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بعد مرور اكثر من عام علي قرار الرئيس عبده ربه منصور هادي نقل البنك المركزي 
اليمني من صنعاء الي عدن وتشكيل مجلس إدارة في سبتمبر 2016م يستعرض مركز 

الدراسات واالعالم االقتصادي مستوي أداء البنك وفقا لـ 15 مؤشر رئيسي لألداء 
والتعرف علي جوانب النجاح واالخفاق.
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االعتراف الدولي بالبنك المركزي اليمني : غموض في الموقف اإلقليمي والدولي الداعم للبنك حيث لم يعلن عن أي 
دعم مالي او فني ملموس يسهم في دعم البنك للقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية 1

تفعيل نظام السويفت لتسهيل عمليات التحويالت المالية من والي الخارج : رغم إعالن إدارة البنك عن تفعيلة والقيام 
بعمليتنين تجريبيتين اال انه ما يزال متوقف حتى اآلن.

2

البناء المؤسسي  : لم يتم االستفادة من كوادر البنك المركزي سواء في المركز الرئيسي او الفروع لتفعيل أداء البنك المركزي حيث 
يعمل البنك المركزي بكادر الفرع مع توظيف موظفين جدد ال يمتلكون خبرة كافية الدارة المهام الكاملة للبنك المركزي 

عالقة البنك بفروعه في المحافظات المحررة حيث ال توجد الية فاعلة للتواصل وُعقد اجتماع واحد لم يشارك فيه جميع الفروع 

الربط الشبكي بين البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات، ما تزال كل الفروع مرتبطة شبكيا بصنعاء بما فيها عدن باستثناء 
فرع مارب الذي يعمل بشكل مستقل. وعلي سبيل المثال فان فرع سيئون يقبل التحويالت من صنعاء ويقيد سيولة الجمارك مستنديا 

فقط والنقدية تسلم في صنعاء. 

اجتماعات مجلس إدارة البنك  أربعة فقط (اجتماعين في عدن واجتماعين خارج اليمن) 

السيطرة علي سعر صرف الريال مقابل الدوالر : تم اتخاذ اجراء وحيدة تمثل ببيع كمية من الدوالر للسوق المحلية، باإلضافة الي قرار 
التعويم وتوجيه عدد من الرسائل للبنوك وشركات الصرافة بااللتزام بالسعر المعلن لكن معظمهم لم يلتزم بتوجيهات البنك 

غرفة المقاصة في البنك المركزي اليمني في عدن ما تزال متوقفة 

البنك غير قادر علي إدارة احتياطياته في الخارج حتي اللحظة 

لم يتم تعيين شركة تدقيق مالي لمراجعة الحسابات السنوية للبنك المركزي اليمني لعام 2016م 

لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب والزام البنوك بقواعد االمتثال المالي 

استعادة الثقة بالقطاع المصرفي الرسمي وتغذية السوق بالعملة المحلية الريال : تمت التعاقد  لطباعة 800 مليار لایر تسلم منها البنك 
390 مليارلایر لكن لألسف لم تساهم في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي ولم تعالج ازمة السيولة المستمرة حيث ما زال القطاع غير 

الرسمي وشركات الصرافة هي المسيطرة 

تعليق مدفوعات اذون الخزانة والدين العام  حتى اآلن.

إنجاز المهام بشكل كامل تحقيق خطوات في سبيل انجاز المهام لكن لم تكتمل فشل في إنجاز المهام

تبعية البنوك التجارية واإلسالمية للبنك المركزي في عدن ( ما تزال البنوك تخضع لسيطرة فرع البنك بصنعاء بدليل اعتماد السعر غير 
المعوم، وما تزال البنوك تقدم تقاريرها الي البنك المركزي في صنعاء) 

صرف المرتبات ومستحقات الرعاية االجتماعية : تم صرف مرتبات الموظفين في عدد من المحافظات المحررة باستثناء تعز التي تم 
الصرف لشهر فقط ولم يتم الصرف لمناطق سيطرة الحوثيين وصالح في معظم محافظات شمال اليمن 
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 : اليمني  المركزي  بالبنك  الدولي  االعتراف 
غموض في الموقف اإلقليمي والدولي الداعم 
للبنك حيث لم يعلن عن أي دعم مالي او فني 
بدوره  للقيام  البنك  دعم  في  يسهم  ملموس 

في إدارة السياسة النقدية

لتسهيل  السويفت  نظام  تفعيل 
من  المالية  التحويالت  عمليات 
إدارة  إعالن  رغم   : الخارج  والي 
والقيام  تفعيلة  عن  البنك 
بعمليتنين تجريبيتين اال انه ما يزال 

متوقف 

اجتماعات مجلس إدارة البنك  أربعة فقط
الربط الشبكي بين البنك المركزي في عدن (اجتماعين في عدن واجتماعين خارج اليمن) 

 وفروعه في المحافظات، ما تزال كل الفروع 
مرتبطة شبكيا بصنعاء بما فيها عدن باستثناء فرع مارب
 الذي يعمل بشكل مستقل. وعلي سبيل المثال فان

 فرع سيئون يقبل التحويالت من صنعاء ويقيد سيولة الجمارك 
مستنديا فقط والنقدية تسلم في صنعاء. 

