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 وثيقة بيانات المشروع

 الجمهورية اليمنية 

 وثيقة تقييم المشروع

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 إدارة التمويل والقطاع الخاص

  معلومات أساسية

 قطاع التمويل العام القطاعات 7182فبراير  7  التاريخ:

 %1.معايير وأنظمة التمويل الدولي  الموضوعات:   :المدير القطري

%71لتنمية القطاع الخاص  التحتيةخدمات البنية   

 مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

فئة التقييم  سايمون سي بيل رئيس القطاع

 البيئي:

 فئة ج

   لوك شواكيير مدير القطاع

   P132311 الرقم التعريفي للمشروع

  تمويل مشروع استثماري  اإلقراضأداة 

 سحر نصر قائد الفريق:

 بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية: نعم

 الجمهورية اليمنيةالمقترض: 

 اليمنيالجهاز المسئول: البنك المركزي 

 نائب المحافظ الوظيفة: السيد إبراهيم النهاري االتصال:

البريد  +6.2225155115 رقم التليفون

 اإللكتروني:

ialnahari@gmail.com 

 7186يونيو  تاريخ النهاية: 7182 يوليه تاريخ البداية: مدة تنفيذ المشروع

 7182 سبتمبر 21 تاريخ السريان المتوقع

 7186ديسمبر  28 تاريخ اإلغالق المتوقع:

 بيانات تمويل المشروع )مليون دوالر أمريكي(

 غيره [   ] منحة [ ] قرض []

 ضمان [   ] ائتمان [  ]

 بالنسبة للقروض/ االئتمانات/ غيره
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مليون دوالر  71 إجمالي تكلفة المشروع

 أمريكي
 

مليون  71 ما يعادل  إجمالي تمويل البنك

 دوالر أمريكي

   فجوة التمويل:   إجمالي التمويل المشترك

 المبلغ )مليون دوالر أمريكي( مصدر التمويل

  المقترض/ المتلقي

  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 مليون دوالر أمريكي 71 : جديدالمؤسسة الدولية للتنمية

  إعادة ربط المؤسسة الدولية للتنمية

  آخرون

  فجوة التمويل

  اإلجمالي



 أ

 

 )مليون دوالر أمريكي(عمليات الصرف المتوقعة 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنة المالية

 2.1 5.0 5.0 4.5 3.0 0.4 سنوي

 20 17.9 12.9 7.9 3.4 0.4 تراكمي

 الهدف )أو األهداف( التنموي للمشروع

 التي تدعم شفافية وكفاءة أكبر  للمعامالت المالية في النظام المالي المؤسسية والمالية التحتيةتنمية البنية الهدف التنموي هو  

 المكونات

 التكلفة )مليون دوالر أمريكي( اسم المكون

 US$ 11.4 million                                     تنمية النظام األساسي للبنك المركزي اليمني

 US$ 3.4 million                                     تنمية البنية األساسية لنظام المدفوعات

 US$ 2.9 million                                     إنشاء سجل االئتمان العام للبنك المركزي اليمني

إنشاء مراكز بيانات وخدمات تكامل األنظمة وبناء قدرات البنك 

 المركزي اليمني

                                    US$ 2.3 million 

 االلتزام

 السياسة

 [] ال [ ] نعم هل المشروع يخرج عن إطار إستراتيجية المساعدة القطرية في المحتوى أو في أي جوانب أخرى هامة؟  

 [ ] ال         [   ] نعم هل المشروع يتطلب أي استثناءات من سياسات البنك الدولي؟  

 [] ال [   ] نعم هل تمت موافقة إدارة البنك على هذه االستثناءات؟ 

 [ ] ال [   ] نعم هل يتم الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على االستثناء من السياسات ؟

 [     ] ال [] نعم هل يستوفي المشروع المعايير اإلقليمية بشأن جهوزية التنفيذ؟

 ال نعم البنك الدولي الوقائية التي يفعلها المشروعسياسات 

   بشأن التقييم البيئي   018.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   الموائل الطبيعية    بشأن  .01.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   الغابات   بشأن  .02.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

           إدارة اآلفات  بشأن  016.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  



 ب

 

   الموارد الثقافية المادية بشأن  088.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   بشأن الشعوب األصلية  081.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   بشأن إعادة التوطين القسري  087.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   بشأن سالمة السدود  022.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   بشأن المشروعات على المجاري المائية  2051سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   بشأن المشروعات في المناطق المتنازع عليها  20.1سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

 الشروط

 

 التكرار تاريخ االستحقاق  ساري االسم

    ال ينطبق

 وصف الشرط

 الشروط

 النوع االسم

  ال ينطبق

 وصف الشرط

 



 ج

 

UPI

MNSF1 156183 

FFIFI 342066 

MNAPC 289887 

MNSF1 275348 

MNSF1 314926 

CTRLA 17700 

MNSFP 319004 

LEGAM 77725 

MNAFM 324944 

MNSED 351346 

MNSF1 71739 

IFC (CMEAF) 299217 

IFC(CAIFI) 274256 

FFIFI 323437 

MNSSD 333369 

SDV 202824 

MNSFP 402696 

MNSF1 232318 

MNSFP STC 

MNSFP STC 

OPCPR STC 

MNSFP STC 

http://intranetnca.worldbank.org/servlet/main?pagePK=86100&piPK=86133&theSitePK=86006&contentMDK=20055478&unitNum=01876
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 السياق االستراتيجي

عتطويرالبنيةالتحتيةالمالية.تلخصهذهالوثيقةعرضًابمنحةمقدمةإلىجمهوريةاليمنمنأجلمشرو -3

مايو82والتعاونالدوليوالمؤرختمإعدادهذاالمشروعكاستجابةلطلبرسميمقدممنوزارةالتخطيط

وذلكمنأجلدعمالبنكالمركزياليمني.تتمثلأهدافهذاالمشروعفيتطويرالبنيةالتحتية8138

 الماليةالمؤسسيةوذلكمنأجلدعمزيادةفعاليةوشفافيةالمعامالتالماليةفيالنظام.

 القطريسياق ال

ُتصنفاليمنعلىأنهاأفقردولةفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا.وخاللالسنواتالقليلةالماضية، -8

الغذاء.وعوزواجهتاليمنسلسلةمناألزماتالمتتاليةوالتحدياتالملحةوالتيأدتإلىتفاقمحدةالفقر

جةإلىتوفيرفرصالعملوكذلكتعزيزأدتهذهاألزماتوالتحدياتإليبروزمتطلباتأساسيةمثلالحا

 بيئةاقتصاديةوسياسيةعادلةوشفافة.

سلسةمناالحتجاجاتالعامةوالصراعاتالعنيفةوالنزاعات8133واجهتجمهوريةاليمنفيالعام -1

المسلحةوالتيأدتإلىانتخابرئيسجديدوتشكيلحكومةانتقالية.أدىاألداءالضعيفالستراتيجية

ميةالحكوميةفيالعقودالماضية،والذيكاننتيجةلوجودمؤسساتضعيفةوحوكمةهزيلة،إلىحدوثالتن

توتراتاقتصاديةواجتماعيةمتزايدة.أدتاألحوالاالقتصاديةالمتدهورةإلىتفاقمحدةهذهالتوتراتوالتي

وكمةأفضلوتمثيلحقيقيفيشكلاحتجاجاتعامة.طالبالمتظاهرونبح8133بلغتأوجهافيالعام

وفرصاقتصاديةمالئمة.انتهتهذهالتوتراتبتوقيعاتفاقيةانتقاليةتحترعايةمجلسالتعاونالخليجي.

،تمتشكيلحكومةانتقاليةوالتيتمتفويضهالتحقيقاالستقرار8133وفيبداياتشهرديسمبرمنالعام

والذيشملالممثلين8131مارس32اروطنيفيالسياسيواالقتصاديفيالدولة.تمإطالقحو

 المجتمعاليمني.مناألساسيين

تواجهاليمنفيهذهالفترةاالنتقاليةتحدياتسياسيةوهيكليةواقتصاديةمستمرةودائمة.وفيالوقت -4

أن%منالقوىالعاملةفيالقطاعغيرالرسميذياإلنتاجيةالمنخفضة،فيحين01الحالي،يعملحوالي

معظمالقوىالعاملةالرسميةتعملفيالقطاعالحكومي،أوالهيئاتالتابعةللحكومة.تبددتالفرص

االقتصاديةوالماليةألنجزءًاكبيرًامناألصولالصناعيةواألنشطةاالقتصاديةمملوكةللدولةبالكامل،

للفترةاالنتقاليةالتبشيربوجودتغيير.إذالميمكنالمحسوبيةوتخضعلسيطرةالقبائلعليهاكجزءمننظام

 فيالتوجهات،فمنالمحتملعودةهذهاألسباباألساسيةلعدماالستقراروالنضالاالجتماعي.

،أطلقتالحكومةاليمنيةالبرنامجاالنتقاليلالستقراروالتنميةوذلكخالل8138يونيومنالعامشهرفي -5

رنامجاالنتقاليلالستقراروالتنميةالمجاالتالتيسيتمالتركيز.يحددالب8134وحتى8138الفترةمن

عليهاواألفعالالتيسيتمالقيامبهامنأجلالتعاملمعاالحتياجاتاإلنسانيةالفوريةوالملحة،والتحول

السياسيعلىالمدىالقصير،واالستقراراالقتصادي،والتنميةاالجتماعيةواالقتصاديةعلىالمدى

وسط.يقترحالبرنامجاالنتقاليلالستقراروالتنميةتنفيذًاموازيًالالستجابةللطوارئمعالتركيزعلىالمت

األولوياتعلىالمدىالقصير،وبدءبرنامجالتعافياالقتصاديعلىالمدىالمتوسط.تقدرإجمالي
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مليار4.1ملياردوالر،منها33.1االستثماراتالمطلوبةلهذاالبرنامجخاللالعامينالقادمينبحوالي

 فياالقتصاديعلىالمدىالمتوسط.ملياردوالرلدعمبرنامجالتعا0.7دوالرللدعمعلىالمدىالقصير،و

5-4صدقتالحكومةاليمنية،وذلكفيمؤتمرالمانحينلليمنوالذيعقدفيالرياضخاللالفترةمن -7

اءالتنمية،ووافقمجلسالوزراءعلىهذااإلطارفي،علىإطارمسائلةمشتركمعشرك8138سبتمبر

.وبموجبإطارالمسائلةالمشتركالتزمتالحكومةاليمنية،علىسبيلالمثالال8138سبتمبرمنالعام32

الحصر،بتوفيرفرصعمل،وخصوصًاللشبابوالمرأة،وتبنيسياساتأكثردعمًالتنميةالمشروعات

ةوالمتوسطة،وتأسيسبيئةداعمةلجذباالستثماراتاألجنبيةالمباشرةمندولمتناهيةالصغيروالصغير

مجلسالتعاونالخليجيوالعديدمنالدولاألخرى،وزيادةفعاليةالقطاعاتالخدميةالرئيسية،والمشاركة

 معالقطاعالخاصفيالشراكاتبينالقطاعينالعاموالخاص.

%في31بنسبةتفوقبعدانكماشالناتجالمحلياإلجماليويزالضعيفًا.بدأالتعافياالقتصاديولكنهال -0

.انخفضتنسبة8138منالمتوقعأنيحققالناتجالمحلياإلجمالينموًاطفيفًافيالعام،8133العام

،وانخفضتكذلكنسبةالعجز8138%فيالعام5.5إلى8133%فيالعام81التضخمبصورةكبيرةمن

%فيالعام4%منالناتجالمحلياإلجماليمقارنةبنسبة1إلىحوالي8138سابالجاريفيالعامفيالح

مماحدابالبنكالمركزيإلى8133.تعرضسعرصرفالريالاليمنيلضغوطهائلةفيالعام8133

كالمركزيتطبيقعدٍدمنالسياساتواإلجراءاتوالتيأدتإلىتخفيضاالحتياطاتاألجنبيةفيالبن

وذلكلدفعفواتيراستيرادالسلعاألساسية.وعلىالرغممناستقرارسعرالصرفالرسميعندمستوى

841–815للريالاليمنيمقابلالدوالر،إالأنسعرالصرففيالسوقالموازيةتراوحبين831.25

التضخم.وعلىالرغممنذلك،فمنذريالمقابلالدوالرمماأسهمفيارتفاعأسعارالوارداتوزيادةنسبة

 للريالاليمنيمقابلالدوالر.834،استقرسعرالصرفعندمستوى8138بداياتالعام

.انخفضتميزانيةالنظام8133تأثرالقطاعالماليبصورةكبيرةبالضبابيةالتيأحاطتبأزماتالعام -2

ملتكاًلمنالسحبمنالودائعبالعملةالمحليةالمصرفيوذلكبسببالسحوباتالهائلةمنالودائعوالتيش

والعملةاألجنبية.وإجمااًل،فإنالنموالنقديكانثابتًاألنالزيادةفياألصولالمحليةتأثرتبصورةأساسية

بالسحبعلىالمكشوفالذيقامبهالبنكالمركزياليمنيوذلكمنأجلتمويلعجزالموازنة،وتزامن

%30افياألصولاألجنبية.انخفضتاالعتماداتالممنوحةللقطاعالخاصبنسبةهذامعانخفاضص

وذلكمنجراءقلةالطلبعلىهذهاالعتمادات،وكذلكترددالبنوكفياإلقراضخاللاألزمة،ولكنشهد

التجاري،.أدتقلةاالحتياطاتاألجنبيةإلىتقلصالتمويل8138%فيالعام1هذااألمرتعافيًاتبلغنسبته

والذييعدخدمةمصرفيةأساسية،مماأثركثيرًاعلىعملياتالمؤسساتالمالية.وعلىالرغممنصغر

%منالناتجالمحلياإلجمالي،إالأنالتجميدالذيحدث41حجمالقطاعالمصرفي،إذتبلغنسبةأصوله

 للقطاعقدأثربشدةعلىالعملياتاالقتصاديةالعادية.

فرقةالعملالمعنيةباإلجراءاتالماليةفإن8138يونيو88ورمهمآخرقدحدث،وهوأنهفيهناكتط -1

وهيمنظمةعالميةلوضعالمعاييرلمكافحةغسيلاألموالومكافحةاإلرهابالماليوضعتاليمنفي

اإلرهابالمالي.قائمةالبيانالعامةللدولذاتااللتزامالضعيفبمعاييرمكافحةغسيلاألموالومكافحة

،فرقةالعملالمعنيةباإلجراءاتالماليةحيثأندولةاليمناليمكنهاتحقيقتقدمكاٍففيتنفيذخطةعمل

سوفيظلهناكقصورفيتنفيذبعضاالستراتيجياتالمعينةفيمكافحةغسيلاألموالومكافحةاإلرهاب
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المالي
1

منالقيامبهافيمايتعلقبمكافحةغسيلاألموالومكافحة.تمتحديداألولوياتالتيينبغيعلىالي

 .3اإلرهابالماليفياإلطاررقم

ن تنفيذها في مجال مكافحة غسيل األموال ومكافحة : األولويات التي ينبغي على اليم1اإلطار رقم 

 اإلرهاب المالي

 لمكافحةغسيلاألموامنالضروريأنتتعاملاليمنمعالقضاياالمرتبطةب

وأنتقومبتطبيقاإلجراءاتالضرورية.تشتملهذهومكافحةاإلرهابالمالي

 األولوياتعلىمايلي:

 التجريمالفعاللجرائمغسيلاألموالواإلرهابالمالي. 

 التحقيقالفعالوإقامةالدعاوىالقضائيةفيحاالتغسيلاألموالواإلرهابالمالي. 

ةتشغيليةتامةوتوظيففعالوذلكمنأجلتأسيسوحدةتحرياتماليةذاتكفاء 

 مراقبةوتحليلالحاالتالمحتملةفيمكافحةغسيلاألمورومكافحةاإلرهابالمالي.

تطويرقدراتالجهاتالرقابيةعلىالقطاعالماليوذلكمنأجلضمانالمراقبةالفعالة 

اإلبالغعنالمعامالتاللتزامالمؤسساتالماليةبمبدأ"اعرفعميلك"والتزامات

 المثيرةللشك.

تحديدوتقييممخاطرغسيلاألموالواإلرهابالماليوتطبيقمنهجقائمعلىالمخاطرة 

 لتخفيفهذهاآلثار.

تأسيسوتنفيذإجراءاتكافيةلتحديدوتجميدأصولاإلرهابيينوتنفيذقراراتاألمم 

.3101و3870المتحدةرقمي

 

سوفيعتمدعلىعدد8134–8131فإنمستقبلاالقتصادالكليفيالفترةاالنتقاليةوعلىوجهالعموم، -31

8131%فيالعام4.4منالعوامل.منالمتوقعأنتبلغنسبةالنمواالقتصاديحوالي
2

،ولكنبالنظرإلى

كعنتقديماالضطراباتالسياسيةواألمنيةالحاليةفمنالمتوقعتباطؤالنمواالقتصادي،وإحجامالبنو

ضعيفةحيثأناإليرادات8131(.تظلالنظرةالماليةفيالعام7اعتماداتللقطاعالخاص)انظرملحق

المتزايدةتعتمدعلىاستعادةاستدامةإنتاجالهيدروكربونوتنفيذالعديدمناإلصالحاتمثلزيادةاإلنفاق

 بناًءعلىالتزاماتمؤتمرالمانحين.االستثماريوالذيمنالمتوقعأنيساهمفيهآخرونوذلك

 السياق القطاعي والمؤسسي 

1

 

                                                           
1

(. 7187يونيو  77) المعنية باإلجراءات الماليةالعام لفرقة العمل البيان    
2

(.7187إلى استئناف جميع اإليرادات النفطية )صندوق النقد الدولي، ديسمبر  7182تخضع توقعات النمو في العام    
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والنمواالقتصادي،أحدأضعفيعتبرالقطاعالماليفياليمن،والذييمكنهأنيلعبدورًاحيويًافيالتعافي -33

القطاعاتفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا.يسيطرالقطاعالمصرفيعلىالقطاعالماليفياليمن،

كماهيالحالفيمعظمالدولالنامية.يعملحاليًافياليمنثمانيةعشربنكًا
3

،أربعمنهذهالبنوكمملوكة

للدولة
4

وكًاإسالمية،وأربعمنهذهالبنوكبن
5

،وأربعمنهذهالبنوكبنوكًاخاصةتقليدية،وبنكان

%من84متخصصانفيالتمويلمتناهيالصغر،وأربعبنوكأجنبية.تمتلكالبنوكالمملوكةللدولةحوالي

(.اليزالاالقتصاد3كماهوموضحفي)الشكل8131إجماليأصولالقطاعالمصرفيوذلكحتىيناير

 دولةمماثلة.30تصادًانقديًابصورةكبيرةإذتبلغاألرصدةالنقديةضعفمتوسطالنسبةفياليمنياق

وباستثناءالقطاعالمصرفي،فإنالمؤسساتالرئيسيةالداعمةواألسواقالماليةإماغيرموجودةبالمرةأو -38

تلعبدورًامحدودًاللغاية.المؤسساتالماليةغيرالبنكيةمثلشركاتالتأمينوشركاتالصرافةوصناديق

ابحاجةإلىمعاملةضريبيةمناسبةوسجلبالفعلولكنهالتأجيرالمعاشاتتلعبدورًاهامشيًا.بدأتخدمات

بالممتلكاتالمؤجرة.فياليمنواحدًامنأكثرقوانينولوائحالتمويلمتناهيالصغرتطورًافيمنطقة

الشرقاألوسطوشمالإفريقيا.ولقدساعدهذافيتوسيعخياراتاالعتماداتوالمدخراتللشركات

فضة،سواًءفيالمناطقالريفيةأوالحضرية،وعلىوجهالعموم،الصغيرةوكذلكلألسرذاتالدخولالمنخ

 ساعدهذافيتوسيعسوقالخدماتالماليةفياليمن.

                                                           
3
 إفريقيا.قررت إدارة بنك كريدي أجريكول أن تغلق فرعها في اليمن وكذلك في العديد من الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال  
4
 هذه البنوك هي بنك االئتماني الزراعي التعاوني والبنك الوطني اليمني والبنك اليمني لإلنشاء والتنمية وبنك اإلسكان. 
5
 هذه البنوك هي البنك اإلسالمي اليمني وبنك سبأ اليمني والبنك اإلسالمي الدولي والبنك الشامل في اليمن والبحرين. 

01 % 
.2 % 

14 % 

 عام خاص أجنبي
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الوساطةالماليةفياليمنمنخفضةللغاية،ويرجعهذابصورةأساسيةإلىالبيئةالقانونيةوالقضائية -31

ساطاتبينالمودعينواعتماداتالقطاعالخاص،الضعيفة،حيثاليتمتنفيذحقوقالدائنين.تبلغنسبةالو

%منالناتجالمحلياإلجمالي،وهينسبةأقلبكثيرمن31والتيتعتبرأحدالعواملالمهمةللنمو،أقلمن

الدولالمماثلة.اليستخدمغالبيةالسكانفياليمنالخدماتالماليةالرسمية.وباإلشارةإلىالودائعالبنكية،

شخصفحسبلديهمحساباتبنكيةمعمؤسساتماليةرسمية.تبلغنسبةالودائعفياليمن211.111فإن

شخص،وهيالنسبةاألقلعلىمستوىالعالمأجمع311لكل15
6

.وعالوًةعلىذلك،فإنالوساطةالمالية

اءفياليمنبينالنساءمنخفضةللغاية.وفيمايتعلقبتمويلالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة،فإنالنس

يواجهنالعديدمنالعقباتوالتيتحدمنالنشاطاالقتصادي،وتشملهذهالعقباتشروطضمانعالية

%منقيمةمبلغالقرض.وعلىالرغممنذلك،ففيمايتعلقبالتمويلمتناهي411والتييمكنأنتصلإلى

 نسبيًا.الصغر،فإنالنساءفياليمنيحصلنعلىهذاالتمويلبصورةأفضل

واستجابًةلماسبق،قامتالحكومةاليمنية،والبنكالمركزياليمنيعلىوجهالخصوص،بتنفيذالعديدمن -34

(.8اإلصالحاتالقانونيةوذلكمنأجلتعزيزأداءالنظامالماليوتقويةدورهفيالوساطة)اإلطاررقم

صورةجيدةوذلكمنخاللالتدخلفيب8133تعاملتالسلطاتأيضًافيالوقتالراهنمعأزمةعام

السوقعندالحاجة،وإصدارتعميماتدوريةذاتإطارزمنيمحددوالتيتتعاملعمومًامعقضاياخاصة

أومرتبطةباألزمات.وفيمحاولةلتعزيزالثقةفيالنظامالماليبعدبدءالثورة،اتخذالبنكالمركزي

(انسيابيةعملية8رضأيقيودعلىالسحوباتالماليةبأيعملة،)(عدمف3اليمنياإلجراءاتالتالية:)

توفيرالسيولةفيالنظامالمصرفيوذلكمنأجلالتعاملمعموجاتسحبالودائعالمصرفيةوذلكبعد

(منعالموافقةلشركاتالصرافةعلىتصديرالنقدبالعملةالصعبةخارجالبالدوقصر1الثورةمباشرًة،)

(قامبتعزيزالتواصلمعالبنوكوالمجتمعالمالي،حيثقامالبنك4رعلىالبنوكفحسب،)هذاالدو

المركزياليمنيبعقدلقاءاتدوريةعلىاألقلمرةكلأسبوعمعالبنوكوذلكمنأجلمناقشةآخر

انعلىإعدادخطططوارئوذلكمنأجلضم8133(أجبرجميعالبنوكوذلكفييناير5التطورات،)

%في31%إلى81(قامبتخفيضمتطلباتاالحتياطيالقانونيبالعملةالصعبةمن7استمراراألعمال،)

مليوندوالرأمريكيفيالنظامالمصرفي،وعززذلكمن111مماأطلق8133الربعاألولمنالعام

دالثورة،واتضحهذامنالسيولةبصورةكبيرة.ونتيجةلذلك،تمتاستعادةالثقةفيالنظامالمصرفيبع

8138ملياررياليمنيفيالعام3.218حجمالودائعفيالنظامالمصرفيوالتيبلغتتقريبًا
7
. 

 نونية الرئيسية التي ُنفذت مؤخراا: اإلصالحات ا الق2االطار رقم 

اتخذتالسلطاتاليمنيةخاللالفترةالسابقةعدةإصالحاتقانونيةتشملمايلي:

 الخاصبمعامالتالسدادااللكتروني8117لعام83القانونرقمإصدار 

 التمويليبالتأجيرالخاص8110لعام33إصدارالقانون 

 الخاصبإنشاءالشركةاليمنيةإليداعاتالتأمين8112لعام83إصدارالقانون 

 فيةوالئحتهالتنفيذيكالخاصبالتمويلالمصغرمنالبنو8111لعام35إصدارالقانونرقم

                                                           
6
 (7116الدولي )التمويل للجميع، البنك  
7
مليار ريال يمني، ثم انخفض حجم هذه الودائع بعد االضطرابات  84578، بلغ حجم الودائع في النظام المصرفي 7181في عام  

 .7188مليار ريال يمني في العام  84251السياسية ليبلغ 
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 .8131عام

 8111إنشاءالسجلاالئتمانيفىعام 

 مدققيالحساباتالخاصةبتغيير8111لعام1رقمنيإصدارلوائحالبنكالمركزياليم

 الخارجيين.

 والئحتهالتنفيذيةالخاصبمكافحةغسيلاألموالوتمويل8131لعام3اصدارالقانونرقم

 االرهاب.

 الخاصةبمعاييراالشرافعلىمكافحة8138لعام3حالبنكالمركزياليمنيرقمإصدارلوائ

االشتباهفيمراقبةالخاصةبمعايير8138لعام8غسيلاألموالوتمويلاالرهابورقم

مكافحةغسيلاألموالوتمويلاالرهاب.

 

اليمنيةمؤخراعدةإصالحاتقانونيةوعلىالرغممنذلك،واجهالنظامالماليفياليمنالعديدمنالتحد -35

يات.استمرهذاالنظامفيالمعاناةمنعدمكفايةاإلطارالرقابيوالتنظيمي،وكذلكمنضعفالبنية

التحتيةالماليةالمؤسسية.تتسمالرقابةالمصرفيةبالرفقالتنظيميوالذييقوضتأسيسنظاممصرفيسليم

بإقراضالمؤسساتوحدودللوائحالوقائيةوخصوصًافيمايتعلقومستدام.سوفيؤديالتنفيذالضعيف

،وقلةاإلمداداتإلىزيادةمخاطرالنظامالمصرفي.حدثتبعضالتطوراتفيتطبيقاالقراضتركيز

لوائحتصنيفالقروضورصدالمخصصات،ومعذلك،منالجديربالمالحظةأنكلالبنوكالتيتعملفي

للوائح.كانهناكتقدمبطيءفيتطبيقالمتطلباتالتنظيميةلتأسيسسياساتاليمنالتخضعلهذها

وإجراءاتشاملةلمنحاالعتماداتوأنظمةإلدارةمخاطراالعتمادات،وخصوصًاللبنوكالقليلةالتيتدير

فرضأعمالهابدونمتطلباتالحداألدنىمنكفايةرأسالمال.ومعذلك،التزمالبنكالمركزياليمنيب

إجراءاتتصحيحيةلهذهالبنوكفيحالعدمااللتزام
8
. 

تفتقرالمؤسساتالماليةأيضًاإلىالموظفينذويالمهاراتوالكفاءاتالمالئمةللخدماتوالمنتجاتالمالية -37

الحديثة.وعلىالرغممنأنالبنكالمركزياليمنيأسسمراقبةتنظيميةعلىالبنوك،منخاللبعض

رأسالمال،إالأنهلمتتمةكفاياإلجراءاتمثلمتطلباتاالحتياطيوشروطكفايةرأسالمال،وشروط

مالحظةأيتغييراتجوهريةوذلكبسببالتطبيقالضعيفلهذهاإلجراءات.التزالقلةمنالبنوك

وارتفاعنسبةالقروضلألطرافذاتالمحليةبالرأسمالكاٍفوذلكبسببالقروضمتعثرةالسداد

 .الصلة

ةويفتقرالبنيةالتحتيةألنظمةالمدفوعاتاألساسية.نظامالمدفوعاتالوطنيفياليمنضعيفللغاي -30

الشيكاتالتيتتممعالجتهايدويًاوأوامرالمدفوعاتالمعتمدةعلىنظامسويفتتعتبرالوسائلاألساسية

للمدفوعاتذاتالقيمةالكبيرة.وباستثناءالشيكات،فإنأدواتالمدفوعاتغيرالنقديةالمتاحةلمدفوعات

بطاقاتالمدفوعاتالتجزئةهي
9

.وعلىالرغممنأنالبنيةالتحتيةلبطاقاتالمدفوعاتتنموبصورة

                                                           
8
 اهن.تتطلب مؤشرات السالمة المالية مراقبة دقيقة على أساس شهري وذلك بسبب الموقف الر 
9
 . البطاقات الدوليةتتكون من كٍل من بطاقات الملكية والبطاقات األخرى ذات عالمات مدفوعات  
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(.أدخلتالبنوكفي8متزايدة،إالأنمستوياتاالستخدامعلىالمستوىاإلجماليتظلمنخفضة)شكل

لتوسيعاليمنخدماتالخدمةالمصرفيةعبرالهاتفالجوال،وتدرسهذهالبنوكاستخدامتلكالخدمة

 انتشارهاوتعزيزخدماتهاالماليةالمقدمة.
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2

 

 

3112(وتمتركيبهفيالعامMBSنظامتقنيةالمعلوماتاألساسيالمستخدمهونظامالصرافةالحديث) -32

ولكنلميتمتحديثهمنذذلكالحين،ومنثمفإنهذاالنظامأصبحقديمًامنالناحيتينالتقنيةوالتشغيلية.

