
سّجلت العملة الوطنية "الريال" تراجعًا جديدًا بشكل قياسي أمام 
ال��دوالر، من 250 إلى أكثر من 280 ري��ااًل، وذلك على خلفية إعالن 
مصادر غير رسمية أن البنك المركزي اليمني أصدر قرارًا بإيقاف ضمانات 
واردات السكر واألرز، بسبب تآكل االحتياطي من العمالت األجنبية وعدم 
القدرة على تغطية اعتمادات استيراد المواد األساسية والتي كانت 

ي العام الماضي ما يزيد على ستة أشهر.
ّ
تغط

وقبل األزمة األخيرة كان السعر الرسمي للريال مقابل الدوالر 215 
ريااًل، قبل أن يتراجع إلى 225 ثم 250 ليصل إلى أكثر من 280 ريااًل، 

عات بوصوله إلى 300 ريال.
ّ
في ظل توق

وبات اليمنيون يتخّوفون من التأثير السلبي لهذا التراجع على أسعار 
المواد األساسية والغذاء والخدمات والنقل.

وانخفض االحتياطي الخارجي من 5.2 مليار دوالر في سبتمبر 
2014م إلى نحو 2.3 مليار في نهاية 2015م، متضّمنًا الوديعة 

السعودية البالغة مليار دوالر.
وعقدت جمعية البنوك اليمنية اجتماعًا دوري��ًا لها في مقّر البنك 

المركزي برئاسة المحافظ محمد عوض بن همام.
وأفاد بيان رسمي صادر عن الجمعية بأن االجتماع "ناقش وضع السوق 

ودور البنوك في تعزيز الثقة بالعملة المحلية".
وأك��دت الجمعية على استمرار البنوك في أداء دوره��ا بكل فّعالية 

بات التجارة الخارجية للسوق المحلية.
ّ
وتغطية متطل

وجاء في البيان: "إن المجتمعين أبدوا استغرابهم من األخبار والشائعات 
التي وردت أخيرًا في بعض المواقع اإلخبارية بأن البنك المركزي أوقف 
خطوط الدعم لبعض المواد األساسية ال سّيما األرز، في حين أن البنك 
ر العملة األجنبية لتغطية استيراد 

ّ
المركزي ال زال يقّدم الدعم ويوف

ى من موارد السوق 
ّ
القمح واألرز من دون تغيير، وما زالت بقية السلع تغط

من تحويالت المغتربين بشكل رئيسي، وبقية الموارد األخرى التي ال زالت 
مستمّرة على الرغم من الظروف الصعبة القائمة".

وتعهدت البنوك اليمنية باالستمرار في دفع الحواالت الخارجية 
واالعتمادات المستندية، على ضوء استمرار دعم البنك المركزي للمواد 

األساسية.
وأكدت على أن "هناك جهودًا حثيثة وترتيبات لترحيل النقد الفائض 
لدى البنوك من العملة األجنبية لتعزيز أرص��دة البنوك لدى البنوك 
المراسلة في الخارج، لتغطية احتياجات االستيراد"، مشّددة على 
ق التحويالت الواردة من المغتربين وبصورة منتظمة، 

ّ
"استمرار تدف

وقيام البنوك بتوجيه هذه الموارد لتغطية احتياجات استيراد السلع 
للسوق المحلية".

ولفت بيان جمعية البنوك إلى أنها "ملتزمة بالتعميم الصادر من البنك 
المركزي الخاص بتغطية احتياجات الحاالت اإلنسانية، وذلك بتوفير 
العملة األجنبية لغرض العالج في الخارج من األم��راض المستعصية، 

وبالسعر الرسمي )215 ريااًل( الصادر من البنك المركزي".
بدوره أكد المدير التنفيذي لجمعية الصّرافين اليمنيين أحمد العودي 

استمرار منشآت وشركات الصرافة في أداء عملها بصورة اعتيادية 
انطالقًا من مهامها الوطنية بما يضمن تأمين تدفقات تحويالت 

المغتربين من النقد األجنبي رغم الظروف التي تمر بها البالد.
وأشار العودي في بيان إلى التزام منشآت وشركات الصرافة بتلبية 
االحتياجات للقطاع التجاري وخصوصًا ذات األولوية، وبما يحافظ على 

استقرار سعر الصرف ويحد من عمليات المضاربة وذل��ك في إطار 
الشراكة بين جمعية الصّرافين والبنك المركزي.

