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مقدمة
للااد ر
اليمني ()900
تجااا ز ساااااااير ال
ال احد مطلع شاااااامر ديساااااامبر الجاري 2020م في
في تاريح اليم الحدي
اسااااا ي تدني يشااااامدا ال
ذلك مصااااح با ا بحالة انميار ادتصااااادي صااااراع
عسااكري في يجزاو اسااية م البغد ياي ر ية
حك ميااة لم اجمااة تااداعياااى ذلااك علا حياااة الناااس
المجتمع.
بدي ال ضااااااع ا دتصااااااادي في طريقه إلا مزيد م
التراجع في ظل حالة التده ر في ديمة ال اليمني
متزامنااااا ا مع اساااااااتمرار الصاااااااراع بي البنكيي
المركزيي في صنياو عد  ،حي تم اتخاذ سلسلة
م ا جراواى الكاااارثياااة التي فاااادماااى م حاااالاااة
التردي ا دتصادي األزمة ا نسانية ير المسب دة
التي تشمدها اليم .
دد بلغ هذا الصااااااراع حدا ا ير مسااااااب تمثل في
عدم التيامل باليملة النقدية المطب عة حديثا ا تخلق
ديماااة مختلفاااة في كغ المنطقتي لليملاااة اليمنياااة،
تصاااااااعد عم لة تح يل األم ال إلا يكثر م 50
بالمئة ،ناهيك ع سلسلة م ا نتماكاى التي
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تيرضاااى لما البن ك نساااتيرضاااما بالتفصااايل في
طياى هذا النشرة ا دتصادية.
تتضاااام النشاااارة ج اني متيددة م هذا الصااااراع
المحتدم الذي ساااااااتك تبياته خيمة علا حياة
النااااس في اليم علا ال ضاااااااع ا دتصااااااااااادي
اإلنساني السياسي.
اذ انه ممما حا ل كل طرف ي يساااتخدم الساااياساااة
النقدية كأداة م اد اى الحري فإ ارتداداى ذلك
تك مباشااااااارة علا مصاااااااال الناس مصااااااادر
مييشتمم.
عقي اسااااااتيرا نقاط الق ة الضاااااايف في هذا
الميركة التي تد ر بييدا ا ع مصااالحة الشااايي فإننا
ن كد ي ت حيد السااااااساااااية النقدية ضااااار رة حتمية
للحفاظ علا ما تبقا م رمق لدى الشاااااايي اليمني
عل الجميع ي ييي ذلك.
كماااا ي علا الاااد ل الاااداعماااة لليم المنظمااااى
الد لية المينية بالشااااااأ ا دتصااااااادي اإلنساااااااني
ممارسااااة كافة سااااائل الضاااا ط م يجل إنقاذ حياة
الم اط اليمني ذلك م خغل دعم ساااياساااة نقدية
م حدة تحافظ علا اليملة تحقق اساااتقرار سااايري
سليي في ا س ا .
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االجراءات المزدوجة والمخاطر المحتملة
شكلى اإلجراواى المزد جة بي مركزي صنياو
عد مشاااااااكلة كبيرة ضااااااارر بالغ علا حركة
النشااااااااط ا دتصاااااااادي علا حياة الناس في كغ
المنطقتي  ،ف قد كا لإلجراواى المتمث لة في عدم
التيامل بالفئاى النقدية الجديدة ،منع البن ك م
فت ا عتماداى المستندية في عد  ،ضع سلسة
م القي د علا البن ك في هذا الشأ التي اتخذها
البنك المركزي في صاااانياو ال ادع تحى ساااايطرة
جماااعااة الح ثي في إطااار الصاااااااراع مع البنااك
المركزي في عد كانى نتائجما خيمة علا حياة
الناس علا ا دتصاد اليمني بالمقابل فإ تنصل

الحك مة الشاارعية لالميترف بما د لياال التحالف
اليربي بقياادة المملكاة اليربياة الساااااااي دياة الاذي
تشاااااكل لدعمما ع مسااااائ لياتمما تجاا ال ضاااااع
ا دتصاااااااادي الكارثي في البلد د فمم عاجزي
ع تقديم يي حل ل للحفاظ علا اساااتقرار اسااايار
الصرف ،بالتزام مع ياي كل م سساى الد لة
علا ريسااما الحك مة مثل ضااربة يخرى م جية
للم اط اليمني الذي يشااااااااهد ي ميا ا تتكل عملته
المحلية بالتزام مع تصاعد مستمر ألسيار السلع
الخدماى.

