
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  مقدمة:

ة النقدية  ياس تمد البنوك المركزية نجاحها في الس تس
ومساهمتها في تحقيق األهداف االقتصادية العامة للدولة 

تقالليتها في تحديد وتطبيق  اتمن خالل اس ياس  الس
ة المالية وتعليمات الحكومة  ياس النقدية بالتكامل مع الس
ية، وهذا األمر مطلوب في  ياس وبعيداً عن التأثيرات الس
ع الحرب وعدم  تقر للدولة ناهيك عن وض ع المس الوض

  االستقرار.

نك المركزي اليمني بمرحلتين  ية الحرب مر الب بدا نذ  م
ام  ة األولى خالل الع دت المرحل ه د ٢٠١٥ش ة، ه ن

ب المركزي و بي من األطراف على تجني توافق نس
الصراع الدائر في ظل امكانياته المحدودة بهدف الحفاظ 

ادي تقرار المالي واالقتص لحة  ،على االس وتغليب مص
ا ظهرت بوادر الخالف  ان م رع ب، لكن س ع الش
والتدخالت بتوجيه دفة السياسات المالية والنقدية لصالح 

ام ف الع دأت  ،٢٠١٦ بعض األطراف منتص ا ب وهن
ات  اطي اذ االحتي التزامن مع قرب نف ة ب اني ة الث المرحل
يولة، وتدهور قيمة العملة الوطنية،  النقدية وأزمة الس

  وتوقف صرف االجور والمرتبات لموظفي الدولة.

ة  ام ل مقر االدارة الع ة نق ة اليمني ث قررت الحكوم حي
 للمركزي إلى العاصمة المؤقته عدن متمسكتاً بحقها في

إدارة المركزي كونه أهم المؤسسات السيادية للدولة في 
امات  ة جماعة الحوثي، لتبدأ معها االنقس ظل معارض
ك  الي بتل ادي والم اط االقتص تبرز، ويتراجع النش
افة إلى تأثيرات الحرب القائمة حتى  التداعيات باإلض

  اليوم.

ت تلك اال ي انعكس ع المعيش امات على الوض نقس
رف  اس، في ظل توقف ص اة الن ادي لحي واالقتص
ل لماليين  دخ ادر ال ات واألجور وأهم مص المرتب
ل  اط التجاري وش اليمنيين، وأدت إلى انكماش نمو النش

  حركة القطاع المالي والمصرفي. 

هنا كان البد من جميع األطراف إعادة النظر في  نوم
  .تلك اإلجراءات األحادية

ام  ات أم دي ذا الملف الفرص والتح اول في ه نتن وس
توحيد السياسة النقدية بما يساهم  األطراف للوصول إلى

ادي والمالي  في الحفاظ على ما تبقى من الهيكل االقتص
عب ويالت تلك   ثيح التبعات،في البلد، وتجنيب الش

دى  ة للنجاح حال توفرت اإلرادة ل اك فرص ممكن وهن
لك  جميع األطراف لتجاوز جه ت توا يات التي س التحد

  العملية. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 وظائف ومهام البنك المركزي والسياسة النقدية

ي في إدارة  يادية في البلد بل وأهمها وذلك لما يقوم به من دور هام ورئيس ات الس س البنك المركزي هو أحد المؤس
تقرار  ة النقدية للدولة والحفاظ على اس ياس ائل تتبعها العام لألسالمعدل الس عار من خالل مجموعة من األدوات والوس

  البنوك المركزية والتي تتحدد بناًء على األهداف االقتصادية العامة للدولة.

ة النقدية بأنها" ياس اإلجراءات التي تتخذه الدولة ممثلة بالبنك المركزي إلدارة النقود، واالئتمان وتنظيم  وتعرف الس
  إيجاز المهام الرئيسية كالتالي: نويمك ،)١( قتصاد الوطني بهدف تحقيق أهداف معينة"السيولة الالزمة لال

 تحديد اسعار الفائدة، ونسب االحتياطيات للعمالت المحلية واألجنبية.  -
 .المناسب، والعوامل المؤثرة عليهالنقدي  العرضتحديد حجم  -
 األجنبية بما يخدم استقرار األسعار. استخدام سياسة السوق المفتوح للتأثير على عرض وطلب العملة -
بما ينسجم مع السياسات واإلجراءات  والمؤسسات المالية، على أعمال البنوك وشركات الصرافة،الرقابة  -

 المعتمدة.
القيام بخدمات معينة للحكومة، وإقراضها، وإيداع اإليرادات، وصرف النفقات العامة وفقاً لبنودها، واصدار  -

