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 وثيقة معلومات المشروع

 مرحلة التصور

×××تقرير رقم:   

 (P132311) واالستقرار والشفافية المالي دمجال تعزيز مشروع اسم المشروع

أفريقيا وشمال األوسط الشرق المنطقة  

اليمنية الجمهورية البلد  

٪(011) العام التمويل قطاع القطاع  

  محدد استثماري قرض وسيلة اإلقراض

 P132311 هوية المشروع

اليمني المركزي البنك - اليمنية الجمهورية المقترضون  

اليمني المركزي البنك الوكالة المنفذة  

البيئي التصنيف فئة   

8102 يناير 82 تاريخ إعداد الوثيقة  

8102 أبريل 01 التاريخ المتوقع إلتمام التثمين  

التاريخ المتوقع لموافقة مجلس 

 اإلدارة

8102 يوليو 88  

8102 فبراير 4 قرار مراجعة التصور  

  قرار آخر )حسب الحاجة(

 

 والسياق المقدمة -1

الكلي االقتصاد وإطار الُقطري السياق  

 وتصنف ،غنية منطقة في للتنمية الدولية المؤسسةعضو في  كدولة التنميةفي  الكبرى تتحدياال أحد  اليمن يمثل -0

 الماضية، القليلة السنوات خاللف(. MENA) أفريقيا وشمال األوسط الشرقمنطقة  في دولة أفقر أنها على اليمن

 األمن وانعدام الفقر تفاقم إلى أدت التي الملحة والتحديات المتالحقة األزمات من مجموعة اليمني االقتصاد واجه

 جلب يالذ أفريقيا وشمال األوسط الشرق في العربي الربيع أعقاب في القائمة التحديات هذه تفاقم دوزا. الغذائي

 عن فضال ،والمساواة في الفرص ،عمل فرص خلق إلى الحاجة مثل، الرئيسية التحديات بعض الواجهة، الى

 آفاق زتعز المنطقة في األخيرة واالقتصادية السياسية التطوراتعلما بأن . وشفافة نزيهةواقتصادية  سياسيةبيئة 

 .لصالحاتاإل إلجراء متزايدةرغبة  خلقتو التغيير

 

 عن أسفرت مسلحة لصراعاتو عنيفة اشتباكاتو واسعة احتجاجات 8100 عام في اليمنلما سبق، شهد  نتيجةو -8

 العقود في للحكومة اإلنمائية لإلستراتيجية الضعيف األداءأدى  وقد. انتقالية حكومة وتشكيل جديد رئيس انتخاب

 التوتر زيادةإلى  اإلدارة، وسوء المؤسسات ضعفب مدفوعا ،0991 عام ةالوطني الوحدة إعادة تلت التي

 عام في ذروتها بلغتو المتدهورة، االقتصادية الظروف بسبب  التوتراتوتفاقمت هذه . والسياسي االجتماعي
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 وطالب". العربي الربيع"بـ يسمىما  أحداث سياق في جاءت والتي الجماهيرية، االحتجاجات مع 8100

 مجلس فيه انتقالي توسط اتفاقب االحتجاجات انتهت و اقتصادية فرصو أفضل تمثيلو بإدارة رشيدة المحتجون

 النظر عملية توجيهب كلفت والتي انتقالية، حكومة تشكيل تم ،8100 ديسمبر أوائل فيو(. GCC) الخليجي التعاون

 العامة لالنتخابات عدادواإل االقتصادي، االنتعاش وإدارة العسكري، الجهاز وإلصالح الدستورية، التعديالت في

بيئة  ضمن البالد في االستقرار تحقيق على االنتقالية الحكومة تعملو. 8104 عاممن مبكر  وقت في القادمة

 .ولصعبة معقدةواقتصادية  أمنيةعامة 

 

 وارتفاع االقتصاد انكماش إلى أدى مما واإلنتاج التوريد سالسل في كبيرة اضطراباتفي  الصراع حالة تتسبب -2

ومن المتوقع أن  ،8100 عام في ئةاالم في 01.5 بنسبة التعاقد االقتصادي النشاط كما تقلص. البطالة معدالت

 رسمية غير تقديرات مع البطالة معدالت ارتفاع إلى يؤدي مما ،8108 عام في٪ 0 من أقليستمر في التقلص ب

 والديزل الوقود توافر انخفاضومع . 8100 عام في وظائفهم فقدواربما  عامل مليون إلى يصل ما أن إلى تشير

 تيطقمن في األنابيب لخطوط المتكرر تخريبال وأدى. والماء الكهرباء مداداتإ في نقصال تفاقم خاص، بشكل

 في 41 بنسبة الخام النفط إنتاج في حاد انخفاض إلى الطرق على األمن انعدام واستمرار عيسى رأسو مأرب

 الزراعية القطاعات تواجهوقد . 8108 عام في مماثلة خسارةمن المتوقع حدوث و ،8100 عام عن ئةاالم

 الحدأدى إلى  وبالتالي والتسويق، والري النقل مثل لمدخالتا تكاليف في كبيرة زيادات والخدمات والصناعية

 .والصادرات اإلنتاج من

 

 54.5 إلى 8119 عام في السكان من المائة في 48 من ارتفع قدبأنه  األزمة، قبل بالفعل تزايد الذى الفقر، يقدر -4

 من المائة في 12 لنحو موطنا تعد التي الريفية، المناطق في خاص بشكل الفقرويرتفع . 8108 عام في المائة في

 وعدن لصنعاء في األول المقام في الحضرية المناطق في الفقر ويتركز. الفقراء من المائة في 24 و السكان

 ضعفا األكثر من األشخاص 218528 وهناك حوالي. والمكال وتعز في الحديدة خالصةبصفة  ويتزايد الفقر

 أو والعنف االقتتال في مباشرة شاركوا الذين األطفال ذلك في بما اليمن، في والسابقة الحالية الصراعات بسبب

 في الحرب من المتضررين الضعفاء واألشخاص عائدينالشخص وهم   802111 عن فضال ،بهما واتأثر

 الوقت في. الجنوب في ًانازح 051111 وحوالي اللجوء، وطالبي الالجئينشخص من  812911و الشمال،

 مشكالت التعامل مع لى عدم مما أدى إ اليمن، أنحاء جميع في كبير بشكل االجتماعية الخدمات تقديم تأثر نفسه،

 زمةأل والمباشر الكبيرالسلبي  التأثير ويمكن أن يرجع. العملفرص  فقدان كما أدى إلى السكان، من كبير جزء

 يتعلق ما وبصفة خالصة ،أخرالتمن  مزمنةمن حالة  اليمنما يعانيه  إلىلصحة ورفاهية األفراد  على 8100 عام

 .األساسية االجتماعية بالخدمات

 

 بسبب عائداتال انخفضتو .المالي العجز من لحدنحو ا 8108 و 8100 عام في المالية السياسات توجيه تم -5

 النشاطكساد و الحديدة-مأرب النفط أنابيب خطالتي تعطل فيها  اشهر  02مدة الـ خالل النفط إنتاج وقفت

يصل  أن المتوقع منو. السياسي اليقين عدم من الفترة هذه خالل الضرائب لدفع  عديدال ومقاومة االقتصادي

 المائة في 8) المنح باستثناء( GDP) اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 02 نحو إلى 8108 المالي لعام عجزال

عديدة  مخاطر من 8108 عام في العام اإلنفاق برنامج يعاني و(. المنح ذلك في بما اإلجمالي المحلي الناتج من

 الرأسمالية النفقات تظل بينماو(. النفط وأسعار الغذائية، المواد أسعار) ةدوليأم ( األمن) محليةسواء كانت 

في  الحكومة تأمل ،(اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 4) جدا بحيث يصعب استردادها أو تعويضها منخفضة

وقد أدت  اإليرادات؛ سياسيا زيادة المستحيل منو. 8108 عام في لبترولا دعم نفقات ثبات على لحفاظا

 المحلي الناتج من المائة في 8 من يقرب ما إلى تصل) السعودية العربية المملكة من كبيرةال نفطيةال مساعداتال

 من األول النصف خالل وخالصة ،8108 عام في في مستوى االكتفاء الذاني الحكومة على اإلبقاء إلى( اإلجمالي

 الرواتب) النفقات من غيرها مع تتنافس ما غالبا الكبيرة االجتماعية النفقات فإن ذلك، إلى وباإلضافة. العام

 (.واألمن

 

 معايير لوضع عالمية هيئة وهي ،(FATF) فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية وضعت ،8108 يونيو 88 في -8

نظرا لتدني  السوداء القائمة ضمن اليمن ،(AML / CFT) اإلرهاب تمويل ومكافحة األموال غسل مكافحة

 تحقيقمن  اليمنلعدم تمكن  ونظرا. اإلرهاب تمويل مكافحة/  األموال غسل مكافحة معاييرب مستوى التزامها