وتركزت اإلجراءات المزدوجة خالل الفترة الماضية على النحو التالي:
-

-

منع تدا ل الطبية الجديدة م اليملة ال طنية في مناطق ساااايطرة جماعة الح ثي كا القرار الكارثة علا
المجتمع اليمني بشماله جن به.
الضاا ط علا اإلداراى اليامة للبن ك منيما م الت اصاال مع مركزي عد فيما يتيلق بالبياناى فر
ذلك بالق ة م خغل تدخل األجمزة األمنية كاألم الق مي عتقال مدراو اليم م مسااااااااعديمم لتير
بي مدراو البن ك للتيذيي نقل ا علا يثرها إلا المستشفال.
إيقاف بي البن ك ع اليمل مداهمة مقراتما ت ديف نظامما المالي ا لكتر ني لكما حصاال مع بنك
التضام ا سغمي الد لي.
إيقاف شركاى شبكاى صرافة لمخالفتما إجراواى تتيلق بالبنكي .
استمرار فر جمارك إضافية علا التجار القطاع الخاص في منافذ صنياو ح لما.
فر سيري لتقييم اليمغى األجنبية في ميزانياى البن ك شركاى الصرافة حي سير صرف صنياو
) سير صرف التقييم في عد (. )380
(250
اسااااتحدا شااااركاى مالية خدمية جديدة في صاااانياو عد حي تم ا عغ ع خدمة ( )WeNetفي
صنياو ،يتم حاليا ا تأسيس شركة شبكة مالية م حدة م شركاى الصرافة في عد لنفس ال ر .

شبكة ( )WeNetفي صنعاء
يسيا مركزي صنياو إلا إطغ خدمة الكتر نية
جديدة عبر شااااابكة ( )WeNetالممل كة للشاااااركة
اليمنية للخدماى المالية التي يسااااااااهم فيما ا لي
البن ك المحلية التي مقراتما في صاااااانياو ،بي
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الشااركاى المالية هناك ،تأسااسااى تلك الشااركة في
اليام  2007بمساهمة ا لي البن ك اليمنية المحلية
بإ شراف البنك المركزي إ ينما لم تُفيّل أل سباي
مختلفة لسنا بصدد منادشتما.
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تتي هااذا الخاادمااة إجراو عمليااة تح ياال ف ريااة
اليمني ماا بي الحسااااااااابااى لادى
لألم ال باال
البن ك المحااااافظ ا لكتر نيااااة في الجمم ريااااة
اليمنية بإشاااااراف م شاااااركة ( )WeNetالبنك
المركزي صنياو.
يساااااااهم في ريس مال الشااااااركة المقدر بأكثر م
( )3ملي د ر يمريكي ( )7بن ك يمنيااااة

باإلضاااااافة إلا بي الشاااااركاى المالية المحلية،
اكم لى الشااااااار كة ميظم التجميزاى الفن ية هي
اآل علا شااك ي تبدي في ممارسااة اليمل خغل
ا شاااااامر القادمة بيد حصاااااا لما علا التراخيص
الغزماة م البناك المركزي في صااااااانيااو حيا
تمااارس الشاااااااركااة عملمااا م مقرهااا في ماادينااة
صنياو.

شبكة موحدة لشركات الصرافة في عدن
بالمقابل يسااايا مركزي عد إلا تأسااايس شااابكة
م حدة تتبنا ت قديم خد مة التح يغى ال مال ية بي
جميع شاااااركاى شااااابكاى الصااااارافة في مناطق
ساااايطرة الشاااارعية تساااااهم فيما تلك الشااااركاى
باإلشاااااراف المباشااااار م دبل البنك المركزي في
عد .
ستقدم الشركة خدماى مالية متيددة باإلضافة إلا
التح يغى الداخلية الخارجية بي الخدماى
الماااليااة ا لكتر نيااة عبر شااااااابكااة المساااااااااهمي
كغ هم في انحاو الجمم رية اليمنية.