 ومنح االئتمان وإدارته.السندات الحكومية، 
 إصدار العملة (البنكنوت) حسب حاجة االقتصاد لها بالتنسيق مع السياسة المالية والحكومة. -
  إدارة االحتياطيات من العمالت األجنبية بالتنسيق مع الحكومة.  -

  

السياسة النقدية للبنك المركزي قبل نقل إدارته

هر  ادت خالل األش بالرغم من حالة االرتباك التي س
نك المركزي  بأداء األولى للحرب، إال أن الب تمر  اس

ات واإلجراءات مهامه ياس الداعمة  متخذاً بعض الس
 ،لضمان استمراره في تقديم خدماته لقطاع المصرفيل
عار وكانت على كذا و توى العام لألس الحفاظ على المس

  النحو التالي: 

رات الفائدة عند (ابقى الب  ،) كما هي%١٥نك مؤش
ك  ذل ب وك اء نس ة للعمالت بق انوني ات الق اطي االحتي

د اإلجراءات  ذ بع ة، واتخ ة والمحلي تنظم األجنبي
داول ا ات وت حوب ة، وفرض بعض س ة األجنبي لعمل

الرقابة على شركات الصرافة، وغيرها من اإلجراءات 
  .)٢(التي نجح في بعضها واخفق في البعض اآلخر

همل المركزي على ع تقات النفطية يتس تيراد المش ل اس
عبر شركة النفط اليمنية وبسعر الصرف الرسمي قبل 
تيراد  ة األمر الواقع عن تعويم اس لط أن تعلن س

ة في يوليو  ات النفطي تق ال  ٢٠١٥المش وترك المج
تيرادها، وكان المركزي قد وفر  للقطاع الخاص في اس

  .)٣(٢٠١٥ل العام ) مليون دوالر الستيرادها خال٩٧٠(

رف  عار ص غط على اس وكان قرار التعويم قد ض
رف الدوالر  عر ص العمالت األجنبية حيث ارتفع س

ل إلى  طس  )٣٠٣(األمريكي ليص لایر كما في اغس
  .)٤(٢٠١٥ في ابريللایر كما  )٢١٥(مقارنة بـ  ٢٠١٦

لعية على المركزي عمل  تيراد الواردات الس تسهيل اس
ة  ةوبيع البنوك عمل مي اجنبي عر الرس الس ذات  ب ل

تدخله ( يار دوالر٢٫٥الغرض حيث بلغ إجمالي   ) مل
ة"  ٢٠١٥في العام  )٥( قبل ان يقر سياسية "االستعاض

لع الغذائية تيراد الس هيل اس ر تس وك عبر البن ويحص
كل تدريجي  المحلية لع بش لت إلى خمس س إلى أن وص
  أساسية.

تمر البنك المركزي  رف األجور والمرتبباس ات ص
عام  ب الموازنة العامة لل بالغة ( ٢٠١٤حس ) ٧٥وال

 ٢٠١٦مليار لایر شهرياً في عموم البلد حتى اغسطس 
ت وبما فيهم ) مليون موظف بمختلف القطاعا١٫٢لـ (

بي وزارة الدفاع  در (، منتس ) مليار لایر ٢٤٤٫٦وأص
ه دي ة ل ة المطبوع د فقط من العمل ام واح ، )٦(خالل ع

) مليار لایر ٣٦٤٨ت العامة (اجمالي النفقا تحيث بلغ
امي  ت اإليرادات  ٢٠١٥،٢٠١٦خالل ع ان ا ك بينم

) مليار ١٥٦٢) مليار لایر وبلغ العجز (٢٠٨٦العامة (



 

ك المركزي  ه من االقتراض من البن لایر تم تغطيت
  .)٧((السحب على المكشوف)

رعان ما بدأت االحتياطيات النقدية بالنفاذ في  لكن س
ادرات النفط اع عجز  والغازية، يةظل توقف الص واتس

بالتزامن مع تراجع حجم اإليرادات  الميزان التجاري، 
ة ( ب ة بنس ام ام )٨()%٦٠الع ادة    ٢٠١٤عن الع وزي

  ة خارج األوعية اإليرادية للدولة.الجباي

ذر  افظح ك المركزي األطراف مطلع مح ام  البن الع
ة  ٢٠١٦ ح ة، وش ات األجنبي اطي اذ االحتي بقرب نف

يولة بالعملة تولدت أزمة ثقة في القطاع المحلية ، و الس
رفي  حب  إلىالكثير  دفعتالمص رفيس ة ودائعهم المص
رفي، من البنوك يولة  وواجه القطاع المص أزمة س

ام  ف الع ة مع منتص ة المحلي العمل ة ب ،  ٢٠١٦خانق

راء  وبدأت قيمة اللایر تتهاوى مع زيادة االقبال على ش
 ً ركات) خوفا من انهيار  العمالت األجنبية (أفراد وش

  العملة المحلية.