 القصور أوجه بعض ال تزال هناك،FATFفرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية  عمل خطة تنفيذ في كاف تقدم



3 
 

التي  عقوبةالكما أن  .( AML / CFT) اإلرهاب تمويل مكافحةواألموال  غسل مكافحةفي الجهود االستراتيجية ل

 المالي قطاعها تحسين نحو ملموسة التزاماتب للقيام واحدة سنة مهلة اليمن عطيت 8108 يونيو ُفرضت في شهر

 األموال غسلمناسب ل تجريم -أ: يلي ما وخالصة الحالية العمل خطةفي  قصورال أوجهمعالجة  في والتقدم

 دفع نظام تتطلب التي اإلرهابية األلصول وتجميد لتحديد المناسبة اإلجراءات وتنفيذ وضع -ب اإلرهاب؛ وتمويل

 المركزي البنكفي  المتمثلة المالي لقطاعل اإلشرافية السلطات في والرقابة الرلصد على القدرة تطوير -ت، متقدم

 ضمان - ث ،( STR) المشبوهة المعامالت تقارير عداداب المالية المؤسسات التزام ضماناليمني وذلك بهدف 

أن يزيد  تقدم تحقيق في الفشلمن شأن و. تعمل بصورة كاملة و على نحو فعال  المالية المعلومات وحدةوجود 

 .لليمن (FATF) فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية تقييم من سوء

 

 اعتماد إلى اليمني المركزي البنكأدى ب مما 8100 عام في عالية ضغوط إلى اليمني الريال لصرف سعر تعرض -1

 السلع واردات انونق مشروعل استجابة األجنبية احتياطياتها تخفيض تتضمن التي والتدابير السياسات من عدد

دوالر /  ريال 802.25 حوالي عند اليمني للريال الرسمي الصرف سعر استقرار من الرغم علىو. األساسية

 ،(المالية زارةومعامالت و األساسية السلع لتمويل اليمني المركزي البنك قبل من يستخدم المعدل هذا كان)

 وارتفاع الواردات أسعار ارتفاع في مما ساهم دوالر/  ريال 841-825 بين الموازية السوق سعر تراوح

 .دوالر/  ريال 804 حوالي عند لصرف سعر استقر ،8108 عام أوائل منذ ذلك، ومع. التضخم

 

 نظرا المصرفي النظامموازنة  وانكمشت. 8100 أزمةاالستقرار الناتج عن  بعدم كبير بشكل النقدي القطاع تأثر -2

 ألن ثابتا الكلي النقدي النمو وكان. األجنبيةب وأ المحلية بالعملة الودائعسواء  على نحو كبير الودائع لسحب

 اليمني المركزي البنكمن قبل  المكشوف على السحب زيادةفي األساس نتيجة ل حدث المحلية األلصول ارتفاع

 االئتمان وانخفض. األجنبية األلصول لصافي انخفاض في ىخرأ زيادة جانب إلى ،الموازنة في العجز لتمويل

 عن البنوك إحجام عن فضال االئتمانعلى  الضعيف الطلب بسبب ئةاالم في 01 بنسبة الخاص للقطاع الممنوح

 األساسية، المصرفية والخدمات التجارة تمويل األجنبية االحتياطيات ندرة قلصت وقد. األزمة خالل اإلقراض

 فيالحجم  لصغير المصرفية الخدمات قطاع أن من الرغم علىو. المالية المؤسسة عمليات في وأدت إلى انكماش

 المرتقب الكسادإال أن  ،(اإلجمالي المحلي الناتج من ئةاالم في 41 إلى حوالي األلصول مجموعيصل ) اليمن

 .العادية االقتصادية العملياتفي إعاقة قد تسبب  القطاع منه يعاني يالذ

 

 المتوقع من: العوامل من عدد على 8102-8108 االنتقالية الفترة خالل الكلية االقتصادية التوقعاتتعتمد  سوف -9

 لعدم نظراو ،8102 لعام ئةاالم في 4.4 و 8108 عام في ئةاالم في 1.0 نحو االقتصادي النمو يكون أن

 توفيرعن  البنوك إحجامو النمو االقتصادي، وتباطؤ واألمني السياسيعلى الصعيدين  المستمر االستقرار

 استدامة على عتمدت اإليرادات زيادة ألن ضعيفة 8102 لعام المالية التوقعات زالت ال ؛الخاص للقطاع االئتمان

 المتنازع المبيعات على العامة الضريبة مثل المختلفة اإللصالحات وتنفيذ الخام لنفطمن ا مأرب إنتاج استعادة

الجهات  مؤتمر تعهدات تمويلها في تشارك أن المتوقع من التي االستثمارية النفقات في والزيادة ،(GST) عليها

 .المانحة

 

مما  الماضيين، العقدين مدى على ئةاالم في 088 قدره منتظم وغير اتدريجي اارتفاع الحقيقي الصرف سعر شهد -01

يتسم  وضع في الصغير التصدير قطاع ووضع الهيدروكربوني، غير للقطاع التنافسية القدرة من حد

 خالل من وخالصة المستهلك، يةرفاه تحسين على تساعدالنتيجة  هذه أن حين فيو. دباالضطراب المتزاي

 والقطاعات العمل فرص خلق حساب على ذلك تحقق قدف ،استقرارها  أو الغذائية المواد أسعار انخفاض

تاج وتح. 8108 عام نهاية مع المائة في 04 إلى نخفضي أن توقعوُي ،انخفاضا مستمرا التضخميشهد و. اإلنتاجية

 األعمال مناخ تحسين خالل من الخاص القطاع تنمية تسريعإلى  المستدام، والنمو واألمن السالم تحقيق بعداليمن 

 إلى اليمن نضماما اآلن المتوقع ومن. المالي القطاعب والنهوض التنظيمي اإلطار في النظر وإعادة واالستثمار،

 األعضاء الدول مع الناجحة االعتراض عدم مفاوضات عقب 8102 عام خالل( WTO) العالمية التجارة منظمة

 العالمية التجارة منظمة قواعدل عتخضس فإنها اليمن انضمامومع . 8108 يونيو في أوكرانيا مع انتهت التي

 القطاع جعل اإللصالحاتهذه  ومن شأن. 8102 عام بحلول كتملت أنالتي من المقرر  المتتالية لصالحاتاإلو

 تعرض من الحد إلى باإلضافة ومواردها، الدولة على اعتمادا وأقل المنافسة على قدرة أكثر اليمن في الخاص

 .المالي القطاع دور تعزيز خالل من الخارجية التجارة لضغوطاليمن 
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-8108ألعوام ( TPSD) والتنمية االستقرار لتحقيق االنتقالي البرنامج اليمنية الحكومة أطلقت ،8108 يونيو في -00

 لمعالجة الفورية واإلجراءات التركيز مجاالت والتنمية االستقرار لتحقيق االنتقالي البرنامج ويحدد. 8104

 والتنمية القصير، المدى االقتصادي على االستقرار وتحقيق السياسي والتحول والطارئة، اإلنسانية االحتياجات

تنفيذ ال والتنمية االستقرار لتحقيق االنتقالي البرنامج ويقترح. واالقتصادية على المدى المتوسط االجتماعية

 متوسط برنامج في والشروع ،(القصير المدى أولويات: 0 الركيزة) الطوارئ حاالت في لالستجابة الموازي

 للبرنامج الالزمة االستثمارات إجمالي وتقدر(. المتوسط المدى أولويات :8 الركيزة) االقتصادي لالنتعاش األجل

األولويات /للركيزة أمريكي دوالر مليار 4.2 مع أمريكي، دوالر مليار 00.9 بنحو القادمين العامين مدى على

 .المتوسط المدى األولويات على/  الركيزة وتنمية لنمو أمريكي دوالر مليار 1.8ونحو  القصير المدى على

 

 المتبادلة المساءلة إطار بموجب بالتزاماتها الوفاء أجل من المالي القطاع إلصالحات تبني على الحكومة تعمل -08

(MAF )االستقرار لتحقيق االنتقالي برنامجلل المدى ةوالمتوسط ةالقصير ولوياتاألو ( والتنميةTPSD) تحقيقل 

 مثل المالي القطاع سياسات تنفيذ ستشمل والتي الخاص، القطاع تنميةب واالرتقاء الكلي االقتصادفي  استقرار

 ،التمويلي التأجير وقانون المصارف أداء وتحسين المصرفي، النظام سالمة لضمان الرقابية المعايير تعزيز

 .ةاإلسالمي" صكوكال" وإلصدار البنوك، بينفيما  السوق وتشجيع

 

