
  

  
  

  النظام املصريف  ٣

  

 -:تصدير
ينشأ بقرار من رئـيس اجلمهوريـة جملـس         (من الدستور على أن     )١٢٥(نصت املادة 

استشاري من ذوي اخلربات والكفاءات املتخصصة،لتوسيع قاعـدة املـشاركة يف الـرأي             
  .واالستفادة من الكفاءات واخلربات الوطنية املتوفرة يف خمتلف املناطق اليمنية

م إبداء الرأي حول عدد من      ٩٤لعام  )١٤(اري رقم   وحدد قانون إنشاء اجمللس االستش    
  -:القضايا منها

دراسة ومناقشة القضايا الداخلية واخلارجية ذات العالقـة باملـصلحة الوطنيـة العليـا              -
للبالد،وإبداء الرأي و املشورة مبا يسهم يف إعداد اخلطوط العريضة والـسياسة العامـة              

  .للدولة على ضوء املتغريات واملستجدات
دمي الدراسات واملقترحات اليت تساعد الدولة على تنفيذ إستراتيجياهتا التنموية،وتسهم          تق-

يف حشد اجلهود الشعبية يف خمتلف اجملاالت وتقدمي االقتراحات اليت تساعد على تفعيـل              
  .الـخ...مؤسسات الدولة وتسهم يف حل املشاكل االجتماعية وتعميق الوحدة الوطنية

ترحات اليت تساعد الدولة على تنفيذ إستراتيجياهتا التنموية وتسهم         تقدمي الدراسات واملق  -
يف حشد اجلهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الدميقراطي وتوسيع دائـرة املـشاركة              
الشعبية يف خمتلف اجملاالت وتقدمي االقتراحات اليت تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة            

  .وحدة الوطنية وتسهم يف حل املشاكل االجتماعية وتعميق ال
إبداء الرأي واملشورة يف القوانني  األساسية اليت يرى رئيس اجلمهورية عرضها على اجمللس              -

وعلى وجه اخلصوص تلك اليت تتعلق باحلكم احمللي واألنشط التعاونية قبل إحالتـها إىل              
  .جملس النواب

ـ          - ا متليـه الظـروف     إبداء الرأي واملشورة يف القضايا الوطنية والقومية والدولية حسب م
  .املستجدة 
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إبداء الرأي واملشورة يف السياسيات واخلطط والـربامج  املتعلقـة باإلصـالح اإلداري              -
  .وحتديث أجهزة الدولة وحتسني األداء

دراسة وتقييم خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وإبداء الرأي واملشورة بـشأهنا ومبـا      -
  اعات االنتاجية واخلدميهخيدم تشجيع االستثمار يف خمتلف القط

م بشأن الالئحـة    ٩٧لسنة  )١٨(من قرار رئيس اجلمهورية رقم    )١(كما حددت املادة  
اجمللس االستشاري هيئة عليا استشارية لـرئيس اجلمهوريـة،تتوىل         (بأن   الداخلية للمجلس، 

دراسة ومناقشة القضايا الداخلية واخلارجيـة ذات العالقـة باملـصلحة الوطنيـة العليـا               
د،وإبداء الرأي واملشورة مبا يسهم يف أعداد اخلطوط العريضة للسياسة العامة للدولة يف             للبال

  ..ضوء املتغريات املستجدة
  _:جلان دائمة وهي)٨(ولغرض تنفيذ تلك املهام،شكل اجمللس االستشاري

  .اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية-١
  .غتربنياللجنة السياسية والعالقات اخلارجية وشئون امل-٢
ــة -٣ ــة واملعدنيـ ــروات النفطيـ ــة والثـ ــصادية واملاليـ ــة االقتـ   .اللجنـ
  .جلنة اخلدمات واحلكم احمللي والتنمية البشرية-٤
  .جلنة الدفاع واألمن-٥
  .جلنة التربية والتعليم والثقافة واألعالم والسياحة-٦
  .جلنة الزراعة واألمساك واملوارد املائية والبيئة-٧
  .يات ومؤسسات اجملتمع املدينجلنة احلقوق واحلر-٨

  .باالضافة اىل أي جلان خاصة قد تستدعي طبيعة عمل اجمللس القيام هبا
وخالل الفترة الزمنية املنصرمة والقصرية من بدء عمل اجمللس ويف إطار خطـة عملـة               
وبراجمه املتنوعة فقد نفذ عدد من الفعاليات املتنوعة اليت تسعى اىل جتسيد مهامه الدسـتورية               

  .القانونية وما نصت علية الئحته الداخلية و
 يف سياق تلك الفعاليات احتلت قضية النظام املصريف موقعها يف نـشاط اجمللس،فنظـراً             

لألمهيـة اليت تكتسبها قضية النظام املصريف من نواحيها املختلفة ،وإدراكاً من اجمللس ألمهية             
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حات اإلقتصادية واملالية واإلدارية    هذه القضية اليت تعترب واحدة من مكونات برامج اإلصال        
م ١٩٩٨والنقدية ، فقد أدرج اجمللس االستشاري ضمن خطته العامة وبرناجمه السنوي لعام             

قضية النظام املصريف من ضمن أولوياته،وخصص هلا دورته االعتياديـة  لـشهر ديـسمرب               
ليمين،والبنوك البنك املركزي ا  : (م ، استدعى للمشاركة فيها اجلهات ذات العالقة         ١٩٩٨

العامة واخلاصه واملتخصصة ، وزاة املالية،التخطيط ، واملؤسسات واهليئـات والـشركات            
التأمينية واإلستثمارية ، وعدد من اخلربات الوطنية العالية التأهيل أضـافه إىل عـدد مـن                

  ) .               عدن-جامعيت صنعاء(الباحثني وأساتذة اجلامعات 
رة تشكيل جلنة مـن كافـة اجلهـات ذات العالقـة املباشـرة              وقد مت يف هناية الدو    

باملوضوع،حتت إشراف اللجنة اإلقتـصادية بـاجمللس لدراسـة ، أوراق العمـل املقدمـة               
واملداخالت والنقاشات اليت متت أثناء انعقاد الندوة بغرض بلورهتا واستخالص أهم القضايا            

علي عبد اهللا صاحل رئـيس      /فخامة األخ اليت طرحت،لعكسها يف التقرير اخلتامي املرفوع اىل        
  .اجلمهورية ، مشفوعة بالتوصيات اليت خرجت هبا دورة اجمللس

وال يسعنا يف األخري إال أن نتقدم بالشكر،لكل من اسهم يف إعـداد األوراق العلميـة               
القيمة واملشاركني من اجلهات ذات العالقة، الذين فرغوا أنفسهم للمـشاركة الفعالـة يف              

دوة ، وأسهموا يف إجناح أعماهلا وحتقيق مقاصدها ، ولالخـوة أعـضاء اجمللـس               أعمال الن 
االستشاري الذين أثروا مبالحظاهتم ومداخالهتم القيمة أعمال  الندوة، وما خرجت به مـن              

و الننسى يف األخري الكوادر الفنية باجمللس االستشاري الذين تولوا مهمة  جتهيـز              ...نتائج  
  .للنشر يف هذا الكتيبتلك األوراق وأعدادها 

  
  واهللا املوفق،،،

  
                                                      عبدالعزيز عبد الغين

          رئيس اجمللس االستشاري             
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א מ א א١٩٩٤−٩٠א א מ
מ١٩٩٨−٩٥

  
م يف جمـال االقتـصاد الكلـس        ١٩٩٤-٩٠كان االداء اليمين خالل الفتـرة       

   ١٩٩٦يونيو )صندوق النقد الدويل (والسياسة االقتصادية خميباً لألمال 

  :م١٩٩٤-٩٠الوضع يف الفترة 
التكاليف العالية الندماج مؤسسات دولة الوحدة،إذ وصل االنفاق على الباب          -١

ـ ) ١٣(م اىل حوايل    ١٩٩١االول يف الستة االشهر االويل من من عام          ار ملي
م حوايل  ١٩٩٠ريال،بينما كان الباب االول يف الستة االشهر االوىل من عام           

ووصلت نسبة الباب   ،  خالل عام   %) ٢٢٠(وبنسبة زيادة   ،  مليار ريال   ) ٤(
واستمر هذا االمر يتفـاقم     ،  %) ٧٠-٦٠(االول اىل مصروفات املوازنة من      

 اىل النفقـات    اضـافة ،  سنة بعد أخرى نتيجة التعيينات اجلديدة والترقيات        
وتوقـف اصـداراملوازنة لعـامني متتـالني                   ،  االخرى يف ابـواب املوازنـة       

  ).م١٩٩٤-٩٣(
  .حرب اخلليج الثانية وآثارها السيئة على االقتصاد اليمين-٢
  .الف مغترب ميين شكلوا عبئياً كبرياً على االقتصاد)٧٥٠(عودة ما يقارب -أ
وتوقف املشاريع الـيت    ،   من دول اخلليج     فقدان املساعدات اليت كانت تأيت    -ب

  .كانت متول من هذه الدول
وحتميل دولة  ،  اهنيار االحتاد السوفييت ونضوب املساعدات من الكتلة السوفيتية         -٣

وتوقـف  ،   مليار ريـال     ٧الوحدة مديونية لالحتاد الروسي تصل اىل حوايل        
تيجة للتوقف عـن    املساعدات من الدول املاحنة االخرى واملنظمات الدولية ن       

  .سداد االقساط املستحقة
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  :م١٩٩٤-٩٠السياسة النقدية خالل الفترة 
طغى الصراع السياسي على أي جهد لالصالح يف اجملال النقدي،فقد كانـت            −

مهمتها فقط طبـع كميـة      ،  السياسة النقدية متوائمة متاماً مع السياسة املالية        
  .كبرية من اوراق النقد وضخها لالقتصاد الوطين

مبعىن جمرد استالم لاليرادات    ،  كان البنك املركزي يقوم بوظائف اخلزانة العامة        −
  .وتنفيذ عمليات الصرف

والزمت البنوك التجاريـة هبـذا      ،  ريال  ) ١٢(التمسك بسعر رمسي للدوالر     −
وكانت تتعامل بالنقد االجنيب كوكيل للبنك املركزي بسعر الصرف         ،  السعر  
  .ب معظم موارد النقد االجنيب اىل السوق املوازينتج عن ذلك هرو..الرمسي 

كان البعض يشتري النقد االجنيب من البنك املركزي بالسعر الرمسـي حبجـة             −
وخلق هذا عدداً   ،  إجراءا بعض املدفوعات املرخصه مث بيعه يف السوق املوازية          

  .كبرياً من املستفيدين
بنـاء علـى    ) اتيجةاستر(أوعز لبعض البنوك بفتح اعتمادات لسلع ضرورية        −

فخلق ،  ولكنه مل يستطع الوفاء هبذه التعهدات       ،  تعهدات من البنك املركزي     
  .لدى العامل اخلارجي جوا من عدم الثقة واملصداقية

  :تعدد أسعار الصرف−
   ريال للدوالر١٢      سعر صرف رمسي 

  ريال للدوالر١٨     سعر املعامالت اجلمركية   
  ريال للدوالر٥,٥    سعر البعثات الدبلوماسية   
   ريال للدوالر٢٥        سعر تشجيعي   

خلقت هذه االسعار بؤر من الفساد ، تعددت بتعدد أسعار صرف الريـال ،              −   
 ووصل اىل   - ريال للدوالر  ١٣٠بينما كان سعر الدوالر يف السوق املوازية        
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م ، خلق هذا تشوهات سعرية عديدة خاصة للسلع         ١٩٩٥م يف يونيو    ١٦٥
سعرها الدولة،فسفارة مـثالً تكلـف الدولـة يف العـام           واخلدمات اليت ت  
 ٥٥٠,٠٠٠ دوالر ستقيد التكلفـة بالـسعر الدبلوماسـي          ١٠٠,٠٠٠

 ريال ، عندما كـان سـعر        ١٠,٠٠٠,٠٠٠ريال،بينما هي بسعر السوق     
  . ريال١٠٠الدوالر 

رغم أن أكرب فئة عملة مينية سائدة ومتداولـة يف ذلـك            :فئات العملة املصدرة  -
 ريال ، إال أن التخوف من هتريبها قد جعل تواجدها يف           ١٠٠هي الـ   التاريخ ،   

السوق شحيحاً ، وكانت أكرب فئة هي فئة اخلمسني ، وأغلب الفئات املتداولة             
، وخلق هذا جماالً كبرياً للتجارة بالفئات الكبرية،وضاقت        ) ٥،١٠،٢٠(كانت

 الـصغرية ، ممـا      خزائن البنوك واألفراد بل خزائن البنك املركزي هبذه الفئات        
شكل هروباً كبرياً من العملة اليمنية واالجتاه إلقتنـاء الـدوالر ، بـدالً مـن                

  ).الدولره(الريال
ويف فترة من الفترات ، كان أصحاب احلسابات يف البنوك التجارية ، ال جيـدون                 

إحتياجاهتم من النقد اليمين ، كان الساحبون من أرصدهتم بالريـال ال جيـدون              
كافية من الريال نتيجة لشحة السيولة يف البنوك ، مما اضطر الكـثري اىل              املبالغ ال 

  .إختزان فئات النقد املختلفة يف خزائنهم بدالً من إيداعها يف حساباهتم يف البنوك
  :وجهة نظر البعثات الدولية عن السياسة النقدية

ة اليذكر  ، فإن دور السياسة النقدي    ) قرارات الصرف   (مع هيمنة القرارات املالية     
يف الرقابة ، السيما أن هناك إمكانية إلستخدام السياسات النقديـة لتعـديل أسـعار               
الفائدة،وختفيف الضغوط علـى الوضـع اخلـارجي ، وتـصحيح التـشوهات يف              

  األسعار،والتسعري الواقعي للنقد األجنيب
  )  م١٩٩٣ سبتمرب ١٨-١بعثة صندوق النقد الدويل اليت زارت اليمن يف الفترة (
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تعليقات املدراء التنفيذين على تقرير بعثة صندوق النقد الدويل الـيت زارت            
  .م١٩٩٣ اليمن يف سبتمرب

انصح بإجراء تصحيح يف السياسات بدالً من االجنرار حنو         :ممثل الواليات املتحدة  
  .أزمة إقتصادية ، يعتقد أهنا التوقع األكثر إحتماالً يف ضوء السياسة احلالية

  . تأخري يف عملية اإلصالح سيضاعف فقط من تكاليف اإلصالحإن أي:ممثل كندا
الكثري من املصاعب اليت تواجه السلطات يف اليمن ، تعود لصدمات           :ممثل هولندا 

  .خارجية ، ولكن حدة هذه املصاعب تعزي الخطاء يف السياسات
وكانت تعليقات بقية أعضاء جملس املدراء التنفيذين يف صندوق النقـد الـدويل             

حده ، بل كان االعتقاد السائد أن اليمن ترتلق إىل وضـع اقتـصادي يـصعب               أكثر  
  .السيطرة علية

  :القطاع املصريف
م ، عـن    ١٩٩٦ سـبتمرب    ٣٠يشري البنك الدويل يف أحد تقاريره الذي أعد يف          

إن النظام  :القطاع املصريف ، حىت بعد إجراء الكثري من اخلطوات يف جمال اإلصالح اىل            
ياً ، وال يتقيد بشكل كامل بالقوانني واالنظمة ، وعـالوة علـى             املصريف ضعيف مال  

ذلك،فإن القدرة الرقابية واالشرافية للبنك املركزي من حيـث املـوظفني ليـست             
ويشري يف مكان أخر أن النتائج االولية تشري أنه إذا طبقـت البنـوك املعـايري                .كافية

من البنـوك لـن تفـي       اجلديدة بالنسبة لتصنيف القروض واملخصصات ، فإن عددا         
باملعايري،وأن اخلسائر اليت تنشاء من تشكيل هذه الديون الرديئة تفوق ومتحو راس املال     

  .واالحتياطيات
  :م١٩٩٤حمصلة املرحلة حىت هناية 

من الناتج احمللي االمجايل ، وميول كلية       %٢٢-١٧عجز يف املوازنة قدر بني       -
  .من البنك املركزي باالصدار النقدي
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  %٣٥ وصل اىل عرض النقد -
  .سنوياً% ١٠٠-%٧٢تضخم وصل اىل مابني  -
م اىل  ١٩٩٥م ووصل يف يونيو     ١٩٩٤ ريال يف أواخر     ١٠٠جتاوز الدوالر    -

ريال ، وكان يصل الفرق بني سعر الصباح واملساء اىل بضعة رياالت            ١٦٥
يومياً،وبعض االحيان يرتفع بشكل كبري غري متوقع ، وينخفض ايضاً بنفس           

  .دى اىل كثري من املضاربات وختزين السلعاألسلوب ، مما ا
  :القطاع املصريف

  . ذعر مايل وحالة من الدولرة وعدم اليقني -
  .سعر فائدة على ودائع االدخار سالب بدرجة عالية نتيجة التضخم املرتفع -
احتفظ املدخرون بامواهلم يف خزائنهم اخلاصة ، إذ كان امجايل الودائـع يف              -

م ، جزء كبري منها     ١٩٩٤ليار ريال يف أواخر      م ٥٠القطاع املصريف حوايل    
  .بالعمالت االجنبية

وصلت االحتياطيات اخلارجية ملا يكفي حلوايل شهر ونصف استرياد ، رغم            -
  .تدفق النفط وحتسن أسعاره

 مليـون دوالر  ٨,٨٦٣م حبـوايل  ١٩٩٥قدرت املديونية اخلارجية يف هناية   -
ر ، أي أن االمجـايل       مليـون دوال   ١,١٢٢رصيد قائم ، ومتأخرات فوائد      

% ١٨٤ مليون دوالر،وكانت نسبة هذه القروض تصل اىل        ٩,٩٨٥حوايل  
  .من الناتج احمللي االمجايل 

  .توقف متاماً عن سداد الديون اخلارجية -
  :السينايورهات احملتملة بعد أن ترسخت الوحدة واالرادة السياسية

جلـادة أمـام هـذا      وجدت القيادة السياسية أن الخيار امامهـا اال الوقفـة ا          
الوضع،وكان هناك برنامج اصالحي جزئي ، يعتمد على إجراءات تضمنتها موازنـة            



  

  
  

  النظام املصريف  ١١

م ، وقامـت    ١٩٩٥م،وكان للبنك الدويل يف حينه بعثة زارت اليمن يف يناير           ١٩٩٥
بعثة البنك بوضع سيناريو ملا سيكون عليه الوضع يف حالة تنفيذ إجراءات جزئية نصت       

  :الحتمال أن تكون اسعار صرف الريال على النحو التايلعليه يف املوازنة،وكان ا
  سعر الريال مقابل الدوالر  السنة

١٦٠  ١٩٩٥  
٢٥٦  ١٩٩٦  
٤٥٢  ١٩٩٧  
٩١٧  ١٩٩٨  
٢١٠٣  ١٩٩٩  
٤٨٢٧  ٢٠٠٠  

كما قامت البعثة بوضع سيناريو لربنامج اصالح أكثر مشوالً وكان السيناريو يشري            
  :تايلاىل أن سعر الصرف سيتطور على النحو ال

 سعر الريال مقابل الدوالر  السنة
١٣٠  ١٩٩٥  
١٥١  ١٩٩٦  
١٦٧  ١٩٩٧  
١٧٧  ١٩٩٨  
١٧٨  ١٩٩٩  
١٩٢  ٢٠٠٠  

وقد اشرنا اىل اسعار الصرف ، ألمهيته وخاصة على مستوى الرأي العام والسوق             
احمللية،ولكن وثيقة االصالح االقتصادي واملايل واالداري وإعادة البناء الـيت أقرهتـا            

م ، قد اقرت برناجماً يف جمال الـضرائب والـدعم وسـعر             ١٩٩٥ يف مارس    احلكومة



  

  
  

  النظام املصريف  ١٢

الصرف واصالحات اخرى يف جمال املالية العامة،وقام البنك املركـزي بـاالجراءات            
  :التالية

  :م ١٩٩٥خالل عام 
  .حترير اسعار الفائدة املدينة - ١
الغاء الفوائد امليسرة على القروض املقدمة من البنك املركـزي للحكومـة             - ٢

  .واملؤسسات العامة
  %.٢٢-٢٠)دنيا(حتديد فوائد إيداع تأشريية  - ٣
  .ختفيض يف سعر الصرف الرمسي اجلمركي - ٤
  .السماح للبنوك التعامل يف سوق الصرف بالسعر املوازي احلر - ٥
م وينـاير وفربايـر     ١٩٩٥إصدار إذون اخلزانة ملدة شهر خالل ديـسمرب          - ٦

  .م١٩٩٦
  :م١٩٩٦إجراءات نقدية يف سنة 

  %.٢٧-٢٥اليداع التأشريية اىل رفع فوائد ا - ١
  يوماً ) ١٨٢(يوماً مث) ٩١(اصدار أذون اخلزنة لفترة إستحقاق أطول  - ٢
حتويل حسابات املؤسسات العامة من البنوك التجارية اىل البنك املركـزي            - ٣

  .منعاً للمضاربة بأمواهلا
الغاء سعر الصرف الرمسي برمته ، وتوحيد أسعار الصرف ، وتبين النظـام              - ٤

  .سعر الصرفالعائم ل
قام البنك املركزي باختاذ إجراءات هامة حنو معاجلة ديون البنوك املتعثرة،عن            - ٥

  .طريق إصدار تعليمات لكيفية تصنيف القروض واملخصصات
بدء املباحثات مع البنك الدويل لوضع خطة الصالح القطاع املايل يف اواخر             - ٦

  .م١٩٩٦



  

  
  

  النظام املصريف  ١٣

ريس للدول االعـضاء    م مت إعادة جدولة الديون لنادي با      ١٩٩٦يف سبتمرب    - ٧
يف النادي ، وحصل اليمن على إعفاء من ثلثي الديون الرمسية على أسـاس              

  ). NPV(صايف القيمة
  م١٩٩٨و ١٩٩٧إجراءات نقدية يف سنة

  .م١٩٩٦ االستمرار يف تنفيذ ومتابعة االجراءات اليت متت يف عام  - ١
) ٣٦٤(م مت اضافة اجـل جديـد الصـدار أذون اخلزانـة             ١٩٩٧يف عام    - ٢

،إضافة اىل االجلني السابقني ، وعلى اساس مزادين يف كـل شـهر ، مث               يوماً
  .أصبح املزاد اسبوعي

بعد ان شعر البنك املركزي أن إجـراءات الـسياسية النقديـة قـد ادت                - ٣
دورها،ومتت السيطرة على التضخم ، أختذ إجراءات يف جمال ختفيض أسـعار            

ادي ، وبدأ ختفيض الفوائـد      الفائدة،حيت ُيفَّعل دور البنوك يف االنعاش االقتص      
ــن  ــداع م ــى االي ــريية عل -%١١اىل % ١٤-%٢٢-%٢٧:التأش

ــن  %١٠ ــاطي م ــات االحتي ــض متطلب مث اىل %١٥اىل % ٢٥،وخف
،وأعطى فوائد جمزية على االحتياطي بغية اتاحة مزيد مـن االمـوال            %١٠

  .للبنوك
م مت االتفاق على مصفوفة هنائية متدرجة الصـالح القطـاع   ١٩٩٧يف يونيو   - ٤

ـ  ،مت دعـم هـذا   )Financial Sector Adjustment Credit(ايل امل
مببلغ مثانني  IDAالربنامج بقرض تسهيل تصحيح القطاع املايل مقدمه من الـ 

ومدة القرض أربعني عاماً مع فترة مساح عشر        ،  ال حيمل فوائد    ،  مليون دوالر   
الوفـاء  سنوات،مت سحب الشرحية االوىل مببلغ مخسني مليون دوالر بعد أن مت            

  :ويشمل برنامج االصالح التايل، مبتطلبات هذه الشرحية 



  

  
  

  النظام املصريف  ١٤

ـ قانون البنك املركزي ـ قانون التـأجري   "قانون البنوك (  اصالحات قانونية-أ
 االعفاء من ضرائب الدمغـة للعمليـات املـصرفية ـ أعفـاء      -التمويلي 

 املخصصات اليت جتنبها البنوك بناء على توجيهات من البنك املركـزي مـن            
  .ضريبة الدخل

كفاية رأس املال ـ الرقابة الداخلية ـ خماطر االئتمان ـ    (اصالح يف البنوك-ب
  )املراجعة اخلارجية

التوظيف عن طريق املسابقات ـ التدريب  -املرتبات (اصالح البنك املركزي-ج
  ..)وتفعيل الرقابة املصرفية، ـ تعزيز دور الرقابة على البنوك 

تصنيف القـروض ـ حـساب الـنقص يف     (  البنوكتنفيذ معايري جديدة يف-د
جلنـة  (املخصصات ـ نسب رأس املال املرجح باملخاطر طبقاً ملعايري دوليـة   

  )ـ قائمة املدينني املتعثرين) بازال
السماح بـاالقراض بـالعمالت االجنبيـة       (ختفيف القيود على املصارف   –هـ  

املـصاريف  ملشروعات تدر موارد أجنبية ـ ازالة القيود علـى الرسـوم و   
  ).البنكية

سداد ديون املؤسسات العامة للبنـك      (إجياد حلول ملديونية املؤسسات العامة      -و
  )اليمين والبنك االهلي 

  .معاجلة مشاكل بنوك القطاع العام-ز
  .البنك اليمين لالنشاء والتعمري-
  البنك االهلي اليمين -
  :البنوك املتخصصة-

  الصناعي 
  الزراعي

  اإلسكان   

 ومت   KPGMمت االنتهاء من املراجعة التشخيصية بواسطة شركة عاملية           
 لعملية االصـالح     قبل البنك الدويل ، وهناك خطةمتكاملة      حتليها من 

 .معروضة على اجلهات املعنية

  هناك خطة متكاملة



  

  
  

  النظام املصريف  ١٥

م انضمت روسيا لنادي باريس ، وكانت الـيمن أول          ١٩٩٧ أواخر عام    يف-٥
مـن ديوهنـا ،     %٨٠دولة تستفيد من خالل نادي باريس من االعفاء مـن           

من الـدين ، علـى      % ٦٧والباقي  تطبق عليها شروط نابويل باالعفاء من         
   ).NPV(احلالية اساس صايف القيمة 

  ):الرقابةقطاع (يف جمال تعزيز قدرات البنك املركزي 
  .رفع مرتبات موظفي البنك املركزي-
التطعيم مبوظفني على مستوى عال من التأهيـل ، وعـن طريـق االعـالن               -

  .العام،والدخول يف مسابقات لشغل هذه الوظائف
  .تكفي التدريب باالضافة اىل دورات تأهيلية عالية يف الداخل واخلارج-
  . طريق خربات ذات كفاءة عاليةالتدريب على الرقابة املكتبية وامليدانية عن-
  . على البنوكخبري يف جمال الرقابة-
خبري يف جمال املدفوعات يقوم بتدريب موظفي البحوث واالحصاء على جتميـع   -

حبيث تكون هذه االحصاءات جمارية للتطورات      ،  إحصاءات ميزان املدفوعات    
  .يف هذا اجملال

ــديون والتحل  - ــامج ادارة ال ــال برن ــبري الدخ ــاك خ ــايل                     هن ــل امل ي
Debt Management And Financial Analysis System.  

  ):٢ملحق رقم(ستالحظون من امللحقات 
مت الوفاء بكل متطلبات سحب الشرحية االوىل من قرض اصالح القطاع املايل             - ١

  .ومت سحبها فعالً ، وقد مت االجناز وال حيتاج لعمل اضايف
قد مت الوفـاء مبعظـم   ، ) الرقابة (س للبنك املركزي يالحظ ان التطوير املؤس   - ٢

  .املتطلبات اخلاصة هبا 
  .هناك مصفوفة الصالح البنك اليمين لالنشاء والتعمري مت اجناز الكثري منها - ٣
  .هناك مصفوفة الصالح البنك االهلي مت الوفاء بالكثري منها - ٤



  

  
  

  النظام املصريف  ١٦

 مببلـغ   هناك مصفوفة واجراءات مطلوب الوفاء هبا لسحب الشرحية الثانيـة          - ٥
استكمال اصـدار القـوانني ،      :ومن أمهها ،  وجاري تنفيذها   ،  ثاالثني مليون   

  .إصدار معايري حماسبية جديدة،انشاء جملس أعلى للمعايري احملاسبية
  .قضايا تتعلق بالبنك اليمين والبنك االهلي والبنوك املتخصصة - ٦

  .م١٩٩٧النتائج احملققة عن عملية االصالح يف هناية 
ومت متويل  ،  من الناتج احمللي االمجايل     % ١م بلغ   ١٩٩٧ هناية   عجز موازنة يف   - ١

  .العجز عن طريق أذون اخلزانة 
  %.٦تضخم وصل اىل  - ٢
  %١١العرض النقدي وصل  - ٣
  .ثبات كبري يف أسعار صرف الريال اليمين فاق كل التوقعات - ٤
  . أشهر استرياد٥أصول خارجية تغطي  - ٥
 مليار ريـال  ١٥٠ اىل حوايل وصلت،  زيادة يف الودائع لدى البنوك التجارية        - ٦

  .م١٩٩٧يف أواخر 
  % .٥٤زيادة االئتمان للقطاع اخلاص بنسبة  - ٧
  .من الناتج احمللي االمجايل% ٢,٦فائض يف ميزان املدفوعات بلغ  - ٨
هبطت نسبة القروض اخلارجية اىل الناتج احمللي       ،  نتيجة إعفاءات نادي باريس      - ٩

  .م١٩٩٧ يف عام %٦٩اىل حوايل ، م ١٩٩٥سنة % م١٨٤االمجايل من 
اعـادة شـراء الـديون اخلارجيـة          (يسمى   IDAمت الدخول يف برنامج مع       -١٠

DEBT-BUY- BACK ( مليــون  ٤٢٠وتقــدر حبــوايل ، علــى الــيمن 
ـ     ،دوالر  مليـون دوالر    ١٥ حبوايل   IDAواحتمال اعادة شرائها مبنحة من ال

 مليـون   ٣٤٠وتشكل القروض الروسية التجارية منـها حـوايل         ،  أمريكي  
  .مقدماً% ٨٠وسيتم شطب ،الردو



  

  
  

  النظام املصريف  ١٧

) ٥،١٠،٢٠،٥٠(إعادة توازن فئات النقد املتداولة،فبينما كانـت الفئـات           -١١
أصـبحت الفئـات    ،  من امجايل النقد املتـداول      % ٧٠ريال تشكل حوايل    

  .تقريباً% ٨٠ريال تشكل االن نسبة ) ١٠٠،٢٠٠،٥٠٠،١٠٠٠(
  :يف جمال السوق املالية

لبات انشاء سوق مالية لألوراق املالية يف اليمن        مت اعداد دراسة أولية حول متط     -١
ـ  ، قام باعدادها صندوق النقد العريب  يف أكتـوبر   IFCمبعونة أيضاً مـن الـ

  .م١٩٩٧
بعمـل مـسح شـامل للـسوق        ،  قامت بعثة من صندوق النقـد العـريب         -٢

أسس ومقومات إنشاء سـوق لتـداول       :(اليمنية،وأعدت تقريراً شامالً حول   
ومـن  ،  م  ١٩٩٨مت إعدادها يف سبتمرب     )  اجلمهورية اليمنية  األوراق املاليه يف  

املتوقع أن يتعاون صندوق النقد العريب وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل           
  ).وهذه الدراسة حتت التقييم اآلن(يف اإلعداد هلذه السوق،

وقد أشاد أعضاء جملس املديرين التنفيذين لصندوق النقد الدويل عند استعراضهم            
م ١٩٩٨ يوليـو    ١٧شاورات املادة الرابعة مع اجلمهورية اليمنية يف اجتمـاعهم يف           مل

بالنتائج االجيابية املؤثرة اليت فاقت يف بعض اجملاالت التوقعـات ، نتيجـة لالصـالح               
االقتصادي الكلي واهليكلي الشامل ، واليت أدت إىل نتائج قويه ، فقد هنض االنتـاج               

  . االحتياطيات اإلمجاليهوأخنفض معدل التضخم ، وأرتفعت
  :مزيداً من التطوير املستقبلي يف البنك املركزي وقطاع املصارف 

هناك قناعة لدى البنك الدويل ، أن اجلمهورية اليمنية حتقق اجنازات يف جمـال              -
اصـالح  (اصالح القطاع املايل،ولذا فإن هناك اجتاه للدخول يف برنامج يسمى         

  ).FSAC2)(٢القطاع املايل رقم
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امت بعثة من صندوق النقد العريب بزيارة للجمهورية اليمنية هبـدف تقـدمي             ق-
  :تسهيل الصالحات اخرى يف جمال القطاع املايل وأمهها

الوصول اىل نظام الكتـروين لتـسوية املـدفوعات         (اصالح نظام املدفوعات  -١
  ) .Rtgs) (Real Time Gross Settlment(االجنبية على اساس الوقت الفعلي

تنشيط وتعميق التداول يف السوق الثانويـة       ( سوق أدوات الدين العام    تطوير-٢
  )متهيداً لقيام سوق مايل

  ).INTER BANK MARKT(انشاء سوق ما بني البنوك -٣
  .للبنك املركزي)  Active  Reserve Management(إدارة االحتياطيات-٤

ادتنا بل بـشهادة    ورغم أن مامت أجنازه يعترب بكل املقاييس فخراً لليمنني ليس بشه          
األخرين إال أن التحديات اليت تواجهنا كثرية واملتغريات االقتصادية تعصف بالعامل،وما           
زال املشوار طويال ، واالزمات اليت متر هبا كثري من مناطق العامل ، جتعلنا أكثر حرصـاً                 
وتصميماً على أن يكون لدينا قطاع مصريف سليم ، قـادر علـى محايـة املـسامهني                 

دعني ، وله دور فعال يف التنمية االقتصادية ، كما جيب أن يكون هذا القطاع ذا                واملو
  .كفاة مالية عالية ، تسود أعماله الشفافية واملصداقية

لقد كان القطاع املصريف يف جنوب شرق آسيا هو سبب الـدمار الـذي حـل                
 قد قضت   إن دول شرق أسيا   :(بالنمور ، أو كما قال مهاتري حممد رئيس وزراء ماليزيا         

عقوداً يف بناء إقتصاديتها ، ولكن كل هذا أصبح الشي عندما أصاب جتـار العملـة                
ويضيف رئيس وزراء ماليزيا أن االجتار الغـري        ..اقتصادنا بالفقر يف غضون اشهر قليلة     

أخالقي بالعملة وباالسهم من جانب املضاربني ، قد احلق الفقر جبنوب شرق اسـيايف              
  )..غضون أشهر قليلة

ا تعلمون أن الركود يف هذه الدول ، قد جعل اسعار البترول تنخفض حبوايل              وكم
، وجرت هذه االزمة اذياهلا اىل الكثري من بقاع العامل،ويقال أن الترابط            % ٥٠-٤٠

بني اقتصاديات دول العامل يف زمن العوملة ، قد بلغ مبلغاً أنه إذا اهتـز نظـام تقاعـد                   



  

  
  

  النظام املصريف  ١٩

 سيؤدي اىل أزمة نقدية من بـانكوك ، فتـؤثر يف            املدرسني يف كاليفورنيا ، فان ذلك     
  .أسواق نقدية بعيدة تقع يف وول ستريت ، أو فرانكفورت ، او بيونس ايرس

أن اهتزاز الثقة بأي نظام مصريف جتر نفسها اىل بقيـة القطاعـات يف االقتـصاد          
 نفسه،وتتفاعل مع بعضها ، كلعبة الدمينو ، تتساقط فيها الوحدة بعد االخرى،هذا يف            
اطار االقتصاد نفسه ، أما إذا كان االقتصاد له وزنه العاملي كما حـدث يف جنـوب                 
شرق أسياء ، فإن اآلثار تكون أكثر بعداً،فقد امتدت هذه االزمة اىل اليابان ، حيـث                
أهنارت فيها ستة مصارف،ويقال أن جمموع الديون املعدومة يف املصارف اليابانية قـد             

  .زمة النمور النصيب االكربمليار دوالر ، وأل٨٠٠بلغت 
مليار دوالر،ويف الربازيل وبعـض دول  ٢٠٠أما يف روسيا فقد خسر املستثمرون      

، وأمريكـا   % ٧٠-٥٠أمريكا الالتينية ، بلغ اخنفاض اسعار االوراق املاليـة بـني            
من الصادرات االمريكية ، وهذا جير نفسه على االقتـصاد          % ٢٧الالتينية تستوعب   

  .االمريكي
أن سوقنا قد يكون صغري وامكانياتنا غري مؤثرة ، ولكن أمل نتجرع نتائج             وصحيح  

االزمة االسيوية؟ اليت كانت تشكل أهم سوقاً لصادرتنا البترولية ، فأصـابت هـذه              
  .االزمة مواردنا يف الصميم سواء للموازنة العامة ، أو مواردنا من النقد االجنيب ايضاً

  ١ملحق       ازات اليت حتققت ترمجة ملصفوفة البنك الدويل واالجن



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٠

  )١( ملحق   ترمجة ملصفوفة البنك الدويل واالجنازات اليت حتققت  
  تسهيل القطاع املايل:اليمن

  اجراءات اصالح الشرحية االوىل
 العمل االضايف يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  اجراءت االصالح

  :االصالح القانوين-٢
ـتحديد تعديل قانون البنوك ل   -أ

ترتيـب  (معايري لترخيص البنوك    
راس مال ادىن أعلـى ونوعيـة       

إدخال ،  ) االدارة وجملس االدارة  
القابلية للمحاسـبة للمـديرين     

وحتديد جزاءات لعدم   ،  املنفردين  
االداء،وحتديد اطار للجـزاءات    
قابل للتطبيق على كل املؤسسات     
املالية خلروقات قـانون البنـوك      

  .واالنظمة 

 ٩٧ سبتمرب١٠

عدل قانون البنوك من قبل     
اسـتجابة  ،  اللجنة املاليـة    

ــة  ــن مجعي ــات م ملالحظ
البنوك،وقد نقلت مـسودة    
القانون من جملس النـواب     

حىت ،  للمزيد من الدراسة    
تتم مراجعة التغريات مـن     

راجعت البعثة  . قبل احلكومة 
التغريات وقدمت توصيات   
حول أي التغريات ليس هلا     
ــة  ــى فعالي ــأثري كبريعل ت

  .قانونال

بدأ جملس 
النواب يف 

 ماقشة القانون 

ــوك -ب ــانون البن ــديل ق  تع
للسماح لكـل البنـوك     

  .باالشتغال بالتاجري املايل 
 ٩٧ سبتمرب١٠

مت اعــداد قــانون التــأجري 
 IFC  التمويلي وارسل لـ

  مؤسسة التمويل الدولية

  

تعديل قانون الضرائب الزالة    -ج
كل ضرائب الدمغة علـى      

  .ية املعامالت املال
 ٩٧ سبتمرب١٠

    .مت االنتهاء من التعديل



  

  
  

  النظام املصريف  ٢١

  

 العمل االضايف )يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  اجراءت االصالح
تعديل قانون ضريبة الـدخل     -د

للسماح بقابلية اخلصم الضرييب    
لتدابريحمددة تتخذ طبقاً لنظـام     
البنك املركزي ، وملنـع سـوء       
االستعمال توجد تـدابري جتـاه      

لقروض للداخلني حبيث ال تتاهل     ا
   .للخصم الضريي

 م٩٧ سبتمرب٧

املشروع معروض على جملس    
النــــواب لتعــــديل 

م ١٩٩١لسنة  )٣١(القانون
  .بشأن ضريبة الدخل

  

  : االطار التنظيمي-٣
ــة رأس -أ تعــديل نظــام كفاي

ــة   ــدار األنظمـ املال،وإصـ
الرقابـــــة )أ(حـــــول
ــة ــات )ب(الداخليـ متطلبـ
  .التراخيص

  م٩٧مايو١٥

،  وأصدرت االنظمـة   عدلت
، راجعــت البعثــة االنظمــة

والتنفيذمن قبل البنك املركزي    
وسوف تراجع بعثـة    ،  اليمين  

  .املتابعة التزام البنوك

ال حيتاج لعمل 
  اضايف 

اصدار نظـام ادارة خمـاطر      -ب
  . االئتمان

 م٩٧يوليو ٣١

ــة  ــة االنظم ــت البعث راجع
والتنفيذ مـن قبـل البنـك       

وسـوف  ،  املركزي الـيمين    
اجع بعثة املتابعـة التـزام      تر

  .البنوك

ال حيتاج لعمل 
  اضايف

اصدار نظام حول املراجعـة     -ج
اخلارجية للحسابات،مبا يف ذلك    
نطــاق الــصالحيات ملراجعــة 
ــة  ــوك التجاري حــسابات البن
ــايري  ــاً للمع واملتخصــصة طبق

  .الدولية

  م٩٧مايو١٥

صدر منشور مبا يف ذلك نطاق      
صالحيات مراجعي احلسابات   

ز البنـك املركـزي     وقد اجا 
اليمين مراجعي احلسابات لكل    

  بنك 

ال حيتاج لعمل 
  اضايف



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٢

 العمل االضايف يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  اجراءت االصالح
  :نطاق الرقابة-٤
-م١٩٩٧(تبىن خطة متدرجة  -أ

العادة هيكلة مرتبات   ) م  ٢٠٠٠
البنك املركزي اليمين مع سريان     

 .م١٩٩٧يو اضافة مرتبات يف يون
  ٩٧سبتمرب٧

اصبح البنك املركزي الـيمين     
اآلن مستقالً عن متطلبـات     
االجور والتوظيف للخدمـة    
املدنية وهذا ينبغي أن يسمح     
للبنك املركزي الـيمين بـأن      
يرفع االجـور تـدرجيياً اىل      
مــستوى منــافس للقطــاع 
اخلاص، وقـد بـدأ البنـك       
املركزي الـيمين زيـادة يف      

  .م١٩٩٨االجور يف 

تاج لعمل ال حي
  اضايف 

قيام البنك املركزي باالعالن    -ب
عن فتح وظائف جديـدة الدارة      
الرقابة علـى البنـوك ودعـوة       
 . الطلبات من املرشحني املؤهلني

  ٩٧سبتمرب٧

وظف البنك املركزي اليمين    
 يف ٩: أشــخاص جــدد١٠

يف ١الرقابة علـى البنـوك،    
  .انظمة احلاسوب 

ال حيتاج لعمل 
  إضايف

متوسط األجـل   تبين برنامج   -ج
  . الدارة الرقابة على البنوك 

  ٩٧سبتمرب٧

مت تبين برنامج التطوير متوسط     
انظر مصفوفة خطة   (االجل ،   

، سـوف   )التطوير املؤسـسي  
تقوم البعثه باملزيد من املراجعة     

  .خالل البعثة القادمة

  



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٣

  

 العمل االضايف يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  اجراءت االصالح
  :تنفيذ املعايري اجلديدة-٥
قيام البنك املركـزي الـيمين      -أ

بإكمال تصنيف حمافظ القروض    
لكل البنوك ، وحساب الـنقص      
يف املخصصات ، ونـسب رأس      
املال املرجح باملخـاطر للبنـوك      

  .طبقاً للنظام املعدل

  مت عمله م٩٧ سبتمرب٧

ال حيتاج لعمل 
  اضايف 

حتسني قاعدة بيانات البنـك     -ب
مين عن القروض غري    املركزي الي 

ــة    ــوك التجاري ــدة للبن اجلي
اخلاصة،الطلب من كل بنك رفع     
تقارير شهرية عن أمساء املقترضني     

الذين فات  (املتخلفني عن الدفع ،     
على موعد استحقاق قروضـهم     

، والذين تبلغ   ) يوم أو اكثر  ١٨٠
 ١٠قروضهم القائمة واملتعثـرة     

مليون ريال ميين أو أكثر ، ومنـع        
قدمي قروض جديدة   أي بنك من ت   

  .هلؤالء املقترضني 

 م٩٧  سبتمرب٧

يقرر البنك املركزي الـيمين 
ــذا  ــة هب ــوك ملتزم أن البن
املتطلب، وأن هذه اخلطـوة     
تساعد يف تسديد القـروض     

ويطلب البنك رفـع    . الردئية  
تقارير عن أي مقترض يتأخر     
عن تسدسد القرض أكثر من     

 مليون  ٥يوماً أو أكثر من     ٩٠
  . ريال

تاج اىل ال حي
  .عمل اضايف

السماح للبنوك بـاالقراض    -٦
بالعمالت االجنبيـة ، وازالـة      
القيود على الرسوم واملـصاريف     

  .املصرفية 

  م٩٧مايو١٥

مت عمله ، يبلغ السعر االدىن 
  % ١٠للودائع حالياً 

ال حيتاج لعمل 
  .اضايف

ختفيض ترتيب االحتياطي من    -ب
  %.١٥اىل %٢٥

 م٩٦ ديسمرب
تاج لعمل ال حي  .مت علمه 

  .اضايف 



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٤

 العمل االضايف )يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  اجراءت االصالح
مكافأة االحتياطيات القانونية   -ج

، واحتياطيات  %٥بالريال عند   
العمله الصعبة عند الاليبور ناقصاً     

  . نقطة اساس٥٠

 م٩٦ ديسمرب

ال حيتاج لعمل   .مت عمله
  .اضايف

 :ات العامةحل مديونية املؤسس-٧
االستمرار يف تقييـد حـصول      -أ

ــى    ــة عل ــسات العام املؤس
االئتمان،وحيظر النظام احلايل قيام    
ــاقراض   ــة ب ــوك التجاري البن

  . املؤسسات العامة

 م٩٥ ديسمرب

ال حيتاج لعمل   . مت عمله
  . اضايف

توصل احلكومـة والبنـوك     -ب
التجارية العامة اىل اتفاق حـول      

بنوك من  الترتيبات املالية لتحرير ال   
القروض غري اجليدة للمؤسسات    

  .العامة

 م٩٧ سبتمرب٧

  مت عمله
يــنص قــرار جملــس الــوزراء 

م على أن   ١٩٩٧لعام  )١٥٢(رقم
  :وزير املالية مسئول عن

دفع الدين املتبقـي لوحـدات      -
القطاع العام املـستحق للبنـك      
االهلـــي الـــيمين مببلـــغ 

ريال ميـين   )٧١٨,٢٠٣,٠٠٠(
بتحويل  األمـوال اىل حـساب       

  .لبنك االهلي اليمينا
دفع الدين املتبقـي لوحـدات      -

القطاع العام املـستحق للبنـك      
ــتعمري   ــشاء وال ــيمين لالن ال

) ١,٧٧٩,٩٢٨,٠٠٠(مببــالغ
) ٤,٠٣١,٢٤٤(ريــال ميــين و

ريال ميـي باصـدار سـندات       
  .  حكومية

  

  



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٥

 العمل االضايف )يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  اجراءت االصالح
طط تنظيف القـروض    قرار خ -ج

ــسات   ــدة للمؤس ــري اجلي غ
العامة،املستحقة للبنـك االهلـي     
اليمين كخطـوة أوىل لتعجيـل      

  .خصخصتة

ديسمرب٣١
  م ٩٧

  مت عمله
قرار جملـس الـوزراء رقـم       

سوف :م  ١٩٩٧لعام  ) ١٥٢(
يصدر البنك املركزي الـيمين     
للمؤسسة العامة للملح قرضاً    
ــالغ  مببـــــــــ

ل ميـين   ريا) ٩,٦٠٠,٠٠٠(
لتسديد مديونيـة املؤسـسة     

  .للبنك االهلي اليمين
قرار جملـس الـوزارء رقـم 

سوف يصدر البنك   ) :١٥٢( 
املركــزي الــيمين لــشركة 
التجــارة الداخليــة قرضــاً 

) ١,٣٣٤,٧٢٧,٠٠٠(مببلغ
ريال ميين لتـسديد مديونيـة      
 . املؤسسة للبنك االهلي اليمين

  

سوف تبقى كل التـسهيالت     -د
بنك االهلي اليمين للقروض غري     لل

اجليدة يف حـسابات جممـدة يف       
انتظار خصخصة البنك االهلـي     

  . اليمين

  

ال حيتاج لعمل   .مت عمله
  .اضايف



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٦

  

 العمل االضايف )يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  اجراءت االصالح
مواجهة قضايا بنوك القطـاع     -٨

  :العام
  :البنك االهلي اليمين-١
يام البنك االهلي اليمين بتوقيع     ق)أ(

عقــد مــع مراجــع حــسابات 
عضو شركات احملاسـبة    (مستقل،

،للقيـام  )الدولية الست الكـبرية   
مبراجعة تشخيصية للبنك االهلي    

  .اليمين لغرض اخلصخصة 

ال حيتاج لعمل   .مت عمله م٩٧سبتمرب٧
  . اضايف

ــدعوة -ب ــة ب ــام احلكوم قي
ــايل ،  ــشار م ــاءات ملست العط

 الصالحيات املتفق   مبوجب نطاق (
ــة   ــة التنمي ــع هيئ ــه م علي

،لبيع مسامهة احلكومـة    )الدولية
على االقل ، وحتويل    % ٥١بـ

  .االدارة اىل مستثمر استراتيجي

ال حيتاج لعمل   .مت عمله م٩٧سبتمرب٧
  .اضايف

التبين والبدء يف تنفيذ خطـة      -ج
 م٩٧سبتمرب٧  .عمل عاجلة

راجعت البعثة تنفيذ خطة العمل     
 االدارة ، التقـدم     بالتفصيل مع 

   .٣الكلي مرضي أنظر امللحق 

ال حيتاج لعمل 
  .اضايف

  :البنك اليمين لالنشاء والتعمري-٢
 قيام البنك اليمين لالنشاء والتعمري      -أ

بإعادة دعوة العطاءات،مع جمال خمفض     
للعمل حسبما اتفق عليه مـع هيئـة        
التنمية الدولية ملراجعـة تشخيـصية      