في ظل التدخالت المستمرة والتأثير على استقاللية البنك 
اتهمت الحكومة الشرعية جماعة الحوثي المركزي 

بفرض أجندة وسياسات كدعم اللجان الشعبية والمجهود 
الحربي والصرف من حسابات مؤسسات حكومية 

ر دوالر ) مليا١٫٨طرف المركزي حيث تم سحب (
حسب ما جاء في مقابلة صحفية مع محافظ البنك 

اتخذت الحكومة  ٢٠١٦سبتمبر  ي، وف)٩(المركزي
قراراً بنقل إدارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة 

.)١٠(المؤقتة عدن

  

السياسة النقدية للبنك المركزي بعد نقل إدارته
يولة التي هذه المرحلة  جاءت بالتزامن مع أزمة الس

رفي، والتراجع في االحتياطيات  هدها القطاع المص ش
النقدية األجنبية، وتوقف المركزي عن تسهيل استيراد 
تقات النفطية حسب تقارير البنك  لع الغذائية والمش الس

  .)١١(الدولي 

ت جماعة الحوثي القرار بعض  انتقال ومنعت رفض
ل ك واحتجزت، ة إلى عدنوالقيادات اإلداري الموظفين

قيادات إدارية جديدة  وعينتما يمكن نقله إلى عدن، 
في كل المستويات االدارية للبنك انتهاًء بتغيير محافظ 

  البنك.

بنك المركزي في عدن ممارسة مهامه باستقاللية بدأ ال
يولة  بالرغم من العقبات في بداية األمر، كأزمة الس

رية، وقلة النقدية، والنقص العددي في  الموارد البش
افة إلى المكونات المادية كاألنظمة  الخبرة، باإلض
تمرار تحكم جماعة الحوثي  بكي نظراً الس والربط الش

  في صنعاء بكل تلك الوسائل التقنية.

تلك المعوقات، وطباعة اوراق نقدية  كثير منتم حل 
يق مع   ةالحكومة لتغطيمن العملة (البنكنوت) بالتنس

رف العجز في ال هيل ص عرض النقدي، وإعادة تس
ب موازنة   ٢٠١٤االجور والمرتبات حيث تقدر حس

مليار لایر  )٧٥( ) مليون دوالر بما يعادل٢٠٠( بنحو
هرياً  رف ( ش عر ص  )٤٨٫٧( منها ،) لایر٣٧٥بس

دنيين وبواقع  ات الم اً هي مرتب هري ار لایر ش ملي
)٥٨٥(  ً نويا وبعض النفقات العامة  ،)١٢( مليار لایر س

  لتشغيلية للمؤسسات الحكومية.وا

ة دولية واألعراف المصرفيالتزم البنك بكل المعايير ال
ة ل بلوائح  ،المنظم رفي العم اع المص وألزم القط

يل األموال وتمويل   اإلرهاب،وقوانيين مكافحة غس
وقام بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المالية الدولية 

ة دبغرض تسهيل اجراءات التواصل والتصرف بأرص
االحتياطيات النقدية للدولة وتسيير القطاع المصرفي، 

  واستطاع ربط السويفت وتبادل الشفرات مع البنوك.

رفع المركزي أسعار الفائدة على شهادات اإليداع إلى 
ب االحتياطيات النقدية كما %٢٧( )،وابقى على نس

وق المفتوح من خالل  ة الس ياس تخدم س هي، واس
 لة األجنبية وتنظيم العرضالتدخل في بيع وشراء العم

  والطلب عليها، واصدر صكوك وسندات حكومية.

دة االحتياطيات األجنبية بعد  كما عزز المركزي أرص
ه ة  نقل ادر مختلف ادرات من مص ا ص ان أهمه ك

المشتقات النفطية بحدودها الدنيا والودائع السعودية بـ 
ت لتغطية عجز ، )١٣() مليار دوالر٢( ص والتي خص

ية الميزان ال اس لع األس تيراد الس هيل اس تجاري، وتس
ة إلى بعض المنح  اف اإلض ة ب ات النفطي تق والمش
عى محافظوا البنك خالل الفترة  اعدات التي س والمس



 

ا عبره  ة بتحويله داعم ات ال دى الجه ة ل ي اض الم
ت  ان ة التي ك كري ات العس اع ات بعض القط كمرتب
تصرف باللایر السعودي، غير أن بعض تلك األموال 

يطر جماعة الحوثي ما تزا ل تمر عبر بنوك محلية تس
  على قرارا ت إداراتها العامة في صنعاء.