(اليوفرالمقدرةعلىإجراءتحليالتقائمة3منعددمنأوجهالقصوروالتيتشمل)يعانيهذاالنظام

(المركزيمع1(يكبحالمعالجةالشاملةالمباشرةألنشطةالبنكالمركزيالرئيسية،)8علىالبيانات،)

ييمكن(يحدمنطبيعةالخدماتالت4طلبمنفصليجريفيكلفرعمنفروعالبنكالمركزياليمني،)

للبنكالمركزياليمنيتوفيرهاللقطاعالمصرفي.وعالوًةعلىذلك،فإنالترتيباتالحاليةلتسويةاألوراق

 الماليةوخصوصًامعإصدارالصكوكسوفيتضحأنهاغيركافيةعلىالمدىالقريب.

وجهةنظراألنظمة،فإنتتطلبالبيئةالحاليةإلعدادلتقاريراالئتمانيةفياليمنتحسيناتكبيرة.ومن -31

المركزيوهيالبنكالمركزياليمنيلهسجلائتمانيعاميشاركفيهالكياناتالمشمولةبرقابةالبنك

بصورةأساسيةالبنوكفياليمن
10

.السجلاالئتمانيالعامالحاليضعيفوقديموبهالكثيرمنالقضاياالتي

فياليمنمنتحقيقالفوائدالكليةلنظامإعدادتقاريرتمنعالبنكالمركزياليمنيوالقطاعالمصرفي

االئتمان.فعلىسبيلالمثال،فإنالبياناتالتييقدمهاالقطاعالمصرفيمحدودة)بعضالبيانات

الديموغرافية،أنواعالقروضومبالغالقروضوالمدفوعاتالجاريةوالضمانات(ويتمتقديمهذهالبيانات

تمتوفيرالبياناتللقطاعالمصرفيبشكلإجماليوبدونتاريخالسدادأوالتخلفبشكلناقصومتناقض.ي

عنسدادالديونأواألقساط،إلخ.التحققمنالموثوقيةوخوارزمياتالبحثغيركافيةوغيرفعالة،عالوًة

ألموراألخرى.علىعدموجودأرقامموحدةللهوياتالوطنيةكإثباتموحدللهويةباإلضافةإلىالعديدمنا



                                                           
10
الكيانات غير الواقعة تحت تنظيم البنك المركزي ال تشارك في السجل االئتماني العام وهي تشمل مؤسسات التمويل متناهي  
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: نظام المدفوعات الوطنى المقترح في اليمن 3الشكل 



 

نظامالمشاركةفيالمعلوماتاالئتمانيةفياليمن،تضبطعدةقوانينهناكومنوجهةالنظرالقانونية، -81

وقانون3112لعام12،وقانونالبنوكرقم8111لعام34وتشملهذهالقوانينقانونالبنكالمركزيرقم

واللوائحالتيأصدرهاالبنكالمركزياليمني،والتيتغطي8138لعام31الحصولعلىالمعلوماترقم

ركةفيالمعلوماتاالئتمانيةوالتيتشملتكليفالبنوكبتقديمالبياناتواالستفسارعددًامنمجاالتالمشا

قبلمنحاالعتماداتوالحصولعلىموافقةالعميلعلىالمشاركةفيالبياناتوحقالعميلفياالطالع

ذلك،فإنآلياتعلىتقريرهاالئتمانيوأنواعالبياناتالتييتعينتقديمهامنقبلالبنوك.وعلىالرغممن

حلالنزاعغيرموجودة،وحوكمةالسجلاالئتمانيالعامضعيفة،واليمتلكالبنكالمركزياليمنيفعالية

،سجلتاليمننقطتينمنست8131المراقبةعلىإعدادالتقاريراالئتمانية.ووفقتقريرأداءاألعماللعام

)مننسبةالسكانالبالغين(فيمؤشرتغطيةالسجل%1.1نقاطفيمؤشرعمقالمعلوماتالمالية،وسجلت

فيمؤشرالحصولعلىاالعتمادات.لميساعدنظامالتسجيل325من370العام،وحققتالمركز

االئتمانيالمتواضعوأوجهالنقصالتييعانيمنهافياليمنعلىالتعاملمعقضيةالوساطةالماليةالهزيلة

 فياليمن.

بيئةإعدادالتقاريراالئتمانيةفياليمنوتحقيقأقصىاستفادةمرجوةمنها،فإنالبنكومنأجلتعزيز -83

المركزياليمنيبحاجةإلىاتباعمنهجذومراحلإلصالحقطاعإعدادالتقاريراالئتمانيةوذلكبالبدءأواًل

لرقابيةللبنكالمركزيفيتأسيسسجلائتمانيعامجديدتكونلهالمقدرةعلىاالهتمامباالحتياجاتا

اليمني،وكذلكاالهتمامباالحتياجاتالماليةللقطاعالماليممايقلصمنعدمتماثلواتساقالمعلوماتبين

الجهاتالدائنةوالجهاتالمدينة.يتعينأنتشتملهذهالجهودعلىتطويرإطارتشريعيوقانونيقوي

لعاموجمعالبياناتمنالكياناتالمشمولةبالرقابةوالكياناتوتطويربيئةتقنيةموثوقةللسجلاالئتمانيا

اإليدا  المر  ي ل وراق المالية  

  و  ال  انة +  وراق مالية  

  خر  في المستقبل
 نظام التسوية في الوق  الف لي

نظام التمويل 

 االلكتروني

 صافي

 صافي

غرفة المقاسة 

االلكترونية  

التحويالت االئتمانية 

 وخ م مبا ر 

 واسطة البن   

 المر    اليمنى

قطا   

 عام 

 طاقات السدا   

 -  طاقات ومحمول

خدمات الدف  

 ) ر ات المحمول و خر (

الموا نو   

 الحكومة والشبكات

 البنو 

 البن  المر    اليمنى
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غيرالمشمولةبالرقابة)وخصوصًامؤسساتالتمويلمتناهيالصغر(،وكذلكمنالمصادرالعامةمثل

السجالتالتجاريةوالمحاكم،وتعزيزالحوكمةوالرقابة،وزيادةالوعيوبناءالقدراتللمستفيدينذوي

مدىالطويل،وبعدنضجالسوق،يتعينعلىالبنكالمركزياليمنيالتفكيرفيإشراكالصلة.وعلىال

القطاعالخاصفيتوفيرخدماتإعدادالتقاريراالئتمانيةللسوق،وفيالوقتذاتهاإلبقاءعلىالسجل

 االئتمانيالعاممنأجلالمسئولياتالرقابيةللبنكالمركزياليمني.

ليةهياألساساألهمللنظامالماليفياليمن.وهيتتكونمنجميعالمؤسساتالبنيةالتحتيةالما -88

أنشطةالوساطةالمالية.تحددجودةبإمكانيةالقيامبتسمحوالمعلوماتوالتقنياتوالقواعدوالمعاييروالتي

علىتقييمالمخاطر،البنيةالتحتيةالماليةفيالدولةفعاليةأنشطةالوساطةالمالية،ومقدرةالجهاتالمقرضة

ومقدرةالجهاتالمقترضةعلىالحصولعلىاالئتمانوالتأمينوالمنتجاتالماليةاألخرىوفقشروط

للبنكالمركزيونظامالمعلوماتاالئتمانيةالمالئمونظامالمدفوعاتاألساسيالنظامالمصرفي.يعدتنافسية

أنيحسنالنظامالمصرفياألساسياليةفيالدولة.منشأنالوطنيالحديثأركانًامهمةللبنيةالتحتيةالم

منقدراتالبنكالمركزيعلىأداءوظائفهاألساسيةوتعزيزالدوراإلشرافيللبنكعلىالقطاعالمصرفي

األساسيبصورةمناسبة،يجبأنيكونهذاالنظامجزءًاالنظامالمصرفيالبصورةكبيرة.ولكييعمل

إشرافيوحوكميمتطورللغاية.تحددجودةنظامالمدفوعاتالوطنياستقراراالقتصاديتجزأمنإطار

بشكلعام،وفعاليةوموثوقيةالوساطةالمالية،وإمكانيةالقطاعالخاصعلىاالبتكاروتوفيرخدماتجديدة

لسجلاالئتمانيالعاممنللمستهلكين.وفيمايتعلقبإعدادالتقاريراالئتمانية،يقللنظامالمعلوماتالفعالوا

عدمتجانسالمعلوماتبينالجهاتالمقرضةوالجهاتالمقترضةممايسمحبتعزيزوساطةماليةأكثر

فعالية،وتعزيزقدراتالبنكالمركزيعلىاإلشرافعلىالقطاعالمصرفيمنخاللفهمدرجةالتعرض

انيةفيالبنوك،واتخاذإجراءاتتصحيحيةعنداإلجماليللمخاطرالمالية،ومراقبةجودةالمحافظاالئتم

 الضرورةمثلفرضلوائحلرصدالمخصصات.

 األهداف ال ليا التي يساهم فيها هذا المشرو  

تدعممجموعةالبنكالدوليكثيرًاالفترةاالنتقاليةفياليمنوذلكبعداألزماتالتيشهدتهاالبالد.أعدالبنك -81

والتيتمتمناقشتهامنقبلمجلسالمديرين8134–8131الدوليمذكرةاستراتيجيةمؤقتةللعامالمالي

ةاحتياجاتالفترةاالنتقاليةالحاليةواحتواء،وذلكمنأجلتلبي8138أكتوبر31التنفيذيينفيالبنكفي

آثارها.الهدفاألساسيلمذكرةاالستراتيجيةالمؤقتةهومساعدةالحكومةعلىتحقيقنتائجملموسةوالتي

منشأنهاأنتعملعلىاستقرارالدولةعلىالمدىالقصير،وفيالوقتذاتهالترتيبلقواعداإلصالحات

لمزاياالمستدامةعلىالمدىالطويل.تتسقالعمليةالمقترحةمعمذكرةاالستراتيجيةعلىالمدىالمتوسطوا

(إعدادقواعدالنمو3المؤقتة،وهيتدعمتحقيقاألهدافاالستراتيجيةوالدعاماتاألساسية،أالوهي:)

صغرالذييقودهالقطاعالخاصوتوفيرالوظائفوذلكمنخاللدعمحصولالمشروعاتمتناهيةال

والصغيرةوالمتوسطةعلىالتمويلمنخاللتوفيرأنظمةفعالةإلعدادالتقاريراالئتمانيةوالتيمنشأنها

(دعماألولويةالوطنيةلتطويرقطاعماليشفاف8أنتساعدبشكلأفضلفياتخاذالقراراتاالئتمانية،)

إلىشبكاتاألمانالوصول(تعزيز1)،وقطاعماليتنافسي،وتعزيزاإلدارةالماليةالعامة،ومفتوح
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االجتماعيوإعادةالخدماتاألساسيةوذلكمنخاللاستخدامالبنيةالتحتيةالماليةلدعمتحولالمدفوعات

(تحسينتوصيلالخدماتالمحليةوذلكمنخاللتطبيق4الحكوميةإلىالوسائلاإللكترونية،)

الفعالللمواطنين.ووفقمذكرةاالستراتيجيةالمؤقتة،فإنالتنفيذالالمركزية،والحوكمةالمحلية،واإلشراك

مبادئأساسيةوالتيستسودالبرنامجبأكمله،أالوهي:تعزيزالمشاركةوالتضمين،ةسوفيعتمدعلىثالث

 تعزيزالمقدرةالمؤسسيةوالحوكمةوالشفافيةوالمسائلة،وتعزيزالمرونةالتشغيليةلبرنامجالبنك.

يجةلمحدوديةالمواردفياليمنواالحتياجاتالمتزايدةوالتحدياتالكبيرةأمامالدولة،قامتالدولة،منونت -84

خاللالبرنامجاالنتقاليلالستقراروالتنمية،بتحديداألولوياتالملحةللمرحلةاالنتقالية.ومعذلكفإن

معدالتالفقرالتزالضعيفةوتتطلبتنفيذالحلولالفوريةلدعمالنمواالقتصاديوتقليلنسبةالبطالةو

سياساتوبرامجعلىالمدىالطويل.ومنثم،يهدفالبرنامجاالنتقاليلالستقراروالتنميةإلىدعم

األولوياتاألربعالملحةبأولوياتأخرىللتعافياالقتصاديعلىالمدىالمتوسطوالتيتعتمدبصورة

الخاص.سوفيدعمهذاالمشروعالمقترحللبنيةالتحتيةللقطاعالماليكبيرةعلىالنموالذييقودهالقطاع

تنفيذأولوياتالبرنامجاالنتقاليلالستقراروالتنميةعلىالمدىالمتوسط،ومنشأنهأيضًاأنيساهمفي

(،وتحسينتنميةالموارد3تحقيقأهدافاألولوياتوخصوصًاازدهارالنمواالقتصادي)األولويةرقم

(،وتحسين1(،وتعزيزتطويرالقطاعالخاص)األولويةرقم8البشريةوتوفيرالوظائف)األولويةرقم

 (.4الحوكمةوالشفافية)األولويةرقم

األساسيللبنكنظامالمصرفيالاإلصالحاتالعديدةالمقترحةفيظلهذاالمشروع،أالوهيتطوير -85

تروني،وإعدادسجلائتماني،وتأسيسمراكزبيانات،لنالمركزي،واستحداثنظامالمدفوعاتاإللك

فحسب،تحسنمنالبنيةالتحتيةالماليةفياليمنوتقللمنالمخاطروتحسنمنالحصولعلىالتمويل

ولكنهاستحققفوائدإضافيةأخرىعلىمكانةالدولةوالتزامهابالمعاييروالقواعدالدوليةوخصوصًافيما

 يلاألموالواإلرهابالدولي.يتعلقبمكافحةغس

وفيمايتعلقباألهدافالعليا،سوفيعالجهذاالعملأيضًاقضيةمهمةللغايةومرتبطةبالوضعالحاليلدولة -87

بشأنااللتزامالضعيفلليمنفرقةالعملالمعنيةباإلجراءاتالماليةاليمنفيالبيانالعامالذيأصدرته

اإلرهابالدولي.فعلىوجهالخصوص،فإنإعدادمستودعشاملللبياناتبمعاييرمكافحةغسيلاألموالو

عملياتجمعتقاريرالمعامالتالمثيرةللشكوتقاريرميكنةسوفيمكنوحدةالتحرياتالماليةمن

معامالتالعمالت،وتمكنمنإجراءتحليالتأفضلللتقاريروتتبعهذهالمعامالت.البنوكهمحراس

المالي.يمكنتتبعالمعامالتالمثيرةللشكأيضًامنخاللأنظمةآليةمناسبةعلىمستوىسالمةالنظام

البنوك.يمكنربطإطارعملمكافحةغسيلاألموالواإلرهابالدوليبنظاممستودعالبياناتممايمكن

كمبفعاليةفيمنمراقبةالعملياتالبنكيةبصورةمعززة.وفيهذاالسياق،يمكنإلدارةالبنكأنتتح

المخاطرالتشغيليةأومخاطرالمعامالتوذلكمنخاللنظاممناسبللضوابطالداخليةوأنظمةللمعلومات،

 ومنخاللتنفيذالسياساتالتيمنشأنهاأنتعززنزاهةالموظفينوعملياتالتشغيلالفعالة.

مالتالنقديةإلىالوسائلسوفيمكناستحداثنظامالمدفوعاتمنإحداثنقلةنوعيةفيالمعا -80

اإللكترونية،مماسيعززمنمقدرةالبنكالمركزياليمنيعلىتتبعالمعامالتوضمانالشفافية.سوف

يمكنهذاوحدةالتحرياتالماليةمنالتنفيذاألفضلللوائحمكافحةغسيلاألموالواإلرهابالدوليوتعزيز

(.يمكنأيضًاربطمكوناتأنظمة0رجاًءانظرالملحقرقمالنزاهةالماليةفياليمن)لمعلوماتأكثر،
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المدفوعاتالمقترحةمعنظاممراقبةمكافحةغسيلاألموالواإلرهابالدوليفيالبنكالمركزي،والذي

يمكناستخدامهلفحصجميعأوامرالسدادالتيتتممنخاللنظامالمدفوعاتالوطنيمقابلقوائمسلبية

أنيوفرهذاللنظامالمصرفيبكاملهوسائلفعالةلمراجعةجميعالمعامالتالتيتمإرسالهاقياسية.يمكن

أواستالمها.وعالوةعلىذلك،يمكنأنيكوننظامإعدادالتقاريراالئتمانيةالفعالمفيدًاللغايةفيمعالجة

يةوديموغرافيةعنقضايامكافحةغسيلاألموالواإلرهابالدوليحيثأنهيشملبياناتجغراف

المستهدفينفيالمعلوماتاالئتمانيةوالتيستكونمفيدةتمامًالفهممالمحالعمالءإذاكانذلكمطلوبًافي

إطارمكافحةغسيلاألموالواإلرهابالدولي.وباإلضافةإلىذلك،يمكنأنتشتملأنظمةإعدادالتقارير

خدماتالمؤشراتالتحذيريةعلىسبيلالمثالالالحصر،االئتمانيةعلىخدماتذاتقيمةمضافةمثل

 والتييمكنأنتكونمفيدةفيكشفاألنماطالمثيرةللشك.

هذهقواعدصارمةلمعرفةتشملتتطلبالمبادئاألساسيةمنالبنكأنيطبقسياساتوعملياتمناسبة.و -82

لماليوتمنعاستخدامالبنكفيأنشطةالعمالءوالتيتعززمعاييرأخالقيةومهنيةعاليةفيالقطاعا

إجرامية.يعتبرتعزيزالدوراإلشرافيللبنكالمركزياليمنيمطلبًاضروريًاللتنفيذالمناسبلقواعدمعرفة

العمالءومراقبةإرشاداتإعدادالتقارير.منشأننظامالمدفوعاتاإللكترونيأنيقللبصورةكبيرةمن

لمعامالتالنقديةومنثميسمحبالمراقبةالرسميةللتحويالتوالمدفوعات.االعتمادعلىاقتصادياتا

تأسيسسجلائتمانيسوفيكونالخطوةاألولىتجاهوضعقاعدة"اعرفعميلك"موضعالتنفيذوالسماح

للمؤسساتالماليةبالتقييمالمناسبلوضعواحتياجاتعمالئهم.وفيهذااإلطار،فإنالمعاييرالدولية

للتأكدمنأنالبنوكالعنايةالواجبةكافحةغسيلاألموالواإلرهابالدوليللتعرفعلىالعميلوإجراءلم

 تعرفوتراقبسجالتعمالئهاممايقللمناحتماليةاألنشطةاإلجراميةمثلاالحتيال.

تقليلاستخداموعالوًةعلىذلك،فإنتطويربنيةتحتيةماليةوالتيتعززمنالتضمينالمالييهدفإلى -81

النقد.يدعمالمشروعالمقترحأيضًاتطبيقإطارالمسائلةالمشتركوبرنامجاألولويةالخاصبالحكومة

وذلكمنأجلتشجيعالتوسعالمستدامفيحصولالمشروعاتمتناهيةالصغروالصغيرةوالمتوسطةعلى

والتيظلتتعانيمنالضعفسابقًا.سوفالتمويل.وهويهدفأيضًاإلىتحسينالوساطةالماليةفياليمن

يدعمهذاالمشروعالسلطاتفيتطبيقنظامأكثرشمواًليكونقادرًاعلىاالهتمامبالفئاتاألقلحصواًل

علىاالمتيازاتفيالمجتمع.وسوفيضمنهذاالمشروعأيضًاالعدالةفيالحصولعلىالتمويللكٍلمن

سوفالمراعاةالفعالةللنوعاالجتماعي)مراعاةالمنظورالجنساني(.خاللالرجالوالنساء،وذلكمن

يسهمهذابصورةكبيرةفيتوفيرالوظائفوتقليلالفقروالمشاركةفيالرخاءاالقتصادي.وفيالواقع،فإن

منتطويرقطاعماليمالئمفياليمنيعتبرأحدالمتطلباتاألساسيةأليتطويرفيالقطاعالخاصويعتبر

أسسمعالجةالتحدياتالماثلةأمامتوفيرالوظائف،ويعتبرمناألولوياتفيالسياقاتالهشةالمتأثرة

بالنزاعات،وفيالقطاعالخاصذوالقدرةوالتنافسيةالمحدودةوذلكمنخاللتوفيرحوافزوتسهيالت

طةعلىاالستثمارلتحسينالحصولعلىالتمويلوالذيسوفيدعمالمشروعاتالصغيرةوالمتوس

 والنمو.والتوظيف
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 التنموية للمشرو  األهداف 

 الهدف التنموي للمشرو  - 

الهدفالتنمويللمشروعهوتطويربنيةتحتيةمؤسسيةماليةوالتيمنشأنهادعمشفافيةأكبروفعاليةأكثر -11

 للمعامالتالماليةفيالنظامالمالي.

 الجهات المستفيدة من المشرو -ب

الجهاتالتيسوفتستفيدمباشرًةمنهذاالمشروعهيبصورةأساسيةالبنكالمركزياليمنيحيثأنهذا -13

(تأسيساألنشطةالرقابية8(القيامبوظائفهبفعاليةوكفاءة،)3المشروعسوفيمكنالبنكالمركزيمن:)

امالتالماليةللبنوكوالحكومة.(توفيرخدماتأكثرفعاليةللمع1للبنكعلىبياناتوتحليالتشاملة،)

سوفيستفيدمنهذاالمشروعأيضًاالبنوكالتجاريةومؤسساتالتمويلمتناهيالصغرحيثأننظام

إعدادالتقاريراالئتمانيةالمحسنسوفيوفرلهذهالجهاتمعلوماتشاملةلكييبنواعليهاقراراتهم

كنهذهالبنوكمنتطويرمنتجاتوخدماتمدفوعاتأكثراالئتمانية،فيحينأننظامالمدفوعاتسوفيم

 كفاءةوذلكمنأجلتلبيةاحتياجاتعمالءها.

 مؤ رات النتائج على مستو  الهدف التنموي للمشرو -ت

(عدد3مؤشراتالنتائجعلىمستوىالهدفالتنمويللمشروعوفقهذهالعمليةتكونعلىالنحوالتالي:) -18

رأسالبنكالمركزياليمنيوالتيتشملتقديراتمجلسإدارةستتممشاركتهامعلوحاتالبياناتالتي

(8،وسوقالمال،ومؤشراتاالحتياطيوأنشطةالخزانة،)واإلدارةواإليراداتوالسيولةالمالواألصول

دد(ع1فيصورةنسبةمنالناتجالمحلياإلجمالي،)نظامالتسويةاإلجماليةالفوريةقيمةمعامالت

(نسبةالنساءالمقترضاتفيالسجل4االستفساراتالتيتماستالمهامنقبلسجلاالئتمانالعامالجديد،)

 .3االئتمانيالعامالجديد.لمعرفةتفاصيلأكثر،رجاًءانظرالملحقرقم

 وصف المشرو 

 مكونات المشرو - 

األساسيللبنكالمركزينظامالمصرفيال(تطوير3المكوناتاألساسيةللمشروععلىالنحوالتالي:) -11

(تأسيسالسجلاالئتمانيالعامللبنكالمركزي1(تطويرالبنيةالتحتيةلنظامالمدفوعات،)8اليمني،)

 (إنشاءمراكزللبياناتوخدماتتكاملاألنظمةوبناءالقدراتللبنكالمركزياليمني.4اليمني،)

 مليو   والر  مريكي(  1111للبن  المر  ي اليمني )التكلفة   األساسي  نظام الم رفيالالمكو  األول: تطوير 

سوفيصححهذاالمكوناألنظمةواإلجراءاتالداخليةفيالبنكالمركزياليمنيوذلكمنأجلتحديث -14

البنكالمركزيفيمايتعلقبتعاملهمعوظائفهاألساسية،وخصوصًافيمجاالتالرقابةالمصرفية

عملياتالخزانةوإدارةاالحتياطياألجنبيوالعملياتالتييركزعليهاالبنكداخليًاوالتيواإلحصاءاتو
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تشملاإلدارةالماليةوالمحاسبية،وإدارةالمواردالبشرية،والرواتب.هذاالمكونالمتعلقبتطويرالنظام

التحليالتالقائمةعلىاألساسيللبنكالمركزيوالذييشتملعلىمستودعاتالبياناتسوفيمكنإجراء

البيانات،وسوفيسمحبالمعالجةالدقيقةالشاملةلألنشطةاألساسيةللبنكالمركزي،ويربطبيناألفرع

المختلفةللبنكالمركزياليمني.وسوفيسمحهذاالمكونأيضًاللبنكالمركزياليمنيبتوفيرخدمات

نشطةالرقابيةللبنك)هناكارتباطاتأخرىسوفيتمإضافيةللقطاعالمصرفي،وفيالوقتذاتهتحسيناأل

 تأسيسهامعالمكونالثالث(.

مليوندوالرأمريكي33.4وبناًءعلىالمقارناتالدولية،فإنالتكلفةالمقدرةلهذاالمكونسوفتكون -15

مبادرةتقريبًا.سوفيتمدعمهذاالمكونمنخاللمساعدةفنيةوالتيمنالمقترحأنيتمتقديمهامنقبل

 (.ثتفاصيلإضافية–)يوفرالقسمالثالثإصالحوتدعيمالقطاعالمالي

 : منهجية مؤ رات  نظمة المدفوعات3إطار 

تمإعدادمجموعةمنستةمؤشرات*لقياسأنظمةالمدفوعاتالوطنيةفيالدولوذلكمنقبلمجموعة

تطويرأنظمةالمدفوعات،البنكالدولي،وتموضعهذهالمؤشراتفيورقةالعملبعنوان"قياستطور

ةالمتبعةفيحسابهذهالمؤشراتوكذلكتصنيفاليمنفيورقةأنظمةالمدفوعات".أدناهملخصللمنهجي

العمل.تموصفهذهالمنهجيةبالتفصيلفيورقةالعملالمذكورةأعاله.

 فياإلطارالقانونيمنأجلتغطيةاالحتياطيالمحدد:مؤ رات قانونية وتنظيمية

نيةلحسمالتسويةمجموعةمحددةمنالحداألدنىمنالمتطلباتمثلالحمايةالقانو

والضماناتوتغطيةالسلطاتالرقابيةللبنكالمركزياليمني.تصنيفاليمن:متوسط/

 منخفض

 مجاالتتصميمأنظمة:ت ميم النظام والسياسات للمدفوعات  ات القيمة الكبيرة

المدفوعاتذاتالقيمةالكبيرةفيمايتعلقبإطارعملإدارةالمخاطروخصوصًافي

سيولةوالمخاطراالئتمانيةوسياساتالتسعيروترتيباتالحوكمة.تصنيفمجاالتال

 اليمن:منخفض

 مدىاستخداماألدواتالورقيةفي:است دام  نظمة المدفوعات  ات القيمة الكبيرة

 المدفوعاتذاتالقيمةالكبيرة.تصنيفاليمن:منخفض.

  البنيةالتحتيةالمتوفرة:التج ئةالبنية التحتية لمدفوعات التج ئة وسياسات مدفوعات

لمدفوعاتالتجزئةوقابليةالتشغيللهذهالمدفوعات،ودمجمدفوعاتالتجزئةفيمجال

 األنشطةالرقابيةعلىأنظمةالمدفوعاتفيالبنكالمركزي.تصنيفاليمن:ضعيف.

 فاية   وات مدفوعات التج ئة و مولية است دام   وات المدفوعات غير النقدية  :

مدفوعاتالتجزئةلكلنسمةونسبةمدفوعاتالتجزئةغيرالنقديةالتييتمالقيامبهامن

 خاللالشيكات.تصنيفاليمن:ضعيف.