  .التعمريللبنك اليمين لالنشاء و

 م٩٧سبتمرب٧

  مت عمله 
سوف تستكمل مراجعة 

احلسابات التشخيصية من 
  ..قبل آرنست ويونج يف

ال حيتاج لعمل 
  اضايف 



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٧

  

 العمل االضايف )يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  اجراءت االصالح
 التبين والبدء يف تنفيذ خطة      -ب

 م٩٧سبتمرب٧  .عمل عاجلة 

 خطـة   راجعت البعثة تنفيذ  
ــع   ــصيل م ــل بالتف العم
االدارة،التقدم الكلي مرضي   

  .٣أنظر امللحق 

ال حيتاج لعمل 
  .اضايف

جعل وزارة املالية ، الوزارة     -ج
االم للبنــك الــيمين لالنــشاء 

  .والتعمري
 م٩٧سبتمرب٧

ال حيتاج لعمل   .مت عمله 
  . اضايف

  :البنوك املتخصصة-٣
البنك (قيام البنوك املتخصصة  -أ

ين،بنك التـسليف   الصناعي اليم 
) التعاوين الزراعي،بنك االسكان  

بالتوقيع على عقود مع مراجعي     
حسابات مـستقلني مـرتبطني     
بشركات احملاسبة الدولية،العداد   
مراجعات خاصة حلساباهتم لعام    

  .م ٩٦

 سبتمرب٧
  م٩٧

  مت عمله
روجعت كل التقارير الثالثة    
مــن قبــل املــوظفني   
والبعثة،وعقدت مناقـشات   

لبنوك ، البنـك    مبدئية مع ا  
ــيمين ، وزارة  ــزي ال املرك
. املالية،الوزارات ذات العالقة

  

                                



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٨

  ٢                    ملحق   تسهيل القطاع املايل : اليمن
  اجراءات اصالح الشرحية الثانية 

 العمل االضايف )يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  اجراءت االصالح
  :االصالح القانوين-٢

بالتشاور مع مؤسسة لتمويـل     -أ
تبين خطة عمل لتطوير    /الدولية  

  .االطار القانوين للتأجري املايل

أغسطس ٣١
  م٩٨

أعد البنك املركزي الـيمين     
مسودة قانون للتأجري،ولكن   
حيتاج الختاذ قرار عمـا اذا      
كان جيب تقدميـه كقـانون      
مستقل أو كتعديل للقـانون     

هنم سيناقـشون   التجاري ، أ  
ترى البعثة أن القانون    .داخلياً

سوف .جيب أن يكون مستقالً   
يقوم البنك املركزي الـيمين     
بإرسال مسودة القـانون اىل     
مؤسسة التمويـل الدوليـة     

ــات  ــب أي مالحظ . وطل
وعندئذ سـوف تتـصدى     
مؤسسة التمويـل الدوليـة     

 . التغيريات املؤسسة/للشئون

ــات  مالحظـ
مؤسسة التمويل  
الدوليــــة 

تفاق حول  واال
مسودة القانون  

أغسطس ٣١يف  
  م١٩٩٨

  :االطار التنظيمي-٣
 تعديل االنظمـة االحترازيـة      -أ

ــروض    ــصنيف الق ــول ت ح
  .واملخصصات

أغسطس ٣١
  م١٩٩٨

قدمت مسودة التعديالت من    
  .قبل البنك الدويل

ــك   ــام البن قي
املركزي الـيمين   
باســــتكمال 
املـــــسودة 

 . أغسطس٣١يف



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٩

  

 العمل االضايف يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  صالحاجراءت اال
تعديل االنظمة االحترازيـة    -ب

 أغسطس ٣١  .حول انكشاف النقد االجنيب 
  م ١٩٩٨

قدمت مسودة التعديالت من    
  . قبل البنك الدويل

ــك   ــام البن قي
املركزي الـيمين   
باســــتكمال 
املـــــسودة 

 . أغسطس٣١يف
ام حـول تركـز     اصدار نظ -ج

ــراض  خمــاطر االئتمــان واالق
للداخليني عند َسن تعديل قانون     

  .البنوك

 أغسطس ٣١

مرتبط بقانون البنوك ، حيتاج     
إصدار االنظمة حاملـا ميـرر      
قانون البنوك ، سوف يبـدأ      
موظفوا البنك الدويل إعداد    
مسودة االنظمة املقترحـة،مبا    
يف ذلك تدرج الترتيبات،طبقاً    

حسبما هـو   لقانون البنوك   
مقتــرح ، وميكــن تعــديل 
املسودة الحقاً حسبما يكون    

  .ذلك ضرورياً

سوف يقدم 
البنك الدويل 

مسودة االنظمة 
 أغسطس ٣١يف

  .م٩٨

تقييم املعايري احملاسـبية الـيت      -د
تستخدمها البنوك ، والتوصـية     

  .مبعايري حماسبية مصرفية جديدة
 سبتمرب٣٠

  م١٩٩٨

مل حتدد بعد مصادر التمويـل      
مل نطاق الصالحيات   واستك

  .للمهمة خالل البعثة 

ســوف يقــدم 
البنك الـدويل   
مسودة االنظمة  

 .  أغسطس١يف 
اصدار نظام لتنفيذ املعايري    -هـ

  .احملاسبية اجلديدة
سبتمرب ٣٠

  م١٩٩٨

سوف تعد مسودة االنظمـة     
كجزء من الدراسة املذكورة    

  .أعاله

  

  :طاقة الرقابة-٤
حتقيق تقدم مرضي يف تنفيـذ      -أ
  .امج تطوير الرقابة برن

 أغسطس ٣١
  م١٩٩٨

انظـر  (متت مراجعة التقدم    
مــصفوفة خطــة التطــوير 

  ) .املؤسسي

  



  

  
  

  النظام املصريف  ٣٠

 العمل االضايف )يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  اجراءت االصالح
  :تنفيذ املعايري اجلديدة-٥
اتفاق البنوك التجارية اخلاصـة     -أ

مع البنك املركزي اليمين ، حول      
 زمنيـة ، لتـشكيل      خطط عمل 

املخصصات ، وتلبية نـسبة رأس      
استناداً اىل مراجعات   % ٨املال  

م،والتقيد ١٩٩٦احلسابات لعام   
باحلدود على االقراض للداخليني    
ــانون  ــان يف الق ــز االئتم وترك

  .املوجود

 مارس ٣١
  م١٩٩٨

ارسل البنك املركزي الـيمين     
مفتشني اىل كل البنوك ملراجعة     
تــــصنيف القــــروض 

ت،واليزال بنكـان   واملخصصا
جتاريان خاصان غري ملتـزمني     
ــة رأس  ــات كفايـ مبتطلبـ

بنك الـيمن الـدويل و      (املال،
،كمـا  )والبنك التجاري اليمين  

مل يلتزم أي من البنوك العامـة       
فيما عـدا بنـك لتـسليف       

  ).االسكان
مت التوصل اىل اتفاق بني البنك      
ــك  ــيمين والبن ــاري ال التج
ــل   ــاء بك ــزي للوف املرك

زيادات ر اس   املخصصات ، و  
  .م١٩٩٨املال بنهاية 

يقترح بنك اليمن الـدويل أن      
يتوصل اىل اتفاقات مع أكـرب      

الذين هـم ايـضاً     (مقترضية،
ــة ــس )ماليك ــضاء جمل ،وأع

االدارة،اال أن البنك املركـزي     
الـــيمين رفـــض هـــذا 
االقتراح،ويصر علـى اعـادة     
جدولة ملدة ثالث سنوات ، مع      
مدفوعات شهرية ، وسـوف     

املركزي الـيمين   يراجع البنك   
  .كل ستة شهور 

يتوقع أن يتوصل   
البنك املركـزي   
اليمين اىل اتفاق   
مع بنك الـيمن    
ــدويل يف  الــ
 .املستقبل القريب



  

  
  

  النظام املصريف  ٣١

  

 العمل االضايف )يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  اجراءت االصالح
  :مواجهة قضايا بنوك القطاع العام-٨

  :البنك االهلي اليمين-١
لبيع من خالل اعالن   العرض ل  -أ

على االقـل مـن     % ٥١عام ، 
مسامهة احلكومة يف البنك االهلي     
اليمين اىل مستثمر اسـتراتيجي     

  ) .مؤسسة مالية دولية حمترمة(

 سبتمرب ١٥
  م ١٩٩٨

  )مراجع(

راجعت البعثـة مـع وزارة      
املالية العطاءات للمستشارين   
املاليني خلصخـصة البنـك     
االهلي الـيمين وتقـرر أن      

 ستتقدم بـسرعة يف     احلكومة
 .املفاوضات مع املزايد املختار

يعود االنزالق يف اجلـدول     
تـأخريات يف اكمـال     )أ(لـ

املراجعـــة التشخيـــصية 
حلسابات البنـك االهلـي     

احلاجة لطلـب   )ب(اليمين و 
  .ثان للعروض ملستشار ثان

ــع  ــوف توق س
احلكومة العقد مع   
مستشار مايل يف   

١٥ 
 .م١٩٩٨سبتمرب

  :النشاء والتعمريالبنك اليمين ل) ب(
استناداً اىل نتـائج املراجعـة      -أ

التشخيصية ، اعداد وتبين خطـة      
عمل زمنية،مرضية هليئة التنميـة     
الدولية،العادة اهليكلة املؤسـسية    
واملالية ، اخلصخصة ، الـدمج أو       

  .التصفية

 أغسطس ٣١
  م١٩٩٨

اكملت املراجعة التشخيصية   
حلــسابات البنــك الــيمين 

والتقرير لالنشاء والتعمري ،    
حتـت االعـداد ، ويتوقـع    

  .االنتهاء منه قريباً

سوف يراجـع   
التقرير من قبل   
احلكومة وهيئة  
التنمية الدولية  
وسوف تعـد   

  .خطة عمل

  :البنوك املتخصصة-ج
سوف يقوم البنك املركـزي     -أ

اليمين بتفتيش ميداين ومكـتيب     
  .هلذه املؤسسات

البنك الـصناعي   
ـيش    اليمين التفت
امليـــــداين 

البنكان م،١٩٩٦
 االخران ديسمرب

  .م١٩٩٧

أكمل البنك املركزي اليمين    
تفتيش البنـوك املتخصـصة     

  .الثالثة 

ال حيتاج لعمل   
  .اضايف



  

  
  

  النظام املصريف  ٣٢

 العمل االضايف )يوليو/يونيو (مالحظات بعثة تاريخ االكمال  اجراءت االصالح
استناداً اىل نتائج املراجعات    )ب(

سوف تراجع احلكومـة    .اخلاصة  
وفعالية هـذه   االساس املنطقي ،    

سوف تقـوم احلكومـة     . البنوك
باالعداد والبدء يف تنفيذ خطـة      
عمل زمنية ، مرضية هليئة التنمية      
ــة  ــادة اهليكل ــة ، الع الدولي
ــسة  املؤسيـــــــــ
واملالية،خصخصة،دمج،أو تصفية  

  .البنوك 

 أغسطس ٣١
  م١٩٩٨

ــات  ــت مراجعـ اكملـ
احلــسابات لكــل البنــوك 
املتخصصة الثالثة،وروجعت  

ارير من قبـل املـوظفني      التق
والبعثــة ، أجــرت البعثــة 
مناقــشات مبدئيــة حــول 
مستقبل البنوك مع البنـوك     
البنك املركزي اليمين وزارة    
  .املالية والوازارات املختصة

ينبغي التوصـل   
اىل اتفاق حول   
  مستقبل البنوك

ــبة -٩ ــايري احملاس ــسني مع حت
   :واملراجعة للشركات

 أغسطس ٣١
  م١٩٩٨

ــع نا ــة م ــشت البعث ق
ــيمين  البنــك املركــزي ال
ــادة  ــل وقيــ هيكــ

  .جملس املعايري احملاسبية 

ــر  ينبغــي متري
القـــانون ذي 
ــن  ــة م العالق
ــس  جملـــ
النواب،واصدار 
قــرار بانــشاء 

  .اجمللس 
  
  



  

  
  

  النظام املصريف  ٣٣

  ٣ملحق    تقرير حمدث :البنك االهلي اليمين 
  م١٩٩٨يوليو ١٧

تاريخ االكمال   طوات اخل/التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات 
بعثة املراقبة :البعثة

  )يوليو /يونيو (
א א א

  :الرقابة على االئتمان 
تنفيذ اجراء ائتماين جديد للتقييم الـصارم لطلبـات         -١

القروض استناداً على تقييم التدفق النقدي ،أي القـدرة         
يب املوظفني ذوي العالقة قبـل  على التسديد يف حينة تدر   

  تنفيذ االجراءات االئتمانية اجلديدة

 م١٩٩٧-١-١١

مت عمله حـسب    
  .القدرة املتوفرة 

بدا البنك دورات   
تدريب املوظفني يف   
  .االئتمان املصريف

  :مراجعة نظام حدود االئتمان-٢
  . زيادة سلطة جلنة االئتمان يف املركز الرئيسي*
ضباط االئتمان ، املدير العام،     جيب أن تتكون اللجنة من      *

مدير االئتمان ضابط االئتمان الذي يعد امللـف ، مـدير           
  . الرقابة على االئتمان ، ممثل قانوين

  .الغاء جلنة االئتمان باملكال*
اعطاء اللجنة اخلاصة جمللس االدارة القرار النهائي القرار        *

  .االئتمان

 م١٩٩٧-١-١١
  
  
  
  
  
  
  

  
  .مت عمله 
  .مت عمله 

  
  
  

  .مت عمله 
  .مت عمله

  :تنفيذ قاعدة ثالثة توقيعات القرار طلبات االئتمان-٣
عندما ال يتفق أحد املوقعني الثالثة مع االثنني االخرين فان طلـب            *

االئتمان بغض النظر عن املبلغ جيب أن يذهب اىل املستوى االعلى           
  التايل للمراجعة

  .مت عمله  م١٩٩٧-١-٩



  

  
  

  النظام املصريف  ٣٤

  

 االكمال تاريخ  اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات 
البعثة بعثة املراقبة 

  )يوليو /يونيو (
  :ضبط االئتمان

ــضبط    -٤ ــاوز وأدوات ال ــارير التج ــذ تق تنفي
االقساط اليت جتاوز اسـتحقاقها دورة أفـراط        (االخرى،
،يقوم مدير الفرع بتقدمي تقـارير جتـاوز كـل          )السحب

  .اسبوعني اىل رئيس جلنة االئتمان

  . مت عمله م١٩٩٧-١-١١

  :تصنيف ملفات االئتمان-٥
  .جيب انشاء اقسام *
  .جيب أن تكون البيانات املالية الزامية*

 م١٩٩٧-٠١-١١
 م١٩٩٧-١٢-٣١

  .مت عمله

طلبات االئتمان جيب أن تليب املعايري احملددة من قبـل          -٦
  .البنك املركزي اليمين

ــان  * ــات االئتمـــ ــاج معلومـــ ادمـــ
  .… املالية ،اخلالعميل،السوق،البيانات:االساسية

  .مت عمله  م١٩٩٧-٠١-١١

تصنيف حمفظة البنك طبقاً ملتطلبات البنـك املركـزي         -٧
  .اليمين

  مت عمله  م١٩٩٧-٠١-١١

  :حيتاج اىل جهود قوية الستعادة   القروض الردئية-٨
املـدير  :تشكل جلنة القروض ذات املشاكل واليت تتكون مـن        *

  .انونية ، مدير االستعالمالعام،مدير االئتمان ، مدير الشئون الق
  .متابعة ريع سنوية حول القروض املصنفة واالستعادة*
  . متابعة امللفات اليت يف احملاكم*
طلب مساعدة احلكومة واختاذ قرار حول مبالغ املخصصات مرة  *

  .يف السنة على االقل

  
  

 م١٩٩٧-٠١-١٠
  

  
 م١٩٩٧-٠١-١٢

  

 م١٩٩٧-٠١-١٠
 م١٩٩٧-٠١-١٠

  
  . مت عمله

  
  .مت عمله

  

  .مت عمله 
يطبق عندما 
  . يتطلب ذلك



  

  
  

  النظام املصريف  ٣٥

  

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات 
البعثة بعثة املراقبة 

  )يوليو /يونيو (
  مت عمله  م١٩٩٧-١-٧  . ايقاف الفائدة املستحقة عن كل القروض املصنفة-٩
ــضايا يف  -١٠ ــسوية الق ــق لت ــامج حتقي ــداد برن اع

  .. الفعلية ،اخلاحملاكم،االستعادة
ــضايا  م١٩٩٧-١-٧ ــسوية الق ت

يأخذ وقتاً طويالً يف    
احملــاكم ،التقــدم 
ــسبب   ــئ ب بطي
ظروف خترج عـن    
ــك  ــيطرة البن س
ــي  االهلــــ
اليمين،ختطط إدارة  
البنك السـتئجار   
حمامني خـارجيني   
على أساس مقـدم    
اتعاب ،ورسم جناح   
ملالحقة القضايا يف   
احملاكم ، املتابعـة    
ــك   ــل البن داخ
ــع  ــتكون رب  س

  .سنوية



  

  
  

  النظام املصريف  ٣٦

  

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات 
البعثة بعثة املراقبة 

  )يوليو /يونيو (
  :االستثمار

اوالًادارة البنك االهلـي الـيمين   ثانيـاً وزارة           -١١
املالية،اذا كان ضرورياً تكتـب خطـاب اعتـراض اىل          

  .يوباف

ــشار  م١٩٩٧-١-١٠ ــوم املست يق
 القــانوين باعــداد

مــسودة خطــاب 
ــل اىل  يرســـ
يوباف،كمـــا ان 
املسألة تدرس مـع    
وزارة املالية حول   
امكانية ارسال وفد   

  .اىل يوباف
االتفاق حول جدول تسديد معجل لقرضي يوبـاف        -١٢

  .والثانويني ، دفع الفوائد اليت فات موعد استحقاقها
  

ــشعر االدارة  تـ
القانونية أن لـديها   
ــة  حجــة للمطالب
بالتسديد العاجـل   

  .رضنيللق
  :التحسينات املؤسسية واالخرى

  :جملس اإلدارة واإلدارة العامة
  :جيب تعديل تشكيل جملس االدارة من أجل-١٣

تعيني على االقل ثالثة  مديرين غريتنفيذيني ومؤهلني جيداً         *
  .ومستقلني

  
  
  

 م١٩٩٧-١-١١

تدرس وزارة املالية   
ــاء  ــة باالمس قائم
املقترحة وسـوف   
  .تتخذ قرارا قريباً

  مت عمله ١٩٩٧-١-١١  تعيني مدير عام مؤهل ورئيس-١٤



  

  
  

  النظام املصريف  ٣٧

  

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات 
البعثة بعثة املراقبة 

  )يوليو /يونيو (
تنفيذ تقارير اداء سنوية للموظفني،مع تقييم واقعي -١٥

  .١٩٩٧لالداء ابتداء من 
 .صدرت التعليمات ١٩٩٨-٣١-٣

ت املوظفني على مراحل ابتداء من يونيو       زيادة مرتبا -١٦
١٩٩٧.  

إدخال نظام عالوات للمدراء الرئيسيني اسـتنادا علـى         
  .معايري أداء شفافة وحمددة

١٩٩٧-١-١٠ 

سوف يعد البنـك    
األهلي اليمين نظام   
مرتبات يقدم جملس   
ــشة  اإلدارة للمناق

  .واإلقرار

تنفيذ حتليل شامل للمـوظفني لتعـيني املـوظفني         -١٧
  نيالفائض

١٩٩٨-٣-٣١ 

املوظفون الفائضون  
الذين سيحالون اىل   
ــالل   ــد خ التقاع
الــسنوات القليلــة 
القادمة سيخفضون  
ــوظفني   ــثريا امل ك

  .الزائدين
ال حيتاج اىل عمـل     
ــذه   ــايف يف ه إض

  .املرحلة
  :اخلزانة احمللية

  :تنفيذ مركزي يومي بالريال اليمين-١٨
  فصل * 
  شامل * 

 م١٩٩٧-١-١٠

استلمت مناذج 
اخلزانة وهي لضبط 

  .تنفذ
  



  

  
  

  النظام املصريف  ٣٨

  

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات 
البعثة بعثة املراقبة 

  )يوليو /يونيو (
  العمليات اخلارجية

وضع حدود على ودائع البنك األهلي اليمين لـدى         -١٩
  كل البنوك االجنبية

  .التزام باحلدود م١٩٩٧-١-١٠

   لدى يوبافإجراء ختفيض كبري يف الودائع-٢٠
٠١-١٠-

١٩٩٧  
أغلقت كل حسابات  

  .يوباف
خفضت الودائع من  م١٩٩٧-١-١٠  إجراء ختفيض كبري يف الودائع لدى ارفنغ ترست-٢١

  مليون دوالر ١٣,٧
 ٧,٠أمريكي اىل 

  .مليون دوالر أمريكي
ليست هناك حاجة اىل 

  .عمل إضايف
 ٤٥ختفيض الرقم الكلي للحسابات،اليت تبلغ حاليـا        -٢٢

  .١٥,١٢البنوك االجنبية اىل رقم مقبول بني لدى 
خفضت احلسابات   ١٩٩٧-١-١٠

ــة اىل   ٢٢اخلاردي
  .االن

الحيتاج اىل عمـل    
  .إضايف

إعادة تقييم انكشافات العملة االجنبية طبقا ملنشورات البنك -٢٣
  .املركزي اليمين

اختذت خطـوات    ١٩٩٧-١-١١
لتخفــيض فــائض 
ــنيب   ــد االج النق

  ).دوالر أمريكي(
ــل ال يط ــب عم ل
  .إضايف



  

  
  

  النظام املصريف  ٣٩

  

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات 
البعثة بعثة املراقبة 

  )يوليو /يونيو (
يصادق املكتب الرئيسي على كل خطابات االعتماد -٢٤

  .والضمانات املصدرة من قبل الفروع
اكدت البعثـة   .نفذ  ١٩٩٨يوليو 

إنه حىت حني يوجد    
هامش نقدي بنسبة   

أن هناك  ،ف%١٠٠
ــة  حاجــة للموافق
املسبقة للمكتـب   
الرئيسي علـى أي    
أدوات مالية تـؤثر    
ــشاف  ــى انك عل

وقد .العملة االجنبية 
صدرت تعليمـات   
من قبـل املكتـب     
ــذه   ــسي هب الرئي

  .الفحوى
  :إدارة اإلئتمان

مراقبة احلسابات املعلقة لدى الفروع من خالل بيانات تسوية -٢٥
  .شهرية

تـــتم تـــسوية  ١٩٩٧-١-١٠
بات املعلقـة   احلسا

ــروع   ــدى الف ل
إن احلسابات  .شهريا

املعلقة لدى البنـك    
ــيمين  املركــزي ال
والبنوك املراسـلة   
جيــب أن تراقــب 

  .بأنتظام



  

  
  

  النظام املصريف  ٤٠

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات 
البعثة بعثة املراقبة 

  )يوليو /يونيو (
  :املوازنة
  :زنةدخل املوا/متابعة ربع سنوية ملصروفات -٢٦

  حتديد املصروفات اليت تتجاوز أرقام املوازنة،*
  .جعل الضباط املسئولني عرضة للمحاسبة*

اكدت البعثـة   .نفذ م١٩٩٧-١-١٠
أن كل إدارة حتتاج    
ألن يكون لـديها    
موازنــة تفــصيلية 

  .معدة 
صدرت التعليمات  

  .من قبل االدارة
ال جترى مدفوعات ربع سنوية للحكومة حني تكون النتيجة -٢٧
  .بع السنوية خسارةر

الختاذ عمل من قبـل      م١٩٩٧-١-١٠
  .وزارة املالية

أكد نائـب الـوزير     
الفضلي عدم إجـراء    
املزيد من املدفوعات   
 .اذا كانت غري مربرة

  :اإلدارة
  :تنفيذ نظام متدرج لدفع الشيكات-٢٨

  جيب أن يطلب توقيعان دائما،*
  .مستويات متدرجة حسب االقدمية*

 م١٩٩٧-١-٩

متـدرج  نفذ نظام   
لدفع الشيكات،مع  
ــوقيعني  ــب ت تطل

  .حسب االقدمية
جيب أن تضمن تغطية تأمني كافية،أو بشكل خمصص كايف ضد -٢٩

  .االحتيال املمكن
أعد مقترح حلزمـة     م١٩٩٧-١-١٠

تأمني لكل القضايا   
ــأمني  ــة بت املتعلق

  .البنوك



  

  
  

  النظام املصريف  ٤١

  

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات 
عثة املراقبة البعثة ب

  )يوليو /يونيو (
  :املراجعة الداخلية

املراقبة املنتظمة حلسابات الفروع املعلقة لدى املكتب الرئيسي -٣٠
  .والبنك املركزي اليمين

  .أن تكون هناك نتائج تسوية شهرية*

  .مت عمله م١٩٩٧-١-١٠

مراجعة احلسابات القادمة واملراجعة الداخلية للبنك تراجع -٣١
  : حساب يوباف سنغفورة لفحص ما اذا كانبشكل كامل

  احلساب قد فتح بشكل غري نظامي،*
  .ارتكب احتيال*

ــق اىل  م١٩٩٧-١-١١ أدى التحقي
استعادة كل فيمـا    

 ٧٤,٠٠٠عـــدا 
  .دوالر

سوف سخـصص   
ــي   ــغ املتبق املبل

  .كخسارة
  :احلاسوب

  رفع مستوى االدارة يف دائرة الكمبيوتر-٣٢
  .مت عمله م١٩٩٧-١-١١

   :yccعقد الصيانة لدى ايقاف -٣٣
  .ليست هناك صيانة لربامج احلاسوب*
  .تكلفة صيانة أدوات احلاسوب مفرطة*

الميكن اهناء العقـد     م١٩٩٧-١-١١
ycc:   اهنا شـركة

  .الصيانة الوحيدة
ــتم املفاوضــات  ت

ال حيتاج لعمل   .حاليا
  .إضايف



  

  
  

  النظام املصريف  ٤٢

  

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات البعثة 
 )يوليو /يونيو (بعثة املراقبة 

  :منع املزيد من التدهور املايل
  :الرقابة على االئتمان

م جيب  ١٩٩٧ان احملفظة القائمة كما هي يف هناية        -١
مـع  ( مليار ريال ميين     ١٠,٧ان تبقى عند حد اقصى      

سنويا أيهما  % ١٠مبعدل التضخم أو    )إمكانية التوسع 
  :وعلى وجه اخلصوص.أعلى

م تسهيل ائتماين إضايف للمقترضني الذين ال يفون جيب اال يقد*
  .خبدمة مدفوعاهتم للبنك اليمين لالنشاء والتعمري

جيب اال يقدم تسهيل ائتماين للمقترضني الذين قدمت تقارير *
للبنك املركزي اليمين عن الفشل يف الوفاء بألتزاماهتم للبنوك 

  .االخرى
 ان يتطلب أي طلب جديد أو جتديد لتسهيل ائتماين جيب*

  .موافقة جلنة االئتمان يف املكتب الرئيسي

  
  

  م١٩٩٧-١٢-١٣
  
  
  

  م١٩٩٧-١-٩
  

 م١٩٩٧-١-٨

  
  

  .مت عمله
  
  
  
  .مت عمله
  
  .مت عمله
  
  مت عمله

تنفيذ إجراءات ائتمانية جديدة للتقييم الصارم لطلبات -٢
القروض استنادا اىل تقييم التدفق النقدي أي القدرة على 

  .التسديد يف حينه
دريب املوظفني املختصني قبل تنفيذ االجراءات االئتمانية ت*

  .اجلديدة
قدمت توصية بأعطاء جمال خلمسة اعضاء يف اللجنة األ *

  .ئتمانية للبنك االهلي اليمين حلضور الدورة التدريبية
  

 م١٩٩٧-١-١٢
  
  
  م١٩٩٧-١-١٢

  
  
  
  

قدمت توجيهـات لتقيـيم     
املقترضني استنادا اىل التدفق    

لبنك الـيمين   يقوم ا .النقدي
لالنشاء والتعمري بأرسـال     

  .منشور داخلي ومنشورة
قدم البنك اليمين لالنشاء 

والتعمري مقترح بالتدريب يف 
قد يتم .االكادميية العربية

  .التدريب يف سبتمرب
  



  

  
  

  النظام املصريف  ٤٣

  

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (املراقبة 

 ٥ة اإلئتمان يف املكتب الرئيسي جيب ان تتضمن جلن-٣
املدير العام،مدير اإلئتمان،ضابط اإلئتمان :ضباط ائتمان

  .الذي يعد امللف،مدير الرقابة على اإلئتمان،ممثل قانوين

شكلت جلنة اإلئتمـان،لكن     م١٩٩٧-١-١٠
الرئيس ال زالت له مسئولية     

  .املصادقة
توصي البعثة بانه ميكن إنشاء 

موافقات املتدرجة مع نظام لل
وعلى كل حال،فإن .الزمن

اللجنة جيب أن تدرس كل 
  .الطلبات وتسجل توصياهتا

  :ضبط االئتمان
يقدم مدراء الفروع مرتني شهريا تقارير جتاوز اىل مدير -٤

الذي )العمليات(اىل نائب املدير العام (دائرة االئتمان 
  .سيسريفع،وباملقابل تقارير اىل املدير العام والرئي

  .مت عمله م١٩٩٧-١-١٠

  تصنيف احملفظة طبقا ملتطلبات البنك املركزي اليمين-٥
  :إصدار التعليمات للفروع -
  :إكمال تصنيف احملفظة من قبل كل الفروع-
  صنعاء-  
   تعز- 

  احلديدة -
  كل الفروع االخرى -
كل القروض املصنفة جيـب ان تقـدم اىل جلنـة            -

  .القروض ذات املشاكل 
  .تابعة ربع سنوية لكل القروض املصنفةتقوم االدارة مب

  
 م١٩٩٧-١-١٢
  م١٩٩٧-١-٩
 م١٩٩٧-١-١٢
 م١٩٩٧-١-١٢
 م١٩٩٧-١-١٢
 م١٩٩٧-١-١١
 م١٩٩٨-٣-٣١

  .اكمل تصنيف احملفظة
  
  
  
  
  

  

القروض املصنفة مل تقدم اىل 
 .جلنة القروض ذات املشاكل



  

  
  

  النظام املصريف  ٤٤

  

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

 نتائج مالحظات البعثة
 )يوليو /يونيو (بعثة املراقبة 

حتديد جدول لتسديد القروض من قبل اعضاء جملس -٦
  :االدارة هبدف ضمان ان

اعضاء جملس االدارة يسددون مدفوعاهتم للقروض  -
  بأمسائهم اخلاصة أوال بأول،

  تسديد القروض بإمسائهم اخلاصة كلية -

  
  

  م١٩٩٧-١-١١
  

 م١٩٩٨-١-٥

ـبتمرب     -١ الزال على مدير س
 ٥ ريال وقـد سـدد       مليون

مليون وخيطط لتسديد الباقي    
  .يف سبتمرب 

وعلى مدير آخر قرض ـب     -٢
 مليون ريال مـضمون     ١١٣

ــة األرض   ــسندات ملكي ب
وخيطط لبيع األرض لتـسوية     
القرض وسوف يفعل ذلـك     
ـيص       حال االنتهاء مـن ختل

  .سندات امللكية
قام مدير ثالث بـضمان     -٣

 مليون ريـال    ٣,٩قرض ـب   
 تـسديد   لشركة ختلفت عن  

وقد وافق على الدفع    .القرض
اذا اعفاه البنك من الفائـدة      

  ). مليون ريال٨اكثر من (
على مدير رابع قرض قائم     -٤

 مليون ريال،يناقش   ٢٥مببلغ  
الدفع على اساس ان البنـك      
اليمين لالنشاء والتعمري ملوم    
على مصادرة امللكية يف ج ي      

  .د ش السابقة



  

  
  

  النظام املصريف  ٤٥

  

كمال تاريخ اال  اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (املراقبة 

حيتاج اىل جهود قوية من قبل االدارة لتحسني        -٧
  :استعادة القروض

اعادة تـشكيل جلنـة القـروض املتعثـرة         *
مـدير الـشئون    )٢(مدير االئتمان )١(لتشمل
مدير )٤(مدير الرقابة على االئتمان     )٣(القانونية

  .ملدير العام ا)٥(االستعالم 
القيام مبتابعة ربع سـنوية للقـروض املـصنفة         *

  .واالستعادة
  متابعة امللفات اليت يف احملاكم *
  طلب مساعدة احلكومة *
اختاذ قرار حول مبالغ املخصـصات مـرة         *

  .سنوياَ على االقل
  

  م١٩٩٧-١-١١
  
  
  

  م١٩٩٧-١-١١
  

  م١٩٩٧-١-٠٠

انشئت جلنة القروض املتعثـرة     
وطلبـت  وعقدت اجتمـاعيني   

معلومات من الفروع وسـوف     
تطور خطة الستعادة القـروض     
الرديئة وتبدأ يف التفاوض مـع      

  .املدينني الرئيسني
سوف يستأجر البنك الـيمين     
ــتعمري حمــاميني  ــشاء وال لالن
خارجيني على اسـاس مقـدم      
أتعاب ورسم جنـاح مالحقـة      

  القضايا يف احملاكم
ينسق البنك الـيمين لالنـشاء      

ة حــول والــتعمري واحلكومــ
اســتعادة القــروض الرديئــة 

  الرئيسية
  :اخلزانة احمللية

حتديد الودائع بسعر الفائدة الـسائدة      -٨
  يف أي وقت

  م١٩٩٧-١-١
ليس هناك عمل اضايف ضروري     
من جانب البنك اليمين لالنشاء     

  .والتعمري
  :تنفيذ وضع يومي للريال-٩
  مفصل *
  شامل*

  .مت عمله م١٩٩٧-١-١٠



  

  
  

  النظام املصريف  ٤٦

  

تاريخ االكمال    اخلطوات/التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (املراقبة 

  :التحسينات املؤسسية واألخـرى
  :جملس اإلدارة واإلدارة العامة

  . جيب تعديل تكوين جملس اإلدارة من اجل-١٠
تعيني مديرين مؤهلني جيداً ،ومستقلني وغـري       * 

  .مرتبطني باملسامهني
يفـي مبدفوعاتـه أو     أن          صرف أي مدير ال     * 

  .شركته الفرعية ال تفي مبدفوعاهتا

  
  
  

  م١٩٩٧-١-١١
  

  م١٩٩٨-١-٥

  
  
  

  .ال حيتاج لعمل إضايف
  

سوف يتم عمله بعد مترير قانون      
  .البنوك املقترح

 تصنيف أدوار ومـسئوليات الـرئيس       -١١
  واملدير العام

  .ال حيتاج إىل عمل إضايف م١٩٩٧-١-١١

  :املسخدمون
  .ال حيتاج إىل عمل إضايف م١٩٩٧-١-١٠   الدفع للموظفني الذين  تركوا البنك إيقاف-١٢

م جيب أن تستند على     ٩٧ تقارير األداء لعام     -١٣
سوف يتم اإلنتهاء من     تقييم واقعي لألداء

  .مراجعات األداء قريباً
زيادة املرتبات على مراحل وادخـال      -١٤

نظام عالوات للمدراء الرئيسيني على معايري      
  .داء حمددةأ

  .م ١٩٩٧ادخال اضافات لعام -
اعداد خطة متدرجة لزيادة املرتبـات للفتـرة        -

    .م ٢٠٠٠-م١٩٩٨

ادمج البنك اليمين لالنشاء والتعمري     
العالوات اليت دفعت السنة املاضية     
ـا        اىل املرتبات ونفذت كـل املزاي
ــت  ــب وكان واعطيــت كمرت

  .الزيادات طبقاً لسنوات اخلدمة
ـيمين      لالنـشاء   فصل البنـك ال

من )والبنك االهلي اليمين  (والتعمري
أصناف اخلدمة املدنية ، قيام االدارة      
ـات      بإعداد جداول لزيادات املرتب
لالقتراب من املستويات التجاريـه     

)٨٠-٧٥.(%  



  

  
  

  النظام املصريف  ٤٧

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (املراقبة 

  :ارجيةالعمليات اخل
مصادقة املكتب الرئيسي علـى خطابـات       -١٥

 .االعتمادات والضمانات املصدرة من قبل الفروع

 م١٩٩٧-١-١١

اعطيت الفروع السلطة حـىت     
) ٢٠٠,٠٠٠(مستوى معني   

دوالر من أجل فتح اعتاد فان      
العمالء جيب أن يكون لديهم     

) ٦٠٠,٠٠٠(ليس اكثر مـن   
دوالر قائمة وأي شي اعلى من      

قـره املكتـب    ذلك جيب أن ي   
  .الرئيسي

لنائب املدير العام للعمليـات     
  .رقابة استداللية

  .ال حيتاج لعمل اضايف
فحص وختفيض تركز الودائع لدى -١٦

  البنوك االجنبية 
 م١٩٩٧-٠١-١١

  ال حيتاج اىل عمل اضايف

ــك -١٧ ــشورات البن ــزام االدارة مبن الت
املركزي اليمين حـول انكـشاف العملـة        

  .االجنبية
 م١٩٩٧-١-١١

قصري اآلن يف اجلنيهات 
االسترلينية والفرنكات 

قائم من مشاكل (الفرنسية
خطابات االعتماد 

الحيتاج اىل عمل )السابقة
  اضايف

  :إدارة االئتمان
ــان اىل -١٨ ــيم ادارة االئتم ــادة تنظ إع

م ١٩٩٧-١٢-٣١  .عالقات العمالء والرقابة:وحدتني

قدمت تفاصيل تقسيم العمـل     
 البنك  اىل االدارة وسوف يقوم   

الــيمين لالنــشاء والــتعمري 
باملناقشة داخلياً ويبلغ هيئـة     

  .التنمية الدولية



  

  
  

  النظام املصريف  ٤٨

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (املراقبة 

  اإلستثمار
إرسال رسائل اعتـراض اىل يوبـاف       -١٩

  وبنك تونس الدويل 

لقـادم يف   اجتماع يوبـاف ا    م١٩٩٧-١-١٠
سبتمرب سوف يعمـل البنـك      
الــيمين لالنــشاء والــتعمري 
والبنك االهلي الـيمين معـاً      

  . ملواجهة املشكلة
  .الحيتاج اىل عمل اضايف

  خطابات االعتماد 
تشكيل فريق مشترك من البنك اليمين      -٢٠

لالنشاء والتعمري والبنك االهلـي الـيمين       
  .مليون دوالر٢٣,٧٥للنظر يف مسألة  

  

  . لعمل اضايفالحيتاج

قيام االدارة بالبدء يف التفـاوض مـع        -٢١
البنك املركزي اليمين والبنـوك املراسـلة       
ــة   ــاد املعلق ــات االعتم ــسوية خطاب لت

 دوالر لكوفـاس خطابـات      ١٨,٥٦مببلغ
   .ECQDاعتماد 

 م١٩٩٧-١-١١

من املبلغ قد اعفي من     %٦٧
 مليـار   ٤(خالل نادي باريس    

وتناقش املسألة مع البنك    )ريال
. ركزي اليمين ووزارة املالية   امل

  الحيتاج اىل عمل اضايف
  :احلسابات املركزية 

  استكمال مهمة توش وروس-٢٢
١٩٩٧-١٢-٣١ 

ــافية   ــة اض ــاج ملتابع الحيت
وقدبيعت املمتلكات الباقيـة    

  لشركة اردنية 
  .الحيتاج لعمل اضايف

اعادة هيكلة االدارة ورفع مـستوى      -٢٣
  .موظفيها

  .مت عمله م١٩٩٧-١-١٠



  

  
  

  النظام املصريف  ٤٩

  

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (املراقبة 

ـام       -٢٤ ـة لع م ١٩٩٥حتسني احلسابات املالي
م حىت ميكن عمل املراجعة التشخيصية      ١٩٩٦و

  :للحسابات على حنو الئق
  .استقصاء املخصصات وخسائر النقد االجنيب

  .ريةاقتراح التصحيحات الضرو-
  اقتراح التغيريات الضرورية يف االجراءات -

  م١٩٩٧-١-١١

استكملت مراجعة احلـسابات    
م فيما عدا اإلتفاق    ١٩٩٧لعام  

حول املخصـصات،هي حتـت     
املناقشة مع البنـك املركـزي      

  .اليمين

  :املوازنة
ــنوية  -٢٥ ــع س ــة رب ــشاء متابع ان

  الدخل يف املوازنة /للمصروفات
  م١٩٩٧-١-١١

ـرتني يف الـسنة      جتري حالياً متاب   عة م
وسوف تصدر اإلدارة التعليمات للبدء     

  .مبتابعة ربع سنوية
  :املراجعة الداخلية 

حيتاج هليكـل ادارة جديـد مـع        -٢٦
  .موظفني أكفاء بدرجة كافية

  م١٩٩٧-١-١١
  .اعيدت هيكلة ادارة الرقابة الداخلية 

  .الحيتاج اىل عمل اضايف

املراجعة املنتظمة حلسابات الفروع    -٢٧
ملعلقة لدى املكتب الرئيـسي والبنـك       ا

  . املركزي اليمين
  . انشاء نتائج تسوية شهرية

  م١٩٩٧-١-١٠

صفت اللجنة بشكل كبري حـساب      
  . البنك املركزي اليمين املعلق

هناك قليل من احلسابات املعلقة الداخلية      
  :املتبقية اجلدية

  . الضرييب٩٥حساب 
  .قروض لعضو سابق يف جملس النواب

  ملني قروض للعا
ـود         ـد قي ويف الوقت احلاضر ال توج
حساب معلق ميكن أن تتم دون موافقة       

  املكتب الرئيسي
  .ال يتطلب عمل ضايف



  

  
  

  النظام املصريف  ٥٠

تاريخ االكمال   اخلطوات /التوصيات 
  االصلي 

نتائج مالحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (املراقبة 

  :اإلدارة
جيب عمل تأمني أو خمصص كـايف       -٢٨

  .ضد االحتيال احملتمل
  م١٩٩٧-١-١٠

  .اليتطلب عمل اضايف

 تفتيش غرفة احلاسوب من قبـل       -٢٩
  .فين مؤهل وصيانتها على حنو الئق

  م١٩٩٧-١-١٠
مت التفتيش  اليتطلـب عمـل       

  .اضايف
  

  
  
  
  
  

  



  

  
  

  النظام املصريف  ٥١

  خطة تطوير مؤسسي لتعزيز قدرة الرقابة
  م١٩٩٨ يوليو ١٦وضع التقدم كما هو يف 

 العمل االضايف  ظاتمالح  اجلدول  االعمال اليت ستتخذ  اجملال 
ــوارد  املـ
البـــشرية 
ــة  سياسـ

  .التعويض

ــستوى   ــادة م زي
املرتبات يف البنـك    
املركزي وخاصـة يف    
قطاع الرقابة علـى    

% ٥٠البنوك حـىت    
من ذلك الـذي يف     

  .البنوك التجارية
 ١٩٩٧يونيو 

م منحت  ١٩٩٧يف يونيو   
% ١٠٠-٥٠اضافة متثل   

من االجور لكل موظف يف     
د البنك املركزي اليمين وق   

اتفق مع النبك املركـزي     
اليمين ووزارة املالية علـى     
أن اهلدف سوف يتمثل يف     
زيادة مستوى املرتبـات يف     
البنك املركزي بأسـلوب    

) م٢٠٠٠حىت عام (متدرج
من أجل جعلها منافسة مع     
ــوك  ــيت يف البن ــك ال تل

وحوايل ما يعادل   (التجارية  
)١٠٠(%  

ال حيتاج لعمل   
  .اضايف

ــستوى     ــادة م زي
يف البنـك   املرتبات  

املركزي وخاصـة يف    
قطاع الرقابة علـى    

% ٧٠البنوك حـىت    
من تلـك الـيت يف      

  البنوك التجارية 

 م١٩٩٨يونيو

متت زيادة مرتبات تعـادل     
على االقل مـن    % ١٠٠

مرتب السنة املاضية اعبتاراً    
  م١٩٩٨من 

الحيتاج لعمل 
  اضايف



  

  
  

  النظام املصريف  ٥٢

  
 العمل االضايف  مالحظات  اجلدول  االعمال اليت ستتخذ  اجملال 
ــستوى     ــادة م زي

املرتبات يف البنـك    
املركزي وخاصـة يف    
قطاع الرقابة علـى    

% ١٠٠البنوك حىت   
من تلـك الـيت يف      

  البنوك التجارية

 ١٩٩٩يونيو 

    

توظيف 
  املوظفني 

ــيني  ــشني ٦تع  مفت
ــدانيني  ــهم (مي من

شخص واحـد لـه     
مـع  )EDPمهارات

مهارات مهنية عالية   
ــة  ــستوى وخلفي امل
أكادميية قويـة مـع     

 ماجستري من   تفضيل
اجلامعات يف اخلارج   

  .ومهارات لغتني

 ديسمرب
١٩٩٧  

رغم أن البنك املركـزي     
اليمين مل يـستطع جتنيـد      
مرشــحني حــسبما هــو 
ــة   ــوف فبمراجع موص
املتطلبات استطاع جتنيـد    

 موظفني جدد يف أوائل     ١٠
 ٧م وقد وظـف     ١٩٩٨

موظفني جدد يف التفتـيش     
يف الرقابة املكتبية   ٢امليداين،

ــدير ــد ي ــام وواح  نظ
  .احلاسوب

الحيتاج لعمل 
  اضايف

ــيني    ــراقبني ٢تع  م
ــس  ــيني ، نف مكتب

. املؤهالت مثل أعاله 

 ديسمرب
١٩٩٧  

الحيتاج لعمل   .انظر اعاله
  . اضايف



  

  
  

  النظام املصريف  ٥٣

  
 العمل االضايف  مالحظات  اجلدول  االعمال اليت ستتخذ  اجملال 
 مفتـشني   ٩-٦تعيني  

  .ميدانني 
ديسمرب 
  م١٩٩٨

 سوف يقوم البنك املركزي   
اليمين باعادة تقييم احلاجة    
اىل مــوظفني اضــافيني يف 

  .م١٩٩٨هناية 

ســوف يقــيم 
البنك املركز ي   
ـات  احلاجــ
املـــستقبلية 
ـبري    مبساعدة خ
صندوق النقـد   

  .الدويل
ــيني     ٣-١تعـــ

منهم شخص  (مراقبني
واحد لديه شـهادة    

  .خترج يف القانون 

ديسمرب 
  م١٩٩٨

    .نفس الشي مثل أعاله

التدريب 
 االساسي 

وف صـــــــف
ــبة ــبة (حماس احملاس
  )االساسية 

إبتداء من 
منتصف 
  م١٩٩٨

اظهرت تقيـيم حاجـات     
التدريب احملاسيب للبنـك    
املركزي الـيمين احلاجـة     
لرفع مـستوى مهاراتـه     
انسجاماً مع املعايري احملاسبية    
الدولية وقد وافق املستشار    
املقــيم لــصندوق النقــد 
الدويل علـى اسـتكمال     
خمطط واعداد مواد وسوف    

ــدير ــدورة يف يـ  الـ
  .م١٩٩٨سبتمرب

الحيتاج لعمل 
  اضايف



  

  
  

  النظام املصريف  ٥٤

  

 العمل االضايف  مالحظات  اجلدول  االعمال اليت ستتخذ  اجملال 
دروس اجنليزية خاصة     

ــذين  ــدربني ال للمت
ــضرون  ــوف حي س
ــية  ــات دراس حلق

  .خارجية 

سبتمرب -يوليو
  م١٩٩٧

الحيتاج لعمل   .مت عمله 
  .اضايف

دروس اجنليزية مجاعية     
  . آلخرينللمراقبني ا

ابتداء من 
منتصف 
  م١٩٩٧

يستمر التدريب من خالل    
اجمللس الربيطـاين يـسمح     
للطالب الذين حيـصلون    
على درجات جيدة فقـط     

 ٩باالستمرار يف التدريب    
ــستمرون يف   ــالب م ط

  الدروس

الحيتاج لعمل 
  .اضايف

صــفوف حاســوب   
  تدريب 

ابتداء من 
منتصف 
  م١٩٩٧

تعقد صـفوف حاسـوب     
للمــوظفني مــن خــالل 
املمونني املتعاقـد معهـم     

  .لتسليم احلواسيب

الحيتاج لعمل 
  .اضايف

تدريب 
رقابة داخل 

  .املؤسسة 

حلقة دراسة للرقابـة    
على البنوك مع خرباء    

  :املستوى(خارجيني
 املايل،حتليل  التحليل:١

االئتمان،كفاية رأس  
املال ، النقد االجنيب    

  ..)،اخل

الربع الرابع 
  م١٩٩٧

ذا اعد نطاق الصالحيات هل   
التدريب اال أن التمويل مل     

  .يضمن

ســــوف 
يستكمل البنك  
املركزي اليمين  
والبنك الدويل  
ترتيبــــات 
ــل  التمويــ
ــستخدموا  وي

  املدربني



  

  
  

  النظام املصريف  ٥٥

  

