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تدهور سعر صرف الريال اليمني

ــى ٢٤ يونيــو ٢٠٢٠م عــددًا مــن النقاشــات  ــرة مــن ٢٠ إل عقــد منتــدى رواد التنميــة فــي الفت
اإللكترونيــة حــول أســباب تدهــور أســعار صــرف الريــال اليمنــي فــي الفتــرة األخيــرة وتــم تقديم 
ــة التدهــور  ــة التــي يمكــن للجهــات المعنيــة القيــام بهــا لفرمل مقترحــات لإلجــراءات العاجل

يقدم هذا التقرير ملخصًا ألهم ما خلصت إليه نقاشات المنتدى.

أواًل أسباب التدهور:

تعانــي اليمــن مــن العديــد مــن االختــاالت الهيكليــة المتراكمــة منــذ مــا قبــل الصــراع الحالــي والتــي 
تؤثــر فــي اســتقرار العملــة واالقتصــاد بشــكل عــام، مثــل الديــن المحلــي المرتفــع، والهيــكل االقتصــادي 
الريعــي الــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى قطــاع النفــط والغــاز، ومعــدالت التضخــم المرتفعــة، وجــاءت 
الحــرب القائمــة لتزيــد مــن حــدة هــذه االختــاالت وتضيــف عوامــل إضافيــة ازدادت تعقيــدًا مــع مــرور 

سنوات الحرب. ويمكن تلخيص أهم أسباب التدهور الحالي في النقاط التالي:

انخفاض رصيد األصول الخارجية من العمات األجنبية للبنك المركزي اليمني:  )1

أ- استنفاذ األرصدة الموجودة في بداية اندالع الصراع؛

ب- انخفاض تصدير النفط وتوقف تصدير الغاز؛

ج- اســتنفاذ الوديعــة الســعودية المقدمــة فــي مــارس ٢٠١٨ لدعــم اســتيراد المــواد الغذائيــة )المتبقــي 
منها أقل من ٣٠٠ مليون دوالر وتعرقلت إجراءات السحب منها خالل األشهر الماضية(.

ــات  ــك تحوي ــت كذل ــزي، انخفض ــك المرك ــة للبن ــول الخارجي ــد األص ــاض رصي ــى انخف ــة إل وباإلضاف
المغتربيــن بالعملــة الصعبــة، بدايــة بســبب تأثيــر القوانيــن الجديــدة الخاصــة بالعمالــة فــي 
الســعودية، ولحــق بذلــك تأثيــر انتشــار فيــروس كوفيــد-1٩ وانعكاســاته علــى اقتصــادات دول 

المنطقة التي يتواجد فيها المغتربين اليمنيين بشكل كبير.

2( عــدم التنســيق بيــن السياســية الماليــة للحكومــة والسياســة النقديــة للبنــك المركــزي اليمنــي، فــي 
ظــل تضخــم عجــز الموازنــة الحكوميــة وتغطيتــه بالســحب علــى المكشــوف مــن البنــك المركــزي عــن 

طريق طباعة وإصدار العملة دون غطاء.



3( انقســام السياســة النقديــة بيــن صنعــاء وعــدن واالســتخدام السياســي للتغيــرات فــي ســعر الصــرف 
ــاء،  ــي صنع ــع ف ــر الواق ــلطات األم ــل س ــن قب ــة م ــن العمل ــدة م ــة الجدي ــداول الطبع ــع ت ــل من )مث
والخافــات حــول آليــات تغطيــة االعتمــادات المســتندية مــن الوديعــة الســعودية...إلخ(، باإلضافــة 
ــل الســطو المســلح  ــزي )مث ــك المرك ــى عمــل البن ــة والسياســية عل ــى انعكاســات األوضــاع األمني إل

على شحنات خاصة بالبنك المركزي في عدن والمكا(.

4( ضعف التدخات النقدية الفعالة من قبل البنك المركزي.

5( العوامل النفسية والسلوكية المؤثرة في جانب الطلب.

ــة  ــيادية المركزي ــرادات الس ــد اإلي ــات بتوري ــض المحافظ ــي بع ــة ف ــلطات المحلي ــزام الس ــدم الت ع  )6
والمحليــة إلــى حســاب الحكومــة العــام طــرف البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن أو فروعــه فــي 
المحافظــات، واالحتفــاظ بهــا فــي حســابات خاصــة تتصــرف بهــا الســلطات المحليــة خــارج ســيطرة 

البنك المركزي اليمني.