ة والغير  ابل دأت االجراءات المق ت ب في ذات الوق
ة النقدية  ياس نعاء تأثيرها على الس ئولة لبنك ص مس
ركات  عت جماعة الحوثي إلى منع البنوك وش حيث س
يطرتها من التعامل مع مركزي  رافة تحت س الص

عامة ،عدن  واتخذت اجراءات قمعية على اإلدارات ال
هد ودفع بتهاوى دعقما  وهو )١٤(  اللایرقيمة  المش

( وتخطيه ) لایر للدوالر الواحد في ٨٠٠حاجز الـ
  .٢٠١٨سبتمبر 

افظ خالل فترة وجيزة  ،جرى تغيير اكثر من مح
ل  وتعافت قيمة اللایر اليمني أم العمالت األجنبية ليص

تويات ( ) لایر للدوالر الواحد مقارنة بما ٥٢٠إلى مس
بتمبر  ل إليه في س رعان ما عاد ٢٠١٨وص ، لكن س

الشرعية على  الحكومةبعد اجبار ليتهاوى مرة أخرى 
الح ي من قبل  مغادرة عدن بقوة الس في ابريل الماض

مى بالمجلس االنتقالي الجنوبي، بالتزامن مع  ما يس
  مركزي صنعاء. االجراءات الغير مسئولة من

على  اإلجراءات األكثر كارثيةحيث كان آخر تلك 
منع التعامل  القطاع المصرفي والمجتمع بشكل عام

من قبل  ،٢٠١٩بالطبعة الجديدة من العملة في ديسمبر 
بموجة ثانية من  بما تسبوهو ،  )١٥(جماعة الحوثي 

كما ) ٨٥٠(االنهيار للعملة ليصل سعر الصرف إلى 
) ديسمبر ٥٨٢بـ (مقارنة  ٢٠٢٠ هو في سبتمبر

 .)١٦(م٢٠١٩

  

 مدى تأثير األطراف على الملف االقتصادي
كل عام،  ي ومجريات الحرب بش ياس ادي للتأثير على الجانب الس تمتلك األطراف بعض نقاط القوة في الملف االقتص

  ويمكن التعرف على أهم تلك العوامل من خالل التالي:

  

: األمر الواقع (جماعية الحوثي)سلطة 

ة الحوثي االبتز اع ارس جم اذ اجراءات تم اتخ از ب
تغلة ادي  احادية مس اط االقتص بذلك حجم النش

اء،  نع اص المركز في ص اع الخ اري للقط والتج
يطر عليها الجماعة  ات الحيوية التي تس س والمؤس
ار  ة لكب ام االت، واإلدارات الع ات االتص رك كش

ركات التجارية، و البنوك لفرض أجندة الجماعة الش
لحة العامة  اب المص حتى وإن كان ذلك على حس

   للشعب.

تقبل حنات النفط وبعض التزال موانئ الحديدة تس  ش
كل لها إيراد  ية، وهو ما يش لع الرئيس ث حي كبيرالس
) ١٢٫٨( ابلغت عوائد شحنات النفط المستوردة عبره

طس حتى نوفمبر  ار لایر خالل الفترة من اغس ملي
) من اجمالي اإليرادات عبر %٤٠بما يمثل ( ٢٠١٩

ذ األخرى اف ة )١٧( الموانئ والمن ت الحكوم ان . وك
رعية قد وقعت مع جماعة الحوثي اتفاقاً رعته  الش
األمم المتحدة قضى بتجنيب إيرادات ميناء الحديدة في 

اب خاص بالبنك المركز  ي اليمني فرع الحديدةحس
رفها كأجور ومرتبات المدنيين المتوقفة  لغرض ص

  م.٢٠١٦منذ نهاية العام 

ل  تحوذ على ك اطق تس ة في من ام اإليرادات الع
يطرتها، و لع س افية على كل الس تفرض جمارك إض

 والصنعاء،  الواردة عبر منافذها، وتحديداً في مداخل
ائيات دقيقة على حجم العوائد ال لتوجد احص ة متحص

ة  ة لحكوم ديري ة التق د غير أن الموازن ك العوائ من تل
من ) مليار ٣٧٧( تاإلنقاذ الغير معترف بها دولياً تض

  .)١٨(م٢٠١٨لایر حجم اإليرادات العامة للعام 

اط  تفرض جماعة الحوثي إجراءات قمعية على نش
لت حد احتجاز  ادي، وص رفي واالقتص القطاع المص