 العمل االضايف  مالحظات  اجلدول  االعمال اليت ستتخذ  اجملال 
حلقة دراسية للرقابة     

على البنوك مع خرباء    
: ٢املـستوى (اجانب

ــسيولة  ــاطر ال / خم
الفائـدة ادارة   خماطر  

ــة   ــاطر الرقاب املخ
  )اخل..الداخلية

احللقة الدراسية  
 م١٩٩٨األوىل 

نفس الـشي     .نفس الشي اعاله 
  .اعاله

ــية    ــة الدراس احللق
ــة االوىل  االعتياديـ
للرقابـــة علـــى 

أسبوع ٣-٢(البنوك
مع مـوظفي البنـك    
ــيمين   ــزي ال املرك

  ).كمدربني

  م١٩٩٩

    

احللقة الدراسـية يف      
ــاب   ــة الك . مدين

  ص واحد شخ

يونيو 
  .م١٩٩٧

الحيتاج لعمل    .مت عمله 
  .اضايف 

احللقة الدراسـية يف      
واشنطن موحدة مـع   
تدريب أثناء اخلدمـة    

) أسـابيع   ٦حوايل  (
  شخصان

ــوبر  -أكتـ
 ١٩٩٧نوفمرب

الحيتاج لعمل    .مت عمله 
  .اضايف



  

  
  

  النظام املصريف  ٥٦

  

 العمل االضايف  مالحظات  اجلدول  االعمال اليت ستتخذ  اجملال 
ة يف  احللقة الدراسـي    

واشنطن موحدة مـع   
تدريب اثناء اخلدمـة    

ــوايل ــابيع٤(ح ) أس
  شخصان

ــوبر  + أكتـ
نـــــوفمرب 

  م١٩٩٨

أشار البنك املركزي اليمين    
أن هذه احللقه الدراسـية     
تعترب أولويه أقل ، حيتمـل 

  أن املوظفني لن حيضرون 

سوف يقـوم   
ســـركيس 
ــان  بوجورجتي

  .باملراجعة 

احللقة الدراسية يف   
   شخصان-لبنان 

ربع االول ال
م غري ١٩٩٨
  هنائي

حضر وكيل الرقابة على 
احللقة الدراسية يف . البنوك 

  يونيو 

الحيتاج لعمل 
  اضايف

احللقة الدراسية يف   
االحتياطي االحتادي 

االمريكي حول حتليل 
االئتمان موحدة مع 
تدريب اثناء اخلدمة 

) أسابيع٤حوايل (
  شخصان 

أغسطس 
  م١٩٩٩

    

الترخيص 
إجرءات 
 ص الترخي

إعداد مسودة 
ديسمرب   االستبيانات

  م١٩٩٧

صدر منشور من قبل البنك 
املركزي اليمين يطلب 
معلومات مفصلة يف أي 
  طلب لترخيص مصريف

الحيتاج لعمل 
  اضايف

الرقابة 
امليدانية 
برنامج 
  التفتيش

إعداد مسودة لسياسة   
التفتـــــــيش 

دورةالتفتـــيش، (
موظفو،فريق التفتيش  

 يار البنوك ،معايري اخت

سبتمرب 
  م١٩٩٧

 سيقوم   
سركيس 

بوجورجتيان 
  باملراجعة



  

  
  

  النظام املصريف  ٥٧

 العمل االضايف  مالحظات  اجلدول  االعمال اليت ستتخذ  اجملال 
اجراءات 
  التفتيش 

اعداد مسودة دليـل    
التفتيش واستبيانات  
ــتيب  ــيش املك التفت

فربايــــر   ) شهور٣(
  م ١٩٩٨

تقرر أن هذ العمل سـوف      
يؤدي بالتزامن مع تدريب    

وقـد  )أعاله(لرقابة املكتبية ا
استكمل نطاق الصالحيات   
ولكن التمويل مل حيدد بعد     
ومن املامول أن يكون من     
املمكن بدء التـدريب يف     

  .م١٩٩٨أكتوبر 

ســــوف 
يستكمل البنك  
املركزي اليمين  
والبنك الدويل  
ــل  التمويــ
ــان  ويعينــ
  .االستشاريني

التدريب 
  امليداين 

تدريب فريق التفتيش   
ـ   ة مـع   أثناء اخلدم

  .مستشارين أجانب

النصف االول  
  م١٩٩٨من 

سوف يوحد هذا العمل مع     
ــل  ــسودة دلي ــداد م اع

  .التفتيش 

  انظر اعاله

نظام 
التصنيف 
CAMEL 

تصميم وتنفيذ نظـام    
تــصنيف لكــل  
املؤسسات املـصرفية   
مبساعدة اخلبري املقيم   
لصندوق النقد الدويل   

  .للرقابة 

يونيـــــو 
  م١٩٩٩

    

ــة  الرقابـ
ــة  املكتبيـ
ــا مج برنـ

ــة  الرقابـ
  .املكتبية

اعداد سياسة الرقابة   
يتم االجتهاد  (املكتبية

ــاس  ــى اسـ علـ
ــساعدة )دوري مبـ

ــيم   ــشار املق املست
لصندوق النقد الدويل   

  .للرقابة

ــبتمرب  ســ
  م١٩٩٧

اعد مستشار صندوق النقد    
الدويل مقترحاً لدمج العمل    
املكتيب وامليداين وسـوف    
يناقش هذا مـع البنـك      

ف املركزي اليمين يف النص   
  .الثاين من يوليو

  



  

  
  

  النظام املصريف  ٥٨

  

 العمل االضايف  مالحظات  اجلدول  االعمال اليت ستتخذ  اجملال 
التحليــل 

  .املايل
تصميم نسب ماليـة    
ــل   ــسية ودلي رئي
ــك  ــتخدام ذل الس
مبساعدة املستـشار   
املقيم لصندوق النقد   

  .الدويل للرقابة 

ديــــسمرب 
  م١٩٩٧

اعد مستشار صندوق النقد    
الدويل كتيب صغري حول    

الرئيسية يف التحليل  النسب  
املايل وقد روجع من قبـل      
موظفي البنـك املركـزي     

  . اليمين

  

جتميـــع 
  .املعلومات

ــل  ــة وتكام مراجع
مناذج التقارير احلالية   
لتجميـــع كـــل 
املعلومات اليت حيتاج   
اليها الغراض الرقاية   
مبساعدة املستـشار   
املقيم لصندوق النقد   

  .الدويل للرقابة

يوينـــــو 
  م١٩٩٨

مراجعة مناذج  جرت عملية   
وقـد حتققـت    . التقارير  

املعلومات خماطر األئتمـان    
إن مراجعة اطار املعلومات    
ــع أن   ــة يتوق االحترازي
تــستكمل يف مـــارس  

  .م١٩٩٨

ــيقوم  ســ
ســـريكس 
ــان  بوجورجتي

  .باملراجعة

نظام االنذار  
  .املبكر 

تصميم وتنفيذ نظـام    
معاجلة (االنذار املبكر 

البيانات اجملمعـة يف    
عدة مبـسا )احلواسيب

ــيم   ــشار املق املست
لصندوق النقد الدويل   

  .للرقابة 

ديسمرب 
  .م١٩٩٨

    



  

  
  

  النظام املصريف  ٥٩

  
 العمل االضايف  مالحظات  اجلدول  االعمال اليت ستتخذ  اجملال 

العالقة مع  
ــراجعني  امل
ــارجيني  اخل
 . للحسابات

حتسني العالقـة مـع     
املراجعني اخلـارجني   
ــا يف  للحــسابات مب
ذلك التنسيق االفضل   

جعة واتقييم جودة مرا  
احلسابات مبـساعدة   
ــيم   ــشار املق املست
لصندوق النقد الدويل   

  .للرقابة 

ديــــسمرب 
١٩٩٨  

سوف يقـوم     
ســـريكس 
ــان  بوجورجتي
مبراجعة التقدم  
  يف هذه املسألة

ــة  معاجلـ
ــوك  البنـ
ــرة  املتعثـ
ــة  سياسـ

  .التنفيذ

إصــدار اجــراءات 
ــذ   ــة لتنفي داخلي
األعمال التـصحيحة   
ــة  ــة املتعلق االلزامي
ــدة ــدابري اجلدي  بالت

  .لقانون البنوك

ديسمرب 
  .م١٩٩٧

نظرا ألن قانون البنـوك مل      
ميرر بعد،فهذه ليست حاجة    

أن مـــسودة .عاجلـــة
ــة   ــسياسات ومنهجي ال
تطبيقها جيب أن تطور قبل     

  .مترير قانون البنوك

  

إصــدار اجــراءات   
داخلية لتنفيذ االنظمة   

  .اجلديدة

ديسمرب 
  .م١٩٩٧

يشعر البنك املركزي اليمين    
كلة خاصة  إنه التوجد مش  

يف تنفيذ النظـام اجلديـد      
وبالتايل ليست هناك حاجة    
حقيقيــة لألجــراءات  

  .الداخلية

ــيقوم  ســ
ســـركيس 
بوجور جتيـان   
مبراجعة كيف  
خيترب املوظفون  
لأللتزام،انشاء 

قوائم خمصص  
  .لاللتزام



  

  
  

  النظام املصريف  ٦٠

  
 العمل االضايف  مالحظات  اجلدول  االعمال اليت ستتخذ  اجملال 

إصــدار اجــراءات   
تقارير (ية  تنفيذ داخل 

اجنــاز،تفتيش اكثــر 
تواترا،اجتماعـــات 
ــع  ــة مـ منتظمـ

  ..)االدارة،الـخ

يونيو 
  .م١٩٩٩

    

اختـــاذ اعمـــال   
تــصحيحيه الزاميــة 
استنادا اىل نتائج نظام    
ــر و  ــذار املبك االن

CAMEL  

ديسمرب 
  .م١٩٩٩

    

ــة  سياسـ
  .احلل

إصــدار اجــراءات 
داخلية للتعامل مـع    

  .البنوك العاجزة
 .م١٩٩يونيو 

    

ــب تر    ١٢-١٠كي
حاسوب شخـصي   

  .وخزائن ملفات
ديسمرب 
  .م١٩٩٧

استكمال عملية العطاءات   
ــتلمت   ــدات واس للمع

  .احلواسيب وركبت

ال حيتاج لعمل   
  .إضايف

  
  

  
   

  
  
   



  

  
  

  النظام املصريف  ٦١

א א א א מ א
מ١٩٩٠−١٨٣٩

  

  :خطة وأهداف ورقة العمل 
  : خطة حبث تشمل مطلبني –ذه  يف عرض موضوع ورقة العمل ه–إتبعنا 

 الصرافة والسياسة املالية والنقدية خالل عقـود        –النظام املصريف   : املطلب األول   
  .اإلحتالل اجلنيب واإلستقالل التشطريي لليمن

 الصرافة والسياسة املالية    –يغطي حمتـوى هـذا الطلب تاريخ النظام املصرفـي        
  :حتديدين عامـاً ويشتمل على ) ١٦٩(والنقدية خالل 

  ).سابقاً(خاص بالشطر الشمايل : التحديد األول  •
  ).سابقاً(خاص بالشطر اجلنويب : التحديد الثاين  •

 اإلجتاهـات   –السمات األساشية للنظام املصريف لدولـة الوحـدة         : املطلب الثانـي 
اإلخـتالالت  (م  ١٩٩٤األساسية للسياسة النقدية حىت           عام                

ت النقدية وأثرها على املتغريات اإلقتصادية      ودور السياسا )واألهداف  
واملوقف مكـن   )  األسعار   – ميزان املدفوعات    –عجز املوازنة   (الكلية  

 ويشمل على حتديـدين     …م١٩٩٨-١٩٩٠العوملة خالل السنوات    
  :إثنني 

خاص هبيكل ومسات النظام املصريف األساسية لدولة الوحـدة         : التحديد األول    •
اإلخـتالالت  (م  ١٩٩٤ياسات النقدية حـىت عـام       واإلجتاهات األساسية للس  

  ).واألهداف
دور السياسة املالية والنقدية وأثرها على املتغريات اإلقتـصادية  : التحديد الثاين    •

  .واملوقف من العوملة)  األسعار – عجز ميزان املدفوعات –عجز املوازنة (الكلية 
  



  

  
  

  النظام املصريف  ٦٢

  :أما األهــداف فهـي التعـريف
  . والسياسة املالية والنقدية يف اليمن الشطرية واملوحدة تاريخ النظام املصريف-

  .م١٩٩٤ مسات وإجتاهات والسياسة النقدية حىت عام -   
 ميزان  –امليزانية العامة   ( دور وأثر السياسة النقدية يف املتغريات اإلقتصادية الكلية          -   

  .وموقف النظام املصريف من العوملة)  األسعار–املدفوعات 
النظام املصريف والصرافة والسياسة املالية والنقدية خالل عقود        :ولاملطلب األ 

  )١٨٣٩/٢١/٥/١٩٩٠(اإلحتالل األجنيب واإلستقالل التشطريي لليمن  
  

بإجياز مكثف أو تفصيل مقبول حسب ما تقتضية طبيعة وأمهية موضوعات حمتوى            
  : نتناول عرض حمتوى هذا يف حتديدين إثنني –هذا املطلب 
  ) سابقاً(نظام املصريف والسياسة النقدية يف الشطر الشمايل ال: األول 

  ). منه١٩٩٠/٢١/٥ – ١٨٣٩/١٩/١(       خالل الفترة 
خالل الفتـرة   ) سابقاً(النظام املصريف والسياسة النقدية يف الشطر اجلنويب        : الثاين  

  ). منه١٩٩٠/٢١/٥ –منه / ١٨٣٩/١٩/١(
ر النظام املصريف يف بلد ما من بلدان         تطور وإزدها  – توسع   –معلوم أن نشؤ ومنو     

العامل ، يرتبط إرتباطياً تبعياً تبادلياً مبستوى التطور اإلقتصادي الشامل إجتماعياً سياسياً            
إىل درجة يصبح فيها سبباً ونتيجة أو نتيجة وسبباً ملستوى التطور اإلقتصادي            . وثقافياً

إذا علـم  .. لعكس صحيح املذكور ـ أي أن تطورأحدمها يستديت تطور اآلخـر وا 
ذلك أدرك مدى صعوبة فصل دراسة تاريخ النظام املصريف عن النظـام اإلقتـصادي              

  .الذي يعيش يف تأثري تبعي متبادل معه ، فيه
م فـإن النظـامني     ٢٩/١١/١٩٦٧املـستعمرة حـىت     ) عدن(وبإستثناء مدينة   

على قدر كبري من اإلقتصاديني اللذين سادا شطري اليمن ـ واللذين ما تزال بقايامها  
  :األمهية ـ خالل الفترة احملددة يف هذا املطلب ـ كانا النظامني التاليني 
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يف ) م١٩٦٢-١٨٣٩(النظام اإلقتصادي اإلقطـاعي والـسخري       : األول   -
  ..يف الشطر اجلنويب السابقني) م ١٩٦٩-١٨٣٩(الشطر الشمايل ـ 

إلنتاج واملتخلف يف إجتاه النظام الرأمسايل ـ اإلشتراكي املتعدد أمناط ا : الثاين  -
إجتاه رأمسايل متعدد امناط اإلنتاج يف الشطر الشمايل ـ إجتاه إشتراكي  (التطور 

  ).متعدد امناط اإلنتاج يف الشطر اجلنويب
وبال ذنب هلمـا سـوى      .. وحـد بينهما مستوى تطور ختلف إقتصادي واحد        

ريق التنمية ـ ضـحية   عاش الشطران ككثري من البلدان املتخلفة أو يف ط.. التخلف 
ـ السائدان يف العامل حىت حتقـق       ) الرأمسايل واإلشتراكي   (لتأثري النظامني اإلجتماعيني    

  . منه ١٩٩٠/٢٢/٥عام " اجلمهورية اليمنية"إعادة وحدهتما حتت رأية 
النظام املصريف ، املـايل والـسياسة النقديـة للـشطر الـشمايل         : التحديد الثانـي   

  )١٩٩٠/٢١/٥ – ١٨٣٩/١٩/١ (خالل الفترة)سابقاً(
يشمل حمتوى هذا التحديد عرضاً لتاريخ النظام املصريف ، املايل والسياسة النقدية            

  :خالل عهود ثالثة " سابقاً"للشطر الشمايل 
-١٨٣٩(عهد اإلحتالل التركي والنضال مـن أجـل التحـرر واإلسـتقالل              -

  ).م١٩١٨
  ).م١٩٦٢-١٩١٩(عهد اململكة املتوكلة اليمنية  -
  ).م١٩٩٠-١٩٦٢( اجلمهورية العربية اليمنية عهد -

   ومبا أنه ال حمل هنا لعرض التاريخ اإلقتصادي ، السياسي والعسكري هلذا الـشطر              
  .رغم أمهيته ، فإنا نقصر التناول على حمتوى التحديد املثبت أعاله
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 عهد اإلحـتالل التركـي      –) م١٩١٨-١٨٣٩(فترة الالمصارف   : أوالً  
  :تقالل من اإلمرباطورية العثمانيةوالصراع من اإلس

م ـ أي  ١٨٣٩ميكن القول دون جمازفة ـ أن اليمن خالل الفترة الواقعة بـني   
م أي عام جالء األتراك عن الشطر ١٩١٨عام إحتالل الربيطانيني ملدينة عدن ـ وعام  

الشمايل سابقاً من اليمن ـ مل تعرف أي شكل من أشكال املصارف ، مكاتب التحويل  
داخلياً بني األئمة أنفـسهم      : افة حيث عاش الشطر الشمايل يف صراع متوال         والصر

وقد أستمرت هذه الفترة حىت جالء األتراك هنائياً عن         ..وخارجياً بني األئمة واألتراك     
حيىي حممـد محيـد     / م وإستقالل الشطر الشمايل حتت حكم اإلمام      ١٩١٨اليمن عام   

) م١٩٤٨-١١/١٩١٨(كلة اليمنيـة   ملك اململكة املتو  ) م١٩٤٨-١٨٦٩(الدين  
حيث ال األتراك ، وال األئمة السابقني ، خلفوا وراءهم شكالً من أشـكال النظـام                

 بل ومبا بعدها حىت قيام الثـورة        –فالبالد خالل تلك الفترة     .. املصريف أو املايل املنظم     
ظام املـايل   أما الن ..  كانت تعيش إقتصاداً بدائياً وتقليدياً بعض الشيء         –م  ١٩٦٢عام  

كمـا كانـت    ) إخل... الزكاة ، الفطرة    (فقد كان يقوم على أساس الضرائب الدينية        
العملة السائدة حينئذاً هي الريال الفضي النمساوي ماريا تريزا الذي حيدد قيمته سعر             

املطلوب األن هو معرفة مىت عرف الشطر الـشمايل مـن           .. الفضة يف السوق العاملية     
  ظام املصريف والسياسة النقدية ؟الوطن املصارف والن

النظام املصريف واملايل والنقدي يف عهد اململكـة املتوكلـة اليمنيـة            : ثانياً  
  ) :سبتمرب منه/ ١٩٦٢/٢٥-١٩١٨(

باملعىن العلمي مل يعرف الشطر الشمايل سابقاً خالل عهد اململكة املتوكلة اليمنية            
ام مصريف وطين بإسـتثناء وجـود       وبالتايل أي نظ  .. أي نظام مايل أو تسليفي ونقدي       

جمموعة من وكاالت التجارة ومكاتب الصرافة والتحويل وفرعني مـؤقتني أحـدامها            
  .ملصرف أجنيب والثاين ملصرف عريب كما سيأيت توضيحهما فيما بعد
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  :النظام املايل والنقدي يف اململكة املتوكلة اليمنية  - ١
ال ، اليت كانت هي نفسها      باملصطلح السلفي كانت خزانة الدولة تسمى بيت امل       

أما قوام إيراداهتا فكانت تعتمد على جمموعة الضرائب الدينيـة          . خزانة األمام امللك    
كالزكاة والفطرة كما سبق ذكرها ، من ناحية أوىل ، وعلى الرسوم اجلمركية ونقـل               
 السلع داخل البالد ، من ناحية ثانية،وبلغت املديونية اخلارجية لدولة اإلمـام حـوايل             

حممـد  (مليون ريال ماريا يف الوقت الذي وجد فيه يف خزانة اإلمام املخلـوع              ) ٢٨(
مليون ريال ماريا تريزا ، عند جرد خزانة الدولة مـن قبـل احلكومـة               ) ٢٠) (البدر

أن ميزانية اململكـة كانـت      :حممد سعيد العطار يف كتابه    / اجلمهورية وقد بني الدكتور   
ما النقد املتداول خالل تلك الفترة فقد كـان يتمثـل           أ. متواترة العجز عاماً بعد عام      

بالريال الفضي النمساوي احلر الذي حيدد سعره سعر الفضة يف السوق العاملية ، وكان              
، وبه جيرى التداول خاصة يف      ) البقشة(ينقسم إىل أربعني قطعة معدنية مساعده تسمى        

إىل جانب الريال    .. سوق عدن،حيث كانت املركز التجاري الرئيسي لليمن بشطريها       
رياالً فضياً نسبة إىل كنيتـه ومسـاه        ) م١٩٤٨-١٨٦٩(حيىي  / املذكور صك األمام    

  ) .العمادي(
وقد أستمر التعامل بالريال الفضي ماريا تريزا حىت صـدر الريـال اجلمهـوري              

م بـنفس   ١٩٦٣قدم لصدوره ريال مجهوري فضي يف عـام         .. م  ١٩٦٤الورقي عام   
  .وي ماريا تريزا قيمته الريال النمسا

متيز العامان السابقان مباشرة للثورة جبفاف سيولة الريال الفضي ماريا تريزا احلر            
خـالل  )  منـه  ١٩٦٢/١٩/٩–م  ١٨٩٨(أمحد  / التداول ، األمر الذي جعل اإلمام       

مليون جنية إسـترليين    ) ١,٥(يعتمد على مبلغ حوايل     ) م١٩٦٢-١٩٤٨(األعوام  
فيمـا  ( من أثيوبيا بواسطة بنك اهلند الصينية والسويس         لشراء كمية من الريال الفضي    

فـرع  ) بعد بنك األندوشني ـ الذي إشتراه بنك التسليف الزراعي الفرنسي مؤخراً 
على أن تلك الصفقة مل تتم فإجته اإلمام بطلبه للفضة وصكها ريـاالت إىل              .. جيبويت  
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ملهمة أوفد اإلمـام  لتحقيق تلك ا.. م ١٩٦٠مجهورية الصني الشعبية يف أغسطس عام    
) م١٩٦٠-١٨٨٩(حممد بـن عبـد اهللا العمـري         / وفد إىل الصني برئاسة القاضي      

/ والـدكتور ) م١٩٦٠-١٨٨٩(حممد بن أمحد احلجري     / وعضوية كالً من القاضي     
أمحد حسني الوجيـه    / والشيخ  ) م١٩٦٠-١٩٣١(عبد الرؤوف عبد الرمحن رافع      

وبالتايل مل تتم الـصفقة ذلـك       ..  بكني   على أن الوفد املبعوث مل يصل إىل      ) م١٩٦٠(
علـى جبـل القوقـاز بتـاريخ        ) األنتينـوف (نتيجة لذهابه ضحية سقوط الطائرة      

من .. ، نتيجة لذلك ورثت اجلمهورية أزمة قحط سيولة الريال          ) م١٩٦٠/أب/١٧(
ـ    .. ناحية أوىل     ١٢مليون جنية أسترليين ملـدة      ) ١,٥(وتنومي بنك األندوشني ملبلغ ال

 كوديعة بإسم اإلمام ملك اليمن ، من ناحية ثانية ، صارت حمل نزاع بني ورثـة                 عاماً
اهنـاه القـضاء    . م  ١٩٧٢عـام   ) سابقاً(اإلمام وحكومة اجلمهورية العربية اليمنية      

الفرنسي باحلكم به لصاحل اجلمهورية ألنه كان مودعاً بإسم اإلمام ملك اليمن ولـيس              
  .بإمسه شخصياً

يزان اخلارجي أو ميزان املدفوعات خالل تلك الفترة فقد كـان           أما فيما يتعلق بامل   
عوائق التنمية يف اليمن دراسة لعهد مـا        : حممد أنعم غالب    /ن.. (يعاين عجزاً متوالياً    

التخلـف اإلقتـصادي   : حممد سعيد العطار .. م ١٩٧٨) ٣(قبل الثورة ـ  الطبعة  
  ).م١٩٦٤) ١(وتطلعات الثورة السبتمربية ـ الطبعة 

  :وكاالت التجارية ، مكاتب الصرافة والتحويل واملصارف ال - ٢
خالل الفترة املذكورة ،ظهرت جمموعة من الوكاالت التجارية املالحية ، وكاتب           

كمـا ظهـر فرعـاً      .. الصرفة والتمويل املستقبلية شطرياً أو املرتبطة مبدينة عـدن         
  :أحدمها أجنيب والثانـي عـريب: مصرفني 

  :ارية ومكاتب الصرفة والتمويل وشركات املالحـةالوكاالت التج : ١-٢
  . احلديدة-وكالة ومكتب باعبيد   -
  .مكتب حممد على اجلبلي ـ تعز ـ احلديدة -
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  .مكتب السنيدار ـ صنعاء -
  .مكتب غمضان ـ صنعاء -
  .مكتب شولق ـ احلديدة ـ تعز -
  .وكالة ومكتب وشركة مالحة هائل سعيد أنعم ، احلديدة ، تعز ، عدن -
  .حي ـ احلديدةمكتب الراج -
  .مكتب الكعكي ـ احلديدة -
  .مكتب املطهر ـ عــدن -
  .مكتب الوحيـه ـ احلديدة -

كما أوجدت تلك املكاتب هلا فروعاً حملية حمدودة فـي عدد من املدن واملراكز             
  .الرئيسية للملكة املتوكلة اليمنية إنئٍذ

   :١٩٦٢-١٩٤٩املصـــارف  : ٢-٢
  : املصرقني التاليني عمل مؤقتاً خالل تلك الفترة فرعاً  

يف عـام   ) بنك األندوشني (فـرع مصرف بنك اهلند الصينية والسويس        : ١-٢-٢  
  :م١٩٥١-١٩٤٩

فتح هذا البنك ، الفرنسي اجلنسية ، فرعاً له يف احلديدة،كانت أعماله حمدودة يف              
ونتيجة خلالف بـني    . لكنه مل يصادف جناحاً     .. قبول التحاويل وشراء الريال الفضي      

م ، رغـم أن عالقـة       ١٩٥١حممد البدر ، قام بتصفية أعماله عام        /يره وابن اإلمام  مد
  ). كتاب العطار السابق ذكره. ن(إيداع وإقتراض كانت جارية بينه وبني اإلمام 

 ١٩٦٢/٢٨/١٠-١٩٥٦فـرع البنك األهـلي التجاري الـسعودي        : ٢-٢-٢
  :منه

..  احلديدة وتعز وصنعاء     م بفتح ثالثة فروع له يف     ١٩٥٦قام هذا البنك يف عام      
وقـد  .. كانت أعماله حمدودة يف قبول التحاويل وجتميع الريال الفضي ماريا تريـزا             

وضع بعد الثورة حتت احلراسة مث صفيت أعماله وحل حمله البنك الـيمين لإلنـشاء               



  

  
  

  النظام املصريف  ٦٨

ضمن مسامهة  )  مليون ريال ماريا تريزا      ٣,٥(وأعترب رصيده الدائن البالغ     .. والتعمري  
  ).بعد .. ١البند . ن(م ٢٨/١٠/١٩٦٢ومة يف رأس مال البنك عند تأسيسه يف احلك

النـظام املصـريف املايل والسياسات النقدية يف الشطر الـشمايل         :  ثالثـاً  
ــابقاً.ع.ج( ــرة  ) ي س ــالل الفت ــه   ١٩٦٢/٢٦/٩خ  من

  : منه ١٩٩٠/٢١/٥
 ٢٦بل ثورة   لعدم وجود نظام مايل مصريف ونقدي خالل فترة ما ق         .. نتيجة إذن   

فلم يكن مثة حمل لوجود إجتاهات لسياسة مالية ناهيك عن عـدم وجـود              .. سبتمرب  
يعترب .. ومبا أنه الميكن احلديث عن إجتاهات أساسية لسياسة نقدية ما           .. سياسة نقدية   

  .من قبل اخلرف القول بوجود نظام مايل ومصريف ونقدي
اليكون علميـاً إال    ..  النقدية   إذن احلديث عن النظام املصريف املايل والسياسة      

م ، وهو   ١٩٧١منذ نشوء النظام املايل واملصريف احلديث يف شطر اليمن الشمايل عام            
العام الذي أنشئ فيه البنك املركزي اليمين وأعلنت أول ميزانية رمسية للدولة من قبل              

ظـر إىل   يغدو ضرورياً أن نن   .. وزارة املالية ولكي يكون احلديث مفيداً عن املوضوع         
  :حمتوى املوضوع أعاله خالل فترتني إثنتني 

  ).م١٩٧٠-١٩٦٢(وتشمل السنوات :  األولـى 
  ). منه١٩٩٠/٢١/٥-١٩٧١(وتشمل السنوات :  الثانيـة 

  :م١٩٧٠-١٩٦٢النظام املصريف املايل والنقدي خالل السنوات  - ١
خالل هذه الفترة أنشئ أول مصرف وطين يف اليمن وأول مؤسسة نقد وطنية               

اما النظام املايل باملعىن    .. كما أنشئ فرع ملصرف عريب واحد       .. كنواة للبنك املركزي    
  :م ١٩٧١احلديث فلم يظهر إال بإعالن أول ميزانية عامة للدولة عام 

م ودوره  ٢٨/١٠/١٩٦٢البنك اليمين لإلنشاء والتعمري     .. إنشاء أول مصرف وطين     
  :فترة يف التنمية اإلقتصادية منفرداً خالل تلك ال
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 يوماً مـن    ٣١ أي بعد    ١٩٦٢كان إنشاء البنك اليمين لإلنشاء والتعمري عام          
ألنـه كـان أول     .. حدثاً عظيماً بالنسبة للوطن الـيمين       .. إندالع الثورة اجلمهورية    

ماالً وبشراً، فكان حبكم أوليته ، وواحديتـه ،          % ١٠٠مؤسسة وساطة مالية وطنية     
حيث حتمل وحده مـسئولية البنـك       ..  اليمين احلديث    الرائد األول يف بناء اإلقتصاد    

-٦٢املركزي والبنك التجاري والبنك املتخصص يف البالد ، فكان خـالل الفتـرة              
حيث مل ينشأ البنك املركزي و فـروع املـصارف األجنبيـة            . م بنك البنوك  ١٩٧٠

 ان الكالم عن النظـام املـصريف      . م١٩٧١واملصارف املتخصصة إال إبتداءاً من عام       
الوطين نشؤا و تطورا خالل تلك الفترة، يعين الكالمن عن البنك الـيمين إلنـشاء و               

كيف نشأ ومنا وتطور ، و ما هو دوره         : السؤال املطروح األن هو التايل    . التعمري وحده 
  املنفرد يف التنمية؟ 

  :م١٩٧٠-٦٢كيفية نشؤ و منو و تطور البنك اليمين لألنشاء و التعمري :١-١
م، عقد يف صنعاء أول مؤمتر اقتـصادي عرفتـه          ٢٧/١٠/١٩٦٢-٢٥ما بني   

و قد ضم الؤمتر كبار جتار البلد القادمني من عدن ومن املدن الرئيسة             ). ش.ش(اليمن
اختذت عدد من القرارات والتوصيات يف هذا املـؤمتر كـان           . األخرى و من املهجر   

لإلنـشاء  البنـك الـبمين     :"أكثرها أمهية هي التوصية بإنشاء مصرف وطين يـسمى        
، و ذلك بعد عدة أيام من وضع البنك األهلي التجاري الـسعودي حتـت               "والتعمري
من داخل املؤمتر تكونت مجعية تأسيسية إلنشاء البنك اليمين وإصدار نظامـه      . احلراسة
، صدر قرار مجهـوري مقتـضب       /٢٨/١٠/١٩٦٢يف اليوم التايل املوافق     . األساسي

مل يتصمن الفرار اجلمهوري األنف     . نشاء و التعمري  بالترخيص بإنشاء البنك اليمين لإل    
الذكر أي أحكام خاصة بإدارة ورأس مال البنك وغريها من األحكام اليت يتـصمنها              

: الترخيص بإنشاء بنك وطين و تـسميته      :قانون إنشاء البنوك سوى حكمني أثنني مها      
توقيـع رئـيس    نص القرار املقتضب خبط و حتت       . ن.(البنك اليمين لإلنشاء و التعمري    

 من مؤلف سعيد الشيباين     ١٧١اجلمهورية والقائد العام أنئذ املشري عبداهللا السالل ص       
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-١٩٦٢أربعة و ثالثون عاماُ من العطـاء التنمـوي          : البنك اليمين لإلنشاء والتعمري   
١٩٩٦(  

  :م١٩٧١-٦٢دور البنك اليمين لإلنشاء يف التنمية : ٢-١
و عنها جلنة التفد اليمنيـة      _ وزارة املالية   خالل هذه الفترة كان البنك اليمين و        

 ـ هي اجلهتان املسؤلتان عن رسم و تنفيذ السياسة النقدية يف  ١٩٦٤منذ نصف عام 
كانت السياسة النقدية انئذ تتخذ عرب قرارات فورية حـسب          . الشطر الشمايل سابقاً  

 النقديـة   وقد حتدد اجتاه الـسياسة    . والدولة االقتصادية والعسكرية  .  ظروف الثورة 
خالل تلك الفترة يف احملافظة عى سعر الريال مقابل الشلن واجلنية االسترليين و متويل              

مل يكن هناك انئذ، حمل لإلشراف والرقابـة علـى          . عجز امليزانية و ميزان املدفوعات    
املصارف ، حيث مل يكن هنالك سوى مصرف واحد هو البنـك الـيمين لإلنـشاء                

ة النقد جبميع وظائف املصرف املركزي للدولة الذي مل يكن          والتعمري الذي يقوم مع جلن    
صحيح أن فرعا لبنك مصر قد فتح يف مدينة تعز ولكنه ختصص فقط يف              . قد ولد بعد  

فقط ـ أي أن نشاطه مل يتسم بطابع النشاط املصريف أو  ) املصرية(متويل القوات العربية
...  على البنوك وعلى املـصارف      التنموي ، وبالتايل مل توجد احلاجة لوجود هيئة رقابة        

م أنشئت هيئة الرقابة على النقد وذلك نتيجة للتدهور املتسارع لسعر           ١٩٦٧يف عام   
)              دوالر١=  شـلن  ٦،٤٦= ريـال   ١(م  ١٩٦٤يف فربايـر    % ١٠٠الريال مـن    

، كمـا  )  دوالر٠,٥٦=  شـلن  ٣,٠٦= ريال ١(م ١٩٦٧يف يناير % ٥٦إىل ـ  
 شلن ، أي مـا يـساوي        ١,٣٣م إىل   ١٩٧٠حىت وصل يف يوليو     استمر يف التدهور    

 دوالر ، كما كانت هناك ثالثة أسعار لقطع الريـال بالنـسبة للحكومـة و                ٠,٢١
للهيئات الدبلوماسية و للمصارف التجارية واألفراد كان الريال انئذ مرتبطا ارتباطـا            

ق يف سوق لندن بالنسبة     عمليا و ليس رمسيا باجلنية االسترليين وعلى أساس السعر املشت         
بالنسبة لدور البنك اليمين يف التنميـة       ( الرتباطه بالعمالت األخرى القابلة للتحويل      
سعيد الشيباين البنك اليمين لإلنـشاء      / االجتماعية الشاملة أرجع إىل مؤلف الدكتور     
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 -م، الطبعة األوىل  ١٩٩٦-١٩٦٢والتعمري أربعة و ثالثون عاما من العطاء التنموي         
  )م٩٧و برس بريوت سام
   -:فرع بنك مصر وجلنة النقد اليمنية وهيئة الرقابة على النقد: ٣-١
  :فرع بنك مصر -

م انشاء بنك مصر فرعا له ىف تعز على ان عملياته اقتصرت            ١٩٦٢ىف اواخر عام    
فقط على تقدمي اخلدمات للقوات العربية املصرية املتواجده ىف شطر الـيمن الـشمايل       

ىل تغطية العمليات التجارية اليت كانت تتم بني الـيمن واجلمهوريـة            ،اضافة ا )سابقاً(
  ).مصر(العربية املتحده

  :جلنة النقد اليمنية -
لـسنة  ) ٦(م انشئت ـ مبوجب القرار اجلمهـوري رقـم    ١٩٦٤ فرباير ٣ىف 
حتددت مهمتها بالقيام …م ـ جلنة النقد اليمنية ، واصدار عملة ورقية جديده  ١٩٦٤

هام البنك املركزي بالتعاون مع وزارة اخلزانـه والبنـك الـيمين            جبزء من وظائف وم   
، وادارة  ) الريـال (لالنشاء والتعمري ، واليت منها صالحية اصدار العملـة الوطنيـة            

  .م صدر قرار بالغاء التعامل بالريال ماريا تريزا١٩٦٥وىف عام ..عملياهتا 
  :هيئة الرقابة على النقد -

م أنشئت هيئة الرقابة    ١٩٦٧لسنة  ) ١٩(ون رقم   مبوجب القرار اجلمهوري بالقان   
على النقد ، وحتددت مهامها بالقيام بنفس عمليات الرقابه اليت يقـوم هبـا البنـك                
املركزي،من حيث الرقابه على النقد ، سواء بالنسبة للتحويالت املنظـوره او غـري              

بقيام البنك  .. املنظوره ، اضافة اىل االشراف على اصدار ترخيص االسترياد والتصدير         
املركزي فيما بعد ، الغيت هيئة الرقابه على النقد باعتبارها التتمشى مـع سياسـية               

  االنفتاح احلر اجلديدة اليت اوصى هبا صندوق النقد الدويل
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فترة انشاء لبنك املركزي اليمين ونشوء ومنو وتطور النظام املـصريف واملـايل             : رابعاً  
ـ أي قبـل    / ١٩٧١/١٩٩٠خالل االعوام   ) سابقاً(ومؤسساهتما ىف الشطر الشمايل   

  .اعادة الوحده الوطنية
  .م وسياسته النقدية ٢٧/٧/٩٧انشاء البنك املركزي اليمين يف  - ١

 يوليو انشئ البنك املركزي الـيمين ،        ٢٧م بالتحديد ىف    ١٩٧١ىف منتصف عام    
قـد  اىل صندوق الن  ) انذاك( وبداء ممارسة اعمالة ، وذلك بعد انظمام الشطر الشمايل        

م،خول قانون انشاء البنك املركزي ، هذا البنك ، ممارسة مجيـع            ١٩٧٠الدويل عام   
جلنـة النقـد    :صالحيات املصارف املركزية اليت كانت موزعه بني جهات متعـدده           

اليمنيه،هيئة الرقابه على عمليات النقد ، وزارة االقتصاد ،البنـك الـيمين لالنـشاء              
لبنك املركزى ميارس سياسته النقدية املتعلقه خاصة       وبدأ ا . والتعمري ، ووزارة اخلزانة     

بسعر الصرف اخلارجي ، وذلك تطبيقاً حملتوى املادة االوىل من اتفاقية صندوق النقـد              
العمل على حتقيق إستقرار أسعار الصرف مع جتنب املنافسة بـني           :الدويل املتحدده ىف  

..  نسيب يف التجارة الدولية      الدول املختلفة يف ختفيض قيمة عمالهتا بغرض حتقيق إمتياز        
ألغيت النظم العديدة ألسعار الصرف املطبقة للريـال ،         .متشياً مع توصيات الصندوق     

وذلك بتطبيق سعر موحد للدوالر يعادل السعر السائد يف السوق احلرة وقتئٍذ وقدرة             
على أن خيضع هذا السعر ، من وقت آلخر ، للسعر السائد يف             .. مخسة ريال للدوالر    

لكـي  .. لسوق احلرة هبدف تالقي حركة الطلب مع العرض على العمالت األجنبية            ا
مما يعين إلغاء تدخل السلطة النقدية  ...تعكس بدقة تطورات املدفوعات اخلارجية للدولة     

وقد أستند صندوق النقد الدويل يف توصيته بتوحيد سـعر          . يف حتديد أسعار الصرف     
اليت كانت تعاين منها اليمن واليت أدت إىل بناء         الريال للدوالر ، إىل ظروف التضخم       

وقد أعتـرب   .. هيكل أسعار صرف رمسية متعددة ال تتمشى مع القيمة احلقيقية للريال            
الصندوق قراره مرحلياً كأساس لإلنتقال إىل نظام سعر صرف موحد قابل للتغيري ميكن             

ذلك إىل أن يقرر البنـك  وقد أدى .. بواسطته اإلنتقال إىل نظام أسعار الصرف الثابته  
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م مسايرة الريال للدوالر األمريكي يف نسبة اإلخنفاض        ١٩٧١ ديسمرب   ١٨املركزي يف   
، مع إحتساب هيكل أسعار صـرف        % ٨,٥اليت أعلنتها الواليات املتحدة وقدرها      

العمالت األجنبية األخـرى على أساس السعر املشتق من أسعار صرفها اجلديـدة يف             
م ونتيجة إلزدياد حجم األرصدة اخلارجية      ١٩٧٢اء من أول مايو     إبتد.. سوق لندن   

أختذ البنك املركزي قراراً يهدف إىل العمل على إستقرار أسعار الصرف السائدة ومنع             
أي تذبذب غري طبيعي فيها ،وذلك بإلزام البنوك بتنفيذ أسعار الصرف املعلنـة مـن               

 فوق أو حتت سـعر البنـك        %١البنك املركزي مع منحها مرونة للذبذبة يف حدود         
  ..املركزي وفقاً إلحتياجاهتا 

كما قام البنك املركزي بإلغاء قانون الرقابة على النقد األجنيب املعمول به حينئٍذ ،              
بإعتباره ال يواكب التطورات اإلقتصادية اجلديدة املتمثلة بتـبين سياسـة اإلنفتـاح             

  .اإلقتصادي وحرية حترك روؤس األموال
النظام املصريف ،   ) سابقاً(املركزي نشأ آلول مرة يف الشطر الشمايل        بإنشاء البنك   

ذلك آلنه الوجود لنظام مصريف باملفهوم اإلقتصادي إال بوجـود بنـك مركـزي              
  .للدولة،وذلك مهما تعدد وجود املصارف يف بلد ما

  :السؤال املطلوب اإلجابة عنه آالن هو التايل 
من .. قبل الوحدة   ) سابقاً(لشطر الشمايل    ماهو وكيف تطور النظام املصريف يف ا      

مث ما هي اإلجتاهات األساسية للسياسة النقدية خـالل تلك الفترة          .. ناحيـة أولـى   
) سـابقاً (منو وتطور هيكل اجلهاز املصريف يف الشطر الـشمايل          -٢مساتاً وخصائصاً؟     

  :م ٧٩/١٩٨٩ ـ ٧١/١٩٧٩خالل السنوات 
  م١٩٧٩ ـ ١٩٧١م اهليكل املصريف خـالل أعوا: ١-٢

م أغلق بنك مصر فرعـه يف تعـز         ١٩٦٧بعد رحيل القوات العربية املصرية عام       
) ش.ش(وبالرغم من أن قانون البنوك يف       .. نتيجة إلنتقاء السبب الذي فتحه من أجله        

م ، إال أن البنك املركزي اليمين قد منح تـراخيص إلنـشاء             ١٩٧٢مل يصدر إال عام     



  

  
  

  النظام املصريف  ٧٤

رية األجنبية والعربية إىل جانب وجـود البنـك الـيمين           عدد من فروع البنوك التجا    
كما أنشئت مـصارف وطنيـة    .. م٢٨/١٠/١٩٦٢لإلنشاء والتعمري الذي أنشئ يف      

) ١٣(م  ٣٠/٦/١٩٧٩متخصصة أخرى حبيث بلغ جمموع املصارف العاملة بتـاريخ          
صريف مبا فيها البنك املركزي اليمين ، ويوضح اجلدول التايل هيكل اجلهاز امل           . مصرفاً  

بسنوات تاسيسها ورؤوس امواهلا املدفوعه وملكيتها وعـدد        )سابقاً(ىف الشطر الشمايل  
  :فروعها
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 ).م٧٨/١٩٧٩التقرير السنوي للبنك املركزي اليمين لعام/ ( املصــدر 

تاريخ   أسم البنك  م
 التأسيس

املركز 
 الرئيسي

رأس املال 
  املدفوع

عدد   ملكية راس املال
 الفروع

 ١٠  حكومي%١٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧١  املركزي اليمينالبنك   ١

  حكومي%٥١ ٧٧,١٠٢,٣٧٥ صنعاء ١٩٦٢  البنك اليمي لألنشاء والتعمري  ٢
 ٢٢  قطاع خاص%٤٩

  ٢  بنك عريب%١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٢  البنك العريب احملدود  ٣
  ٣ بنك بريطاين%١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠  تعز ١٩٧١  البنك الربيطاين للشرق األوسط  ٤
  ١ يونايتد بنك%١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧١  يونايتد بنك احملدود  ٥
  ١  حبيب بنك%١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ احلديدة ١٩٧١  حبيب بنك احملدود  ٦

بنك %١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٥  بنك االعتماد والتجارة الدويل  ٧
  ١  االعتماد

  ١  سييت بنك%١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٥  سييت بنك  ٨

بنك %١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٥  السويسبنك أندوشني و  ٩
  ٣  األندوشني

  كوييت%٥٠  ١,٦٥٩,٩٥٠ صنعاء ١٩٧٩  بنك اليمن والكويت ١٠
  ١  ميين%٥٠

  حكومي%٧٠ ٩١,١٣٥,٣٨٢ صنعاء ١٩٧٥  بنك التسليف الزراعي ١١
  ٥  قطاع خاص%٣٠

  حكومي%٧٠ ٧٧,٩٤٤,١٠٠ صنعاء ١٩٧٩  النبك الصناعي اليمين ١٢
  ١  قطاع خاص%٣٠

  حكومي%٧٠ ٥٩,٥٤١,٢٠٠ صنعاء ١٩٧٨   التسليف لالسكانبنك ١٣
  ١  قطاع خاص%٣٠

 ٥٢  ٣٩٩,٤٠٠,٩٠٧  جمموع رؤوس األموال املدفوعة والفروع

  )١-ج(
  م٣٠/٦/١٩٧٩يف ) سابقاً(هيكل اجلهاز املصريف للشطر الشمايل 
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  .م١٩٨٩-٧٩/١٩٩٨٠اهليكل املصريف خالل االعوام : ٢-٢
على ان اهلياكل السابقه مل تستمر ثابتةً بامساء مؤسـساهتا حـىت إعـادة حتقيـق                

الزياده والنقص حيث اضيف اليها عدد من مكاتب التمثيـل          الوحده،بل مسها تغري ب   
مكتب متثيل البنك االهلي الباريسي عرب القارات ،بنك اليمن الدويل ،مكتب متثيـل             (

فرع البنـك الربيطـاين     (كما انفصل عنها باالقفال     ) ابو ظيب وفرع مصرف الرافدين    
هلي الباريـسي ،    للشرق االوسط ، فرع سييت بنك ، وكذلك مكتب متثيل البنك اال           

م وان  ١٩٨٩حيث اصبح هيكل اجلهاز املصريف ىف هناية عـام          ) وبنك ابوظيب الوطين  
  :الوارد تالياً) ٢( على النحو الظاهر ىف اجلدول رقم -احتفظ بنفس العدد

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  النظام املصريف  ٧٧

  
  
  

  

تاريخ   أسم البنك  م
 التأسيس

املركز 
 الرئيسي

رأس املال 
  املدفوع

عدد   املالملكية راس 
 الفروع

 ١٠  حكومي%١٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧١  البنك املركزي اليمين  ١

  حكومي%٥١  ١,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٦٢  البنك اليمي لألنشاء والتعمري  ٢
 ٣٨  قطاع خاص%٤٩

  ٢ يونايتد بنك%١٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧١  يونايتد بنك احملدود  ٣
  ٣  بنك العريب%١٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٢  البنك العريب احملدود  ٤

بنك %١٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٥  بن االندوسويس  ٥
  ٣  االندوسيوس

بنك %١٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٥  بنك االعتماد والتجاره الدويل  ٦
  ٢  االعتماد

  كوييت%٥٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٩  بنك اليمن والكويت  ٧
  ١  ميين%٥٠

 ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٨٠  بنك اليمن الدويل  ٨

  البنك اليمين%٢٥
  سعودي%٥
  طاع خاص%٣٠
  أمريكي%٢٠

٣  

  ١ بنك الرافدين%١٠٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٨٢  بنك الرافدين  ٩

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٦  البنك الصناعي اليمين ١٠
  حكومي%٩٣
  ١  قطاع خاص%٧

  ٢   ١١٩,٥٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٨  بنك التسليف لالسكان ١١

١٩٨,٢٠٠,٠٠ صنعاء ١٩٧٩  بنك التسليف الزراعي ١٢
٠  

  حكومي%٦٦,٧
 ٢٠     خاص

 ١٣٠  ٣٩٩,٤٠٠,٩٠٧  جمموع رؤوس األموال املدفوعة والفروع
  

  )٢-ج(
  م١٩٨٩هناية عام ) سابقاً(هيكل اجلهاز املصريف للشطر الشمايل 



  

  
  

  النظام املصريف  ٧٨

أما التطور الالحق للجهاز املصريف بعد الوحدة واإلجتاهات األساسية لسياسه النقديـة            
  .م فسيوضح يف التحديد اخلاص به آلحقا١٩٩٤ًحىت عام 

  :مكاتب التحويل والصرافة ووكالء املغتربني  - ٢
م ١٩٧٣كون عـام    .. حني أحس البنك املركزي خبطورة نشاط تلك املكاتب         

منـها  ) ٨٠.. ( مكتباً   ١٣٤جلنة لدراسة أوضاعها فاكتشفت أن عددها الظاهر هو         
اول النشاط دون ترخيص ، مبـا فيهـا         اخرى تز ) ٥٤(مرخصاً هلا مبزاولة النشاط و    

وىف اغسطس من نفس العام ، اصدر البنك املركزي الئحة لتنظـيم            ..وكالء املغتربني 
اعمال الصرافه ، يتمحور جوهرها ىف حتديد املقصود باعمال الـصرافه الـيت جيـوز               

ي من جانب اول ، كما حظر ممارسة الصريفة اال مبوافقه البنك املركز         ،والجيوز ممارستها 
وحظر ايضا اجلمع حتت اسم واحد لعمل الصريفه وعمل اخر وىف غـري االمـاكن               .. 