حي سيتم ربطما بمقسم طني احد ،يمدف م
راو ذلك إلا ربط جميع شااااااابكاى شاااااااركاى
التح يغى المالية بشابكة احدة فقط تسات عي كل
الح ا ى الماااليااة ال اردة الصاااااااااادرة ،تنظيم
عملياى البيع الشراو لليمغى.
الصفة القان نية للشركة ستك لشركة مساهمة
يمني ،عدد
مقفلةل بريس مال ( )5مليار
شركاى الصرافة المساهمة ( )47شركة ،تم اختيار
( )11شركة منما لتمضي في استكمال اجراواى
التأسيس.

المخاطر المحتملة:
بالر م م الجاني اإليجابي في ت حيد الشاااابكاى المالية ل ر اسااااتيياي مرادبة الح ا ى المالية ال اردة
الصادرة س او في الداخل ي الخارج ،الحد م المضاربة باليملة إ ي ا نقسام سيشكل عائق كبير يمام
نجاح تلك الخط ة.

ما وراء تأسيس الشبكات المالية الموحدة؟
ه ناك ك ثا فة تح يل عال ية للم تربي اليمنيي في
الخارج خاصاااااةا في المملكة اليربية الساااااي دية
حي تمثل الجالية اليمنية هناك ( )%60حساااااااي
بي التقااديراى م اجمااالي الم تربي اليمنيي
في الخاارج ،ينشاااااااط شااااااابكاة م ال كغو ير
الرسميي لشركاى الصرافة هناك ،لغستفادة م
ح ا ى الم تربي إيداعما في حساااااااباى همية
لتجار ساااااااي ديي ي يمنيي طرف بي البن ك
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السي دية ليتم تح يلما إلا الخارج لسداد التزاماى
ف اتير ا ستيراد للتجار اليمنيي .
علا ي يتم تسليم تلك الح ا ى للمستفيدي في
اليم عبر شبكاى الصرافة الرسمية ير الرسمية
التي تستقبل في ذاى ال دى ح ا ى مالية مقابلة
صادرة لتجار يمنيي لتمررها بطريقة هميةل
د يي ردابة عليما عبر اسماو تجار هميي في
السي دية إلا يي د لة في اليالم.
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خغصاااة األمر الح الة التجارية تتم عبر بنك ساااي دي تاجر همي إما ساااي دي ي يمني مبلغ الح الة يتم
استغمه في اليم م التاجر الحقيقي ،تصل البضاعة إلا اليم بينما التح يل كا م السي دية.
هذا اليملية فيما مخاطر عالية علا التاجر اليمني تصااانف علا ينما سااايل يم ال ك نما تتم عبر البن ك
يرادبما البنك المركزي ،إنما عبر شاااابكاى شااااركاى صاااارافة تسااااي اسااااتخدام ذلك
المحلية اليمنية،
المصدر ل سل األم ال المضاربة باليملة

كيف سيكون الوضع بعد الشبكة الموحدة؟
في حال بديتا الشااااركتا باليمل يمكنمما التنساااايق مع كغو رسااااميي لمما في الخارج يتم عبرهم اسااااتقبال
الح ا ى م الم تربي تح يلما إلا داخل اليم عبر احدى الشااااااابكتي  ،بإشاااااااراف مباشااااااار م البنك
المركزي بالتنسااااايق مع البن ك المحلية يمك ديد تلك المبالغ في حسااااااباتما طرف البن ك الساااااي دية ،ليتم
تمرير ح ا ى التجار بطريقة سليمة م تلك األرصدة إلا الخارج.
فالخط ة األ لا سااايتم دطع هذا الم رد الممم علا شاااركاى الصااارافة ير الرسااامية التي تق م بإيداع تلك
األم ال في حسااااباى تجار شاااركاى همية في الساااي دية يرها ،لتمرير ح ا ى همية باإلضاااافة إلا
المضاربة بما داخل اليم .
األمر اآلخر سيتم ت جيه تلك التح يغى عبر الشبكتي ليسمل مرادبتما تنظيمما ا ستفادة م ذلك المصدر
المام للنقد األجنبي عبر البن ك بدل م المضاربة بما م دبل شركاى الصرافة.
لك تكم المخاطر في استمرار ا نقسام فر اإلمغواى اإلجراواى المزد جة للشبكتي مما دد يتسبي
بتشتيى تلك المصادر  ،عدم ا ستفادة منما لتي د الس الس داو المضاربي باست غلما مرة يخرى بنفس
اآللية المذك رة سابقاا.