  :الترتيباتالتنظيميةللرقابةعلىأنظمةالمدفوعات،وأهدافاألنشطةالوظائف الرقا ية

 لية.تصنيفاليمن:ضعيف.الرقابيةواإلطارالتعاونيمعالسلطاتالعامةالوطنيةوالدو

*تعتمد المؤشرات على االستجابات التي يقدمها البنك المركزي إلى مسح أنظمة المدفوعات العالمية 

مرتين كل عام، والذي يتم إجراؤه من قبل البنك الدولي. استخدمت ورقة العمل أيضًا االستجابات 

ذلك من أجل قياس هذه المؤشرات في ، و7111المقدمة لمسح أنظمة المدفوعات العالمية في العام 
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 دولة. 8.7أكثر من 

 

 مليو   والر  مريكي(  311المكو  الثاني: تطوير البنية التحتية لنظام المدفوعات )التكلفة المقدرة 

نظامالمدفوعاتفيصورةنظاممتكامل.وسوفيتمتنفيذهذاالمكونالبنيةالتحتيةاألساسيةهذاسوفُينفذ -17

المكونفيموقعمركزيواحدومركزاستمراريةاألعمال،وسوفيتمربطجميعالمشاركينالمستحقين

بهذاالنظام.سوفيشتملهذاالمكونعلىبرامجوأجهزةالتطبيق.مكوناتالربطالشبكيالمطلوبةوتكامل

(سوفيتمالتعاملمعهاعلىأنهاجزءمن3لمكوناتاألخرىوخصوصًا)المكوناألنظمةمعبعضا

نظامالتسويةاإلجماليةالفورية.يسمىهذاالنظام"نظامالتحويلاآللي"وهويدمجوظائف4المكونرقم

لتسويةفيصورةوحدةمنفصلة.سوفيعملنظامااإليداعالمركزيلألوراقالماليةوبيتالمقاصةاآلليو

اإلجماليةالفوريةفيشكلنظاملتسويةمعامالتالمدفوعاتالمهمةنظاميًاوذاتالقيمةالكبيرة.سوف

يمكننظامالتحويلاآلليالبنوكوالعديدمنالمؤسساتالمؤهلةاألخرىمنتقديمتحويالتائتمانيةوديون

تالتجزئةمثلمدفوعاتالرواتبمباشرةوالتييمكناستخدامهافيالعديدمناحتياجاتمدفوعا

عمليةمعالجةالشيكات.ميكنةومدفوعاتالفواتيرومدفوعاتالضرائب.وسوفيدعمهذاالنظامأيضًا

سوفيمكننظاماإليداعالمركزيلألوراقالماليةعمليةالتسجيلاإللكترونيلملكيةاألوراقالمالية،وبعد

منالقيامبالتشغيلالسلسلتحويالتاألوراقالماليةوالذيينشأتطورسوقاألوراقالمالية،سوفيمكن

عنمعامالتالسوقالموازية.تسجيلملكيةاألوراقالماليةفيشكلإلكترونيسوفيمكنأيضًاعملية

االستخدامالفعاللهذهاألوراقالماليةفيصورةضماناتلدعمالسيولةفينظامالتسويةاإلجماليةالفورية،

 يضًافياتفاقياتإعادةالشراءوالعديدمنعملياتالسوقالمفتوحاألخرى.وأ

عقدالبنكالمركزياليمنيوفريقالمشروعمشاوراتمكثفةمعالبنوكالتجاريةوالذينأكدواعلى -10

مليون1.4وتطلعهمللمشاركةفينظامالمدفوعاتالوطني.منالمتوقعأنيكلفهذاالمكوناستعدادهم

رأمريكيتقريبًا.لنيوفرهذاالمشروعالتمويلمقابلتكلفةتغييراألنظمةفيالبنوكالتجاريةدوال

والمشاركيناآلخرين.إذستقومالبنوكالتجاريةوالمشاركيناآلخرينبتمويلهذهالتكلفةمنحسابهم

تيسيتمتحصيلهامنالخاص.سوفيتمتمويلتكاليفالتشغيلالمستمرةمنخاللمجموعةمنالرسومال

المشاركينواالعتماداتالماليةالخاصةبالبنكالمركزياليمني.سوفيتمتطويراإلطارالقانوني

والتنظيميالشاملوترتيباتالحوكمةوقواعدوإجراءاتالتشغيلوترتيباتالرقابةلهذهاألنظمةكجزءمن

 .كزيلألوراقالماليةاإليداعالمرالمساعدةالفنيةالمقترحتوفيرهامنقبل

 مليو   والر  مريكي(  212السجل االئتماني ال ام للبن  المر  ي اليمني )التكلفة المقدرة  إنشاءالمكو  الثالث: 

سجلائتمانيعامفعالوموثوقيستضيفهويشغلهالبنكالمركزياليمني.إنشاءيهدفهذاالمكونإلى -12

ويهدفأيضًاإلىتطويربيئةفعالةإلعدادالتقاريراالئتمانيةفياليمن.سوفيشملالسجلاالئتمانيالعام

الئتمانيالجديدمعلوماتائتمانيةمنالمؤسساتالماليةالخاضعةللتنظيم.وكجزٍءمننظامتأسيسالسجلا

الجديد،وبموجبإطارقانونيوتنظيميراسخ،يتعينعلىالكياناتالمشاركةأنتسهمبالبياناتاالئتمانية

بشكلكاملودقيقومتجانسسواًءمناألفرادأوالشركات،وسوفيتطلبهذاالعملعنقربمعالبنك

وفيرالمعلوماتالضروريةوالتيمنشأنهاالمركزياليمني.منالمتوقعأنيقومالسجلاالئتمانيالعامبت
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مساعدةالبنكالمركزياليمنيعلىأداءدورهاإلشرافيعلىالقطاعالمصرفي،وسوفيوفرهذاالسجل

أيضًاالتقاريراالئتمانيةوالتيتشملالبياناتالضروريةللمؤسساتالماليةوالتييتعيناستخدامهاقبلمنح

سمعةدوليةفياتذشركةمتخصصةين.سوفيستلزمهذاالنموذجالتعاقدمعاالئتمانللعمالءالمحتمل

بتوفيرالحلولالبرمجيةللسجلاالئتمانيالعاممعهالشركةقومهذعدادالتقاريراالئتمانية،وسوفتمجالإ

جلالوظائفاألساسيةالضروريةوالمواصفاتالفنيةواألمنية،وكذلكاألجهزةالمطلوبةلتشغيلالس

قومبتدريبموظفيالبنكالمركزياليمنيهذهالشركةأنتاالئتمانيالعام.وعالوةعلىذلك،يتعينعلى

عملأيضًامعالمؤسساتالماليةمنأجلأنتقومهذهالمؤسساتيلالنظامالجديدبفعالية،وسوفتعلىتشغ

تكونلديهاالقدرةعلىاستخدامالنظامبتقديممعلوماتهااالئتمانيةبشكلدقيقوكامل،وفيالوقتذاته

الجديد.ومنأجلضمانمنهجشمولي،سوفيتعاملهذاالمكونأيضًامعبعضالمجاالتاألخرىمثل

تعزيزاإلطارالقانونيوالتنظيميإلعدادالتقاريراالئتمانية،وتحسينالحوكمةوالرقابة،إضافًةإلىزيادة

للسجالتاالئتمانيةالعامةفيالبنوكالمركزيةفيمنطقةالشرقاألوسطالوعيوالقيامبزياراتدراسية

وشمالإفريقيا
11

 ،وبناءالقدراتللمستفيدينذويالصلة.

 : المبا ئ ال امة إلعدا  التقارير االئتمانية1إطار 

تهدفهذهالمبادئالعامةإلىأهدافالسياسةالعامةالتاليةألنظمةإعدادالتقاريراالئتمانية:يتعينعلى

أنظمةإعدادالتقاريراالئتمانيةأنتدعمبفعاليةالتوسعالسليموالعادللالئتمانفياالقتصادعلىأنهأساس

الهدف،يتعينعلىأنظمةإعدادالتقاريراالئتمانيةأناألسواقاالئتمانيةالفعالةوالتنافسية.ولتحقيقهذا

تكونفعالةوآمنةوداعمةتمامًالألشخاصموضوعالبياناتوحقوقالمستهلكين.

  يتعينعلىأنظمةإعدادالتقاريراالئتمانيةأنتضمبياناتدقيقة1المبد  ال ام رقم:

لبياناتقدتمعلىأساسنظاميوفوريةوكافيةوأنتكونإيجابيةوأنيكونجمعهذها

منجميعالمصادرالمتاحةوذاتالصلة،ويتعينعليهااستبقاءهذهالمعلوماتلفترة

 زمنيةكافية.

  يتعينعلىأنظمةإعدادالتقاريراالئتمانيةأنتكونذاتمعايير:2المبد  ال ام رقم

 صارمةفيمايتعلقباألمنوالموثوقيةوأنتكونفعالة.

  خدمةإعدادالتقاريراالئتمانيةومزوديلمقدميترتيباتالحوكمة:3المبد  ال ام رقم

البياناتيتيعنأنتضمنالمسائلةوالشفافيةوالفعاليةفيإدارةالمخاطرالمرتبطة

 باألعمالوأنتمنحالنفاذالعادللجميعالمستخدمين.

  نيوالتنظيميالشاملإلعدادالتقاريريتعينأنيكوناإلطارالقانو:1المبد  ال ام رقم

االئتمانيةواضحًاومتوقعًاوغيرتمييزي،وأنيكونمناسبًاوداعمًالألشخاصموضوع

البياناتوحقوقالمستهلكين.يتعينأنيشملاإلطارالقانونيوالتنظيميآلياتقضائية

 وخارجنطاقالمحاكملحلالنزاع.

  يلتحويلالبياناتاالئتمانيةخارجالحدودعندمايكونذلكيتعينتسه:5المبد  ال ام رقم

                                                           
11
سة التمويل الدولية وخصوصًا في مجال أنشطة بناء القدرات، حضر مندوبون من البنك كجزء من المساعدة الفنية التي تقدمها مؤس 

المركزي اليمني التدريب الرابع على إعداد التقارير االئتمانية وإدارة المخاطر الذي عقدته مؤسسة التمويل الدولية في ماليزيا في 
والتي نظمتها  7182ليمني بزيارات دراسية إلى المغرب في إبريل . وعالوًة على ذلك، التحق مندوبو البنك المركزي ا7187نوفمبر 

مؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي المغربي، حيث تعلم هؤالء المندوبون من تجربة البنك المركزي المغربي في تأسيس وتشغيل 
 السجل االئتماني وأنظمة المدفوعات.
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 مناسبًا،شريطةاتباعشروطكافية.

 (.7188المصدر: المبادئ العامة إلعداد التقارير االئتمانية، تقرير استشاري، البنك الدولي )مارس 

 

عقدالبنكالمركزياليمنيوفريقالمشروعجلساتتشاوريةمعمندوبينمنالقطاعالمصرفيوالعديدمن -11

اآلخرينوالذينأكدواعلىضرورةتأسيسسجلائتمانيعامجديدوأكدواعلىرغبتهمأصحابالمصلحة

عدادالتقاريرمجموعةعملإلتكوينللمشاركةفيهذهالعملية.وفيإطارهذاالمشروع،سوفيتم

االئتمانية،وسوفتتكونهذهالمجموعةمنممثلينعنالقطاعالمصرفيوقطاعالتمويلمتناهيالصغر

وسوفيترأسهذهالمجموعةالبنكالمركزياليمني،وتهدفهذهالمجموعةإلىالقيامبدورفعالفيجميع

تقدمهامؤسسةالتمويلالدوليةوالبنكالدوليقضاياإعدادالتقاريراالئتمانية.المساعدةالفنيةوالتيس

ضروريةإلنجازنظامالسجلاالئتمانيالعاموضمانتطويرإطارقويإلعدادالتقاريراالئتمانيةفياليمن.

سوفيشملهذامراجعةوتطويراإلطارالقانونيوالتنظيمي،وقواعدوإجراءاتالتشغيلوالوظائف

ئتمانيةفياليمن،وتشملكذلكأنشطةبناءالقدراتوزيادةالوعيفيالبنكالرقابيةإلعدادالتقاريراال

المركزياليمنيوالقطاعالماليفياليمن.يتعينأنتضمناألنشطةفيهذاالمكونااللتزامالتامبالمبادئ

عمأيتحسيناتأوالعامةالمطبقةفيالبنكالدوليإلعدادالتقاريراالئتمانية.اليشتملهذاالنموذجعلىد

تحديثاتللنظاموالتيمنالممكنأنتكونمطلوبةمنقبلبعضالمؤسساتالمالية،وفيهذهالحالة،يتعين

مليون8.1أنتتعاملهذهالمؤسساتمعهذهالقضيةبصورةمباشرة.منالمتوقعأنتبلغتكلفةهذاالمكون

 دوالرأمريكيتقريبًا.

مرا   البيانات وخدمات تكامل األنظمة و ناء القدرات من قبل البن  المر  ي اليمني المكو  الرا  : تأسيس 

 مليو   والر  مريكي(1 213)التكلفة المقدرة 

:يقومهذاالمكونالفرعي والر  مريكي( 0661666: تأسيس مرا   البيانات )التكلفة 1المكو  الفرعي  -41

األساسيوالمركزاالحتياطي،وذلكمنأجلاستضافةالمركز–بتمويلعمليةتأسيسمركزينللبيانات

جميعمكوناتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالمذكورةفيالمكوناتواحدواثنانوثالثة،وكذلك

هيأنظمةمهمةللغايةوتتطلبدرجةعاليةمنالموثوقيةالمطلوبةلهذهاألنظمة.وشبكاتالبيانات

مبهمراكزالبياناتوالمرافقالعامةاألخرىمثلالكهرباءوتكييفالهواءسوفالتشغيلية.المكانالذيستقا

يحددهاويوفرهاالبنكالمركزياليمني.هناكحاجةملحةأيضًالمركزبياناتاحتياطيذوقدرةتشغيلية

يشتملكاملةوبهجميعمكوناتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتوذلكلدعمالمركزالرئيسي.يتعينأن

(موقعلمركزالبيانات3كلمركزمنمراكزالبياناتعلىاألشياءالتالية،علىسبيلالمثالالالحصر:)

(احتياطات8فيمايتعلقبتجهيزالموقعالماديواألرضياتوتكييفالهواءوالداراتالكهربائية،)

(حلولإدارةالنظام5األسالكالداخلية،)(شبكاتالبياناتوشبكات4(النفاذألنظمةالتحكم،)1الكهرباء،)

والتيتشملمراقبةالنظامواحتياطاتاألنظمةوأنظمةإدارةالشبكات.سوفيقومالبنكالمركزياليمني

(.تبلغتكلفةهذاالمكون5(و)4(،وسوفيقومالمشروعبتمويلاألنشطة)1(إلى)3بتمويلاألنشطةمن)

 دوالرأمريكي.711.111يبًالكلموقع،ممايصلبالتكلفةاإلجماليةإلىدوالرتقر111.111الفرعي
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 113: خدمات االستشارات لتكامل األنظمة وإ ارة مشرو  تكنولوجيا الم لومات )التكلفة 2المكو  الفرعي  -43

يقومهذاالمشروعبتجميعمكوناتعديدةلتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتومنمليو   والر  مريكي(1 

ثمسوفيكونبحاجةإلىدعمالمستشارينوالهيئاتوالتيسوفتدعموحدةإدارةالمشروعفيإدارة

مستنداتتجهيزمجاالتالتنفيذلمكوناتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت،وسوفتدعمأيضًافي

التالذينوقعالمناقصات،وتقييمالعطاءاتواالتصالمعمزوديخدماتتكنولوجياالمعلوماتواالتصا

االختيارعليهم.منالمتوقعأنتركزجهةواحدةعلىمجاالتتكنولوجياالمعلومات،وسوفتكونهناك

حاجةإلىعددقليلمنمستشارياألعمالوالتشغيلمنأجلهذا.سوفتكونهذهالجهة،بدعممن

التالتنفيذ.تشتملالمسئولياتالمستشارين،مسئولةعندعموحدةإدارةالمشروعفيالتنسيقجميعمجا

(العملمعوحدةإدارةالمشروععلىالتحديدالدقيقلمدىاألنظمة3األساسيةلهذهالجهةعلىمايلي:)

(8الفرديةوالخطةالعلياللمشروع،ودعموحدةإدارةالمشروعفيإدارةمشروعتكنولوجياالمعلومات،)

يدالفرصلالستفادةمنمكوناتاألنظمةالحاليةوتطويرنظامتحليلمتطلباتاألجهزةوالشبكاتوتحد

(صياغةمستنداتالمناقصاتللعديدمنالمكوناتبالتنسيق1شامللتكنولوجياالمعلوماتوبناءالشبكات،)

المشتركمعوحدةإدارةالمشروعفيتقييمالعطاءاتواختيارمزوديالخدمةمعالحصولعلىالدعممن

(العملمعمزوديالخدمةالذينوقععليهماالختيار،4ضافيينإذاكانذلكضروريًا،)مستشارينإ

(دعموحدةإدارةالمشروعفيإجراءاختباراتقبولالمستخدمين5والتنسيقمعهملتنفيذالنظام،)

ومات(تعزيزقدراتوحدةإدارةالمشروعفيإدارةتكنولوجياالمعل7واختباراتالقبولالتشغيلي،)

وحوكمةتكنولوجياالمعلوماتوإدارةمخاطرتكنولوجياالمعلوماتمنخاللالتدريبالمركزلموظفي

البنكالمركزياليمنياألساسيينطوالفترةالمشروع.سوفيقومهذاالمكونالفرعيأيضًابتمويلأي

يًا.منالمتوقعأنيتماختياردعميتمبعدالتنفيذوتقييمأمانتكنولوجياالمعلوماتوالذيسيكونضرور

شركةلهذاالعمل،وعالوًةعلىذلك،يمكنللبنكالمركزيأيضًاإشراكمنواحدإلىثالثةمستشارين

معينينوالذينيتمتعونبخبراتكبيرةفيتنفيذمثلهذهاألنظمة،ويكونلديهمالمعرفةالعمليةوالتشغيلية

 مليوندوالرأمريكيتقريبًا.3.1وقعأنتبلغتكلفةهذاالمكونالفرعيالمناسبةلألنظمةاألساسية.منالمت

سوفيقومهذا والر  مريكي(1  1661666:  ناء القدرات للبن  المر  ي اليمني )3المكو  الفرعي  -48

المكونبتمويلبناءالقدراتلموظفيالبنكالمركزياليمنيفيبعضالمجاالتالفنيةالمحددةالضرورية

،والتدريبوالشهاداتاالحترافية8رةالمستمرةلألنظمةوالتيلميتمتغطيتهافيالمكونالفرعيرقملإلدا

فيأمانتكنولوجياالمعلومات،وإدارةقواعدالبياناتوإدارةاألنظمة،وشراءوصيانةالعديدمنمختلف

 مستمرلوحدةإدارةالمشروع.أجهزةوبرامجتكنولوجياالمعلومات،والتدريبلدعمالتشغيلالفعالال

 تمويل المشرو -ب

مليوندوالرأمريكي.تم81.ستكونالعمليةالمقترحةتمويلمشروعاستثماريبقيمةتساوي  اة اإلقراض -41

 .3إيجازتكلفةالمشروعوالتمويلفيالجدولرقم

  : تكلفة وتمويل المشروع4الجدول رقم 

مؤسسة التنمية تمويل  تكلفة المشروع مكونات المشروع
 الدولية

 التمويل

%  
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(تنفيذمكون3تموضعتصورلجدولاإلنفاقفيصفحةالبياناتوذلكبناًءعلىاالفتراضاتالتالية:) -44

(تنفيذأنظمةالمدفوعاتومكونإعداد8،)8130بحلولالربعاألخيرمنعامالنظامالمصرفياألساسي

(إعدادمراكزالبيانات،وتوريداألجهزة1،)8130التقاريراالئتمانيةبحلولالربعالثانيمنالعام

للنظامج(جدولالسدادلمكوناتالبرام4واستشارةتكاملاألنظمةجنبًاإلىجنبمعجدولالتنفيذأعاله،)

%35،ومكوناتنظامالمدفوعات،وأنظمةإعدادالتقاريراالئتمانيةسوفيكونبنسبةالمصرفياألساسي

%عنداالنتهاءمنتوزيعالحلولالختبارات81عندقبولالتصميموخطةالمشروع،و%85عندالعقد،و

%عنداالنتهاء35نبنجاح،وآخر%عنداالنتهاءمناختباراتقبولالمستخدمي85قبولالمستخدمين،و

%عند01%عندالتعاقد،و35(يعتمدسدادمكوناتاألجهزةعلى5مناإلدراجالكامللألنظمة،)

(يعتمدجدولسداداستشاريتكاملاألنظمة7)االنتهاءمنكلاألعمالالمطلوبة%عند35التسليم،و

 جدولالتنفيذالمحددأعاله.علىالمجهودالمقدركلربعسنةوذلكبناًءعلى

 األسس التحليلية والدروس المستفا ة المن كسة في ت ميم المشرو  -ت

استندتصميمالمشروععلىالعديدمناألعمالالتحليليةواالستشاريةوالتشخيصيةالشاملة،واعتمدأيضًا -45

التحليليةاألساسيةوالتيتمعلىالدروسالمستفادةمنبعضالمشروعاتاألخرى.تشتملاألعمال

(،العملالمشتركبينالبنكالدوليومؤسسة8113اختيارهاعلى:برنامجتقييمالقطاعالمالياليمني)

التمويلالدوليةلمراجعةالقطاعالمالياليمني،وإصالحالقطاعالمالياليمني:خطةعملمقترحة

ومؤسسةالتمويلالدوليةلتقييمنظامإعدادالتقارير(،العملالمشتركبينصندوقالنقدالعربي8112)

(والذيكانجزءًامنالمبادرةالعربيةإلعدادالتقاريراالئتمانية،العمل8131االئتمانيةالوطنيةفياليمن)

المشتركبينمؤسسةالتمويلالدوليةوصندوقالنقدالعربيإلعدادالتقاريراالئتمانية:التقييمالقطري

(،تقريرالتنميةفيالعالمبعنوانالنزاعات8138(،استراتيجيةالبنيةالتحتيةالماليةفياليمن)8111)

(،وتقريرالتنميةفيالعالمبعنوانالمساواةبين8133والهشاشةوالتنميةوالذيأعدهالبنكالدوليعام)

تفصيليةفيإعدادالتوصياتاألساسية،(.أسهمتهذهالتقاريرالتقييميةال8138الجنسينوالتنميةلعام)

 وحددتأولوياتاإلصالحاتالضروريةوالتيساعدتعلىتحديدالمكوناتاألساسيةللمشروع.

 للبنك المركزي اليمني النظام المصرفيةاألساسي تطوير  -8

 تطوير البنية التحتية لنظام المدفوعات -7

 تأسيس السجل االئتماني العام للبنك المركزي اليمني -2
 تأسيس مراكز البيانات وخدمات تكامل -.

 األنظمة
 تأسيس مراكز البيانات -أ

الخدمات االستشارية لتكامل األنظمة وتكنولوجيا  -ب
 المعلومات

 بناء القدرات للبنك المركزي اليمني -ت
 إدارة المشروع

 إجمالي التكاليف األساسية
 الطوارئ الطبيعية
 طوارئ األسعار

11.4 
3.4 
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2.3 
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 إجمالي تكاليف المشروع
 الفائدة خالل التنفيذ

 رسوم مقدمة
 إجمالي التمويل المطلوب
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المستفادةمنالبنيةالتحتيةالماليةالحديثةوالعملياتوأنشطةمجموعةيعكستصميمالمشروعالدروس -47

اتالمانحة،وكذلكأفضلالممارساتالدوليةفيهذاالبنكالدوليالمستمرةوالمنجزةومشروعاتالجه

المجال.تعكسالعملياتالمقترحةأيضًا،علىوجهالخصوص،الدروسالمستفادةطوالمرحلةاإلعداد

(،8133(مشروعاالستجابةالسريعةللقطاعالماليفيأفغانستان)3للمشروعوالتصميموالتنفيذممايلي:)

(ثالثقروضلسياسة1(،)8112امالماليونظامإدارةالمعلوماتفيفيتنام)(مشروعتحديثالنظ8)

(تقييمالبنكالدوليلبنكالجزائر4،)8131و8112و8117تنميةالقطاعالماليفيمصرفيأعوام

(.هناكدروسأساسيةمستفادةوالتيتموضعهافياالعتبارعندتصميمهذاالمشروع،وهيعلى8112)

 حوالتالي:الن

   ال يجب النظر إلى مشروعات البنية التحتية المالية على  نها مشروعات لتكنولوجيا الم لومات  و عمليات

.تمتحديدمجاالتاألعمالفيهذهالمشروعاتلكيتكونلهاالقدرةعلىتطبيقاألنظمةالتييتمميكنة

ثم،منالمهمالتأكدأنمجاالتاألعمالهذه،.ومنأصحابالمصلحةاستخدامهابفعاليةمنقبلعددمن

والتيتكاملتمعتصميمالمشروعوتمالتعهدبهامنقبلالموارد،موجودةعلىأرضالواقعمنأجل

 المساعدةفيتكاملكٍلمنتكنولوجياالمعلوماتومكوناتاألعمال.

 وعا ًة ما يستغرق وقتًا طوياًل  من الممكن    ي بح  راء  نظمة تكنولوجيا الم لومات  مرًا م قدًا

.يتعينوضعهذااألمرفياالعتبارعندتصميماإلطارالزمنيللمشروع.منالمهمالبدءفيعمليةإلنجازه

الشراءفيأقربوقتممكنواستقطابمصادرعلىدرايةكبيرةبمتطلباتالمناقصاتفيالبنكالدولي

ناقصات.وضعالمشروعهذااألمرفياعتبارهوذلكمنخاللوذلكمنأجلدعمالعميلطوالعمليةالم

 إعدادمستنداتالمناقصات.

  ، وذلكفيكٍلمنالجانباإلداريوالجانبي تبر  ناء قدرات ال ميل عاماًل  ساسيًا في نجاح المشرو

للمشروعالفني.يتعينأنيتمدمجهذااألمرفيتصميمالمشروعوذلكطوالمراحلالتشغيلالمتعددة

 وذلكمنخاللالوسائلالمتعددةوالتيتشملورشالعملوالجوالتالدراسيةوالتدريبفيموقعالعمل.

  1واليمكني د الح ول على  حدث  نظمة لتكنولوجيا الم لومات ج ءًا مهمًا للغاية لتحديث القطا  المالي

داثتغييراتعلىنماذجاألعمال،وبناءأنيؤديهذا،بالضرورة،إلىتحقيقالنتائجالمرغوبةبدونإح

قدراتجديدةوتعزيزالثقةمنأجلتنفيذالعملياتالتيتمتإعادةهندستها.سوفتتطلبهذهالتغييرات

حزمةكبيرةمنالمساعدةالفنيةوالتيتشملالخدماتاالستشاريةمنمجموعةمنمستشاريتكنولوجيا

 مستشارينالتشغيليين.المعلوماتذويالخبراتالكبيرةوال

  1من المهم  يضًا ت  ي  ملكية المشرو ، وتسري  قبول التغييرات المقترحة، وتحسين ف الية نقل الم رفة

الداخليينوالخارجيينمثلاإلداراتذاتالصلةفيأصحابالمصلحةهمللغايةإشراكالعديدمنممنال

 رةالماليةوالبنوكالتجاريةوالمشاركيناآلخرين.العديدمنالهيئاتمثلالبنكالمركزياليمنيووزا

  وذلكالتنسيق الف ال م  الجهات المانحة و ل  من  جل ضما  الت او  في المنهج والمبا ئ التوجيهية

 لتجنبأيتكرارمحتملللجهودمنقبلشركاءالتنمية.

 اتالقائمةبذاتهاوالتيتدعمها،حيثأنالمشروعااللت ام السياسي وملكية المشرو   مرا  مهما  للغاية

 الجهاتالمانحةاليمكنأنُتسرعمنعمليةاإلصالحبدوندعممحليملحوظ.
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وعالوًةعلىذلك،استفادتصميمالمشروعمنالصناديقاالئتمانيةالمتعددةوالتيتشملمبادراتعديدة -40

تيةالمالية،ومعالجةقضاياالرقابةإلصالحوتدعيمالقطاعالماليوالتيأسهمتفيتحسينالبنيةالتح

 والتنظيموأنظمةالمعلوماتوالسجلاالئتمانيونظامالمدفوعات.