املرخص هبا اضافة اىل حظر فتح فروع هلا اال مبوافقه البنك املركزي واجلدول التـايل               
  .م١٩٨٤يوضح احلصر الرمسي العمال الصريفه لعام 

  )٣- ج (
  )م١٩٤٨(عدد وسطاء الصرافه والوكاالت 

  

  الوضع القانوين   املـحـافـظــات
 صعده  ذمار   حجه   اب احلديده   تعز  صنعاء   

  ١  ١  ٢  ٤  ٢٠  ٢٠  ٣٢  صرافون مرخصون 
  ١٥  ١  ١  ٣  ٣٣  ٧  ١٣ صرافون غري مرخصون
ــايل  االمجـــــ

  وسيط)١٣٤=(
١٦  ٢  ٣  ٧  ٥٣  ٢٧  ٥٤  

م ١٩٩٧ سامر برس ـ بـريس   -موي ـ ط البنك اليمين لالنشاء والتعمري اربعه وثالثون عاما من العطاء التن:سعيد الشيباين .د:املصدر 
متوسطه وصغريه وتتعامل هذه الفئات الثالث اساسا مع الريال السعودي ،الدوالر االمريكـي             : ام فئاهتا فثالث  ) ٣٠٢ص

  .واجلنية االسترليين
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  .غرفة املقاصة واملؤسسات املالية الغري املصرفيه واصدار عملة مساعده جديده - ٣
  :Cleuzing House املقاصة انشاء وتطور عمليات غرفة: ١-٣

م ، واستنادا اىل طلب بعض املصارف التجارية ، قام البنك           ١٩٧٢ىف اوائل عام    
الئحة ومنـاذج جملمـل     (املركزي اليمين باعداد مشروع متكامل لنظام غرفة املقاصة         

كانت يومهـا   ( ووزعها على املصارف التجارية العاملة انئذ     ) االستمارات املستخدمه 
البنك اليمين لالنشاء والتعمري واربعه فروع ملصارف خارجيـة         :ارية  مخس مصارف جت  

طالباً اليها دراستها وابداء مالحظات كل مصرف عليهـا         )ثالث اجنبية وواحد عريب   .
  :مقررا ان 

  . يفرغ من املشروع ىف نوفمرب من نفس العام -
  .م١٩٧٣ يبداء العمل به من اول يناير عام  -

صارف تاجيل انضمامه اىل الغرفه مـستندا اىل        وىف اجتماع مشترك رأى احد امل     
  :حجتني تتمثالن ىف

كون حجم العمل اليومي ىف الوقت احلاضر اليـستدعى انـضمامه اىل             -
  .الغرفه

وكون عملية حتصيل الشيكات بني املصارف ميكن ان يتم عرب ترتيبـات             -
  .ثنائية 

تني فقد اجـل    ورغم ان احلجتني املذكورتني ليستا على االقل من وجه نظرنا مقنع          
لكن البنك املركزي اليمين أختذ قـراراً       . اجملتمعون انشاء غرفة املقاصه إىل أجل أخر        

وقد تطورت  . م٢٠/٩/١٩٩٥بإنشاء وبدء العمل يف غرفة املقاصه ابتداء من تاريخ          
مليون ريال ىف هناية يونيو عام      ) ٣١٥,٨( عمليات املقاصه منذ ذلك التاريخ من مبلغ      

مليـار أي  ) ٢١,٩٥٩(مليون ريال اىل مبلغ ) ١,٤=(ل يومي م ـ أي مبعد ١٩٧٦
م ، وميثل مبلغ عمليات الغرفـه ىف فروعهـا          ١٩٨٩مليار ىف هناية عام     ) ٢٢(حوايل  

  .الثالث صنعاء احلديده وتعز



  

  
  

  النظام املصريف  ٨٠

  :املؤسسات املالية غري املصرفية : ٢-٣
ارها يقصد هبا مجلة املؤسسات اليت هتدف إىل إستالم أو جتميع األمـوال وإسـتثم        

شـركات اإلسـتثمار    .. كشركات التأمني وإعادة التأمني     .. وتوظيفها عدا املصارف    
.. صناديق اإلدخـار    .. صناديق الضمان اإلجتماعي    .. صناديق التنمية   .. والتمويل  

مؤسسات شراء وبيع الديون ومجيع املؤسسات واجلمعيات والنـوادي ذات نفـس            
  :يف اليمن املؤسسات املالية التالية وخالل  الفترة املذكورة عملت .. اهلدف 

  %).١٠٠(حكومي :  صندوق الضمان اإلجتماعي   -
  %).١٠٠(حكومي :   صندوق التقاعــــــد   -
 ٩٩,٥(الشركة اليمنية لإلستثمار والتمويل املنتمية للبنك اليمين لإلنشاء والتعمري           -

  .والباقي للبنك الصناعي اليمين %) 
للبنـك الـيمين لإلنـشاء      :ملكية وطنية منها  )  %٩٦:  (شركة مأرب للتأمني       -

  .ملكية أجنبية%) ٤١(و%) ٥٣,٤(والتعمري 
  .الشركة املتحدة للتأمني منتمية جملموعة هائل سعيد أنعم وشريك عريب أخـر -
شـريك  %) ٢٥(و%) ٧٥(ملكية أخوان ثابـت  :الشركة اليمنية العامة للتأمني  -

  .سعودي
  . عراقيـة/مينية :  شركة سبأ اليمنية للتأمني   -
  .شركة اليمن للتأمني وإعادة التأمني تابعة لعذبــان -
  ..جمموع صناديق اإلدخار والضمان اإلجتماعي والتقاعد و غريها املذكوره أعاله -
  ) :١٩٧٥(إصـدار عملـة مسـاعـدة : ٣-٣

العملة املساعدة السائدة منـذ     )  بقشة ٤٠= ريال  ١(من الريال   ) البقشة(ظلت  
يف هذا العام أصدر البنك املركزي اليمين       .. م  ١٩٧٥ي حىت عام    عهد اإلحتالل الترك  

)  فلـس  ١٠٠(يقسم الريال مبوجبها إىل     ) .. الفلس(عملة مساعدة أطلق عليها أسم      
حالياً بل ومنذ   .. م لتحل تدرجيياً حمل البقشة      ١/٤/١٩٧٥وبدأ التداول هبا إبتداًء من      
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اول نتيجة إلخنفـاض قيمـة الوحـدة    هناية الثمانينات مل يعد للفلس أي ظهور يف التد        
  ..نفسة إىل ما يساوي قيمة الفلس ذاته) الريال(النقدية 

 نشؤ وتطور النظام املـصريف والـسياسات النقديـه ىف الـشطر             -:التحديد الثاين   
  .م١٩٩٠-١٨٣٩من الوطن ) سابقاً(اجلنويب

م وكـذلك   ١٩٨٣ ينـاير    ١٩مبا ان مدينة عدن كانت مستعمره بريطانية منذ         
مياهتا الشرقيه والغربية اليت ربطتها بريطانيا مبعاهدات محاية ىف تواريخ خمتلفه حـىت             حم

م فانه يلزم علينا ان نعرض نشؤ وتطـور النظـام           ١٩٦٧ نوفمرب   ٣٠االستقالل ىف   
االوىل : املصريف والسياسه النقديه للشطر اجلنويب سابقاً خالل مـرحلتني متتـاليتني            

 ١م والثانيـة وتبـداء مـن        ١٩٦٧ نوفمرب   ٣٠ىت  م ح ١٨٣٩ يناير   ١٩وتبداء منذ   
م أي خالل فتره ما قبل االستقالل اعـادة         ٣١/١٢/١٩٩٠م وحىت   ١٩٦٧ديسمرب  
  .الوحده
خالل فتـرة مـا قبـل       ) سابقاً(النظام املصريف والسياسه النقديه للشطر اجلنويب     :اوالً

  )م١٨٣٩/١٩٦٧(االستقالل
م مل  ١٨٧١م حـىت    ١٨٣٩يناير  ١٩منذ االحتالل الربيطاين ملدينة عدن بتاريخ       

االخرى أي نـوع مـن      ) سابقاً(تعرف مدينة عدن والغريها من مدن الشطر اجلنويب         
انواع املصارف او اشكال مكاتب الصرافه والتحويل على ان تطـور مدينـة عـدن               
كمركز جغرايف وجتاري وكقاعده ختدم مصاحل الدوله املستعمره شـجع الوكـاالت            

 ومكاتب الصرافه والتحويل على فتح فروع هلا ىف مدينـه           التجاريه وشركات املالحة  
عدن وقد زادت امهية مدينة عدن بعد فتح قناة السويس وانشاء امانه ميناء عدن عام               

م ومبا ان بريطانيا املستعمره قد احلقت مدينة عدن بنائب امللك الربيطـاين ىف              ١٨٦٩
ة واهلندية مبد نشاطها اىل مدينة      اهلند فقد اهتمت الشركات املالحية والتجارية الربيطاني      

عدن وقد اهتمت ىف البداية خبدمة البواخر املاره مبيناء عدن مث طورت خدماهتا التجارية         
م وكان اظهر وكاالت تلك الـشركات الوكـالتني         ١٨٧١والصرفية ابتداء منذ عام     
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قهـوجي  (م ووكالة شـركة     ١٩٧١) لوك توماس (الوكالة البحرية للكبنت  : التاليتيني  
اهلندية ىف نفس العام مع ازدياد االمهية التجارية واملالحية ملدينة عـدن بـدات              ) نشاد

املصارف الكربى ىف اهلند وبريطانيا تفتح فروعا هلا ىف مدينة عدن وباقي مدن الـشطر               
م مث ١٨٩٥م واخر ىف مـايو     ١٨٩٤ فربير   ٩كالبنك االهلي اهلندي ىف     )سابقاً(اجلنويب

 وفرعي البنك اهلندي افتتاح شركات اخرى ومصارف اخرى تلى الوكالتني املذكورتني 
وكاالت وفروع هلا ىف عدن ابتداء من هناية االربعينات من القرن اجلاري كما سـيايت               

  :ذكرها فيما بعد
فما هي فروع وكاالت شركات التجاره واملالحة والصرافه واملـصارف الـيت            

خالل الفتره ) سابقاً( اجلنويبباشرت نشاطتها يف مدينة عدن وىف مدن اخرى من الشطر         
  ؟؟.املذكوره وماهي جماالت نشاطاهتا ومساهتا الرئيسيه

  .طالئع الوكاالت املالحية والتجارية والصرافية واملصارف وجماالت نشاطها  - ١
  :م ١٨٧١وكالـة لـوك تومـاس البحريـة : ١-١

أول كانت هذه الوكالة هي أول وكالة حبرية فتحها الكابنت لوك توماس وكـان              
  :مكتب للصرافة وكانت هتدف إىل حتقيق ما يأيت 

تسيري األعمال البحرية وتزويد البواخر التابعة لشركته مبحتاجاهتا مـن الغذيـة             -
  .والوقود

التعامل بتحفظ ويف حدود معينة بتحويل مدخرات الضباط واجلنود الربيطانيني إىل          -
  .ك عدنوقد مسي مكتبه يف عدن ببن.. ذويهم يف اهلند وبريطانيا 

  .وسع أعماله وأختذ له وكالء ف ياهلند وبريطانيا -
بدأ التعامل مع الشركات التجارية واملالحية األجنبية املتواجدة ف يعدن وحتويل            -

  .ما يتوفر هلما من أموال إىل بريطانيا واهلند
  .مارس ووسع نشاط فتح وقبول اإلعتمادات املستندية على سوق لندن -
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والبنك األهلـي   ) شاردترد(ف لندن من بينها بنك      أصبح وكيالً لعدد من مصار     -
  .اهلندي

  :م ١٨٧١وكالة شركة قهوجي دنشا اهلندية : ٢-١
فتحت هلا مكتباً للصرافة والتمويل يف عدن وكـان         ) لوك توماس (منافسة لوكالة   

ملنافستها يف العمليات النقدية واملصرفية أمهية كربى بالنـسبة للـشركات اجملـاورة             
  .كانت ذا فائدة هامة ملصاحل الشركات البحريةكما .. األخرى 

  :م ١٨٩٥-٩٤فـرعا البنك األهلـي اهلنـدي : ٣-١
عند إداراك جملس إدارة هذا البنك يف لندن ظهور نتائج العمليات املـصرفية يف              
التمويل والتجارة اليت حازهتا الوكالتان السابقتان ومنو عمليته مع وكالة لوك تومـاس             

قرر أن يفتح له فرعني     ..  يف اهلند وجزيرة زجنبار شرق أفريقيا        وفروعه) بنك عـدن (
م والثاين يف هناية    ١٨٩٥ فرباير   ٩ففتح الفرع األول يف     .. وقد مت له ذلك     .. يف عدن   

اما ) .. بنك عدن (م فقضى بنشاطه املتزايد على نشاط وكالة لوك توماس          ١٨٩٥مايو  
اخلاصـة هبـا حـىت منتـصف        فقد أستمرت ف ياملعامالت     ) قهوجي دنشا (وكالة  

  :وقد تركز نشاط فرعي البنك على مايلي .. اخلمسينات املاضية 
  .املعامالت مع احلكومة ودوائـرها -
  .املعامالت مع الشركات املالحية والتجارية األجنبية -
سيطر على سوق املال واملعامالت اإلئتمانيـة وعلـى إرتباطـات تلـك              -

  .طر الوحيد للسوقالشركات بالسوق اخلارجي حىت إذا املسي
نتيجة ملمارساته اإلحكتارية أحد التجار اهلنود وأسس       . بذلك برز يف سوق عدن      

إرتباطات وثيقة مع التجار احملليني وبيوت التجار اهلنود حىت أحتل مركز ثقة اجلميـع              
مؤثراً بنشاطات البنك األهلي اهلندي الذي مل يستطع إستعادة مركـزه يف سياسـته              

يف الثلث األول من القرن اجلاري وأستمر مسيطراً على الـسوق حـىت             اإلئتمانية إال   
  .بداية اخلمسينات
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النمو اإلقتصادي وإنتشار الوكاالت احمللية األخرى وفروع املصارف األجنبية         : ٤-١
  :والعربية واليمنية األجنبية املشتركة 

ظلت فروع الوكاالت واملصارف السابقة الذكر حمتكرة للنـشاط اإلقتـصادي           
واملايل يف مدينة عدن حىت هناية احلرب العاملية الثانية اليت دشنت اإلهتمام بإقامة كيان              

  :إقتصادي خاص مبدينة عدن وباقي مناطق اجلنوب احملتل وذلك نتيجة للعوامل التالية 
  .تزايد اإلنتاج الزراعي خاصة القطن والفواكه -
 الثـورة يف    إقامة مصفاة البترول ف يعدن الصغرى هبدف مواجهة ضـغوط          -

  .إيران
نقل القاعدة الربيطانية من مصر والعراق وشرق أفريقيا إىل عدن الـيت أدت              -

بدورها إىل ظهور وكاالت حملية أجنبية ومينية وإىل فتح فـروع ملـصارف             
  :ومينية أظهرها التايل بعد .. عربية .. أجنبية 

  :الوكالة احمللية األجنبية والعربية : ١-٤-١
لعاملية الثانية وحىت االستقالل وبعده بسنوات ظهرت ىف الـسوق       منذ هناية احلر با   

  :التجاريه املالحية واملالية جمموعه منالوكاالت ومكاتب الصرافه والتحويل ابرزها
  س.الوكالتان االجنبيتان كوري براذري وأ -
  مكاتب التحويل والصرافه والتجاره واملالحة التالية -
   وكالة ومكتب باعبيد  -
  جلليبوكالة ومكتب ا -
   وكالة ومكتب هائل سعيد انعمم  -
  وكاله ومكتب شولق -
  . ومكتب املطهر واخرى -

وقد مارست هذه الوكاالت اعمال االسترياد واعادة تصدير منتجـات الـشطر            
  .الشمايل اىل اخلارج اضافة اىل قبول التحاويل واعمال الصرافه والوكاالت التجارية



  

  
  

  النظام املصريف  ٨٥

  :اليمنيةفروع املصارف االجنبية والعربية و: ٢-٤-١
قامت مجلة من املصارف االجنبية الكربى      ) ماقبل االستقالل (ىف خالل هذه الفتره   

) سابقا(وبعض املصارف العربية بفتح فروح هلا ىف عدن وىف بعض مدن الشطر اجلنويب              
تظهر حسب تـواريخ    ) هندي/بريطاين  /ميين جنويب   (كما انشئ مصرف حملي مشترك      

  -:انشائها كما يلي بعد
  .م١٩٥٤م وىف املكال وسيئون١٩٥١البنك الشرقي ىف عدن  فرع -١
  .م١٩٥٢ فرع البنك الربيطاين للشرق االوسط ابريل-٢
  .م١٩٥٢  فرع البنك اهلندي -٣ 
  .م١٩٥٣   فرع شارترد بنك -٤
  .م١٩٥٤   فرع حبيب بنك الباكستاين-٥
  .م١٩٥٦ فرع البنك العريب احملدود االردين-٦
  .م١٩٦٦   بنك اجلنوب العريب-٧

وقد اندمج فرع البنك االهلي اهلندي مع فرع جريندليز الذي عرف باسم البنك             
م وقد مت فتح فرعني له ىف حلج وابني وقد قامت هذه            ١٩٥٨االهلي وجريندليز ىف عام     

وذلـك  ) مجعية البنوك العدنيـة     (م مسيت   ٢٧/٤/١٩٥٦البنوك بانشاء مجعيه  هلا ىف       
صرفية وطريقة معامالهتا مع عمالئها وكـان       هبدف رعاية مصاحلها وتنسيق سياستها امل     

هدف اول اتفاق بني اعضاء هذه اجلمعية يتبلور ىف توحيد اسعار الـصرف واسـعار               
  .الفائده على اخلدمات املصرفية

 وفصل منطقة عدن النقديه     ١٩٦٧-١٩٤٦مؤسسة النقد للجنوب العريب     :٣-٤-١
  ).دينارال(عن منطقة جلنة شرق افريقيا واصدار الوحد النقدية 

خـالل الـسنوات    ) سـابقاُ (تطورت احلياة الـسياسية ىف الـشطر اجلنـويب        
م،حنو بناء سياسي موحد ملناطق اجلنوب اليت تـشمل مـستعمره عـدن             ٤٥/١٩٦٢

م ما مسي بـ احتاد     ١٩٦٧مم وحىت عام    ١٩٦٣وحممياهتا الغربيةوالشرقية وتكون عام     
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خات وسلطنة حممية عـدن     اجلنوب العريب الذي ضم انئذ مدينة عدن وامارات ومشي        
الكثرييـه والقعيطيـة    : سلطنتا حضرموت   (الغربية وفيما بعد حمميات عدن الشرقية       

واجته هذا الكيان اىل فصل منطقة عدن النقديـة عـن           )وسلطنة املهره وجزيرة سقطرة   
منطقه جلنة نقد افريقيا واىل اصداؤ عملة مستقلة عن شلن شرق افريقيا الـذى ظـل                

م بعد سحب الروبية اهلندية من التـداول وىف عـام           ١٩٧٤ت حىت   مبتعا ىف التعامال  
واعطى )مؤسسة نقد اجلنوب العريب   (بانشاء  ) ١٠(م صدر قانون االحتادي رقم      ١٩٦٤

واصبح دينـار   . هلا صالحية اصدار الوحده النقديه للجنوب العريب اليت مسيت بالدينار         
وكان من صـالحيات    ) سابقاً(يباجلنوب العريب هو العمل النقدية الرمسيه للشطر اجلنو       

  -:تلك اللجنه الوظائف الرئيسيه التالية
  اصدار العملة احمللية  -
  ادارة االحتياطي  -
  الرقابه على جوانب العملية املصرفيه واالئتمانية  -
   التعامل بالصرافه واالستثمار -
املشاركة ىف راس مال اهليئات او الشركات اليت تشكل حتت رعاية احلكومه             -

لتنمية مما يعين انه مل يكن للهيئات باعتبارها مؤسسة اصدار النقـد            لتمويل ا 
حق استخدام امواهلا لتمويل التنمية مباشرة الن ىف ذلك هتديدا ملـسؤليتها            

  .االساسية املتمحوره ىف احلفاظ على استقرار وثبات قيمة وسعر الدينار
بعد اإلستقالل وحـىت    ) بقاًسا(النظام املصريف والسياسة النقدية للشطر اجلنويب       : ثانياً  

  : منه ١٩٨٩/٢١/٥ – منه ١٩٦٧/٣٠/١١قيام الوحدة 
إستقالله يف  ) سابقاً(بعد نضال وطين ضد القوى اإلستعمارية حقق الشطر اجلنويب          

مجهوريـة الـيمن اجلنوبيـة      (م وأعلن مجهورية مستقلة مسيـت       ١٩٦٧ نوفمرب   ٣٠
ونتيجــة ) .. م٢١/٦/١٩٦٩ – ٣٠/١١/١٩٦٧الدميقراطيــة الــشعبية بتــاريخ 

للصراعات السياسية داخل اجلبهة القومية قام اجلانب اليساري يف اجلبهة باإلسـتيالء            
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الـيت  ) م٢٢/٦/١٩٦٩مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية يف      (على السلطة وغعالن    
املراد معرفته هنا هو    .. م  ٢١/٥/١٩٩٠أستمرت حىت قيام الوحدة الوطنية أي حىت        

  : م املصريف خالل فترتني فرعيتني لتلك الفترة تاريخ تطور النظا
  ) .م٦٧/١٩٦٩(خالل السنوات : الفترة األولـي 
  ). منه٦٩/٨٩/١٩٩٠/٢١/٥(خالل السنوات : الفترة الثانيـة 

ـ    - ١ جملس املديرين ومؤسسة نقد اليمن اجلنوبيـة       ) ج.ش(النظام املصريف والنقدي ل
  :م ٢١/٦/١٩٦٩ –م ٣٠/١١/١٩٦٧خالل الفترة 

رت املصارف الثمانية املذكورة سابقاً تعمل خالل هذه الفترة حتت إدارة           أستم
جملس املديرين وحتت إشراف ورقابة مؤسسة نقد اجلنوب العريب الـيت تغـري             

وكانت تلـك   ) مؤسسة نقد اليمن اجلنوبية   (م إىل   ١٩٦٨إمسها يف أغسطس    
  :املصارف العاملة تتكون من 

  . هندية وباكستانية–ية  فـروع مصارف جتارية أجنبية بريطان٦ -
  ". أردين اجلنسية–البنك العريب احملدود " فـرع مصرف عريب واحد ١ -
مث بنـك   " بنك اجلنوب العريب    " هندي بريطاين مشترك     – بنك ميين    ١ -

  .اليمن اجلنوبية
إضافة إىل شركات وفروع ووكاالت شركات تأمني أجنبية وحملية مبا فيها شركة            

فـرع ووكالـة أسـتمرت تعمـل حـىت          .. كة   شـر  ١٢إعادة التأمني جممـوع     
م بنفس األساليب والنظم اليت كانت تعمل هبا خالل الفترة ما قبـل             ٢٦/١١/١٩٦٩

 وذلك كمـا    ١٩٦٩ فرباير   ٢٧إال أن األمر قد تغري إبتداء من تاريخ         .. اإلستقالل  
  .يظهر تالياً

  :م٢١/٥/١٩٩٠م حىت ٢٧/١١/٦٩ النظام املصريف والنقدي خالل الفترة من  - ٢
 إختذ تطور اجلهاز املصريف إجتاهـاً       – على خالف سابقتها     –خالل هذه الفترة    

.. م  ١٩٦٩جتمعياً بدالً من اإلجتاه التعددي السابق الذي ساد حىت نـوفمرب            
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حيث .. لنفس العام   ) ٢٧(م صدر قانون التأميم رقم      ١٩٦٩ نوفمرب   ٢٧ففي  
 بواسطة دمج مجيـع     تضمن القانون إعادة تنظيم اجلهاز املصريف تنظيماً شامالً       

املصارف العاملة يف مصرف واحد وكذلك مجيع فروع وشـركات التـأمني            
وغعادة التأمني يف شركة وأحدة كما يتضح بشئ من التفـصيل فيمـا يـأيت               

  .بعـد
  :إنشاء هيئة املصارف ومؤسسة النقد اليمنية: ١-٢

كانت تعمل يف   نص قانون التأميم املذكور على تأميم مجيع املصارف التجارية اليت           
اجلمهورية هبدف إخضاعها للملكية العامة وتوجيهها إىل خدمة التنمية اإلقتصادية اليت           

كما نص على إنشاء هيئـة ذات       .. ختططها الدولة طبقاً للسياسة اإلقتصادية املرسومة       
هيئـة  (شخصية إعتبارية وإستقالل مايل وإداري يكون مقرها مدينة عـدن تـسمى             

جمايل إدارة املصارف والبنوك املؤممة وتكون وظائف تلك اهليئـة          وحتل حمل   ) املصارف
  :هي

  .صالحيات وواجبات.. القيام جبميع األعمال املصرفية  -
القيام بالتهيئة لتوحيد مجيع املصارف املؤممة يف مصرف واحد تكون مجيع فـروع              -

البنك األهلـى للـيمن     (ويسمى هذا املصرف املوحد     .. املصارف املؤممة فرعاً له   
لتحل حمل جلنة نقد الـيمن      ) مؤسسة النقد اليمنية    (كما أنشأ القانون    ).. اجلنوبية  
  ..اجلنوبية

  ):م١٩٧١البنك األهلي اليمين فيما بعد (إنشاء البنك األهلي لليمن اجلنوبية : ٢-٢
املذكورة وظائفها تلك لتقوم هبا خالل فتـرة إنتقاليـة          ) هيئة املصارف (أعطيت  

م وهو تاريخ إنشاء    ١٩٧٠تنتهي يف هناية مارس     )  لليمن اجلنوبية  البنك األهلي (إلنشاء  
 ١,٥منـه   ) مخسة مليون دينار  (وقد أنشئ برأس مال قدره      .. البنك املوحدة املذكور    

مليون دينار مدفوع نقداً وتقوم هيئة املصارف بإدارة البنك األهلي إىل جانب واجباهتا             
 القطاع العام والوطين اخلاص يف مجيـع        حول إعادة النظر يف السياسة املصرفية خلدمة      
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القطاعات اإلقتصادية يف السياسة املصرفية خلدمة القطاع العام والوطين اخلاص يف مجيع            
كما وحدت شركات التأمني املذكورة برأس مال       .. القطاعا اإلقتصادية يف اجلمهورية       

) قراطية الشعبية مجهورية اليمن اجلنوبية الدمي   (ألف دينار كما حتول اسم      ) ١٠٠(قدره  
وحتول اسم البنك املـذكور     .. م  ١٩٦٩عام  ) مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية   (إىل  

  …)البنك األهلي اليمين(إىل اسم 
خالل الفترة  ) سابقاً(مصرف اليمن ومسات السياسة النقدية يف الشطر اجلنويب         : ٣-٢

  :املذكورة 
صدر القانون رقم   .. قدية اجلديدة   إستكماالً لإلجتاهات اإلقتصادية والسياسية الن    

متضمناً إنشاء مصرف اليمن كمـصرف      ) قانون النظام املصريف  (م  ١٩٧٢لعام  ) ٣٦(
مركزي للجمهورية يتويل مجيع وظائف وإختصاصات ومهـام املـصرف املركـزي            

إىل ) .. مؤسسة النقـد اليمنيـة   (و) هيئة املصارف (كما تضمن القانون إلغاء     .. للدولة
الـذي  ) جملس إدارة النظام املصريف   (حتت إشراف   ) نك األهلي اليمين  الب(جانب وضع   

وكذلك متابعـة تنفيـذ     ) البنك األهلي اليمين    ( و) مصرف اليمن   (يتوىل مجيع شئون    
  .. السياسة اخلاصة بدور النظام املصريف يف التنمية 

ياسة أما فيما يتعلق بسمات الس    .. وقد أستمر هذا النظام سارياً حىت قيام الوحدة         
فقـد  .. النقدية يف الشطر اجلنويب خالل جممل الفترة منذ اإلستقالل حىت قيام الوحدة             

بقدرة مصرف اليمن على احملافظـة      .. متيزت رغم شدة الضغوط اخلارجية والداخلية       
على إستقرار وثبات قيمة وصرف سعر الدينار وبالتايل األسعار ويعزي ذلك إىل سببني             

  :إثنني 
  .ق احلازم للسياسة النقدية املقرة من قبل املصرفالتطبي: األول 

إىل ما منحه قانون النظام املصريف من اإلستقالل الكامل عـن تـدخل             : الثانـي  
ومها أمران أحرم مـن التمتـع هبمـا         .. أجهزة الدولة يف إختاذ القرار      

) سـابقاً (خاللئذ اإلنسبيا البنك املركزي اليمين يف الشطر الـشمايل          



  

  
  

  النظام املصريف  ٩٠

املباشر والألمباشر من قبل الدولة وصندوق النقد الدويل   بسبب التدخل   
  .يف توجيه إختاذ قرارات السياسة النقدية

.. السمات األساسية للنظام املصريف لدولة الوحـدة        :املطـلـب الـثـانــي 
اإلخــتالالت  ..(م  ١٩٩٤اإلجتاهات األساسية للسياسة النقـديـة حتـى عـام       

لـية والنقديـة وأثرها على املتغريات اإلقتـصادية       ودور السياسات املا  ) واألهـداف
واملوقف مـن   )األسـعار.. ميـزان املدفـوعات   .. عجـز املوازنـة   (الكلـيـة  

منذ قيـام إعــادة    ١٩٩٨/٢٤/١١ – ١٩٩٠/٢١/٥العوملة خـالل السـنوات    
م وحىت العام اجلاري حــدثت تطــورات        ٢٢/٥/١٩٩٠الوحدة الوطنية فـي    

ليس فقط على املستوى العاملي والقـومي       .. مالية ونقدية كبرية    ..ة  إقتصادي. سياسية  
  .. العريب بل على مستوى اليمن بشكل خاص 

خاصـة  .. كان لتلك التطورات أثار ونتئج سياسية وإقتصادية ذات أمهية كربى           
فيما يتعلق بإجتاهاهتا وإنعكاساهتا على النظام املصريف والسياسة النقدية واملالية ودورها           

ينحاول املستطاع حول إيضاح األهم فيمـا       .. وأثها على املتغريات اإلقتصادية الكلية      
  :ذكر أعاله وذلك يف حمتويات التحديدين اإلثنني التاليني 

هيكل النظام املصريف والسمات األساسية للنظام املصريف لدولة        :  التحديد األول    -
اإلختالالت (م  ١٩٩٤ عام   واإلجتاهات األساسية للسياسة النقدية حىت    .. الوحدة  

  ). األهـداف–
عجـز  (دور السياسات املالية والنقدية وأثرهـا علـى املـتغريات االقتـصادية            -

  .واملوقف من العوملة) املوازنة،ميزان املدفوعات،االسعار
وذلك طبقاً ملا يتطلبه حمـور البحـث حـول اصـالح النظـام املـصؤريف يف                 

 التفاصـيل رغـم عـدم إنكارناأمهيـة         متفادين باحلد االفصى االنـزالق يف     .اليمن
 –التفصيل،خاصة فيما يتعلق بالتأثرياملتبادل لعالقـات تلـك الظـواهر الـسياسية             

  .االقتصادية



  

  
  

  النظام املصريف  ٩١

هيكل ومسات النظام املصريف واإلجتاهات األساسية للـسياسة        :  التحديد األول   
  ).األهداف.. اإلختالالت (م ١٩٩٤النقدية لدولة الوحدة حىت 

مصرفاً موزعة حـسب    ) ١٣( أن هيكل اجلهاز املصريف يتكون ممن        عرفنا مما سبق  
  :طبيعتها كالتايل 

) مصرف عـدن  (صنعاء و ) البنك املركزي اليمين  (مؤسستان  : املؤسسات النقدية    -
  .عـدن

  .أعاله) ٢(إنظر اجلدول رقم .. مصارف ) ٩(وعددها :املصارف التجارية  -
.. التسليف لإلسـكان     .. الصناعي(مصارف  ) ٣(وعددها  :املصارف املتخصصة    -

  ).التسليف التعاوين الزراعي
  …وذلك إىل جانب املؤسسات العامة الألمصرفية األخـرى 

  :ويهمنا األن أن نعرف موضوعني إثنني 
  .هيكل النظام املصريف لدولة الوحدة -
  .السمات األساسية للنظام املصريف لدولة الوحدة -
اإلخـتالالت  (م  ١٩٩٤ الوحدة حىت    اإلجتاهات األساسية للسياسة النقدية لدولة     -

  )..واألهداف
وحيث أن أخر املعلومات املتاحة للمطلع تتضمن املعلومات للتطورات الـسابقة            -

 فإنا نعرض فيما يلي بعد تطور هيكل النظام املـصريف لدولـة             …للظاهرة املعنية   
مث نتناول عرض السمات األساسية للنظام املـصريف  .. م ١٩٩٨الوحدة حىت عام    

اإلختالالت (م  ١٩٩٤جتاهات األساسية للسياسة النقدية لدولة الوحدة حىت        واإل
  ..يف تلك الفترة مبا أمكن من التركيز) واألهداف

  
  ..تطور هيكل النظام املصريف لدولة الوحدة : أوالً 



  

  
  

  النظام املصريف  ٩٢

  -:م١٩٩٦هيكل النظام املصريف لعام 
 اليمنية مكوناً   ظل هيكل اجلهاز املصريف يف اجلمهورية     ) م٩٠/٩١(يف هناييت عامي    

ونتيجـة لتطـور الظـروف      .. فرعاً  ) ١٣٠(مصرفاً بفروعها اليت بلغت     ) ١٣(من  
حـدثت تطـورات    .. م وحىت اليوم    ٩٠/٩٦السياسية واإلقتصادية خالل السنوات     

منعكسة على هيكل اجلهاز املصريف بزيادة عديده مبصارف أو نقص عدد فروعه بإقفال             
أن اجلدول التايل بعد يـبني بوضـوح        .. ملناطق  بعض املصارف فروعها يف عدد من ا      

  .م١٩٩٦هيكل اجلهاز املصريف يف هناية عام 



  

  
  

  النظام املصريف  ٩٣

  

تاريخ   أسم البنك  م
 التأسيس

املركز 
 الرئيسي

  رأس املال املدفوع
  )مليون ريال(

عدد   ملكية راس املال
 الفروع

  ١٦  حكومي%١٠٠  ١٥٠,٠ صنعاء ١٩٧١  البنك املركزي اليمين  ١

  حكومي%٥١  ٣٠٠,٠ صنعاء ١٩٦٢  البنك اليمي لألنشاء والتعمري  ٢
  ٣٧  قطاع خاص%٤٩

  ٣١ يونايتد بنك%١٠٠  ٢٥٠,٠  عدن ١٩٦٩  البنك األهلي اليمين   ٣
  ٣  ميين%١٠٠  ٢٣٨,٤ صنعاء ١٩٩٧  بنك اليمن والكويت  ٤

  خاص%٧٥  ٢٥٠,٠ صنعاء ١٩٨٠  بنك اليمن الدويل  ٥
  ٥  سعودي%٢٥

  ٨ قطاع خاص%١٠٠  ٣٣٠,٧ احلديدة ١٩٩٣  نك التجاري اليمين الب  ٦
  ٢  باكستاين%١٠٠  ٥٦٤,٨ صنعاء ١٩٧١  يونايتد بنك احملدود  ٧
  ٤  أردين%١٠٠  ٦٣٧,٤ صنعاء ١٩٧٢  البنك العريب احملدود  ٨
  ٥  فرنسي%١٠٠  ١٣٠٤,٥ صنعاء ١٩٧٥  بنك األندوسويس  ٩
  ١  عراقي% ١٠٠  ٥١,٠ صنعاء ١٩٨٢  بنك الرافدين ١٠

  ٩٦,٧ صنعاء ١٩٧٦  البنك الصناعي اليمين ١١
  حكومي% ٧٠
  ١  خاص% ٣٠

  حكومي% ٩٣  ٢٠٠,٠ صنعاء ١٩٧٨  بنك التسليف لإلسكان ١٢
  ١  قطاع خاص%٧

  حكومي% ٨٦,٧  ٢٩٣,١ صنعاء ١٩٧٩  بنك التسليف الزراعي ١٣
  ٢٦  تعاوين% ١٣,٣

  ٥٠٠,٠ صنعاء ١٩٩٥  البنك اإلسالمي للتنمية ١٤
قطاع % ٩٧,٥

  خاص
   أردين%٢,٥

٢  

  ٣ قطاع خاص%١٠٠  ٧٣١,٥ صنعاء ١٩٩٦  بنك التضامن اإلسالمي ١٥
 ١٤٦  ٥,٨٩٧,٠٦  جمموع رؤوس األموال املدفوعة والفروع

  

  )٤-ج(
  م١٩٩٦هيكل اجلهاز املصريف يف اجلمهورية اليمنية يف هناية عام 



  

  
  

  النظام املصريف  ٩٤

  

يظهر من اجلدول أعاله أن هيكل اجلهاز املصريف قد ضم إليه مصرفني جديـدين              
كما أن جمموع رأس مال اجلهاز املصريف قد زاد مبقدار  .. مصرفاً  ) ١٥(فأصبح عددها   

 مليـار عـام     ٥,٧ –م  ٨٩ مليار عام    ١,٧(م  ١٩٨٩عام  مليار ريال عنه يف     ) ٤,٧(
فرعـاً  ) ١٤٦(إىل  ) ١٣٠(كما أن عدد فروع املصارف قـد زادت مـن           ) .. م٩٦
م ، أنضم إىل هيكـل اجلهـاز        ٩٦وخالل السنتني الالحقتني املاضية واجلارية لعام       ..

صبح البنك التجاري الوطين ، وبنك سبأ اإلسالمي،فأ      : املصريف مصرفان جديدان مها     
م ويتفـرع اهليكـل   ١٩٩٨مصرفاً يف نوفمرب عـام  ) ١٧(اجلهاز املصريف يتكون من    

  :املصريف حسب طبيعه عمله إىل 
  .البنك املركزي اليمين: مؤسسة نقدية واحدة -
  ).مصارف١٠(    مصارف جتارية -
  ). مصارف٣(  مصارف متخصصة -
  ). مصارف٣(    مصارف إسالمية-

شـركات التـأمني والتمويـل      (ة الالمصرفية ،    إضافة إىل مجلة املؤسسات املالي    
؟ ..واحلال ما هي السمات األساسية للنظام املصريف لدولـة الوحـدة            ).. والصناديق

  ..!احملتويات التالية هي اإلجابة عن السئوال املطروح
  :م١٩٩٠م مقارنة بعام ٩٦جمموع ميزانية اجلهاز املصريف لعام 

  :    نتيجة للعوامل التالية 
  .و هيكل اجلهاز املصريفتزايد من -
  .الزيادات املتوالية لرؤوس أموال املصارف التجارية -
 ريـال يف عـام      ٩,٧٥:التعديالت املتتالية لسعر صرف الريال مقابل الدوالر       -

م  إىل أن وصل إىل ٩٣ ريال يف عام ٢٥م ـ  ٩٠ ريال يف عام ١٣م ـ  ٨٩
ويف  .. م٩٦ يوليـو    ١مث تعوميـه يف     .. م  ٩٦ ينـاير    ١٧ريال يف   ) ١٠٠(



  

  
  

  النظام املصريف  ٩٥

م قرر البنك املركزي عدم العمل بأي سعر صرف للريـال مقابـل             ٥/٨/٩٦
  .العمالت األجنبية غري سعر السوق

إرتفع جمموع ميزانية هيكل اجلهاز املصريف إرتفاعاً كبرياً كما يتمثل يف اجلدول             -
   .التايل

  )٥-ج(
  ٩٦-٩٠منو جماميع أصـول وخصـوم هيكـل اجلهاز املصرفـي 

  )ريـاالتمبالييـن ال(
  فارق النمو  ١٩٩٦عام   ١٩٩٠عام   البيـــان
        اخلصـوم= األصـول 

  ٥/٢٨١,٤٣٧  ٩/٣٦٢,٨١٥  ٤/٨١,٣٧٨  جمموع ميزانية البنك املركزي اليمين
  ١/١٣١,٨٧٤  ٠/١٧٩,٢٥٢  ٩/٤٧,٣٧٧  جمموع ميزانية البنوك التجارية املوحدة

  ٤/٥,١٣٣  ٨/٦,٦٠٠  ٤/١,٤٦٧  جمموع ميزانية البنوك املتخصصة
  ٠/٤١٨,٤٤٥  ٧/٥٤٨,٦٦٨  ٧/١٣٠,٢٢٣  اجملموع الكلــي

  وقد مس ذلك اإلرتفاع مجيع بنود ميزانية هيكل اجلهاز املذكور، إال فيما يتعلق             
ببنود ميزانيات البنوك املتخصصة خاصة بنود ودائع آلجل ، مستحقات اقساط وفوائد            

ود ان نشري بصدق اىل ان      ون.. ، بضائع ، قروض خارجية واجملالس احمللية والتعاونيات       
رأمسال املصارف املتخصصه ىف التنمية تتسم بضألة حجومها اليت التتناسب مطلقاً مع            

ذلك الن مكتب صرافه واحد ميلك رامسال اكثـر مـن           ..اهدافها التنمويه املرسومه    
  .جمموع رساميل املصارف املتخصصه الثالثه

  )اخل..م١٩٩٨-١٩٩٠(الوحده السمات االساسية للنظام املصريف لدولة : ثانياً
م وماصاحب اعاده تثبيتها مـن  ٩٠-٥-٢٢منذ تأريخ اعاده الوحده الوطنية ىف  

تكاليف بشرية ومادية ، اضافة اىل نتائج وآثار حرب اخلليج السلبية على االقتـصاد              
الوطين بكل فروعه ، وبالتايل انعكاساهتا املستمره على النظام املصريف ، حىت اعتـاب              



  

  
  

  النظام املصريف  ٩٦

عام اجلاري ، ميكن القول ان السمات االساسية للنظام املصريف لدوله الوحده ،             هناية ال 
تتمثل امجاال ىف مسات االنتقال التدرجيي حده ومرونه ، من خناق االزمه املـصرفية،اىل              
االنفراج املصريف احلر كما وكيفا تتجلى مسات خناق ازمه النظام املـصريف ومالمـح              

  .ناه خالل الفتره املعنية اعالهانفراجها على النمو املوضح اد
  :مسات خناق االزمه املصرفيه

م ، عاىن النظام املصريف ازمه سيوله من النقد         ١٩٩٤وحىت عام   ١٩٨٤منذ عام   
م ، حيث بلغ صـايف      ١٩٩٣االجنيب زادت ضغوطها تدرجييا ، حىت بلغت قمتها عام          

مليـون  ) ١٤٢,٥-(االصول اخلارجية للبنك املركزى اليمين مباليني الرياالت مبلغ         
مليون دوالر امريكـي بـسعر      ) ٥,٧-(ريال ، وهو ادىن حد ، أي ما يساوي مبلغ         

مليون دوالر امريكي   ) ٧,٩-(ريال مقابل الدوالر ، ومبلغ    ) ٢٥(الصرف التشجيعي 
م ـ وهو مبلغ اقل بكثري جدا  ١٩٩٠مقابل دوالريف عام ) ١٨(بسعر الصرف الرمسي

بلد ما مقارنه بصايف اصـوله  والـيت كانـت           من ان يصل اليه موقف بنك مركزي ل       
مليـون دوالر بالـسعر     ) ٢٥٤,٣(مليون ريال أي ما يساوي      ) ٣٠٥١,٤(تساوي  
ريال للدوالرر االمريكي ، أما بالسعر اجلاري أي سعر السوق احلـر ،             ) ١٢(الرمسي

، وكذلك احلال بالنسبة صايف االصـول اخلارجيـة         % ٥٠فهو ادين من ذلك بنسبة    
-٨٥ارية ، حيث بلغت حدها االقصى ىف االخنفاض خـالل الـسنوات             للبنوك التج 
ــايل١٩٩٤ ــالتوايل كالتـ -،٩٧٤,١-،١١٦,٣-،٦٢٢,٤،١٨٥,٠-( ، وبـ

ــون ) ١٦٧٨,٣،٢١٩٩,٢،١٣٦٨,٦، ١٦,٢-،١٣٨٤,٥، ١٦٢٣,٢ مليــ
كان اكرب مثال لتلك االزمه هو البنـك        .ريال،االمر الذى قيد حركة البنوك التجارية       

مري ، الذى حتمل العبء االعظم مـن نتـائج وآثـار االزمـه              اليمين لالنشاء والتع  
اخلارجية،اليت اوصلته اىل ان يصبح جمرد صندوق امانات حملية،حيث اصبحت عالقاته           



  

  
  

  النظام املصريف  ٩٧

باخلارج امال ماموال ىف السنوات القادمه وقد متثلت املظاهر السلبيه لالزمه املـصرفية             
  -:خالل تلك الفتره بوجوهها التالية 

   املصارف ، عدة فروع هلا ، ىف اجلمهورية اغالق بعض: ١-١
تشديد البنك املركزي اليمين للرقابه واالشراف على البنـوك التجاريـه           : ٢-١

  .واملتخصصه معا هبدف تدعيم املوارد الذاتيه هلا
  .عدم السماح بفتح مصارف جديده: ٣-١
ع بالعملة  منع البنوك التجاريه من تقدمي التسهيالت االئتمانيه بضمان الودائ        : ٤-١

احلره ، أو بضمانات خارجية ، هبـدف منـع املـضاربه ضـد الريـال                
  ).م٨/٦/٩٤و١٣/١(

منع البنوك التجاريه من التعامل يف سوق الصرف الرمسي املوازي حلـساب            :٥-١
  ).م٧/٦/١٩٩٤(عمالئها 

تقييد فتح إعتمادات مستندية لإلسترياد إال إذا أثبت املستورد مستندياً أنه           : ٦-١
 ريـال   ٨٤ى النقد األجنيب احلر بالسعر الرمسي املوازي البـالغ          قد أشتر 
، هبدف احملافظة على إستقرار سعر صـرف        ) م٢٧/١١/١٩٩٤(للدوالر  
  .الريال

حتويل مجيع احلسابات املصرفية لكافة املؤسسات العامة من البنوك التجارية          : ٧-١
، هبدف حتـسني الرقابـة علـى        ) م٤/١٢/١٩٩٤(إىل البنك املركزي    

  .ملؤسسات العامةا
عدم منطقية وواقعية معدالت السعر الرمسي للريال املتواترة التخفيض ، مع           : ٨-١

أسعار السوق احلرة املوازية ، حيث بلغ الفارق بني الـسعرين يف بعـض              
  .لصاحل سعر السوق احلرة%) ٢٠٠(األحيان إىل 

 العـام ،    تعدد مطاردة وإغالق مكاتب الصرافة والتحويل أكثر من مرة يف         : ٩-١
  .رغم محلها تراخيص مبزاولة أعماهلا من البنك املركزي اليمين
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ان تلك األمور اليت مست نتائجها وأثارها السلبيه نشاطات البنـوك التجاريـة             
قد حدت بشكل كبري من أزدهار اجلهـاز        .. واملتخصصة وحركة الصرافة والتحويل     

ة ، وبالتايل مـن تـدفق ومنـو         املصريف ، والبنك اليمين لإلنشاء والتعمري بصفة خاص       
علماً بأن أسباب تلـك     .. اإلستثمارات ورؤوس األموال الوطنية والقومية واألجنبية       

  ..النتائج وأثارها مل تكن حملية فقط 
  ..مالمح مسات اإلنفراج للنظام املصريف لدولة الوحدة -٢

 بعدد مـن    مقابل السمات السابقة الذكر املعتمة للنظام املصريف متيز ذلك النظام         
السمات املضيئة واملليئة باألمل ، إلزدهار مستقبلي خيطو ثابتاً بالتدريج حنو إصـالح             
جذري ، عرب تبين وتعميم مبادئ إقتصاد السوق واملنافسة احلرة اليت مل يعلن عنها إال               

إبرز مالمح ذلك اإلنفراج املصريف يف دولة الوحدة إبتـداًء          .. م  ١٩٩٥منتصف عام   
  ..هي التالية بعد ..  العام اجلاري م حىت٩١من عام 
البنك املركـزي   : توحيد ودمج املصرفني املركزيني يف مصرف واحد هو         : ١-٢

م الذي حل حمل    ١٩٩١لسنة  ) ٣١(اليمين وذلك بالقرار اجلمهوري رقم      
م ، الذي كان سارياً يف حمافظـات الـشطر          ١٩٧١لعام  ) ٤(القانون رقم   

م ١٩٧٢لـسنة   ) ٣٦(حمل القانون رقـم     و.. من ناحية   ) سابقاً(الشمايل  
  )..م١٠/٤/١٩٩١) (سابقاً(الذي كان سارياً يف حمافظات الشطر اجلنويب 

توحيد ترتيبات اإلحتياطي القانوين والنقـدي يف احملافظـات اجلنوبيـة إىل            : ٢-٢
 -% ٣٠(والبالغة بـالتوايل    .. املستويات السارية يف احملافظات الشمالية      

