهذا العام والتي تهدف إلى دعم القطاع 
الصحي المتهالك قدمت خدماتها لـ ٤٠٠ ألف شخص يمثل األطفال أكثر من 

نصف عددهم.
وقال المدير القطري لمنظمة رعاية األطفال إدوارد سنتياغو: "حتى ما 
قبل الحرب كان األطفال في اليمن يموتون ألسباب كان من الممكن تجنبها، 
لكن الوضع الحالي قد تفاقم بشدة، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك الف 
طفل يموتون أسبوعيًا ألسباب يمكن تجنبها مثل اإلسهاالت وسوء التغذية 

والتهابات الجهاز التنفسي".
وأضاف: "فوضى الحرب تسببت في فقدان بعض اآلباء ألعمالهم ومصادر 

رزقهم ، وقد أخبرنا العديد من المواطنين أنهم قد اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم 
كالمجوهرات والمركبات واسطوانات الغاز واألراضي من أجل توفير تكاليف 
المواصالت إلى المستشفيات ، بينما اضطر آخرون إلى اقتراض بعض المبالغ 
المالية ؛ لكنهم عندما يصلون إلى تلك المستشفيات ال يكون بمقدورهم تحمل 
تكاليف األدوية الالزمة ألطفالهم ، كما قد ال يجد آباء آخرون األدوية المنقذة 

للحياة في المرافق الصحية".
ودعت المنظمة في بيانها كافة األطراف إلزالة كل العقبات التي تحول دون 
استيراد المواد التجارية واإلنسانية األساسية، والسماح بوصول المساعدات 

اإلنسانية بشكل عاجل وُمَيسر في جميع أنحاء اليمن.
كما حث البيان كل األطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون اإلنساني 
الدولي وقانون حقوق اإلنسان واتخاذ تدابير عاجلة لمنع وإيقاف االنتهاكات 
الجسيمة ضد األطفال ، ويشمل ذلك االعتداء على المستشفيات وقتل األطفال 

وإصابتهم بالتشوهات.

صرف مرتبات المتقاعدين 
وتوقعات ببدء صرف 

مرتبات الجيش

كاستعداد لتقديم الخدمات 
المالية والمصرفية للموظفين 

بنظام النقد االلكتروني

استقبل صالح الصماد -رئيس المجلس 
السياسي األعلى- في القصر الجمهوري 
بصنعاء -السبت- رئيس حكومة اإلنقاذ 
الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور 

ووزير الخارجية هشام شرف.
واستمع رئيس المجلس السياسي 
األعلى من رئيس مجلس الـــوزراء إلى 
ات التنفيذية  عرض موجز عن اإلجراء
التي اتخذتها حكومة اإلنقاذ في سبيل 
مواجهة أزمة الرواتب ومعالجة أزمة 
السيولة النقدية وتعزيز اإليـــرادات 
ومواجهة الحرب االقتصادية التي تشن 
على اليمن في سياق الحرب الشاملة 
التي يشنها العدوان السعودي األمريكي 

وتحالفه منذ ما يقرب من عامين.
وحسب وكالة االنباء اليمنية (سبأ) 
ــى نتائج  ــــوزراء إل فقد أشـــار رئــيــس ال

ات الــتــي أجــراهــا مــع عـــدد من  ــقــاء ــل ال
الــفــعــالــيــات االجــتــمــاعــيــة والنقابية 
والوطنية فــي إطـــار تكامل الجهود 
والشراكة في مواجهة الظرف الراهن 
والبناء المستقبلي، وما لمسه من جهود 

مخلصة ومتجددة تحمل هــّم اليمن 
وانتصاره في معركته ضد العدوان 
من كافة المكونات اإلجتماعية واألثر 
اإليــجــابــي لذلك على برنامج حكومة 

اإلنقاذ.

الصماد يطلع على جهود مواجهة أزمة الرواتب