والمؤسسي القطاعيالسياق   

 معظم في الحال هو كما -02

 القطاع يهيمنالنامية  البلدان

 المالي النظام على المصرفي

 بنكا 02 هناك. اليمن في

 منها أربعة 1اليمن، في تعمل

بنك ) للدولة مملوكة بنوك

 الزراعي، التسليف والتعاون

 البنك اليمني، األهلي البنك

 والتعمير، لإلنشاء اليمني

 بنوك وأربعة ،(اإلسكان وبنك

 وأربعة بنوك ،2إسالمية

 التمويل وبنوك تقليدية

 النظام. المتخصصة األلصغر

حيث تمثل  لصغير، المصرفي

 في 41 حوالي  األلصول

 المحلي الناتج من المائة

 من بكثير أقل أي اإلجمالي،

 يزال ال و. المماثلة البلدان

 حد إلى نقدي اقتصاد اليمن

 محلية عملةوجود  مع كبير

   متوسط ضعف من قربت

 .المقارنة الدول دولة من 01

 

 اإلسالمية الشريعة مبادئ مع المتوافق اإلسالمي للتمويل اإلسالمية الصكوك وحدة اليمني المركزي البنك أنشأ -04

 في واستمرت ،8100 عام في بنجاح لصكوك إلصدار أول اليمني المركزي البنك وحدة وقدمت. القانونية والبيئة

                                                           
1

 أن يغلق في اليمن باإلضافة إلى في بعض بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.قرر  كريديه أجريكول )بنك أجنبي(  الصادر من إدارة بنك قرار لوفقا ل 
2

 .والبحرين الشامل اليمن ومصرف الدولي، اإلسالمي التضامن بنك اليمن، سبأ بنك اليمني، اإلسالمي البنك 

الهامة األخيرة اإلصالحات: 2 اإلطار  

.اإللكترونية الدفع لمعامالت 8118 لسنة 80 القانون رقم إلصدار -  

 مكافحة بشأن والالئحة الداخلية 8101 لسنة 0 القانون رقم إلصدار -

.اإلرهاب وتمويل األموال غسل  

الخالصة  8108 لسنة 0 رقم اليمني المركزي البنك لوائح إلصدار -

  .رهاباإل تمويل ومكافحة األموال غسل على مكافحة اإلشراف بمعايير

 معايير بشأن 8108 لسنة 8 رقم اليمني المركزي البنك لوائح إلصدار -

  .اإلرهاب تمويل ومكافحة األموال غسل في مكافحة وكرلصد الشك

 اليمنية لتأمين مؤسسةال إلنشاء 8112 لسنة 80 القانون رقم إلصدار -

.الودائع  

 للمشاريعالبنوك  بشان تمويل 8119 لسنة 05 القانون رقم إلصدار -

.8101 عام في والئحته الصغيرة  

8119 عام في االئتمان تسجيل مكتب إنشاء -  

 بشأن تناوب 8119 لسنة 2 رقم اليمني المركزي البنك لوائح إلصدار -

.الخارجيين المراجعين  

.التأجير بشأن قانون 8111 لسنة 00 القانون إلصدار -  
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 إلى الولصول لتحسين األولوية سبيل على الصكوك إلصدار الحكومة حددت وقد. 8108 عام في بذلك القيام

 .المحلية اإلسالمية البنوك من وبشكل أساسي التمويل، مصادر

 

 من واحدا والنمو، االقتصادي االنتعاش في هاما دورا لعبي أن يمكن يوالذ اليمن، في المالي القطاع يعتبر -05

 ،والتنظيمي اإلشرافي طاراإل كفاية عدم من النظام يعاني. األوسط الشرق منطقة فيالقطاعات المالية  أضعف

 المالية المؤسسات تفتقرو(. االئتمانية المعلومات المدفوعات،) المالية المؤسسية التحتية البنية ضعف عن فضال

 البنك أن من الرغم علىو. الحديثة والمنتجات المالية الخدماتب دراية على ومؤهلين أكفاء موظفينل أيضا

 كفاية ومتطلبات حد احتياطي اشتراط مثل تدابير خالل من للبنوك، التنظيمية الرقابة وضع قد اليمني المركزي

وال . هاتنفيذ ضعف بسبب كبيرة تغييراتأي  ةالحظيتم م ولم المال، رأس متطلباتالحد األدنى لو المال رأس

مرتفع  إقراضو  متعثرة قروضوجود  مع يعاني من تقص رأس المال المحلية البنوكيزال عدد قليل من 

 .العالقة ذات ألطرافل

 

 ائقوالعأحد  فإن أعاله، المذكورة الضعف نقاط إلى باإلضافةو. جدا منخفض اليمن في المالية الوساطةحجم  -08

كذلك . الدائنين حقوق تنفيذفيها  يتم ال والتي والقضائية، القانونية البيئة ضعف زيادة هو المالية للوساطة ةالرئيسي

 من ئةاالم في 01 نع لتق النمو، في مهما عامالتمثل  ، التيالخاص القطاع وقروض المودعين بين الوساطةفإن 

 من مئوية كنسبة حتى البلدان األخرى التي في وضع مقارنة من بكثير أقل أخرى ومرة اإلجمالي، المحلي الناتج

يوجد  المصرفية، الودائع بشأنو. الرسمية المالية الخدمات اليمن سكان من العظمى الغالبية يستخدم الو. النظام

 في شخص 0111 لكل الودائع حسابات عددكما أن . رسمية مالية مؤسسة مع حساب فقط شخص 211111لدى 

 .3الدولي البنك إلى البيانات هذه قدمت بلد أي من أقل أي ،25 يبلغ  فقط  اليمن

 

 المصرفي. القطاع خارج جدا محدودا دورا تلعب أو موجودة غير المالية واألسواق الرئيسية الداعمة المؤسسات -01

 ولصناديق الصرافة ومكاتب التأمين شركات مثل ،(NBFIs) المصرفية غير المالية المؤسسات تلعب و

 المناسبة الضريبية المعاملةإلى  يحتاج لكنه البداية،ال يزال في  هوف التأجيرأما . هامشيا دورا التقاعدية المعاشات

 أكتوبر في اليمني المركزي البنك محافظ وافق األلصغر، التمويلب وفيما يتعلق. المؤجرة تلكاتمللم لسجيحتاج و

 أبريل في البرلمان اعليه لصادقو ،من البنوك األلصغر التمويلالخالصة ب 05رقم  المصرفية على الالئحة 8101

 الدخل ذات لألسرو الصغيرة للمنشآت االدخار وخيارات االئتمان التوسع في إلى اإلجراء هذا ويهدف. 8119

 .اليمن في المالية الخدمات سوق توسيع عامة، وبصفة الريفية، المناطق و الحضرية المناطق في المنخفض،

 

 بعد ما مرحلة في ألحداثل جيد بشكل اليمني، المركزي التحديد البنك وجه علىو اليمنية، السلطات تاستجاب -02

 محددة،قضايا  عامة بصفة تناولت التي التعاميم وإلصدار الحاجة، حسب المالية الخدمات توفير خالل من الثورة

 بدأت الثورة،أن  بعد النظام في الثقة لتعزيز محاولة في. 4قصورة على زمن محددم وكانت األزمة،ب لصلة ذات

 تبسيط( 8) عملة، أي من السحب على قيود أي فرضعدم ( 0: )التالية التدابير اليمني المركزي البنك اتخذ

( 2) مباشرة، االضطرابات بعدفي سحب الودائع  االندفاع لمعالجة المصرفي، النظام في السيولة توفير عملية

على  الدور هذا يقصر مما البالد، خارج إلى األجنبية بالعملة النقد تصديرب الصرافة محالتل الموافقات منع

 منتظمة اجتماعات اليمني المركزي البنك عقد حيث المالي، والمجتمع البنوك مع االتصاالت تعزيز( 4) لبنوك،ا

 8100 يناير في البنوك جميعإجبار ( 5) ،التطورات آخر لمناقشة البنوك مع األسبوع في واحدة مرة األقل على

 من األجنبية بالعملة القانوني االحتياطي شرط خفض( 8) ،العمل استمرارية لضمان طوارئ خطط إلصدارعلى 

 النظام، في أمريكي دوالر مليون 211 إلى تحرر مما أدى ،8100 عام من األول الربع في٪ 01 إلى٪ 81

وهو ما ظهر  الثورة، بعد المصرفي النظام في الثقة ةاستعاد تم لذلك، ونتيجة. السيولة تعزيزوبالتالي المزيد من 

 .81085 مارس في ريال يمني مليار 0449 إلى تصلل المصرفي النظام في الودائع زيادة في جليا

 

 تنظيميال طاراإل كفاية عدم من يعاني النظام يزال الو. مختلفة تحديات اليمن في المالي النظام واجهي ذلك، مع -09

ُيضِعف من  مما  بعدم الحزم المصرفية الرقابة وتتميز. المؤسسية التحتية البنية ضعف عن فضال شرافي،اإلو