ريال اليت تقل فترة إستحقاقها عن سنة واحدة واليت      من الودائع بال  %) ١٠
  ..يف احملافظات اجلنوبية%) ٤(كانت نسبتها ال تتجاوز 

من أجل توحيد هيكل أسعار الفوائد منح البنـك         .. توحيد أسعار الفوائد    : ٣-٢
املركزي ، البنك األهلي اليمين العامل يف احملافظـات اجلنوبيـة مرونـة             

د على القروض والسلفيات والودائع وفقاً ملا يراه        للتصرف يف توحيد الفوائ   
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يلتزم بعـدها هبيكـل     .. م  ١٩٩١مناسباً خالل فترة التتجاوز هناية عام       
الفوائد املقرة واملطبقة على كافة املصارف التجارية إعتباراً من غرة ينـاير            

  ..م١٩٩٢
 من النقد األجـنيب   % ١٠٠السماح للمصارف التجارية باإلحتفاظ بنسبة      : ٤-٢

عـن  % ٥٠م وهي نسبة تزيد    ١/١/١٩٩١الذي تشتريه حملياً إبتداًء من      
النسبة اليت كانت حمددة هلا سابقاً واليت حيول إىل البنك املركـزي مـازاد              

  ..عنها
توايل إرتفاع حجوم امليزانيات املوحدة للمصارف التجارية،والبنك املركزي        : ٥-٢

اخلارجية هليكـل اجلهـاز     ، واملصارف املتخصصة ، مبا فيها صايف أصوهلا         
املصريف العامل يف اجلمهورية اليمنية ، وكـذلك القـروض والـسلفيات            

م وذلـك   ٩٠/٩٦واإلحتياطات وعمليات غرفة املقاصة خالل السنوات       
  :على النحو الظاهر يف اجلدول التايل 

  )٦-ج(
  )مباليني الرياالت(إرتفاع جمموع امليزان املوحد للمصارف 

  ١٩٩٦  ١٩٩٠  البـيـــــان
  :البنك املركزي اليمين 

  .حجم امليزانية 
  .صايف األصـول اخلارجيـة

  
٨١,٣٧٨,٤  
٣٠٥١,٤  

  
٣٦٢,٨١٥,٩  
٨٧٥١٤,٠  

  :البنوك التجارية 
  .حجم امليزانية-   

  .صايف األصـول اخلارجيـة
  . اإلحتياطي-  

  
٤٧٣٧٧,٩  
١٣٨٤,٥  
٢٠٥٣٣,٤  

  
١٧٩٢٥٢,٠  
١٥٨٢٩,٥  
٥٩٩٠٣,٠  

املسامهات الرأمسالية املمنوحة للقطـاع     +    سلفيات اجلهاز املصريف   -٣
  ..اخلاص

٢٤٦٠٤,٥  ١٠٦٩٧,٢  

  ١٦٥١٣,٠  ٣٢١٨,٠   غـرفـة املقاصــة-٤
  )البنك املركزي: املصدر (



  

  
  

  النظام املصريف  ١٠٠

مـصرفاً  ) ١٣(زيادة عدد هيكل اجلهاز املصريف مـصارفاً وفروعـاً مـن            :٦-٢
) ١٧(فرعـاً وإىل    ) ١٤٦(مصرفاً و ) ١٥(م ، إىل    ٩٠فرعاً عام   ) ١٣٠(و
  ..م١٩٩٨رفاً عام مص

توحيد التعرفة املصرفية على مجيع العمليات املصرفية إبتداًء من أول مارس           : ٧-٢
  ..م٢٠/٢/١٩٩٤م بالقرار الصادر يف ١٩٩٤

رفع رؤوس أموال املصارف التجارية على فترات متوالية حىت وصـل رأس      : ٨-٢
 مـنح   مع التذكري بعـدم   .. مال كل مصرف إىل مليار أو ما يقارب املليار          

  ..من رؤوس أمواهلا% ١٥تسهيالت تتجاوز 
ـ      : ٩-٢ ريال من قبل جلنة الصرافة     ٨٤تثبيت سعراً موازياً للريال مقابل الدوالر ب

م ١٩٧٢لعام  ) ٨٠(املنشأة مبوجب أحكام الئحة تنظيم أعمال الصرافة رقم         
  ..م٢٧/١١/٩٤طبقاً ملنشور البنك املركزي يف 

 ريال مقابل الـدوالر والعمـالت       ١٠٠ إىل٥٠تعديل سعر الريال من     : ١٠-٢
  ..م١٧/١/١٩٩٦األخرى احلرة يف 

تعومي الريال اليمين حبيث أصبح سعره يتحدد وفقاً آللية السوق إبتداًء من            : ١١-٢
  ..م١/٧/١٩٩٦

عدم حتديد أي سعر لصرف الريال مقابل العمالت األجنبية احلرة إال سعر          : ١٢-٢
  ..السوق

 السفر بأي عملة أخرى غري الريال اليمين سواءاً         عدم حتصيل قيمة تذاكر   : ١٣-٢
  ..م٥/٨/١٩٩٦لألجانب أو لليمنيني وعلى مجيع اخلطوط 

إستمرار إصدار البنك املركزي ألذونات اخلزانة بصفة منتظمة ، حبيـث           : ١٤-٢
مليـون ، والقيمـة     ) ٤١٩٣١(م  ١٩٩٦بلغت قيمتها األمسية خالل عام      

مليـون  ) ٢٥٥٠(ها اإلسـتثماري    مليون ، مبلغ عائد   ) ٣٩٣٨١(الفعلية  
ريال،وتراوحت نسبة املخصصات للطلبات غري التنافسية من كل إصدار بني          



  

  
  

  النظام املصريف  ١٠١

، كما تراوحت نسبة حصص املستثمرين من هذه اإلصدارات         % ٢و% ٥
  %..٤٨,٠و % ٧,٦بني 

يف % ٢٥إىل  % ١٠,٥م ، مـن     ٩٠رفع أسعار الفائدة إبتداء من عام       :١٥-٢
% ٢٠على ودائع اإلدخار مث ختفيـضها إىل        م ،   ١٩٩٦الربع الثالث عام    

م ، مستمراً يف التخفيض حىت وصـلت        ٩٦إبتداء من الربع األخري من عام       
وكـذلك احلـال بالنـسبة      .. م١٩٩٨يف الربع الثاين من عام      % ١٠إىل  

  %..١٤-٢٠إىل % ٢٥-٣٠للسلفيات التجارية والشخصية من 
بنك الدويل لإلنـشاء والـتعمري      اإلجتاه والترتيب والتهيئة بالتعاون مع ال     : ١٦-٢

إىل ( وصندوق النقد الدويل ـ حنو خصخصة املصارف العامـة واملختلطـة   
،وإطالق حريـة املنافـسة بـني       )جانب مؤسسات القطاع العام واملختلط    

املصارف املختلفة عن طريق رفع قيود تدخل الدولـة والبنـك املركـزي             
املنافسة احلرة اليت تتمثل يف     عنها،وذلك تطبيقاً لإلنتقال إىل إقتصاد السوق و      

  …م١٩٩٥هنج اإلصالح اإلقتصادي واإلداري املتبىن منذ منتصف عام 
 -االخـتالالت (م  ٩٤ االجتاهات االساسية للسياسه النقديه حىت عام        -:ثالثاً

  )االهداف
ميكن حتديد مسات وخصائص السياسه النقديه للفتره املعنيه بتذبذبات وتقلبات بني           

ات املالية واخلارجية من ناحية،وبني فترات استقرار نـسيب خـالل           مد وجزر العجوز  
بعض السنوات ، ويتمثل ذلك ىف حماوالت البنك املركزى ، وقبله البنك اليمين وجلنه              
النقد ووزارة اخلزانه،وهيئة الرقابه على النقد ، احملافظه على سـعر الريـال بالقـدر               

ملصرفيه والنقديه التقليديه ، كتنظـيم      املمكن،وذلك باختاذه عدد من وسائل السياسه ا      
سقوف االئتمان ، نسب االحتياطي ، هامش التامني على االعتمادات ، رفـع رؤوس              
اموال البنوك التجاريه ، ونقل حسابات املؤسسات العامه من البنـوك التجاريـة اىل              
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البنك املركزي ، وتغيري وتعديل اسعار الصرف للريال حسب حاجة الـبالد ، ومبـا               
تضيه املصلحة العامه ، حماوال بذلك التخفيف من الضغوط الواقعه علـى الريـال               تق

نتيجه للعجوزات املالية والنقديه والتضخميه ، على انه رغم مجلة الوسائل والتـدابري             
واالجراءات اليت اختدهتا السياسه النقديه ، مل يستطع البنك املركزي نتيجة لعدد مـن              

 واالقتصاديه والسياسيه ان حيد مـن تـدهور الريـال           االسباب الداخلية واخلارجية  
املتتايل،املعرب عنه بالفارق الكبري بني السعر الثابت احملدد من قبل البنك املركزي،وسعر            
السوق احلره،او باالحرى السوق السوداء ، وذلك رغم تنظيمه ملكاتـب الـصرافه             

جتاهـات االساسـية    والتحويل املرخص هلا كما يتضح ، تاليا ، عرب طرح موضوع اال           
م وهو العام الذى تبنت فيـه الدولـه برنـامج االصـالح             ١٩٩٤النقديه حىت عام    

  .االقتصادي واالداري
  :التعريف بالسياسه النقديه 

يتحدث االقتصاديون عن السياسه النقديه اليت تتخذها الدوله كفرع من فـروع            
ه املاليـة ، والـسياسه      سياسه االنتاج أو االستثمار،الـسياس    (السياسه االقتصاديه ،    

فما املقصود بالسياسه النقديه للدوله اذا عرفنا ان السياسه النقديه تتعامـل            ).. النقديه
مع النقد الوطىن واالجنيب ، الكتله النقديه ، االئتمان ، اخلصم ، واعاده اخلصم،عرفنا              

ها ان السياسه النقديه تعين جمموع الوسائل واالجراءات والتـدابري الـيت تـستخدم            
املصارف املركزيه للتأثري على االئتمان ، الدين العام ، ميزان املـدفوعات ، وسـعر               
الصرف وينتمي اىل كل نوع من انواع الوسائل املذكوره اعاله مجلة مـن االسـاليب          

  :ختتلف من حيث مدى
  .اعتماد املصرف املركزي للدوله عليها -
  .البنيان االقتصادي الذى ميارس نشاطاته ىف البلد -
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ري الظروف املوضوعيه والعوامل الذاتيه احمليطه مبزاولـة تلـك الوسـائل            تغ -
واحلال ماهي خصائص االجتاهات االساسية للسياسه النقديه الـيت         .املذكوره  

مـن ناحيـه اوىل مث مـاهي    .. م١٩٩٤سادت خالل السنوات السابقه لعام     
االختالالت اليت جرت تلك السياسه وماهي االهداف اليت كانـت تـسعى            

  تحقيقها حىت العام املذكور؟ من ناحية ثانية ،؟ل
  .م١٩٩٤االهداف واالختالالت للسياسات النقديه حىت 

امجاالً ميكن القول ان السياسه النقديه اليت اتبعها البنك املركزي حىت هناية عـام              
م ، قد متيزت بالسعي لتحقيق التوازن بـني منـو الكتلـه املاديـه للـسلع                 ١٩٩٤

 الكتله النقديه ، وذلك عرب ارتباطها بالسياسه املالية من جانب اول         واخلدمات،وبني منو 
واىل زياده العنايه بتوسيع وتطوير القطاع املصريف وخدماته ، مع اختاذ اجراءات فعاله             
المتصاص اكرب قدر من السيوله النقديه ىف اجملتمع والتشجيع على االدخار املـصريف             

، وحوزة شهادات استثمار هلا عائد مغر،والعمل       بشىت صوره من ودائع بآجاهلا الثالث       
على خلق سوق ماليه لشراء وبيع سندات احلكومه واسـهم الـشركات العاملـه ىف       
قطاعات االقتصاد ، من جانب ثان، كما أجتهت اىل احلرص علـى سـداد اقـساط                

تفق القروض االجنبية وفوائدها املستحقه وغريها من االلتزامات اخلارجيه ىف املواعيد امل          
عليها ، مع تفادي التعاقد على قروض جتاريه خارجيه ىف الوضـع الـراهن ، نتيجـه                 
الرتفاع اسعار الفوائد ىف السوق العاملية ، كما أجتهت ايضا اىل حماوله احلفاظ علـى               
استمرار اعتماد البالد على القروض امليسره طويله االجل لتمويل مشروعات املرافـق          

الساسية لالقتصاد الوطين ، اعتمادا باقصى حد مـستطاع         العامه،واستكمال البنيات ا  
على املدخرات الوطنيه من العمالت االجنبية،جتنبا للضغوط على مـوارد االقتـصاد            
الوطين اليت ختفض امكانية متويل مشروعات التنمية املقبله ، كما كان ضـمن اجتـاه               

لب،املتمثل ىف عجز   السياسه النقديه املذكوره العمل على عالج مشكلة االدخار السا        
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امليزانيه العامه ، أي عجز االيرادات اجلاريه ، وتاليف تغطيه تلك الفجوه بـاالقتراض              
ملواجهه العجز ىف اجلهاز املصريف احمللي ، والعمل ماامكن على حتقيق فائض ىف امليزانيه              

  .اجلاريه مبا يتمشى مع زياده ايرادات الدوله من نصيبها ىف انتاج وتصدير النفط
 دور السياسه املاليه والنقديه واثرهـا علـى املـتغريات           -:التحديد الثاين   

) عجز املوازنه ميزان املدفوعات االسعار    ( االقتصاديه الكليه 
  ).واملوقف من العومله

م بدات احلكومه جهودها الراميه اىل توفري شروط التنميـه          ١٩٩٤منذ هنايه عام    
دميه ، تركزت تلك اجلهود الرمسيه وانصبت       االقتصاديه واالجتماعية الشامله ، واملست    

على وىف سبيل معاجله املشكالت االقتصاديه واملاليه والنقديه املتفاقمه الـيت نـشأت             
  :وتولدت عن الظروف واملشاكل اليت جتسدت انعكاساهتا ىف تزايد العجز ىف

  )تفوق النفقات على االيرادات(املوازنه العامه للدوله  -
  )وق الواردات على الصادراتتف( امليزان التجاري  -
تفوق ماللخارج على ماللداخل علـى      (امليزان اخلارجي او ميزان املدفوعات     -

  :وظهرت نتائجها السلبيه ىف ) اخلارج 
سـعر  (حالة التضخم او الورم االقتصادي املتمثل بتزايـد االسـعار            -

  )املستهلك 
  عدم االستقرار االقتصادي  -
  اديالتباطؤ وعدم استقرار النمو االقتص -
  .االخنفاض النسيب ىف مستوى املعيشه وتزايد حجم البطاله -

للخروج من تلك الظروف االقتصاديه الـصعبه بنتائجهـا واثارهـا الـسلبيه             
املنعكسه،تبنت احلكومه ، بالتعاون مع صندوق النقد الدويل ، منـذ منتـصف عـام               
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 م ، برنامج لالصالح االقتصادي والتصحيح اهليكلـي يتمحـور قوامـه ىف            ١٩٩٥
  :املوضوعات التاليه

  اصالحات السياسات االقتصاديه واملاليه والنقديه  -
  االصالح والتصحيح املتوسط االجل لالقتصاد الكلي -
  -:الربنامج االقتصادي واملايل الصالح وتصحيح املوضوعات السته التاليه -
  السياسه املاليه  -
  السياسه النقديه والقطاع املايل  -
  لقطاع اخلارجي سياسه ميزان املدفوعات او ا -
  االصالحات اهليكليه االخرى -
  اجراءات وتدابري ووسائل احلمايه االجتماعيه خالل فتره التصحيح  -
  .متويل برنامج االصالح ومصادره -
مراقبة تنفيذ الربنامج من قبل البنك املركزي اليمين،و رغم العالقـه التبعيـه              -

تصر على حتديـد دور     املتبادله التاثري بني جمموع تلك املوضوعات ، فانا سنق        
السياسات املاليه والنقديه ، واثرها على املتغريات االقتصاديه الكليه احملدده          
ىف حمور موضوع البحث ، وسنبدا اوال بعرض املوقف الراهن للعجـوزات            
املاليه التجاريه املدفوعات اخلارجيه وحالة التضخم املعـرب عنـه بارتفـاع            

  .االسعار
 ملوقف الوضـع االقتـصادي واالجتمـاعي ىف          اخلصائص االساسيه  -:اوالً

  ).م ١٩٩٥ -١٩٩٠(اجلمهوريه اليمنيه خالل االعوام 
حىت يكون املطلع على بينه دقيقه نـسبيا مـن دور واثـر الـسياسات املاليـه                 
والنقديه،يف،وعلى املتغريات االقتصاديه الكليه املذكوره انفاً،والذى نوضحه فيما بعـد   



  

  
  

  النظام املصريف  ١٠٦

ص ومؤشرات املوقف االقتصادي واالجتمـاعي خـالل        حناول قبال حتديد اهم خصائ    
  .السنوات احملدده اعاله

  م١٩٩٥-١٩٩٠اخلصائص االساسيه للوضع االقتصادي واالجتماعي 
-٩٤م وحىت هنايـة عـامي       ١٩٩٠واجهت اجلمهوريه اليمنيه منذ قيامها عام       

هتا م وملا نزل نواجه هبذا القدر أو ذاك حتديات اقتصاديه وسياسيه صعبه ولـد             ١٩٩٥
جمموعه من الظروف والعوامل االقتصاديه والسياسه الداخليه واخلارجيـه االقليميـه           

  -:العامليه ادت مبجموع عالقاهتا املتبادله اىل
  .تباطؤ النمو االقتصادي  -
  .عرقلة تنفيذ املشاريع -

املتمظهرين ىف مجلة خصائص الوضع االقتصادي واالجتماعي الـيت كـان اظهرهـا             
  -:التاليه
  .ايل والتجاري واخلارجي او ميزان املدفوعات العجز امل -
  .اخنفاض مصادر التمويل اخلارجيه  -
  .اخنفاض االستثمارات احلكوميه  -
  . اخنفاض مستوى االدخار نتيجه الخنفاض مستويات الدخل -
عدم مالئمه املناخ االقتصادي الذى جتلى ىف عجز السياسات واالجـراءات            -

يه عن معاجله االختالالت الناشئه وتـامني       االقتصاديه املاليه والنقديه احلكوم   
  .االستقرار والتوازن االقتصادي املطلوب

  .اخنفاض سعر الفائده مقارنا مع معدالت التضخم العاليه  -
عدم واقعيه السياسه السعريه والضريبيه لعدد من الـسلع املنتجـه حمليـا              -

  .واملستورده 
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لريال وتعدد اسعار صرفه    االخنفاض املتوايل اىل درجه التدهور املخيف لسعر ا        -
وبالتايل ارتفاع األسعار،تراجع االستثمارات احملليه ، واحلـد مـن تـدفق            

.. الرساميل اخلارجيه اىل الداخل ، وزياده البطاله،واخنفاض مستوى املعيشه        
كل تلك اخلصائص تتجلـى رقميـاً ىف جـدول املؤشـرات االقتـصاديه              

  .واالجتماعيه التايل 
  )١٩٩٥-١٩٩٠(ه ودالالهتااملؤشرات االقتصادي-٢

  )٧-ج(
  )مباليني الرياالت(١٩٩٥- ١٩٩٠بعض مؤشرات التطور االقتصادي خالل الفتره 

  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠    املؤشرات 
الناتج احمللي االمجايل باالسـعار     

  ٤٥٤٢٥٦  ٢٧٣,٨٠٢ ٢٢٣١٤٩  ١٨٣٩٤٨  ١٤٧٠٠٣  ١٢٣٨٥٩  اجلاريه 

 الناتج احمللي االمجايل باالسـعار    
  ١٤٨١٧٥  ١٣٥٥١٥ ١٣٦١٤٨  ١٣٠٥٤٤  ١٢٤٠٣٥  ١٢٣٨٥٩  الثابته

املخصص الـسنوي ىف النـاتج      
  ٥١,٨  ٢٣,٢  ١٦,٣  ١٨,٩  ١٨,٥  ----  احمللي االمجايل

  ١١١٨٢١  ٤٣٥٣٧  ٣٣١٦٠  ٢٣١٠٠  ٢٠٧٦٠  ١٨٠٦٠  الصادرات 
  ٢١٥٩٢١  ١٠٢٦٥١ ١٠١٣٧٠  ٦٥٥٤٠  ٥٣٧١٠  ٢٥٣٩٠  الواردات 
  )٢٠٠٠-١٩٩٦( اخلطه اخلمسيه االوىل:املصدر 

  -:من اجلدول اعاله واجلداول امللحقه باخلطه اخلمسيه االوىل نستنتج ان
خالل الفتره  % ٣ارتفاع معدل منو الناتج احمللي االمجايل مبعدل متوسط اىل           -

م وبالرقم من ان معدالت النمو غري مستقره ، فاهنا مقبوله           ١٩٩٥-١٩٩٠
اليه الـصعبه ، وارتفـاع      باملقاييس العامه ، مقارنه بالظروف االقتصاديه وامل      

  %.٣,٧معدل زياده السكان اىل حوايل 
  .خالل الفتره) ٠=(متوسط دخل الفرد من الناتج احمللي االمجايل  -
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ارتفاع معدالت التضخم السنويه معربا عنه باالسعار اليت بلغ رقمها القياسي            -
) ١٩٩٠عام  %١٠٠( ، من    ١٩٩٥عام  %) ٥٢٧(السعار املستهلك اىل    

  %).٤٠,٣(التغيري السنوي ىف االسعار حوال ، وكان متوسط 
ارتفاع الصادرات من السلع واخلدمات ، معظمها من النفط اخلـام ، مـن               -

مليار ريـال ىف    ) ١١١,٨(م،اىل حوايل   ٩٠مليار ريال عام    )١٨,١(حوايل  
  .م٩٥-٩٤عامي 

م ، اىل   ١٩٩٠مليـار ريـال عـام       )٥٤,٤(ارتفاع الواردات من حوايل      -
  . م٩٥-٩١يال خالل السنوات مليار ر)٢١٥,٩(حوايل

عـام  % ٢٥اما من الناحيه االجتماعيـه فقـد ارتفعـت نـسبه البطالـه اىل        
م،كما اخنفضت الدخول ومستوى املعيشه مقابل تطورات اجيابيـه ىف جمـال            ١٩٩٤

  .التعليم ، الكهرباء وشبكات الطرق
تجاري ، وسعر   اما ما يتعلق مبوقف الدين العام اخلارجي وامليزانيه العامه،امليزان ال         

  .الصرف ، فان اجلدول التايل يوضح ذلك املوقف خالل سنوات الفتره املعنيه هنا
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  )٨-ج(
موقف الدين اخلارجي ، امليزان التجاري ، ميزان املدفوعات ، امليزانيه العامه، سعر 

  .الصرف الرمسي، الرقم القياسي العام لالسعار
  )مباليني الدوالرات وبالريال مقابل الدوالر(

  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠  البيان العام 
  ٨٠٠٠,٦  ٨٠٠٠,٣          الدين العام اخلارجي 

  ٤/٩٤-  ٢١٦,٧-  ٨٧١,٢-  ٨٤٠,٦-  ٧٢٣,٦-  ١٠٢,٨-  امليزان التجاري 
  ١٦/٦-  ٧٦٠,٥-  ١٠٧,٥-  ١٣٨٨,١-  ٧٨٩,٩-  ٤,٦-  ميوان املدفوعات

 ٣٦١٨٩-  ٢٦٢٥١-  ٣٠٨٦٠-  ٢٢٨٧٢-  ٦٠٧٢-  ٩٩٥٥-  )مليون ريال(امليزانيه العامه 
  ٥٠  ١٢,٠١  ١٢,٠١  ١٢,٠١  ١٢,٠١  ١١,٧٠  د/سعر الصرف الرمسي ريال

متوسط سعر الصرف ىف الـسوق      
  املوازيه

٩٤,٢  ٨٠,٧٦  ٤٨,٦٤  ٣٣,٣٨  ٢٥,٤١  ١٥,٥٩  

اسعار (الرقم القياسي العام لالسعار   
  )املستهلك

٥٣٧  ٢٤٤  ٢٣٦  ١٧٦  ١٣٦  ١٠٠  

  ) املركزي ووزراة املاليهاخلطه اخلمسيه االوىل وتقارير البنك:املصدر

من قراءة معطيات اجلدول ، يستطيع كل من اويت قدرا مـن الثقافـه واملعرفـه                
االقتصاديه ، ان حيدد السمات االساسيه للوضع االقتصادي خالل الفتره املعنيه ، ذلك     
الوضع املميز بتداخل وتفاعل عوامل االختالالت ىف التوازنات االقتـصاديه واملاليـه            

ه ، وما نتج عنها من ارتفاع متسارع لالسعار ، وزياده البطاله ، وظهور حالة               والنقدي
من عدم االستقراراالقتصادي ، بقي ان نري دور واثر السياسه املاليه والنقديه علـى              

  .املتغريات االقتصاديه الكليه 
نذ بدء   دور واثر السياسات املاليه والنقديه على املتغريات االقتصاديه الكليه م          -:ثانياً

  .م١٩٩٥تنفيذ برنامج االصالح االقتصادي والتصحيح اهليكلي عام 
م فمنـذ   ١٩٩٥لقد بدأ ظهور امهية دور وأثر السياسه املاليه والنقديه منذ عام            

ذلك العام ، بدأت الدوله باالستخدام الفعال الدوات السياسه املاليه والنقديه ، هبدف             
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اليه،ومعاجلة مظاهر االختالالت السائده املتمثله     اعاده حتقيق التوازنات االقتصاديه وامل    
  :اساسا ىف 
  ارتفاع معدالت التضخم املعرب عنه بارتفاع االسعار  -
  تواتر وتزايد العجز ىف امليزانيه العامه -
  .العجز ىف ميزان املدفوعات -

لقد جتلي دور واثر السياسه املاليه والنقديه ىف املتغريات االقتصاديه الكليه علـى             
  -:الوضح النحو 

  -:تقليص عجز امليزانيه ومتويله باالقتراض الداخلي -
  -:ظهور دور السياسه املاليه والنقديه ىف امليزانيه العامه للدوله يف -
) ١٥٥,٩(م ، اىل    ١٩٩٥مليار ريال عـام     ) ٨,٩(تزايد االيرادات العامه من    -

مليـار ريـال عـام      ) ٢٧,٤(م،وتقليص العجز من    ١٩٩٦مليار ريال عام    
  .م١٩٩٧مليار عام ) ٤,٤(ىل م ،ا١٩٩٦

أي اىل االقتراض الداخلي    (متويل عجز امليزانيه من مصادر حملية غري تضخميه          -
  ).عن طريق اصدار اذونات اخلزانه

   -:حماصرة عجز امليزان اخلارجي او ميزان املدفوعات وحتقيق فائض فيه -
مليون دوالر امريكي اىل حتقيق فـائض       ) ٥٥٣(م  ١٩٩٥فمن عجز بلغ عام      -

  . م١٩٩٧مليون دوالر عام )٤٩(لغ ب
،وكذلك اسعار السلع   )السعر له غري سعر السوق    (حترير اسعار صرف الريال      -

  .واخلدمات واملنافع طبقا لقانون العرض والطلب
  %.٤٤ختفيض معدل التضخم اىل  -
ختفيض سعر القائده على الودائع ، وحترير الفائده على السلفيات،مع ختفيض            -

  .صارف التجاريه ومعدل االحتياطي االلزاميالضغط على رحبيه امل
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 فرعا ىف عـام     ١٣٠ مصرفاً و    ١٣زياده مكونات هيكل اجلهاز املصريف من        -
 فرعا منتشره عـرب اجلمهوريـه ، وقـد          ١٤٦ مصرفا و    ١٧ ، اىل    ١٩٩٠

اسهمت نتائج دور واثر تلك السياسه ىف تسهيل مهمه القائمني على تنفيـذ             
التصحيح،بصرف النظر مؤقتاً عما سـيترتب      برنامج االصالح االقتصادي ، و    

عليه من نتائج اجتماعية ، رمبا تقود مامل يكن أكيد إىل عدم إستقرار إقتصادي              
واجتماعي ، تعرقل ، من جديد ، مسار التنمية املأموله من تبنيه ، خاصة،وأن              
هنجه يف اخلصخصه يقود إىل العومله ، املتجهه إىل حتويل العامل إىل سوق حـره               

ده ، دون مراعاة عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي خاصة وهدف          واح
العوملة الرأمسالية أصبحت بديالً مناقضاً لألممية اإلشتراكية الـسابقة وحيـث           

  .أصبح السوق سيد اإلنسان وليس العكس
  :املراجــع 

  :تقارير وخطط  -
  .تقارير البنك املركزي الشطري واملوحد -
  .عريبتقارير جلنة نقد اجلنوب ال -
  ).د.ش.ج.ي.ج(تقارير جلنة نقد  -
  .م٧٥/١٩٧٦ – ٧٣/١٩٧٤الربنامج اإلمنائي الثالثي  -
 -م١٩٩٦اخلطط اخلمسية الشطرية واخلطط اخلمـسية األوىل املوحـدة             -

  .م٢٠٠٠
  :الكتـب 

 مل يشر الـدار     –م  ١٩٦٧-١٨٣٩ التاريخ العسكري لليمن     –سلطان ناجي    -
  .الناشر
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أربعة وثالثون عامـاً مـن      : إلنشاء والتعمري    البنك اليمين ل   –سعيد الشيباين    -
  .١ط: م ١٩٧٧ بريوت – شركة سامو برس غروب –العطاء التنموي 

 –) دراسة لعهد ما قبل الثـورة      (– عوائق التنمية يف اليمن      –حممد أنعم غالب     -
  .٣م ط١٩٧٨ فلسبادن –أنواها أسوفيتس 

ت الثـورة   التخلف اإلقتصادي واإلجتمـاعي وتطلعـا     : حممد سعيد العطار     -
  .١م ط١٩٦٤ اجلزائر –السبتمربية الدار الوطنية للنشر والتوزيع 

 نفس الـدار    –التخلف اإلقتصادي واإلجتماعي يف عدن      : حممد عمر احلبشي     -
.البلد والعام لكتاب العطار



  

  
  

  النظام املصريف  ١١٣

א א מ א .א
  

  -:مقــدمــه
 أجراء أستعراض ولـو بـصوره       لعمل الدراسة بصورة كافية وواضحه البد من      

  -:سريعة وموجزة للمواضيع التالية
 دراسة النظام املصريف اليمين وبالتحديد حجـم رؤوس أمـوال البنـوك             -:أوالً

ومن خالهلـا يتـبني     . اليمنية،وأمجايل األصول ، اليت تديرها هذه البنوك        
  .حجم وحدود املنظومة البنكية يف اجلمهورية اليمنية 

 موجز جملموعة من الطالئع البنكية واملؤسسات املالية العمالقـة يف            تناول -:ثانياً
كل من الواليات املتحدة األمريكية ، وأوربا واليابـان ، وقـد أخـذنا              
جمموعة اخلمسة أو العشرة البنوك األوائل يف كل سوق مـن األسـواق             

) نظـام العوملـة   (الرئيسية الثالثة يف العامل ، واليت متثل نـواة وقلـب            
  .،وللعشر والعشرين السنة القادمة اليوم

سنحاول أن نبني أوجه التعاون واملزايا ، وكذلك التباين والتنافس ، ومعىن            -:ثالثاً
العوملة ، والنظام املصريف يف اليمن ، وبدون القفز على مراحل التطـور             

ونترك للقارئ الكـرمي والباحـث      . التارخيي للبنوك يف اليمن ويف العامل       
ن التقدير والتصور ، ألثر العوملة على النظام املصريف يف          مساحة واسعة م  

اجلمهورية اليمنية ، مع إعطائة جمموعة واضحة وكاملة من البيانات اليت           
  .ال غىن عنها لالستخدام كأدوات للقياس واملقارنة 



  

  
  

  النظام املصريف  ١١٤

 مصرفاً مسجالً يف البنـك      ١٤يتكون القطاع املصريف يف اجلمهورية اليمنية من        
  . ومصرفني حتت االنشاءاملركزي اليمين

 بنوك جتارية   ٩وإذا نظرنا اىل املصارف من حيث نشاطها األساسي ، جند أن هناك             
وثالثة بنوك متخصصة ، وبنكني أسالميني ، وتعمل البنوك التجارية واملتخصصة حتت            

ويستمد البنك املركزي هـذه الـسيطرة       . اإلشراف الدقيق واملباشر للبنك املركزي      
  .م١٩٩١لسنة ) ٢١(انون البنك املركزي اليمين رقم واإلشراف من ق

لـسنة  ) ٣٦(وتعمل البنوك التجارية واملتخصصة وفقاً لقـانون البنـوك رقـم            
وهناك مشروع قانون جديد خاص بالبنوك معروضاً على جملس النـواب           . م١٩٩٩١

  .اليمين إلقرارة 
تجارية قـصرية   وتعمل البنوك التجارية بصورة شبه كلية ، يف متويل العمليات ال          

األجل ، واالعتمادات التجارية لتمويل الواردات ، وحتجم عن متويل الديون املتوسطة            
  .األجل والطويلة 

وإذا نظرنا اىل البنوك العاملة يف اليمن من ناحية الشكل القانوين ، جند أن بعضها               
 شركات وطنية مينية ، وبعضها فروع لبنوك وشركات أجنبية مواطنـها الرئيـسية يف             

  .اخلارج
ولعله من املفيد استعراض النظام املصريف ، والبنوك العاملة يف اجلمهورية اليمنيـة             
من ناحية حجم رؤوس أموال هذه البنوك ، وحجم أصوهلا الكلية ، ملعرفة حجم الدور               

  .الذي تؤدية ، والذي ميكن أن تؤدية يف الداخل واخلارج



  

  
  

  النظام املصريف  ١١٥

  مئات املاليني من الرياالت ) ١(جدول رقم 
  ١رؤوس أموال البنوك التجارية

  رأس املال  أسم البنك
  ٣٠٠  البنك اليمين لإلنشاء والتعمري

  ٣٣١٠  البنك التجاري اليمين
  ٢٥٠  البنك اليمين الدويل
  ٢٣٨  بنك اليمن والكويت
  ٢٥٠  البنك االهلي اليمين

  ١٣٤٠  بنك اجريكول أندوسويس
  ٦٣٧  البنك العريب
  ٥٦٥  بنك ينيتد

  ٢٠٠  البنك الوطين
  

  مئات املاليني من الرياالت )٢(جدول رقم 
   .٢رؤوس أموال البنوك املتخصصة والبنوك االسالمية

  رأس املال  أسم البنك
  ٢٠٠  بنك األسكان
  ١٠٠  البنك الزراعي
  ١٨٨  البنك الصناعي

  ١٠٠٠  التضامن االسالمي
  ٥٠٠  .االسالمي للتمويل والتنمية

  

                                                           
  .م١٩٩٧قرير السنوي ديسمرب البنك املركزي اليمين الت: املصدر١
  . نفس املصدر٢



  

  
  

  النظام املصريف  ١١٦

ن امجايل رؤوس أموال البنـوك العاملـة يف         جند أ )١،٢(من أستعراض اجلدولني    
وإذا أضفنا رامسال البنـك املركـزي       . مليار ريال   )٧,٥٧٨(اليمن،يصل اىل حوايل    

مليـون ، ريـال جنـد أن الـرقم يتـصاعد ليـصل اىل               ) ٦٠٠(اليمين الذي يبلغ    
  .مليون دوالر أمريكي)٥١(وهو مبلغ يعادل حوايل. مليار ريال)٨,١٧٨(

لسنة )٣٦(ل الرمسية املسجلة وفقاً للقانون النافذ حالياً رقم       هذه هي رؤوس األموا   
  .م١٩٩٩١

وأذا أخذنا يف االعتبار مشروع القانون اجلديد للبنوك ، والذي يـنص علـى أن               
مليون ريال ميين ، جند أن رؤوس أمـوال         )٧٥٠(يكون احلد األدىن لرامسال أي بنك       

مليار ريال ، ورأمسال البنوك     )٦,٧٥٠(البنوك التجارية سريتفع حده االدىن ليصل اىل        
  .مليار ريال)١,٥(مليار ريال ميين ، والبنوك اإلسالمية)٢,٢٥(املتخصصة سيبلغ 

ووفقاً لذلك فـان رؤوس األمـوال للبنـوك العاملـة يف الـيمن ستـصل اىل           
وإذا أضفنا رأمسال البنـك املركـزي فـسريتفع الـرقم اىل            . مليار ريال )١٠,٥٠(
  .مليون دوالر أمريكي ) ٨٠( ، وهو ما يعادل مليار ريال ميين)١١,١(

وإذا نظرنا اىل البنوك من حيث أمجايل األصول اليت متتلكها وتديرها ، جنـد أهنـا    
. منخفضة وقليلة بصورة عامة ، مقارنة بالبنوك العاملية واإلقليميـة اجملـاوره للـيمن              

وية العامـة  حجم تلك األصول كما وردت يف املوازنات السن)٣(ويوضح اجلدول رقم  
  .ويف إحصائيات البنك املركزي 



  

  
  

  النظام املصريف  ١١٧

  )٣(جدول رقم 
  ١)مليارات الرياالت(أمجايل أصول البنوك اليمنية 

أصول يف    أحتياطي  السنة
  اخلارج

قــــروض 
للحكومــــة 

  ومؤسساهتا

ــروض  قـ
ــاع  للقطـ

  اخلاص

ــول  أصـ
  أخرى

ــايل  أمجـ
  االصول

١٥٧  ١٤,٣٨  ٤,٤٣  ٣,٥٤  ٥,٧٣  ٣٢,٨٨ ١٩٩٤  
١٧٨  ٥٥,١٦  ٢٣,٨٦  ١٢,١٣  ٤٣,٠٩  ٤٤,٠٥ ١٩٩٥  
١٧٩  ٤٥,٥٢  ٢٢,٣٦  ٩,٠٢  ٤٢,٤٥  ٥٩,٩٠ ١٩٩٦  
١٩١  ٣٣,٢٦  ٣٤,٣٨  ٣٥,٣٢  ٥٩  ٢٩,٠٤ ١٩٩٧  
  

م ٩٧من اجلدول السابق يتضح أن أمجايل حجم أصول البنوك اليمنية يف هناية عام              
  .مليار دوالر)١,٣٤٠(مليار ريال أي ما يعادل)١٩١(بلغ 

م ، جند أهنـا     ١٩٩٧ليمين يف هناية عام     وإذا أضفنا أمجايل أصول البنك املركزي ا      
مليار )١٧١(مليار ريال أصول خارجية ، و     )١٦٠(مليار ريال ، منها   )٣٤٧,٥(بلغت  

  .مليار ريال أصول أخرى)١٦(ريال قروض مقدمة للحكومة ، وحوايل
بإضافة هذه األصول يكون أمجايل أصول البنوك اليمنية مبا فيها املركـز الـيمين              

مليار دوالر ، وهو مبلغ بسيط  )٣,٨(ريال ميين ، وهو ما يعادل       مليار  )٥٣٨,٥(حوايل
  .كما يالحظ 

  -:معيار كفاية رأس املال
ينظم البنك املركزي اليمين أعمال البنوك التجارية وفقاً للقوانني ، ومبجموعة من            

  :اإلجراءات التنفيذية والقرارات من أمهها 

                                                           
  .البنك املركزي اليمين التقارير السنوية: املصدر ١



  

  
  

  النظام املصريف  ١١٨

لزمنية املختلفة ، وبالعمالت    تغيري هيكل أسعار الفائدة لأليداع للفترات ا      -١
  .املختلفة ، واليت يف ضوءها تقوم البنوك بتحديد فوائد إعادة االقراض 

االحتفاظ بنسبة الزامية من الودائع لدى البنك املركـزي تبلـغ حاليـاً             -٢
  .من الودائع%)١٥(حوايل

  ويعـرف هـذا املعامـل                      )كفايـة رأس املـال    (حتديد ما يسمى مبعامـل    -٣
Capital Adequicy Ratio   بأنه نسبة رأس مال أي بنك اىل أمجايل االصول

النه حيـدد   ،  اليت يديرها ، وهذا املعامل من الواضح أمهيته هلذه الدراسة           
احلد األقصى لألصول اليت ميكن للبنوك متلكها وإدارهتا يف ضـوء رؤوس            

ه البنك املركزي   األموال اليت حيددها القانون ، ومعامل الكفاية الذي حيدد        
  .يف ضوء العرف والتقاليد املصرفية السليمة واحلكيمة يف العامل

يف سويـسرا بـني     ،  ) بازل(والقاعدة املالية العامة املعمول هبا يف العامل وفقاً لـ          
ورمبــا تــصل اىل ، كحــد أدىن %)٧,٥(البنــوك التجاريــة ، أن تتــراوح بــني

  %). ١٢(أو%)١٠(
جند أن تفعيل معامل كفاية     ،  ى البنوك التجارية اليمنية     فإذا طبقنا هذه القاعدة عل    

جيعل أمجايل االصول القانونية اليت تنسجم مع حجم رأس         ،  %) ١٠(رأس املال بواقع  
  .مليار ريال)٨٢(مليار ريال و )٧٦(حوايل بني، املال 

فان احلد االقـصى    ،  وهو احلد االدىن    ،  %)٥(وإذا خفضت هذه النسبة اىل جمرد     
  .مليار ريال ميين)١٦٤(مليار و)١٥٢(انونية سيترواح بني لألصول الق

وبتطبيق هذا املعيار على حجم االصول اليت تديرها البنوك التجارية واملتخصصة           
ومعامـل  ، مليـار ريـال   )١٠(جند أنه يـتالئم مـع رأمسـال قـدره    ،  واالسالمية  

وهو ،  ريال  مليار  ١٩١م  ٩٧وبالتايل فان امجايل االصول يف هناية       ،  فقط  %)٥(كفاية
جندها ،ولو نسبنا أمجايل االصول اىل املوازنة العامة للدولة       . مليار دوالر   )١,٣(ما يعادل 



  

  
  

  النظام املصريف  ١١٩

. م  ١٩٩٨من أمجايل األنفاق العام املقرر ملوازنـة عـام          %) ٧٠-٦٠(تترواح بني   
  .م١٩٩٨تقريباً من مجايل الناتج احمللي لليمن عام %) ٢٥-٢٠(وبنسبة تتراوح بني

قام السابقة للحد األقصى حلجم االصول اليت ميكن أن يـديرها           وبالنظر اىل األر  
مقارنة باملقاييس العاملية للبنـوك     ،  جند أن الرقم بسيطاً للغاية      ،  النظام املصريف اليمين    

وهذا ال يعين بالضرورة وجوب العمل على زيادة حجم أصول البنوك اليمنية       . الدولية  
 قادرة على إدارة هذه األصول بطـرق جتاريـة          إذا مل تكن البنوك   ،  كغاية يف حد ذاهتا     

وميكن أن يكون التصور املبدئي لزيـادة       . كفوءة ومرحبة وبعيدة عن أي خماطر مالية        
  -:طاقة النظام املصريف والبنكي يف اليمن على النحو التايل

أن يعمل البنك املركزي واملشرع اليمين علـى  :التصور البسيط واملباشر هو -١
وهـذا أجـراء مبـسط      . يادة رؤوس أمواهلا مرة أخرى      الزام البنوك بز  

خاصة إذا عرفنا التجربة التارخيية     ،  ال أعتقد أنه يكفي مبفرده      ،  وميكانيكي  
مليـون  )١٠(للبنوك اليمنية اليت بدأت شركات صغرية ال يتجاوز رأمساهلا          

  .دوالر مثل البنك اليمين لألنشاء والتعمري، أو مليوين ، ريال 
،  وقـد    سلوب ميكن أن يؤدي اىل تكدس رأمسال البنوك           كما أن هذا اال   

وأرتفـاع  ، لضيق الـسوق    ،  التستطيع تشغيله بالصورة الكفوءة واملرحبة      
  .وضيق فرص االستثمار املرحبة، والصعوبات القانونية ، درجة املخاطر 

وهو أسلوب ال خيتلف    . ختفيض نسبة كفاية رأس املال      :االمكانية الثانية هي  -٢
وال ،  هي مبثابة احلـد األدىن      %)٥(كما أن نسبة  ،  سلوب السابق   عن اال 

جيوز اهلبوط عنه للمحافظة علىاملالءه والسالمة املالية للنظام املـصريف ،           
إذا بالغت يف إدارة أموال     ،  فهناك خماطر كبرية رمبا تؤدي اىل أهنيار البنوك         

  .وقروض تفوق بكثري حجم رؤوس أموال هذه البنوك 
يرتبط أساساً مبرحلة التطور االقتـصادي      ،  م البنوك يف اليمن     أن صغر حج  -٣

املبكر الذي يعيشة اليمن ـ فاليمن دولة نامية فتية ال زال اقتـصادها يف   



  

  
  

  النظام املصريف  ١٢٠

وال زالت يف املراحل االوىل من مراحل تكـوين اقتـصاد           ،  دور التكوين   
السوق مبفهومة احلديث ـ وبالتايل فان البنـوك جـزءاً مـن التركيبـة      

  .اليت ال تستطيع أن تتجاوزها وال يطلب منها ذلك ، دية العامة االقتصا
وعلى هذا االساس فان البنوك ميكن أن تلعب دور أساسـياً يف إحـداث              

حيدد حجـم  ، ودرجة التطور والنمواالقتصادي  ،  التطور االقتصادي العام    
  .ومنو القطاع املصريف 

احملافظـة علـى اسـتقرار      و،  أن احملافظة على أداء األسواق املالية هبدوء        -٤
يساعد علـى خلـق   ، األسعار،وتفعيل القوانني اليت حتكم املعامالت املالية     

ميكن أن تنمو فيه املنظومة املالية واملصرفية بوجـه         ،  مناخ مصريف مناسب    
وهكذا جند أن   . ومن مث خيلق جواً حمفزاً للنمو والتطور االقتصادي         ،  عام  

يساعد ،  والتعامل من قبل البنوك     . األداءوسالمة  ،  إنتشار الوعي املصريف    
وإمكانية دخوهلـا االسـواق العامليـة       ،  على منو البنوك اليمنية وتطورها      

  .مستقبالً وبفعالية
   Globalesation نظام العوملة 

هو صورة من صور التطور الرأمسايل أملته جمموعة من الظروف والعوامـل مـن              
ور الفين والتقين الكبري الذي أحرزته الشركات       أتساع السوق الرأمسالية ، والتط    :أمهها

وأقترن هذا التعملق يف حجم الشركات العامليـة        . العمالقة والبنوك والشركات املالية     
بوجود نظام دقيق وحمكم من االتصاالت ، والتطور التقين املهول الذي شـهده هـذا               

  .القطاع
رة احلرية االقتـصادية    وهذه املرحلة من مراحل التطور الرأمسايل ، تنسجم مع فك         

وإلغاء احلدود واملوانع املصطنعة بني األسواق والبلدان ، حبيث يصبح العامل أمجع سوقاً             
  .واحده 



  

  
  

  النظام املصريف  ١٢١

وهي الفكرة واملبداء العام الذي حيكم      )) عاملية االسواق ((أن العوملة باختصار هي   
  .التعامل بني الدول الصناعية املتقدمة والدول النامية والعامل أمجع 

  -:ذا النظام جمموعة من اخلصائص من أمهها وهل
االتساع والقوة اهلائلة للشركات العاملية ، وأتـساع أنتـشارها ونفوذهـا            -١

وقد خلق هذه الظاهرة وقواها التفوق الفـين والـتقين          . لتشمل العامل أمجع    
ورافق هذه السيطره الفنية قـوة      . املهول للشركات كل يف جمال صناعتها       

  . تنافس هلذه الشركاتمالية جبارة ال
هذه الظاهرة أو التعملق جيعل املنافسة غري متكافئة يف عامل اليوم وبالذات من             

  .جانب البلدان النامية مبا يف ذلك اليمن 
أن عوملة االسواق جتعل الترابط والتأثري املتبادل بني االسواق العاملية قـوي            -٢

قة من العامل ميتد أثرهـا      وفوري ، وبالتايل فان أي هزة أقتصادية يف أي منط         
  .اخلطري ليهدد االقتصاد العاملي برمته 

االزمة االقتصادية اليت ضرت النمور     :ولعل املثال الواضح على هذا التداخل     
م والـذي   ١٩٩٧اخلمسة يف جنوب شرق أسيا يف النصف الثاين من عـام            

مـا  فقد أدى أهنيار االسواق وتدهور العملة يف كل         . أستمر أثرها الىاليوم    
تايلند،هونج كونج ، كوريا ، أندونسيا وماليزيا اىل أزمة جـرت وراءهـا             

  .السوق اليابانية
أتساع حجم التبادالت الرأمسالية والبورصات الرئيسية يف العامل ، جعل من           -٣

الصعب على دولة مبفردها أن تؤثر على سري النظام املايل واملبادالت وحتريك            
وهذه الظـاهرة جتعـل     . يح أي أحنراف    السوق ، لتاليف أي أزمة أو تصح      

االزمات يف البورصات واالسواق املالية العاملية شديدة اخلطوره ، بدرجـة           
  .تتجاوز قدرات الدول مبفردها



  

  
  

  النظام املصريف  ١٢٢

فعلى سبيل املثال جند أن بعض قيمة االسهم يف بورصة نيويورك خـالل شـهر               
مـة  قد كلف املستثمرين بعض مـن قي      i..سبتمرب ومنتصف أكتوبر هذا العام      

   .١ترليون دوالر)١,٥(أصوهلم وثروهتم مبقدار 
  -:اجملموعة األمريكية: أوالً 

تقف الشركات والبنوك األمريكية على قمة الشركات العمالقه الـيت جعلـت            
العوملة حقيقة ، واقعية قبل أن خيلق االهتمام السياسي للدول الرأمسالية ببسط وتكريس             