ــة الحــرب  ــة نظــرًا لحال ــوك اليمني ــن البن ــد م ــع العدي ــوك المراســلة لعاقتهــا م ــة البن قطــع أغلبي  )7
الجارية في الباد ووضع البنك المركزي وضعف قدرات بعض البنوك.

ثانيًا: اإلجراءات المقترحة

أكــد أعضــاء المنتــدى أن االقتصــاد لــن يســتقر إال بوقــف الحــرب، ولــذا تظــل األولويــة القصــوى هــي   )1
تكثيــف الجهــود لوقــف الحــرب والوصــول إلــى حــل سياســي يضمــن الســام العــادل والدائــم، إال أن 
ــن فــي معالجــة التدهــور االقتصــادي  ــع الفاعلي ــل جمي ــل مــن ضــرورة اإلســهام مــن قب ــك ال يقل ذل

لتخفيف معاناة المواطنين إلى حين توقف الحرب.

2( تتطلــب معظــم اإلجــراءات المطلوبــة لكبــح التدهــور فــي قيمــة الريــال اليمنــي وجــود إدارة فاعلــة 
للسياســة النقديــة متفــق عليهــا مــن قبــل كافــة األطــراف السياســية المؤثــرة فــي الســاحة ويتــم 
ــة  ــغ المختلف ــن الصي ــدد م ــرح ع ــم ط ــة، وت ــوم الجمهوري ــي عم ــا ف ــام بعمله ــن القي ــا م تمكينه

الممكنة لتحقيق هذا الجانب:

التوافــق بيــن جميــع األطــراف المعنيــة علــى مجلــس إدارة جديــد للبنــك المركــزي اليمنــي بحســب  أ- 
قانون البنك المركزي، أو؛

ب- تشــكيل لجنــة عليــا بإشــراف ودعــم دولــي لتنســيق السياســة النقديــة فــي البــالد علــى أن تكــون 
قراراتهــا ملزمــة للجميــع. وهنــاك عــدد مــن الخيــارات لتشــكيل عضويــة هــذه اللجنــة يمكــن النقــاش 
حولهــا، مثــل أن تتشــكل مــن خبــراء يمنيين فــي السياســة النقديــة والمالية متفــق عليهم ويرأســها 
ــن ذوي  ــرب م ــراء ع ــن خب ــكل م ــا، أو أن تتش ــق عليه ــة متف ــة أو عربي ــة يمني ــخصية مصرفي ش

االختصاص متفق عليهم؛

كمــا أن هنــاك عــدد مــن المهــام الممكــن االتفــاق حــول إيكالهــا للجنة، تشــمل فــي أدنى مســتوياتها  ج- 
تنظيــم عمليــة إصــدار العملــة، وتنســيق اإلشــراف علــى الجهــات المصرفيــة مــن بنــوك وشــركات 
صرافــة، وتنســيق إدارة المــوارد مــن العملــة الصعبــة، ويمكــن أن تتوســع لتشــمل الجوانــب الماليــة 
ــرادات  ــع اإلي ــل التنســيق فــي جم ــن، مث ــزي فــي اليم ــك المرك ــل البن ــط بعم ــا ترتب ــا م ــي دائم الت

السيادية وصرف الرواتب.
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يجــب علــى المجتمــع الدولــي إيجــاد حوافــز لتشــجيع األطــراف علــى االتفــاق حــول أي مــن الخيــارات   )3
المطروحــة، مثــل توجيــه مــوارد بالعملــة الصعبــة مثــل المنــح المعلــن عنهــا فــي مؤتمــر المانحيــن 
عبــر القنــوات التــي ســيتم االتفــاق عليهــا بيــن األطــراف، أو تخصيــص منح/ودائــع جديــدة لتشــجيع 

هذا االتفاق.

ــة  ــدة أو منح ــة جدي ــي بوديع ــاون الخليج ــس التع ــل دول مجل ــن قب ــل م ــل العاج ــرورة التدخ ض  )4
ــريع  ــع التس ــر 2٠1٨، م ــي أكتوب ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــن المملك ــة م ــة المقدم ــابهة للمنح مش
ــر  ــي الكبي ــر اإليجاب ــك لألث ــة، وذل ــة الحالي ــن الوديع ــي م ــغ المتبق ــرف المبل ــماح بص ــراءات الس بإج
ــة  ــرة دولي ــت خب ــة االســتعانة ببي ــي، مــع أهمي ــى االقتصــاد اليمن للوديعــة والمنحــة الســابقة عل
لمراجعــة الجوانــب الفنيــة والماليــة للوديعــة الســابقة كخطــوة أولــى، وأيضــا للتدقيــق في حســابات 

البنك المركزي اليمني من عام 2٠16م إلى عام 2٠1٩م.

