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 م ٢٠٢٠يوليو  ٩التاري    خ: 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
لقيه   الذي لخص و   م٢٠٢٠يوليو    ٧تقريره المخترص األخير الصادر بتاري    خ  تابع منتدى رواد التنمية االهتمام الكبير الذي 

ي أوساط  
ي أثارها التقرير ف 

، والنقاشات البناءة الن  ي
مخرجات نقاشات المنتدى حول قضية تدهور سعر رصف الريال اليمن 

اك وتعزيز األصوات  المعنيير  والمهتمير    ي انعكاس واضح لرسالة المنتدى القائمة عىل إشر
ي اليمن، ف 

بالشأن االقتصادي ف 
ي اليمن. 

ي مناقشة القضايا ذات األهمية ف 
ة والمعرفة ف   اليمنية ذات الخير

 
ي وصلته بخصوص أحد اإلجراءات  

ي الرد عىل االستفسارات الن 
ي هذا اإلطار يرغب المنتدى ف 

ي تقريره األخير  وف 
المذكورة ف 

 : ي اليمن، وتوضيح التالي
 لمعالجة ظاهرة انقسام السياسة النقدية ف 

 
-   ، ، وسياستير  نقديتير  منفصلتير  ة ال تخف  عىل أحد لوجود بنك مركزي بإدارتير  مختلفتير  أن هناك تداعيات كبير

ي بعض المناطق مما أدى إل وج
اف بالفئات الجديدة من العملة ف  ي وتأثير ذلك وعدم اعي 

ود سعرين للريال اليمن 
ام    عن رفض السلطات المحلية والقوى المسيطرة عىل بعض المناطق االلي  

ً
عىل حياة المواطن  البسيط، فضال

ي 
ي البنك المركزي، وعليه فإن إيقاف تدهور سعر الريال اليمن 

بتوريد اإليرادات إل الحسابات المخصصة لذلك ف 
،  يعتمد بشكل أساسي عىل تواف ي

اب اليمن  ق األطراف السياسية حول إدارة وسياسة نقدية موحدة عىل كامل الي 
المركزي  البنك  إلدارة  الجميع  من  عليه  متوافق  إدارة  مجلس  تشكيل  ي 

ف  هو  التوافق  لهذا  األفضل  الشكل  وإن 
ي عموم البالد. 

 والسياسة النقدية ف 

ي حالة استمرار عدم إمكانية التوصل إل اتفاق لتشكيل مجل -
س إدارة للبنك المركزي متوافق عليه من الجميع ف 

ي عموم اليمن، فقد تطرقت نقاشات المنتدى إل خيار آخر وهو تشكيل لجنة تنسيقية  
يقود السياسة النقدية ف 

وتطبيق  إشكالية صياغة  لحل  المركزي  للبنك  المختلفة  اإلدارات  بير   بالتنسيق  تقوم  األطراف  من  عليها  متفق 
. ويؤكد المنتدى أنه ليس المقصود أن تستبدل هذه اللجنة السياسة النقدية بش ي

اب اليمن  كل موحد عىل كامل الي 
كز عمل هذه اللجنة عىل  التنسيقية إدارة البنك المركزي أو تنتقص من صالحيات وسيادة البنك المركزي، وإنما يي 

القائمة   الحرب  ي ظل وضع 
السلطات ف  الناتجة عن تعدد  اليمن، ويمكن لألطراف  التنسيق وحل اإلشكاالت  ي 

ف 
ي ظل  

السياسية المعنية االتفاق عىل صالحيات هذه اللجنة وعضويتها حيث ال يمكن أن تنشأ هذه اللجنة إال ف 
 اتفاق سياسي حولها من األطراف المعنية. 

ورة إنق - ح لمراعاة الظروف االستثنائية القائمة ورص  ي مقي 
ي ف 
اذ ما وهذه اللجنة بطبيعة الحال هي حل مؤقت وظرف 

ات االنهيار االقتصادي الذي يصل إل كل  ي بلدنا الحبيب من تأثير
يمكن إنقاذه وتجنيب المواطنير  والمواطنات ف 

ي القريب العاجل إل الحلول القائمة عىل المؤسسية والحكم الرشيد. 
 بيت، مع أمل الجميع بالعودة ف 

  
التأ  ويعيد  متابعيه  جميع  اهتمام  المنتدى  يشكر  الختام  ي 

النقاط  وف  من  أي  نقاش  ي 
ف  للتوسع  الدائم  استعداده  عىل  كيد 

 . ي إصدارات المنتدى مع أصحاب الشأن والمعنيير  والمهتمير 
 المنشورة ف 
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