                                                           
3

 .8الدولي، التمويل للجميع، جدول أ تقرير البنك 
4

 .الحالي الوضع نظرًا اشهري وثيقة مراقبة تتطلب المالية السالمة مؤشرات فإن ذلك، ومع 

 عام في ريال يمني مليار 0251لتكون السياسية االضطرابات بعد وانخفضت عادت ثم ريال يمني، مليار 0580المصرفي  النظام ودائع بلغت ،8101 عام في 5

8100. 
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 اإلقراضب المتعلقة تلك وخالصة التحوطية، اللوائح إنفاذ لضعف يمكن. ومستدام سليم مصرفي نظام إنشاء إمكانية

 تقدم وتم إحراز. النظام على المخاطر أن تزيد ،االحتياطي كفاية وعدم التركيز، وحدود العالقة، ذات ألطرافل

 العاملة البنوك كل ليست أنه إلى اإلشارة تجدر ذلك، ومع ، القروض واحتياطي تصنيف على اللوائح تنفيذ في

وإجراءات  سياسات لوضع التنظيمية المتطلبات إنفاذهناك ضعف في كما أن . اللوائح تلكب ملتزمة اليمن في

 شرط دون أعمالها بإدارة البنوك بعض تقوم لذلك، ونتيجة. االئتمانية المخاطر إدارة نظماالئتمان و منحلشاملة 

 .المخالفة البنوك تلكعلى  تصحيحية إجراءات اليمني المركزي البنكلم يفرض و المال رأس لكفاية األدنى الحد

 

 والقواعد النظام مكوناتو المؤسسات جميع من تتألف وهي. للبالد المالي لنظامل األساس هي المالية التحتية البنية -81

 وقدرةالوساطة  كفاءة حددما ت لبلد المالية التحتية البنية جودةكذلك فإن . المالية الوساطة ُتفعل التي والمعايير

 األخرى المالية والمنتجات والتأمين االئتمان على الحصول على المقترضينقدرة و المخاطر تقييم على البنوك

 ونظامسليم  ائتمانية معلوماتنظام  ما بلد في المالية التحتية للبنية الهامة ركائز ثالثوتشمل ال. تنافسية بشروط

 نظام جودةكذلك فإن . مركزيتابع بصفة أساسية إلى البنك الونظام مصرفي  ،(NPS) حديث وطني مدفوعات

 وموثوقية وكفاءة النقدية للسياسة الفعال والتحول الكلي االقتصاد استقرار حددت (NPS) وطنيال مدفوعاتال

 أن يمكن التي للمستهلكين جديدةال منتجاتالودفع ال خدمات وتقديم االبتكار على الخاص لقطاعا وقدرة الوساطة

 االجتماعية المزايا تحويلة مثل المدفوعات الحكومي ذلك في بمااألموال تحويل و للمدفوعات فعالة وسائل تدعم

 بين المعلومات تباينمن  القوي المعلومات نظام يقلل االئتمانية، التقارير حالة فيو. الضرائب وتحصيل

 األساسي المصرفي النظام ومن شأن. المالي الئتمانل كفاءة أكثر تخصيصب حمما يسم والمقترضين، المقرضين

 القطاع على اإلشراف في كبيرة زيادةوإحداث  ةساسياأل وظائفه أداء في اليمني المركزي البنك قدرات تحسين

 .المصرفي

 

 اإلطاركما أن . األساسية الدفع نظمةأل التحتية البنية إلى وتفتقر جدا ضعيفة اليمن في الوطنية المدفوعات نظم -80

 على اليمني المركزي لبنكل إشراف سلطةعلى  بوضوح حاليا ينص و يتطور الدفع لنظم والتنظيمي القانوني

. الدفع نظمةأل المطلوبة التحتية البنية وتشغيل تنفيذكي يقوم البنك المركزي اليمني بل وأيضا الوطني الدفع نظام

 معالجة تتمو. كبيرةال قيمةالمبالغ ذات  لدفع األساسية الوسيلة هيعلى السويفت  القائمة الدفع وأوامر الشيكات

وسوف يؤدي . والمخاطر الكفاءة عدمزيادة  إلى تؤدي وبالتالي يدوياعلى السويفت  القائمة الدفع وأوامر الشيكات

 عن النظر وبصرف. والمخاطر القصور هذا معالجةإلى  RTGS) ) ظام التسويات اإلجمالية اآلنيةن إدخال

 الدفع بطاقات وتشمل. الدفع بطاقاتهي  التجزئة لمدفوعاتالمتاحة  النقدي غير لدفعا وسيلةفإن  الشيكات

 صالحةال الخالصة بطاقاتوال وماستركارد فيزا مثل الدولية الدفع شبكات مع بالتعاون إلصدارها يتم التي بطاقاتال

 شهدت الدفع بطاقاتل التحتية البنية أن من الرغم علىو. محددةال مؤسسةلل دفعالتحتية لل بنيةال في فقط لالستعمال

 التحتية البنيةوبينما تسير عملية تنمية . منخفضة تزال ال العام مستوىال في االستخدام مستويات فإن سريعا نموا

 دوره من لحدل انهج أن يعتمد اليمني المركزي لبنكل يمكن الخاص، القطاع استثمارات معُقدما  الدفع  لبطاقات

 ويمكن أن يساهم إنشاء غرفة مقالصة مميكنة. المشترك والتشغيل الكفاءة تحقيق في المحفز دور لعبالمتمثل في 

 المباشر والخصم التحويالت الدائنة بإدخال  أيضا سمحيو الشيكات لمعالجة اآللي التشغيل من قدر تحقيقفي 

 النقدية استخدام من الحد إلى الرامية الجهود تدعم أن يمكن التي لكترونياإل لدفعل إضافية أدوات توفير وبالتالي

 عبر المصرفيةالخدمات  أدخلتقد  اليمن في البنوك كانتو. الورقالوسائل القائمة على  من وغيرها والشيكات

 أنشطة نطاق توسعة بهدف المحمول الهاتفالدفع القائمة على  خدمات استخدام وكانت تختبر المحمول الهاتف

يمكن بنية تحتية لنظم دفع وطنية أساسية  تنفيذإن . المبادرات جميع البنوكومع ذلك أوقفت . به الخالصة التوزيع

 األوراق سوقإن . المحمول الهاتف عبر الدفع مثل مبتكرة دفع آليات إدخالفي  الكفاءة تحقيق أن يؤدي إلى

 في حاليا المالية األوراق وتصدر. فقط الحكومية المالية األوراق من ويتألف اليزال سوقًا ناشئًا اليمن في المالية

سوف يثبت في و الصكوك إلصدار برنامج الحكومةوقد بدأت . ثانوية سوق أي عمليا هناك وليس ورقي شكل

 لألوراق المركزي اإليداع ويمكن أن يؤدي. المالية األوراق لتسوية الحالية الترتيبات مالءمةالمدى القريب عدم 

 عن ناجمة فعالة بتحويالت حويسم ؛قيد دفتري شكل في المالية األوراق ملكية تسجيلإلى تفعيل ( CSD) المالية

 .(RTGS)نظام التسويات اإلجمالية اآلنية  في كضمان أن يتم استخدامهاو الثانوية، السوق معامالت

 

 الوطنية الدفع ألنظمة المطلوبة األخرى تحتاج الجوانب األساسية التحتية ألنظمة الدفع البنية إلى باإلضافة -88

 أن اشأنه من الدفع نظم لتطوير وطنية استراتيجية فإن وضع الصدد هذا وفي. الوقت نفس في تطوير إلى الشاملة

 القانونية اإللصالحاتذلك  يشملو المجاالت، هذه في اإللصالحات لتوجيه استخدامه يمكن الذي العام اإلطار وفرت
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 القانونية باإللصالحات يتعلق فيما االعتبار في تؤخذ أن يجب التي المحددة الرئيسية والجوانب. والتنظيمية

 تنفيذية إلجراءات القانوني اليقين لتوفير والتنظيمي القانوني اإلطار تعزيز إلى الحاجة( 0: )هي والتنظيمية

 الخالصة والحقوق الدفع معامالت ةنهائي حماية( 8)  ،المراكز بين  مقالصةال مثل الدفع أنظمة في تستخدم محددة

 ،إلى لصورة دفترية المالية األوراق بتحويل االعتراف( 2) واإلعسار، اإلفالس إجراءات تبعات  من الضماناتب

 .النظام قواعد ونفاذ لصحة( 4)

 

 عليه عفاو ضعيف فإنه ،8119 عام في( PCR) االئتمانية للمعلومات العام السجل تجديد تمأنه قد  من الرغم على -82

ال  انه ،وذلك لسبب واحد. قوي نظام هناك يكون أن أجل من حل إلى تحتاج التي المشكالت من الكثير وبه الزمن

 يشمل الو ،وما إلى ذلك....متأخرات،أو دفع،لل تاريخ أي دون لمدين،الحالي ل موقفلل لصورة سوى قدمي

