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تجريبي

انتعاش الريال اليمني بدعم من الوديعة السعودية

الجمعة، ١٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٨ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

صنعاء، عدن - جمال محمد 

ارتفع الريال الیمني في شكل الفت بعد إيداع السعودية بلیوني دوالر في «البنك
المركزي الیمني»، إذ وصل سعره في سوق الصرف األجنبیة إلى أقل من 400 لایر بعدما
تجاوز 500 لایر أخیراً. وأنعشت الوديعة العملة الیمنیة التي تراجعت في شكل ال سابق له
في األيام الماضیة، إذ سّجلت نشرة سعر الصرف الصادرة عن المركزي في عدن أول من

أمس سعر شراء الدوالر الواحد في مقابل الريال 390 رياالً والبیع 396 رياالً.
ويأمل الیمنیون في أن يؤدّي ارتفاع الريال أمام العمالت األجنبیة، إلى خفض أسعار السلع

األساس والغذائیة التي شھدت قفزة كبیرة فاقمت األوضاع المعیشیة الصعبة. وأعلن
محافظ «المركزي» منصّر القعیطي تلّقیه تأكیداً بإيداع الحكومة السعودية بلیوني دوالر
في الحسابات الخارجیة للبنك، لرفد احتیاطاته بالعملة الصعبة ودعم استقرار سعر صرف
الريال. وقال في بیان: «من شأن رفد االحتیاطات الخارجیة للبنك المركزي بھذا المبلغ، أن

يحّسن المركز الخارجي للبنك وعالقات التعامل بینه وبین المصارف المراسلة في
الخارج». وأشار إلى أن «المركزي» سیخطو نحو تعزيز إدارة المصارف التجارية لعملیاتھا

المصرفیة المحلیة والخارجیة من مقارھا في عدن، وتنظیم سوق الصرف األجنبي
وضبطھا، وخلق أجواء إيجابیة لحسن استخدام الموارد وإدارتھا».

وأكد القعیطي أن «الوديعة السعودية تستجیب لحاجة االقتصاد الیمني لتفتح آفاقاً جديدة
لتحسین القدرة على المواءمة بین العرض والطلب على النقد األجنبي، وتغطیة الفجوة
المترتّبة على العجز في المیزان التجاري ومیزان الخدمات وتحسین الوضع الكلي لمیزان

المدفوعات». وأفاد بأن الوديعة «ستتیح للبنك فرصاً حقیقیة للوفاء بااللتزامات الناشئة من
النقد األجنبي، نتیجة المعامالت التجارية بین االقتصاد المحلي والخارجي، لتغطیة الحاجات

المعیشیة للیمن وتنفیذ برامج الحكومة الھادفة إلى توفیر حاجات السوق المحلیة من
السلع والخدمات األساس، للتغلّب على المشكالت الناتجة من استنفاد میلیشیات الحوثي

االنقالبیة لالحتیاطات الخارجیة للبنك المركزي بعد استیالئھا على العاصمة صنعاء، وما
لحق ذلك من ممارسات وأوضاع سیئة أضّرت في شكل كبیر بالقطاع المصرفي».

وعقد مجلس الوزراء الیمني برئاسة أحمد عبید بن دغر اجتماعاً في عدن، ناقش فیه
«عدداً من القضايا والمعالجات االقتصادية لوقف تدھور سعر صرف الريال، وفي مقدمھا

إعادة تفعیل اللجان األربع التي أقّرھا الرئیس عبد ربه منصور ھادي في قراراته السابقة،
أ أل ق ّ
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لوضع المحّددات العامة ومراقبة األعمال التي ستنبثق من اللجان وتقويمھا، لتأمین
االستقرار االقتصادي والخروج من األزمة االقتصادية التي تسبّبت بھا المیلیشیات الحوثیة
بانقالبھا على الدولة ونھبھا الخزينة العامة للدولة واالحتیاط النقدي من العملة الصعبة،

والمقّدر بـ5.2 بلیون دوالر».
وأكد المجلس «ضرورة وضع آلیة شراكة واضحة مع التّجار ورجال األعمال والبنك المركزي
ومراكز الصرافة، واتّخاذ حزمة من اإلجراءات الوطنیة للحد من الممارسة غیر المسؤولة

لبعض المتاجرين بالعملة الوطنیة، وبحیاة المواطنین ومس اقتصاد الوطن».
وشّدد على «تحّمل البنك المركزي والمؤّسسات المعنیة والمصارف المسؤولیة وتفعیل
دور الرقابة على األموال»، موّجھاً الجھات الحكومیة «للتعامل بشفافیة مطلقة ونشر

النفقات واإليرادات العامة للدولة ومحاربة الفساد». وقال: «باسم مجلس الوزراء، أثّمن
في شكل عال وأخوي توجیھات خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز

بإيداع بلیوني دوالر في حساب البنك المركزي، لرفع المعاناة عن الشعب الیمني، وذلك
في إطار تعزيز الوضع المالي واالقتصادي في الیمن، خصوصاً سعر صرف الريال ما

سینعكس إيجاباً على األحوال المعیشیة للمواطنین، إذ أكد خادم الحرمین استمرار دعم
المملكة للحكومة الیمنیة ومساعدتھا للنھوض بواجباتھا في سبیل استعادة أمن الیمن
واستقراره». ووّجه بن دغر الشكر لولي العھد األمیر محمد بن سلمان على «اھتمامه

ومتابعته لألوضاع في الیمن، ومساندته الدائمة للحكومة في تحقیق االستقرار االقتصادي
والمالي واألمني للبلد». وأشار إلى أن «ھذه المنحة الكريمة وما سبقھا، وتأكید استمرار
السعودية في دعمھا للحكومة ومساعدتھا للنھوض بواجباتھا في سبیل استعادة األمن
واالستقرار، يجّسد المواقف النبیلة واألخوية لخادم الحرمین الشريفین ووقوفه المستمر

إلى جانب الشعب الیمني في مختلف الظروف ومواقفه األصیلة».

 
 