 التنسيق م  األنشطة األخر  لشر اء التنمية ومجموعة البن  الدولي-ث

مؤسسةالدوليةاليتممالمشروعالمقترحأنشطةمجموعةالبنكالدوليالمستمرة،والتيتتراوحبينعمليات -42

والخدماتاالستشاريةوالمساعدةالفنيةمنالبنكالدوليوالخدماتاالستشاريةمنمؤسسةالتمويلللتنمية

الدولية،والمبادرةالمقترحةللمدفوعاتالعربيةوالتيسيتمإدارتهامنقبلالبنكالدوليوصندوقالنقد

شاريةلمساعدةالفقراء.تعززهذهاألنشطةالعربيوالعديدمناألنشطةالقائمةاألخرىمنالمجموعةاالست

منبعضهاالبعضوتضمنتحقيقنتائجفعالةعلىأرضالواقع.وهذايشملالمساعدةالفنيةالمقترحة

لتطويراستراتيجيةألنظمةالمدفوعاتالوطنية،وتعزيزاإلطارالقانونيوالتنظيمي،وتأسيسإطارتعاوني

فينظامالمدفوعاتالوطنيوتأسيسإطاررقابيعلىأنظمةأصحابالمصلحةمناسببينجميع

المدفوعاتالوطنية.وعالوًةعلىذلك،سوفيسهمصندوقالنقدالعربيفيمكونالسجلاالئتمانيالعام

منخاللالمبادرةالعربيةإلعدادالتقاريراالئتمانية،وهيبرنامجقائممشتركبينمؤسسةالتمويلالدولية

 لنقدالعربي.سوفيشملهذامبادراتبناءالقدراتفيمجالإعدادالتقاريراالئتمانية.وصندوقا

.سوفتكملهذهالعمليةالمساعدةالفنيةوالخدماتالمساعدة الفنية التكميلية من مجموعة البن  الدولي -41

 االستشاريةوبناءالقدراتوالتيسيتمتوفيرهامنخاللالقنواتالتالية:

  قدراتموظفيالبنكالمركزياليمنيوالتيسيتمتوفيرهامنقبلمبادرةإصالحوتدعيمالقطاعبناء

،واإلشرافالمصرفيعلىأنظمةراتفيمايتعلقباإلشرافالمصرفيالمالي،والتيتركزعلىبناءالقد

التوظيفالفعالالمدفوعاتوالسجلاالئتمانيوعملياتالبنكالمركزي،وذلكمنأجلضماناالستخدامو

لمكوناتالنظامالتييتمنشرها.وفيمجالاإلشرافالمصرفي،سوفتتضمنعمليةبناءالقدراتتعزيز

إعدادتقاريرالبياناتالتنظيميةوعملياتالتحليل،وأيضًاتحديدالعملياتوالتغيراتاإلجرائيةالضرورية

والذيسيتمالنظامالمصرفياألساسيقصوىمنفيالبنكالمركزياليمنيمنأجلتحقيقاالستفادةال

تطبيقه.وفيمجالأنظمةالمدفوعات،فإنالمجاالتالتيتمتتغطيتهاسوفتهدفكذلكإلىتطوير

(تطويرأنظمةالمدفوعاتالوطنية،3المجاالتاألخرىمنأنظمةالمدفوعاتالوطنيةوالتيتهدفإلى:)

ميةمحددةلتعزيزاإلطارالقانونيوالتنظيميألنظمةالمدفوعات(اقتراحإجراءاتقانونيةوتنظي8)

(تطويرإطارتعاوني4(تطويرإطاررقابيللبنكالمركزياليمنيعلىأنظمةالمدفوعات،)1الوطنية،)

منأصحابالمصلحةدفتعزيزالتعاونوالحواربينجميعهفيصورةمجلسالمدفوعاتالوطنيةوذلكب

اتالوطنيةوزيادةالوعيبالمجموعةالجديدةمنمنتجاتالمدفوعاتوالتييمكناستحداثهاأنظمةالمدفوع

باستخدامالبنيةالتحتيةالتيسيتمنشرهاكجزءمنهذاالمشروع.وفيمجالالسجالتاالئتمانية،فإن

فدعمتشغيلالمجاالتالتيتمتتغطيتهاسوفتشتملعلىاإلصالحاتالقانونيةوالتنظيميةوذلكبهد

.تمتقديمالطلبإلىمبادرةإصالحأصحابالمصلحةالسجلاالئتمانيوبناءالقدراتوزيادةالوعيلجميع
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،ومنالمتوقعالبدءفي8131وتدعيمالقطاعالمالي،ومنالمتوقعالوصولإلىقراربحلولنهايةيوليو

 .8135لعمليةبالكاملفييونيوالتنفيذعلىالفوربعدذلك،ومنالمستهدفاالنتهاءمنا

 تركزخدماتاالستشارةالتيتقدمهامؤسسةالتمويلالدوليةعلىمكونالسجلاالئتماني.والمساعدةالفنية

ضروريةللغايةلتكملةالسجلاالئتمانيالعاموضمانتطويرإطارقويإلعدادالتقاريراالئتمانيةفياليمن.

راكمعمؤسسةالتمويلالدوليةوذلكبسببخبراتالمؤسسةالهائلةفيتمإعدادهذاالمكونباالشت

 السجالتاالئتمانيةودرايتهاالكبيرةبالقطاعالماليفياليمن.

 صندوقاالئتمانالكندي.سوفيتمإجراءمكافحةغسيلاألموالومكافحةاإلرهابالماليمنقبلوحدة

نزاهةاألسواقالماليةفيالبنكالدوليوسوفيتمتوفيرالخدمةمنقبلصندوقاالئتمانالكندي.)انظر

 لتفاصيلإضافية(.0ملحق

 ن:  نشطة مؤسسة التمويل الدولية في اليم5إطار 

(التمويلمتناهيالصغر:بنكاألملللتمويل3)أنشطةمؤسسةالتمويلالدوليةالسابقةفياليمنعلىالنحوالتالي:

(8(،تعزيزإطاراإلدارةالماليةفيالبنكوتأسيسعمليةلتطويرالمنتجات،)8133–8131متناهيالصغر)

ارساتإدارةالمخاطرفيالبنكوالتيتشملوحدات(تعزيزمم8133–8131المصرفية:بنكسبأاإلسالمي)

تغطيةالمخاطراالئتمانيةومخاطرالعملياتوالسيولةوالتمويلوالمواردالبشريةوحوكمةالشركات،ونظم

منخاللللتأجير(،تأسيسإطارقانوني8111–8117)التأجير:قانونالتأجير(1المعلوماتاإلدارية،إلخ،)

(إعدادالتقاريرالمالية:4فياليمنواقتراحالتعديالتعلىقانونالضريبة،)للتأجيرقانونجديدصياغةوتشريع

كجزٍءمنالمبادرةالعربيةإلعدادالتقاريرالمالية،أجرتمؤسسةالتمويلالدوليةوصندوقالنقدالعربيتقييمًا

لتفصيلية.وعالوًةعلىذلك،تمتوفيرالتدريب،حيثتمعرضالنتائجوالتوصياتا8111قطريًافياليمنعام

لموظفيالبنكالمركزياليمنيعلىإعدادالتقاريرالماليةوإدارةالمخاطرمنقبلمؤسسةالتمويلالدوليةفي

.8138كوااللمبورعام

مساعدةالفنية:سجلاألصولالمؤجرة،الالتأجير(3تشتملأنشطةمؤسسةالتمويلالدوليةالحاليةعلىمايلي:)

(التمويلمتناهيالصغر:بنكالكريماتاإلسالمي8سجللألصولالمؤجرة،)إنشاءلوزارةالصناعةوالتجارة،

للتمويلمتناهيالصغر.يهدفهذاالمشروعإلىتعزيزقدرةالبنكفيتطويرالمنتجاتوإدارةالمخاطروالحوكمة

والمواردالبشريةونظمالمعلوماتاإلدارية.

 

.تكتملالعمليةالمقترحةبصورةجيدةمعاألنشطةاألخرىلشركاءالتنسيق م   ر اء التنمية اآلخرين -51

التنمية.تمتوضيحأولويةتنميةالقطاعالخاصوتوفيرالوظائففيإطارالمسئوليةالمشتركةالذيتمت

،ممايشيرعلىوجه8138الموافقةعليهفيمؤتمرالمانحينلليمنوالذيعقدفيالرياضفيسبتمبر

ىالتزامالحكومةوالجهاتالمانحةبتعزيزتوفيرالوظائفوتعزيزدورالقطاعالخاصومناخالخصوصإل

األعمال.وعالوًةعلىذلك،وبالتعاونمعاألممالمتحدةواالتحاداألوروبيوالبنكاإلسالميللتنمية،أعد

لتقييمتأثيراألزمةوتحديدتقييمًااقتصاديًاواجتماعيًامشتركًاوذلكمنأج8138البنكالدوليفيعام

إجراءاتالتعافي.كانهذاالتقييماالقتصاديواالجتماعيالمشتركاألساسللمناقشاتفيمؤتمرالمانحين

فيالرياضوفيمابعد.سوفيتمتنسيقهذاالمشروعمعشركاءالتنميةوالذينيلعبوندورًافعااًلفياليمن

األوروبيوصندوقالنقدالعربيووزارةالخزانةاألمريكية.كانالبنكمثلصندوقالنقدالدوليواالتحاد
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ينسقبصورةفعالةللغايةمعمجتمعالمانحينطوالالعامالماضيوذلكمنأجلمنعتكرارالجهود

 وضمانالتآزروالتعاونبينمختلفالجهاتالمانحة.

  صحاب الم لحةالتشاور م   -ج

كانتاإلصالحاتفيالمشروعالمقترحجزءًامناستعداداتالحكومةومشاوراتهافيالبرنامجاالنتقالي -53

لالستقراروالتنميةوالتيقادتهاوزارةالتخطيطوالتعاونالدولي،والذينتجعنهتصميمالخطةاالنتقالية

االستراتيجياتواألولوياتالخاصةواستراتيجياتهاالقطاعيةاألساسيةوأولوياتها،والتياشتملتعلى

وذلكمنأجلالحصولعلىأصحابالمصلحةبالقطاعالمصرفي.تمتشكيللجنةمتخصصةمن

المدخالتوعقدالمناقشاتعلىأولوياتاإلصالحاألساسيةمعالمؤسساتالحكومية،والالعبينفيالسوق

طةوالموافقةعليهامنقبلمجلسالوزراءفيوالمجتمعالمدني.ساعدالمنهجاالستشاريعلىبلورةالخ

،وتمتالمصادقةعليهامنقبلالجهاتالمانحةفيالمؤتمرينالتاليينللجهاتالمانحةواللذان8138يونيو

 عقدافياليمنونيويورك.

فيالقطاعالمصرفيأصحابالمصلحةوطوالمرحلةاإلعدادللمشروع،ناقشالبنكالمركزياليمنيمع -58

الدوليوالقطاعالخاصتصميموتفاصيلالمشروعالمقترح.تمتنظيماالجتماعاألخيرباالشتراكمعالبنك

وحضرهوزراءالتخطيطوالتمويلوالبنوكاإلسالميةوالتقليديةوممثلينعنالقطاع8131فيمارس

ية.نتجعنهذاتأسيسالخاصوكانمنهمعلىسبيلالماثلنادياألعمالاليمنيواتحادالغرفالتجار

والتيستقومبتوجيهالنصحللبنكالمركزي8131فيمارسأصحابالمصلحةاللجنةالفنيةللتشاورمع

اليمنيطوالالمدةالزمنيةللمشروعوذلكمنأجلضمانالملكية.قادالبنكالمركزياليمنيالمشاورات

طلعهمللمشاركةفينظامالمدفوعاتالوطنية.سوفوتاستعدادهمكالتجاريةوالذينأكدواعلىومعالبن

طوالفترةتنفيذالمشروعوذلكمنأجلضمانتسويةأصحابالمصلحةتستمرالمشاوراتمعالعديدمن

انضمامهموملكيتهم.
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 التنفيذ  

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية- 

حمعالسلطاتاليمنيةوخصوصًافيمايتعلقرقتتمتمناقشةالترتيباتالمؤسسيةوالتنفيذيةللمشروعالم -51

أصحاببوحدةإدارةالمشروع،وتشكيلاللجنةاإلشرافيةواللجنةالتنفيذيةواللجنةالفنيةللتشاورمع

،وإعداددليلالتشغيل،والكفاءةوالجاهزيةللتنفيذ.تمتصياغةجميعالترتيباتالتنفيذيةوالموافقةالمصلحة

 عليها.

بتأسيسوحدةإدارةالمشروعبموجب8131مارس7.قامالبنكالمركزياليمنيفيالمشرو  وحدة إ ارة -54

.تماختيارموظفيوحدةإدارةالمشروعبعنايةمنبينأكفأالموظفينفي8131لعام38المرسومرقم

خارجية،البنكالمركزياليمني،ورأسوحدةإدارةالمشروعنائبمحافظالبنكالمركزيللعملياتال

وتتشكلوحدةإدارةالمشروعمنمنسقالمشروعومسئولاإلدارةالماليةومسئولالمشترياتوالمساعد

التنفيذي.تمتمراجعةالشروطالمرجعيةلوحدةإدارةالمشروعوالموافقةعليهامنقبلالبنكوتمتوثيقها

وظفيوحدةإدارةالمشروعوذلكمنأجلفيدليلالتشغيل.يوفرالبنكالدوليالتدريبوبناءالقدراتلم

 ضمانمعرفتهمبإجراءاتوإرشاداتالبنكالدولي.

قاممحافظالبنك.أصحابالمصلحةاللجنة الفنية للتشاور م  اللجنة اإل رافية، واللجنة التنفيذية، و -55

.قاممحافظالبنك8131مارس7في8131لعام33المركزيبتأسيسثالثلجانبموجبالمرسومرقم

وذلكمنأجلتوفيرالتوجيه8131لعام33المركزيبتأسيساللجنةاإلشرافيةبموجبالمرسومرقم

طةالمشروع.وتتشكلهذهاللجنةمناالستراتيجيلوحدةإدارةالمشروع،وضمانااللتزاماالئتمانيألنش

نائبوزيرالماليةونائبوزيرالتخطيطوالتعاونالدوليلبرمجةالمشاريع،واثنينمننوابمحافظالبنك

المركزياليمني،ورئيساإلشرافالمصرفيفيالبنكالمركزياليمني.ويرأسهذهاللجنةنائبمحافظ

لعام33نكالمركزيبتأسيساللجنةالتنفيذيةبموجبالمرسومرقمالبنكالمركزياليمني.قاممحافظالب

وذلكمنأجلتوجيهالنصحومراقبةإطارسياسةتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالمتعلق8131

بالمشروعوالتنفيذالكاملللمشروع.تتشكلهذهاللجنةمننوابمحافظالبنكالمركزيالمسئولينعن

ةواإلشرافالمصرفيوتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتوالمحاسبةوالعملياتالداخليةالعملياتالخارجي

والشئونالماليةواإلدارية.يرأسهذهاللجنةنائبمحافظالبنكالمركزي.قاممحافظالبنكالمركزياليمني

وهيتتشكلمن8131لعام33بموجبالمرسومرقمأصحابالمصلحةبتأسيساللجنةالفنيةللتشاورمع

اآلخرينمثلالبنوكأصحابالمصلحةمستخدميأنظمةالمدفوعاتوأنظمةالسجالتاالئتمانيةوالعديدمن

 ومؤسساتالتمويلمتناهيالصغروالغرفالتجارية.

قامالبنكالمركزياليمنيبإعداددليلالتشغيلوذلكبتوجيهمنالبنكالدولي.اشتملدليل ليل التشغيل1  -57

تشغيلعلىدليلاإلدارةالماليةوحدداألدواروالمسئولياتالمرتبطةبتنفيذالمشروع،والترتيباتال

المؤسسيةوالتنفيذية،واإلدارةالماليةوالضمانات،وكذلكإجراءاتالمشترياتوعملياتالصرف.قامالبنك

 .8131إبريل30المركزياليمنيبالمصادقةعلىدليلالتشغيلفي
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أظهرالتقييمالمبدئيللجهةالمنفذة،وهيالبنكالمركزياليمني،التزامالجهةبتعزيزالجهة المنفذة1 تقييم  -50

.بدأواالستعدادالفنيالكاملالبنيةالتحتيةالماليةالمؤسسية،والفهمالواضحوالمعرفةالجليةبقضاياالقطاع،

ًامايتعلقبمتطلباتاألنظمة،وكذلكاألعمالالبنكالمركزياليمنيبالفعلفياألعمالاألوليةوخصوص

المرتبطةبالمواصفاتالفنيةلنظامالمدفوعات.وعالوًةعلىذلك،بدأالبنكالدوليومؤسسةالتمويلالدولية

عمليةتدريبموظفيالبنكالمركزياليمنيوخصوصًاعلىالقضاياالمرتبطةبالبنيةالتحتيةالمالية

 المؤسسية.

 الرصد والتقييم نتائج -ب

تمإعدادإطارقويللرصدوالتقييموذلكمنأجلتتبعالمدخالتوالمخرجاتوالنتائجبطريقةنظامية -52

(.سوفيتمرصدنتائج3وآنية،وتمتالموافقةعليهذااإلطارمعالبنكالمركزياليمني،)انظرالملحق

بنكالمركزياليمني،والذييمتلكقدراتومخرجاتالمشروعمنخاللتقاريردوريةيقومبإعدادهاال

كبيرةفيالرصدبالنظرإلىدورهكبنكمركزي،وذلكباإلضافةإلىخبراتهفيالتعاملمعمشروعات

 المانحينالسابقة.تستلزممراجعةمنتصفالمدةللمشروعتحديثالتقييمالمؤسسيللبنكالمركزياليمني.

 االستدامة-ت

ةالمشروعوذلكمنخاللااللتزامالقويللحكومةاليمنيةبتعزيزسالمةالقطاعسوفيتمتسهيلاستدام -51

المالي.تمتأسيسشراكةقويةبينالبنكالدوليوالسلطاتاليمنيةخاللالسنواتالماضيةمنخاللبرنامج

األساسية.لدىعملمتكامل،مماانعكسعلىحوارسياسةفعالوأعمالتحليليةوالمساعدةالفنيةوالعمليات

فريقالبنكالدوليحوارسياسةقويومهنيمعالبنكالمركزياليمني،وكذلكمعوزارةالتخطيط

 والتعاونالدولي،ووزارةالماليةحيثاتضحمنخاللهذاالحوارااللتزامبإصالحالقطاعالمالي.

 ت ميم مراعاة المنظور الجنساني-ث

تعميممراعاةالمنظورالجنساني.وسوفيتمتحقيقهذابرمباشرة،سوفيستلزمهذاالمشروع،بصورةغي -71

األمربصورةأساسيةمنخاللتأسيسسجلائتمانيوالذيمنشأنهأنيساعدفيمعالجةالمجالالجنساني

ةللوصولإلىضعيفقدرةفيالتضمينالمالي.سوفتكونالمرأة،والتيمنالمحتملأنيكونلديها

الضمانات،القدرةعلىتاريخائتمانيجيد،ومنثمبناءسمعتهاالضمانيةممايمنحهافرصًالملكياتأوا

أفضلللحصولعلىالتمويل.إذاوضعنافياالعتبارأنالمرأةتشكلنسبةكبيرةمنعمالءالتمويل

انيالعام،وعدممتناهيالصغر،فمنالمهمأننتأكدمندمجقطاعالتمويلمتناهيالصغرفيالسجلاالئتم

وجودضرورةللحداألدنىمنالمتطلبات،مماسيوفرفرصًاافضلللمرأةلكيتندمجفيالقطاعالمالي

 (.7الرسميفياليمن)إطار
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 تحسين الح ول على التمويل من  جل تمويل الفرص للمر ة في اليمن -0إطار 

مشاركةالمرأةفياألنشطةاالقتصاديةفياليمنمنخفضةللغايةوذلكمقارنًةمعالمعدلالمنخفضأصاًللهذهالمشاركة

فيمنطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا.تكافحالنساءالالتييملكنبعضاألنشطةالتجاريةفياليمنللحصولعلى

لعاليةمنالضماناتوالتيتشتملعلىالضماناتالعقاريةوالضماناترأسالماللمشروعاتهموذلكبسببالمتطلباتا

%منقيمةالقرض(.ووفقمذكرةالسياسةالجنسانيةفياليمن411الشخصية)منالممكنأنتصلالنسبةإلى

تيمتلكها%فقطمنالشركا7.5"المساواةبينالجنسينفياليمن:منالتطلعاتإلىالفرص"فإننسبةوالمعنونةباسم

%فقط.وعلىالرغممنذلك،تبلغنسبةالنساء5نساء،وتصلنسبةالنساءالعامالتبدوامكاملفيالشركاتإلى

%،األمرالذييعدتدخاًلاستراتيجيًاللنساء،وخصوصًاإذا20الحاصالتعلىتمويلمتناهيالصغرفياليمنأكثرمن

وقلةالتفضيالتللعملمنالمنزل.ماوضعنافياالعتبارالبيئةالصعبة

النفاذلألسواق،وخصوصًااألسواقالقدرةعلىتعزيزالمشاركةالفعالةللمرأةفيأنشطةريادةالمشروعاتومنحهم

ناقتصاديًا.أظهرتاألدلةيادةأعدادأعضاءالمجتمعالناشطيالمالية،يعتبرأمرًاضروريًا،حيثأنهيؤديإلىز

أنالتمكيناالقتصاديللمرأةسوفيحققفوائدلألسرةبالكامل،ويحسنمنمستوىمعيشةأطفالهذهاألسر.التجريبية

عاداًلللحصولعلىالتمويلسوفيؤديفيالنهايةإلىرخاءمجااًلتعزيزفرصريادةاألعمالللمرأةومنحها

اقتصاديعلىالمدىالطويل.

المرأة هي قلة المعلومات االئتمانية التي تكشف الجدارة االئتمانية للمقترض. ومن ثم،  أحد التحديات األساسية التي تواجه

فإن تأسيس نظام فعال إلعداد التقارير االئتمانية في اليمن من خالل السجل االئتماني العام من شأنه أن يعزز مجال 

لجديد سوف يعمل على دمج قطاع التمويل التضمين المالي للمرأة. وعلى وجه الخصوص، فإن السجل االئتماني العام ا

متناهي الصغر في اليمن والذي تشكل المرأة معظم عميالت هذا القطاع. من المعروف أن إعداد التقارير المالية يعزز 

من الشفافية والموضوعية في عملية منح االئتمان. وهو يساعد على بناء تاريخ ائتماني إيجابي، ويقلل المديونية 

شجع المؤسسات المالية على تقليل شروط الضمانات. سوف يسمح هذا للمرأة باالستفادة من الفرص الواعدة المفرطة، وي

 والتي سيتم توفيرها من خالل التكامل مع إطار إعداد التقارير االئتمانية في اليمن.

 

 

 ت نيفات الم اطر - 

  اطر: جدول مل ص ت نيفات الم2جدول 

 جوهرية مخاطر أصحاب المصلحة
  مخاطر وكالة التنفيذ

 ةمعتدل القدرة
 ةمعتدل الحوكمة

  مخاطر المشروع
 منخفضة التصميم

 ةمنخفض المخاطراالجتماعيةوالبيئية
 ةمعتدل البرنامجوالجهةالمانحة
 عالية متابعةالتنفيذواالستدامة

 عالية مخاطر اإلعداد
 عالية مخاطر التنفيذ 
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 تفسير الت نيف ال ام للم اطر -ب

بالنظرإلىاألوضاعالسياسيةواألمنيةفياليمن،يكتنفهذهالعمليةمخاطركبيرةفيدولةتؤثرعليها -73

الصراعات.تفرضالهشاشةالسياسيةواألمنيةوالحوكمةوالبيئةمخاطركبيرةسواًءأثناءالتجهيزأو

أيضًاوهيتتطلبتدابيرلتخفيفالتنفيذ.المخاطرالمحتملةعلىالمشروعاإلشرافيللبنكالدوليعالية

اآلثار.هناكأيضًامخاطرترتبطبتغييرالوزراءوكذلكرؤساءالمؤسساتالحكومية.وعالوًةعلىذلك،

فإناستدامةونجاحسياسةإصالحالقطاعالماليتتوقفعلىبيئةمستقرةومتوقعةلالقتصادالكلي،والتي

هاوذلكفيضوءهشاشةالفترةاالنتقالية.وعلىجانبآخر،منالمحتملأنتواجهصعوباتأكثرلدعم

فمنالممكنأنيدركالمجتمعالمدنيأنالدعموالمساعدةللقطاعالمالياليعداتدخاًلأساسيافيالوقت

الراهن.ويتعينتخفيفآثارهذهالمسألةمنخاللالمشاوراتالمكثفةوزيادةالوعيبفوائدالمشروعفي

حصولعلىالتمويلمتناهيالصغروالخدماتالمصرفيةعلىتقليلالفقروتحسينالجودةواللذانتحسينال

يعتبرانمطلبانأساسيانللمجتمعالمدني.وفيهذاالسياق،حددفريقالمشروععددًامنالمخاطر

 (.4يلية)ملحقاألساسيةوتدابيرتخفيفآثارهاوالتيتمذكرهابالتفصيلفيإطارتقييمالمخاطرالتشغ

وعلىالرغممنندرةمايمكنالقيامبهلتخفيفآثارالمخاطرالسياسيةوالقطرية،ممايستلزمتغييراتفي -78

الحكومة،إالأنالخبراتالسابقةأظهرتأنهاليزالفياإلمكانتحقيقاإلصالحاتالجوهريةمنخالل

وهذاينطبقعلىالبنكالمركزياليمني)الشريكاألساسيوالجهة–التكنوقراطفيوسطالفتراتاالنتقالية

المنفذةللعملية(.وفيحينأنالتطوراتالسياسيةالحاليةأدتإلىتعيينمجلسوزراءجديد،وتغييراتفي

هامعظمالمؤسساتالحكومية،إالأنهلميتمتغييرإدارةالبنكالمركزياليمني،والتيالزالتتثبتالتزام

.ومنثم،يمكنتخفيفآثارالمخاطرمنخاللاستقرار8133باإلصالحاتواألداءحتىبعدأزمة

 الخبراتالفنيةفيالبنكالمركزياليمنيواستمرارالتزامهابالبرامجمعالمؤسساتالماليةالدولية.

هاتالمانحةمنأجلوفيمايتعلقبمخاطرأصحابالمصلحة،سوفيقومالبنكأيضًابالتنسيقمعالج -71

ضماناالنسجاموالتكاملمعالبرامجاألخرىللجهاتالمانحة.قامالبنكالمركزياليمنيأيضًابتشكيل

اللجنةالفنيةللتشاورمعأصحابالمصلحةوالتيمنشأنهاأنتؤكدعلىمشاركةأصحابالمصلحةفي

شروعأثناءالتنفيذأنشطةمكثفةلمعلوماتالقطاعالخاصوفيالقطاعالمصرفي.سوفيشملانتشارالم

منخاللعقدجلساتمعمنظماتالمجتمعالمدنيوأصحابذلكيكونسوفالمشروعوالترويجله،و

المصلحةفيالقطاعالماليوذلكمنأجلتوضيحأهميةالمشروعللنمووالتطوراالقتصاديفيالدولة،

يرتقييممكافحةغسيلاألموالومكافحةاإلرهابالماليوالذيباإلضافةإلىدورالمشروعفيمعالجةتأث

.وفيمايتعلقبمخاطرالحوكمة،سوفتقومإدارةالبنكالمركزياليمنيبإعدادتقارير8138صدرعام

ربعسنويةورفعهاإلىمجلسإدارةالبنكحيثتوضحفيهاآخرتطوراتسيرالمشروع.سوفيتمأيضًا

اراتكبيرةفيتكنولوجياالمعلوماتوسوفيجلسمعمجلسإدارةالبنكالمركزيتعيينمديرذومه

اليمني.سوفتساعدهذهالتدابيرفيالتخفيفمنآثارالمخاطرالمتوقعة.
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 مل ص التقييم

 التحليالت االقت ا ية والفنية - 

تنفيذاألنظمةالمقترحةوالتيتهدفإلىتطويرالبنيةالتحتيةالمؤسسيةبموجبهذهالعمليةيساهمسوف -74

كفاءةالنظامالمالي.سوفتساعدالعمليةالمقترحةاليمنعلىالمضيُقدمًافيمجالتعزيزالبيئةفيتعزيز

لقطاعالخاصفيتوفيرالخدماتالداعمةللوساطةالمالية،وتعبئةالمواردوإدارةالمخاطروزيادةدورا

المالية.منالمهمللغايةللمؤسساتالماليةأنتدققبصورةكبيرةفيجميعالمعامالتالماليةوكذلك

التحويالتالمحولةإلىالبلدأوالمحولةمنهامثلالحواالتالماليةأوالتحويالتاألخرى.أدىإلحاحهذه

حويالتتتملتمويلاإلرهابفياليمن،وذلكعلىضوءالتطوراتالقضيةإلىزيادةاالهتمامبأنالت

السياسيةوالقضايااألمنيةعلىأرضالواقع.وعالوًةعلىذلك،فإنانضماماليمنإلىمنظمةالتجارة

العالميةسوفيضفيمزيدًامنالضغطعلىالحكومةمنأجلدعموتطويرالقطاعالماليبصورةأكبر.

لفرقةالعملالمعنيةضًاموضعاهتمامكبيرألناليمنقدُوضعفيالقائمةالسوداءوهذهالقضيةأي

.وهذهكلهاعواملضغطعلىالبنكالمركزياليمنيالتخاذإجراءاتلتعزيزالبنيةباإلجراءاتالمالية

ةسواًءمنالبنكالتحتيةالماليةوأنظمةالمدفوعاتوآلياتالمراقبة.جميعالتقاريراالقتصاديةأوالمالي

الدوليأوصندوقالنقدالدوليتؤكدعلىحاجةاليمنللشروعفياالستثمارفيالبنيةالتحتيةالمالية.

 الفني التحليل -ب

منخاللالبنكمليوندوالرأمريكيويتمتوجيهها81تأتيالعمليةالمقترحةفيشكلمنحةيبلغمقدارها -75

سلسلةمنأنشطةالمساعدةالفنيةوسوفتستمرتلكالمساعدةطوالالفترةجرياآلنالمركزياليمني.ت

الزمنيةللمشروع،لكيتتزامنوتكملالمشروع.يتمتوفيرالمساعدةالفنيةمنخاللمؤسسةالتمويلالدولية

والبنكالدولي)ويتمتمويلهامنخاللمبادرةإصالحوتدعيمالقطاعالمالي(،فيحينأنالخدمات

االستشاريةيتمتقديمهامنقبلصندوقالنقدالعربي،والصندوقاالئتمانيالكنديووزارةالخزانة

 األمريكية.