جوانب الفلسفة السياسية واحلـضارية للعـامل       فكرة العوملة االقتصادية ، كأحد أهم       
  .الصناعي الرأمسايل

لقد أدى أتساع نطاق الشركات العاملية الكربى اىل خلق فكرة العوملـة ، وأدت              
العوملة بدورها اىل موجه جديدة من أتساع حجم الشركات وتوحـدها وأنـدماجها             

  .وشراء بعضها البعض 
عام املاضي ، قد شهدا االندماجات الكربى       جند ان هذا العام وال    :فعلى سبيل املثال  

يف قطـاع املواصـالت قامـت شـركة أس أي أس بـشراء أمريتنيـك                :من أمهها 
مليار دوالر ، ويف قطاع النفط والغاز أشترت شركة أكسون شركة موبيل            )٧٢(حبوايل

مليار دوالر ، ويف قطاع صناعة السيارات قامت اجملموعة االملانية          )٦١(األمريكية مببلغ 
والذي يهمنا  …مليار دوالر   )٤٠(حبوايل  ٢يلمر بنـز بشراء شركة كرايزلر األمريكية     د

قطاع البنوك والشركات املالية بالدرجة األوىل ، حيث قامت جمموعة ترفلر االمريكية            
مليار دوالر أمريكي مكونـة بـذلك أكـرب         )٧٢(بشراء سييت بنك االمريكي حبوايل      

مليـار دوالر   )٧٠٠( قيمـة أمجـايل اصـوهلا عـن        أمرباطورية مالية يف العامل ، تزيد     
مليـار  )٥٧(أمريكي،وبلغ أمجايل عائدات اجملموعة من خمتلف أنشطتها خـالل العـام      
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  النظام املصريف  ١٢٣

وقـام ناشـن بنـك يف    . ١فرع)٧٥٠(دوالر،ويزيد عدد فروعها خارج الواليات عن  
مليون دوالر أمريكي وكونا    )٦١,٦(م بشراء بنك أمريكا مببلغ      ١٩٩٨منتصف عام   

  .ية مالية جديدة أمرباطور
جمموعة البنوك الرئيسية يف الواليات املتحدة االمريكيـة        )٤(يوضح اجلدول رقم  

والذي يعطي صورة واضحة عن مفوهم العوملة ، ومقدار املوارد املالية املتاحـة هلـذه               
  .البنوك والشركات االستثمارية املالية
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  النظام املصريف  ١٢٤

  اجملموعة البنكية األمريكية العمالقه)٤-ج(
   .١م مبليارات الدوالرات االمريكية١٩٩٨ واألصول املالية عام رؤوس األموال

  األسم
القيمة التقديرية 

مليار (لألصول 
  )دوالر

القيمة السوقية لرأس 
  أسم البنك  )مليار دوالر(املال

 .City Corp  ٦٠,٠٦٢  ٦٠٠,٦٢  سييت كورب
 Bank America  ٥٣,٣٢٤  ٥٣٣,٢٤  بنك أمريكا
 Chase Manhattan  ٥٢,٢٣١  ٥٢٢,٣١  تشاس ماهناتن
 Nations Bank  ٨٤,٧٨٥  ٤٨٧,٨٥  باشن بنك
 Bank one  ٣٦,٤١٤  ٣٦٤,١٤  بنك ون

 First Union Bank  ٣٣,٤٩٠  ٣٣٤,٩٠  فرست باش بنك
 .U.S Bank Corp  ٢٨,٣٨٠  ٢٨٣,٨٠  يوإس باش بنك
 Wells Forgo  ٢٧,٧٤١  ٢٧٧,٤١  ول فارجو

 First Chicago Bank  ٢٣٧,٦٤  ٢٣٧,٦٤  فرست شيكاجو
 Bank of Newyork  ٢١,٩٥٥  ٢١٩,٥٥  ك نيويوركبن
 J.P Morgan  ٢١,٠٧٠  ٢١٠,٧٠  مورجن.يب. جي

 شركات عاملية      
 American International Group  ٨٤,٣١١  ٨٤٣,١١  أمريكا أنترنشنل جروب

 Travelers Group  ٦٣,٦٩٦  ٦٣٦,٩٦  ترفلر جروب
 Morgan Stanley Dean Willer  ٤١,٥١٨  ٤١٥,١٨  مورجن ستانلي
 Merrill lynch  ٢٣,٧٣٤  ٢٣٧,٣٤  مريي لينش

 American experess  ٤٢,٠٠٠  ٤٢٠,٠٠  أمريكان أكسربس

وقد بدأت البنوك األمريكية بتوسيع نطاق أعماهلا لتتكامل مع شركات التـأمني            
كان يلزم  the Glass Steagall Actفالقانون األمريكي . والبنوك االستثمارية حالياً 

وذلك على  ٢بأن تعمل منفصله عن البنوك االستثمارية وأعمال التأمني       البنوك التجارية   
                                                           

  )٩(م ص ١٩٩٩٨ نوفمرب ٢٧بتاريخ ) ١٣٠٥١(جريدة احلياة عدد رقم : املصدر١
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  النظام املصريف  ١٢٥

خالف احلال يف أوربا ، وبالذات يف أملانيا ويف اليابان ، حيث تغطي البنوك التجاريـة                
خمتلف أعمال السمسره ، واالستثمار وإدارة وأستثمار أمـوال صـناديق التقاعـد             

  .والضمان االجتماعي 
األمريكية من وراء حركة االندماج والتوحد ، إحكـام         وتعتزم اجملموعة البنكية    

  .قبضتها على السوق احمللية ، واألنتشار القوي يف العامل
كما أهنا هتدف اىل تأدية العديد من اخلدمات املالية واملصرفية ، حتت سقف واحد              

  -:من أمهها 
  .أعمال التجزئة املصرفية -
سـسات ، ومتويـل التجـارة       األعمال املصرفية املرتبطـة بالـشركات واملؤ      -

  .واالعتمادات
األعمال االستثمارية ، منها إدارة صناديق االسـتثمار لعمالئهـا يف الـداخل             -

  .واخلارج
ترويج وبيع وتداول أسهم الشركات الكربى وسنداهتا ، إضافة اىل ترويج وبيع            -

وتداول السندات احلكومية ، وعلى رأسـها أذونـات اخلزانـة االمريكيـة             
  .إدارة أعمال صناديق املعاشات والتقاعد . يئات احمللية االمريكية وسندات اهل

تقدمي كافة أنواع التأمني لعمالئها ، مبا يف ذلك التأمني على احلياه ، والتـأمني               -
  .على املمتلكات والعقارات ، وتأمني التجاره وخالفه 

 ، على نفـس     ويرى احملللون املاليون أن استمرار االندماج بني البنوك األمريكية        
م ، وبنفس مستوى االندماج بـني سـييت بنـك           ١٩٩٨النمط الذي مت خالل عام      

وجمموعة ترفلر ، رمبا يؤدي اىل أختصار عدد البنوك األمريكية الكربى ، الـيت يبلـغ                



  

  
  

  النظام املصريف  ١٢٦

بنك اآلن ، اىل جمرد سبعة بنوك عمالقة مبستوى اجملموعـة اجلديـدة             )١٠٠(عددها  
   .١لسييت وترفر جروب

  -:موعة االوربيةثانياً اجمل
  ٢)).مليارات الدوالرات((اجملموعة االوربية )٥- ج (

  
رأس املال 

املقدر 
  )مليار(

أمجايل األصول 
  مليار دوالر

 

 Union Band OF  ٥٠٠  ٥٠  بنك يو ـ يب ـ أس السويسري
Switzerland(UBSD) 

.Deutsche benk  ٥٤٠  ٤٥  دوتشي بنك أالملاين 

 ”Hongkong & shanghi”HSBC  ٤٣٠  ٤٣ يطاين جمموعة هونج كونج شانع هاي الرب
holdigs 

. Credit agricole & indoswiz  ٤٢٥  ٤٢  كردت أجركول وأندوسويس الفرنسي

تعترب أوربا هي املوطن األول للنظام الرأمسايل ، وال تزال حتتل املركز الثاين بعـد               
وين كتلة أقتصادية   وهي تعد العده اليوم لتك    . الواليات املتحدة االمريكية كمجموعة     

ويف يناير من عـام     . واحده ، تقع املانيا وفرنسا وأيطاليا على قمة هذا التجمع اجلديد            
م أي خالل أقل من شهر واحد من اآلن ، ستطرح العمله االوربية الواحده يف               ١٩٩٩
 دولة أوربية من التداول ، ليحـل حملـها          ١١، وستختفي عملة     ((ECU)) التداول

  .من الدوالر األمريكي) ١,١٨( اجلديد ، وقيمته احلالية حوايل الدوالر االوريب
ونتيجه هلذا االحتاد االوريب العمالق ، فان البنوك عملت على إعـادة تـشكيل              

ومل . نفسها ، لتتعامل مع املعطيات اجلديدة يف أوربا ، ويف الواليات املتحدة واليابـان               
لصناعية يف أوربا ، فقد بداء االعداد       يكن الوضع اجلديد مفاجئة للمؤسسات املالية وا      

له منذ أكثر من ثالثني عاماً ، وأصبح اليوم حقيقة واقعة ، وقد عملت البنوك األوربية                
خالل اخلمس سنوات املاضية ، جمموعة من اخلطوات االندماجية ، وشـراء بعـضها              

                                                           
  .business week apil,1998: املصدر١
   business week September,1998 p.22 : املصدر٢



  

  
  

  النظام املصريف  ١٢٧

للني البعض بصورة ودية أحياناً ، وبصوره أستيالء عنيف تارة أخرى ، جعل بعض احمل             
)) يأكل يها كلـب كلبـاً آخـراً       :رأمسالية عدوانية شرسه  ((يطلق على هذا االجتياح   

.((DOG . EAT. DOG CPITALISM))  

أدت اىل تركـز    ،  واحلقيقة أن هناك جمموعة من االعتبارات االوربية والعامليـة          
  -:ميكن تناوهلا بإجياز على النحو التايل، البنوك واملؤسسات املالية 

وأوربـا  ،  االقتصادية واملالية اليت أجتاحت أسواق جنوب شرق أسيا         األزمة  -١
  .الشرقية وروسيا وأمريكا الالتينية

حيث بلغت  ،  وتعترب البنوك االوربية واالملانية من أكرب املقرضني هلذه البلدان          
 ٢منـها   ،  بليون دوالر   )٨٤(القروض املقدمة لروسيا وأوربا الشرقية حوايل     

وبلغت القروض املقدمة جلنـوب     . ن معدومة يف روسيا     مليار على األقل ديو   
. بليون دوالر وهناك صعوبات كبرية يف حتـصيلها         ) ١٣٣(شرق أسيا حوايل    

وهكـذا جنـد أن     ،  بليون دوالر   )١٣٠(وتصل ديون أمريكا الالتينية حوايل    
تقدر فيها خسائر كردت سويس السويـسري       ،  البنوك معرضة خلسائر كبرية     

وتقدر . م١٩٩٨الر،خالل النصف األول فقط من عام       مليون دو )٧٠٠(بنحو
، بليون دوالر   )٨,٢(حبوايل،  خسائر دوتشي بنك االملاين يف االسواق اجلديده        

  .يف كل من جنوب شرق أسيا وأوربا الشرقية مبا فيها روسيا وأمريكا الالتينية 
والر بليون د ) ٥,٨(حبوايل،  وتقدر خسائر بنك درزنر االملاين يف نفس املواقع         

  .أمريكي
وإعادة ،  والتوحد  ،  جعلت البنوك تنظر جبدية لتكثيف جهدها       ،  هذه اخلسائر   
  .واختصار التكاليف، وتسريح القوى العاملة غري الالزمة ، هيكلة نفسها 

  :العوملة وتكامل االدوار البنكية التقليدية واالعمال االستثمارية للبنوك-٢
سـيؤدي اىل خلـق     ،  ا سبق القول    كم،  أن خلق العملة االوربية املوحدة      

ترليـون دوالر ، وسـتتحرك االمـوال        )٦,٣(سوقاً ماليه عمالقة قوامها     



  

  
  

  النظام املصريف  ١٢٨

وعلـى البنـوك أن تكـرب       ،  والعملة والتجارة بدون أي قيود أو حدود        
  .لتستوعب الدور هذا على املستوى احمللي

بدرجـة أو   ،  والغاء احلواجز والقيود    ،  أما على املستوى العاملي فان نظام العوملة        
يف ،  ومنو أسواق جديده وسـريعة النمـاء        ،  يف الكثري من دول العامل      ،  بأخرى  

جنوب شرق أسيا وأوربا وأمريكا الالتينية ، وضخامه املعامالت املالية يف السوق            
فرض ـ حتديا أخر ـ على اجملموعة البنكية االوربيـة أن يتوسـع     ، االمريكية 

 أمر ليس حديثاً حيث متتد جـذوره اىل         نشاطها لتغطي كل هذه األسوق ، وهذا      
وتوسع البنوك لتغطي العامل ، له جوانبه االجيابية كما ان          . العشرين السنة املاضية    
  .له بعض اجلوانب السلبية

والواقع أن ديناميكية االسواق ال تعرف السكون ، وال تعرف احلدود ، فخـالل              
فقـد  . ة يف تاريخ الرأمسالية     كتابة هذه االسطر خلقت أكرب أمرباطورية بنكية مالي       

االملـاين  )) دوتيشي بنك((م ، أن ١٩٩٨ نوفمرب ٣٠االثنني املوافق  ،  أعلن اليوم   
فرانـك  :حيث أعلن يف كل من    . االمريكي لالستثمار   ) بنك ترست (قام بشراء   

وتكـوين اجملموعـة    ،  قبول جملسي إدارة البنكني للـصفقة       ،  فورت ونيويورك   
  .اجلديدة 

 دوتشي بنك االملاين يقف اليوم كأكرب جمموعة بنكية يف العامل حيث            وهكذا جند أن  
مليار دوالر أمريكـي ، وبـذلك       )٨٠٠(تزيد أمجايل أصول اجملموعة اجلديده عن     

سييت بنـك و ترفلـر      ((اجملموعة االمريكية )) دوتشي بنك ((يدفع البنك االوريب  
  .نظام املصريف يف العامل ليتربع االملان على قمة ال، اىل املرتبة الثانية ، )) جروب

للبنـوك أن متـارس     ،  والعديد من البلدان االوربيـة      ،  تسمح القوانني يف املانيا     -٣
ومتويـل  ،  ومتويل املؤسسات   ،  االعمال البنكية التقليدية ، مثل متويل التجارة        

كما تسمح القوانني   . وإدارة مدخراهتم وودائعهم    ،  القروض الفردية للجمهور    
إدارة احملـافظ   :مثـل ،  بالقيام بـدور البنـوك االسـتثمارية        ،  للبنوك نفسها   



  

  
  

  النظام املصريف  ١٢٩

مثـل األسـهم والـسندات للـشركات        :املالية،وشراء وبيع االوراق املاليـة    
واحلكومات ، والترويج وبيع أسهم الشركات وسنداهتا بطرق السمسره وإدارة          
أعمال التأمني مبختلف صوره ، ومتلك كتل كبرية من أسهم الصناعة والعقارات            

ولتأكيـد  .  هذه الظروف القانونية مكنت من تكامل وتعملق البنوك االوربية           .
أمهية هذا اجلانب ، جند أن عائد املتـاجره باالسـهم والـسندات قـد مثـل         

م ، مقابـل    ١٩٩٨من دخل البنوك االملانية يف النصف االول من عام          %)٣٠(
  .فقط من التجارة ومتويلها %) ١٥(

  -:ةاجملموعة الياباني: ثالثاً 
وعلى اجلانب االخر من العامل ، تقف جمموعة من البنوك اليابانية العمالقـة عنـد     
نفوذها ، لتغطي اليابان وجنوب شرق آسيا وبصورة قويـة يف كـل مـن كوريـا ،                  
وماليزيا،وأندونسيا وتايالند وسنغافورة وهونج كونج اليت يغطيها بنك هونج كـونج           

  .وشانغ هاي 
 حجم االصول اليت تسريها اجملموعة اليابانية علـى         )٦(يوضح اجلول التايل رقم   

  -:النحو التايل
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  )مليار دوالر(جمموعة البنوك اليابانية واالسيوية الرئيسية)٦ج ـ (

تقدير القيمة السوقية   أسم البنك
  لرأس املال

حجم 
 االصول 

  

 Sumitom Bank  ٥٠٦  ٥٠,٦  سومو تومو بنك
 Dai ichi kongro Bank  ٥٠٦  ٥٠,٦  داي شي كوجنيو بنك

  Samwa Bank  ٥٠٤  ٥٠,٤  ستادي بنك
 Mitsubish Bank  ٥٠٠  ٥٠,٠  ميتسوبيشي بنك

 Fuji bank  ٥٠٠  ٥٠,٠  فوجي بنك
 Sakura Bank  ٤٩٠  ٤٩,٠  ساكورا بنك 

  ٣٨٠  ٣٨,٠  Industrisl and Commercial Bank 
of China 

، جند أهنا قـد     من خالل أستعراض حجم البنوك اليابانية ، واالصول اليت تديرها           
تراجعت بعض الشيء ، بعد أن أحتلت املركز االول يف العامل الرامسايل ، خالل النصف            

  .الثاين من عقد الثمانينات وبداية التسعينات 
ويرجع هذا االحنسار يف حجم البنوك اليابانية ، خالل العشر السنني املاضية ، اىل              

لياباين ، واالزمة املالية اليت تعيـشها       حالة الركود االقتصادي الذي شهدها االقتصاد ا      
وتقع البنوك اليابانية على حافـة بركـان        . وأخرياً دول جنوب شرق أسيا      . اليابان  

االزمة املالية ، فهي مقترضة ومقرضه لالقتصاديات واملؤسسات اليابانيـة واالسـيوية            
  .املتعثرة ، أكثر من أي جمموعة مصرفية أخرى 

اليابانية أفالس جمموعة من املؤسسات املصرفية والبنوك       وقد شهدت السوق املالية     
  .وال زالت االزمة تدور رحاها ورمبا تطيح مبجاميع جديدة . م ١٩٩٨خالل عام 

م ٩٧ولقد كان للهبوط النسيب لقيمة الني الياباين ، خالل النصف الثاين من عام              
 تقييم أصـول    م ، قد جعل   ٩٨ين للدوالر يف سبتمرب     ) ١٥٠(م ، ليصل اىل     ٩٨وعام  

  .ورساميل اجملموعة اليابانية تتدىن بعض الشيء 
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وتعمل احلكومة ووزارة املالية اليابانية بكل الوسائل والطرق ، حملاولـة إنعـاش             
النظام املصريف يف اليابان ، ليستعيد عافيته ودوره القيادي يف العامل ، ويف اليابان الـيت                

  .يات املتحدة االمريكية تعترب ثاين أكرب اقتصاد عاملي ، بعد الوال
بعد هذا االستعراض السريع جملموعة البنوك يف العامل ، ابتداء بالواليات املتحـدة             
االمريكية ، مث اجملموعة االوربية ، فاليابان وشرق آسيا ، وإيضاح حجمهـا ، ميكـن                

  :االدالء مبجموعة املالحظات التالية حوهلا 
 ، عرب شـبكة واسـعة ومتالمحـة مـن           أهنا تنتشر يف رقعة واسعة من العامل      -١

الفروع،ابتداء مبواطنها الرئيسية ، وانتهاء بكل بلـدان العـامل يف القـارات             
  .اخلمس

هذه اجملموعة من البنوك العاملية ، تتميز بضخامة حجم رساميلها اليت تقـاس             -٢
باملليارات من الدوالرات ، ففي اجملموعة االمريكية جند أن رأمسال سييت بنك            

) ٥٢(مليار دوالر ، ورأمسال تشازماهناتن بنـك ، يـصل اىل            ) ٦٠(ىليصل ا 
مليار ) ٥٣(مليار ، ورامسال بنك أمريكا      ) ٤٩(مليار ، ورأمسال تشانس بنك      

  .دوالر 
مليـار  ) ٤٦(ويف البنوك االستثمارية االمريكية ، جند أن رأمسال ترفلرز جـروب        

مليـار  ) ٤٢( وموريف ستانلي  مليار دوالر ،  ) ٤٨(دوالر ، وأمريكا أنترنشنل جروب      
مليار ) ٢٤(مليار ، وشركه ماري لنشي      ) ٤٢(دوالر ، وجمموعة االمريكان أكسربس      

  .١دوالر
وال خيتلف احلال أذا نظرنا اىل اجملموعة االوربية ، حيث جند أن أمجايل أصول بنك               

ية  السويسري ، الذي قام بشراء اجملموعة البنكية السويـسر  (UBS))يو يب أس ( الـ 
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SBC) (بداية هذا العام ، بلغت أصول اجملموعة املوحدة حوايل )مليار دوالر ) ٥٠٠
  .أمريكي

، الذي أعلن عن شراء البنك  ) دويتش بنك (ويأيت بعده يف الترتيب ، البنك االملاين      
مليار دوالر ، تصل أمجايل أصول هذا       ) ١٠(هذا الشهر مببلغ    )بنكر ترست (االمريكي  

وعلى اجلزر الربيطانية يف    . مليار ريال   ) ٤٥٠(م حوايل ١٩٩٨ البنك يف شهر سبتمرب   
أوربا وجزيرة هونج كونج ، نشأ عمالق مصريف أخر هو جمموعـة هـونج كـونج                

 الذي سجل كمصرف بريطاين ، بعد أن قام بشراء  HSBCوشنغهاي أو ما يسمى 
 قبل مخس سنوات ، والبنك الربيطاين للـشرق   MIDLANDكل من بنك مدلند 

  .مليار دوالر ) ٤٣٠(سط ، وتبلغ أمجايل أصول هذه اجملموعة األو
ويف الطرف الشرقي من العامل ، جند اجملموعة اليابانية تتربع على عـرش اليابـان               
وجنوب شرق أسيا ، حيث جند جمموعة العمالقة اليابانية املتكاملة واليت ترتبط أشـد              

 ونشأت يف ظلها ، ومن أمثلتـها        االرتباط باالمرباطوريات الصناعية الضخمة لليابان ،     
سوميتومو بنك،وميتسوبيشي بنك وميتنوي ، وتـدير معظـم االعمـال التجاريـة             

  .واالستثمارية يف اليابان جمتمعة 
ويف الصني يقف البنك الصيين للصناعة والتجارة يف مـصاف هـذه اجملموعـة              

   .١مليار دوالر) ٤٢٥(العمالقة من البنوك ، حيث تبلغ أمجايل أصوله 
  واآلن ما هو املقصود ، بآفاق ومستقبل القطاع املصريف يف ظل العوملة ؟

ما هي قدرة البنوك اليمنية على املنافسة العامليـة واحملليـة ، والتواجـد يف               -١
  االسواق جنباً اىل جنب مع اجملموعة البنكية الدولية ؟

ىل املـستوى   فمفهوم العوملة ، أذا كان اهلدف منه ، هو وصول اجملموعة اليمنية ا            
العاملي واالنتشار ، فإن هذا اهلدف ، رغم الصعوبات اجلمه اليت ستواجهه ، أال انـه                
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هدف مشروع ، وميكن ان تعد االمكانيات للوصول اىل حتقيق عومله البنوك احملليه يف              
  .املستقبل بصوره تتسم باملرحليه والتدرج 

ه يف اليمن ، صورة مـن       قد يكون من املناسب أن ترتب البنوك احملليه الناشئ        -٢
صور التعاون مع اجملموعة العاملية ، حبيث اذا ارادت االنطالق اىل االسواق             
العامليه واالقليميه خارج نطاق اجلمهورية اليمنية ، فيمكنها التعاون والتنسيق          

ويترك للبنوك احملليه اختيار كل منهما نظرية او        . مع اجملموعة البنكيه الدوليه     
وهذا ما جيرى االن ، بدرجة او بـاخرى ومـن    . يف التعاون   شريكة الدويل   

خالل الطبيعة اخلاصة لنشاط كل بنك من البنـوك اليمنيـة ، والظـروف              
  .التارخييه لنشأته ، وذلك اجلزء من العامل الذي يتعامل معه بنشاط 

اما اذا نظرنا بصورة جمرده ملفهوم العومله ، فان هذا اللفظ وباختصار ينصرف             -٣
نفتاح العامل بدون أي قيود او حواجز ، حبيث يصبح العامل سوقا واحدة             اىل ا 

تتنافس فيه مجيع الشركات والبنوك على قدم املساواه ، بصرف النظر عـن             
  .جنسيات هذه الشركات والبنوك والبلدان اليت نشأت فيها وتنتمي اليها

اسية بال حدود وال    وهنا جند ان هذا املفهوم يطلق املنافسة التجارية واملالية والسي         
وهبذا املعىن للعومله جند ان البنوك احمللية ستجد نفسها امام صعوبات كـبرية يف              . قيود  

، بسبب الكفـاءة العاليـة      )) أي يف السوق اليمنية   ((املنافسة والتواجد يف اسواقها ،      
املطلـق  واملوارد املالية اهلائلة اليت تتمتع هبا جمموعة البنوك العامليـة ، وهبـذا املعـىن                

للعوملة،جند ان انطالق البنوك احمللية للتواجد املنافس يف االسواق العاملية يصبح مسألة            
  .مستحيلة 

  .وهذا الوضع تثبته حالة السوق الذي يعجز أن يتواجد فيه أي بنك لدولة نامية
مبا فيها البلدان الكبرية ، مثل مصر واهلند واجملموعة العربية ، والبلدان االمريكية             

ولن ختتلف اليمن عن هذه البلدان ، حبيث يصعب تصور وجود           . التينية واالسيوية   ال
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لندن وطوكيو ونيويورك وصنعاء ، بنفس مستوى البنوك الدولية الـيت           :بنك يعمل يف  
  .تعمل يف تلك االسواق واملراكز املالية

موعـة  ويف اطار التوجه العام للعومله فان على البنوك اليمنية االلتزام والعمل مبج           
  -:من املبادئ واملعايري يف تسري اعماهلا املصرفية والتجارية ومن أمهها

االلتزام باالجراءات وامناط العمل املعيارية السارية يف عامل التجـارة واملـال            -١
منها عمل املراكز املالية وامليزانيـات      . واملؤسسات املصرفية واملالية يف العامل      

ملية املتعارف عليها يف ادارة اعمال املصارف       السنوية ، وفقاً لالجراءات العا    
وفصل اعمال البنوك وعملياهتا وارباحها وخسائرها ، عن االعمال التجارية          
االخرى اليت تديرها ويتملكها نفس اجملموعات واالسر التجارية ، وتوسـيع           
قاعده املسامهة يف البنوك ، حبيث يصل اىل شركات تعمل يف طول وعـرض              

ليمنية ، بصورة مستقلة عن املسامهني الرئيـسيني يف هـذه           السوق احمللية ا  
البنوك ، حبيث تتميز الشخصيات املعنوية للبنوك كشركات منفـصله عـن            

  .مالكها الرئيسيني
الشفافية يف تسيري اعمال البنوك ، ونظمها املالية وبياناهتا واحصائياهتا املاليـة            -٢ 

حـسابات وعمليـات    وفصل حساباهتا وعمليات عن     .وارباحها وخسائرها 
وإتباع آليه حماسبية ومالية مناسـبة      . املالك الرئيسيني ، والشركات التابعة      

لتقييم اسهم هذه البنوك بصفة دورية ، متهيداً لتبادل االسهم باسعار مناسبة            
ومن االمور املتعلقة بالشفافية ، صـدور       . يف السوق احمللية ورمبا االقليمية      

، ونصف سنوية ، واضحة حتدد العوائد املالية        نشرات وموازنات ربع سنوية     
  .للبنوك وبالتايل القيم احلقيقية السهمها 

ويف هذه املرحله من مراحل تطور العمـل      .التكامل االفقي يف تقدمي اخلدمات      -٣
املصريف ، رمبا يكون من االفضل ان تتخصص البنوك ، حبيث تعمل جمموعة             

للجمهور ، بصوره فـتح حـسابات   على تقدمي اخلدمات املصرفية التقليدية   



  

  
  

  النظام املصريف  ١٣٥

باالضـافة اىل متويـل     . االدخار والودائع واحلسابات اجلارية والـشيكات       
التجاره اخلارجية وفتح االعتمادات وغريها من االعمال التجارية املعروفـه          
وتتخصص جمموعة اخرى ، يف متويل القروض الطويله االجـل واملتوسـطة            

تفرد البنوك االسالمية اهتماما خاصـا      وميكن ان   . االجل والتمويل العقاري    
لتمويل املشاريع االنتاجية الصناعية ، ومشاريع اخلدمات باالضافة اىل متويل          

  .التجاره
ان البنوك االستثماريه واملؤسسات املالية املرتبطة كليـة باعمـال البورصـه            -٤

والتبادل ، ببيع وشراء االوراق املالية من اسهم وسندات خاصة بالشركات           
وذلـك  ... ملؤسسات املالية ، وكذلك السندات احلكومية مل تقم اىل اآلن    وا

ورمبا يكون قيام   . لعدم تبلور سوق وفكره لالوراق املالية يف اليمن اىل اآلن           
. سوق لالوراق املالية مبثابة البداية الضرورية لقيام البنـوك االسـتثمارية            

العومله اليت يشهدها العامل    وتكامل البنوك االستثمارية والتجارية احد مظاهر       
  .اليوم

ان صناديق التقاعد والضمان االجتماعي ، تشكل موردا مالياً هاما يـساعد            -٥
على منو البنوك االستثمارية وتوسيعها ، ونرى ضرورة معاجلة هـذا احملـور             
حبيث جتد موارد التقاعد طريقها اىل االستثمار املنتج والكفـوء يف الـسوق             

  .احملليه
كات التأمني احدى املصادر املالية ، وميكن ان تتكامل يف مرحلـه            تشكل شر -٦

وينطبق نفس القول علـى     . الحقه مع البنوك وبالذات البنوك االستثمارية       
  .مكاتب الصرافة اذا كان هلا أن تتطور وتطور أعماهلا 

ان عمل البنوك اليمنية وفقاً للقواعد العاملية ، وتنسيق أعماهلا مع اجملموعـة             -٧
املية الكربى ، واالطالل على السوق املالية العاملية والتعامل معها ، يفـتح          الع

وهـذا  . نافذه لالقتصاد اليمين يطل من خالهلا ويتعامل مع االسواق العاملية           



  

  
  

  النظام املصريف  ١٣٦

االنفتاح ال شك ، سيساعد عملية التطور االقتصادي لليمن ، واحلفاظ على            
  .كات اخلاصة او املواطنني ثروهتا ورأمساهلا ، سواء اململوك للدوله او الشر

ففي املراحل التارخيية اليت توفر مدخرات مالية ورأمسال يف الداخل ، اليـستوعبه             
االقتصاد احمللي بفعل التركيب اهليكلي احملدود والبدائي هلذا االقتصاد ، ميكن استثمار            

د والعكس ميكن ان حيدث عندما حيتـاج اإلقتـصا        . الفوائض بفوائد جمزية يف اخلارج      
اليمين إىل استثمارات تفوق قدرة املدخرات احمللية ، ميكن اللجوء إىل االقتراض مـن              

ومتثل البنوك اآلليـة    . السوق املالية العاملية ، واقناع  االستثمارات يف الدخول لليمن           
اليت حتقق التوازن السالف الذكر ، باالضافة اىل جمموعة اخـرى مـن االجـراءات               

  .ذا الدور االقتصادية اليت حتقق ه



  

  
  

  النظام املصريف  ١٣٧

א א א א

  :تقديــم
شهدت الفترة املمتدة من األربعينات واخلمسينات من هذا القرن ، اهتمام دويل            
قوي بقضييت النمو والتنمية ، فقد استشعرت حكومات الدول حديثـة االسـتقالل             

للـذين عانـت منـهما      مسئوليتها جتاه ضرورة تعويض شعوهبا عن الفقر واحلرمان ا        
طويالً،ويف نفس الوقت شاركت الدول املتقدمة التزامها مبـساعدة الـدول الناميـة             

وقد تعزز هـذا    . لتحقيق النمو من خالل املنح والقروض امليسرة واملساعدات الفنية          
االجتاه بإعالن األمم املتحده عقد الستينات بأنه عقد التنمية تاله اعالن اخر بان عقـد    

ات عقد النمو ، وعداله التوزيع وقد رفدت منظمات األمم املتحدة املتخصصة            السبعيني
جهود احلكومات الوطنية عن طريـق      ،  والبنك الدويل   ) FAO( و   )UNIDO(كمنظمة  

تصميم وتوجيه وتنفيذ الـسياسات االمنائيـه ، ومجيـع احلكومـات واملؤسـسات              
يعترب وسيله فعالة لتحفيـز     ،  الدولية،كانت على قناعه بان تاسيس بنوك وطنية للتنمية         

التنمية القطاعيه يف الدول الناميه ، ونتاجاً لذلك انتشرت البنوك الوطنيـة االمنائيـة              
  .بسرعه كبرية ويف مجيع اقاليم دول العامل النامي 

  :أهداف بنوك التنمية الوطنية 
ـ      ل يف هتدف بنوك التنمية الوطنية اساساً ، اىل حتقيق اهداف امنائية وتنمويـة تتمث

وعلى الرغم مـن    . زيادة معدالت التنمية اقتصادياً ، والتنمية االقليميه وحماربة الفقر          
تفاوت االمهيه النسبية  لتلك االهداف من بلد الخر ، ومن وقـت االخـر لـنفس                 
البلد،اال ان هناك قامساً مشتركاً يربطها مجيعاً ، وهو ان املهمه املناطه بتلك البنوك هي               

  -:ضه تتمحور غاياهتا فيما يلي مهمه امنائيه حم
  .املسامهه يف رفع معدالت النمو االقتصادي وحتقيق التنمية املستدامه  - ١



  

  
  

  النظام املصريف  ١٣٨

 تشجيع االستثمار اخلاص على تبين املشروعات االستثمارية ، مبا يزيد من            - ٢
  .معدل منو االستثمار ، والناتج احمللي االمجايل والدخل القومي 

قتصاد القومي ، لتلبيه االحتياجات احملليـة        توسيع الطاقة االنتاجيه يف اال     - ٣
  .وتنمية الصادرات 

 خلق فـرص عمـل مـن خـالل تنفيـذ املزيـد مـن املـشروعات                  - ٤
  .االستثمارية،وبالتايل رفع معدالت التوظيف والتشغيل يف االقتصاد القومي

تعبئه املوارد املاليه من خمتلف املصادر احملليه ، كاملدخرات الفرديه وصناديق         - ٥
  .نات وبيع االسهم والسندات وشهادات االستثمار التامي

 جذب االستثمار االجنيب املباشر  اىل االقتصاد الوطين ، من خالل ترويج              - ٦
  .اصدار وتبادل االسهم والسندات 

املساعدة يف تطوير اسواق املال ، من خالل تشجيع وترويج اصدار وتبادل             - ٧
  .االسهم والسندات 

  . كي احمللي واندماجة يف االسواق املاليه الدوليهالعمل على تطوير النظام البن - ٨
 تنميه مهارات املنظمني وقدراهتم على ادارة وتطوير وتنفيذ املـشروعات           - ٩

  .االستثماريه 
 حتسني مهارات وقدرات طاقة العمل على استيعاب التقنيـات اجلديـدة            -١٠

  .ة وتلبيه متطلبات االستثمارات اجلديده من قوة العمل املاهرة وشبه املاهر
  :االهداف القطاعيه واالقليمية 

تنبثق من االهداف والغايات الرئيسية لبنوك التنمية الوطنية ، مجله من االهـداف             
  :القطاعيه  واالقليميه ميكن تلخيصها يف االيت 

  
  



  

  
  

  النظام املصريف  ١٣٩

  :القطاع الصناعي -١
يتركز اهلدف الرئيسي لبنوك التنميةالوطنية يف القطـاع الـصناعي يف تـشجيع             

املشروعات الصناعيه ، واملساعدة على توسيع وتطوير القائم فيهـا          االستثمار يف   
  .اضافه اىل االهتمام باملشروعات الصناعيه الصغرية والصناعات احلرفيه 

  -:القطاع الزراعي -٢
تتنوع اهداف بنوك التنمية الوطنية يف القطاع الزراعي ، لتشمل حتفيز وتـشجيع             

اعه احلبوب واخلضار والفواكـه الشـباع        املزارعني لزيادة انتاج احملاصيل ، وزر     
االحتياجات االساسية للسكان من املواد الغذائية ، وذلك مـن خـالل امـداد              
املزارعني بالبذور احملسنه واملخصبات واملبيدات احلـشرية ، وتقنيـات االنتـاج            
احلديثه ، والتمويل امليسر ، ومتتد اهداف تلك البنوك يف القطاع الزراعي،لتشمل            

التسهيالت التمويليه والتقنيـة للـصيادين ، ومـريب الثـروة احليوانيـة             تقدمي  
والدواجن،واىل جانب ذلك يتم تقدمي التسهيالت االئتمانية والربامج التمويليـه          

  .اخلاصه لألسر  املنتجه ، وتنمية املرأة الريفيه وصغار املزارعني 
  -:قطاع االسكان والتنمية احلضرية -٣

مية الوطنية يف قطاع االسكان والتنميـة احلـضرية ، يف           تتركز اهداف بنوك التن   
تقدمي التمويل امليسر لذوي الدخل احملدود ، لتمكينـهم  مـن بنـاء املـساكن                
والعقارات ، والقيام ببناء اجملمعات السكنية والتعاونيات السكانية ، من خـالل            

  .تقدمي التمويل امليسر واملساعدات الفنية الالزمة 
 ، ان الغايات النهائيه لبنوك التمويـل الوطنيـه يف كافـه             ومن كل ذلك يتضح   

القطاعات ، امنائيه حبته ، أما االرباح والفوائض املالية ، رغم اهنا مرغوبه وهامـه ، اال                 
كما الجيب اعتمادها  كأساس لتقييم اداء بنوك التنمية         .اهنا مل تكن هلا االولويه املطلقه       

القطاعي واالمنائي لتلك البنوك ، خالل العقـود        بل ان الوقوف على االثر      . الوطنية  
  .املاضيه ، سيساعد على احلكم على ادائها من منظور التنمية االقتصادية واالجتماعيه 



  

  
  

  النظام املصريف  ١٤٠

  :دور بنوك التنمية الوطنية  يف تنمية االقتصادات الوطنية 
عملت بنوك التنمية الوطنية على حتقيق اهدافها ، من خالل اإلقـراض القـصري              

ط والطويل االجل ، واملسامهه يف رؤوس اموال املشروعات ، وتقدمي الكفاءات            واملتوس
وتشري الدالئل اىل ان نشاط بنـوك التنميـة         ..والضمانات للمشروعات االستثمارية    

الوطنية على املستوى الوطين او االقليمي كان مدهشاً بالنسبه لالهـداف االمنائيـه             
البنوك تسهيل تنفيذ الكـثريمن املـشروعات       امكن لتلك   :احملققه،ففي اجملال الصناعي  

االستثمارية الصناعية اخلاصة ، من خالل اتاحه القروض امليسره هلا او املـشاركه يف              
رؤوس امواهلا ، أو تقدمي الضمانات الالزمة حلصوهلا علـى التمويـل مـن مـصادر                

اله من  اخرى،اضافه اىل تقدمي املساعدات الفنية هلا ، فكل ريال اقرض حفز عشرة امث            
االستثمارات الصناعيه الكليه ، وقد سامهت االستثمارات الصناعية يف خلق اعـداد            
كبريه من فرص العمل ، فضالً عن تسارع منو نسبه املشتغلني يف القطـاع الـصناعي                
نفسة ، ونتيجه لذلك منت طاقه االنتاج احملليه وبالتايل اتيحت الكثري مـن املنتجـات               

الل حمل الوارات وزيادة الصادرات ، ومالياً ادى منو القطاع          لالستهالك احمللي ، واالح   
الصناعي اىل توسيع الوعاء الضرييب املغذي للخزينه العامة ، مـن خـالل ضـرائب               
الدخل،وضريبه االنتاج وضريبه االستهالك ، وضريبه االرباح الصناعيه ، وعائـدات           

  والسلع الوسيطه ، ويعزى       الرسوم اجلمركيه على الوارادات الصناعيه من املواد اخلام       
اىل التنمية الصناعيه زيادة الطلب على االيدي العامله املاهره ، وشبه املاهره ، مما حفز               

وجنباً اىل جنب ادت التنميـة      ... على تنميه املوارد البشريه والتدريب املهين والفين        
  .رة املشروعات الصناعية اىل تنمية فئة املنظمني الذين يضطلعون بدور االستثمار وادا

ويف الزراعه ، كانت النتائج مماثله لتلك احملققه يف القطاع الصناعي عـرب بنـوك               
التنمية الزراعيه ، فالتمويل الذي اتيح للمزارعني والصيادين ومريب الثروة احليوانيـه            

  :ومصنعي املنتجات الزراعيه ، امثر النتائج التالية 



  

  
  

  النظام املصريف  ١٤١

 استصالح االراضي ، وخـدمات      زيادة املساحات املزروعه من خالل قروض      - ١
  .االرشاد الزراعي ، واملساعدات الفنية املقدمه من بنوك التنمية الزراعيه 

  . زيادة املنتجات الزراعيه كما وحتسن جودهتا نوعاً  - ٢
 زيادة انتاجيه االرض نتيجه الستخدام البذور احملسنه ، واملبيدات احلـشريه            - ٣

يثه  ، واالآلت واملعدات الزراعيه      واالمسده واملخصبات  ، ووسائل الري احلد      
  .اليت اتاحتها بنوك التنمية الزراعيه للمزارعني 

 زيادة حجم االصطياد الـسمكي املتـاح لالسـتهالك احمللـي والتـصدير              - ٤
اخلارجي،كنتاج للتمويل امليسر ، وتوافر االآلت ومعدات الصيد اليت قدمتها          

  .للصيادينبنوك التنمية الزراعيه 
 حجم الثروة احليوانيه ، وحتسن نوعيتها بفعل خدمات التمويل        زيادة كبريه يف   - ٥

  .امليسر ، واملساعدات الفنيه واالرشاديه اليت وفرهتا بنوك التنميةالزراعيه 
. . .  