دراء عموم البنوك ديهم،  وخطف بعض م اع ومس
ركات رافة وإغالق ش حيث التزال اإلدارات  ،ص

رافة  ،البنوك المحلية لغالبيةالعامة  ركات الص وش
تمارس نشاطها من مدينة صنعاء، كما تجبر الجماعة 



 

ؤولين في البنوك بالتوقيع على تعهدات مجحفة  المس
ات التي يديرونها، وب س ها حق المؤس تتعرض بعض

  .)١٩(لإلغالق القسري

ركات علم بأن مع ال بة نيمر عبرها تلك البنوك والش س
ة  بي ة األجن عمل ل ا لواردة ب لحواالت ا يرة من ا كب

ة، ، لمغتربينل اني ثة واإلنس وبعض المنظمات اإلغا
ادر  در مهم من مص رف بمص وهو ما يتيح لها التص
اتها على تلك  ياس النقد األجنبي، من خالل فرض س

بكات المالية، والبنوك وتحوال ركات، والش ا يالتهش
  المالية بين المحافظات.

ارجي،  الم الخ اء معزول عن الع نع مركزي ص
ل وتبادل المعلومات  الحية التراس واليتوفر لديه ص
لطة  فرات مع البنوك األجنبية وال تتوفر لدى الس والش
ياطيات  ادر لتعزيز االحت هناك أي إمكانيات ومص

رف هناك ناتج عن األجنبية،  عار الص تقرار أس واس
حة  رائية وذلك ش عف القوة الش يولة النقدية، وض الس

ذ  ات واألجور من رف المرتب ة ص اع اع الجم المتن
  .٢٠١٦اغسطس 

لجأت جماعة الحوثي إلى منع التعامل بالطبعة الجديدة 
من العملة وذلك لخلق فارق سعر صرف بين الشمال 
والجنوب لتظهر أمام المجتمع الدولي بأنها لديها نفوذ 

ادي، ولو كان ذلك على ونقاط قوة في الم لف االقتص
ررين من الناس، فهي التكترث  اب ماليين المتض حس

  للتبعات وتستخدم المعاناة كعقاب جماعي. 

   الحكومة الشرعية:

رعية نقاط قوة ومقومات كبيرة  تمتلك الحكومة الش
للتأثير على الجانب االقتصادي بشكل إيجابي في حال 

تغالل تلك اإلمكانات بعيداً  غوط التي تم اس عن الض
ة  ياس تُمارس عليها، ولديها القدرة على التحكم بالس
نعاء  تمر مركزي ص النقدية والمالية حتى وإن اس

  بالتدخل.

يطر على ة من البالد تقدر بـ  تس احات عريض مس
از والتي %٨٠( ابع النفط والغ اطق ومن ا من ) ومنه

كلت ( ) من اإليرادات العامة للدولة خالل %٧٠ش
بل ال ماق ك فترة  عادة العمل في تل ما تم إ حرب، واذا 

الحقول واستئناف اإلنتاج والتصدير، فستشكل موارد 
ة،  ة كبيرة للحكوم افي اج في إض أن اإلنت مع العلم ب

عام ١٧٫٥الوقت الحالي بلغ ( ) مليون برميل خالل ال

ل الحرب  ٢٠١٩ اج قب ل بكثير من حجم االنت وهو أق
)٢٠(.  

تحوذ ئ تس رعية على منش افر الحكومة الش ات ص
ا  ا فيه ات بم افظ ة التي تزود جميع المح ازي الغ
يطرة جماعة الحوثي  المحافظات التي التزال تحت س

تقات الغازية وأنابيب الغاز المنزلية، حيث  ،بالمش
كل بة األكبر  تُش تقات النفطية والغازية على النس المش

  من العرض النقدي بالعملة المحلية واألجنبية.

ريبية في الحكومة اإليرادا تجمع ت الجمركية والض
المناطق التي تسيطر عليها باستثناء المناطق التي تقع 
مى بالمجلس االنتقالي الذي أعلن  يطرة ما يس تحت س

اطق في  ك المن ة لتل ذاتي ل اإلدارة ال ،  ٢٠٢٠ابري
ا،  تحواذ على جميع إيراداته اء واالس ا مين وأهمه

الت  ك المتحص د تل ث يتم توري دن حي ار ع ومط
ة ببنوك محلية الجمركية ابات خاص  ،وغيرها إلى حس

  والتذهب إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي.