إعــادة تفعيــل التواصــل )الــذي بــدأ فــي الســابق( بيــن البنــوك اليمنيــة والجهــات الرســمية والبنــوك   )5
ــقوف  ــهيات وس ــى تس ــول عل ــن للحص ــل الصي ــع دول مث ــج أو م ــي دول الخلي ــواء ف ــة س التجاري

مباشرة لاعتمادات البنكية.

دعــوة البنــوك اليمنيــة والمختصيــن للنظــر فــي خيــارات اســتخدام التكنولوجيــا لمعالجــة تحديــات   )6
الوضــع الحالــي، مثــل التوســع فــي اســتخدام المحافــظ االلكترونيــة التــي بــدأ اســتخدامها فــي اليمن 
و دراســة اســتخدامات العمــات المشــفرة cryptocurrency فــي اليمــن بعــد تقنينهــا بتشــريعات 

قانونية محلية نافذة.

تطويــر نظــام رقابــة مصرفــي مشــترك بيــن اليمــن والســعودية لتســهيل تحويــل عوائــد المغتربيــن   )7
ــع  ــى جمي ــة عل ــة وأمني ــود مصرفي ــع أي قي ــى رف ــل عل ــمية، والعم ــة الرس ــوات المصرفي ــر القن عب

البنوك اليمنية للتعامل مع البنوك السعودية كمرحلة أولى.

تعــاون المانحيــن فــي تمويــل تعييــن شــركة دوليــة لرفع كفــاءة البنــوك اليمنيــة لامتثــال لمتطلبات   )٨
ــل االرهــاب مــن اجــل رفــع أي قيــود عــن البنــوك اليمنيــة  ــر مكافحــة غســل االمــوال وتموي ومعايي
ــع  ــات م ــادة العاق ــن وإع ــة لليم ــارة الخارجي ــل التج ــة وتموي ــات الدولي ــراء المعام ــة بإج المرتبط

البنوك المراسلة.

ضــرورة اســتمرار تحويــل أي نفقــات للتحالــف فــي اليمــن عبــر البنــك المركــزي، وحــث المانحيــن علــى   )٩
توجيه دعمهم عبر قنوات تعظم االستفادة منها في جانب االستقرار النقدي.

1٠( العمل بالتوصيات الفنية الصادرة عن منتدى رواد التنمية في إصداراته السابقة. 

ويؤكــد أعضــاء وعضــوات المنتــدى اســتعدادهم للتوســع فــي نقــاش أي مــن النقــاط المذكــورة 
أعاه مع أصحاب الشأن والمعنيين.
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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

تهـــدف مبـــادرة إعـــادة تصـــور اقتصـــاد اليمـــن إلـــى املســـاهمة يف بنـــاء الســـام 
ومنـــع نشـــوب الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار )االقتصـــادي( والتنميـــة املســـتدامة 
ـــة  ـــة واالقتصادي ـــات التنموي ـــم السياس ـــول أه ـــق ح ـــاء تواف ـــال بن ـــن خ ـــن م يف اليم
ــال مـــن  ــذا املجـ ــة الفاعلـــة يف هـ ــوات اليمنيـ ــز األصـ ــراك وتعزيـ مـــن خـــال إشـ
ــاد  ــة واالقتصـ ــال التنميـ ــن يف مجـ ــي الفاعليـ ــع اليمنـ ــاف املجتمـ ــف أطيـ مختلـ
ـــة  ـــدة التنمي ـــي ىلع اجن ـــكل إيجاب ـــر بش ـــك التأثي ـــن، وكذل ـــار يف اليم ـــادة اإلعم وإع
ـــراكة  ـــادرة بالش ـــذه املب ـــذ ه ـــن، تنف ـــة باليم ـــة املتعلق ـــة والدولي ـــة واإلقليمي املحلي
 ،)CARPO( التنفيذيـــة مـــا بيـــن مركـــز البحـــوث التطبيقيـــة بالشـــراكة مـــع الشـــرق
ـــل  ـــل قب ـــتراتيجية، وبتموي ـــات االس ـــاء للدراس ـــز صنع ـــارات، ومرك ـــب روت لاستش ودي

االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة يف اليمـــن. 

www.devchampions.org ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقة:   
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http://www.devchampions.org
http://carpo-bonn.org
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