طراب الحاصل في سوق الصرف يأتي نتيجة 
ّ

وأوضح العودي أن االض
عمليات المضاربة على العمالت األجنبية من قبل مستوردي المشتقات 
ق 

ّ
النفطية في ظل انخفاض العرض من النقد األجنبي، وكذا ألسباب تتعل

ف االستثمارات ومحدودية الموارد من النقد 
ّ
بالركود االقتصادي وتوق

رها 
ّ
األجنبي، فضاًل عن انخفاض نسبة الحواالت الواردة بشكل كبير وتأث

بالسعر الرسمي وقلة المعروض من البنوك اليمنية.
وبّين أن هناك جهودًا تبذل في إطار مساعي كافة األطراف الفاعلة في 
سوق الصرف من منشآت وشركات صرافة وبنوك لتغطية االحتياجات 

من النقد األجنبي.
وتطّرق إلى "دور قطاع الصرافة في تلبية احتياجات القطاع التجاري 
من النقد األجنبي والجمهور منذ بداية العدوان على اليمن، لكن تظل 
هناك حاجة إلى تكاتف وتنسيق مشترك على نطاق القطاع المصرفي 

لمواجهة االختالالت الحاصلة في السوق المحلي".
وأش��اد العودي بالدور الذي يقوم به محافظ البنك المركزي محمد 
عوض بن همام لتحقيق استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل 
العمالت األجنبية وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، داعيًا الجميع إلى 
تحمل المسئولية تجاه البلد والعمل بروح الفريق الواحد، وعدم إثارة 
األزمات أو المخاوف بين المواطنين بهدف زعزعة االستقرار االجتماعي.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام أشار خالل 
اجتماعه برئيس وأعضاء جمعية الصّرافين اليمنيين بمبنى البنك 
المركزي، إلى أهمية دور الصّرافين في تهدئة السوق، ولفت إلى أن البنك 
ات لحماية سعر الصرف، وسيعيد النظر في  سيّتخذ عددًا من اإلجراء

خذها خالل الفترة الماضية.
ّ
ات التي ات اإلجراء

وأكد بن همام أن "احتياطيات اليمن من النقد األجنبي ما زالت في 
الحدود اآلمنة"، مؤكدًا استمرار البنك المركزي في دعم ائتمان الواردات 

واحتياجات البلد من السلع الضرورية.
ونفى بن همام ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم عن إخطار البنك للتجار 
والمستوردين عن عدم دعم ائتمان الواردات من األرز والسكر، داعيًا 
وسائل اإلعالم إلى تحّري المصداقية وعدم بث الهلع والخوف في أوساط 

المواطنين لما من شأنه مصلحة البلد.
وناقش االجتماع الذي حضره القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع 
الرقابة على البنوك نبيل المنتصر، التطورات األخيرة في سوق صرف 
النقد األجنبي، وأهم المعالجات للحفاظ على استقراره وذلك في إطار 

تحّركات البنك وتواصله مع كل الفاعلين في اإلطار المصرفي.

أعلن استمراره في تغطية واردات المواد األساسية 

تكريم خريجي الدفعة الثالثة دبلوم تقنية المعلومات لكادر البرلمان
فيصل عساج
برعاية االستاذ أحمد محمد الخاوي -األمين العام 
المساعد لمجلس النواب- وبمشاركة من صندوق تنمية 
المهارات اقيم احتفال في مجلس النواب بتخرج الدفعة 
الثالثة دبلوم تقنية المعلومات لكادر البرلمان وبحضور 

ممثلين عن الجهات المشاركة.. 
وفي الحفل ألقى األستاذ أحمد الخاوي كلمة هنأ فيها 
باسمه ونيابة عن األمانة العامة االخوة واالخوات خريجي 

ال���دورة الثالثة م��ن دب��ل��وم كامبردج الدولية لتقنية 
المعلومات وال��ذي��ن سيمثلون اضافة مميزة لكوادر 
المجلس وسيعكسون مهاراته على اداء أعماله مستقباًل .
وأع��رب األمين العام المساعد عن شكره وتقديره 
لصندوق تنمية المهارات على دعمه وتمويله للدورات 
التدريبية والتأهيلية، مشيرًا الى اهمية استمرار وتواصل 
عملية تأهيل كادر موظفي المجلس في مجال المحاسبة 

اآللي والمجاالت االخرى.
وقال الخاوي: ان األمانة العامة للبرلمان تحرص على 

تأهيل وتدريب كادر المجلس باعتبار ان تأهيل العنصر 
البشري من أرقى وأسمى انواع االستثمار ..