 اإل ارة المالية وترتيبات عمليات ال رف -ت

اإلدارةالمالية.تمإجراءتقييملترتيباتاإلدارةالماليةللمشروعالمقترحوذلكمنأجلتقييمقدراتالبنك -77

ليمني،والمساعدةفيتحديدالترتيباتالضروريةلإلدارةالماليةوعملياتالصرف.قامالبنكالمركزيا

المركزياليمنيبتعيينموظفينمؤهلينذويقدراتجيدة،وقامبشراءوتركيبنظاممحاسبةآلي

كزياليمنيللمشروعوالذيلديهالقدرةعلىتسجيلمعامالتالمشروعوإعدادتقريربها.قامالبنكالمر

أيضًابإعداددليلالتشغيل،والذيتمتالموافقةعليه،وهويشملترتيباتاإلدارةالماليةوعملياتالصرف.

سوقيقومالبنكالمركزياليمني،منخاللوحدةإدارةالمشروع،بإدارةجميعمجاالتاإلدارةالمالية

لاستخدامنظامالمحاسبةاآلليوباالعتمادعلىللمشروع)مثلتسجيلالمحاسباتوإعدادتقريربهامنخال

دليلمقبوللإلجراءاتوإدارةعمليةعملياتالصرف(.سوفتكونوحدةإدارةالمشروعمسئولةعن
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التخطيطوإعدادالميزانيةوالمراقبةالشاملةلجميعأنشطةالمشروع،وإعدادتقاريربذلكوإحالتهاإلى

رةالماليةوالذيتمتعيينهفيوحدةإدارةالمشروعمؤهلبخبراتعاليةأصحابالمصلحة.أخصائياإلدا

فيالضوابطالداخليةوالمحاسبةوالتدقيقالمالي،وقامالبنكالمركزياليمنيبتوفيرتدريبلهعلىاإلدارة

ياتالماليةوقضاياعملياتالصرفوذلكمنأجلأنيألفبصورةكبيرةإجراءاتاإلدارةالماليةوعمل

الصرف.تمإعداددليلاإلدارةالماليةوتمإرفاقهفيدليلالتشغيلوالذيتمتالمصادقةعليهمنقبلالبنك

 .8131إبريل30المركزياليمنيفي

إدارةالمشروعاألسسالنقديةفيالمحاسبةوذلكمنأجلتسجيلالمعامالتالماليةسوفتتبعوحدة -70

المحاسبةاآللي.سوفتتمالمحافظةعلىالسجالتالمحاسبيةداخلالبنكللمشروعوذلكباستخدامنظام

المركزياليمنيوذلكباستخدامنظامالمحاسبة،والذيسيقومأيضًابإعدادالتقاريرالماليةالمرحلية

وعلحساباتالمشروع.سوفيقومالبنكالمركزياليمنيبرفعالتقاريرالماليةالمرحليةربعالسنويةللمشر

والتيلميتمتدقيقهاإلىالبنكالدوليفيمدةالتتجاوزخمسةوأربعينيومًامننهايةكلفصلتقويمي

بالصيغةالتيتماالتفاقعليهاوالمحددةفيدليلالتشغيل.وعالوًةعلىذلك،يقومالبنكالمركزياليمني

لمدققةالخاصةبالبنكالمركزياليمنيإلىالبنكبرفعالبياناتالماليةالمدققةللمشروعوالبياناتالماليةا

الدوليوذلكعلىأساسسنوي.يتعينرفعهذهالتقاريرإلىالبنكالدوليخاللستةأشهرمننهايةالعام

البياناتالماليةالمدققةللبنكالمركزياليمنيللعاميناألخيرينبمراجعةفريقالبنكالدوليقامالميالدي.

ذهالتقاريرلمُتدققبشكلمؤهل،كماالحظعددًامنالمالحظاتعلىالضوابطالداخليةوالتيوالحظأنه

بدأالبنكالمركزياليمنيفيمعالجتها،ومنالمتوقعتخفيفآثارالمخاطرالباقيةمنخاللالمشروع

 المقترح.

نسبةلألصولالتييتمتمويلهاعلىوحدةإدارةالمشروعاالحتفاظبسجلمقبوللألصولالثابتةوذلكبال -72

تنمية.يتمإجراءالمطابقةبينسجالتاألصولواالستخدام/الموقعالفعليلهذهللالدوليةمؤسسةالمنقبل

األصولبصورةسنوية،وتشملهذهالمطابقةالفحصالفوري،ويتعينبناًءعلىهذاإصدارتقريرسنوي

صادرالتمويل.ويجبأنيخضعهذاالتقريرللتحققمنقبلمدققوالذييوفراألصولمنبينالعديدمنم

حساباتخارجي.لدىالبنكالمركزياليمنيإدارةمراجعةداخليةوالتيستقومبالمراجعةالالحقةعندتنفيذ

 المشروع.

التأكدمنأناعتماداتالمشروعمتوفرةعندتنفيذ منأجل.عمليات ال رف والتدفقات النقدية  -71

شروع،سوفيقومالبنكالمركزياليمنيبفتحوتشغيلواإلبقاءعلىحسابمخصصبالدوالرالم

األموالالمودعةفيالحسابالمخصصوعملياتالصرفالخارجةواألمريكيفيالبنكالمركزياليمني.

غنسبتهمنهسوفتتمطبقًاإلرشاداتعملياتالصرففيالبنكالدولي.يتعيناستخدامتخصيصمعتمدتبل

%منقيمةالمنحةعلىأنهسقفللحسابالمخصص.سيتمتحديدالمبلغالذيسيدفعمقدمًابموجب31حتى

الطلباألولبناًءعلىاحتياجاتالمشروعاألولية.يطالبالبنكالمركزياليمنيبباقيالدفعةالمقدمةعندما

لحسابالمخصصبصورةشهريةبناًءعلىيصلالمشروعإلىمرحلةمتقدمةفيالتنفيذ.يتعينتجديدا

طلباتالسحبالمدعومةبوثائقمناسبة،أوعنداستخدامنصفالدفعةالمقدمةالمحولةعلىالحساب

المخصص،أيمنهمايأتيأواًل.يتعينتدقيقالحسابالمخصصسنويًامنخللمدققينحسابيينخارجيين
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المراجعةالماليةالشاملةللمشروع.يتعينتقديمأسماءالموقعينيكونونمقبولينلدىالبنكالدوليكجزٍءمن

 المفوضينوعينةمنتوقيعاتهمإلىالبنكالدوليوذلكقبلاستالمأولطلبللسحب.

يجباستخدامعملياتالصرفالمعتمدةعلىالمعامالتبموجبهذاالمشروع.وبناًءعلىذلك،يجب -01

المنحةمنخاللاستخدامطلباتالسحبسواًءكانتللمدفوعاتتقديمطلباتالمدفوعاتمنحساب

المباشرةأوالتكاليفأوالتجديداتفيالحسابالمخصص،أوإصدارالتزاماتخاصة.يجبانتشمل

جميعطلباتالسحبوثائقداعمةمناسبةوالتيتشتملعلىبيانالنفقاتللتكاليفأوردعملياتالصرف

 علىالحسابالمخصص.

دوالرأمريكيللنفقاتالمستحقةالتييتمالقيامبهافيأو511.111سيتمالسماحبتمويلبأثررجعيحتى -03

هاؤ،وحتىتاريختوقيعاتفاقيةالتمويل.سوفيتمالسدادفحسبللموادالتيتمشرا8131إبريل3بعد

جعيقيمةالنظامالمحاسبيلوحدةبموجبإجراءاتالشراءالسارية.منالمتوقعأنيسددالتمويلبأثرر

النظام،الجهةالقائمةعلىتكاملإدارةالمشروعوتجهيزاتالمكاتبواألثاثوالدفعةالمقدمةاألوليةمن

 دوالرأمريكي.511.111ومنالمتوقعأنتبلغالتكلفةاإلجماليةلهذهالبنوك

 والت اقداتالمشتريات -ث

بشأنالمشتريات:الدوليللمبادئالتوجيهيةللبنكفيإطارالمشروعوفقًاوالتعاقداتسيتمتنفيذالمشتريات -08

،والمبادئالتوجيهيةالختيارلسلعواألشغالوالخدماتغيراالستشاريةا"المبادئالتوجيهية:شراء

.تمإجراءتقييمللمشترياتعلىالبنكالمركزياليمنيخالل8133وتوظيفالمستشارين:بتاريخيناير

(ال3.تشتملالمخاطراألساسيةالتيتمتحديدهاعلى:)8131مارس31–1همةقبلالتقييمفيالفترةم

عقودإبرام(صعوبة8يمتلكالبنكالمركزياليمنيالخبراتالكافيةفيإجراءاتمشترياتالبنكالدولي،)

لمشترياتذاتالمرحلتينفيأنظمةتكنولوجياالمعلوماتوالتيهيبحاجةإلىمهاراتمتخصصةفيا

(التأخيرمنجراءالنقصالشاملفي1العطاءات،وإدارةعقودتكنولوجياالمعلومانبنظامتسليمالمفتاح،)

الهيئةالعلياللرقابةعلىالقدراتفيالدولةوالهيئاتالرقابيةمثلاللجنةالعلياللمناقصاتوالمزايداتو

نيفتقييمالمخاطرعاليًا،وتمتمناقشةتدابيرالتخفيفمنالمخاطريعدتصو.المناقصاتوالمزايدات

والتياشتملتعلىإعداددليلللمشترياتوتوفيرالتدريبمنقبلموظفيالبنكالدولي.تمإرفاقتوصيات

 .1التقييمفيالملحقرقم

لمعلومات،فلقدانضمفريقمنإذاوضعنافياالعتبارأنالمشروعيستلزمتسليمأنظمةمتقدمةلتكنولوجياا -01

والرقابةالمصرفيةإلىفريقالبنكالدوليخاللمرحلةالتقييموقامواالنظامالمصرفياألساسيالخبراءفي

الخبراءدعمًافنيًاكبيرًاوقدمبمراجعةالمتطلباتالفنيةوالوظائفاألساسيةألنظمةتكنولوجياالمعلومات.

يوعملواعنقربمعهممنأجلتعديلمستنداتالمناقصاتالمتوفرةمندوللفريقالبنكالمركزياليمن

أخرىوالتيقامتبشراءأنظمةمشابهةلكييتمتجهيزهذهالمستنداتوالموافقةعليهامنقبلالبنكالدولي

وذلكقبلبدءالمفاوضات.وعالوًةعلىذلك،سيتمتوظيفشركةاستشاراتمنقبلالبنكالمركزياليمني

لدعموحدةإدارةالمشروعفيتقييمالعطاءاتوتنفيذالعقود،وسوفتوفرهذهالشركةدعمًاشاماًلإلدارة

 (.1المشروع)انظرالملحق
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 الضمانات االجتماعية والبيئية ) املة الضمانات الوقائية( -ج

.سوفيساعدالمشروعالمقترحيقعالمشروعالمقترحضمنالفئةج،والتأثيراتاالجتماعيةإيجابيةإجمااًل -04

علىتعزيزالقدراتالمؤسسيةللنظامالماليفياليمن،وسوفيسهمفيتوفيرفرصعمل.وإذاوضعنافي

%فحسبمنالسكان8.5اعتبارناأنغالبيةالناسالتزالتستخدمالنقدحاليًاكوسيلةللسداد،وأنحوالي

أنيستغرقالناسبعضالوقتللتكيفمعنظامالمدفوعاتالذيلديهمحساببنكيفيالدولة،فمنالممكن

سيستحدثهالمشروعوذلكبسبببعضالعواملاالجتماعيةمثلالثقافةوتغييرسلوكياتالناس.اقترح

البعضأنهذهالقضاياالزالتبحاجةإلىتقييماتإضافيةوأنهناكحاجةإلجراءالمزيدمنالمشاورات

 جتمعالمدنيوالمنظماتغيرالحكوميةخاللفترةتنفيذالمشروع.معالعامةوالم

تركزأنشطةالمشروعغالبًاعلىبناءالقدرات،ومنثم،الُيتصورأنيكونللمشروعأيتأثيراتبيئية -05

كبيرة.وكماذكرناسابقًا،منالمتوقعأنيقومالمشروعبشراءمعداتلتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت

)مثلالعتادومكوناتالشبكات(.وعلىالرغممنذلك،الُيتصورأنالمشروعسوفينتجعنهنفايات

إلكترونية،حيثأنهلنيقومباستبدالالمعداتالسابقة،ولكنهسوفيشتريهذهالمعداتللمرةاألولى.من

موضحفيالمكونالرابع،المتوقعأيضًاأنتكونأعمالاإلنشاءاتبسيطة،علىسبيلالمثالوكماهو

سوفيتمتهيئةمركزللبيانات)ممايعنيأنهلنيتمبناؤهمنجديد(لكييستضيفمكوناتتكنولوجيا

المعلوماتواالتصاالت.ونتيجةلذلك،فإنالمشروعالمقترحلنيقومبتنشيطأيسياساتللضمانات

هذهالمجاالت،وإذاماحدثنشوءألينفاياتالوقائيةفيالبنكالدولي.سوفيراقبالمشروععنَكثب

إلكترونيةأوكانتهناكحاجةألعمالإنشائيةأكثرمعتطويرالمشروع،فسوفيقومالبنكالدوليبتقييم

 الحاجةإلىإجراءتقييماتبيئيةإضافيةو/أوتعديلفئةالمشروع.
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 الهدفالتنمويللمشروعهوتطويربنيةتحتيةمؤسسيةماليةوالتيتدعمشفافيةأكبروفعاليةأكثرللمعامالتالماليةفيالنظامالمالي: الهدف التنموي للمشرو 

مؤ رات النتائج على مستو  الهدف التنموي 

 للمشرو 

C
o

re
 

وحدة 

 القياس
 خط األساس

 للمستهدفالقيم الترا مية  

 م در البيانات/ المنهجية التكرارية

الجهة المسئولة 

عن جم  

 الم لومات
السنة 

 األولى

السنة 

 الثانية

السنة 

 الثالثة
 السنة الرا  ة

السنة 

 ال امسة

السنة 

 السا سة

لوحاتالبياناتالتييتممشاركتهامعمجلسعدد

إدارةالبنكالمركزياليمنيوالتيتشملتصنيفات

رأسالمالواألصولواإلدارةواإليراداتوالسيولة

 ومؤشراتسوقوالمالواالحتياطيوأنشطةالخزانة

 
 العدد

0 0 0 0 

سنوي 10 5 3

البنك المركزي  البنك المركزي اليمني 

 اليمني

قيمةمعامالتنظامالتسويةاإلجماليالفوريفي

  شكلنسبةمنالناتجالمحلياإلجمالي
 0 0 0 0 العدد

 نصفسنوي 85 35 10
مسحأنظمةالمدفوعاتالدولية

الذيأجراهالبنكالدولي
 البنكالدولي

عدداالستفساراتالتيتماستالمهامنالسجل

  االئتمانيالعامالجديد
 0 0 0 0 العدد

100,000 150,000 200,000 

البنك المركزي  البنك المركزي اليمني  سنوي

 اليمني

نسبةالنساءالمقترضاتفيالسجلاالئتمانيالعام

النسبة  الجديد

المئوية

0 0 0 0 
10 15 20 

البنك المركزي  البنك المركزي اليمني  سنوي

 اليمني
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 النتائج الوسيطة

 نتيجةوسيطة

 في البن  المر  ي اليمنيالنظام الم رفي األساسي  المكو  األول: تطوير 

 

س
سا
أل
ا

 

وحدة 

 القياس
 خط األساس

 

القيم الترا مية 

 للمستهدف
 التكرارية

م در البيانات/ 

السنة  المنهجية

 األولى

السنة 

 الثانية

 السنة

 الثالثة

السنة 

 الرا  ة

السنة 

 ال امسة
 السنة السا سة

عددالبنوكالتيتبلغالبياناتإلكترونيًا

وتقومبتغذيةمستودعالبيانات

 )اإلشرافالمصرفي(

 
 سنوي 10 5 3 0 0 0 0 العدد

 البنك المركزي اليمني  البنك المركزي اليمني 

نسبةاألصولالبنكية*التييغطيها

نظاممستودعالبيانات)اإلشراف

 المصرفي(

النسبة 

 المئوية
 سنوي 75 40 25 0 0 0 0

 البنك المركزي اليمني  البنك المركزي اليمني 

المكو  الثاني: تطوير البنية التحتية لنظام المدفوعات

اإلصدارالجديدألذونالخزانةوسندات

الخزانةوسنداتالصكوكمنخالل

النظاماإللكترونيوتسجيلملكية

 األوراقالماليةفيشكلحسابي

 

 سنوي 45 45 8 0 0 0 0 العدد

 البنك المركزي اليمني  البنك المركزي اليمني 

تنفيذالمكوناتاألساسيةللبنيةالتحتية

ألنظمةالمدفوعات،ونظامالتسوية

اإلجماليالفوري،وبيتالمقاصةاآللي

 واإليداعاتالمركزيةلألوراقالمالية

 
 نعم/ال

 نعم نعم نعم ال ال ال ال

 سنوي

 البنك المركزي اليمني  البنك المركزي اليمني 

 المكو  الثالث: تأسيس السجل االئتماني ال ام للبن  المر  ي اليمني

 تأسيسالسجلاالئتمانيالعامالجديد
 

 نعم/ال
 البنك المركزي اليمني  البنك المركزي اليمني  سنوي نعم نعم نعم ال ال ال ال

عددالمؤسساتالماليةالمشاركةفي

 السجلاالئتمانيالعامالجديد

 
 25 20 18 0 0 0 0 العدد

 البنك المركزي اليمني  البنك المركزي اليمني  سنوي

 المكو  الرا  : تأسيس مرا   البيانات وخدمات تكامل األنظمة و ناء القدرات في البن  المر  ي اليمني

تأسيسمركزالبيانات
 العدد 

0 0 0 1 2 2 2 
 البنك المركزي اليمني  البنك المركزي اليمني  سنوي

عدد موظفي البنك المركزي اليمني 

 والذين تم تدريبهم على تشغيل النظام
 

 العدد

0 10 25 45 55 60 65 

 البنك المركزي اليمني  البنك المركزي اليمني  سنوي
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 *إجمالي األصول وفق الميزانية العمومية للبنك
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 للبن  المر  ي اليمني النظام الم رفي األساسيالمكو  األول: تطوير  -  

سوفيقومهذاالمكونبتطويراألنظمةواإلجراءاتالكليةفيالبنكالمركزياليمنيوذلكمنأجل -3

تحديثالبنكالمركزيفيمايتعلقبالتعاملمعوظائفهاألساسية،وخصوصًافيمجاالتاإلشراف

يركزعليهاالمصرفيواإلحصاءاتوعملياتالخزانةوإدارةاالحتياطياألجنبي،وكذلكالعملياتالتي

البنكداخليًاوالتيتشملاإلدارةالماليةوالمحاسبيةوإدارةالمواردالبشريةومسيراتالرواتب.هذا

المكونالمتعلقبتطويرالنظاماألساسيللبنكالمركزيوالذييشملمستودعالبياناتسوفيساعدعلى

ةالشاملةوالمباشرةلألنشطةالرئيسيةللبنكإجراءالتحليالتالقائمةعلىالبيانات،وسوفيسمحبالمعالج

المركزي،والربطبيناألفرعالمختلفةللبنكالمركزياليمني.سوفيسمحهذاالمكونأيضًاللبنك

المركزياليمنيبتوفيرخدماتإضافيةللقطاعالمصرفي،وفيالوقتذاتهتحسينإشرافهالمصرفي)مع

 نالثالث(.وجودروابطسيتمتأسيسهامعالمكو

مليون33.4وباالعتمادعلىالمقارناتالدولية،فإنالتكلفةالمقدرةلهذاالمكونسوفتكونحوالي -8

دوالرأمريكي.سوفُيكملهذاالمكونالمساعدةالفنيةوالتيمنالمقترحتقديمهامنخاللمبادرة

 إصالحوتدعيمالقطاعالمالي.

مليو   311ية لنظام المدفوعات )التكلفة المكو  الثاني: تطوير البنية التحت - ب

  والر(

سوفيقومهذاالمكونبتنفيذالبنيةالتحتيةلنظامالمدفوعاتاألساسيةفيصورةنظامواحدمتكامل.يتم -1

تنفيذهذاالنظامفيموقعمركزيواحدوسوفيتمربطمركزاستمراريةاألعمالوكلالمشاركين

يشتملهذاالمكونعلىبرامجالتطبيقاتواألجهزة.سيتمتغطيةمكوناتالمؤهلينمعهذاالنظام.سوف

(علىأنها3الشبكاتالمطلوبةوتكاملاألنظمةمعالمكوناتاألخرى)وعلىوجهالخصوصالمكونرقم

.يسمىهذاالنظام"نظامالتحويالتاآللي"وهويدمجوظائفكلمننظام4جزءمنالمكونرقم

اليالفوريمعنظامالمقاصةاآللي،ونظاماإليداعالمركزيلألوراقالماليةفيشكلالتسويةاإلجم

معامالتالمدفوعاتذاتعنموذجمنفصل.يعملنظامالتسويةاإلجماليالفوريعلىأنهنظاملتسويةجمي

نالمؤسساتالقيمةالكبيرةوذاتاألهميةالنظامية.يساعدنظامبيتالمقاصةاآلليالبنوكوالعديدم

المؤهلةاألخرىعلىتقديمالمدفوعاتاالئتمانية،ومدفوعاتالفواتيرومدفوعاتالضرائب.وسوفيدعم

أيضًاعمليةميكنةمعالجةالشيكات.سوفيساعدنظاماإليداعالمركزيلألوراقالماليةعلىالتسجيل

الية،سوفيساعدعلىسهولةعملياتاإللكترونيلملكيةاألوراقالمالية،ومعتطورسوقاألوراقالم

تحويالتاألوراقالماليةالناشئةعنمعامالتاألسواقالموازية.منشأنتسجيلملكيةاألوراقالمالية

فيشكلإلكترونيأنيمكناالستخدامالفعاللهذهاألوراقالماليةفيشكلضماناتلدعمالسيولةفينظام

 تفاقياتإعادةالشراءوالعديدمنعملياتالسوقالمفتوحاألخرى.التسويةاإلجماليالفوريودعما
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استعدادهمعقدالبنكالمركزياليمنيوفريقالمشروعمشاوراتمكثفةمعالبنوكالتجاريةوالذينأبدوا -4

مليوندوالر1.4وتطلعهمللمشاركةفينظامالمدفوعاتالوطني.منالمقدرأنتبلغتكلفةهذاالمكون

كي.لنيقومهذاالمشروعبتمويلتكلفةتغييراألنظمةفيالبنوكالتجاريةوالمشاركيناآلخرينإذأمري

سيتمهذاالتمويلمنقبلالبنوكالتجاريةوالمشاركيناآلخرينعلىحسابهمالخاص.سيتمتمويلالتكاليف

خاصةبالبنكالمركزياليمني.التشغيليةالمستمرةمنخاللتحصيلالرسوممنالمشاركينواالعتماداتال

سوفيتمتطويراإلطارالقانونيوالتنظيميالشاملوترتيباتالحوكمةوقواعدوإجراءاتالتشغيلكجزٍء

منالمساعدةالفنيةالمقترحةألنظمةالمدفوعات،والتيمنالمقترحأنيتمتوفيرهامنقبلمبادرةإصالح

 وتدعيمالقطاعالمالي.

 مليو   والر  مريكي 212السجل االئتماني ال ام في البن  المر  ي اليمني )التكلفة  إنشاء: المكو  الثالث - ت

يهدفهذاالمكونإلىتأسيسسجلائتمانيعامفعالوموثوقيستضيفهويشغلهالبنكالمركزياليمني. -5

السجلاالئتمانيالعامويهدفأيضًاإلىتطويربيئةفعالةإلعدادالتقاريراالئتمانيةفياليمن.سوفيشمل

الجديدمعلوماتائتمانيةمنالمؤسساتالماليةالمشمولةبرقابةالبنكالمركزي،ومنالمحتملأنيشمل

كذلكمعلوماتائتمانيةمنبعضالمؤسساتالمختارةغيرالمشمولةبرقابةالبنكالمركزي.ويشملنظام

ونيوتنظيميراسخ،يتعينعلىالكياناتالمشاركةأنتأسيسالسجلاالئتمانيالجديد،وبموجبإطارقان

تسهمبالبياناتاالئتمانيةبشكلكاملودقيقومتجانسسواًءمناألفرادأوالشركات،وسوفيتطلبهذا

العملعنقربمعالبنكالمركزياليمني.منالمتوقعأنيقومالسجلاالئتمانيالعامبتوفيرالمعلومات

شأنهامساعدةالبنكالمركزياليمنيعلىأداءدورهاإلشرافيعلىالقطاعالضروريةوالتيمن

المصرفي،وسوفيوفرهذاالسجلأيضًاالتقاريراالئتمانيةالشاملةوالتيتشملالبياناتالضرورية

ذجللمؤسساتالماليةوالتييتعيناستخدامهاقبلمنحاالئتمانللعمالءالمحتملين.سوفيستلزمهذاالنمو

التعاقدمعمزودخدمةذوسمعةدوليةفيمجالإعدادالتقاريراالئتمانية،وسوفيقوممزودالخدمةهذا

بتوفيرالحلولالبرمجيةللسجلاالئتمانيالعاممعالوظائفاألساسيةالضروريةوالمواصفاتالفنية

الوةعلىذلك،يتعينعلىمزودواألمنية،وكذلكاألجهزةالمطلوبةلتشغيلالسجلاالئتمانيالعام.وع

الخدمةأنيقومبتدريبموظفيالبنكالمركزياليمنيعلىتشغيلالنظامالجديدبفعالية،وسوفيعمل

أيضًامعالمؤسساتالماليةمنأجلأنتقومهذهالمؤسساتبتقديممعلوماتهااالئتمانيةبشكلدقيقوكامل،

استخدامالنظامالجديد.ومنأجلضمانمنهجشمولي،سوفوفيالوقتذاتهتكونلديهاالقدرةعلى

يتعاملهذاالمكونأيضًامعبعضالمجاالتاألخرىمثلتعزيزاإلطارالقانونيوالتنظيميإلعداد

التقاريراالئتمانية،وتحسينالحوكمةوالرقابة،إضافًةإلىزيادةالوعي،وبناءالقدراتللمستفيدينذوي

 الصلة.