قُدرت حجم اإليرادات العامة حسب الموازنة التقديرية 
) مليار لایر بينما كانت النفقات ٢١٥٩بـ( ٢٠١٩للعام 

ار لایر بعجز بلغ (٣١١١( ث  )٢١()%٣٠) ملي حي
رعية مرتبات وأجور موظفين  رف الحكومة الش تص
ك المركزي،  ات عبر البن افظ ب المح ة في اغل دول ال

المصاريف التشغيلية للمؤسسات بعض باإلضافة إلى 
مة عدن  والمحافظات الواقعة الحكومية في العاص

  تحت سيطرتها.

ك المركزي و دن ينظم البن اع في ع ل القط عم
ع لرقابته بعض البنو رفي، ويخض قع ك التي تالمص

رافة ركات الص وتمثل  ،إداراتها العامة في عدن، وش
بة أقل من حيث حجم  بكات نس ركات والش تلك الش
يطرة  هدت مناطق س نعاء، وش ركات في ص الش
ة  ارن ة كبيرة مق رفي ة ومص ة تجاري ة حرك الحكوم
ابقة قبل نقل اإلدارة العامة للبنك المركزي  بالفترة الس

  إليها.

   التحالف العربي:

بلد في ال ،واقتصادي ،وسياسي ،ك قرار عسكرييمتل
اديتحكم في كثير من المجريات وتحوي ة ديداً االقتص

يطر  كرياً على أهم المناطق النفطية منها حيث يس عس
دير،  الف ويُتهم وموانئ التص ة التح جهود بعرقل

ادة من  تف ة في االس ةالحكوم ام ك ل اإليرادات الع تل



 

تش اري الرئيس المناطق،حيث أتهم مؤخراً أحد مس
دير  تاج وتص ناف ان تئ لة اس اليمني التحالف بعرق
ة ودعم  دول ل موارد ال ة، وتعطي ات النفطي تق المش
رعية  بالحكومة الش لحة ال تعترف  جماعات مس

  .)٢٢(وخارج عن سيطرتها

نب  جا يات كبيرة في دعم ال كما يمتلك التحالف إمكان
اط المجتمع الدولي وما  اً أوس وص ادي وخص االقتص

لمساعدات اإلنسانية ومؤتمرات المانحين التي يتعلق با
يحشد لها بشكل شبه سنوي باإلضافة إلى قدرته على 
اد من خالل دعم عملية اإلعمار المبكر  دعم االقتص
ك المركزي.  ة طرف البن ة األجنبي العمل داع ب واإلي
لة عبر مؤتمرات  اعدات المتحص وتقدر حجم المس

  .)٣٢(مليار دوالر) ٥٫٠٥المانحين خالل فترة الحرب (

  

  فرص وتحديات نجاح توحيد السياسة النقدية

لى إ باإلضافة والمصرفي،لألطراف على الملف االقتصادي  والتأثيرمن خالل المعطيات السابقة وحجم السيطرة 
لمقابل هنا لكن با بأن هناك بعض فرص نجاح لتوحيد السياسة النقديةالوضع االقتصادي القائم يمكن القول معطيات 

  تجاوزها :تقديم التنازالت ل على األطرافيتحتم تحديات كبيرة 

  فرص النجاح
 الفرص من الناحية الفنية وفقاً لطبيعة مهام ووظائف السياسة النقدية للبنوك المركزية:

ة النقدية بمقدور اإلدارة الموحدة تنفيذها  - ياس بكهناك بعض من أدوات الس  االحتياطيات، والفائدة نس
 ، وحجم االئتمان، والودائع بمختلف تصنيفها.للعمالت األجنبية والمحلية القانونية

 فهذه قد الومنحها التراخيص  ،وشركات الصرافة من الناحية اإلدارية ،البنوك االشراف والرقابة على أداء -
كل نقاط خالف جوهرية يكون لها مردود في الحفاظ على  تش تقرار المعدل الوس عار اس عار وأس عام لألس

 .لتنفيذهاآلية مشتركة  ، ويمكن التوصل إلىالصرف
راء  - وق المفتوح والتدخل في تنظيم العرض والطلب على العمالت األجنبية من حيث البيع والش ة الس ياس س

ركة  ادر النقد األجنبي عبر ش رفي لتوحيد قنوات مص يق التام مع القطاع المص ريطة التنس يمكن أن تتم ش
اعدات واحدة ت افة إلى تدفقات المس اً الحواالت الواردة، باإلض وص رافة وخص ركات الص جمع البنوك وش

 اإلنسانية والمنح عبر اإلدارة الموحدة للبنك.
طيع اإلدارة الموحدة  - ادي في البلد تس اط االقتص يولة النقدية التي يحتاجها النش العرض النقدي وحجم الس

 لمحافظات. إدارتها عبر فروع البنك المركزي في ا
ى األمر على أن يتم  - رها في تمويل بند األجور والمرتبات في حال اقتض ة الدين العام يمكن حص ياس س

تحميل تكاليف سدادها وخدمتها من المصادر الخاصة التي سيتفق عليها األطراف لتمويل ذلك البند، بعد أن 
 يتم تسوية تكاليف خدمة الدين العام للفترة السابقة.