من جانبه ألقى االستاذ محمد جغمان- رئيس دائرة 
المعلومات والنظم- كلمة بارك فيها للخريجين على 
هذا النجاح حيث يمثل التخرج تحديًا يبعث على الفخر 
رغم الحصار والعدوان الذي يتعرض له الوطن والشعب 
.. وقال: ان هذا االصرار على التعليم والتأهيل يؤكد ان 

ارادة الشعب فوق كل التحديات..
هذا فيما ألقى االستاذ ماجد الشقذه عن مركز طالل 

ابوغزالة عن استعداد المركز لمواصلة الدعم والتدريب 
والتأهيل لكادر مجلس النواب.. كما ألقى عبدالعزيز 
الحاج كلمة عن صندوق تنمية المهارات معبرًا فيها 
عن استعداد الصندوق لمواصلة التدريب والتأهيل 
على الرغم من النقص في عملية رفد الصندوق بالدعم 
من القطاع الخاص كون موارد الصندوق تأتي من هذا 
القطاع، وان الصندوق يركز على التأهيل في الجانب 

االلكتروني والمحاسبي.
وعقب ذلك قام األمين العام المساعد لمجلس النواب 

االستاذ احمد محمد الخاوي بتكريم صندوق المهارات 
والمنفذين للدورة وكذلك تكريم األوائ��ل الثالثة من 

الخريجين ومركز طالل ابو غزالة.
من جانبه ق��دم مركز ط��الل اب��و غزالة درع المركز 
لألمانة العامة لمجلس النواب ودرعًا آخر لصندوق تنمية 
المهارات وشهادة تقدير لألستاذ احمد محمد الخاوي 
األمين العام المساعد .كما تم تكريم االمانة العامة 
للبرلمان والقائمين على ال��دورة وف��ي المقدمة مركز 

المعلومات والجهات المشاركة االخرى.

»المركزي« يتوعد المتالعبين  بإسعار الصرف

بن همام: النقد األجنبي في حدود آمنة وعلى اإلعالم تحري المصداقية

مستوردو  المشتقات النفطية جزء من األزمة لمضاربتهم على العمالت 
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البقاء هلل
نشاطر األخوة/ 

عارف وشوقي عبداهلل الربيعي
واألستاذ محمد الربيعي

أحزانهم بوفاة الوالد/ عبداهلل الربيعي
سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

إنا هلل وإنا إليه راجعون..

المعزون:
الشيخ / عبد القوي شرف الدين 

 الشيخ / علي ناجي حميد
الحاج/ نعمان - طاهر العماري

حمود شرف الدين - عبدالناصر شرف الدين
عبداللطيف العماري - مقداد الصفاري

عمر عثمان - فؤاد شرف الدين
محمد صالح عبداهلل - فهمي الورد

بشير الورد - محمد احمد أنعم

تعازينا
نشاطر الزميل/ عبدالله بشر

أحزانه في وفاة المغفور لها 
بإذن اهلل تعالى

»زوجته الفاضلة«
سائلين المولى جل وعال أن يتغمدها 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته 

ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

األسيفون:
قطاع اإلعالم بالمؤتمر الشعبي العام

عنهم:
أ. طارق الشامي
أحمد الحبيشي

عبدالملك الفهيدي
محمد أنعم

أصدق آيات التعازي والمواساة نتقدم بها لألخ العزيز/
علي علي الماوري

بإستشهاد نجله البطل/ عارف »أبو رداء«
سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين..
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

المعزون:
محمد احمد الماوري واخوانه وولداه »أكرم وهيثم«

جمال جميل الماوري
عبداإلله وسيف ومبروك ووضاح الماوري..

ومحمد »دغيل«..

ببالغ األسى والحزن نعزي آل خصروف جميعهم
 بوفاة األخ األستاذ/ عبدالرحمن خصروف

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
والمغفرة ويسكنه فسيح جناته

 ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

المعزون:
محمد علي الخمري وأوالده
علي علي الخمري وأوالده