ويف االسكان والتخطيط احلضري ، سامهت بنوك ائتمان االسكان ، يف االعمـار             
كثـر املـستفيدين مـن      السكين والتنمية احلضريه ، وكان ذوي الدخل احملـدود أ         

التسهيالت االئتمانيه اليت اتاحتها بنوك التسليف لالسكان ، اىل جانب متويـل بنـاء              
  .اجملمعات والتعاونيات السكنيه خلدمه قطاعات كبريه من السكان 

وبشكل عام ، فإن االثر االمنائي الكلي لبنوك التنمية يف خمتلف البلـدان ميكـن               
  -:حتديده كما يلي 

 التنمية ، خالل العقود املاضيه ، بفعاليه يف منو االسـتثمارات يف             سامهت بنوك  - ١
  .الدول الناميه 

 وبنمو االستثمارات أمكن للدول الناميه زيادة منو النـاتج احمللـي االمجـايل             - ٢
  .والدخل القومي 



  

  
  

  النظام املصريف  ١٤٢

 سامهت بنوك التنمية يف زيادة معدل النمو االقتصادي يف كثري مـن الـدول               - ٣
دى اىل زيادة معدل التوظف وحتسن متوسط دخـل         الناميه ، والذي بدورة ا    

  .الفرد
سهلت بنوك التنمية برامج التعديالت اهليكليه القتصادات الكثري من الـدول            - ٤

  .النامية 
 واخرياً ، فقد ساعدت بنوك التنمية من خالل التمويل واملساعدات الفنيـة             - ٥

 يف  اليت اتيحت للمشروعات االستثماريه ، على توسـيع الطاقـه االنتاجيـه           
  .اقتصاداهتا ، وبالتايل تأسيس قاعدة جيده للنمو والتنمية 

  :املعوقات والقيود اليت تواجه بنوك التنمية الوطنية 
على الرغم من االداء املدهش لبنوك التنميـة الوطنيـة يف حتقيقهـا الهـدافها               

اً ومـؤخر . االمنائيه،فقد اعترضتها مجله من املعوقات والقيود خالل السنوات املاضية          
وفيما يلي استعراضاً موجزاً    . برزت بعض الصعوبات احملليه وتغريات االقتصاد العاملي        

  :الهم تلك العوائق والقيود اليت حتد من فعاليه بنوك التنمية الوطنية 
تناقص حاد ومستمر للموارد املتاحه لبنوك التنمية الوطنية ، ادى اىل تراجـع             -١

 ذلك ناجتاً عن امليل املتزايد لتقليص تدخل        كبري يف انشطتها املاليه ، وقد كان      
الدول يف النشاط االقتصادي ، والغاء كل مظاهر الدعم املباشر وغري املباشر            

  .مبا يف ذلك االئتمان امليسر 
وبتبين الدولة لـسياسات اقتـصاد الـسوق احلـر ، وحتريرهـا للنـشاط               -٢

التمويـل   االقتصادي،فإن احتماالت منافسه البنوك التجاريـه ومؤسـسات         
اخلاصه لبنوك التنمية الوطنية يف تزايد مستمر ، مما يؤدي اىل تراجع نـشاطها              

  .واخنفاض مساحه عملها 



  

  
  

  النظام املصريف  ١٤٣

 تعاين بنوك التنمية الوطنية من  تزايد حجم ومعدل الديون املتعثره ، واحلجـم               -٣
املرتفع للمخصصات اليت يتعني عليها جتنيبها ملواجهة اية خسائر حمتمله ، ممـا             

  . يف اختالالت خطرية يف حوافظها وميزانياهتا العموميه  يتسبب
وكنتيجه للحافظه الرديئه وتشوه امليزانيه العموميه ، فقد تعذر علـى بنـوك             -٤

  .التنمية الوطنية تعبئة موارد ماليه جديده حملياً او خارجياً 
عات يف بعض البلدان الناميه يتسم جهاز القضاء بعدم الكفاءة والفساد، فاملناز          -٥

اإلقراضيه بني الدائنني  واملدينني ، تاخذ سنوات طويلة يف التقاضي ، ويف كثري              
من احلاالت ، تكون االحكام متحيزة للمدينني ، نتيجة لضعف ذمـم بعـض              

  .القضاة واملزايدات االجتهاديه من  البعض االخر 
 وتتفاقم مشكله فساد القضاء بعدم فعالية اجهزة الـضبط ، ممـا يتـسبب يف             -٦ 

  .خسائر مالية فادحة لبنوك التنمية الوطنية ، ويزيد من خماطر اإلقراض 
وأخذاً يف االعتبار الصعوبات واملخاطر املذكورة سابقاً ، فإنه يـصعب علـى             -٧ 

  .بنوك التنمية الوطنية ان تلعب أي دور يذكر يف تنمية اسواق رأس املال احمللية
ية الوطنية جتعلها على درجة عالية من       ولعل االوضاع  املالية ملعظم بنوك التنم      -٨ 

  .املخاطرة ، بالنسبة ملؤسسات التمويل االقليمية والدولية  لتقدمي التمويل هلا 
النظام االقتصادي الدويل اجلديد والتحديات اليت تواجهها بنـوك التنميـة           

  :الوطنية 
هنيار االحتاد  بنهايه عقد الثمانينات انتهت الكتلة االشتراكيه يف اوربا الشرقيه ، با          

السوفييت ، لينفرد بذلك النظام الرأمسايل يف اهليمنه على االقتصاد الدويل ، وصـياغة              
وتتنوع املالمح  ...العالقات االقتصادية الدولية على أسس وآليات اقتصاد السوق احلر        

الرئيسية للنظام الدويل اجلديد ، باجتاه حترير النـشاط االقتـصادي ، واخلصخـصة              
القتصادية العامة والعومله ، وفيما يلي استعراضاً لالطار العـام لـربامج            للمشروعات ا 
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االصالح اهليكلي الذي يتبناه صندوق النقد والبنك الدوليان ، ونفذته الكـثري مـن              
  :الدول النامية مبا فيها عدداً من الدول االسالمية 

اقتـصاد  تشجيع الدول النامية ودول املعسكر الشرقي ، سابقاً ، على إحالل       -١
  .السوق احلر حمل اقتصاد التخطيط املركزي او املوجه 

االعتماد على آليـات الـسوق احلـر يف ختـصيص املـوارد االقتـصادية               -٢ 
  .لالستخدامات،وفق مؤشرات الرحبية اخلاصة 

ازالة التشوهات واالختالالت السعرية ، من خالل الغاء الدعم املباشر والغري        -٣ 
عار السائدة يف السوق ، واليت تعكـس القـيم          مباشر ، والعمل وفق االس    

  .احلقيقيه للسلع واخلدمات وعناصر االنتاج 
حترير اسعار السلع واخلدمات ، وترك مهمة حتديد االسعار آلليات الـسوق            -٤ 

  .احلر،دون أي تدخل مباشر من الدولة يف ذلك 
الداريـة ،   حترير التجارة اخلارجية والغاء رخص االسترياد ، وإزالة القيود ا         -٥ 

  .واعادة هيكله التعريفه اجلمركية 
الغاء اسعار الصرف الثابته وتعددها ، واعتماد سعر الصرف احملدد عن طريق            -٦ 

  .آلية السوق احلره 
حترير اسعار الفائدة يف سوق النقد ، وترك قوى السوق حتدد سعر الفائـدة              -٧ 

  .التوازين
اخلاص ليلعب دوراً قيادياً يف     ختصيص املشروعات العامة ، وتشجيع القطاع       -٨ 

توجيه النشاط االقتصادي واملبادرات االستثمارية ، وتقليص تدخل الدولة يف          
  .النشاط االقتصادي 

  .ختفيض عجز املوازنة العامة تدرجيياً باجتاه الغاء العجز كلية -٩ 
معاجلة مشاكل الديون اخلارجية من خالل نادي باريس واعمـال اتفاقيـة            -١٠

  .نابويل 
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إعادة هيكلية اقتصادات الدول النامية متهيداً لدجمها يف االقتصاد الـدويل           -١١
  .وظاهرة العوملة 

  -:الدور املستقبلي لبنوك التنمية الوطنية 
الشك أن مناخ عمل بنوك التنمية الوطنية قد تغـري كـثرياً ، يف هنايـة العقـد                  

 تستمر يف القرن الواحـد      العشرين،مما يفرض اعادة هيكله شاملة هلا ، إن كان هلا أن          
من احملتم على تلك البنوك ان تغري من دورها وتعدول فيه ، لكي تتمكن              . والعشرين  

  .من املنافسة يف ظل التحرر واخلصخصه والعوملة 
  :مربرات استمرار نشاط بنوك التنمية الوطنية 

خل نظراً حلقيقة ان معظم الدول النامية التزال ضمن االقتصادات منخفضة الد          -١
مع وجود قليل منها يف فئة متوسطة الدخل ، فإن النمو والتنمية يبقـى أمـراً                

وهلذا تستمر احلاجة اىل دور بنوك التنميـة الوطنيـة يف           ..حيوياً لتلك الدول    
  .املسامهة بتوفري وتقدمي التمويل االمنائي الالزم لرفع معدل النمو االقتصادي 

 البنـوك التجاريـة لبنـوك التنميـة     على الرغم من تنامي املنافسة من قبـل   -٢ 
الوطنية،فقد احتفظت بنوك التنمية مبيزة نسبية ، ممثلة يف يسر وسهولة التمويل            
املمنوح للمشروعات االستثمارية واخلدمات واملـساعدات الفنيـة املكملـة          

  .املرافقة هلا 
مع ختفيض وتقليص دور الدول يف النشاط االقتـصادي اسـتثماراً وانتاجـاً             -٣ 

زيعاً ، ومنح القطاع اخلاص دوراً اكرب يف النشاط االقتـصادي ، تتزايـد              وتو
احلاجة اىل الدور الذي تلعبه بنوك التنمية يف حتفيـز وتنميـة االسـتثمارات              
اخلاصة،من خالل تقدمي التمويل التكميلي هلا ، واملـساعدات الفنيـة الـيت             

  .حتتاجها
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و تــسهيل بــرامج ودوراً اخــر ميكــن لبنــوك التنميــة ان تلعبــه ، هــ-٤ 
اخلصخصة،واملساعدة يف احلفاظ على املشروعات املخصخصة ، ومتكينها من         
احالل وجتديد آالت ومعدات انتاجها ، وتطوير وتوسيع طاقاهتا االنتاجيه،من          

  .خالل تقدمي القروض واملساعدة الفنية اليت حتتاج اليها 
وتنفيـذ بـرامج امنائيـة      تعترب بنوك التنمية الوطنية اداة طيبة وفاعله لتـبين          -٥ 

خاصة،كربنامج تنمية االسر املنتجة ، وبرامج تنميـة وتطـوير املـشروعات            
  .الصغرية والصناعات احلرفية ، وبرامج اخلدمات التعاونية 

  :الدور املستقبلي لبنوك التنمية الوطنية 
اذا كان لبنوك التنمية الوطنية أن تستمر يف نشاطها ودورها يف املستقبل ، فـإن               

ديد طبيعة ذلك الدور ، يكون ضرورياً ليتناسب مع التحوالت االقتصادية الكليـة             حت
  -:على النحو االيت 

الدور التمويلي الذي ادته بنوك التنمية الوطنية ، مل يعد باالمكان حـصرة يف              -١
اإلقراض االمنائي ، وامنا يتعني توسيعه ليشمل االنشطة البنكية التجارية ، ممـا             

  .شاط التمويلي لتلك البنوك يعين تنويع الن
يتعني على البنوك التنموية ان تكون قادرة على االستمرار ، وتتمتع باحليويـة             -٢

  .والفعالية كي تتمكن من اداء دور فاعل يف املستقبل 
  .يتوقف جناح بنوك التنمية الوطنية على مقدرهتا يف تعبئة مواردها املالية الذاتية -٣
 الوطنية ، ان تكون منافسة ، حىت تتمكن من املشاركة            يتحتم على بنوك التنمية   -٤

  .يف أعمال سوق النقود و رأس املال ، وجذب املزيد من املتعاملني معها 
اصبح من الضروري على البنوك التنموية ان تعمـل باآلليـات التجاريـة يف              -٥ 

طة معامالهتا وانشطتها التمويليه ، دومنا تفريط يف اهدافها االمنائيـة واألنـش           
  .اخلاصة ذات األولوية 
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رمبا يكون من املفيد لبنوك التنمية الوطنية ان تضيف اىل آليات عملها ، صيغ              -٦ 
متويليه تساعد على التأجري للمعدات او البيع اآلجل ، اىل جانب اإلقـراض             
التقليدي ، مما يفتح أمامها آفاقاً جديدة للتعامل والتعاون مع مؤسسات متويلية            

  .ك اإلسالمية ، وغريها من املؤسسات املالية اإلقليمية والدوليةاخرى ، كالبنو
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א א

      يف بداية السبعينات وبعد إنتهاء احلرب األهلية يف مشال اليمن أنذاك ، حـدثت              
تغريات هامة على املستوى السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي ، متثلـت يف حتقيـق             

قرار ، وعودة العالقات مع اململكة العربية السعودية ، وإنتهاج سياسة           السالم واإلست 
اإلنفتاح اإلقتصادي على العامل اخلارجي ،وترتب على ذلك تدفق عدد كبري من أبنـاء              
اليمن للعمل يف الدول النفطية اجملاورة ، ودخول بعـض رؤوس األمـوال األجنبيـة               

 يف إنتعاش اإلقتصاد الوطين إنعكـس      لإلستثمار يف البالد ،كل تلك التطورات سامهت      
فيما حققه اإلقتصاد من معدالت منو ملحوظة خالل فتـرة الـسبعينبات ، وحتـول               
اإلقتصاد من بدائي متخلف ، إىل إقتصاد ينمو خبطوات حثيثة ، إلرساء قواعد البنيـة               

  .التحتية وحتقيق املزيد من التقدم
  :تطور سياسة سعر الصرف

ومتشياً مع توصـيات    . م  ١٩٧٠النقد الدويل يف مايو     إنظمت اليمن إىل صندوق     
م ، إلغاء نظام أسعار الصرف املتعددة الذي كان         ١٩٧٠الصندوق ، فقد مت يف سبتمرب       

مطبقاً يف املرحلة السابقة ،كما وافق الصندوق على السماح للحكومة بتطبيق نظـام             
ل إىل نظـام أسـعار      أسعار الصرف املتغرية ، لفترة مؤقته ، كخطوة متهيدية لإلنتقـا          

الصرف الثابتة ، ولعل اهلدف من تطبيق نظام أسعار الصرف املتغرية ، هو الوصـول               
التدرجيي لسعر الصرف الواقعي ، الذي يعكـس تطـورات املـدفوعات اخلارجيـة              
للدولة،ويتمشى مع السعر السائد يف السوق الذي يتالقى عنده الطلب مع العـرض             

ن هذا اليعين أن يترك سعر الصرف يف هذه احلالة دون           إال أ . على العمالت األجنبية    
أي تدخل من قبل السلطات النقدية ، وإمنا حتتفظ تلك السلطات حبقها يف التدخل يف               
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السوق مشترية أو بائعة ، كلما وجدت أنه من الصاحل العام احملافظة على سعر الصرف               
  .الواقعي الذي حيقق أكرب عائد للدولة

د أن موافقة الصندوق على إتباع هذا النظام ، ترجـع إىل            ويالحظ يف هذا الصد   
ظروف التضخم اليت كانت تعاين منها البالد ، واليت ترجع بصفة رئيـسية إىل عـدم                
اإلستقرار السياسي واألمين ، نتيجة احلرب األهلية اليت دامت مـا يقـارب الثمـان               

د هيكل أسعار صرف    سنوات ، وما ترتب عليها من نفقات ودمار ، مما ساعد على إجيا            
متعددة التتمشى مع القيمة احلقيقية للريال اليمين ومن هنا فإن موافقة صندوق النقد             
الدويل كانت موافقة مرحلية ، لإلنتقال من نظام أسعار الصرف املتعددة ، إىل نظـام               
سعر صرف موحد ، قابل للتغري ، إىل أن تثبت السلطة النقدية إمكانية إستمرار الدفاع               

ذا السعر واحملافظة عليه ، حبيث ميكن معه اإلنتقال إىل املرحلة األخيـرة ، وهي              عن ه 
  .نظام أسعار الصرف الثابت

ويف ظل نظام أسعار الصرف املتغرية ، إجتهت أسعار صرف الريال اليمين صعوداً             
م قرضاً مببلـغ مخـسة      ١٩٧١وهبوطاً داخل السوق ،كما مُنحت احلكومة يف فرباير         

 من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ، هبدف إستخدام جزء للتـدخل يف             ماليني دوالر 
السوق عند احلاجة ، وذلك للحد من أية تذبذبات غري طبيعية ميكـن أن تـؤدي إىل                 

  .إختالل نظام الصرف داخل السوق
م ، وإعطائه حق حتديـد      ١٩٧١وبالرغم من إنشاء البنك املركزي اليمين يف عام         

بعد أخذ موافقة اجمللس اجلمهوري ، إال أن هذا السعر مل يتحدد            سعر التعادل للريال ،     
،وظل سعر صرف الريال مقابل العمالت األجنبية خالل هذه الفترة خاضعاً للعالقـة             
بني قوى العرض والطلب يف السوق بصورة شبه مستقرة ، حيث كان متوسط سـعر               

ـ   ١٩٧١صرف الدوالر األمريكي خالل الربع األخري من عـام           دود مخـسة   م يف ح
  .رياالت
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م ، قرر البنك املركـزي مـسايرة الريـال للـدوالر            ١٩٧١ ديسمرب   ١٨ويف  
األمريكي ، يف نسبة اإلخنفاض اليت أعلنتها الواليات املتحـدة األمريكيـة وقـدرها              

تقريباً ، حيث أستمر البنك املركزي يف إعالن سعر صرف الريـال مقابـل              % ٨,٥
مع إحتساب أسعار الصرف املشتقة للعمـالت       الدوالر ، على أساس مخسة رياالت ،        

األجنبية يف سوق لندن ،وقد أستند البنك املركزي يف قراره هذا ، على عدة مؤشرات               
العجز القائم يف امليزان التجاري ، وإرتفاع حجم النقود نتيجة العجز           : إقتصادية أمهها   

لدوالر حمليـاً ، مـن      يف امليزانية العامة للدولة ، وما قد يؤدي إليه قرار خفض سعر ا            
إزدياد الطلب على العمالت األجنبية ، نظراً إلرتفاع امليل احلدي لإلستهالك ، األمر             
الذي ال يتطلب تعديل سعر الصرف مرة أخرى ، حبيث يعود سعر الدوالر إىل سبابق               

  .عهده وهو مخسة رياالت
 السنة ،غري   وقد إستطاع البنك املركزي احملافظة على هذا السعر لفترة تزيد على          

م ، بتخفيض سعر الدوالر األمريكي      ١٩٧٣ فرباير   ٢٥أن قيام احلكومة األمريكية يف      
، قد ترتب عليه إرتفاع سعر صرف الريال اليمين حبوايل          % ١٠مقاب الذهب بنسبة    

سنتني مقابل الدوالر األمريكي ،ومبوجب هذه التطورات إرتفع سعر صرف الريـال            
يكي ، حبيث أصبح كل دوالر أمريكي يعادل أربعة رياالت          اليمين مقابل الدوالر األمر   

  .ونصف
وقد فضل البنك املركزي اليمين عدم إجـراء أيـة ختفيـضات علـى سـعر                

  .الصرف،وإبقاء العالقة اجلديدة كأساس لربط سعر الريال اليمين بالدوالر األمريكي
ة بإعالن  م ، قرر البنك املركزي السماح للبنوك التجاري       ١٩٧٢وإبتداء من مايو    

أعلى أو أدىن من األسعار % ١أسعار شراء وبيع العمالت األجنبية بتذبذب ال يتجاوز         
  .املناظرة هلا اليت يعلنها البنك املركزي اليمين

ومن اجلدير بالذكر ، أن البنك املركزي قد أسـتخدم سـعراً داخليـاً لتقيـيم                
اه صندوق النقد الـدويل     وجت.. دوالر  /  ريال   ٤,٥موجوداته وإلتزاماته األجنبية هو     



  

  
  

  النظام املصريف  ١٥١

دوالر ، وهذه النـسبة هـي       /  ريا ل  ٤,٥٦٢٥حدد نسبة معربة عن هذا السعر هي        
عبارة عن متوسط سعري الشراء والبيع للتحاويل الربقية اليت تنفذ بالدوالر ، حيـث              

  :كان هذان السعران يف ذلك الوقت على النحو التايل 
  .دوالر/  ريال ٤,٥٥٠  :شـراء 
  .دوالر/  ريال ٤,٥٧٥  : بيـع   

مع العلم أنه كان هناك فرقاً بسيطاً ينشأ عن تكلفة العمليات التجارية بالنـسبة              
  .لعمليات البنكنوت والشيكات السياحية

) ٤,٥(كما أن إحنراف اهلامش يف سعري الشراء والبيع عن السعر الرمسـي                  
 كافـة عمليـات     ، بينما كان البنك املركزي يباشر     % ٢,٢دوالر ، التتجاوز    /ريال

أما بالنسبة لسعر الصرف املستخدم آلغراض      ..دوالر  /  ريال   ٤,٥٧٥احلكومة بسعر   
دوالر أمريكي ،وقد أسـتمر احلـال علـى         /  ريال   ٥,٥التقييم اجلمركي فقد كان     
  .دوالر أمريكي/  رياالت ٥م إىل ١٩٨١ذلك،حىت مت تغيريه يف يناير 

زية ، فعلى الرغم من وجود عدد كبري        أما بالنسبة ألسعار الصرف يف السوق املوا      
من الصيارفة ، ووكالء املغتربني ، الذين كانوا يعملون يف السوق ، إىل جانب البنوك               
التجارية ، فقد ظل سعر صرف الريال حمصوراً إىل درجة كبرية يف إطار أسعار الصرف               

الـصيارفة  الرمسية ،على الرغم من عدم وجود رقابة فعلية للبنك املركزي على أنشطة             
ووكالء املغتربني ، اللهم إال فيما يتعلق بإصدار تراخيص مزاولة املهنة ، أو جتديد تلك               

  .التراخيص ، عند إنتهاء فترة صالحيتها
م ظهر العجز يف ميزان املدفوعات ، وتقلصت إحتياطيات         ١٩٧٩وإبتداًء من عام    

الياً نتيجـة اإلنفـاق     البنك املركزي ، يف الوقت الذي ظل فيه الطلب احمللي الكلي ع           
احلكومي املتزايد ،مما أبقى على الطلب كبرياً على العمالت األجنبيـة ، الـيت قـل                

  .توفرها،األمر الذي زاد من الضغوط على سعر صرف الريال



  

  
  

  النظام املصريف  ١٥٢

ويف ظل تلك األوضـاع أعـدت احلكومـة برناجمـاً للتثبيـت اإلقتـصادي                
 ، ومبـساعدة عـدة      ، باإلتفاق مع صندوق النقد الـدويل      ) م١٩٨٦-٨٣(للفترة،

منظمات دولية وماحنني آخرين ، كان على رأسهم البنك الدويل لإلنشاء والتعمري،وقد            
  :*ركز برنامج التثبيت اإلقتصادي على ما يلي 

إستندت إىل إجراءات كمية ونوعيـة ، هـدفت         :إنتهاج سياسات جتارية ونقدية    -
، وإعادة تنظيمه،لتخفيف   تقليص اإلئتمان التجاري ، وترشيد اإلسترياد       :أساساً إىل 

  .الطلب احمللي على النقد األجنيب ، وختفيض العجز يف ميزان املدفوعات
تقوم على خفض اإلنفاق العام ، وزيادة اإليـرادات ، مـع            :إتباع سياسات مالية   -

  .إتباع سياسة نقدية تقييدية لتخفيض العرض النقدي
 سعر الصرف الرمسي    ختفيض تدرجيي لسعر الصرف الرمسي للريال ، حىت يتساوى         -

  .وسعر الصرف يف السوق املوازية أو يقترب منه على األقل
تشجيع القطاع اخلاص ، والتقليل من التدخل احلكومي يف عوامل السوق إىل أدىن              -

حد ممكن ، مع تركيز اإلستثمارات احلكومية على األنـشطة الـيت ال يـستطيع               
جتماعية ، أكثر من تركيزها على      القطاع اخلاص القيام هبا ، كالبنية األساسية واإل       

اإلنتاج املباشر ،ويف الوقت نفسه تشجيع القطاع اخلاص على تـوفري اخلـدمات             
  .الصحية أو التعليمية

اإلعتماد يف متويل العجز اخلارجي على القروض واملساعدات اخلارجية،والسحب من           -
إختـاذ  اإلحتياطيات اخلارجية ، وعلى تدفقات رؤوس األموال قصرية األجـل ،و          

اإلجراءات حنو تسهيل تدفق حتويالت املغتربني اليمنيني سواء بصورهتا النقديـة أو            
  .العينية

  :السياسات التجارية 

                                                           
  .م١٩٨٦مارس . سابقاً وتوقعاته املستقبلية . ي.ع. البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ـ تقرير وضع إقتصاد ج*



  

  
  

  النظام املصريف  ١٥٣

     ركز برنامج التثبيت فيما يتعلق بالسياسات التجارية ، على إنتـهاج سياسـات             
شـيد  جتارية تقييدية ، من خالل إتباع إجراءات نوعية وكمية ، هدفت أساسـاً إىل تر              

اإلسترياد ، وإعادة تنظيمه ، لتخفيف الضغوط على الطلـب احمللـي علـى النقـد                
  :األجنيب،وخلفض عجز ميزان املدفوعات ويف هذا السياق مت األتـي 

م مت وضع موازنة للنقد األجنيب ، وأخرى سلعية ، هبـدف            ١٩٨٣يف أوائل عام     -
  .ترشيد إستخدام املوارد املتاحة من العمالت األجنبية

ام كافة املستوردين ، مبا فيهم املؤسسات العامة واملختلطة ، باحلـصول علـى              إلز -
تراخيص إسترياد قبل إسترياد أي سلعه ،وفتح إعتماد مستندي بالسلعة أو السلع            

  .املطلوب إستريادها لدى البنوك التجارية
تنظيم اإلسترياد وترشيده ، من خالل إعطاء األولوية يف اإلسترياد للـسلع ذات              -

  .القة بالنمو املتوازن والسريع لإلقتصاد اليمينالع
كميات السلع اليت سوف يتم إستريادها ، على ضوء متوسط ما مت            / تقدير حجم    -

إسترياده خالل الثالث سنوات السابقة ، وإستناداً إىل ذلك حدد نصيب كل تاجر             
  .من تلك السلع

  . أو مشاهبةمنع إسترياد بعض السلع اليت يوجد هلا منتجات حملية مناظرة -
م مت إجراء تعديالت هامة على التعرفة اجلمركية اليت صدرت عام           ١٩٨٤يف عام    -

م ، حيث تضمنت تلك التعديالت فرض رسوم جديدة على بعض السلع            ١٩٧٢
اليت كانت معفاة ،كما قامت برفع الرسوم بالنسبة للسلع اليت كانت تتمتع بنسب             

ف حدة بعض اآلثار النامجة عـن       منخفضة ،وكان الغرض من هذه التعديالت ختفي      
  .قطاع العامل اخلارجي وليس تشجيع اإلنتاج احمللي

  
  :األجراءات التنظيمية 



  

  
  

  النظام املصريف  ١٥٤

لـسنة  ) ٢٢٦(م صدر قرار حمافظ البنك املركزي اليمين رقم         ٢٩/٨/١٩٨٤ يف   -
حمافظ البنك  :جلنة النقد األجنيب تتكون من    :م ، بشأن تشكيل جلنة تسمى     ١٩٨٤

ير العـام ، ونائـب وزيـر املاليـة ، ووكيـل وزارة              املركزي اليمين ، واملـد    
  .اإلقتصاد،وبعض املختصني يف البنك املركزي ووزارة اإلقتصاد

  :ومن أهم املهام اليت أوكلت إىل تلك اللجنة ما يلي 
  .املراجعة املستمرة لتدفقات العمالت األجنبية من وإىل البالد  -
بلة للتحويل ، وزيـادة     دراسة أفضل السبل لتوفري العمالت األجنبية القا       -

  .حصيلة البالد من تلك العمالت
مراجعة موازنات النقد األجنيب اليت تقـدم مـن الـوزارات واملـصاحل              -

احلكومية،وجتميعها يف موازنة نقدية واحدة ، ترفع إىل جملس الوزراء دورياً           
  .للمصادقة عليها

 وكل ما من    متابعة أسعار الصرف ، وإقتراح التدابري الألزمة ملنع املضاربة         -
  .شأنه املساس باإلستقرار النقدي

بذل البنك املركزي اليمين جهوداً مكثفة جلعل الصرافني ضمن النظام النقـدي            
الرمسي ، وكان أهم تلك اخلطوات القرار الذي صدر عن حمافظ البنك املركزي رقـم               

 م ، بشأن إصدار الئحه تنظيم أعمال الصرافة ، من بني ما تضمنت            ١٩٨٣لسنة  ) ١(
وإلزام الصيارفة بضرورة احلصول على تراخيص من البنك املركزي ملزاولة املهنة ،كما            
حددت الالئحة شروط منح هذه التراخيص ، ومدهتا ، واألعمـال احملظـور علـى               
الصرافني ممارستها ، وإلزامهم مبسك سجالت ودفاتر منظمة ، توضح حركة أعماهلم            

ير دوريـة ، مـستخرجة مـن واقـع تلـك            اليومية ، وموافاة البنك املركزي بتقار     
السجالت،كما حددت الألئحة أنواع العقوبات اليت يتم فرضها علـى الـصيارفة يف             

  .حالة خمالفة أي حكم من أحكامها



  

  
  

  النظام املصريف  ١٥٥

م بـشأن   ١٩٨٤لسنة  ) ١(م صدر قرار جملس الوزراء رقم       ١٩٨٤/ ١١/ ٢٤ يف   -
  :املخالفات يف النقد وقد تضمن هذا القرار ما يلي 

من خيل بأسعار الصرف املعلنة من البنك املركزي ، بغرامة ال تقل عن             معاقبة كل    - ١
من املبلغ حمل املخالفة ، حبد أدىن عشرة آالف ريال ، أو مصادرة املبلـغ               % ٢٠

حمل املخالفة ، إذا كان أقل من ذلك ،ويف حالة تكرار املخالفة جيـوز مـضاعفة                
مزاولة املهنـة بـصورة     الغرامة ومصادرة املبلغ حمل املخالفة ، وسحب ترخيص         

  .دائمة أو مؤقته حسب احلالة
يعاقب كل من يقوم بإخراج العملة الوطنية أو األجنبية خـارج نطـاق اجلهـاز                - ٢

املصريف العامل يف البالد ، أو بدون إذن مسبق من البنك املركزي الـيمين ، أو                
ح باملخالفة لتعليماته اليت حتدد مقدار املبلغ املسموح بإخراجـه بـدون تـصري            

من املبلغ حمل املخالفة ، وحبد أدىن مخسة وسبعني         % ٢٥مسبق،بغرامة ال تقل عن     
ألف ريال ، أو مصادرة املبلغ حمل املخالفة ، إذا كان أقل من مخسة وسبعني ألف                

  .ريال ، ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف الغرامة
درة عن البنك   يعاقب كل من يتعامل بالنقد األجنيب بصورة خمالفة للتعليمات الصا          - ٣

من املبلغ حمل املخالفة ، وحبد أدىن عـشرة         % ١٠بغرامة ال تقل عن     :املركزي  
آالف ريال ، ويف حالة تكرار املخالفة تـضاعف الغرامـة ،وجيـوز مـصادرة               

  .املبلغ،وسحب ترخيص مزاولة املهنة بصورة دائمة أو مؤقته حسب احلالة
  :إجـراءات نقـديـة 

نسبة التأمني على فتح اإلعتمادات املستندية حبيـث         م ، مت رفع     ١٩٨٤يف فرباير    •
، مع إلزام البنوك التجارية بإيداع تلك التأمينـات         % ٥٠-%٢٥تتراوح بني   

لدى البنك املركزي اليمين بدون فائدة ، على أن يفرج عنـها لـدى وصـول                



  

  
  

  النظام املصريف  ١٥٦

املستندات ،ولعل اهلدف من ذلك هو سحب جانب من السيولة النقدية املتراكمة            
  .نوك التجارية ، واحلد من قدرهتا على التوسع يف اإلئتمانلدى الب

على املـواد   % ٢٠م ، إىل    ١٩٨٤ مايو   ١٦وقد عدلت نسبة التأمينات تلك يف       
على املواد  % ٢٥الغذائية األساسية وعلف الدواجن وبيض التفقيس ، ومواد اللقاح و         

، واخلـشب واحلديـد     األولية اخلاصة باملواد اخلام للصناعة ، وقطع الغيار واألمسنت          
على املواد األخـرى وهي تشمل الكماليات ، والسلع الترفيهية ،علـى أن            % ٤٠و

من حصيلة التأمني ، وفقاً للتـصنيفات الثالثـة         % ٥٠حتتفظ البنوك التجارية بنسبة     
السابقة الذكر ، بدون إستخدام ، وتكون النسبة املذكورة هي احلد األدىن اليت جيـب               

  .مقابل تأمينات اإلعتمادأن يدفعه العمالء 
م مت رفع نسبة اإلحتياطي القانوين للبنـوك التجاريـة مـن            ١٩٨٤يف فرباير    •

  .م١٩٨٤ مايو ١٦يف % ٢٠مث إىل % ١٥إىل % ١٠
 إبريـل   ٢٤أصدر البنك املركزي اليمين تعليمـات للبنـوك التجاريـة يف             •

ت م،يطلب فيها اإلتصال مبراكزها الرئيسية ملنحها تسهيالت بـالعمال        ١٩٨٥
م ، وستكون تلك التسهيالت إلستخدامات البنوك       ٨٦-٨٥األجنبية لعامي   

 مليون ريال   ٢٠ذاهتا وعمالئها ،كما طلب منها أيضاً رفع روؤس أمواهلا إىل           
  .م١٩٨٥ويف موعد أقصاه يوليو 

إعتبـاراً مـن مـايو      % ٧,٥، إىل   % ٧رفع سعر الفائدة على اإلدخار من        •
  .م١٩٨٥

ئع البنوك التجارية لـدى البنـك املركـزي مـن          رفع سعر الفائدة على ودا     •
  .م١٩٨٥إعتباراً من مايو % ٦,٥،إىل %٥

الرفع التدرجيي لنسبة اإلحتياطي اإللزامـي علـى الودائـع لـدى البنـوك        •
  .من إمجايل أرصدة الودائع% ٢٥التجارية،حىت وصلت هذه النسبة 



  

  
  

  النظام املصريف  ١٥٧

  :إجـراءات الرقابـة على التنفيـذ 
تعليمات للبنوك التجارية ، بعدم شراء العمالت       م ، مت إصدار     ١٩٨٣يف أغسطس    -

األجنبية من الصيارفة ، إال بالسعر الرمسي املعلن من البنك املركزي ، وأن متتنـع               
البنوك التجارية عن طلب أو قبول عمالت أجنبية من التجار لفـتح إعتمـادات              

  .مستندية أو دفع قيمة حتاصيل
يمات حبظر إخراج ما جياوز مائة      م ، أصدر البنك املركزي تعل     ١٩٨٣يف أغسطس    -

ألف ريال ميين ، أو ثالثني ألف دوالر ، أو ما يعادهلا إال مبوافقة مسبقة من البنك                 
  .املركزي اليمين 

م ، منعت البنوك التجارية من شراء العمالت األجنبية مـن           ١٩٨٤ فرباير   ١٥يف   -
ـ                 ن تلـك   التجار ، وكذا عن فتح أو تداول أية مستندات إسـترياد ، مـا مل تك

املستندات قد مت حتويل قيمتها إىل اخلارج عن طريقها ،كما مت إخطـار اجلمـارك               
بعدم اإلفراج عن أية بضائع مستوردة ، ما مل تكن املستندات اخلاصة هبا خمتومة من               
أحد البنوك التجارية املرخصة ، على أن يكون قد مت دفع قيمة تلك املستندات عن               

  .طريقها
من أرصدهتا بالعمالت األجنبية القائمة     % ٥٠ارية إستخدام    السماح للبنوك التج   -

م ، يف فتح إعتمادات مستندية إلسترياد أربعة أنـواع مـن            ١٩٨٥ إبريل   ٢٠يف  
  :السلع هي 

  املواد الغذائيـة ـ قطع الغيار ـ املواد اخلام ـ األدويـة
ميعها،وال أما الزيادة اليت تنشأ عن أرصدة هذه الودائع ، بعد ذلك التاريخ فيتم جت             

  .جيوز إستخدامها يف فتح اإلعتمادات
  
  



  

  
  

  النظام املصريف  ١٥٨

  :م قـررت احلكومة األتـي ٩/٧/٨٦يف  •
حتديد احلد األقصى املسموح اخلروج به من البالد ، لكل شخص حيمـل جـواز                -

سفر،وهو مبلغ مخسة آلف دوالر ، أو ما يعادله بالعمالت األخـرى ، أو الريال              
  .اليمين

دار أية تراخيص جديدة ملكاتب الصرافة ،وكـذا        إلزام البنك املركزي بإيقاف إص     -
إيقاف نشاط مجيع الصرافني الذين ميارسون أعماهلم بدون تصريح رمسي من البنك            

  .املركزي
إلزام كل األجانب القادمني إىل اليمن ، بإستبدال مائة ومخسني دوالر مبا يعادهلـا               -

ـ             ال الـسلك   بالريال وبسعر الصرف الرمسي ، وقد أستثين من هذا القـرار رج
الدبلوماسي ، وممثلوا املنظمات الدولية ، واخلرباء املتعاقدين مع احلكومة ، وكـذا           
أطقم شركات الطريان واملالحة األجنبية العاملون يف اليمن وكذا ركاب الترانزيت          

  .م١٩٨٨ يناير ١٥،وقد ألغي هذا القرار يف 
ج عن سنة ، بتحويل مبلـغ       إلزام كافة املغتربني ، الذين تزيد مدة إقامتهم يف اخلار          -

ألف دوالر ، أو ما يعادهلا من العمالت األجنبية ، كحد أدىن آلهلهم وذويهم،عرب              
البنوك املرخصة يف اليمن ، على أن تلتزم القنصليات اليمنية بعدم جتديد أي جواز              

  .سفر ، إال بعد التأكد من إمتام عملية التحويل مبوجب إشعار احلوالة البنكية
ة اخلرباء والكوادر األجنبية اليت يتم التعاقد معهم للعمل يف البالد ، مـن        إلزام كاف  -

من رواتبهم الشهرية بالريال اليمين ، والنص على ذلك يف عقـود            % ٥٠إستالم  
  .العمل اليت يتم إبرامها معهم

م تقرر ختفيض احلد املصرح به للمـسافرين إىل اخلـارج ، إىل             ٢٨/٧/١٩٨٧يف   •
م ١٥/١٠/١٩٨٧و ما يعادهلا ،مث خفض مرة أخرى يف          دوالر ، أ   ٣,٠٠٠مبلغ  
م تقرر السماح للمسافرين    ٩/١/١٩٨٨ دوالر ، أو ما يعادهلا ،ويف        ٢,٠٠٠إىل  

 دوالر ، أو ما يعادله من العمالت        ٣,٠٠٠إىل اخلارج ، إخراج مبلغ ال يزيد عن         



  

  
  

  النظام املصريف  ١٥٩

األجنبية األخرى ، وما زاد على ذلك فيتطلب احلصول على تصريح مسبق مـن              
  .نك املركزيالب

م ، أصدر البنك املركزي اليمين قراراً حيظر علـى األجانـب            ٢٨/٧/١٩٨٧يف   •
إدخال أي مبلغ من العملة احمللية ، الريال اليمين ،بينما مسح للعائـدين اليمنـيني               

  . ريال ميين٢,٠٠٠الدخول مببلغ يف حدود 
ار م ، عمل البنك املركزي على التوقف عن إصد        ١٩٨٥إبتداء من منتصف عام      •

فئة املائة الريال ،وعدم إعادة صرف أي مبالغ من هذه الفئة ، واليت ترد إليه ضمن                
اإليرادات اليومية ، وذلك بعد أن تبني أن هذه الفئة تعترب الوسيلة اليت تـستخدم               
لإلكتناز ، أو التصدير إىل األسواق اجملاورة عرب الصيارفة واملهربني ،وقد أستمرت            

  .م١٩٩٠هذه السياسة حىت عام 
  :تقييـم السياسات اإلقتصادية 

     إن السياسات اليت أتبعتها احلكومة ملعاجلة أزمة النقد األجنيب ، سـواء سياسـة              
م ، أو   ١٩٨٣ختفيض سعر صرف الريال اليت إنتهجها البنك املركزي ، خالل عـام               

املرجوة ،بل  السياسات النقدية والتجارية التقيدية ، اليت ترافقت معها ، مل حتقق النتائج             
  :على العكس من ذلك فقد كان هلا آثار سلبية متثلت يف األتـي 

إتساع نطاق التجارة الربية غري املنظمة ، مع السعودية ، كـرد فعـل عكـسي                 - ١
ملواجهة القيود اليت أختذت على الواردات ،األمر الذي أدى إىل إرتفاع أكثـر يف              

فزاد ذلك من حدة الـضغوط      الطلب على العمالت األجنبية اليت قل توافرها ،         
على سعر صرف الريال ، فضالً عن إتساع نشاط الصيارفة الذين كان هلم دوراً              
كبرياً يف متويل التجارة غري املنظمة ، وهتريب الريال اليمين للخارج ، من أجـل               
احلصول على املزيد من حتويالت املغتربني ،وبذلك كرب الفرق بني أسعار صـرف             

  .وازية وبني السعر الرمسيالريال يف السوق امل



  

  
  

  النظام املصريف  ١٦٠

إن عملية ترشيد اإلسترياد نفسها مع وجود السيولة الزائدة يف اإلقتصاد ، أدت              - ٢
إىل اإلجتاه حنو املضاربة ، وإبتكار وسائل دفع أخرى ، أدى بـدوره إىل زيـادة                
الطلب على الدوالر ، وإرتفاع سعره ، باإلضافة إىل أن املمارسـات الفعليـة يف             

إلسترياد ، أدت إىل جتاوزات واضحة سواًء يف إصدار التراخيص،أو          تنفيذ سياسة ا  
يف تنفيذها بواسطة بعض البنوك ، حيث أظهرت األرقام مفارقات كبرية بني مـا              

جنـد أن امليزانيـة   :نفذ بالفعل ، وبني أرقام امليزانية السلعية ،وعلى سبيل املثـال  
بينمـا جنـد أن     ..  مليار ريـال     ٦,١م قد قدرت حبوايل     ١٩٨٥السلعية لعام   

التراخيص اليت متت املوافقة عليها من قبل وزاريت التموين وواإلقتصاد بلغـت يف             
 مليارات ريال ، وهذا يعين أن حوايل ثلثي امليزانية          ٤م أكثر من    ٢٠/٦/١٩٨٥

السلعية قد مت إستريادها خالل النصف األول من ذات العام ، مما شكل زيـادة               
  .لك الفترة سامهت يف إرتفاع سعرهكبرية على طلب الدوالر يف ت

منو السوق املوازية للصرف األجنيب ، وإتساع نطاق عملياهتا ، حبيث أصـبحت              - ٣
  .تنافس البنوك التجارية

نظراً للتدهور الكبري واملتسارع يف سعر الصرف ، الذي تفرضه ظروف العـرض              - ٤
 والطلب بسوق صرف العمالت األجنبية ، من ناحية ، وعدم إسـتجابة البنـك             
املركزي ملسايرة هذا التفاوت ، من خالل ختفيض سعر الصرف الرمسي ، أو إتباع     
إستراتيجية حكومية شاملة لإلصالح اإلقتصادي ، فقد أدى ذلك إىل تعدد أسعار            

  .صرف الريال اليمين
قيام بعض املغتربني اليمنيني بإكتناز أمـواهلم ومـدخراهتم ، أو إسـتثمارها يف               - ٥

ض الوطن ، وذلك بغية اإلستفادة من أية ختفيـضات يف           اخلارج،حىت عودهتم ألر  
  .سعر صرف الريال

عدم جدية احلكومة يف تطبيق إجراءات الرقابة على النقد ، نظـراً ألن سياسـة                - ٦
الدولة كانت مضطربة ، بني احملافظة على نظام نقدي حر ، أو اإلنتقال إىل نظـام                



  

  
  

  النظام املصريف  ١٦١

جراءات اليت أختذت يف    كذلك فقد كانت كافة اإل    ...نقدي مقيد ، أو شبه مقيد       
هذا اجلانب شكلية أكثر منها فعلية ،كما أن التطبيق الفعلي لتلك اإلجـراءات مل              
يتم إال يف أضيق احلدود ،كما ميكن وصف تلك اإلجـراءات بأهنـا إجـراءات               
عارضة،إذ أهنا كانت تفرض من حني آلخـر ، وفقاً حلدة الضغوط علـى سـعر        

  .عمالت األجنبية يف السوقصرف الريال،ومستوى الطلب على ال
  :كيفية حتديد سعر صرف الريال اليمين مقابل العمالت األجنبية األخرى 

    تقوم اإلدارة املختصة يف البنك املركزي اليمين بتحديـد الـصرف اليـومي             
للريال،مقابل العمالت األجنبية األخرى ، إستناداً إىل األسعار املشتقة لتلك العمالت           

ألمريكي يف سوق لندن يف هناية ذ لك اليوم إستناداً إىل نشرة رويتـر              مقابل الدوالر ا  
ويف هناية كل يوم عمل ، يتوىل البنك املركزي إصدار نشرة يوميـة ألسـعار               .. املالية  

عدد من العمالت األجنبية الرئيسية ، وبعض العمالت العربية ،مبوجب هذه النـشرة             
بتطبيق تلك األسعار يف كافة تعامالهتا بالنقـد        تلتزم البنوك التجارية املرخصة يف البالد       

أدىن أو أعلى عن األسعار الرمسيـة       % ١األجنيب ، مع السماح بتذبذبات ال تتجاوز        
  .املعلنة من البنك املركزي 

م ، حـىت    ١٩٧٣وقد أستطاع البنك املركزي اليمين خالل الفترة من فربايـر           
ـ        ١٩٨٣أكتوبر   دوالر /  ريـاالت    ٤,٥دود  م ، احملافظة على سعر صرف الريال حب

أمريكي ،ويرجع ذلك إىل التدفقات الكبرية من حتوالت املغتربني اليمنيني ، اليت أدت             
 مليـون   ١٢٧إىل حتسن املوقف الكلي مليزان املدفوعات ، والذي أظهر فائضاً مقداره          

 مليـون   ١٩١٤م ، تصاعد تدرجيياً ليـصل إىل        ١٩٧٢-٧١ريال يف هناية العام املايل      
م ،مث بدأ بالتراجع إىل أن أظهر يف هنايـة العـام            ١٩٧٨-٧٧ هناية العام املايل     ريال يف 

م عجزاً يف هذا امليزان ،كما لعبت حتويالت املغتربني اليمنيني دوراً           ١٩٧٩-٧٨املايل  
أساسياً يف تكوين إحتياطي خارجي للبالد ، ويعكس ذلك النمـو الكـبري يف هـذه                



  

  
  

  النظام املصريف  ١٦٢

 ٦٤١ عقد السبعينيات ، حيث أرتفعـت مـن          اإلحتياطيات خالل النصف الثاين من    
م ، إىل حدها األقصى يف هناية العام املايل         ١٩٧٣-٧٢مليون ريال يف هناية العام املايل       

 ، مليون ريال ،وقـد وصـلت قـدرة هـذه            ٦٩٧٧م ، حيث بلغت     ١٩٧٩-٧٨
اإلحتياطيات يف حدها األقصى ملا يكفي لتغطية واردات البالد لفترة تزيد عن عشرين             

وبإختصار فقد أصبح القطاع اخلارجي     .. م  ١٩٧٨ ، وذلك يف هناية العام املايل        شهراً
  .هو احملرك الرئيسي لإلقتصاد اليمين

وبالرغم من ظهـور العجـز يف ميـزان املـدفوعات خـالل العـام املـايل                                  
م،فلم جير البنك املركزي اليمين أية ختفيضات على سعر صرف الريـال            ١٩٧٩-٧٨
ين ، بل قام بتحويل العجز من أرصدة إحتياطاته اخلارجية املتراكمة ، األمر الـذي               اليم

 مليون دوالر يف هناية العام املـايل        ١٢٨٢,٢ترتب عليه تقلص تلك اإلحتياطيات من       
م ،ومبـا يعـادل     ١٩٨١ مليون دوالر يف هناية عـام        ٩٥٠,٩م ، إىل    ١٩٨٠-٧٩

 أرصدة اإلحتياطيات اخلارجية ، قد      واحلقيقة أن هذا التدهور الكبري يف     % ...٢٥,٨
جعل البنك املركزي يتخذ إجراءات مشددة ، فيما يتعلق ببيع أية مبالغ مـن تلـك                
األرصدة للبنوك التجارية ،وبالرغم من ذلك فقد بلغت مبيعات البنك املركزي للبنوك            

 ٠,٧ مليون دوالر ، مقابل ما يعادل        ٤٩٨,٦م ما يعادل    ١٩٨٢التجارية خالل عام    
م ،ومع إستمرار تدهور اإلحتياطيات اخلارجية أضطر       ١٩٧١ليون دوالر يف هناية عام      م

م ، إىل إيقاف عملية بيع العمالت األجنبية للبنوك         ١٩٨٢البنك املركزي يف هناية عام      
األمر الذي حتم عليها اللجوء مباشرة إىل الصيارفة لتدبري إحتياجاهتا مـن            ...التجارية  

اد من تفاقم األزمة ، وظهور فوارق كبرية بني سـعر الـصرف             النقد األجنيب ، مما ز    
الرمسي ، وسعر الصرف يف السوق املوازية ،فضالً عن إتساع نشاط الصيارفة بـشكل            

  .ملحوظ ، بل وأن نشاطهم أصبح إىل حد ما ينافس أنشطة البنوك التجارية ذاهتا
  
  



  

  
  

  النظام املصريف  ١٦٣

  :أسلوب ربط الريال اليمين بالدوالر 
ريال اليمين بالدوالر األمريكـي ، مل يـستند بالدرجـة    نعتقد أن أسلوب ربط ال   

األساسية إىل هيكل الصادرات والواردات للبالد ، أو حلجم التعامل التجـاري مـع              
الواليات املتحدة األمريكية ،وإمنا يرجع باألساس إىل سهولة تطبيق هذا النظام،وسهولة           

مي ، ذلك أن األنظمـة      حتديد أسعار صرف الريال مقابل العمالت األجنبية بشكل يو        
األخـرى حتتاج إىل كادر فين لتنفيذ إجراءاهتا األكثر تعقيداً من هذا النظام ، هذا من               
ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن جانباً ال يستهان به من واردات الـبالد يـأيت عـرب                   
السعودية ، وكوريا وتايوان والصومال واحلبشة ، وهذه الدول تربط عملتها بالدوالر            

مريكي ، فضالً عن واردات اليمن من الواليات املتحدة األمريكية ذاهتا ،كمـا أن              األ
جانباً كبرياً من صادرات البالد كان يذهب إىل جنوب اليمن والـسعودية واحلبـشة              
والصومال ، وهي من الدول اليت ربطت عملتها أيضاً بالدوالر ، مما يعين أن أسـعار                

  .دوالر ، لن تتأثر بتعثرات أسعار صرف الدوالرالواردات أو الصادرات املقومة بال
ويضاف إىل تلك األمهية ، أن الدوالر األمريكي يستأثر بنصيب وافر من حافظة             

من األرصدة املالية اليمنية،تستثمر    % ٧٠اإلستثمار اليمنية باخلارج ، إذ أن أكثر من         
عن أن جانباً هامـاً     يف أدوات إستثمارية دوالرية ، أو أرصدة مقومة بالدوالر ، فضالً            

  .من تلك األرصدة مستثمر يف الواليات املتحدة األمريكية ذاهتا
وعزز من تلك األمهية إكتشاف البترول يف الـيمن وتـصديره ،وال ننـسى أن               

  .مبيعات البترول بالكامل تتم بالدوالر األمريكي
  ):م١٩٩٠-٨٣(تطور أسعار صرف الريال خالل الفترة 

 اليمين موجات متتالية من التدهور املستمر يف أسعار         سادت أسواق صرف الريال   
صرفه ،حيث تسابق األفراد والبنوك واملؤسسات واهليئات الرمسية والشعبية،للحصول         
على املزيد من العمالت األجنبية ، حبيث أن سعر صرف الريال حينذاك ، كان يتحدد               



  

  
  

  النظام املصريف  ١٦٤

سة ،وسوف نوضح هنا    إىل حد ما على أساس أسعار املضاربة ، وليس على أساس املناف           
  :التغريات اليت حدثت يف أسعار صرف الريال على النحو التايل 

  : سعر الصرف الرمسـي
أجرى البنك املركزي سلسلة من التخفيضات يف سعر الصرف الرمسي للريال ، حيث             

الوصول بسعر الصرف الرمسي للريال     :كان اهلدف من هذه التخفيضات املتالحقة هو      
عر السائد يف السوق املوازية ، أو اإلقتراب منه على األقل،وذلك           إىل نفس مستوى الس   

  :على النحو التايل 
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٥,٨٥  
٦,٤٧  
٧,٢٣  
٨,٩٨  
٩,٧٥  

٤,٦٨٩  
٥,٠٢٥  
٥,٤٢  
٥,٧٥  
٥,٨٧  
  %١ مع هامش ٦,٥٠
٧,٢٥  
٩,٠  
 توحيد سعر الصرف الرمسي والتجاري    ٩,٧٧

  :سعر صرف جلنة املشتريات 
م ، من بعض البنوك التجارية ، وممثـل        ١٩٨٤ فرباير   ١٥شكلت هذه اللجنة يف     

عن البنك املركزي ، بصفة مراقب ، وقد أوكل إىل هذه اللجنة عملية تدبري إحتياجات     
 التجارية من النقد األجنيب ، عن طريق الشراء املباشر من كبـار الـصيارفة يف                البنوك

السعودية واليمن ،وكذا توزيع حصيلة املشتريات على البنوك التجارية ، حسب حاجة            
  .كل بنك ، وذلك بعد حجز نسبة معينة لصاحل البنك املركزي اليمين

م ، هي نفس    ١٩٨٤ عام   وقد كانت أسعار الشراء والبيع لعمليات اللجنة خالل       
م بدأت الفجوة تتسع ، بـني       ١٩٨٥سعر الصرف الرمسي تقريباً ، وإبتداًء من فرباير         



  

  
  

  النظام املصريف  ١٦٥

سعر الصرف الرمسي وسعر جلنة املشتريات حيث كانت أسعارا شراء وبيع الدوالر عن             
  :طريق جلنة املشتريات ، على النحو التايل 

  بـيــع  شــراء  التاريـخ
  م٠٥/٠٢/٨٥
  م٣٠/٠٣/٨٥
  م١٠/٠٥/٨٥
  م٣٠/٠٦/٨٥
  م٣٠/٠٧/٨٥
  م٣١/١٠/٨٥
  م١٥/١٢/٨٥
  م٠٩/٠١/٨٦
  م٣٠/٠١/٨٦
  م١٩/٠٧/٨٦
  م٠٢/١١/٨٦

٦,٤٥  
٧,٣٨  
٧,٣٥  
٧,٣٨  
٧,٧٣  
٧,٩١  
٨,٠٨  
٨,١٠  
٨,٤٨  
١٠,٠  
١٠,٩٣  

٦,٤٧  
٧,٤٠  
٧,٣٧  
٧,٤٠  
٧,٧٥  
٧,٩٣  
٨,١٠  
٨,١٢  
٨,٥٠  
١٠,٠٢  
١٠,٩٥  

  :سعر الصرف التجاري 
الرمسـي وسـعر الـصرف يف الـسوق         نظراً للفارق النسيب بني سعر الصرف       

املوازية،فقد أضطر البنك املركزي اليمين إىل إستحداث سعر صـرف مسـي بـسعر              
الصرف التجاري ، وذلك ملواكبة التطورات يف سعر صـرف الريـال يف الـسوق               

وتقليص الفارق بني   .. املوازية،والتمشي مع األسعار يف تلك السوق أو اإلقتراب منها          
سعر حتدده جلنة مشتريات البنوك ، ويستخدم يف تقييم العمليـات           السعرين ، وهذا ال   

  .املالية اليت تنفذها البنوك التجارية وتتم بالعمالت األجنبية
ومن اجلدير بالذكر أن البنك املركزي كان يصدر نشرتني لسعر صرف العمالت            

نشرة ألسعار الـصرف الرمسيـة لكافـة العمـالت األجنبيـة ،             :األجنبية ، إحداها  
  .نشرة لسعر الصرف التجاري:األخرىو

  
  



  

  
  