غرفة المقاصة في البنك المركزي اليمني 
في عدن ما تزال متوقفة 

4
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% 0

% 0

مغلق
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حلول مقترحة لتفعيل البنك المركزي 

معوقات خارجية 

الخيار الثالثالخيار الثانيالخيار األول

من  وكفؤة  محايدة  إدارة  تعيين 
والمصرفيين  االقتصاديين  الخبراء 
المركزي  البنك  إدارة  تتولي 
جميع  وتحتفظ  دولية  بحماية 
البيانات والعمليات في االي كالود 
علي االنترنت ويتم اعتماد  توزيع 
مهام البنك المركزي في مناطق 
مثال   يكون  بحيث  مختلفة 
وإدارة  الدولية  العمليات 
عدن  في  الخارجية  الحسابات 
صنعاء  في  العام  الدين  وإدارة 
المصرفية  العمليات  وقطاع 
المحلية والرقابة علي البنوك في 

مارب.

والحكومة  البنك  إدارة  تحمل  رغم  عدن  في  اليمني  المركزي  البنك  أداء  في  الشلل  حالة 
عدم  ابرزها  نجاحة  امام  عائقا  تشكل  خارجية  عوامل  هناك  ان  اال  االولي  بالدرجة  المسئولية 
السماح باستئناف تصدير النفط وسهولة نقل االموال من اليمن الي  الخارج وفتح خطوط ائتمان 

في بنوك خليجية وعربية وكذلك تقديم الدعم المالي والفني وبناء القدرات للبنك المركزي.

النقد  صندوق  قيادة  مع  اجتماعاتها  اثناء  محرجة  مواقف  اليمني  المركزي  البنك  إدارة  واجهت 
الدولي والبنك الدولي بواشنطن تتعلق بعدم القدرة علي انجاز خطة تفعيل البنك المركزي كانت 
قد تقدمت بها إدارة البنك عقب قرار نقل البنك المركزي اليمني الي عدن في سبتمبر 2016م.

المركزي  للبنك  محايدة  إدارة 
مقر  علي  االتفاق  يتم  اليمني 
جمع  تتولي  بحيث  تواجدها 
مؤسسات  كافة  من  االيرادات 
المرتبات  بصرف  وتقوم  الدولة 
المدنيين  الدولة  موظفي  لكافة 
خبراء  من  اإلدارة  تعيين  ويتم 
وتوفر  متخصصة  إدارية  وكفاءات 
لها حماية دولية لتسهيل مهامها 

واالنتقال في كل مناطق اليمن.

في  اليمني  المركزي  البنك  بقاء 
البنك  قيادة  في  تغيير  مع  عدن 
المركزي واختيار إدارة كفؤة تقدم 
لوضع  وعاجلة  مزمنة  خطة 
معالجات للمشكالت في القطاع 
مراقبة  ويتم  والمصرفي  النقدي 
الخبراء  عملها من قبل لجنة من 
والدوليين  المحليين  المحايديين 
 3 كل  انجاز  تقرير  تقدم  وبحيث 
التقرير  من  نسخة  وتقدم  اشهر 
من  لالطالع  ويتاح  الرئيس  الي 

قبل عموم الشعب.

معلومات جانبية

الف   40 مقداره  شهري  مرتب  يتقاضي  القعيطي  منصر  المركزي  البنك  محافظ 
المؤقته عدن سوي مرتين ولفترات قصيرة جدا  العاصمة  يزور  انه لم  دوالر رغم 

حيث اوكل مهامه للقائم باعمال في البنك. 

الدائمة  بدالت ألسفاره  المركزي من  البنك   يتقاضاه محافظة  ما  الي  وباإلضافة 
صرفت له سيارة حديثة تكلفتها 120 الف دوالر.

كان يتسلم قبل تعيينه وزيرا للمالية ومحافظا للبنك المركزي مبلغ وقدره  2000 
دوالر كبدل سفر يومي عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك التسليف 
 3 تجاوزت  التي  مستحقاته  كافة  يتسلم  يزال  وما  بنك  كاك  الزارعي  التعاوني 

مليون لایر شهريا كرئيس مجلس إدارة سابق من إدارة البنك في صنعاء.
معوقات سابقة لنقل البنك المركزي اليمني : 

• استنزاف االحتياطي النقدي من العمالت الصعبة حيث تراجع من 4,7 مليار دوالر الي 600 
مليون دوالر.

• ارتفاع الديون : وصل اجمالي الدين العام الي ما يقرب من 5 ترليون لایر 
• شحة السيولة جراء ضعف الثقة في القطاع المصرفي الرسمي وتحول الدورة المالية الي 

قطاع الصرافة وتفشي ظاهرة السوق السوداء.
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