استمرار تداعيات وآثار االنقسام
ستستمر التداعياى اآلثار الكارثية علا مست ى النشاط ا دتصادي المجتمع بشكل عام في حال استمر
ا نقسام في السياسة النقدية سيدفع الثم األكبر المجتمع الذي يياني يغى الحري تده ر الحياة
المييشية استمرار نزيف اليملة ال طنية زيادة ميد ى التضخم.

االنتهاكات للقطاع المصرفي جراء االنقسام
تم رصاااد يكثر م ( )100انتماك صاااارل للبن ك شاااركاى الصااارافة بي شاااركاى القطاع الخاص في
جميع المحافظاى خغل ا شاااامر الماضااااية م هذا اليام ،حازى كل م (صاااانياو الحديدة اي) يكثر م
( )%50م تلك ا نتماكاى تليما كل م (عد الضاااالع تيز) ،ت زعى البيتما بي إ غ الشاااركاى
البن ك نمي األم ال المداهمة ا عتقال ،كا يبرزها:
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 تيرضاااى درابة ( )90شاااركة شااابكة مالية لإليقاف خغل األشااامر الماضاااية في مناطق سااايطرة
ير ا ضحة البيتما ألسباي تتيلق
الطرفي بنسبة يعلا في مناطق سيطرة الح ثيي أل را
بمخالفة اإلجراواى المزد جة.
 إ غ إيقاف عشاااراى الفر ع التابية للبن ك تحديدا ا في مناطق سااايطرة جماعة الح ثي ،إجبار
اإلداراى اليامة لما بالت ديع علا تيمداى التزاماى مجحفة في حقمم ير دان نية.
 ادتحام اإلداراى اليامة للبن ك الشاااااركاى آخرها اإلدارة اليامة لبنك التضاااااام التي تم ادتحامما
إيقاف الساايرفراى المركزية للنظام المالي ،إ غ فر ع بنك الكريمي في صاانياو الحديدة ،كل
ذلك خغل الثغثة األشمر الماضية.
 اساااااتخدام األجمزة ا منية عناصااااار األم الق مي في احتجاز مدراو بن ك مسااااااعديمم مالكي
شركاى صرافة ،بد يي مس غ دان ني ي ي امر دضائية.

استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية
تم اسااتطغع يراو مجم عة م شااركاى الصاارافة لميرفة حجم تراجع ي ارتفاع الح ا ى م إلا مناطق
اليمني
الشااارعية ،يظمر ا ساااتطغع تراجع الح ا ى الصاااادرة إلا مناطق سااايطرة الح ثيي بيملة ال
بنساابة ( ،)%80بينما ارتفيى الح ا ى باليمغى األخرى بنساابة ترا حى بي ( ،)%40-20كما تراجيى
اليمني بأكثر م ( )%80ارتفيى باليمغى األخرى بنسااااابة
الح ا ى ال اردة م مناطق الح ثيي بال
(.)%40
تشااير تلك النسااي إلا األثر الكبير الذي ليبه درار منع تدا ل الطبية الجديدة علا اشااتيال اساايار الصاارف
جراو ارتفاع عدد طلباى التح يل باليمغى األجنبية بي المنطقتي هذا يشااكل ض ا ط علا اساايار صاارفما
يسااااتفيد منما الناس في المنطقتي  ،ييزى
اليمني ي ذي الساااا الساااا داو المضاااااربي ،
مقابل ال
تراجع التح يغى بال اليمني إلا ارتفاع تكاليف اليم ى ص لما إلا درابة ( )%50م ديمة الح الة
هذا يشكل عب كبير علا المجتمع كا له انيكاس علا تبادل السلع بي مناطق الشرعية الح ثيي .
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التداعيات على مستوى تبادل السلع
تم اساااااتطغع اليشاااااراى م محغى البيع بالجملة التجزئة الذي ييتمد
الشااركاى التجارية المت اجدة في صاانياو،
كانى نتيجة ا سااتطغع انخفا كبير في
حجم التبادل السليي ،بيد منع تدا ل الطبية
الجاادياادة ،تراجع المشاااااااترياااى بنسااااااابااة
( ،)%40بنفس النسااااابة يقابلما تراجع في
المبيياى لدى التجار في صنياو ،في حال
استمرى ي اتسيى ه امش اسيار الصرف
داااد تت دف كثير م السااااااالع ع التااادا ل
تختفي م األسااااا ا  ،هذا ساااااي دي إلا
ت ير في خارجة النشاط التجاري.