 فرص أخرى:

وية هذا الملف ال - وذلك للهروب من   -وإن كانت ال ترتقي بعد إلى درجه عالية -رغبة لدى األطراف في تس
عبي والمجتمعي  خط الش غوط الداخلية المتمثلة في الس انية في الض لت إليه األزمة االنس والدولي لما وص

 ذلك. اليمن، ويواجه التحالف انتقادات كبيرة في األوساط الحقوقية الدولية جراء
ادي من خالل طرحه ع - بية التي يحوزها الملف االقتص توكهولم في األهمية النس ات اس لى طاولة مفاوض

مبر  ل إلى تفاهمات كاالتفاق على  ٢٠١٨ديس بين الجانبين، وما تمخض عنها من لقاءات الحقة والتوص
 . )٢٤(.وانئ الحديدةعائدات م



 

رف بند  - دخل موالمرتبات للقطاع المدني والذي يمكن أن يكون ك األجوريمتلك الطرفين موارد كافية لص
ة النقدية، وذلك الرتباطه باإليرادات العامة لأل ياس اً تحدي كبير أمام توحيد الس راف طللحل بقدر ماهو أيض

 حيث بإمكان األطراف تمويله بنسب معينة يتم التفاوض حولها.
اورات الرياض بين الحكومة، والمجلس االنتقالي  - اعد في توحيد الجبهة الداخلية نجاح مش قد تمثل عامل مس

 للحكومة وتقوي موقفها في سبيل الضغط جماعة الحوثي القبول بتوحيد السياسة النقدية.
 

  التحديات       

  :قد تواجه االتفاق من حيث أنلكن بالمقابل هناك مجموعة من التحديات التي 

تتداخل مع السياسة المالية بكثير من العوامل التي تساهم السياسة النقدية مرتبطة بأهداف عامة للدولة وهي  -
في نجاحها وفي ظل االنقسام التام في السياسة المالية بين االطراف فإن فرص توحيد السياسة النقدية سوف 

 لن يكون سهالً.
ا م ، خصوصاً وأن المجلس االنتقاليبالملف االقتصادي ارتباطهيمثل الملف السياسي تحدي كبير من خالل  -

اته، في الوقت  ليزا ب مقاس غل بترتيب حكومة حس يربك الحكومة في الجنوب، بينما التحالف العربي منش
انية  ام وتزيد حدة األزمة اإلنس تمر جماعة الحوثي بإجراءاتها المالية األحادية التي تعمق االنقس الذي تس

 في األهداف قد ال يتم. القائمة لتكسب في الجانب السياسي، ونجاح التوحيد في ظل هذا التشتت
تظل جبهة الحكومة الداخلية  - ة النقدية حيث س ياس تكون تحدي كبير أمام توحيد الس ل اتفاقية الرياض س فش

غير موحدة، وبالتالي صعوبة التوصل إلى تفاهمات في ظل وجود طرف ثالث يناصب الحكومة صالحيتها 
 في العاصمة عدن. 

ادر وهناك تحدي أكبر في  - ياطيامص ية االحت العامل األهم والمؤثر في نجاح أهداف البنك  فهوت النقد
 والحفاظ على قيمة العملة المحلية.المركزي المتمثلة بتحقيق استقرار في المعدل العام لألسعار 

 

  خالصة

مة المؤقتة عدن وبعده، يمكن القول ية النقدية قبل نقل إدارة البنك المركزي إلى العاص ياس  من خالل تحليل واقع الس
اطه  بأن تمرار نش رعية أنقذت المركزي عند نقله حيث لم يكن لدى جماعة الحوثي أي إمكانيات الس الحكومة الش

  كالسيولة النقدية، واحتياطيات النقد األجنبي، وثقة المؤسسات المالية. فهي أوجدت حلول لمعظم تلك المشاكل.

راع رعان ما تراجعت الحكومة عن أدائها بعد دخولها في ص مى المجلس االنتقالي وانقالبه عليها  لكن س مع ما يس
  وسيطرته على المؤسسات العامة في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى إرباك مهام البنك المركزي.