 ذلك، إلى وباإلضافة. جدا ضعيفة مقارنةحلول حسابية  على ويحتوي البيانات، جودة لضمان المناسبة الفحوص

 قبلسوى من  البيانات ميقدوال يتم ت. الكوارث  للتعامل مع خطط أي وال احتياطية نسخةال يشتمل على  فإنه

 المصرفية المالية غير المؤسساتأن  حين في ،(كاملة وغير متناسقة غير بطريقة تمي الذي) المصرفي القطاع

 لم اليمن في عيوبهو االئتمان تسجيل نظامضعف كذلك فإن . بيانات تقدم ال( األلصغر التمويل مؤسسات مثل)

 ائتمان سجل إنشاء إلى اليمني المركزي البنك يحتاجو.  المالية الوساطةضعف  التعامل مع مشكلة  في ساعدي

 .المالي والقطاع اليمني المركزي البنك احتياجات تلبية على قادر جديد

 

. اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة المنتجات على طلبا هناك أنب الدراسات تشير اإلسالمي، التمويلب وفيما يتعلق -84

 الدولية التمويل مؤسسةالتمويل الذي أجرته شعبة المشروعات المتوسطة والصغيرة ب احتياجاتلمسح  فقاوو

(IFC MSE)،  أن  االستطالع شملهمالذين  والصغيرة المتوسطة المشروعات من المائة في 42 من أكثرذكر

 أساس على مالية منتجات اإلسالمية البنوك تقدمو. المصرفية القروض إلى الولصول من تمنعهم دينيةال األسباب

 التقليدية التجارية البنوك تقدمو. والمضاربة والمشاركة المرابحةهو  من بينها شيوعا واألكثر اإلسالمية، المبادئ

 القانوني اإلطار تعزيز على لعملا المركزي كالبن على يتعينو .الفائدة ذات القروض منتجات األخرى

 مع المتوافقة الجديدة المنتجاتتحتاج  ذلك، على وعالوة. السوق في اإلسالمية المالية للمنتجات والتنظيمي

 .المتزايد الطلب لتلبية تطويرال إلى اإلسالمية الشريعة

 (ISNاالستراتيجية المؤقتة )ومذكرة  (CAS) الُقطرية المساعدة استراتيجيةمع عالقة ال

 المتحدة األمم مع بالتعاونو. األزمة ما بعدلاالنتقالية  المرحلة في بفاعلية ونشاط اليمن الدولي البنك يساند -85

 واقتصاديا اجتماعيا تقييما  الدولي البنك أعد ،8108 عام في للتنمية. اإلسالمي والبنك األوروبي واالتحاد

 أساسا المشترك  التقييم االجتماعي واالقتصاديهذا كان و. التعافي تدابير وتحديد األزمة تأثير لتقييم  مشتركا

 البنك وضع ذلك، إلى وباإلضافة. والمناقشات التي تلتها الرياض في الجهات المانحة مؤتمر في للمناقشات

 .وتداعياتها الحالية االنتقالية للفترة دعمه لتعديل مؤقتة استراتيجية مذكرة

 

 ،(CAS) الُقطرية اليمنية المساعدة ستراتيجيةال ًايرئيس ستراتيجياا هدفا الدولي البنكمن  المقترحة العملية تتناول -88

 األهداف تحديد وإعادة االقتصادي، النمو وتنويع تسريع في  لمساعدةل وهي ،8102-8101 الفترة تشمل يالت

وتضع . الخاص القطاع تنميةيسهل  لكي المالي النظام قدرة تعزيز عن فضال للدولة، الجديدة واألدوار

 في أيضا المقترح النشاط يسهمكذلك . المالي القطاع إلصالح رنامجب  دعمتصورا ل  استراتيجية المساعدة الُقطرية

 والتي والشفافية، الحوكمة تعزيز في ساعدي والذي طرية،الُق المساعدة استراتيجية من الثاني االستراتيجي الهدف

 من سيمكن الذيو األساسية المدفوعات نظمل التحتية البنية تنفيذ خالل من المالي النظام سياق في تحققست

أساسي في  مصرفي ونظام ئتمان،عام لال لسج ووضعالحكومية  مدفوعاتلل اإللكتروني الدفع وسائل استخدام

 من ،حوكمةال شفافية نحسي الذي والتنظيمي الرقابي اإلطار تعزيز خالل من وكذلك اليمني، المركزي البنك

 قدرة أكثر مالي نظام بناء في يسهم سوف هذا كل. المعلومات عن اإلفصاح زيادة عدة عوامل تتضمن خالل

 وإدارة الموارد وتعبئة المالية، الوساطة في أفضل دور لعب على قادر سليم، مصرفي نظام وبه المنافسة على

 .المخاطر

 

 استراتيجية خر مذكرةأ معأيضا  تسقي فإنه ،8102-8101 طريةالُق المساعدة استراتيجية معذلك  يتسق بينما -81

مذكرة ل االستراتيجية الرئيسية األهداف أحد المقترحة العملية تتناولو. 8104-8108 االنتقالية للفترة  مؤقتة
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ذات  ايقوده عمل فرص وخلق الخاص القطاع يقوده لنمو األساس وضع وهيأال  يمن،للمؤقتة ال ستراتيجيةاال

العملية  وكذلك سوف تدعم. وتنافسي وشفاف مالي مفتوح قطاع لتطوير وطنيةال ولويةاأل ذلك  يدعمو. القطاع

 وضع: أال وهي مذكرة االستراتيجية المؤقتةلل األخرى االستراتيجية األهداف تحقيق الدولي البنكمن  المقترحة

 المالية إدارة وتعزيز والمتوسطة، الصغيرة اتوعشرمال قطاع نمودعم  االجتماعية؛ لحمايةل أفضل برامج

 المالية التحتية البنية استخدام طريق عن ذلك تحقيق ويمكن. بطريقة ال مركزية الخدمات تقديم وتحسين العامة،

 أن شأنهامن  االئتمانية لتقاريرلفعالة  نظم وتقديم اإللكترونية الوسائل إلى الحكومية المدفوعات هجرة لدعم

 .والمتوسطة الصغيرةشروعات متناهية الصغر ولمل ئتماناالمنح فيما يخص القرار  لصنع تحسين في تساعد

 

 استقرار في ملموسة نتائج على تحقيق الحكومة مساعدة هو مذكرة االستراتيجية المؤقتة من األساسي الهدف -82

طويلة  المستدامة والفوائد المدىمتوسطة  لإللصالحات األساس وضع أثناء فيوذلك  القصير، المدى على االنتقال

 تحسين( 0: )هي استراتيجية ركائز أربع عبر األهداف هذه دعممذكرة االستراتيجية المؤقتة  وتقترح. المدى

 وتعزيز المالية السياسات وتحسين الكلي االستقرار على الحفاظ في المساعدة خالل من االقتصادية اإلدارة

 فرص خلق عن طريق الفقراء وحماية سريعة مكاسب تحقيق( 8) ،المالي القطاع أداءو العامة المالية اإلدارة

وتنشيط  االجتماعي، األمان شبكات إلى الولصول وتحسين األساسية، الخدمات واستعادة األجل، قصيرة عمل

 ىإل الموجه الدعم خالل من العمل فرص وخلق الخاص القطاع يقوده لنمو األساس وضع( 2) العيش، سبل

 ،(PPPs) والخاص العام القطاعين بين والشراكات التمويل على والحصول والمتوسطة، الصغيرة المشاريع

والحوكمة  الالمركزية دعم خالل من المحلية الخدمات تقديم تعزيز( 4) االستثمار، مناخ على تحسينات وإدخال

كما (. 4) رقمو( 0) رقم ينفهدال مشروعلبا الدفع أنظمة مكون دعمكما ي. المواطنين إشراك وتحسين المحلية،

 فعالة آلية يقدم وكذلك النظامية المخاطر في تقليلالمقترح  الوطني المدفوعات نظام عنالصر تنفيذ يمكن أن يساهم

 أيضا الوطني المدفوعات نظاممن شأن و. لصكوكل المقترح اإللصدار دعميو النقدية السياسة أدوات مختلف لتنفيذ

 الوسائل إلى الشيكات على القائمة تلكو النقديةالحكومية من اآلليات الحالية المتمثلة في  المدفوعات تحويل تفعيل

  لقروضل العام سجلفإن ال ذلك، إلى وباإلضافة. الشفافية زوتتعز التسرب ويقل وبذلك تتحقق الكفاءة اإللكترونية

 خالل من التمويل فرص على فضلاأل ولالحص دعم أي ،(2) رقم الهدف في ساهمالتي ت لصراعنيعتبر من ال

المشروعات متناهية  لعمالء التمويل على الحصول تيسير وبالتالي إيجابي ائتماني تاريخ لبناء الفرلصة إتاحة

 .والمتوسطة الصغيرةو الصغر

 