لبنكالمركزياليمنيوفريقالمشروعجلساتتشاوريةمعمندوبينمنالقطاعالمصرفيوالعديدعقدا -7

سجلائتمانيعامجديدوأكدواعلىإنشاءاآلخرينوالذينأكدواعلىضرورةأصحابالمصلحةمن

تطلعهمللمشاركةفيهذهالعملية.وفيإطارهذاالمشروع،سوفيتمتأسيسمجموعةعملإلعداد

التقاريراالئتمانية،وسوفتتكونهذهالمجموعةمنممثلينعنالقطاعالمصرفيوقطاعالتمويلمتناهي

الصغروسوفيترأسهذهالمجموعةالبنكالمركزياليمني،وتهدفهذهالمجموعةإلىالقيامبدورفعال

امؤسسةالتمويلالدوليةوالبنكفيجميعقضاياإعدادالتقاريراالئتمانية.المساعدةالفنيةوالتيستقدمه
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الدوليضروريةإلنجازنظامالسجلاالئتمانيالعاموضمانتطويرإطارقويإلعدادالتقاريراالئتمانية

فياليمن.سوفيشملهذامراجعةوتطويراإلطارالقانونيوالتنظيمي،وقواعدوإجراءاتالتشغيل

نيةفياليمن،وتشملكذلكأنشطةبناءالقدراتوزيادةالوعيوالوظائفالرقابيةإلعدادالتقاريراالئتما

فيالبنكالمركزياليمنيوالقطاعالماليفياليمن.يتعينأنتضمناألنشطةفيهذاالمكونااللتزامالتام

بالمبادئالعامةالمطبقةفيالبنكالدوليإلعدادالتقاريراالئتمانية.اليشتملهذاالنموذجعلىدعمأي

تحسيناتأوتحديثاتللنظاموالتيمنالممكنأنتكونمطلوبةمنقبلبعضالمؤسساتالمالية،وفيهذه

الحالة،يتعينأنتتعاملهذهالمؤسساتمعهذهالقضيةبصورةمباشرة.منالمتوقعأنتبلغتكلفةهذا

 مليوندوالرأمريكيتقريبًا.8.1المكون

البيانات وخدمات تكامل األنظمة و ناء القدرات من قبل البن  المر  ي تأسيس مرا   المكو  الرا  : -ث

 مليو   والر  مريكي(1 213اليمني )التكلفة المقدرة 

:يقومهذاالمكون والر  مريكي( 0661666: تأسيس مرا   البيانات )التكلفة األولالمكو  الفرعي  -0

المركزاألساسيوالمركزاالحتياطي،وذلكمنأجل–الفرعيبتمويلعمليةتأسيسمركزينللبيانات

استضافةجميعمكوناتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالمذكورةفيالمكوناتواحدواثنانوثالثة،

وكذلكشبكاتالبياناتالمطلوبةلهذهاألنظمة.األنظمةالمنتشرةهيأنظمةمهمةللغايةوتتطلبدرجة

غيلية.المكانالذيستقامبهمراكزالبياناتوالمرافقالعامةاألخرىمثلالكهرباءعاليةمنالموثوقيةالتش

وتكييفالهواءسوفيحددهاويوفرهاالبنكالمركزياليمني.هناكحاجةملحةأيضًالمركزبيانات

لمركزاحتياطيذوقدرةتشغيليةكاملةوبهجميعمكوناتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتوذلكلدعما

الرئيسي.يتعينأنيشتملكلمركزمنمراكزالبياناتعلىاألشياءالتالية،علىسبيلالمثالالالحصر:

(موقعلمركزالبياناتفيمايتعلقبتجهيزالموقعالماديواألرضياتوتكييفالهواءوالدارات3)

شبكاتالبياناتوشبكاتاألسالك(4ألنظمةالتحكم،)الوصول(1(احتياطاتالكهرباء،)8الكهربائية،)

(حلولإدارةالنظاموالتيتشملمراقبةالنظامواحتياطاتاألنظمةوأنظمةإدارةالشبكات.5الداخلية،)

(،وسوفيقومالمشروعبتمويل1(إلى)3سوفيقومالبنكالمركزياليمنيبتمويلاألنشطةمن)

دوالرتقريبًالكلموقع،ممايصلبالتكلفة111.111لفرعي(.تبلغتكلفةهذاالمكونا5(و)4األنشطة)

 دوالرأمريكي.711.111اإلجماليةإلى

المكو  الفرعي الثاني: خدمات االستشارات لتكامل األنظمة وإ ارة مشرو  تكنولوجيا الم لومات  -2

وجياالمعلوماتيقومهذاالمشروعبتجميعمكوناتعديدةلتكنولمليو   والر  مريكي(1  113)التكلفة 

واالتصاالتومنثمسوفيكونبحاجةإلىدعمالمستشارينوالهيئاتوالتيسوفتدعموحدةإدارة

المشروعفيإدارةمجاالتالتنفيذلمكوناتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت،وسوفتدعمأيضًافي

تتكنولوجياالمعلوماتخدمامقدميمستنداتالمناقصات،وتقييمالعطاءاتواالتصالمعتجهيز

واالتصاالتالذينوقعاالختيارعليهم.منالمتوقعأنتركزجهةواحدةعلىمجاالتتكنولوجيا

المعلومات،وسوفتكونهناكحاجةإلىعددقليلمنمستشارياألعمالوالتشغيلمنأجلهذا.سوف

ةالمشروعفيتنسيقجميعمجاالتتكونهذهالجهة،بدعممنالمستشارين،مسئولةعندعموحدةإدار

(العملمعوحدةإدارةالمشروعفي3التنفيذ.تشتملالمسئولياتاألساسيةلهذهالجهةعلىمايلي:)

التحديدالدقيقلمدىاألنظمةالفرديةوالخطةالعلياللمشروع،ودعموحدةإدارةالمشروعفيإدارة
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لباتاألجهزةوالشبكاتوتحديدالفرصلالستفادةمن(تحليلمتط8مشروعتكنولوجياالمعلومات،)

(صياغةمستندات1مكوناتاألنظمةالحاليةوتطويرنظامشامللتكنولوجياالمعلوماتوبناءالشبكات،)

المناقصاتللعديدمنالمكوناتبالتنسيقالمشتركمعوحدةإدارةالمشروعفيتقييمالعطاءاتواختيار

(دعموحدة4ولعلىالدعممنمستشارينإضافيينإذاكانذلكضروريًا،)مزوديالخدمةمعالحص

إدارةالمشروعفيتقييمالعطاءاتواختيارمزوديالخدمةمعالحصولعلىالدعممنمستشارين

تيوقععليهااالختيار،والتنسيقالخدمةالجهاتتقديم(العملمع5إضافيينإذاكانذلكضروريًا،)

(دعموحدةإدارةالمشروعفيإجراءاختباراتقبولالمستخدمينواختبارات7ذالنظام،)لتنفيمعها

(تعزيزقدراتوحدةإدارةالمشروعفيإدارةتكنولوجياالمعلوماتوحوكمة0القبولالتشغيلي،)

كتكنولوجياالمعلوماتوإدارةمخاطرتكنولوجياالمعلوماتمنخاللالتدريبالمركزلموظفيالبن

المركزياليمنياألساسيينطوالفترةالمشروع.سوفيقومهذاالمكونالفرعيأيضًابتمويلأيدعم

يتمبعدالتنفيذوتقييمأمانتكنولوجياالمعلوماتوالذيسيكونضروريًا.منالمتوقعأنيتماختيارشركة

احدإلىثالثةمستشارينمعينينلهذاالعمل،وعالوًةعلىذلك،يمكنللبنكالمركزيأيضًاإشراكمنو

والذينيتمتعونبخبراتكبيرةفيتنفيذمثلهذهاألنظمة،ويكونلديهمالمعرفةالعمليةوالتشغيليةالمناسبة

 مليوندوالرأمريكيتقريبًا.3.1لألنظمةاألساسية.منالمتوقعأنتبلغتكلفةهذاالمكونالفرعي

سوفيقومهذا والر  مريكي(1  1661666للبن  المر  ي اليمني ):  ناء القدرات 3المكو  الفرعي  -1

المكونبتمويلبناءالقدراتلموظفيالبنكالمركزياليمنيفيبعضالمجاالتالفنيةالمحددة

،والتدريب8والضروريةلإلدارةالمستمرةلألنظمةوالتيلميتمتغطيتهافيالمكونالفرعيرقم

أمانتكنولوجياالمعلومات،وإدارةقواعدالبياناتوإدارةاألنظمة،وشراءوالشهاداتاالحترافيةفي

الالمستمروصيانةالعديدمنمختلفأجهزةوبرامجتكنولوجياالمعلومات،والتدريبلدعمالتشغيلالفع

 لوحدةإدارةالمشروع.
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تمتمناقشةالترتيباتالمؤسسيةوالتنفيذيةللمشروعالمتقرحمعالسلطاتاليمنيةوخصوصًافيمايتعلق -3

أصحاببوحدةإدارةالمشروع،وتشكيلاللجنةاإلشرافيةواللجنةالتنفيذيةواللجنةالفنيةللتشاورمع

غةجميعالترتيباتالتنفيذيةللتنفيذ.تمتصياواالستعداد،وإعداددليلالتشغيل،والكفاءةالمصلحة

 والموافقةعليها.

.8131مارس7في8131لعام33قاممحافظالبنكالمركزيبتشكيلثالثلجانبموجبالمرسومرقم -8

وذلكمنأجل8131لعام33قاممحافظالبنكالمركزيبتأسيساللجنةاإلشرافيةبموجبالمرسومرقم

إدارةالمشروع،وضمانااللتزاماالئتمانيألنشطةالمشروع.وتتشكلتوفيرالتوجيهاالستراتيجيلوحدة

هذهاللجنةمننائبوزيرالماليةونائبوزيرالتخطيطوالتعاونالدوليلبرمجةالمشاريع،واثنينمن

نوابمحافظالبنكالمركزياليمني،ورئيساإلشرافالمصرفيفيالبنكالمركزياليمني.ويرأسهذه

ئبمحافظالبنكالمركزياليمني.قاممحافظالبنكالمركزيبتأسيساللجنةالتنفيذيةبموجباللجنةنا

وذلكمنأجلتوجيهالنصحومراقبةإطارسياسةتكنولوجياالمعلومات8131لعام33المرسومرقم

البنكواالتصاالتالمتعلقبالمشروعوالتنفيذالكاملللمشروع.تتشكلهذهاللجنةمننوابمحافظ

المركزيالمسئولينعنالعملياتالخارجيةواإلشرافالمصرفيوتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت

والمحاسبةوالعملياتالداخليةوالشئونالماليةواإلدارية.يرأسهذهاللجنةنائبمحافظالبنكالمركزي.

بموجبالمرسومأصحابالمصلحةقاممحافظالبنكالمركزياليمنيبتأسيساللجنةالفنيةللتشاورمع

وهيتتشكلمنمستخدميأنظمةالمدفوعاتوأنظمةالسجالتاالئتمانيةوالعديدمن8131لعام33رقم

 اآلخرينمثلالبنوكومؤسساتالتمويلمتناهيالصغروالغرفالتجارية.أصحابالمصلحة

ني،التزامالجهةبتعزيزالبنيةالتحتيةالماليةأظهرالتقييمالمبدئيللجهةالمنفذة،وهيالبنكالمركزياليم -1

المؤسسية،والفهمالواضحوالمعرفةالجليةبقضاياالقطاع،والجاهزيةالفنيةالكاملة.أوضحالبنك

المركزياليمنيأنهبدأبالفعلفياألعمالاألوليةوخصوصًامايتعلقبمتطلباتاألنظمة،وكذلكاألعمال

للنظامالمصرفياألساسيالفنيةلنظامالمدفوعات،وأكدالبنكمرارًاعلىحاجتهالمرتبطةبالمواصفات

وذلكمنأجلدعمتطويراإلشرافالمصرفيوالبنيةالتحتيةالمالية،وذلكفيمناقشاتهمعمؤسسة

 التمويلالدوليةوالعديدمنالمنظماتالدوليةاألخرى.

 الترتيبات المقترحة للمشتريات -  

سيتمتنفيذالمشروعمنقبلوحدةإدارةالمشروعوالتيتأسستفيالبنكالمركزياليمنيوتماختيار  -4

موظفيوحدةإدارةالمشروعبعنايةمنبينأكفأالموظفينفيالبنكالمركزياليمني،وتتشكلوحدةإدارة

شتريات.تماختيارموظفيالمشروعمنمديروحدةإدارةالمشروعومسئولاإلدارةالماليةومسئولالم

وحدةإدارةالمشروعمنموظفيالبنكالمركزياليمنيوفقاتفاقيةالشروطالمرجعيةمعالبنكالدولي.

بشأنالمشتريات:الدوليللمبادئالتوجيهيةللبنكالمشروعوفقًاهذاسيتمتنفيذالمشترياتفيإطار

،والمبادئالتوجيهيةالختياردماتغيراالستشاريةلسلعواألشغالوالخا"المبادئالتوجيهية:شراء
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المشترياتعلىالبنكالتعاقداتو.تمإجراءتقييملقدرات8133وتوظيفالمستشارين:بتاريخيناير

.يتمتعالبنكالمركزياليمني8131مارس31–1المركزياليمنيخاللمهمةقبلالتقييمفيالفترة

هالشخصية،ويتبعالبنكممارساتالمشترياتالحكوميةالحالية،وقانونباستقالليةفيإدارةموارد

ولوائحهالتنفيذية،والتيتتسقتمامًامعالممارساتالدوليةمعوجوداختالفات8110المشترياتلعام

بسيطة.وعلىالرغممنذلك،تتقدمالحكومةاليمنيةبخطىحثيثةتجاهإصالحممارساتالمشتريات،وهذا

جديد،وتأسيسهيئاتلمكافحةالفسادوالرقابةعلىالمشترياتمثلاللجنةالعلياSBDشملتطويري

والهيئةالوطنيةالعليالمكافحةالهيئةالعلياللرقابةعلىالمناقصاتوالمزايداتللمناقصاتوالمزايداتو

للمناقصاتوالمزايداتبدعممنالفساد.عمليةاإلصالحجارية،وتمتعيينمستشارمنقبلاللجنةالعليا

لتنميةوذلكمنأجلإعدادآليةللشكاوىالدوليةلمؤسسةالالبنكالدوليوبموجبالمنحةالمقدمةمن

واقتراحتعديالتعلىقانونالمشترياتولوائحهالتنفيذيةوذلكلكييكونهذاالقانونمتسقًاتمامًامع

(اليمتلكالبنكالمركزي3لتيتمتحديدهاعلىالنحوالتالي:)الممارساتالدولية.المخاطراألساسيةا

(صعوبةعقودأنظمةتكنولوجيا8اليمنيالخبراتالكافيةفيإجراءاتمشترياتالبنكالدولي،)

المعلوماتوالتيهيبحاجةإلىمهاراتمتخصصةفيالمشترياتذاتالمرحلتينفيالعطاءات،وإدارة

(مخاطرالتأخيرمنجراءالنقصالشاملفيالقدرات1لوماتبنظامتسليمالمفتاح،)عقودتكنولوجياالمع

الهيئةالعلياللرقابةعلىالمناقصاتفيالدولةوالهيئاتالرقابيةمثلاللجنةالعلياللمناقصاتوالمزايداتو

تخفيفمنالمخاطر.وعلىهذا،يعدتصنيفتقييمالمخاطرعاليًا،وتمتمناقشةتدابيرالوالمزايدات

والتياشتملتعلىإعداددليلللمشترياتوتوفيرالتدريبمنقبلموظفيالبنكالدولي.ومنأجلتخفيف

آثارالمخاطرالمذكورةأعاله،وضمانجاهزيةالمشروعللتنفيذ،فإنتقييمالقدراتأوصىبقائمة

 اإلجراءاتالتاليةوالتييتعينأنيتمتنفيذهاعلىالفور:

:قامالبنكالمركزياليمنيبتعيينمنسقلوحدةت يين منسق لوحدة إ ارة المشرو  وإخ ائي مشتريات -أ

 إدارةالمشروعوإخصائيمشترياتوالذينيتمتعونبخلفيةممتازةفيتكنولوجياالمعلومات.

شغالانضممنسقوحدةإدارةالمشروعوإخصائيالمشترياتإلىمشروعاألالتدريب على ر س ال مل:  -ب

العامةوذلكلتلقيتدريبعلىرأسالعملعليإجراءاتالمشترياتفيالبنكالدولي،وسوفيستمر

تلقيهمذلكالتدريبكلماكانذلكضروريًا.وعالوًةعلىذلك،قدمالبنكالدوليلموظفيوحدةإدارة

تمرفيتقديمذلكالدعمكلماكانالمشروعالدعمالالزمأثناءمهمةماقبلالتقييمومهمةالتقييم،وسوفيس

 ذلكضروريًا.

عقدمديرالمشترياتاإلقليميفيللمشتريات:   ناء القدرات في إجراءات تقديم ال طاءات  ات المرحلتين -ت

منطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقياورشةعملعلىمداريومكاملوذلكبشأنعمليةتقديمالعطاءات

.حضرورشةالعملهذهجميعموظفيالبنكالمركزياليمني8131ارسم0للمشترياتفيصنعاءفي

الذينسيكونلهمدورفيعمليةالمشتريات،وكانمنهماللجنةالفنية.عقبورشةالعملهذه،تمعقد

 مناقشاتعلىمداريومينحيثقدمفريقالبنكالدوليلموظفيالبنكالمركزياليمنيالدعمالمباشر.

قامالبنكالمركزياليمنيبإعداددليلالتشغيلللمشروعبدعممباشرمنفريقالبنكيات: ليل المشتر -ث

الدولي.يحتويدليلالتشغيلعلىقسمالمشترياتوالذيتمتمناقشتهوالموافقةعليهمنقبلالبنك

العطاءاتالدولي.تمشرحجميعطرقومستوياتتأميناألعمالوالسلعوالخدماتاالستشارية،وتقديم
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الدوليةالتنافسية،وتقديمالعطاءاتالمحليةالتنافسية،واالختيارالمبنيعلىالجودةوالتكلفةفيقسم

 اعهالكلطريقة.تبالمشترياتواشتملهذاعلىالخطواتالتييجبا

لدعمبدأالبنكالمركزياليمنيفيعمليةتوظيفشركةاستشاريةوالتيستوفراالدعم الفني ال ارجي: -ج

الفنيالشاملإلىوحدةإدارةالمشروع،ويشملهذاالدعممراجعةنهائيةللمواصفاتالفنيةومستندات

العطاءات.تمتصياغةالشروطالمرجعيةوتوضيحهامنقبلالبنكالدولي.سيتمتعيينالشركة

وقيعالعقدمعالشركةاالستشاريةقبلأنيصبحالمشروعساريالمفعول.سيقومالبنكالمركزياليمنيبت

التيوقعاالختيارعليهابمجرداالنتهاءمنعمليةاالختياروالحصولعلىعدماالعتراضالضروري

 منالبنكالدولي.

تمتقديمالدعمالالزملموظفيوحدةإدارةالمشروعمنقبلفريقالبنكالدوليوذلكفيمام اطر التأخير: -ح

كاملالنظام،ومستنداتالمناقصاتلنظامتالشركةاالستشارية،ويتعلقبإعدادطلبالعروضلتوظيف

للنظامالمصرفياألساسيالمدفوعاتومكوناتالسجلاالئتماني.تمتمراجعةمستنداتالمناقصات

وسوفتتمصياغتهالنهائيةبناًءعلىتقييمالنظامالحالي.تمإصدارالتعبيرعنالمصالحللخدمات

.وعالوًةعلى8131مارس82األنظمةودعمإدارةمشروعتكنولوجياالمعلوماتفياالستشاريةلتكامل

الهيئةالعلياللرقابةعلىالمناقصاتوالمزايداتذلك،سيتابعالبنكالمركزياليمنيمعوزارةالتخطيطو

بدعم8131مارس7بشأنتنفيذخطةالعملالتينتجتعنمناقشاتالمائدةالمستديرةوالتيعقدتفي

منالمديراإلقليميللمشترياتفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيافيالبنكالدولي.اقترحتخطة

العملزيادةالحدودالحاليةللمراجعاتالسابقةللجنةالعلياللمناقصاتوالمزايداتفيمايتعلقبجميعأعمال

مليوندوالرأمريكي3.8مانحةبدءًامنوحدةإدارةالمشروعوالتييتمتمويلهامنقبلالجهاتال

مليوندوالرأمريكي31مليوندوالرأمريكيللخدماتاالستشارية،وحتى1.1لألشغالوالسلع،و

مليوندوالرأمريكيللخدماتاالستشارية.وقعوزير3مليوندوالرأمريكيللبضائع،و5لألشغال،و

والذيالهيئةالعلياللرقابةعلىالمناقصاتوالمزايداترئيسالتخطيطبالفعلطلبًارسميًاموجهًاإلى

سيقومبصياغةمرسوملكييتمإصدارهمنخاللمجلسالوزراء.منشأنهذااألمرأنُيسرعمنعملية

تنفيذالعقودبشكلأسرعمنالسقفالحالي،ويقللكذلكمنعددالعقودالخاضعةللمراجعةالسابقةمنقبل

 علياللمناقصاتوالمزايدات.اللجنةال

للنظام(3أنشطةالمشترياتاألساسيةالتيسيتمتنفيذهابموجبهذاالمشروععلىالنحوالتالي:) -5

مليوندوالرأمريكي،ويشملالبرامجواألجهزة33.5والذيتبلغتكلفتهالمقدرةالمصرفياألساسي

مليوندوالرأمريكيلكٍلمنالبرامج1.4مقدرة(نظامالمدفوعاتوالذيتبلغتكلفتهال8والتنفيذ،)

مليوندوالرأمريكيلكٍلمنالبرامج1(السجلاالئتمانيوالذيتبلغتكلفتهالمقدرة1واألجهزةوالتنفيذ،)

مليوندوالر81واألجهزةوالتنفيذ.وبناًءعلىهذا،تصلالتكلفةاإلجماليةلجميعأنشطةالمشترياتإلى

متمويلجميعتكاليفالتشغيلالمستمرةلهذهاألنظمةمنقبلالبنكالمركزياليمني،وسوفأمريكي.سيت

 تكونجزءًامنتكاليفالمشروع.

:سيقومالبنكالمركزياليمنيباستخدامشركةاستشاراتوخبراءمشغلينإضافيينال دمات االستشارية -7

طويرالمناقصاتوتقييمالعطاءاتوتنفيذالعقود،وذلكمنأجلدعموحدةإدارةالمشروعفيتمناألفراد

وسيقدمونأيضًادعمًافياإلدارةالكليةللمشروع،وتوجيهاتبشأنالسياساتومتطلباتالتشغيل.تبلغ
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مليوندوالرأمريكي.سوفتستمرشركةاالستشاراتفيتقدمالدعم3.1التكلفةاألوليةالمقدرةلهذاالعقد

ياتلوحدةإدارةالمشروعأثناءتنفيذجميعمكوناتالمشروعوطوالمدةالمشروع.بدأالفنيودعمالمشتر

البنكالمركزياليمنيبالفعلفيعمليةالتوظيف.سيتمتعيينشركةاالستشاراتبناًءعلىاالختيارالمبني

اللمقارنةالسيرعلىالجودةوالتكلفة.سيتمتوظيفالمستشاريناألفراد،كلماكانذلكضروريًا،منخ

الذاتيةلثالثمستشارينأفرادعلىاألقل.تمإعدادمسودةالشروطالمرجعيةوطلبالعروضمنقبل

 البنكالمركزياليمني،وسيتمإحالتهمإلىالبنكالدوليمعالقائمةالمختصرة.

دناه(والتيتشتملقامالبنكالمركزياليمنيبإعدادمسودةخطةالمشتريات)مدرجةأ:خطة المشتريات -0

علىجميعاألنشطةالتيستبدأقبلإجراءمفاوضاتالعقدوسوفتستمرطوالمدةالمشروع.سيتم

اإلشارةإلىوسائلالمشترياتوحدودالمراجعةالسابقةفيخطةالمشتريات.يتعينأنيقومالبنكالدولي

 بالموافقةعلىخطةالمشترياتقبلالبدءفيالمفاوضات.

  



47 

 

خطة المشتريات
12

 

 أواًل: عام

،مشروعتطويرالبنيةالتحتيةالمالية،رقممعلوماتالمشروع.جمهوريةاليمن.البنكالمركزياليمني -3

االئتمان/القرض..،الجهةالمنفذةللمشروع:البنكالمركزياليمني.يمكنلفريقالمشروعأنيقرر

 فذهاجهاتمنفذةأخرى.تحديدأقساممختلفةلكييعكسالمشاريعالتيتن

 .8131يونيو31تاريخموافقةالبنكعلىخطةالمشتريات: -8

 .8131مارس82تاريخمذكرةالمشترياتالعامة: -1

 .8132–8134الفترةالتيتغطيهاخطةالمشترياتهذه: -4

 واألشغال والخدمات غير االستشارية السلعثانيًا: 

منقبلالبنكالدوليكماالمسبقة:شروطالمشترياتوالتيتخضعللمراجعةالمسبقةحدو  المراج ة  -3

للمبادئالتوجيهيةللمشتريات)سيتمتحديدحدودطرقالمشتريات3هوموضحفيالملحقرقم

المطبقة)والتيالتقتصرعلىالقائمةالموضحةأدناه(منقبلإخصائيالمشتريات/وموظفي

 بناًءعلىتقييمقدراتالجهةالمنفذة.(المشترياتالمعتمدين

 الت ليقات ) الدوالر األمريكي(المسبقةحدو  المراج ة  طريقة الشراء

تقديمالعطاءاتالدوليةالتنافسيةوتقديمالعطاءاتالدولية3

المحدودة)السلع(

511.111أقلمن

بغضالنظرعنقيمتهالعقداألولتقديمالعطاءاتالمحليةالتنافسية)السلع(8

5.111.111أقلمنتقديمالعطاءاتالدوليةالتنافسية)األشغال(1

العقداألولبغضالنظرعنقيمتهتقديمالعطاءاتالمحليةالتنافسية)األشغال(4

جميعالعقودتقديمالعطاءاتالدوليةالتنافسية)الخدماتغيراالستشارية(5

51.111أقلمنالمفاضلة7

  

:يجبأنيتمتأهيلالعطاءاتالمقدمةإلى......الينطبق........وذلكوفقالشروطالمسبقالتأهيل  -8

 منالمبادئالتوجيهية.8.31والفقرة8.1الواردةفيالفقرة

المن المبا ئ التوجيهية: ] 3113اإلجراءات المقترحة للتنمية الموجهة للمجتم  )و ل  وفق الفقرة  -1

 ينطبق[.

 اإل ارة إلى  ليل المشتريات / التشغيل ال اص  المشرو  )إ ا  ا  متوفرًا(1 -4

                                                           
12
المطلوب لإلفصاح على الموقع الشبكي للبنك الدولي وذلك وفق المبادئ التوجيهية هذه خطة مشتريات بها الحد األدنى من المحتوى  

للبنك. يتعين أن يتفق فريق المشروع مع العميل على خطة المشتريات والتي من الممكن أن تشتمل على معلومات إضافية، ومن 
رضة. ستغطي خطة المشتريات األولية فترة تنفيذ المحتمل أن يتم إعدادها بصيغة مختلفة على النحو الذي ترغب فيه الجهة المقت

 المشروع، ومن ثم يتم تحديثها بصورة سنوية أو قبل ذلك على النحو الذي تقتضيه الضرورة.
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]والتيتشملالمشترياتالمسبقةوالتمويلبأثررجعي،إذاكانذلك ي ترتيبات  خر  للمشتريات:  -5

 مطبقًا[.

والتي]ضعقائمةبمجموعاتالمشترياتمجموعات المشتريات م  الوسائل والجداول ال منية: -7

 تتطلبالمراجعةالسابقةمنالبنكالدوليأواًل،ثمضعالمجموعاتاألخرىبعدذلك.
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4 0 . 1 0 4 0 2 9 

رقم 

 المرجع

التكلفة  وصف العقد 

 المقدرة

)بالدوالر 

 األمريكي(

التأهيل  وسيلة الشراء

القبلي )نعم 

 / ال(

األفضلية 

 المحلية

)نعم / 

 ال(

المراجعة من 

قبل البنك 

 )سابقة / الحقة(

التاريخ 

المتوقع لفتح 

 العطاءات

 التعليقات

النظام المصرفي تطوير  

 في البنك المركزي األساسي

88425 

 مليون

تقديم العطاءات 
 الدولية التنافسية 

سبتمبر  .8 سابقة ال ال

718. 

 

تطوير البنية التحتية ألنظمة  

 المدفوعات

24.75 

 مليون

تقديم العطاءات 
 الدولية التنافسية 

مارس  71 سابقة ال ال

718. 

 

تأسيس السجل االئتماني  

 العام

74675 

 مليون

تقديم العطاءات 
 الدولية التنافسية 

مارس  82 سابقة ال ال

718. 

 

تقديم العطاءات   تأسيس مراكز البيانات 
 الدولية التنافسية 

   سابقة ال ال

تقديم العطاءات  8514111 إدارة النظام 
 التنافسية المحلية

أكتوبر  1 سابقة ال ال

718. 

 

تقديم العطاءات  514111. شبكات البيانات 
/  الدولية التنافسية
تقديم العطاءات 

 التنافسية  المحلية

أكتوبر  1 سابقة ال ال

718. 

 

   سابقة ال ال   وحدة إدارة المشروع 

خدمات غير  854111 النظام المحاسبي )البرامج( 
 استشارية

إبريل  . سابقة ال ال

7182 

 

خدمات غير  784111 األثاث المكتبي 
 استشارية

يونيو  75 سابقة ال ال

7182 

 

التجهيزات المكتبية )آالت  

تصوير، فاكس، آلة تمزيق 

األوراق، قاطعة األوراق، 

 التجليد الحلزوني

خدمات غير  8.4111
 استشارية

يونيو  .7 سابقة ال ال

7182 

 

الحاسب والمحلقات )حاسب  

محمول وطابعة ليزر، 

وجهاز مسح ضوئي، مفتاح 

كهربائي، مودم، نقطة 

الوصول، وحدة كهرباء 

مستمرة، جهاز عرض 

 البيانات

خدمات غير  874511
 استشارية

يونيو  21 الحقة ال ال

7182 

 

أخرى )ثالجة، مبرد مياه،  

 غالية ماء، هواتف(

خدمات غير  74511
 استشارية

يونيو  72 الحقة ال ال

7182 
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      غير مطبق 2114111 تدريب بناء القدرات 

 ثالثا: اختيار المستشارين

منقبلالبنكالمسبقة:يتعينأنتخضعقراراتاالختيارالتيتخضعللمراجعةالمسبقةحد المراج ة  -3

 الختياروتوظيفالمستشارين:إلىالمباديالتوجيهية3الدوليكماهوموضحفيالملحقرقم

 الت ليقات المسبقةحد المراج ة  وسيلة االختيار 

الوسائلالتنافسية)الشركات( 1

المصدرالوحيد)الشركات( 2

  أضفوسائلأخرىإذاكانذلكضروريًا 

  

المستشارين:القائمةالمختصرةمنالقائمة الم ت رة والتي تتكو   الكامل من استشاريين محليين -8

للخدمات،والتيمنالمقدرأنتبلغتكلفتهاأقلمن........دوالرأمريكيأومايعادله،لكلعقد،منالممكن

من8.0أنتكونهذهالقائمةمشكلةبالكاملمنالمستشارينالمحليينوذلكوفقالشروطالواردةفيالفقرة

 المبادئالتوجيهيةللمستشارين.