واتخذت جماعة الحوثي هذا التراجع فرصة لفرض سياساتها وأجندتها في الملف االقتصادي والمالي والضغط على  
رت بالقطاع، وزادت من  ام وأض رفي عمقت االنقس لة إجراءات اتخذتها في القطاع المص لس الحكومة من خالل س

  معاناة الناس.

يطرة وقوى التأثير  وفي ظل هذا التداخل بين الملفات واألجندات لألطراف، والفرص والتحديات القائمة، وحجم الس
ياسة النقدية تحت إدارة واحدة  على الملف االقتصادي لكل طرف، يمكن أن نلخص احتماالت نجاح وفشل توحيد الس

  وفقاً للسيناريوهات التالية:

يناريو األول ع مريح لجماعة الحوثي في :الس ل إلدارة موحدة ألن هذا الوض الوقت القريب على األقل،  عدم التوص
يادة الحكومة التي لن تقبل بها، وبالتالي  روط للتفاوض قد تمس س تفرض ش ام واإلجراءوس تمرار حالة االنقس ات اس



 

وهذا لن يصب في مصلحة أي طرف بل  ،واستمرار تدهور قيمة العملة ،التي تضر بالقطاع االقتصادي والمصرفي
  قتصاد لمخاطر االنهيار الكلي.وسيعرض اال ،سيعمق األزمة االنسانية

ة ناجحة نقديأو فرض سياسة  ،لسياسة النقدية إما عبر المفاوضات مع جماعة الحوثيل إدارة موحدة :السيناريو الثاني
كيل حكومة تعمل من تلغي فعالية إجراءات جماعة الحوثي،  اورات الرياض وتش لكن هذا يعتمد على نجاح مش

مة عدن  تقاللية ا تدعمالعاص ة النقدية،  وتعززلمركزي اس ياس احتياطياته النقدية بالعملة األجنبية، وتفعيل أدوات الس
  قرب للحدوث بحكم أن هذا الموضوع هو حديث الساعة.وهذا السيناريو قد يكون األ

تقديم ب أو هدنة في هذا الملف تخفف من حدة تأثيره السلبي، وذلكالتوصل إلى تفاهمات جزئية  :السيناريو الثالث
والمكونات المختلفة للقطاع الخاص والمجتمع الدولي والدول الراعية  ،التنازالت من األطراف تحت الضغط الشعبي

يمة العملة ستمرار نزيف قأن يدفع االقتصاد والمجتمع ثمن تلك االنقسامات جراء ا لن يكون قبلللملف اليمني، لكن هذا 
 الوطنية وتراجع النشاط االقتصادي.

 المراجع :

محمد، أمين علي ملهي، تقييم كفاءة البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، مجلة الدراسات االجتماعية،  )١(
 م.٢٠١٤سبتمبر  –)، يوليو ٤١جامعة العلوم والتكنولوجيا، العدد (

 م.٢٠١٥التقرير السنوي البنك المركزي اليمني،  )٢(
 نفس المرجع السابق. )٣(
 ).٣٤، العدد (٢٠١٨وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نشرة المستجدات االقتصادية، )٤(
 .٢٠١٥التقرير السنوي البنك المركزي اليمني،  )٥(
 ).٣٤، العدد (٢٠١٨وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نشرة المستجدات االقتصادية، )٦(
 .٢٠١٨مركز الدراسات واالعالم االقتصادي، مؤشرات االقتصاد،  )٧(
 ).٣٤، العدد (٢٠١٨التخطيط والتعاون الدولي، وزارة نشرة المستجدات االقتصادية، )٨(
سبتمبر  ٢٠المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، نقال عن صحيفة الشرق األوسط، )٩(

٢٠١٦. 
 .٢٠١٦) سبتمبر ١١٩قرار جمهوري رقم ( )١٠(
 ، البنك الدولي.٢٠١٦ربيع  -تقرير اليمن اآلفاق االقتصادية  )١١(
 .٢٠١٧اكتوبر  ٢٨)، ١٤٢١٤بنك المركزي اليمني، صحيفة الشرق االوسط، العدد(خالد العبادي، وكيل ال )١٢(
 .٢٠١٩يناير  ٤)، ١٤٦٤٧محمد زمام، محافظ البنك المركزي اليمني، صحيفة الشرق األوسط، العدد ( )١٣(
 /gmen.orhttp://yeayeبيان جمعية الصرافين، موقع جمعية الصرافين، صنعاء،  )١٤(
 . ٢٠١٩ديسمبر  ١٩بيان البنك المركزي صنعاء،  )١٥(
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