علا شاااااراو السااااالع م التجار

نقاط القوة والضعف للطرفين
نقاط القوة:
البنك المركزي في عدن
 .1يمتلك اعتراف د لي بحكم الشرعية التي تمتلكما

البنك المركزي في صنعاء
 .1تركز القطاع المصرفي ا دتصادي في صنياو

السلطة الحك مة اليمنية م األطراف الد لية

بحكم المركزية السابقة التي كانى سائدة ت اجد

الم سساى األممية لديه صغحية في إدارة

ا داراى اليامة للبن ك ميظم شركاى الصرافة

األرصدة المالية النقدية الحك مية في الخارج.
 .2لديه إمكانية في الت اصل مع كل الم سساى الد لية
بما ينه م سسة سيادية تابية لحك مة ميترف بما
د لياا ،يتبادل شفراى الس يفى مع البن ك.
 .3هناك امكانياى لدعمه م األطراف الد لية
خص صا ا التحالف في حال كانى لديمم الر بة
الحقيقية في استقرار اليم بييدا ا ع المصال
الضيقة األجندة الخفية.

القطاع الخاص الكبيرة.
 .2شركاى ا تصا ى خدمة ا نترنى البنية
التحتية لما المت اجدة في صنياو يمثل ثقل مالي
ادتصادي ميل ماتي تقني لكل الخدماى
المالية.
 .3المقر الرئيسي سابقا ا الذي يحت ي علا كل
ا مكانياى المادية البشرية التقنية الميل ماى.
 .4يسيطر علا ميظم التح يغى المالية ال اردة

 .4يستمد د ته م امكانياى الحك مة الشرعية التي في
حال اتخذى خط اى جادة ملم سة ،عملى

باليمغى األجنبية عبر فر

السيطرة بالق ة

علا القطاع المصرفي الردابة الشديدة علا
اليملياى الي مية.
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بمسئ لية علا السياسة المالية ستساهم بشكل كبير

 .5يرتبط مركزي صنياو مع شبكاى شركاى

في تدعيم سياساته النقدية.

الصرافة عبر الربط الشبكي يستطيع الردابة

 .5إمكانية ديام الحك مة اليمنية باستئناف تصدير النفط
ال از م كافة الحق ل ا ستفادة م عائداتما

علا كل اليملياى الي مية.
 .6لديه سي لة نقدية م خغل حركة حساباى

لرفد ا حتياطي النقدي م اليمغى األجنبية في

الم سساى اليامة الخاصة طرفه ،بالمقابل ليس

البنك المركزي.

لديه يي التزاماى نقدية كبيرة بحكم ت دف صرف
ا ج ر المرتباى لم ظفي الد لة هناك التي
تشكل ض ط كبير علا السي لة النقدية حال تم
صرفما.
 .7يستح ذ القطاع المصرفي في صنياو علا ميظم
تح يغى المن

المساعداى المقدمة م

المنظماى الد لية المحلية في إطار الدعم
ا نساني اإل اثي الم جه إلا اليم .
 .8ميظم تح يغى الم تربي اليمنيي في الخارج
تتجه إلا مناطق سيطرة جماعة الح ثي بحكم
الكثافة السكانية في مناطق سيطرتما.