]والتيتشملالمشترياتالمسبقةوالتمويلبأثررجعي،إذاكانذلك  خاصة لالختيار:  ي ترتيبات  خر -1

 ساريًا[.

 مهام االستشارية م  وسائل االختيار والجداول ال منيةال -4

4 0 . 1 0 4 0 

رقم 

 المرجع

التكلفة  وصف المهمة

 المقدرة

المراجعة من قبل  وسيلة االختيار

البنك الدولي 

 )سابقة / الحقة(

التاريخ المتوقع 

 لتقديم الطلبات

 التعليقات

خدمات استشارات لتكامل األنظمة  

وإدارة مشروع تكنولوجيا 

 المعلومات

االختيار المبني على  مليون 842

 الجودة والتكلفة

  7182سبتمبر  82 نعم

    خدمات متخصصة 254111 المدقق المحاسبي 

 

 مع الجدول الزمنيرابعًا: أنشطة بناء القدرات للجهة المنفذة 

تمإدراجأنشطةبناءالقدراتوالجدولالزمنياللذانتمتالموافقةعليهماوالمذكورانفيهذاالجزء -3

 )منالممكنأنتكونبعضالبنودمنتوصياتمراجعةتقييمالمشترياتفيالدولة(

 التعليقات لبدءتاريخ ا المدة المقدرة التكلفة المقدرة النتيجة المتوقعة / وصف النشاط رقم
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:إذاوضعنافياالعتبارقدراتالبنكالمركزياليمنيوصعوبةأنظمةتكنولوجيالرقا ة الم رفيةا -1

المعلوماتالمطلوبة،يتعينعلىجميعالعقودأنتتبعإجراءاتتقديمالعطاءاتالتنافسيةالدولية،وسوفتخضع

.العقوداألخرىالتيتتبعإجراءاتتقديمالعطاءاتالتنافسيةالمحليةووسيلةالمسبقةهذهالعقودللمراجعة

 المفاضلةسوفيتمتأمينهابعداتباعاإلجراءاتالموضحةفيدليلالتشغيل.

 اإل ارة المالية وترتيبات عمليات ال رف  - ب

تقييمقدراتالبنكالمركزيتقييملترتيباتاإلدارةالماليةللمشروعالمقترحوذلكمنأجلتمإجراء -3

المطلوبة.قامالبنكعملياتالصرفاليمني،وتقديمالمساعدةفيتحديدترتيباتاإلدارةالماليةو

المركزياليمنيبتعيينموظفينمؤهلينذويقدراتعالية،وقامكذلكبشراءوتركيبنظاممحاسبة

يربمعامالتالمشروع.قامالبنكالمركزيآليللمشروع،وهذاالنظامقادرعلىتسجيلوإعدادتقار

واإلدارةالمالية.عملياتالصرفاليمنيبإعداددليلتشغيلوالذيتمتالموافقةعليه،ويشملترتيبات

المركزياليمني،منخاللوحدةإدارةالمشروع،بإدارةجميعمجاالتاإلدارةالماليةسوفيقومالبنك

اريربالمحاسبةوذلكمنخاللنظامالمحاسبةاآللي،وباالعتمادعلىللمشروع)مثلتسجيلوإعدادتق

(.تمإعداددليلاإلدارةالماليةوتمإرفاقهفيعملياتالصرفدليلمقبوللإلجراءات،وإدارةعملية

 .8131إبريل30دليلالتشغيلوالذيتمتالمصادقةعليهمنقبلالبنكالمركزياليمنيفي

 واختيار الموظفين، والضوا ط الداخلية، وإعدا  التقارير المالية والمحاسبية  الجهات المنفذة،

وحدةإدارةالمشروعمسئولةعنالتخطيطوإعدادالميزانيةوالمراقبةالشاملةألنشطةالمشروعوإعداد -8

بخبراتتقاريرألصحابالمصلحة.أخصائياإلدارةالماليةالذيتمتعيينهفيوحدةإدارةالمشروعمؤهل

كبيرةفيالضوابطالداخليةوالمحاسبةوالمراجعةالمحاسبية،ووفرلهالبنكالدوليتدريبًاعلىقضايا

واإلدارةعملياتالصرفوذلكمنأجلأنيألفبصورةكبيرةإجراءاتعملياتالصرفاإلدارةالماليةو

 الماليةالمطبقةفيالبنكالدولي.

األساسالنقديللمحاسبةمنأجلتسجيلمعامالتالمشروعباستخدامسوفتتبعوحدةإدارةالمشروع -1

النظامالمحاسبي.سوفيتمالمحافظةعلىالسجالتالمحاسبيةداخلالبنكالمركزياليمنيباستخدامالنظام

مالمحاسبي،والذيسيقومأيضًابإعدادالتقاريرالماليةالمرحليةلحساباتالمشروعبصورةربعسنوية.يقو

البنكالمركزياليمنيبرفعالتقاريرالماليةالمرحليةربعالسنويةللمشروعوالتيلميتمتدقيقهاإلىالبنك

الدوليفيمدةالتتجاوزخمسةوأربعينيومًامننهايةكلفصلتقويميبالصيغةالتيتماالتفاقعليها

لمركزياليمنيبرفعالبياناتالماليةالمدققةوالمحددةفيدليلالتشغيل.وعالوًةعلىذلك،يقومالبنكا

للمشروعوالبياناتالماليةالمدققةالخاصةبالبنكالمركزياليمنيإلىالبنكالدوليوذلكعلىأساس

سنوي.يتعينرفعهذهالتقاريرإلىالبنكالدوليخاللستةأشهرمننهايةالعامالميالدي.راجعفريقالبنك

لماليةالمدققةللبنكالمركزياليمنيللعاميناألخيرينوالحظأنهذهالتقاريرلمُتدققبشكلالدوليالبياناتا
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مؤهل،كماالحظعددًامنالمالحظاتعلىالضوابطالداخليةوالتيبدأالبنكالمركزياليمنيفي

 معالجتها،ومنالمتوقعتخفيفآثارالمخاطرالباقيةمنخاللالمشروعالمقترح.

وحدةإدارةالمشروعاالحتفاظبسجلمقبوللألصولالثابتةوذلكبالنسبةلألصولالتييتمتمويلهاعلى -4

لتنمية.يتمإجراءالمطابقةبينسجالتاألصولواالستخدام/الموقعالفعليلهذهلالدوليةمؤسسةالمنقبل

لىهذاإصدارتقريراألصولبصورةسنوية،وتشملهذهالمطابقةالفحصالفوري،ويتعينبناًءع

سنويوالذييوفراألصولمنبينالعديدمنمصادرالتمويل.ويجبأنيخضعهذاالتقريرللتحققمن

قبلمدققحساباتخارجي.لدىالبنكالمركزياليمنيإدارةمراجعةداخليةوالتيستقومبالمراجعة

 1الالحقةعندتنفيذالمشروع

ساسيةتكلفةعقوداالستشاراتالكبيرةوذلكمنأجلتمويلأنظمةتمولاعتماداتالمشروعبصورةأ  -5

تكنولوجياالمعلومات.لنتمولاعتماداتالمشروعرواتبموظفيوحدةإدارةالمشروعإذأنهم

موظفونعاملونفيالبنكالمركزياليمني.وفرالبنكالمركزياليمنيمكانًاألعمالوحدةإدارة

ًابتمويلتكاليفالتشغيللوحدةإدارةالمشروع.يمكناستخداماعتماداتالمشروع،وسوفيقومأيض

المشروعلتمويلالتجهيزاتالمكتبيةوالتيتشملاألثاثالمكتبيوالحواسبوآالتالنسخوالطابعات

إلخ.وبماأنوحدةإدارةالمشروعقدتأسستبالفعل،فإنهذهالوحدةفيحاجةملحةلتجهيزمكاتبهم،

فلقدوافقناعلىتمويلالنفقاتالمستحقةلمثلهذهالتجهيزاتالمكتبيةعلىأساسالتمويلبأثرولذا

رجعي.تمولاعتماداتالمشروعسلعأنظمةتكنولوجياالمعلوماتوالتيسيتماالحتفاظبهافيسجل

ستخدام/الموقعيتمإجراءالمطابقةبينسجالتاألصولواالاألصولالثابتةباستخدامبرنامجإكسيل.

،ويتعينأنيوافقمدققالفعليلهذهاألصولبصورةسنوية،وتشملهذهالمطابقةالفحصالفوري

 حساباتخارجيعلىهذااألمر.

:يتمإنفاقعوائدالمنحةوفقإجراءاتالبنكالدوليالتقليديةوالتدفقات النقدية عمليات ال رف -7

أجلتمويلأنشطةالمشروعوذلكمنخاللإجراءاتلعملياتالصرف،وسوفيتماستخدامهامن

عملياتالصرفالساريةفيالوقتالحالي،أيالمدفوعاتالمباشرة،الدفعاتالمقدمة،التعويضات

وااللتزاماتالخاصة.يتعينأنُترفقطلباتسحبالتعويضاتوردعملياتالصرفببيانالنفقات

ملياتالصرفوالمبادئالتوجيهيةلعملياتالصرففيوذلكوفقاإلجراءاتالموضحةفيخطابع

البنكالدولي.سوفيتماستخدامالتقاريرالماليةالمرحليةغيرالمدققةوالبياناتالماليةالسنويةكآلية

إلعدادالتقاريرالماليةولنيتماستخدامهاألغراضعملياتالصرف.يتعينأنيكونالحداألدنىمن

%منقيمةسقفالدفعاتالمقدمة.سوف81عاتالمباشرةوالتكاليفمساويًالنسبةحجمطلباتالمدفو

وتسليمهاتأديتهايصادقالبنكالدوليعلىالنفقاتالمستحقةالتيتماالنتهاءمنها،والخدماتالتيتم

ماحوذلكبحلولتاريخإغالقالمشروع.سوفيتممنحفترةسماحتبلغأربعةأشهروذلكمنأجلالس

بسدادأينفقاتمستحقةتمتحملهاقبلتاريخانتهاءالمنحة.

التأكدمنأناعتماداتالمشروعمتوفرةعندتنفيذالمشروع،سوفيقومالبنكالمركزي منأجل -0

اليمنيبفتحوتشغيلواإلبقاءعلىحسابمخصصبالدوالراألمريكيفيالبنكالمركزياليمني.

ابالمخصصوعملياتالصرفالخارجةمنهسوفتتمطبقًاللشروطالتياألموالالمودعةفيالحس

سيتمتوضيحهافياتفاقيةمنحةالمشروعووفقالمبادئالتوجيهيةلعملياتالصرففيالبنكالدولي.
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سوفيتمتمويلالنفقاتالمستحقةمنعوائدالمنحةوهذايشملالسلعوالخدماتغيراالستشارية

 ريةوالتدريب.والخدماتاالستشا

:يتعينعلىوحدةإدارةالمشروعأنتفتححسابمخصصمجمعفيالبنكالحساب الم  ص -2

المركزياليمنيبالدوالراألمريكيوذلكمنأجلتغطيةحصةالمنحةفينفقاتالمشروعالمستحقة.

دفعمقدمًا%منقيمةالمنحة.سيتمتحديدالمبلغالذيسي31يتعينأنيبلغسقفالحسابالمحصص

بموجبالطلباألولبناًءعلىاحتياجاتالمشروعاألولية.يطالبالبنكالمركزياليمنيبباقيالدفعة

المقدمةعندمايصلالمشروعإلىمرحلةمتقدمةفيالتنفيذ.وحدةإدارةالمشروعمسئولةعنتقديم

ينتقديمأسماءالموقعينالمفوضينتقاريرشهريةبطلباتالتكاليفمعتقديموثائقداعمةمناسبة.يتع

وعينةمنتوقيعاتهمإلىالبنكالدوليوذلكقبلاستالمأولطلبللسحب.تنطبقترتيباتالتدفقات

النقديةفيالشكلرقمأعلىوحدةإدارةالمشروع.يلخصالشكلرقمأأدناهالتدفقاتالنقديةمن

كمنخاللطلباتالسحب،منأجلتمويلالنفقاتمؤسسةالتنميةالدوليةإلىالحسابالمخصصوذل

المستحقةللمشروعالمقترح.يتعينأنتتمالموفقةعلىطلباتسدادالنفقاتالمستحقةمنالحساب

المخصصمنقبلمديروحدةإدارةالمشروعوالمديرالمالي،ومنثميتعينأنُترسلطلباتالسداد

ادمنالحسابالمخصصفيالبنكالمركزياليمنيوذلكمنخاللإلىوزيرالماليةللموافقةعلىالسد

استخدامنظاممعلوماتإدارةالقروضوالمنحفيوزارةالماليةوالذييعتبرآليةلعملياتالصرف

 اإللكترونية.

  كل  : التدفقات النقدية

 

 

 

 

 

 

1-  

 

 

31-  

 

 

يحددالجدولأدناهتصنيفاتالنفقاتالمستحقةوالتيسيتمتمويلهامنعوائدالمنحة

) الدوالر قيمة المنحة الم   ة  الت نيف

 األمريكي(

نسبة للنفقات التي سيتم تمويلها 

 ) املة الضرائب(

%81.111.111311(السلعواألشغالوالخدمات3)

الحساب المخصص بالدوالر 

المركزي)البنكاألمريكي

اليمني(

موافقة المدير المالي 
 ومدير الوحدة

طلب السداد للنفقات 
 المستحقة

 اعتمادات المنحة

موافقة وزير 
 المالية

السداد 
 للمستفيدين

 



54 

 

االستشاريةوالخدماتغيراالستشارية

والتدريب



التييتعينإرسالالمستنداتالداعمةالضروريةإلىالبنكالدوليوذلكفيمايتعلقبالعقود يا  النفقات:  -2

تتجاوزحدودبيانالنفقاتأعاله،وذلكفيماعداالنفقاتبموجبالعقودالتيتبلغتكلفتهاالمقدرةعلىالنحو

دوالرأمريكيأوأقلللشركات311.111(8دوالرأمريكيأوأقلمقابلالسلع،)811.111التالي:)أ(

ألفراد،وكذلكتكاليفالتشغيلالتراكمية،دوالرأمريكيأوأقلللمستشارينا51.111(1االستشارية،)

والتيسيتمالمطالبةبهاعلىأساسبيانالنفقات.يتعيناالحتفاظبالمستنداتالداعمةللنفقاتفيوحدةإدارة

المشروعويجبأنتكونمتاحةدومًاللمراجعةمنقبلمدققينخارجيينوكذلكالبعثاتاإلشرافيةمنالبنك

الدولي.

:استحدثالبنكالدولينظامعملياتالصرفاإللكترونيةلجميعات ال رف اإللكترونيةعملي-16

المشروعاتالتييدعمهاالبنك.ووفقعملياتالصرفاإللكترونية،يتعينإجراءجميعالمعامالتوالمسح

عالعمالء.منالضوئيلجميعالمستنداتالداعمةونقلهاإلكترونيًامنخاللنظامالبنكالدوليللتواصلم

شأننظامعملياتالصرفاإللكترونيةأنُيسرعبشكلكبيرمنعملياتالصرفويسهلتنفيذالمشروع.

.تشتمل8131يتعينتنفيذهذاالنظامإجباريًافيجميعالمشروعاتالتييمولهاالبنكالدوليبدءًامنيناير

(تسريعمعالجةالبنكالدوليلطلبات3يلي:)الوظائفاألساسيةلعملياتالصرفاإللكترونيةعلىما

(تقليلوقت1(،)8121(منعاألخطاءالشائعةفيتعبئةطلباتالسحب)استمارة8عملياتالصرف،)

وتكلفةإرسالطلباتالسحبالورقيةوالمستنداتالداعمةإلىالبنكالدولي.التتطلبعملياتالصرف

اتوالضوابطالداخليةللمشروعالجاريوذلكمنأجلإعدادوتقديماإللكترونيةأيتغييراتفياإلجراء

طلباتالسحب.

%منمبلغالتمويلوذلكللنفقاتالمستحقةالتيتم81سوفيتمالسماحبالتمويلبأثررجعيحتى-11

مينهافحسب،وحتىتاريختوقيعاتفاقيةالتمويل.سيتمسدادالبنودالتيتمتأ8131إبريل3القيامبهابعد

وفقإجراءاتالمشترياتالمطبقة.منالمتوقعأنيقومالتمويلبأثررجعيبسدادتكلفةالنظامالمحاسبي

كامللجهةالقائمةبتلوحدةإدارةالمشروعوالتجهيزاتالمكتبيةواألثاثالمكتبيوالدفعةالمقدمةاألوليةل

ريكي.دوالرأم111.111النظام،وذلكبإجماليتكلفةتبلغ

:يتعينتدقيقجميعالبياناتالماليةللمشروعالمقترحمنخاللمدققخارجيالتدقيق المحاسبي-38

مستقلمنالقطاعالخاص،ويتعينتقديمالبياناتالماليةالمدققةإلىالبنكالدوليخاللستةأشهربعدنهاية

لدوليوذلكبالتنسيقمعالجهازالمركزيكلعام.يتعينأنيكونالمدققالمحاسبيمقبواًللدىالبنكا

للرقابةوالمحاسبة.يتعينأنيكونتقريرالمدققالخارجي)باللغتينالعربيةواإلنجليزية(وأنيشتملعلى

جميعمكوناتوأنشطةالمشروعوذلكبموجباتفاقيةالتمويل،ويجبأنيكونالتقريروفقمعاييرالتدقيق

،علىسبيلالمثال،المعاييرالدوليةللتدقيقالمحاسبي.يغطيالتقريرالمدققورأيالمحاسبيالمقبولةدوليًا

المدققالمحاسبيالبياناتالماليةللمشروعالمقترح،والتسويةواستخدامالحسابالمخصص،واستخدام
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أيالمدفوعاتالمباشرة.وعالوًةعلىذلك،يتعينعلىالمدققأنيجهز"خطابإدارة"والذييحدد

مالحظاتأوتعليقاتأوعيوبفيالنظامأوالضوابطالتييرىالمدققأنهاذاتصلةبالموضوع،ويتعين

عليهكذلكأنيقدمتوصياتلتحسينهذهاألمور.

:منالممكنأنتؤثرالحوكمةالضعيفةعلىمواردالمشروعالمقترح.تمتصميمالترتيباتالحو مة-13

االئتمانيةالسابقةوالتيتشملفصلالموارد،معتعزيزقدراتالبنكالدوليوترتيباتالمدققالمحاسبي

الخارجيوذلكمنأجلتخفيفآثارهذهالمخاطر.
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1

3  
 جوهرية التصنيف

 :الوصف

الجهات المانحة: العديد من الجهات المانحة والتي تعمل في مجال التنمية ( 8)

المالية للقطاعين العام والخاص تقوم حاليًا بإطالق أو التجهيز لمشروعات 

 أو تشابكات محتملة.جديدة، ومن الممكن حدوث نزاعات 

: يقوم البنك بالتنسيق مع شركاء التنمية اآلخرين الذين يعملون في القطاع المالي على جمع البيانات بشأن التدخالت األخرى المخاطر إدارة

الجارية والمخطط لها من قبل الجهات المانحة األخرى وذلك من أجل ضمان انسجام وتتمة العمل في هذا الشأن. سوف يتم عقد اجتماع 

ل فريق المهمة وذلك من أجل إبالغ الجهات المانحة بسير المشروع، وذلك باإلضافة إلى االجتماع الربع سنوي ربع سنوي بالفيديو من قب

لمجموعة الجهات المانحة لتنمية القطاع الخاص. بدأ بالفعل التشاور وتبادل المعلومات مع الجهات المانحة، وسوف يستمر ذلك من أجل 

 توجيه المشروع طوال فترة التنفيذ. 

          الجهة المسئولة: البنك الدولي

     
 جاريالوضع:  تاريخ االستحقاق:  المرحلة: التنفيذ

 : الوصف

( من المحتمل أال يدرك المجتمع المدني وعامة الناس أن تقديم المساعدة 7)

 للقطاع المالي أمر له األولوية.

أثناء فترة التنفيذ على معلومات مكثفة عن المشروع وأنشطة الترويج التواصل الخارجي للمشروع : سوف تشتمل عملية إدارة المخاطر

للمشروع، والتي سوف تشتمل على عقد جلسات مع منظمات المجتمع المدني والتي سيتم تصميمها من أجل توضيح أن المشروع له أهمية 

ومكافحة اإلرهاب المالي والذي صدر عام قصوى في هذا الوقت في اليمن، وخصوصًا في ضوء أحدث تقييم عن مكافحة غسيل األموال 

. تتلخص مهمة المشروع في إبالغ منظمات المجتمع المدني بشكل دوري والتنسيق معهم عن قرب والوصول إلى المنظمات غير 7187

 الحكومية والمؤسسات مثل شبكة التمويل متناهي الصغر في اليمن وصندوق التنمية االجتماعي.

 جاريالوضع:  تاريخ االستحقاق:  المرحلة: التنفيذ العميل البنكالجهة المسئولة: 

8  

8.3  
 معتدل التصنيف:

الرغم من أن  هناك شراكة قوية بين مجموعة البنك الدولي والسلطات اليمنية وخصوصًا البنك المركزي اليمني. وعلى: إدارة المخاطر

التطورات السياسية الحالية أدت إلى تغيرات اإلدارات والوزارات، أال أن إدارة البنك المركزي اليمني لم تتغير، واستمرت في إثبات 

التزامها بتنفيذ إصالحات ما بعد الثورة. سوف يتم تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني لتنفيذ هذا المشروع وذلك بمساعدة شركة 

صة، ومكامل النظام ومجموعة من المستشارين والخبراء الفنيين والذين سيتم توظيفهم لتقديم الدعم للبنك المركزي اليمني. وعالوًة متخص

على ذلك، سوف يتم بالتوازي مع ذلك بدء برنامج للمساعدة الفنية الشاملة )مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي، والخدمات االستشارية 
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 يل الدولية والصندوق االئتماني الكندي.لمؤسسة التمو

( تأسيس وحدة إدارة المشروع والتي تتكون من موظفين مؤهلين والذين تم 8قام البنك المركزي اليمني باتخاذ الخطوات األساسية التالية: )

( المصادقة على دليل التشغيل 7لي، )تعيينهم من داخل البنك المركزي اليمني، وذلك بناًء على الشروط المرجعية المقبولة لدى البنك الدو

والذي يصف ترتيبات تنفيذ المشروع، والتي تشمل اإلدارة المالية وإجراءات المشتريات والمصروفات. وفر فريق اإلدارة المالية بالبنك 

. وعالوًة على ذلك، قام البنك الدولي تدريبًا لوحدة إدارة المشروع على اإلدارة المالية والمبادئ التوجيهية للمصروفات في البنك الدولي

المركزي اليمني بشراء نظام محاسبي وذلك بغرض تسجيل وإعداد تقارير بموارد المشروع واستخدام اعتمادات المشروع، وسوف يقوم 

 البنك المركزي اليمني بإعداد تقارير مالية ربع سنوية وبيانات مالية سنوية مدققة بصيغة مقبولة لدى البنك الدولي.

 جاريالوضع:  تاريخ االستحقاق:  التنفيذالمرحلة:       العميلالجهة المسئولة: 

4

8.8  
 معتدل التصنيف:

 
المشروع وذلك بالنظر إلى الطبيعة المؤسسية لإلصالحات المقترحة البنك المركزي اليمني محوري في هذا إن دور : إدارة المخاطر

وتحديث اإلدارة  بموجب هذه العملية. ومن ثم، سوف تقوم إدارة البنك المركزي اليمني بتقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس اإلدارة

البنك المركزي ات وسوف يجلس مع مجلس إدارة بالتطورات التي تحدث. سيتم أيضًا تعيين مدير يتمتع بمهارات في تكنولوجيا المعلوم

 اليمني. 

البنك المركزي اليمني بمتطلبات اإلدارة المالية. وفي الوقت ذاته، سوف يراقب البنك الدولي عملية تنفيذ المشروع وإجراءات تم إبالغ 

 المشتريات وترتيبات اإلدارة المالية على أساس دوري أثناء المهام اإلشرافية وبعدها.

 ما ُذكر في المخاطر القطرية، سوف يقدم الفريق الدولي العون والتوجيه من أجل تخفيف آثار أي احتيال أو فساد محتمل.وك
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1   

1.3  
 معتدل التصنيف:

  الوصف:

القدرات الضعيفة في إدارة المشروعات المعتمدة على أنظمة تكنولوجيا 

الخبرات في الموضوعات الفنية ذات الصلة، المعلومات المتطورة، ونقص 

والوقت المطلوب الستيعاب المفاهيم الجديدة، وإدارة عملية االنتقال لألنظمة 

الجديدة، والتوصل التفاق في الرأي بشأن التغييرات سوف تؤخر عملية تنفيذ 

 المشروع بشكل كبير، ومن ثم تقلل من فعالية الهدف التنموي للمشروع.

 

 

  

  

 

 

 الوضع:  تاريخ االستحقاق:  المرحلة: التنفيذ العميلالجهة المسئولة: 

  

 
  

 

 

 

 العميلالجهة المسئولة: 
إعداد مستندات العطاءات وإجراء  أثناءالمرحلة: 

 المناقصات واستمرارًا من هذا حتى فيما بعد.
 الوضع:  تاريخ االستحقاق: 

1.8  
 منخفض التصنيف:
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 : الوصف

ال توجد أي مدعاة للقلق من الناحية االجتماعية أو البيئية ألن أنشطة المشروع 

المقترح غالبًا أنشطة سياسية، وسوف يطرح المشروع برامج ومعدات 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ولكنه لن يتضمن أي أعمال مدنية أو شراء 

وعالوًة على ذلك، ال يتوقع أن يكون للمشروع أي آثار بيئية أراض جديدة. 

كبيرة، ولن ينتج عن المشروع أي نفايات إلكترونية ألنه لن يقوم باستبدال أي 

 معدات أو أجهزة بل إنه سيقوم بتأسيسها للمرة األولي.

 

1.1  
 معتدل التصنيف:

 : الوصف

يوجد عدد كبير من الجهات المانحة ووكاالت التنمية والذين يعملون على 

 التضمين المالي لليمن والذي من المحتمل أن يؤدي إلى قلة التنسيق فيما بينهم.
8131

 

1.4  
 عالي التصنيف:

 
: 

 

 

 الوضع:  تاريخ االستحقاق:  المرحلة:  الجهة المسئولة: 

1  

111  4.2 
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5  

511  5.2 

0  

011   -6.2 
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0

 ونهج دعم التنفيذ استراتيجية -أ

تحقيقلتسهيلالالزمالفنيالتوجيهوتقديمالمشروعتنفيذالدوليالبنكسيدعمكيفتوضحأدناهالمقترحةالتنفيذدعمخطة  -1

 .الهدفالتنمويللمشروع

منالجديربالذكرأنخطةدعمالتنفيذسيتممراجعتهاعلىاألقلمرةسنويًاوذلكللتأكدمناستمراريةهذهالخطةفيتلبية

 احتياجاتدعمالتنفيذللمشروع.

والمبادئالتوجيهيةجراءاتاإللتعزيزمعرفتهباليمنيبدعمالبنكالمركزيللمشترياتسيقومفريقالبنكالدولي -8

 .منخاللتوفيرورشعملحولاإلدارةالماليةوالصرفوذلكبالمشترياتالخاصةبالبنكالدوليفيمايتعلق

والمبادئالتوجيهيةجراءاتاإلبلتعزيزمعرفتهاليمنيسيقومفريقالبنكالدوليلإلدارةالماليةبدعمالبنكالمركزي -3

 1منخاللتوفيرورشعملحولاإلدارةالماليةوالصرفوذلكاإلدارةالماليةبالخاصةبالبنكالدوليفيمايتعلق

.ثاتإشرافنصفسنويةبالرصدعنكثبللمشروعمنخاللبعخاللمدةالمشروع،سيقومفريقالبنكالدولي -4

بتقييممدىالحاجةيقومالبنكالدوليبالتأكدمنأنالترتيباتالماليةالمتفقعليهاُتحترم،ويقومأثناءبعثةدعمالتنفيذ،

،للتدقيقالمحاسبيعيةالشروطالمرجوالموافقةعلىأيتدريبأودعمإضافي.يقومفريقالبنكالدوليبمراجعةإلى

،ويقدمالتغذيةالرجعيةبشأنهافيتماستالمهاوالتقاريرالماليةالمرحليةالتيالتدقيقالمحاسبيومراجعةإصالحات

عنمراجعةجميعالعقودالمحتملةمعالبنوكالمشاركة،الوقتالمناسب.كماسيكونفريقالمشروعأيضامسئواًل

 .قبلالتوقيععليهاالدوليومنحعدمممانعةالبنك

وباإلضافةإلىالبعثاتالدورية،سيضعالبنكالدوليعضوفريقأساسيفيالموقعوذلكلضماناإلبقاءعلىحوار -5

فعالبينالبنكالدوليوالعديدمناألطرافاألخرى.بدأتالبعثاتالعكسيةأيضًاوسوفتستمر.استفادتاألطراف

الدراسيةحيثقامتبعضالبنوكالمركزيةبإطالقبرامجمشابهة.وعالوًةعلىذلك،األخرىأيضًامنالجوالت

يتمعقدمؤتمراتالفيديوالدوريةوالمؤتمراتالسماعيةوالتيتشتملعلىاجتماعاتمعالبنكالمركزياليمني

 وأصحابالمصلحة)البنوكالمملوكةللدولةوبنوكالقطاعالخاص(والجهاتالمانحة.