 واالقتصادي االجتماعي األثر على التغلب أجل من والدوليين اإلقليميين شركائه من دعم إلى اليمن حتاجي فسو -89

  كبيرةتتسم بأنها  األجل قصيرة االحتياجات وبينما. المستدامة التنمية مسارفي  بدءالو لألزمةقصير المدى 

 من المائة في 9 أو ريال يمني مليار 104 حوالي قدره عجزب 8102 موازنة على الوزراء مجلس وافق)الحجم 

. االنتعاشالولصول إلى مرحلة  لتمويل الالزمة الموارد خلقليس بمقدوره  اليمن أنإال  ،(اإلجمالي المحلي الناتج

 إطار في المالي العجز لدعم المدى قصير ترتيب على الدولي النقد لصندوق مجلس وافق ،8108 أبريل 4 في

 لضمان ذاهأكثر من ب القيام ينبغيو. أمريكي دوالر مليون 94 حوالي بلغي( RCF) السريع االئتمان شركة 

 مع تمشيا األجل المتوسطة والتنمية االنتعاش،الولصول إلى مرحلة  وتمويل الكلي، االقتصاد استقرار استعادة

 (.والتنمية االستقرار لتحقيق االنتقالي البرنامج) الجارية االقتصادي التحول خطة

 

 موالصلة في اليمنية السلطات مع وثيق بشكل العمل على الحرص كل حريص الدولي البنكفإن  السياق، هذا في -21

 في كبير دور لعب على اقادر يكون شموال أكثرمالي  نظام الى للولصول محاولة في المالية التحتية البنية تطوير

 تنميةتحقيق  ذلك على ويترتب عمل، فرص خلقعلى  مما يحفز تمويل،فرص ال أفضل على  صولحال توفير

 مساهمة يمكن أن يؤدي إلى األساسية الخدمات توفير يكون بمقدوره فعالمالي  نظام وجود إن. أفضل اقتصادية

 .دللبال االقتصادية التنمية في كبيرة

 

. االنتعاش من الفترة هذه في جديدة مالية تحتية بنية وإنشاء اليمني المركزي البنك لتحديث ملحة حاجة هناك -20

فهو يتطلب . غير مستقرة بيئة في االستقرار استعادة على قادرةال الوحيدة المؤسسة هو اليمني المركزي البنك

 إلى الولصول تحسين خالل من االقتصادية التنمية وتعزيز المالي القطاع على الفعالة الرقابة لتحقيق فعالة أدوات

 .االنتعاش فترة في احاسم المشروعيعتبر  ولذلك. التمويل
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 خالل من االنتقالية الحكومة حددت ،ه تحدياتو احتياجاتهتزايد تو محدودةال لموارديعاني من ا ظرًا ألن اليمنن -28

 فإن ذلك، ومع. االنتقالية للمرحلة العاجلة األولويات أهم( TPSD) والتنمية االستقرار لتحقيق االنتقالي البرنامج

 تطلبحيث ت ضعيفة سوف تظل والفقر البطالة معدالت من والحد االقتصادي، النمو لخلق فوريةال حلولال

( TPSD) والتنمية االستقرار لتحقيق االنتقالي لبرنامجا يهدف لذلك،. لبرامجلل وتنفيذ األجل طويلة سياسات

 االقتصادي النتعاشمتوسطة المدى لأخرى  أولويات ستةعن طريق  األربع األولويات تعزيز إلى 8108-8104

 (.0 اإلطار انظر. )الخاص القطاعالذي يقوده  النمو على معظمها في تعتمد

 

 لبرنامجل ة المدىمتوسط األولويات تنفيذ دعم في  المالي لقطاعل المقترحة التحتية البنية مشروع سوف يسهم -22

 ،(األولى ولويةاأل) االقتصادي النمو إحياء السيما األولويات أهداف تحقيقووالتنمية  االستقرار لتحقيق االنتقالي

 األولوية) الخاص القطاع تنمية وتعزيز ،(الرابعة األولوية) العمل فرص وخلق البشرية الموارد تنمية وتحسين

 (.السادسة األولوية) والشفافية الحوكمة وتحسين ،(مسةاخال

. 

 (PCN من مأخوذ - فقط عرض) المقترح اإلنمائي)األهداف(  الهدف -2

 (PCN من)المقترح  اإلنمائي( األهداف) الهدف

 السليمة، المالية الممارسات تدعم التي المؤسسية التحتية البنية تطوير في للمشروع الرئيسي الهدف يتمثل -24

 اليمن تساعد العملية وسوف. تجاه األزمات النظام ومرونة الرشيد، والحكم المالي، والشمول والفعالية والشفافية

 دور زيادةباإلضافة إلى  المخاطر وإدارة الموارد وتعبئة المالية للوساطة مواتية بيئة تعزيز في قدما المضي على

 تدعم مؤسسية تحتية بنية تطوير في يساعد أن شأنه من وهذا. المالية الخدمات تقديم في اصالخ القطاع

الرئيسية  لعنالصروا. تجاه األزمات النظام ومرونة الرشيد، والحكم والسليمة للتطبيق القابلة المالية الممارسات

 لنظام التحتية للبنية األساسية العنالصر وضع( 8) المركزي، للبنك نظام أساسي وضع( 0: )هي للمشروع

 .ودعم إداري للمشروع بيانات مركز إنشاء( 4) عام لالئتمان، سجل إنشاء( 2) المدفوعات الوطني،

 

 أن المالية للمؤسسات بالنسبة بمكان األهمية منو. اليمن في المالية التحتية البنية لتعزيز متزايدة ضرورة هناك -25

 المالية الحواالت مثل البالد، وخارج داخل والتحويالت المالية، المعامالت جميع على التدقيق من المزيد تمارس

 تجري التحويالت التي من مخاوفإلى تصاعد ال المسألة لهذه الملحة الحاجة لقد أدتو. األخرى والتحويالت

 وباإلضافة. الواقع أرض على األمنية والقضايا السياسية التطورات ضوء في وذلك  اليمن في اإلرهاب تمويلل

 وتعزيز لتطوير الحكومة على الضغوط منسوف يزيد  العالمية التجارة منظمةل اليمن انضمام فإن ذلك، إلى

فرقة الخالصة ب السوداءبلدان القائمة  ضمن اليمن وضعتم  حيث القلق، تثير أكبرمشكلة  وهناك. المالي القطاع

 لتعزيز تدابير اتخاذ إلى المركزي لبنكا دفعيجب أن ت عوامل كلها هذه. FATF العمل المعنية باإلجراءات المالية

 .والمتابعة الرلصد وآليات المدفوعات، ونظم المالية، التحتية البنية

 (PCN من) الرئيسية النتائج

 الكمية المؤشرات من سلسلة خالل من للمشروع اإلنمائية األهداف تحقيق نحو المحرز التقدم قياس سيتم -28

كل عنصر أو مكون من مكونات  مستوى علىو( PDO) مكتب المشاريع والتنمية مستوى على والنوعية

 المشروع.

 

 يمني مركزي بنك( 0: )(PDO) مكتب المشاريع والتنمية مستوى على المتوقعة الرئيسية والمؤشرات النتائج -21

 .المالي قطاعللشموال  أكثرمتطورة ومؤسسية  تحتية بنية( 8)، قوي وإشرافي وتنظيمي قانوني إطار مع محدث

 

 :بيانها كالتالي أو المكون  العنصر المستوى على المؤشرات -22

 البنك لتجديد شاملةتكنولوجية  استراتيجية وضع( 0) :المركزي لبنكنظام أساسي ل وضع: األول العنصر 

 التنظيم في القدرات بناء تطوير( 2) ،أو المحوري األساسي المصرفي النظام تنفيذ( 8) اليمني، المركزي

 .الجديدة اإلجراءات الداخليةو اإلرشادات ذلك في بما المصرفي، واإلشراف
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 لتسويات اإلجمالية اآلنيةل متكاملنظام  تفعيل( 0) :المدفوعات لنظام األساسية البنية تطوير: الثاني العنصر، 

 الدولية لمعاييربا وااللتزام ،(CSDمركزي لألوراق المالية )اليداع اال و (ACHوغرفة المقالصة اآللية ) ونظام

 مجاالت تغطي التي الدولي البنك وضعها التي الستة المؤشرات في كبير تحسن تحقيق( 8) الممارسات؛ وأفضل

 نهاية فيو. الدفع نظمعلى  الرقابةو التجزئة، ومدفوعات القيمة، كبيرة المدفوعات نظمو القانوني، اإلطار

 إلى القانونية والرقابة القيمة، كبيرة المدفوعات لنظم األساسية البنية مؤشراتتصل من المتوقع أن  المشروع

 إلى صللت الصحيح الطريق على التجزئة مدفوعاتب المتعلقة المؤشرات وستكون المتوسط فوق مستوى