نقاط الضعف
البنك المركزي في عدن
 .1تضاري المصال بي الشرعية األطراف الم يدة

البنك المركزي في صنعاء
 .1ليس لدى مركزي صنياو يي اعتراف د لي ي

لما افقدى المركزي إمكانياته يثرى علا ادائه

ادليمي فم ميز ل بحكم ا نقغي الذي دادته

بشكل سلبي.

جماعة الح ثي ضد الحك مة الشرعية في سبتمبر
.2014

 .2لديه نقص في القياداى اإلدارية الكف ة ذاى الخبرة
ديادته الحالية ير مت اجدة في البلد ،إذا ت اجدى
فأليام فقط.

.2

يمتلك مركزي صنياو حق الت اصل مع البن ك
الم سساى المالية األجنبية بحكم إيقاف صغحية

 .3ديام الكثير م الم سساى الحك مية بفت حساباى

الس يفى م دبل الحك مة الشرعية.

خاصة في بن ك يهلية خاصة ت ريد اإليراداى

 .3نظام م لق جماعة تتحكم تدير القطاع المالي

إلا تلك الحساباى بييدا ا ع البنك المركزي في

المصرفي هذا ييطي انطباع سلبي لدى

عد .

الم سساى المالية األجنبية نظرا ا رتفاع مخاطر
سيل األم ال.
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 .4ميز ل ع ا داراى اليامة للبن ك القطاع
المصرفي ج رافيا ا بحكم ت اجد ميظمما في
صنياو.

 .4الكتلة النقدية لليملة ال طنية القديمة متمالكة
تتلف ي ما ا عدم ضح سي لة نقدية سي ثر بشكل
سلبي علا يداو النشاط ا دتصادي.

 .5يفتقد لسلطة تنفيذية دضائية تسند سياساته
ت جماته علا ير

ال ادع تجيل م دراراته

ذاى فاعلية يثر.
 .6ليس لديه ربط شبكي مع شركاى الصرافة ،ه ما
يزال يشرف علا تأسيس شركة مالية م حدة لجميع
شركاى الصرافة.
 .7ضيف ا ستقرار األمني في عد

تداعياى

األحدا اليسكرية األمنية بي الحك مة المجلس
ا نتقالي الجن بي يثرى سلبا ا علا يداو البنك
المركزي فاعليته ددرته علا إنفاذ دراراته علا
كافة الم سساى الميئاى.

الخالصة
كمااا حظنااا م خغل هااذا ا ساااااااتيرا فااإ
الشااايي اليمني يدفع فات رة مكلفة جراو اساااتمرار
ا نقساااااااام في إدارة البنك المركزي عدم ج د
ساااااااياساااااااة نقدية م حدة ي يي اساااااااتمرار لمذا
ا زد اج في اتخاااااذ القراراى تجاااااا القطاااااع
المصارفي يق د إلا مزيد م ا نميار ا دتصاادي
يك ضحيته الم اط اليمني بالدرجة األ لا.
إ يي خط اى تصاااااااييدية بي الطرفي إد حام
القطاع المصاااااارفي اليملة في هذا الصااااااراع
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ي جد فيه ممز م منت صر إنما المزيد م المياناة
المثال األبرز علا ذلك ما يدفيه الم اطن م
رسااااااا م تح يل داخلية تجا زى  %50م ديمة
الح الة.
م خغل هذا النشرة ند ناد س الخطر نناشد
كافة اليقغو اليمل م يجل ساااياساااة نقدية م حدة
إدارة مستقلة بالبنك المركزي اليمني تحافظ علا
اليملة تشرف علا القطاع المصرفي م منطلق
ممني فقا ا لميايير اليمل المالي الد لية.
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نشره دوريه صادره عن مركز الدراسات واالعالم االقتصادي – اليمن
مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي أحد أهم
منظمات المجتمع المدني اليمنية التي تعمل في
الشأن االقتصادي والتوعية بالقضايا االقتصادية
وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة
المواطنين في صنع القرار ،والعمل على إيجاد إعالم
مهني ومحترف.
www.economicmedia.net
economicmedia@gmail.com
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