 خطة دعم التنفيذ  -ب

 :لخطةدعمالتنفيذالمتوقعيعرضالجدولالتالينظرةعامةعلىاألنشطةواإلطارالزمني -7

3 51

 المهارات الالزمة التركيز الزمن
 الموارد التقديرية 

 )دوالر أمريكي(
 دور الشريك

تعزيز معرفة وحدة تنفيذ  شهر 87أول 

المشروع بالمبادئ التوجيهية 
 21 111 التمويل/ االئتمان

فريق البنك الدولي 

 لإلدارة المالية
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 والمشتريات وإجراءات البنك الدولي

إشراف نصف سنوي على  شهر 1. -87أول 

 المشروع
 فريق البنك الدولي 871 111 التمويل/ االئتمان
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4 

 (2013–2008) (.024-0222مؤشرات مختارة لالقتصاد الكلي ) 4,4الجدول 

 **2013 *2012 2011 2010 2009 2008 مؤشرات مختارة لالقتصاد الكلي

 3.6 3.9 7.7 -10.5 0.1 4.4 (.p.s %) النموالحقيقيللناتجالمحلياإلجمالي

 3.0 1.0 10.0- 4.4 4.1 4.8 نموقطاعالالهيدروكربون

 17.9 7.5- 14.5- 46.9 1.6 8.1- نموقطاعالكربون

 7.5 11.0 19.5 11.2 3.7 19.0 التضخم)%منالمتوسطالسنوي(

 5.7- 5.5- 4.3- 4.0- 10.2- 4.5- تشمل المنح( -الميزان المالي )%من الناتج المحلي اإلجمالي

 7.8- 11.2- 5.5- 5.2- 10.6- 4.8- المنح( باستثناء -الميزان المالي )%من الناتج المحلي اإلجمالي

 3.3- 2.7- 4.0- 3.7- 10.2- 4.6- ()%من الناتج المحلي اإلجماليرصيدالحسابالجاري)

إجمالياالحتياطيالرسميللبنكالمركزياليمني)مليوندوالر

 أمريكي(

8,157.4 6,213.0 5,081.0 3,973.5 5,387.0 5,092.0 

 4.6 5.3 3.8 5.8 7.2 9.5 )فيشهورالواردات(

 - 199.8 207.4 213.8 227.5 214.9 ($LC/US) سعرالصرفاالسمي

  المصدر: الجمهورية اليمنية وحسابات الموظفين * مبدئي، ** متوقع  

 

 ( 0240هيكل النظام المصرفي في اليمن  )مليون ريال يمني     4,0الجدول 

ريال ر س المال )مليو   الملكية سنة التأسيس البن 

 يمني(

 عد  الفرو 

 2012 1994 2012 1994 نسبة مئوية النو  

 22 16 6,000 150 100 عام 1971 البن  المر  ي اليمني

 1962 اليمن لإلنشاء والت مير

 51 عام

100 12,000 34 43 

 49 خاص

 29 31 10,000 130 100 عام 1969 البن  األهلي اليمني

 3 2 6,016 50 100 أجنبي 1972 البن  المتحد

 10 4 6,000 176 100 أجنبي 1972 البن  ال ر ي

 0 4 0 127 100 أجنبي 1975  ن   اليو 
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 1993 البن  التجاري اليمني

 90 خاص

125 7,300 3 14 

 10 عام

 10 3 6,000 98 100 خاص 1979  ن  اليمن الكوي 

 1979 البن  الدولي اليمني

 85 خاص

96 11,000 4 18 

 15 أجنبي

 1 1 6,268 27 100 أجنبي 1982  ن  الرافدين

CACB 1982 

 99 عام

241 11,000 25 48 

 1 خاص

 2001  ن  اليمن ال ليج

 1 عام

 77 خاص 2 - 1,250 -

 22 أجنبي

TIIB 1996 

 97 خاص

- 20,000 - 22 

 3 أجنبي

 1995 البن  االسالمي اليمني

 5 عام

 74 خاص 5 - 4,394 -

 21 أجنبي

 1997  ن  سبأ االسالمي

 85 خاص

- 8,923 - 14 

 15 أجنبي

 2002  ن  اليمن البحرين

 47 خاص

- 6,000 - 10 

 53 أجنبي

 1 - 6,000 - 100 أجنبي 2007  ن  قطر الوطني

 2010  ن  األمل

 45 عام

 20 خاص 17 - 1,890 -

 35 أجنبي

 87 - 6,000 - 100 خاص 2010  ن  الكارومي

 356 127 136,042 1,320 - - - جمالياال

 163 - 9,752 - - - - النسبة المئوية للنمو
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 - - 215 66 - - -  س ار ال رف

 

)مليون ريال عماني ورأسمال البنوك التجارية في اليمن تاريخ التأسيس واألصول وصافي القروض والودائع  .,4الجدول أ 

0240) 

 (1) إيداعات العمالء (1)إجمالي القروض (1) األصول تاريخ التأسيس البنك
 رأس المال

(2) 

 البنوك التابعة للدولة
     

YBRD 1962 195,058 23,290 169,396 16,857 

 17,419 106,293 13,095 129,572 1969 البنك الوطني اليمني

CACB 1982 308,017 44,680 265,093 12,357 

 اإلجمالي الجزئي
 

632,647 81,065 540,783 46,633 

 البنوك االسالمية
     

 4,596 13,161 9,746 19,110 1995 البنك االسالمي اليمني

TIIB 1996 440,606 63,759 359,979 52,530 

 10,119 121,189 45,282 183,031 1997 بنك سبأ االسالمي

SBYB 2002 47,734 13,630 39,173 6,361 

 االجمالي الجزئي
 

690,480 132,415 533,502 73,605 

 البنوك الخاصة المحلية
     

 13,415 252,317 69,609 293,039 1979 البنك الدولي اليمني

 6,790 54,036 14,409 66,145 1979 بنك اليمن الكويت

 9,632 90,242 12,220 106,334 1993 البن  التجاري اليمني

 4,082- 5,872 15,534 10,995 2001 بنك اليمن الخليج

 االجمالي الجزئي
 

476,513 111,771 402,467 25,755 

 فروع البنوك اآلجنبية
     

 11,511 231,374 21,836 251,816 1972 البنك العربي

 10,465 62,619 24,918 79,765 1972 البنك المتحد

 0 0 0 0 1975 بنك كاليون
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 10,467 3,563 115 16,931 1982 بنك الرافدين

 6,336 16,198 2,935 24,677 2007 بنك قطر

 االجمالي الجزئي
 

373,190 49,804 313,753 38,779 

 بنوك التمويل المصغر
     

 6,499 10,381 658 23,621 2010 بنك الكوريمي

 2,838 1,149 956 6,459 2010 بنك األمل

 االجمالي الجزئي
 

30,080 1,614 11,530 9,336 

 النظام المصرفي
 

2,202,911 376,669 1,802,034 194,109 

 مليون دوالر أمريكي
 

10,246 1,752 8,382 903 

 مأخوذة من االقرارات غير المدققة للبنك المركزي اليمني   (1)

 .(2013) المصدر. البنك المركزي اليمني  

 

 جودة محفظة القروض   )مليون ريال عماني( 4,6الجدول أ  (

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 تصنيف

 164,163 296,870 367,386 354,436 359,198 309,857 217,546 186,073 151,680 جيدة

 7,400 10,209 18,849 7,447 6,787 15,276 6,541 3,502 4,030 الدرجة الثانية

 10,079 11,193 9,219 6,019 6,068 6,900 7,314 3,678 3,539 مشكوك فيها

 78,605 58,233 50,827 43,551 46,363 27,661 31,603 29,439 24,362 خسسائر

إجمالي الخسائر 

 والدفعات المقدمة
183,611 222,691 263,002 359,695 418,416 411,454 446,281 376,758 376,699 

 78,477 79,635 78,895 57,017 59,218 49,837 45,457 36,618 31,931 قروض  متعثرة

 61,534 56,427 44,987 40,105 34,122 29,672 34,161 30,226 26,900 مخصصات محددة

 194,109 181,590 176,477 143,341 118,972 86,470 71,211 48,924 37,251 رأس المال

 .(2013) المصدر. البنك المركزي اليمني  
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 الحصول على ائتمان من دولة مختارة من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا  : 4,0الجدول 

 االقتصاد

الحصول  على 

تصنيف ائتماني 

(2013) 

مؤشر قوة الحقوق 

 (10-0) القانونية

عمق مؤشر معلومات 

 (6-0) االئتمان 

 تغطية السجل العام

 للبالغين( %)

تغطية مكتب 

 الخاصاالستعالم 

 للبالغين( %)

 16.4 4.3 6 3 83 مصر

 33.3 0 6 5 53 المملكة العربية السعودية

 0 37.3 5 4 83 ُعمان

 0 27.8 5 3 104 تونس

 31.9 25.9 5 4 83 إيران

 0 18.6 5 3 104 لبنان

 31.7 5.9 5 4 83 اإلمارات العربية المتحدة

 17.2 0 5 3 104 المغرب

 0 25.2 4 4 104 قطر

 0 8.1 4 1 159 الضفة الغربية وقطاع غزة

 0 2.3 4 3 129 الجزائر

 31 0 4 4 104 الكويت

 23.5 0 3 4 129 البحرين

 0 4.9 2 1 176 سوريا

 0 1.9 2 2 167 األردن

 0 0.9 2 2 167 اليمن

 0 0.2 1 1 180 جيبوتي

 0 0 0 3 176 ةمالط

 0 0 0 3 176 العراق

 .(2013)األعمالالمصدر: تقرير ممارسة 
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0

 ال لفية واألولويات -  

تستخدمأنشطةغسيلاألموالأوتمويلاإلرهابالتدفقاتالنقديةأوتستحدثهذهالتدفقات،والتيتتضمنتحويل -3

االستخداماتاالقتصاديةواالجتماعيةالمثمرة،ويمكنأنيكونلهذهالتحويالتتأثيراتسلبيةالمواردبعيدًاعن

علىالقطاعالماليواالقتصادالحقيقيوالحكمالرشيدواستقرارالدول.ولهذهالتحويالتأيضًاتأثيراتمزعجة

ومفسدةعلىالمجتمعوالنظاماالقتصاديككل
13
. 

منطقةالخليجالعربي،وضعفمؤسساتها،وقلةالموارد،ومستوىالتنميةالضعيف،وبسببموقعهاالجغرافيفي -8

فإناليمنمهددةباستمراروتخضعدومًالتهديداتغسيلاألموالواألنشطةاإلرهابية.مكافحةالجرائمالمالية

وفيالوقتذاتهلوضعوالتدفقاتغيرالشرعيةأمرضروريللغايةلضماناألمناألساسيواالستقرارفياليمن،

 أسسالتنميةفيهذهالدولة.

فيمنطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيابتقييمنظاممكافحةغسيلفرقةالعملالمعنيةباإلجراءاتالماليةقامت -1

األموالومكافحةاإلرهابالماليفياليمن،وحددتنقاطالضعفاألساسيةفيمستوىااللتزامبأنظمةمكافحة

فرقةالعمل،وضعت8138موالومكافحةاإلرهابالمالي،وذلكفيمايتعلقبالمعاييرالدولية.وفييونيوغسيلاأل

فرقةالعملالمعنيةاليمنفيقائمةالبيانالعامللدولذاتااللتزامالضعيفبمعاييرالمعنيةباإلجراءاتالمالية

ائمةالسوداء،يتعينعلىاليمنأنتحسنإطارالعمل.ولكييتمإزالةاليمنمنهذهالقباإلجراءاتالمالية

 .3والممارساتفيالدولة.تمذكراألولوياتالواجبالقيامبهاسابقًافيإطاررقم

  هداف وغايات  رنامج  ناء القدرات - ب

القدراتوالذيبناًءعلىهذهاألولويات،قامالبنكالدوليبتحديداألهدافوالغاياتللمساعدةالفنيةوبرنامجبناء -4

سيضمنااللتزامالمحسنبالمعاييرالدولية.تمتلخيصأهدافوغاياتبرنامجالمساعدةالفنيةأدناهعلىالنحو

 التالي:

 تقومالسلطاتاليمنيةبصياغةوتعديلوتشريعقوانينولوائحمكافحةغسيلاألموالومكافحةاإلرهاب

رالدولية،وتشملالقوانينواللوائحالضروريةلتنفيذقوائممجلسالماليوالتييجبأنتكونملتزمةبالمعايي

 .8113لعامS/RES/1373،و3111لعامS/RES/1267األمنفياألممالمتحدةأرقام

                                                           
13
في ، هناك ذكر للضرر االقتصادي الناتج عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وذلك 7187في العدالة الجنائية والمذكرة القانونية المؤرخة فبراير  

ألفق االقتصادية تحويل الموارد المالية والموارد األخرى بعيدًا عن األنشطة الداعمة للتنمية، وتشويه التنمية االقتصادية وإحداث تأثيرات سلبية على ا
لتعزيز الحوكمة وتتبع للدول األعضاء، وعلى الفقراء على وجه الخصوص. وعالوًة على ذلك، فإن االستراتيجية المحدثة للبنك الدولي وخطة التنفيذ 

تلقي الضوء بوضوح على التأثير السلبي لغسيل األموال على القطاع المالي واالقتصاد والحكم الرشيد واالستقرار  7187الفساد والمؤرخة مارس 

 جتماعية المثمرة. الخارجي للدول األعضاء، مما يستحدث تدفقات نقدية والتي تقوم بتحويل الموارد بعيدًا عن األنشطة االقتصادية واال



70 

 

 ،تتمتعالسلطاتاليمنيةبالمقدرةعلىتحديدوتقييموفهممخاطرغسيلاألموالوتمويلاإلرهابعلىالدولة

المخاطرلكيتضمنأنإجراءاتمنعوتخفيفآثارغسيلاألموالوتمويلاإلرهابوتتبنيمنهجمبنيعلى

 تتناسبمعالمخاطرالتيتمتحديدها.

 التأهيلاألفضلللمراقبينالماليينلكييتمكنوامنإجراءتفتيشفيالموقعوخارجالموقعوذلكلمراقبة

الومكافحةاإلرهابالمالي.سوفتكونالسلطاتالتزامالمؤسساتالماليةبالتزاماتمكافحةغسيلاألمو

 قادرةعلىتحديدوتطبيقالعقوباتوالمتابعاتلمؤسساتماليةمعينة.

 نبالمقدرةعلىالتعاملالناجحمعالتحدياتالعمليةوالقانونيةيتمتعالمحققونوالمدعونالعموماليمنيو

 إلرهابالمالي.والتحقيقيةفيقضايامكافحةغسيلاألموالومكافحةا

 بالمقدرةعلىفهموتطبيقوسائلفعالةالستخدامالتوثيقالمالي.المحققونوالمدعونالعموماليمنيونيتمتع

 وسوفيكونونأكثرتأهياًللتحليلمستنداتالبنوكوعرضنتائجالتحليالت.

 وسائلفعالةوتطويرتحرياتالمحللونالماليونفيوحدةالتحرياتالماليةلديهمالمقدرةعلىفهموتطبيق

ماليةأوليةوالتيتؤديإلىإجراءاتمقاضاةفعالة.سوفيكونهؤالءالمحللونأكثرتدريبًاإلثراءالتقارير

 وإرسالالمعلوماتذاتالقيمةالمضافةإلىسلطاتفرضالقانون.

 فرقةالعملالمعنيةلعاملستكونجمهوريةاليمنأكثراستعدادًاوجاهزيًةللخروجمنقائمةالبيانا

 باإلجراءاتالمالية

 

  رامج  ناء القدرات المقترحة في مجال مكافحة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب المالي - ت

منأجلتحقيقهذهالغايات،يمكنتلخيصالبرنامجالمقترحلبناءالقدراتلزيادةفعاليةنظاممكافحةغسيلاألموال -5

 ومكافحةاإلرهابالماليعلىالنحوالتالي:

 .ورشةعمللزيادةوعيأعضاءالبرلمانوصناعالسياسةفيالمستوياتالعليا 

 لقطاعالماليوذلكمنأجلضمانااللتزامبقوانينولوائحمكافحةإعدادالمساعدةالقانونيةوالتشريعيةل

،فرقةالعملالمعنيةباإلجراءاتالماليةغسيلاألموالومكافحةاإلرهابالمالي،وااللتزامكذلكبمعايير

S/RES/1373،و3111لعامS/RES/1267والتنفيذالكامللقراراتمجلساألمنفياألممالمتحدةأرقام

 .8113ملعا

 تقييمالمخاطرالوطنيةلغسيلاألموالوتمويلاإلرهاب،وإعدادخطةمنهجمبنيعلىالمخاطرلتخفيفآثار

 تلكالمخاطر.

 تعزيزالقدراتالمؤسسيةوالعملياتيةلوحدةالتحرياتالماليةومحلليالتحرياتالماليةوذلكمنأجلإجراء

 تحليالتاستراتيجيةوتكتيكية.

 قدراتالمؤسسيةوالعملياتيةلسلطاتالتحقيقفيتتبعواالستيالءعلىوتجميدومصادرةواستعادةتعزيزال

 األصولالمسروقة.
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 ،تعزيزالقدراتالمؤسسيةوالعملياتيةللجهاتالرقابيةعلىالمؤسساتالماليةالمصرفيةوغيرالمصرفية

ومكافحةاإلرهابالمالي،وإجراءرقابةوذلكمنأجلتصميمإطارعملرقابيلمكافحةغسيلاألموال

 فعالةلمكافحةغسيلاألموالومكافحةاإلرهابالماليعلىالقطاعالمالي.

 التفكيرفيوضعخبير/مستشارمقيمفيمكافحةغسيلاألموالومكافحةاإلرهابالماليفياليمنوذلك

 منأجلضمانبدءوتطويرخطةالتدريب.

 ف الية ممارسات وإطار عمل مكافحة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب المالي في اليمنمؤ رات زيا ة قدرات و - ث

مؤشراتقياسنجاحبرنامجالمساعدةالفنيةفيمكافحةغسيلاألموالومكافحةاإلرهابالمالي،وزيادةفعالية -7

 .0السطاتاليمنيةالمختصةموضحةأدناهفيإطاررقم

هذهالمؤشراتبالمكوناتالرئيسيةلمشروعالبنيةالتحتيةالماليةوذلكعلىالنحووعالوًةعلىذلك،تمربطبعض -0

 التالي:

فيمايتعلقبقوانينولوائحمكافحةغسيلاألموالومكافحةاإلرهابالمالي،واإلبالغ7و4و3يمكنربطالمؤشرات -2

المصرفيةالنظمةجميعها،أالوهيتطويرعنالمعامالتالماليةالمشبوهةوتقييمالمخاطربالمشروعاتالثالث

 األساسيةللبنكالمركزياليمني،نظامالمدفوعاتوالسجلاالئتماني.

يتعينتأسيسهذهاألنظمةكلهابطريقةتضمناكتشافالمعامالتالماليةالمشبوهةوالمؤشراتالتحذيريةمنقبل -1

سهذهاألنظمةومراقبتهابطريقةتضمنتقييمالمخاطرالمشغلينواإلبالغعنهاحينحدوثها.يتعينأيضًاتأسي

المرتبطةبإساءةاستخدامأنظمةالمدفوعاتأوالمعامالتاالئتمانية،وكذلكتقييمصعفالرقابةالشاملةللبنك

 المركزي.

 : مؤشرات فعالية نظام مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب034إطار 

 التيوافقعليهاالبرلماناليمني.األموالومكافحةاإلرهابالماليمكافحةغسيلقوانينولوائح 

 .عددالتحقيقاتوحاالتالمقاضاة 

 .عدداإلداناتوكميةاألصولالتيتمتمصادرتها 

 سلتهاعددتقاريرالمعامالتالماليةالمشبوهةالتيأرسلتهاالمؤسساتالماليةإلىوحدةالتحرياتالمالية،وعددالتقاريرالتيأر

 وحدةالتحرياتالماليةإلىسلطاتتنفيذالقانون.

 .التفتيشعلىالمؤسساتالماليةمنقبلالسلطاتالرقابيةوالعقوباتالمفروضةعلىالمؤسساتالماليةالتيانتهكتالقانون 

 .تقييمالمخاطرالذيانتهتمنهالسلطاتاليمنيةوإعدادوتنفيذخطةمنهجمبنيعلىالمخاطر 

 لفرقةالعملالمعنيةباإلجراءاتالماليةجمهوريةاليمنأكثرجاهزيةواستعدادًاللخروجمنالقائمةالسوداء.

 

للبنكالمركزيونظامبالنظامالمصرفياألساسيالمتعلقبالسلطاتالرقابية،والتفتيشوالعقوبات5يرتبطالمؤشر -31

السجلاالئتماني،ألنهاتشملعلىسبيلالمثالالالحصر،اكتشافالبنكالمركزيألينقصفيالتقارير،وتأسيس

 الملكيةالمنتفعة،أوتحديداألشخاصالمعرضينلمخاطرسياسيةمنقبلالمؤسساتالمالية.
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داناتوكميةاألصولالتيتمتمصادرتها،تعتبرمؤشراتوالمرتبطةبعددالتحقيقاتواإل0و1و8المؤشرات -33

 كليةعلىفعاليةنظاممكافحةغسيلاألموالومكافحةاإلرهابالمالي،وكذلكعلىالخروجمنالقائمةالسوداء.

 



2

 الفقر والجوانب االجتماعية

 

 اليمن

الشرق 

األوسط 

وشمال 

 أفريقيا

الدخل المتوسط 

 المنخفض

 

0242*     

 

 03049 4.. 0134  السكان )مليون(

 43449 3201. 43402  إجمالي الدخل القومي للفرد )أطلس(

 13202 43021 0234  إجمالي الدخل القومي للفرد )أطلس( مليون دوالر

     متوسط النمو السنوي

 434 430 34.  السكان

 431 030 .13  القوى العاملة

     (0242-0221أحدث التقديرات )أخر سنة متاحة 

 22 .. 0.  الفقر )% من السكان تحت خط الفقر القومي(

 9. 02 0.  السكان في الحضر )% من إجمالى السكان(

 40 00 40  متوسط العمر عند الميالد )سنوات(

 02 00 00  حالة( 811وفيات األطفال )لكل 

 00 2 ..  سنوات 5لدى األطفال )% من األطفال تحت سوء التغذية 

 20 29 00  الحصول على مصادر المياه المحسنة )% من السكان(

 04 01 40  سنة( 85محو األمية )% من السكان فوق 

إجمالى االلتحاق بالمدارس االبتدائية )% من السكان في عمر 

 الدراسة(

 20 420 420 

 442 424 94  ذكور

 421 92 02  إناث

المعدالت االقتصادية الرئيسية واالتجاهات طويلة 

 المدى

4992 0222 0229 0242  

  .43. 0034 934 034 الناتج المحلى اإلجمالي )مليار دوالر أمريكي(

 4434 4.30 4239 4031 إجمالى تكوين رأس المال/ الناتج المحلي اإلجمالى

 .23. 0230 1431 4030 المحلي اإلجمالىتصدير السلع والخدمات/ الناتج 

 030 032 .043 030 إجمالي المدخرات المحلية / الناتج المحلي اإلجمالى
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 934 .3. 032. 234. إجمالي المدخرات القومية / الناتج المحلي اإلجمالى

 39.- 4230- 4.39 4.34 اري / الناتج المحلي اإلجمالىجرصيد الحساب ال

 230 .23 239 434 الفائدة / الناتج المحلي اإلجمالىمدفوعات 

 0230 .003 0.30 44030 إجمالي الدين / الناتج المحلي اإلجمالى

 031 30. 130 039 إجمالى خدمة الدين / الصادرات

 4030 .. .. .. جماليالقيمة الحالية للدين / الناتج المحلي األ

 434. .. .. .. راتدالقيمة الحالية للدين/ الصا

 4992-

22 

0222-

42 

0229 0242 0242-

41 

      )متوسط النمو السنوي(

 .. 232 39. 134 034 الناتج المحلي اإلجمالي

 .. 132 230 432 430 الناتج المحلي اإلجمالي )للفرد(

 .. 4032 0030- 432 0039 تصدير السلع والخدمات

   0242 0229 0222 4992 هيكل االقتصاد

     )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

 

 034 939 4.32 0131 الزراعة

 0930 030. 1431 .13. الصناعة

 432 032 030 4932 التصنيع

 4.34 0031 932. .143 الخدمات

 2230 .2.3 4234 0032 نفقات االستهالك النهائي لألسر

 4430 4130 4.34 4030 نفقات االستهالك النهائى للحكومة

 .13. 932. 132. 4030 استيراد السلع والخدمات

 4992-

22 

0222-

42 

0229* 0242 

     )معدل النمو السنوى(

 131 42 030 034 الزراعة

 4232 034 032 030 الصناعة

 131 032 034 432 التصنيع

 131 034 432 434 الخدمات

 130 4039 034 032 نفقات االستهالك النهائى لألسر

 4134- 4039 34. 32. نفقات االستهالك النهائى للحكومة

 031- 932- 234- 4232 إجمالى تكوين رأس المال

 432- 032- 031 4439 استيراد السلع والخدمات

 هى بيانات تقديرية  7181: البيانات الخاصة بعام ملحوظة

 تم إعداد هذا الجدول من قاعدة بيانات اقتصاديات التنمية 

( مقارنة بمتوسط مجموعة الدخل ذات الصلة، وإذا بالخط الغامق* يوضح الشكل الهندسي المعين أربعة مؤشرات رئيسية في الدول )والمذكورة 

 كانت البيانات ناقصة فإن شكل المعين يكون غير كامل. 

  األسعار والتمويل الحكومي

 4992 0222 0229 0242 

 

     األسعار المحلية

     التغير()% 

 1130- 4.30 234 .. اسعار المستهلك

 0130 230- .0.3 .. معامل انكماش الناتج المحلي

     التمويل الحكومي

     )% من الناتج المحلي اإلجمالي ويشل المنتج الحالي(

 0032 0032 032. 4430 اإليرادات الحالية

 234 30.- .4.3 030- رصيد لموازنة الحالية

 4434- 4934- .43- .03- إجمالي الفائض / العجز

      التجارة

 0242 0229 0222 4992 )مليون دوالر(

 

 03042 03200 3090. 43.21 إجمالي الصادرات )فوب(

 43.19 131.0 43949 040 نفط خام )حصة الحكومة(

 .. .. 431.2 422 نفط خام )حصة الشركات(

 .. .. 0. 1 التصنيع
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 23024 03242 03121 43120 إجمالى الواردات

 03141 1..03 921 440 الغذاء

 .. .. 002 409 الوقود والطاقة

 .. .. 102 0.1 رأسمالية

 042 420 422 .2 مؤشر سعر التصدير

 4.4 4.1 422 .42 مؤشر سعر اإليراد

 442 4.0 422 22 شروط التجارة

  ميزان المدفوعات

 0242 0229 0222 4992 دوالر()مليون 

 

 93.09 03290 13222 .4301 صادرات السلع والخدمات

 443240 423224 3091. 03402 واردات السلع والخدمات

 43422- 03929- 041 400- ميزان الموارد

 43240- 43404- 00- 22- صافى الدخل 

 03094 43040 43.99 43111 صافى التحويالت الجارية

 43029- 03040- 0..43 0.0 ميزان احساب التجاري 

 424 43112 492 .42- بنود التمويل

 43209 43440 430.1- 01- التغير في صافى االحتياطى

     مذكرة

 .. .. 03200 101 االحتياطي يشمل الدهب 

 0430 44430 02032 04934 (DEC)سعر التمويل 

  الدين الخارجى وتدفق الموارد 

  0242 0229 0222 4992 مليون دوالر

 43.01 43.02 03400 43.01 إجمالي الدين المتبقى والمنفق

 

 2 2 2 2 البنك الدولي 

 03422 03420 43044 420 المؤسسة الدولية للتنمية 

 009 .04 .013 449 إجمالى الدين المتبقى والمنفق

 2 2 2 2 البنك الدولي

 44 00 .0 4 المؤسسة الدولية للتنمية

 تكوين صافي تدفقات الموارد

 572 .1. 8.2 721 منح رسمية

 822 862 .5 5. جهات دائنة رسمية

 8- 8- 1 8.8 جهات دائنة خاصة

 276- 876 . 828- استثمار أجنبي مباشر

 1 1 1 1 ملكية المحفظة )صافى التدفقات(

 برنامج البنك الدولي

 1 1 7.7 51 االلتزامات 

 22 818 5. 72 األنفاق

 5. 7. .8 7 سداد األصل

 71 56 58 75 صافى التدفقات

 .8 85 6 2 مدفوعات الفائدة

 87 2. 7. 77 صافى التحويالت 

 : تم إعداد هذا الجدول من قاعدة بيانات اقتصاديات التنمية ملحوظة
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