 وطنية استراتيجية وضع( 2) المنخفض، الحالي التصنيف من سنوات 5-2غضون  في المتوسط فوق تصنيف

 .المدفوعات نظم لتطوير

 

 البنك هيستضيف لالئتمان ودقيق قوي عام سجل وتفعيل تنفيذ( 0) :عام لالئتمان سجل إنشاءالثالث:  لعنصرا 

 المؤسسات أنضمان ( 8) ،(االئتمان تقاريرالخالصة ب الدولي لبنكالعامة ل مبادئبال لتزمي يالذ) اليمني المركزي

 ودقيقة كاملة بطريقة االئتمان بياناتوتساهم ب العام لالئتمانالسجل  في وغير المنظمة تشارك ةمنظمال المالية

 تقديم قبل السجل العام لالئتمان تحصل على معلومات من المشاركة اإلقراض مؤسسات أن ضمان( 2) ومتسقة،

 .للعمالء االئتمان

 

  جميع لتستوعب مناسبة تحتية بنية تنفيذ( 0) :إدارة المشروع و دعم بيانات مركز إنشاء: الرابعالعنصر 

 المعاييرب االلتزام( 8) الحالي، المشروع من كجزء تنفيذها المطلوب واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا عنالصر

 الوقت في المطلوبة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا عنالصر جميع تنفيذ( 2) البيانات؛ لمركز السائدة الدولية

 .وظيفيةال المتطلبات كافة وتلبية المحدد

. 

 األولي الوصف -3

وصف المفهوم العام للمشروع    

 تم وقد. 8108 مايو 82 بتاريخ الدولي، والتعاون التخطيط وزير من رسمي لطلب استجابة المشروع يأتي هذا -29

 والبنك اليمنية السلطات مع الحوار وكذلك المختلفة، البنك تقييمات إلى استنادا األولوية ذات المجاالت تحديد

تم  ةتشخيصي و ةتحليلي بأعمال المشروع تصميم دعمتم  وقد. السوق في واألطراف المؤثرة اليمني المركزي

ومراجعة القطاع المالي اليمني  المالي، القطاع تقييم برنامج ذلك في بما الماضية، السنوات مدى على القيام بها

 عمل خطة: اليمني المالي القطاعإلصالح ---الدولية التمويل البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التي قام بها 

القطري لتقارير االئتمان في اليمن  التقييم المدفوعات؛ البنك الدولي لنظام تقييم -العربي لصندوق النقد و مقترحة،

تقارير  مبادرة من جزءا كان الذيو الدولية التمويل ومؤسسة العربي النقد لصندوق الذي قام به 8101لعام 

 العنالصر التي يغطيها وستكون. باليمن 8108 المالية لعام التحتية البنية استراتيجية ،(ACRI) العربية االئتمان

 :التالي النحو على المشروع هذا

المركزي لبنكأساسي ل نظام تطوير: األول العنصر  

 تحديثوذلك بهدف  اليمني المركزي البنكداخل  المعلوماتية الشاملة التحتية البنية اللصالح ملحة حاجة هناك -41

 الخزانة، وعمليات النقدية، والسياسة والمحاسبة، اإلحصاء،) األساسية وظائفهب كي يستطيع القيام المركزي البنك

 تكنولوجية شاملة استراتيجية وضع ينبغي السياق، هذا وفي(. المصرفية والرقابة األجنبية، االحتياطيات وإدارة

 يشمل، أساسي مصرفي نظام اليمني المركزي البنكيختار  أن وينبغي. أولوية ذات تنمية مع خطة بالتوازي

فيما  بيانات تخزين نظام وتنفيذ اليمني، المركزي البنك مسؤوليات مع التطبيق التي تتعامل نظم توحيد/  تحسين

 لضمان المعلوماتي لدى الموظفين الوعي اليمني المركزي البنك أن يشجع وينبغي. المصرفية بالرقابة يتعلق

 .وفعالية بسالسة تنفيذ العمل

 

 من البيانات يجمع سوف يذوال أساسي مركزي مصرفي ونظام مركزي بيانات مستودع العنصر هذاسوف يقدم  -40

 تزويد وسيتم. المركزي البنك لمستخدمي تقديمهاو تهامعالجيقوم ب ثم المركزية المصرفية والعمليات البنوك
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 في معلومات إلى البيانات لتحويل البيانات التعرف علىوأدوات  /لاعماالتطوير  أدواتب المركزي بنكالموظفي 

 دعم وسيتم. المركزي البنك متطلبات لتلبية وكذلك اإلشراف وظائف لدعم الطلب حسبموحدة  تقارير شكل

 أساس على الفنية والموالصفات النظام لبنية مفصل صميمقديم تلت مناسب استشاري قبل من األنظمة هذه تسليم

 استناداو. التنفيذ دعم وكذلك العطاءات تقييمتقارير و المناقصة وثائق وإعداد لمستخدمينمحددة لال حتياجاتاال

 .أمريكي دوالر مليون 00.5 األساسي بنحو المصرفي للنظام التكلفة تقدر( ومصر فيتنام) الدولية المقارنات إلى

 

المدفوعات نظامل األساسية البنية تطوير: الثاني العنصر  

 العنصر هذا تنفيذ وسيتم. متكامل واحد األساسية كنظام المدفوعات لنظم التحتية البنية العنصر بتنفيذ سيقوم هذا -48

 من وغيرها البنوك جميع ربط وسيتم عمالاأل ستمراريةال ومركز واحد مركزي موقع في من المشروع

 ويسمى. االتصال المطلوبة لشبكة والمكونات واألجهزة برمجياتال العنصر وسيشمل هذا. المؤهلين المشاركين

 المقالصة وغرفة( RTGS) اآلنية اإلجمالية التسوية نظام وظائف بين ويجمع" أوتوماتيكي نقل نظام" النظام هذا

نظام التسويات  كذلك فإن(. CSD) كوحدة منفصلة المالية لألوراق مركزي برنامج إيداعو( ACH) اآللية

 األهمية ذاتو القيمة كبيرة الدفع معامالت جميع لتسوية نظام بمثابةسوف يعمل  (RTGS) اإلجمالية اآلنية

 من تقديم المؤهلة األخرى والمؤسسات البنوك سوف تمكن (ACH) اآللية المقالصة غرفة كما أن. النظامية

 الرواتب مثل دفع متطلبات الدفع من متنوعة لمجموعة استخدامها يمكن التي المباشرة والديون االئتمان تحويالت

 اتسجيال إلكتروني (CSD) المالية لألوراق المركزي يوفر اإليداع وسوف. الضريبية والمدفوعات الفواتير ودفع

 األوراقملكية  نقل سلسا لعمليات تشغيل يوفرسوف  المالية، األوراق تطور أسواق معو المالية، األوراق لملكية

 يحقق إلكتروني شكل في المالية األوراق ملكية كذلك فإن تسجيل. الثانوية لسوقا معامالت عن الناتجة المالية

نظام التسويات اإلجمالية اآلنية  في السيولة دعم على للحصول كضمان المالية األوراق لهذه الكفء االستخدام

(RTGS،) المفتوحة السوق عمليات من وغيرها الشراء إلعادة وكذلك (OMO )المركزي بالبنك الخالصة 

 المشاركة على وحرلصهم استعدادهم تؤكد التجارية البنوك مع مشاورات اليمني المركزي البنك د عقدوق. اليمني

 ولن يمول المشروع. دوالر ماليين 4 نحو العنصر هذا ومن المتوقع أن يتكلف. الوطني المدفوعات نظام في

. وعلى مسؤوليتهم بأنفسهم المهامحيث سيقوموا بهذه  والمشاركين، التجارية نظام البنوك في التغييرات تكلفة

 المركزي البنك وأموال المشتركين من الرسوم من مزيج خالل من الجارية التشغيلية تكاليفال تمويل وسيتم

 .اليمني

الئتمانعام ل سجل إنشاء: الثالث العنصر  

 وسوف. اليمني المركزي البنك هيستضيف به موثوقجيد و  سجل عام لالئتمان إنشاء إلى العنصر هذا يهدف -42

 ودقيقة كاملة بطريقةه في المنظمة المشاركةالمنظمة وغير  المالية مشاركة المؤسسات هذا السجل الجديد ضمني

 االئتمان، حساب وبيانات الشخصية المعلومات ذلك في بما) االئتمان ببيانات المساهمة خالل منومتسقة 

 شاملة لالئتمان عبارة عن تقارير بالسجل العام لإلئتمان الرئيسي الخاص المنتج وسوف يكون(. تاريخ الدفع/أداء

وسوف . المحتملين لعمالئها االئتمان تقديم قبل وتستخدمه المالية سوف تستفسر عنه المؤسسات الذي االستهالكي

 برمجيات حل قدمست التي إعداد تقارير االئتمان، مجال في ةمعروف التعاقد مع شركة دولية العنصر هذا يتطلب

 لتشغيل المطلوبة األجهزة عن فضال المطلوبة، /األمنية الفنية والموالصفات الوظائف مع السجل العام لالئتمان

 البرمجيات تشغيل على اليمني المركزي البنك موظفي تدريب الشركة الموردة  يكون على وسوف. السجل

 الوقت وفي ودقيق، كامل شكل الخالصة بهم في االئتمانية المعلومات تقدم بحيث البنوك مع عملت وسوف الجديدة،

 االلتزام العنصر هذا إطار في ألنشطةويجب أن تضمن ا. إلى السجل العام لالئتمان استفسارات وجهت نفسه

 تحسين/تحديثل دعما العنصر هذا يشمل وال. االئتمانية التقارير فيما يتعلق بإعداد الدولي للبنك العامة بالمبادئ

 تكلفة وتقدر. الذي يجب أن تقوم به هذه المؤسسات بنفسها المالية، المؤسسات بعض تتطلبه يمكن أنأي نظام 

 .أمريكي دوالر ماليين 2 بنحو العنصر هذا

إدارة المشروع دعمو البيانات مركز إنشاء: الرابع العنصر  

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا عنالصر جميع الستيعاب مركزين للبيانات إنشاء المشروع سوف يمول هذا -44

 جميع ليتضمن جيدا تصميما مصمم بيانات مركز إعدادوسيتم . االحتياطي والموقع الرئيسي بالموقع الخالصة
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 تنفيذ لنجاح ضروري للغاية وهو أمر المشروع هذا من كجزء واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا عنالصر

التي  كذلك فإن األنظمة. البيانات مركز موقعوتخصيص   اليمني بتحديد المركزي البنك وسيقوم. المشروع

 عالية درجة وتتطلب هي نظم بالغة األهمية المدفوعات األساسي ونظم المصرفي النظام يجرى تركيبها وبخالصة

 عنالصر بجميع طاقته ومزود بكامل من المطلوب توافر موقع احتياطي يعمل وأيضا. التشغيلية الكفاءة من جدا

 بتمويل المشروع وسيقوم. الرئيسي للموقع احتياطي بمثابة كي يكون المطلوبة واالتصاالت معلوماتال تكنولوجيا

 حيث من البيانات مركز تجهيز( 0: )التالية عالية المستوى العنالصر على وسيشتمل حديث بيانات مركز إنشاء

( 2) الكهربائية االحتياطية، التجهيزات( 8) الهواء، وتكييف الكهربائية والدوائر البيانات وكابالت األرضيات

 إدارة ونظم النظام النظام واحتياطيات مراقبة ذلك في بما النظام إلدارة نظم إنشاء( 4) الدخول، مراقبة نظم

 قدره إجمالي مبلغ أي موقع، لكل كييرأم دوالر 251111 بحوالي الفرعي العنصر هذا تكلفة وتقدر. الشبكات

 .دوالر 111111

 

 من او جهة  كيان سوف يتطلب وبالتالي واالتصاالت المعلومات من تكنولوجيا متعددة عنالصر المشروع يضم -45

 التنفيذ تنسيق عملية عن مسؤول الكيان ويكون هذا. للمشاريع العامة واإلدارة األنظمة بتوحيد تقوم أن اشأنه

 من أجل تحديد اليمني المركزي البنك مع العمل( 0: )يلي تتمثل فيما الجهة لهذا الرئيسية والمسؤوليات. بالكامل

 للمشروع، الكلية اإلدارة في اليمني المركزي البنك ودعم المستوى مشروع عالية خطةو  كل نظام لنطاق واضح

الحالية  والعنالصر المكونات مستوىب لالرتقاء  المتاحة الفرص وتحديد والشبكة األجهزة متطلبات تحليل( 8)

 إضافيين واستشاريين اليمني المركزي البنك مع بالتنسيق العنالصر لمختلف المناقصة وثائق إعداد( 2) ، لنظمل

 مع العمل( 5) ؛الشركات الموردة واختيار العطاءات تقييم في اليمني المركزي البنك دعم( 4) األمر، لزم إذا

 القبول اختبارات إجراء في اليمني المركزي البنك دعم( 8) النظم، تنفيذ وتنسيق الشركات الموردة المختارة

 جميع ذلك في بما للتنفيذ الكلية الكفاءة لمدى تقييم إجراء( 1) التشغيلية الخالصة بالمستخدم، القبول واختبارات

 اإلجمالية والتكلفة. أمريكي دوالر 211111 بنحو الفرعي العنصر تكلفة هذا وتقدر. المطلوبة األمنية التقييمات

 .أمريكي دوالر مليون 0.5 ونح العنصر لهذا المقدرة

 

 وإنشاء إلكتروني دفع نظام وإدخال اليمني المركزي البنك إشراف تعزيز وهي اتخاذها، المقترح الخطوات إن -48

 على صولحال سهلوت المخاطر من حدوت اليمن المالية في التحتية البنية نيتحسفي   فقط ال تساهم ائتمان لسج

 فيما وخالصة الدولية، والقواعد بالمعايير وااللتزام البالد مكانة على أخرى إضافية فوائد لها أيضا ولكن التمويل،

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة يتعلق

 

( السوداء القائمة) فرقة العمل المعنية باإلجراءات الماليةالعام ل بيانال في اليمن تم وضع العام، هذا من يونيو في -41

 التي التشريعية الخطوات إلى باإلضافةو. األموال غسل مكافحة في متعاونة غيرالتي تعتبر  لبلدانبا الخالصة

 أعاله المذكورة الثالثة اإللصالحات تنفيذ فإن ،في هذا المجال موقفها تحسين أجل من يتعين على اليمن اتخاذها

 هو اليمني المركزي للبنك الرقابي الدور تعزيزكذلك فإن . بذلك القيام على اقدرتهمن  كبير حد إلى يعزز أيضا

. والمتابعة رلصدال إلعداد تقارير التوجيهية لمبادئلو( KYC) عميلك اعرفقواعد ل السليم لتنفيذل سابق طلبم

 بالتاليو النقدية المعامالت اقتصاد على االعتماد من إلى التقليل اإللكترونية المدفوعات نظاموسوف يؤدي 

 تطبيق نحو أولى خطوة ائتمان سجل إنشاءيكون  وسوف. والتحويالت المدفوعات على رسمية مراقبةالسماح ب

. واحتياجاتهم عمالئها على موقف لصحيح بشكل بالتعرف المالية لمؤسساتل والسماح عميلك اعرف قواعد

 المتصلة العمليات ميكنةأيضا في  أن يتم استخدامه تنفيذه يجري يالذ األساسي المصرفي للنظام أيضا ويمكن

 هذهلأفضل  وتتبع تحليلبالتالي و (CTR) تقرير المعامالت النقدية و (STR) المشبوهة المعامالت تقاريرب

 .المالية االستخبارات وحدة قبل منالمعامالت 

 

 تنطبق قد التي الوقائية السياسات -4

 مؤجل البت فيه ال نعم المشروع عن الناجمة الوقائية السياسات 

  √  OP / BP 4.01 البيئي التقييم 



13 
 

  √  OP / BP 4.04 الطبيعية الموائل 

  √  OP / BP 4.36 الغابات 

  √  OP 4.09 اآلفات إدارة 

  √  OP / BP 4.11 المادية الثقافية الموارد 

  √  OP / BP 4.10 األلصلية الشعوب 

  √  OP / BP 4.12 الطوعي غير التوطين إعادة 

  √  OP / BP 4.37 السدود سالمة 

  √  OP / BP 7.50 الدولية المائية المجاريفي  مشاريع 

  √  OP / BP 7.60 عليها المتنازع المناطق في مشاريع 
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 مبدئي التمويل -5

 المبلغ       التمويل مصدر

 1011         المقترض

 81.11       للتنمية الدولية المؤسسة

 81.11        إجمالي

 االتصال نقطة -6

 الدولي البنك

 نصر أحمد سحر: مسؤول االتصال

 اقتصادي أول خبير: الوظيفة

  5188805   /  8 : هاتف

 snasr@worldbank.org: اإللكتروني البريد

 المتلقي/  العميل/  المقترض

 النهاري إبراهيم: مسؤول االتصال

 اليمني المركزي البنك المحافظ،وكيل : الوظيفة

 :الهاتف

 ialnahari@gmail.com: اإللكتروني البريد

 المنفذة الوكاالت

 النهاري إبراهيم: مسؤول االتصال

 اليمني المركزي البنك المحافظ، وكيل: الوظيفة

 11981125255225: هاتف

 ialnahari@gmail.com: اإللكتروني البريد

 :المعلومات من لمزيد -7

 The InfoShop 

 The World Bank 

 1818 H Street, NW 
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 Washington, D.C. 20433 
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 Fax: (202) 522-1500 
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