  النظام املصريف  ١٦٦

  :وسوف نستعرض التطورات يف سعر الصرف التجاري على النحو التايل 
  بـيـــع  شــــراء  التاريــخ

  م٠٩/٠٢/٨٥
  م٣٠/٠٣/٨٥
  م١٠/٠٥/٨٥
  م٣٠/٠٦/٨٥
  م٣٠/٠٧/٨٥
  م٣٠/١٠/٨٥
  م١٥/١٢/٨٥
  م٢٦/١١/٨٦
  م٠٥/٠٢/٨٧
  م٢٤/٠٢/٨٧
  م٠٢/٠٣/٨٧
  م٠٣/٠٣/٨٧
  م٠٧/٠٣/٨٧
  م٠٨/٠٣/٨٧
  م١٠/٠٣/٨٧
  م٢٩/١٠/٨٧

٦,٤٥  
٧,٣٨  
٧,٣٥  
٧,٣٨  
٧,٧٣  
٧,٩١  
٨,٠٨  
١١,٨٦  
١١,٦٥  
١١,٥٥  
١١,٣٠  
١٠,٦٥  
١٠,٤٠  
١٠,٠٠  
٩,٩٠  
٩,٧٥  

٦,٤٧  
٧,٤٠  
٧,٣٧  
٧,٤٠  
٧,٧٥  
٧,٩٣  
٨,١٠  
١١,٨٨  
١١,٦٧  
١١,٥٧  
١١,٣٢  
١٠,٦٧  
١٠,٤٢  
١٠,٠٢  
٩,٩٢  
٩,٧٧  

  م١٩٩٦-٩٠تطور أسعار الصرف خالل الفترة من 
سباب تدهور سعر صـرف الريـال الـيمين ، وتآكـل قيمتـه              إن التحليل أل  

الشرائية،يوضح لنا أن هـذه املـشكلة ذات عالقـة بـالعجز املـزمن يف ميـزان                 
املــدفوعات،وهو إخــتالل هيكلــي متمثــل يف إخــتالل العالقــة بــني املــوارد 
املتاحة،واإلستخدامات املختلفة ،وساعد على تعميق هذا اإلختالل عدد من العوامـل           

  :غريات اخلارجية والداخلية وذلك على النحو التايل واملت
  



  

  
  

  النظام املصريف  ١٦٧

  :العوامل اخلارجية 
  :وتتمثل يف 

  :أزمة اخلليج ، وما نتج عنها من آثار سلبية على اإلقتصاد اليمين متثلت يف 
إنكماش حجم حتويالت املغتربني اليمنيني العاملني يف السعودية ودول اخللـيج            -  أ

 مليـون   ٣٠٠ سنوياً ، إىل ما يقـارب         مليار دوالر  ١,٥األخرى ،من حوايل    
 نتيجة عودة حوايل مليون نسمة من هؤالء املغتـربني إىل الـبالد             ١دوالر فقط 

،وبذلك فلم تفقد البالد أهم مصدر مايل ، بل تكبدت إىل جانب ذلك أعبـاء               
مالية أخرى،نتجت أساساً من تكاليف إعـادة ترتيـب األوضـاع املعيـشية             

لزمات الضرورية اليت تساعد على إعادة دجمهـم يف         للعائدين،وتوفري بعض املست  
مـن النـاتج    % ٢٠اجملتمع ، وتقدر هذه حبوايل ملياري دوالر ، أي أكثر من            

  .٢القومي للبالد
وزاد األمر سوًء إحنسار املساعدات واملعونات املالية اليت كانـت تقـدمها دول             

ام ، وذلك خالل اخلمس     اخلليج العريب ، وأمريكا وأوربا ودول أخرى ، إىل حد اإلنعد          
األمـر الـذي    ..سنوات األوىل من التسعينات ، بسبب موقف اليمن من أزمة اخلليج            

  .ساعد على تعميق اإلختالالت اهليكلية
 ساهم إهنيار دول املعسكر اإلشتراكي ، وتفكك دول اإلحتاد الـسوفييت ، يف              -  ب

سب ، بل   إنقطاع املساعدات اليت كانت اليمن تتلقاها منها ،وليس هذا فح         
حتولت هذه الدول من تقدمي القروض واملساعدات ، إىل املطالبـة بـسداد             
القروض املستحقة على اليمن مع فوائدها املتراكمة ، واليت تشكل حـوايل            

  .ثلثي املديونية اخلارجية للبالد

                                                           
  م٩٦إبريل ) ٨٢(العدد ..  صنعاء – وزارة املالية – جملة املالية –مربراته وغاياته ..  برنامج اإلصالح اإلقتصادي – الدكتور عبد الكرمي عامر - ١
  .م٩٢ – صنعـاء – املذكرة اإلقتصادية –وزارة التخطيط والتنمية  ٢



  

  
  

  النظام املصريف  ١٦٨

  :العوامل الداخليــة 
  :وتتمثل فـي األيت 

 صعوبة إندماج نظامني سياسيني     إعادة حتقيق الوحدة اليمنية ، وما ترتب عليها من        
واقتصاديني خمتلفني يف إقتصاد واحد ،وترتب على ذلك صراعات سياسية ، سـامهت             
إىل حد كبري ، يف زيادة النفقات املاليـة بـشكل كـبري وإنتـشار الفـساد املـايل                   
واإلداري،وتكرست جهود الدولة بقضايا الصراع السياسي خالل الثالث سـنوات          

سعينات ، األمر الذي زاد من حدة املشاكل اإلقتصادية وصـعوبة           األوىل من عقد الت   
وكانت احملصلة النهائية لتلك الصراعات ، احلرب األخيـرة اليت كلفـت          .. معاجلتها  

وقد سامهت تلك العوامل يف تعميق اإلخـتالالت        ١البالد حوايل عشرة مليارات دوالر    
إلقتصادية وعدم قـدرهتا علـى      اهليكلية ، وزاد األمر سوءاً ضعف فعالية السياسات ا        

  .حتقيق األهداف املرجوة منها
  .وسوف حناول هنا مناقشة هذه السياسة وأثرها على سعر صرف الريال 

  :السياسة املالية وإنعكاساهتا على سعر الصرف 
م باإلجتاهـات   ١٩٩٤-٩٠أتسمت السياسة املالية يف اليمن خالل الفترة مـن          

 منو النفقـات العامـة ، وتـدين منـو اإليـرادات             التوسعية ، واليت أنعكست بتفاقم    
العامة،يعكس ذلك العالقة بني النفقات العامة واإليرادات العامة كنسبة مئوية ، خالل            

  :م ، حيث بلغت تلك النسبة األتـي ٩٤-٩٠الفترة من 
 )٢١٠,٥ -% ١٨٧,٩ -% ١٧٣,٣ -% ١١٦ - % ١٥٠,٢ ( %

ط معدل منو النفقات العامة خالل الفترة       ولعله من األمهية مبكان أن نوضح ، أن متوس        
، بينما كان منو اإليـرادات ضـعيفاً جـداً ، وبنـسب             % ٨٣,٣حمل الدراسة بلغ    

بسيطة،ويعود ضعف منو اإليرادات إىل عوامل مرتبطة بضعف أجهزة حتصيل اإليرادات       

                                                           
   صنعـاء– حوار مع صحيفة الوحدة – وزير اخلارجية –عبد الكرمي اإلرياين نائب رئيس الوزراء . د ١



  

  
  

  النظام املصريف  ١٦٩

ـ               ري العامة ، والفساد املايل واإلداري يف تلك اإلجهزة ،وإىل إنتشار ظاهرة التجـارة غ
املنظمة باإلضافة إىل اإلعفاءات والتخفيضات الضريبية واجلمركية غري املربرة فـضالً           

  .عن تقييم الواردات بشسعر يقل كثرياً عن سعر الصرف يف السوق املوازية
زيادة حـدة العجـز يف      :ويف هذا السياق فإن احملصلة النهائية للسياسة املالية هي        

ىل الناتج احمللي اإلمجايل ، تأخذ إجتاهاً تـصاعدياً         ميزانية الدولة ، الذي أخذت نسبة إ      
  :م ، وذلك على النحو التايل ١٩٩٤-٩٠خالل الفترة من 

األمر الذي جلأت   % )...١٦,٣ -% ١٤ -% ١٢,٢ -% ٤,٢ -% ٨( 
معه الدولة إىل البنك املركزي ، لإلقتراض املباشر ومواجهة ذلك من خالل املزيد من              

يل العجز يف امليزانية العامة ،ويؤكد ذلك إرتفـاع حجـم           اإلصدارات النقدية ، لتمو   
م مبعـدل   ١٩٩٤-٩١النقود اليت أصدرها البنك املركـزي خـالل الفتـرة مـن             

١٤٤,٦.%  
ومما سبق يالحظ أن السياسة املالية التوسعية أدت إىل منو نقدي سريع ، وفقـدان   

األمر الـذي   ..د  الثقة بالعملة الوطنية ، وما صاحب ذلك من تسارع يف تداول النقو           
% ١٠٤أدى إىل إرتفاع مستوى األسعار ، حيث أرتفع معدل التضخم إىل حـوايل              

م ، وإزدادت التكلفة بالريال مقابل الدوالر األمريكي يف سوق الـصرف            ١٩٩٤عام  
  ).م١٩٩٤-٩١( أضعاف خالل الفترة ٦املوازي ، إىل حوايل 

  
  

  :السياسة النقدية وإنعكاساهتا على سعر الصرف
م ، علـى إسـتخدام      ١٩٩٤-٩٠زت السياسة النقدية خالل الفترة مـن        إرتك

األدوات املباشرة ، مثل التحكم يف حجم اإلئتمان الكلي ، من خالل فرض السقوف              
الكمية والنوعية ، وكذلك فرض سقوف جامدة على أسعار الفائدة ، وكان اهلـدف              



  

  
  

  النظام املصريف  ١٧٠

بـات اإلقتـصادية يف     الرئيسي للسياسة النقدية ، ولفترة طويلة ، هـو جماهبـة التقل           
البالد،واحملافظة على ما ميكن حتقيقه من إستقرار نقدي من خالل حتسن القوة الشرائية             

  .للريال
واحلقيقة أن السياسة النقدية كانت عبارة عن إجراءات ، وحماوالت للحد مـن             
اإلحنرافات اليت كانت حتصل بسبب الظروف السيئة ، ومل ترتق إىل ما ميكن وصـفه                

ت أو اإلستراتيجيات املبنية على اخلطط ، اليت يتم من خالهلا حتديد أهـداف              بالسياسا
بعيدة املدى ، تسعى السلطة النقدية للوصول إليها ، كما كان هلذه السياسات بعـض               
اآلثار السلبية ، واليت متثلت يف عدم خلق املنافسة بني البنوك ، واليت تعترب ضـرورية                

يادة فعاليتها ،وبالرغم من تلك احملاوالت اليت قام هبا         كعامل من عوامل تطوير أدائها وز     
البنك املركزي ،  إال أن تلك اإلجراءات قد أصطدمت مع رغبة احلكومة يف متويـل                
عجز ميزانيتها عن طريق اإلقتراض من البنك املركزي ، األمر الذي جعل الـسياسة              

النقد السنوي خالل النقدية ذات طابع توسعي ، حيث بلغ املعدل املتوسط لنمو عرض      
، وهي نسبة عالية ، ممـا أفقـد هـذه           % ٢٦,٥م ، ما يعادل     ٩٤-٩٠الفترة من   

اإلجراءات فعاليتها ، وجعل أثرها شبه معدوم نظراً لتفاقم اإلختالالت اهليكلية،وتعاظم           
عجز املوازنة العامة ، وعجز ميزان املدفوعات ، وإرتفاع وترية التضخم ، وتـدهور              

  .الوطنية ، وتراجع النشاط اإلقتصادي بشكل عامسعر صرف العملة 
وقد نتج عن النمو الكبري يف العرض النقدي ، التوسع يف اإلئتمان احمللي،وخاصة             
اإلئتمان املمنوح للحكومة من قبل اجلهاز املصريف لغرض متويل العجـز يف ميزانيـة              

  .الدولة وتعويض النقص يف مواردها اخلارجية
نسبة سلفيات احلكومة من اجلهاز املـصريف إىل العـرض          وتشري البيانات إىل أن     
،وال %٩٩ -% ٩٠,٩م ، تراوحت بـني      ١٩٩٤-٩٠النقدي ، خالل الفترة من      

خيفى على البال أن اجلانب األكرب من هذه السلفيات يتم مواجهتها عن طريق إصدار              
ـ              شي نقود جديدة ،والشك أن لذلك آثاراً سلبية أنعكست على اإلقتصاد اليمين ، بتف



  

  
  

  النظام املصريف  ١٧١

م حـني بلـغ     ١٩٩٤ظاهرة التضخم اجلامح الذي وصل إىل أعلى معدل له يف عام            
١٠٤.%  

والشك أن معدالت التضخم العالية تلك ، تعكس اإلختالالت اهليكلية العميقـة            
واملتفاقمة ، اليت يعاين منها اإلقتصاد اليمين ،واليت متثلت بإختالل عالقات التوازن يف             

اعات اإلقتصادية اخلدمية غري اإلنتاجية ، ومبا ال يتالئم مع          بنية اإلقتصاد ، لصاحل القط    
إحتياجات ومتطلبات التنمية والتطوير ، وكذلك إختالل عالقـات التناسـب بـني             

وهو من أعلى املعـدالت يف      % ٣,٨معدالت النمو السكاين السنوي اليت يصل إىل        
مـن جهـة    % ٢,٢ى  العامل ، وبني معدل النمو للناتج احمللي اإلمجايل الذي اليتعـد          

أخرى،وبشكل ملحوظ ، حبيث أصبح اإلعتماد املتزايد على اخلارج يشكل ضعفاً قوياً            
  .ومستمراً على إحتياطيات البالد من النقد األجنيب واليت هي أصالً حمدودة

  :سياسة أسعار الصرف 
تربز أمهية سياسة سعر الصرف ، من كون هذا السعر حلقة تربط بني أسعار البيع               

فسعر الـسلعة الـذي     .. لفة ، بني البالد املشتركة يف عمليات التبادل الدويل          والتك
يتحدد عن طريق العرض والطلب ، يتم ترمجته إىل ما يعادله من أسعار دولية ،وذلـك                
حىت ميكن معرفة إمكانية إسترياد وتصدير السلعة ،وترمجة األسعار احملليـة إىل أسـعار       

دام سعر الصرف ،ولعـل األكثـر أمهيـة مـن           دولية ، والعكس ، حيتاج إىل إستخ      
  .ذلك،كون التغريات يف أسعار الصرف تعمل متاماً كعمل التغري يف سعر السلعة ذاهتا

م ، حيـث    ٩٤-٩٠وسوف حناول هنا دراسة سياسة سعر الصرف للفترة مـن           
أتسمت هذه السياسة بتعدد أسعار الصرف املستخدم يف اإلقتصاد ، حيـث وصـل              

مخسة أسعار ، ووجود فوارق كبرية بني تلك األسـعار ، وزيـادة             عددها إىل حوايل    
املغاالة يف سعر الصرف الرمسي الثابت ، والتشوهات السعريـه النامجة عن األسـعار             



  

  
  

  النظام املصريف  ١٧٢

األمر الذي كان له إنعكاسات سـيئة علـى         .. احملددة إدارياً ودعم السلع األساسية      
  .ختصيص موارد البالد وأداء املالية العامة بشكل عام

  :سوق الصرف احلكومي : أوالً 
  :سعر الصرف الرمسي  - ١

وهو سعر الصرف الذي يفرضه البنك املركزي اليمين بطريقة إداريـة ، ملبادلـة              
ويستخدم يف تقيـيم املعـامالت املاليـة        .. الريال اليمين بالعمالت األجنبية األخرى      

الـيت سـبقت    وإذا راجعنا أسعار الصرف الرمسيـة للفتـرة         .. احلكومية مع اخلارج    
م  ، نالحظ أن تلك األسعار كانت غري واقعية ، نظراً للفـارق بـني سـعر                  ١٩٩٦

الصرف الرمسي وسعر الصرف يف السوق املوازي ، باإلضافة إىل أن البنك املركـزي              
  .عند حتديده سعر الصرف الرمسي ال يستند إىل الظروف اإلقتصادية احمللية والدولية

 يف الفترة اليت سـبقت برنـامج اإلصـالح          وقد أستخدم سعر الصرف الرمسي    
اإلقتصادي ، يف تقييم كافة املعامالت املالية اليت كانت تتم بني األجهـزة احلكوميـة               

.. والبنوك ، فيما عدا املعامالت املالية اليت حددت هلا احلكومة أسعار صرف خاصـة               
عامالت الرمسية  أما يف الفترة الالحقة فقد أقتصر إستخدام سعر الصرف الرمسي ، يف امل            

اليت تتم بني البنك املركزي من جهة ، واحلكومة والعامل اخلارجي من جهـة أخـرى                
  .م١٩٩٦،وذلك حىت يوليو 

وقد أستمر البنك املركزي اليمين لفترة اخلمس الـسنوات األوىل مـن عقـد              
التسعينات ، يف إتباع سياسة صرف هتدف إىل احملافظة على ثبات سعر الصرف الرمسي              

دوالر ، حيث مل تطرأ علـى       /  ريال   ١٢,٠ال مقابل الدوالر األمريكي يف حدود       للري
فقد أختـذت   ..م  ٩٥م ، وحىت إبريل     ٩٠سعر الصرف الرمسي أية تغريات منذ فرباير        

سياسة سعر الصرف طابع اجلمود وعدم مواكبة التطورات الكبرية اليت طرأت علـى             
 بني سعر الصرف الرمسي وسعر الصرف       مما أدى إىل توسيع الفجوة    .. اإلقتصاد الوطين   
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يف السوق املوازي خالل هذه الفترة الطويلة نسبياً ،حيث أصبح سعر الصرف الرمسي             
األمر الذي أدى إىل تعميـق      .. للريال أعلى بكثري من القيمة احلقيقية للعملة الوطنية         

صرف التشوهات اإلقتصادية ، وتطلب إختاذ إجراءات حامسة إلصالح سياسات سعر ال      
يف إطار برنامج اإلصالح اإلقتصادي ، بغرض تصحيح أوضاع سعر الصرف،وتوحيد           
أسعاره املتعددة ، للوصول إىل تطبيق سعر صرف واقعي يساعد على رفـع الكفـاءة                
التنافسية للمنتجات اليمنية ، وتنشيط الصادرات كي تتوسع وجند هلا أسواًق خارجية            

على جذب حتويالت املغتربني اليمنيني للمرور      ،بل أن هذا السعر الواقعي سوف يعمل        
عرب القنوات الرمسية ، واإلستفادة منها ، بدالً من أن تـذهب إىل الـسوق املـوازي                 

  .وتستخدم يف أغراض ال ختدم متطلبات وأهداف التنمية
  : سعـر الصـرف اجلمركي  - ٢

يستخدم هذا السعر ألغراض تقييم أسعار الواردات اليت يـتم إسـتريادها مـن              
، والـيت  ) القمح والـدقيق (اخلارج ، فيما عدا السلع األساسية املدعومه من الدولة     

  .الختضع هلذا السعر
ومن اجلدير بالذكر أن احلكومه قد بدأت يف استخدام سعر الـصرف ألغـراض           

م ، ويف تلك الفترة كان سـعر الـصرف          ١٩٧٢التقييم اجلمركي إبتداء من مارس      
الرمسي ومن سعر الصرف يف السوق املوازية،حيث       اجلمركي ، أدىن من سعر الصرف       

دوالر ، بينما كان سـعر الـصرف        / ريال ٤,٥كان سعر الصرف الرمسي يف حدود       
دوالر ، وقد أستخدمت احلكومة هـذا       /  ريال   ٥,٥ألغراض التقييم اجلمركي بـ     

  .السعر املخفض كوسيلة لزيادة حصيلة الرسوم اجلمركية على الواردات
ة على تعديل سعر الصرف املستخدم ألغـراض التقيـيم          وقد عملت احلكوم  

دوالر ، إبتـداًء مـن ينـاير        /  ريـال    ٥دوالر ، إىل    /  ريـال    ٥,٥اجلمركي من   
م،على أن يتم إحتساب قيمة الواردات على أساس القيمة الفعلية للواردات           ١٩٨١

 م بـدأت احلكومـة بتقيـيم      ١٩٨٤مضافاً اليها تكلفة النولون وإبتداًء من فرباير        



  

  
  

  النظام املصريف  ١٧٤

م ، حيث   ١/٢/١٩٨٨الواردات على أساس السعر الرمسي وأستمر هذا احلال حىت          
دوالر ، وإىل   /  ريـال    ١٠دوالر ، إىل    /  ريـال    ٩مت تعديل الصرف اجلمركي من      

م ، مث إىل    ١٩٩١دوالر يف إبريل    /  ريال   ١٨م ، مث إىل     ١٩/٢/١٩٩٠ريال يف   ١٢
  ...م١٩٩٦  ريال يف يناير١٠٠م ، وإىل ١٩٩٥ ريال يف إبريل ٥٠

م مت تعومي سعر صرف الريال ، وتوحيد أسعاره املتعددة،ومن          ١٥/٧/١٩٩٦ويف  
ذلك الوقت ، والبنك املركزي اليمين يقوم يف هناية كل شعر ميالدي،بتحديد سـعر              
الصرف ألغراض التقييم اجلمركي ، وذلك على أساس متوسط سعر البيع يف السوق             

  .املوازي خالل الشهر السابق
  :رف الدبلوماسي  سعر الص - ٣

ويستخدم البنك املركزي اليمين هذا السعر عند تقييم مستحقات موظفي البعثات  
وتتحمل وزارة املالية الفارق يف     .. الدبلوماسية وحتويل ما يعادهلا بالدوالر األمريكي       

ومن اجلدير بالذكر أن السعر     . سعر الصرف بني هذا السعر وسعر الصرف الرمسي         
دوالر أمريكي ، وقد بدأ البنك املركزي اليمين        /  ريال   ٥,٥عادل  الدبلوماسي كان ي  

م ، وأستمر حـىت ينـاير       ١٩٨٤ مايو   ٢٠بإستخدام السعر الدبلوماسي إبتداء من      
  .م١٩٩٦

  : سعر الصرف التشجيعي  - ٤
إستخدم هذا السعر ألغراض تسعري مشتريات البنك املركزي مـن العمـالت            

ة يف جمال اإلستكشاف والتنقيب عن النفط،وكذا  األجنبية من الشركات األجنبية العامل    
  .من السفارات واهليئات األجنبية واملنظمات الدولية

م بـسعر صـرف     ٩٤وقد بدأ البنك املركزي يف إستخدام هذا السعر يف إبريل           
دوالر يف  /  ريـال    ٥٠ ريال لكل دوالر أمريكي ، وعدل هذا السعر إىل           ٢٥يعادل  
وك التجارية بتوريد كافة املبالغ املشتراة من شركات        م ، وقد ألزمت البن    ١٩٩٥إبريل  

النفط هبذا السعر إىل البنك املركزي اليمين ، وقد أستمر ذلك حىت بعد السماح هلـا                
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م ، حيـث أسـتمر      ١٩٩٥ مايو   ٧ببيع وشراء العمالت األجنبية بالسعر املوازي يف        
  .م١٩٩٥ ديسمرب ٢٥العمل بالسعر التشجيعي حىت إلغائه يف 

  :لصرف للسلع األساسية سعر ا - ٥
)  الـدقيق  -القمح  (أستخدم هذا السعر لغرض تقييم أسعار السلعتني األساسيتني         

كنوع من الدعم الرمسي ، حيث كانت هاتان السلعتان تسعران بسعر الصرف الرمسي             
دوالر ، وهو يقل كثرياً عن سعر صرف السوق املوازية ، الذي وصل حده              / ريال ١٢

وألغـراض اإلصـالح    ..دوالر  /  ريـال    ١٦٠م إىل   ١٩٩٥األقصى يف منتـصف     
اإلقتصادي ، والسعي حنو إزالة التشوهات السعرية ، والتقليص التدرجيي للدعم ، فقد             

م ١٩/١/١٩٩٦دوالر إعتباراً من    /  ريال   ٣٠قامت احلكومة بتعديل هذا السعر إىل       
  .وال يزال هذا السعر سارياً حىت اليوم

   :سوق الصرف املوازي: ثانياً 
هو اإلطار الذي يتم فيه التعامل بالنقد األجنيب سـواء بـالبيع أو الـشراء ، أو                 
التحويل ، حيث يلتقي يف هذا السوق املعروض من العمالت األجنبية مع املطلـوب              
منها ،ويتحدد سعر الصرف يف السوق املوازي وفقاً لظروف العرض والطلـب دون             

ن هلذه السلطات التدخل يف هذا السوق       تدخل مباشر من السلطات النقدية ،ولكن ميك      
بائعة أو مشترية بقصد حتقيق قدر من اإلستقرار النقدي ، واحملافظة على ثبات سـعر               
صرف العملة الوطنية ، عن طريق زيادة عرض العمالت األجنبية يف حالة ميل األسعار              

يـات  إىل اإلرتفاع ، وبالتايل يتحدد السعر عند املستوى الذي تتـوازن عنـده الكم             
  .املطلوبة مع الكميات املعروضة وفقاً آلليات قوى العرض والطلب

وقد متيزت أسعار صرف الريال اليمين يف السوق املوازي ، خالل الفترة املمتدة             
م ، بالتدهور السريع واحلاد كنتيجة طبيعية لتـدهور األوضـاع           ٩٥ إىل   ٩٠من عام   

بالذات ، خاصة خالل الـسنوات      السياسية واإلقتصادية يف البالد خالل تلك الفترة        
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األخرية منها ، اليت أنعكست سلباً على أداء خمتلف القطاعات اإلقتصادية ، على وجه              
متابعة أسعار  ) ١(وميكن من خالل اجلدول رقم      .. اخلصوص القطاع النقدي واملصريف     

  .صرف الريال يف السوق املوازي خالل تلك الفترة
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  النظام املصريف  ١٧٨

  :ومن اجلدول يالحظ األتـي 
م ، مبعـدل    ٩٤ إىل هناية    ٩٠تدهور سعر صرف الريال اليمين خالل الفترة من          - ١

  .، وهو معدل كبري جداً إذا ما قيس بالفترة الزمنية املذكورة % ٤٧٧,١
م ، حيث وصل سعر     ٩٥بلغ تدهور سعر صرف الريال ذورته خالل شهر يونيو           - ٢

دوالر يف هناية ديسمرب    / ريال   ١٨دوالر ، مقابل    /  ريال   ١٦٠صرف الريال إىل    
حيث بلغ معدل إخنفـاض سـعر صـرف العملـة الوطنيـة حـوايل               .. م  ٩٠

،ولعل ذلك يعكس الفوضى واإلضطرابات الشديدة الـيت سـادت          %٧٨٨,٨
السوق املوازي ، بل أن هذا اإلخنفاض السريع واحلاد ، يترجم حـدة املـضاربة               
والتنافس الشديد على شراء العمالت األجنبية يف تلك السوق ،ويعكس أيـضاً            

  .فقدان الثقة بالعملة الوطنية
يت نفذهتا احلكومة يف إطار برنامج اإلصـالح        سامهت السياسات املالية والنقدية ال     - ٣

م ، يف حتقيق قدر من اإلستقرار النقدي ، متثل          ٩٥اإلقتصادي ، إبتداًء من مارس      
يف كسر احلاجز النفسي ، وحتسني سعر صرف الريال يف السوق املوازي،وعودته            
خالل فترة قصرية إىل مستويات سعر صرف مقبولة ، ورمبا متفقة إىل حد ما مـع          

، األمر الذي يدل على أن سوق الصرف        ) العرض والطلب (ائق قوى السوق    حق
املوازي كانت أساساً مشبعة بكميات من العمالت األجنبية ، خاصـة يف عـام              

م،وأن النقص املؤقت يف جانب العرض وما جنم عنه من تدهور حاد يف سـعر               ٩٥
 السوق عـن    الصرف يف السوق املوازي ، كان ناجتاً يف األساس عن إمتناع هذه           

تلبية جانب الطلب املتزايد ، وليس عن إفتقار هذه السوق ملا يكفي من عمالت              
أجنبية توازي حجم الطلب اإلعتيادي واملتوقع عليها ، أي أن التقلبات الكبرية يف             

م ، مل   ٩٥سوق الصرف يف السوق املوازي صعوداً وهبوطاً خاصة خـالل عـام             
لعملة الوطنية ، واليت تشكل ثبـات       تعكس حقائق جوهرية جديدة إزاء صرف ا      



  

  
  

  النظام املصريف  ١٧٩

قيمتها واإلستقرار النسيب ألسعار صرفها ، عامالً له األولوية يف إطار السياسات            
  .النقدية واملالية لربنامج اإلصالح اإلقتصادي

  :سياسات سعر الصرف يف ظل برنامج اإلصالح اإلقتصادي 
عدد من السياسات   أستند برنامج اإلصالح اإلقتصادي يف مراحله األوىل ، على          

واإلجراءات املالية والنقديـة ، الـيت أسـتهدفت أساسـاً التثبيـت واإلسـتقرار               
اإلقتصادي،وإستعادة الثقة بالعملة الوطنية ، وكبح مجاح التضخم ، وتقليص العجز يف            
املوازنة العامة للدولة ، وتوجيه متويل جانب هام منه مبدخرات حقيقية ، عـن طريـق              

م ، وإجتاه   ١٩٩٥ بدأ البنك املركزي بإصدارها ، إبتداء من ديسمرب          أذون اخلزانة اليت  
احلكومة حنو بذل اجلهود الكبرية لتحسني املوارد الذاتية ، ويف مقدمتها توسيع القاعدة             
الضريبية ، وزيادة األسعار احمللية للمشتقات النفطية ، والكهرباء ، واملياه ، وخدمات             

إضافة إىل إستحداث عدد من الرسوم      .. عار الدولية اإلتصاالت ، مبا يتناسب مع األس     
والضرائب على بعض اخلدمات ، إىل جانب إصالح أو خصخصة بعض املؤسـسات             

  .واملشروعات العامة
إصالحات يف أسعار الفائـدة ، ونـسب اإلحتيـاطي          :كما تضمن الربنامج أيضاً   

مانية وكفاية رؤوس األلزامي على الودائع والسيولة ، وبعض اإلجراءات السياسية اإلئت   
أموال البنوك ، باإلضافة إىل إصالحات يف اإلطار القانوين والتنظيمي للجهاز املـصريف             

  .بشكل عام
وسوف نركز هنا على إصالحات سعر الصرف يف إطـار برنـامج اإلصـالح              
اإلقتصادي ، مع التطرق عند اللزوم ألثر نتائج السياسات اإلقتصادية األخـرى على            

  .رف ، مث تناول إجتاهات سياسة سعر الصرفسياسة سعر الص
عمل البنك املركزي على تنفيذ إستراتيجية تتـضمن إلغـاء أسـعار الـصرف              
املتعددة،وإستخدام نظام سعر الصرف املوحد العائم ، الذي يستند إىل آلية العـرض             
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والطلب يف السوق ، واإلعتماد على البنك املركزي عرب مسامهته يف احملافظـة علـى               
ار سعر صرف الريال ، وإعادة دور سعر الصرف يف حتقيق التوازن بني العـرض      إستقر

والطلب على العمالت األجنبية يف السوق ، ورفع كفاءة األسواق والقدرة التنافسية            
  .للصادرات اليمنية

  :ولبلوغ هذه األهداف أختذ البنك املركزي هنجاً يتكون من مرحلتني 
  .. لبنوك التجارية حترير أسعار الصرف يف ا: األوىل 

اإلنتقال التدرجيي بسعر الصرف الرمسي حنو التحرير والتوحيد ، وذلك مـن       : والثانية  
إبتداء .. دوالر  / ريال  ٥٠دوالر إىل   / ريال   ١٢خالل التخفيض التدرجيي للسعر من      

دوالر إبتداء مـن    / ريال   ١٠٠دوالر إىل   / ريال ٥٠م ، مث من     ١٩٩٥من أول إبريل    
م ، وإلغاء مجيع أسعار الصرف الرمسية األخرى ، على أن يطبق سعر             ١٩٩٦ يناير   ٢٠

الصرف الرمسي اجلديد على العمليات احلسابية للموازنة العامة للدولة ، واملعـامالت            
أما بالنسبة لبقية ..األخرى بني وزارة املالية والبنك املركزي ويف تقييم العوائد اجلمركية    

  .م على أساس سعر الصرف املوازي املعومعمليات البنك املركزي األخرى فتت
عالوة على ذلك تشارك البنوك التجارية بصورة كاملة يف الـسوق املـوازي إىل              

  .م٩٥جانب الصيارفة ووكالء املغتربني ، وذلك إعتباراً من هناية أغسطس 
كما مت إلغاء أنظمة الصرف اليت تتعارض مع نظام سعر الصرف املعوم ، وعلـى               

 تعديل قانون الصرافة الذي ينظم أعمـال الـصيارفة ، بإلغـاء             وجه اخلصوص ، مت   
  .النصوص القانونية اليت تتعارض مع عمليات السوق احلر

كما مسح للبنوك التجارية بالتحويل من حسابات العمالء املفتوحة لديها بالعمالت           
األجنبية ، وإلغاء أي متيز بني تلك احلسابات ، حبيث تصبح كل احلسابات لـدى أي                

  .بنك جتاري بالعمالت اجلنبية حرة وقابلة للتحويل
وبعد مرور فترة إنتقال قصرية ، سرى خالهلا نظام صـرف ثنـائي ، مت تنفيـذ                 
التوحيد الكامل ألسعار الصرف عن طريق نقل مجيع عمليـات احلكومـة والبنـك              



  

  
  

  النظام املصريف  ١٨١

.. م  ١٩٩٦ يوليـو    ١٥املركزي إىل سعر الصرف ، املوحد العائم ، وذلك إبتداء من            
  .ا أستخدم سعر الصرف املوحد العائم يف تقييم العائدات اجلمركيةكم

م بإزالة  ١٩٩٦ومن األمهية مبكان أن نذكر هنا ، أن احلكومة قد قامت يف يناير              
القيد على نظام الصرف الذي يتضمن منع إصدار خطابات إعتمادات اإلسترياد مـن             

سوق املوازي بسعر صـرف     قبل البنوك ، حىت يتم احلصول على النقد األجنيب من ال          
  .حمدد

كما قامت احلكومة أيضاً بإلغاء إجراء التعددية يف أسعار الصرف ، الناجم عـن              
، عن طريق فصل    ) القمح والدقيق (مدفوعات الدعم اخلاص بواردات السلع األساسية       

مدفوعات الدعم بصورة واضحة عن معاملة الصرف ، حيث أنه جيـب اآلن علـى               
يق دفع القيمة بالريال بالكامل ، للنقد األجنيب الالزم لتغطيـة           مستوردي القمح والدق  

البنـك  ) سـيف (التكلفة بالدوالر األمريكي لواردات القمح والدقيق على أسـاس          
  .املركزي

أما مدفوعات الدعم بالريال إىل املـستوردين ، فتـتم اآلن مـن قبـل وزارة                
ىل املوزعني احملليني ، عن طريـق       املالية،عندما يتم نقل ملكية القمح والدقيق املستورد إ       

  ).مضافاً إليه أي هامش رحبية مطبق إن وجد(البيع بسعر التجزئة األساسي 
  :النتائج األولية لربنامج اإلصالح اإلقتصادي 

إن املؤشرات األولية لربنامج اإلصالح اإلقتصادي تعترب مبثابـة دعـوة للثقـة             
ام ، والبنك املركزي اليمين ، بوجـه        باملستقبل ،الذي بات بإمكان احلكومة ، بوجه ع       

خاص ، مواجهة مقتضياته ألوضاع ذاتية ، أفضل من ذي قبل ، وبـدروس مثينـة مت                 
  .إستيعاهبا خالل الفترة املاضية

واحلقيقة أن األداء اإلقتصادي الكلي يف ظل الربنامج اإلقتصادي خـالل عـام             
نقود ،أداء احلساب اجلـاري     م،سواء من ناحية النمو ،والتضخم ،املالية العامة ،ال       ٩٦
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 وعـالوة   - قد فاق توقعات الربنـامج       -اخلارجي ،بناء اإلحتياطي من النقد األجنيب       
وعنـد اإلنتقـال إىل     .. على ذلك فقد حتقق تقدم كبري يف تنفيذ اإلصالحات اهليكلية           

ع م ، فإن منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي غري النفطي ، يتوق           ٩٦التطورات خالل عام    
وقد قاد التوسع يف قطـاع الـصناعات        % ٤أن يليب أو يفوق هدف الربنامج البالغ        
  ..التحويلية ،التشييد ،النقل ،املواصالت

وإنعكاساً للسياسات الصارمة والضيقة إلدارة الطلب ،فـإن معـدل التـضخم            
تقريباً ، مقارنـة حبـوايل       % ١٠أخنفض إىل   ) بدون آثار األسعار اإلدارية   (األساسي  

ومن ناحية أخرى فإن عجز املوازنة العامة للدولة قـد بلـغ            .. م  ٩٥ يف عام    %٣٠
من الناتج احمللي اإلمجايل ، مقارنة بعجز كان قد أستهدفه الربنـامج مقـداره           % ٠,٧
من الناتج احمللي اإلمجايل يف     % ٦من الناتج احمللي اإلمجايل ،ومقابل عجز بلغ        % ٢,٥

  .م٩٥ميزانية الدولة لعام 
ت هذه النتيجة املالية العامة القوية يف األسـاس مـن أسـعار الـنفط               وقد حتقق 

العاملية،ويف نفس الوقت ، فإن هذه النتيجة أيضاً تعكس أداءاً قوياً لإليـرادات غـري               
النفطية ، وأحتواء معظم نفقات املوازنة عند مستوى الربنامج ، أو أقل منه ،وبـالرغم               

الناتج احمللي اإلمجايل ، قـد إخنفـضت مـن          من أن نسبة اإليرادات غري النفطية إىل        
م ، إال أن هذا اإلخنفاض يعـود كليـة إىل           ٩٦عام  % ٩,٩م إىل   ٩٥عام  % ١٠,٨

الزيادة الكبرية يف الناتج احمللي اإلمجايل األمسي ، النامجة أساساً عن اآلثار على النـاتج               
توحيد نظام سعر   احمللي اإلمجايل النفطي ، نتيجة إلخنفاض سعر الصرف الرمسي يف إطار            

الصرف ، والزيادة الكبرية يف أسعار النفط ،ويف احلقيقة فإن اإليرادات قـد إزدادت              
م ل تقييم النـاتج احمللـي       ٩٥كثرياً ،وإذا إستخدمنا سعر الصرف وأسعار النفط لعام         

  %.١٣,٥م فإن النسبة املشاهبة ستكون ٩٦اإلمجايل احلقيقي لقطاع النفط لعام 
 ، ميكن مالحظة أن التوسع يف النقود باملعىن الواسع ، قد بلغ             وعلى اجلانب االخر  

م ، وكان هذا التوسع يقل اىل حد ما عن اهلدف احملدد يف الربنامج              ٩٦يف عام   % ١١
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، واحلقيقة أن وراء هذه النتيجـة كانـت هنـاك اختالفـات             % ١٤والذي يبلغ   
 صـايف االصـول     فقد كانت الزيـادة يف    .. معينة،خرجت عن اطار تنبؤات الربنامج      

اخلارجية للجهاز املصريف ، أكرب حجما مما استهدفه الربنامج ، كما كان هناك اخنفاض              
، وعلى نفس املنوال انكمش     ) صايف(كبري يف مستحقات النظام املصريف على احلكومة      

واستجابة لتباطؤمنو  ..االئتمان املقدم بالعملة احمللية للقطاع غري احلكومي بشكل طفيف        
م،فإن كـل   ٩٦-٩٥واصالحات سياسة سعر الفائدة املنفذة خالل الفترة      التضخم ،   

زيادة يف النقود باملعىن الواسع ، تعزي لشبه النقود ، يف حني اخنفضت العمله املتداوله               
كثرياً ، ويشري التغري يف تكوين النقود باملعىن الواسع ، اىل االجتاهات الكبرية حنو تعزيز               

  .والنظام املصريف) الريال اليمين(ة إعادة الثقة بالعملة الوطني
ومن اجلدير بالذكر هنا ، أن االحتياطيات االمجالية الذاتيـة للبنـك املركـزي               

أي ( مليون دوالر أمريكـي،      ٩٣٧م حوايل   ٩٦بالعمالت االجنبية قد بلغت يف هناية       
وبذلك تكون االحتياطيات االمجاليـة     ) ...شهرا٤,٥ًمايكفي لتغطية الوارادات لفترة     

 مليـون   ٦٣٠الذاتية للبنك املركزي قد فاقت كثرياً هدف الربنامج الذي حدد مببلغ            
  .دوالر أمريكي

ويف ظل تلك االوضاع ، فإن سعر الصرف املوحد العائم للريال قد استقر خالل              
-١٢٥م ، يف حدود     ٩٧ أغسطس ٢٠م ، وحىت يومنا هذا      ٩٥النصف الثاين من عام     

  .دوالر أمريكي/ ريال١٣٠
  : سياسة سعر الصرفاجتاهات

سوف يلتزم البنك املركزي اليمين خالل فترة برنامج االصـالح اإلقتـصادي                           
م ، بالنظام احلايل لسعر الصرف العائم ، الذي حتدده السوق ، كما             ٢٠٠٠-٩٦من  

يستمر البنك املركزي يف استخدام سياسـات ماليـة ونقديـة حـسب مـا متليـه                 
ستقرار النسيب لسعر صرف الريال ، وتأمني املنافسة يف سوق          الضرورة،حملافظة على اال  
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النقد االجنيب باملشاركة مع البنوك التجارية ، والصيارفة ، ووكالء املغتربني ، وبدون             
كما سيقوم البنك بالتدخل يف السوق كمـا        ..اللجوء اىل التنظيمات والرقابة االدارية      

ت االجنبية مقابل العملة احمللية ، بقصد       سيقوم بالتدخل يف السوق ببيع وشراء العمال      
احملافظة على سعر صرف الريال ، والتخفيف من حدة التقلبات قصرية االجل يف سعر              

ويف هذا االطار سيقوم البنك املركزي مبتابعة مدى مالئمة سعر الصرف من            ..الصرف  
رات خالل املراجعات الدورية للمؤشرات االقتصادية ، وعلى وجه اخلصوص ، املؤش          

  .الرئيسية لالداء اخلارجي ، مثل مستوى اإلحتياطيات اخلارجية اإلمجالية للبنك 
ويف هذا السياق فإن سياسة البنك املركزي تقتضي احملافظة على مستوى كـاف             
من اإلحتياطيات الذاتية للنقد األجنيب ، من خالل وضع حد أدىن ، وهدف تأشـريي               

فترة برنامج اإلصالح اإلقتصادي ، احملددة يف       لإلحتياطيات اخلارجية الصافية ، خالل      
املرفق ، حيث ستعترب األرقام الواردة اجلدول عبارة عـن معـايري            ) ٢(اجلدول رقم   

  .يسترشد هبا ملتابعة تلك اإلحتياطيات
ويف حالة تعرض احلد األدىن لصايف اإلحتياطيات ، لنقص أو زيـادة ، فـسيعمل               

 إىل أدىن أو أعلى ، عند أي هبوط أو زيادة           البنك على تصحيح الوضع بشكل منتظم ،      
يف التمويل اخلارجي ،كما سيتم تصحيح الوضع على أدىن ، عند أي شـراء للـدين                
اخلارجي الرمسي ، مع ضرورة احلصول على خصم يشابه على األقل شروط نـابويل               
لنادي باريس ،وبالرغم من كل تلك اإلجراءات التصحيحية فـإن مـستوى صـايف              

ت اخلارجية ، حسبما يؤكد خرباء صندوق النقد الدويل ، لـن هتـبط إىل               اإلحتياطيا
  .م١٩٩٧ مليون دوالر أمريكي يف أي وقت من عام ٣٥٠

كما سيستخدم البنك مؤشر سعر الـصرف احلقيقـي ملعرفـة وضـع العملـة              
احمللية،فعندما ينخفض سعر الصرف احلقيقي ، فإن ذلـك يعدمؤشـراً بـأن ميـزان               

قد يواجه صعوبات ، وغالباً ما يـتم إحتـساب سـعر الـصرف              املعامالت اجلارية   
احلقيقي،مبقارنة التكاليف النسبية للمنتجات الصناعية يف بلدين معنيني ،وكلما زادت          
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التكاليف احمللية عن التكاليف األجنبية بدرجة كبرية كلما تطلب األمر ختفيض قيمـة             
 للفترة اليت كان فيها ميـزان       العملة احمللية ،كما ميكن إستخدام سعر الصرف احلقيقي       

املعامالت اجلارية يف وضع جيد ، كمؤشر معياري ميكن من خالله مقارنة سعر الصرف              
  .احلقيقي يف الفترة اليت أختل فيها هذا امليزان

ويف حالة ظهور أي مؤشرات تـشري إىل أن هنـاك مغـاالة يف سـعر صـرف                  
  .ح بتخفيض سعر صرفهالريال،وتدين قدرته التنافسية ، فإن البنك سوف يسم

ومن ناحية أخرى فإن البنك ال ينوي فرض أي قيود علـى سـعر الـصرف يف                 
  .السنوات القادمة
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א א א
  

  :مقـدمــة
 والقائـل   ١)هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً       (احلمد اهللا رب العاملني القائل    

و الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا مـن رزقـه              ه(تبارك وتعاىل 
  .٢)وإليه النشور

تركتكم على احملجـة البيـضاء ليلـها        (وأصلي وأسلم على اشرف خلقه القائل     
تركت فيكم مـا    (،والقائل صلوات اهللا وسالمة عليه      )كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك     

  ). وسنيتإن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب اهللا
إن املتأمل يف الشريعة اإلسالمية جيدها شريعة وعقيدة،تليب حاجة الفرد يف الـدنيا             

وابتغي فيما  (وتليب حاجته يف اآلخرة،قال تعاىل موجها قارون اىل خريي الدنيا واآلخرة            
  .٣)آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الداين وأحسن كما أحسن اهللا إليك

اء الرزق والتوسع فيه أمر مباح ، بل واجب شـرعي ، شـريطة أن               ومن مث فابتغ  
فال وربك يؤمنون حـىت     (يكون سعي اإلنسان جللبة مرتبط مبوافقة الشرع قال تعاىل          

  .٤)حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف نفوسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما
أن تكـون مـشروعة،فإن     وطاملا أن غاية النشاط االقتصادي يف اإلسالم ال بـد           

وسائله ال بد أن تكون مشروعة كذلك،ومن مث فإن وجود البنوك اإلسالمية يـصبح              
ضرورة شرعية ، ألن الغاية من النشاط االقتصادي ال ميكن أن تتحقق إال هبا ، خاصة                
يف الوقت احلاضر،حيث أصبحت البنوك تـشكل حلقـة الوصـل بـني املـدخرين               

                                                           
  ).٢٩( البقرة ١
  ).١٥( امللك ٢
  ).٧٧( القصص ٣
  ).٦٥( النساء ٤
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اء عنها،كما أهنا أصبحت حمور االقتصاد النقدي يف الوقت         واملستثمرين ال ميكن االستغن   
  .احلاضر

إن السلوك االقتصادي اإلسالمي للفرد املسلم،هو جزء من السلوك اإلسـالمي           
يا أيها الذين أمنوا    (العام،فال يكمل إميان الفرد إال باجتناب الربا ، نزوال عند قوله تعاىل           

م مؤمنني،فإن مل تفعلوا فأذنوا حبـرب مـن اهللا   اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنت    
  .١)ورسوله وأن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظٌلمون

وترتع كل أمة اىل االستقالل والتميز عن األمم األخرى ، والميكـن أن حيـصل               
جيعل ثروة أبناء   . االستقالل والتميز املطلوبني مامل يكن هناك استقالل يف اجلانب املايل         

ألمة اإلسالمية تستغل من قبلهم استغالال مباشرا،ولذلك فنحن ندرك أمهية البنوك يف            ا
مسألة االستقالل من عدمه،فقد الحظنا أن املستعمر خرج من ديار اإلسالم جبـسده             
لكنه يف الواقع مل خيرج بروحه،فقد بقيت تلك الروح معلقة ببعض جوانـب اجملتمـع               

االقتصادي،واجلزء من اجلانب االقتصادي املـرتبط      احلياتية،ومن هذه اجلوانب اجلانب     
حيث نالحظ أن األجهزة املصرفية يف الدول النامية بشكل عام          ...باملستعمر هو البنوك  

والدول اإلسالمية على وجه اخلصوص،أغلبها مملوكة ملكية أجنبية،مثلها مثل كثري من           
زراعي يف بعض الـدول     النفط واملعادن والقطاع ال   :القطاعات اإلقتصادية األخرى مثل   

وأهم من ذلك اقتصاديا األسواق النقدية واملالية الدولية،كما هو حاصـل اآلن            .النامية
يف البورصات،وما حل القتصاديات دول جنوب شرق أسـيا ومـن بينـها الـدول               

، إال خري مثال على مـسألة ضـرورة االسـتقالل           ) ماليزيا وإندونيسيا (اإلسالمية ،   
  .قاللية األمة اإلسالميةاالقتصادي لتحقيق است

ومل تعد البنوك اإلسالمية حلم يداعب مشاعر املسلمني،بل أصبحت واقعا معاشا           
يلمسه كل فرد مسلم،فخالل الثالثني سنة املاضية،تأسست البنوك اإلسالمية يف كثري            

                                                           
  ).٢٧٩-٢٧٨( البقرة ١
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من البلدان اإلسالمية وغري اإلسالمية،وأثبتت جناحها،بل إن بعض الدول اإلسـالمية           
ادها بكاملـه إسـالميا خـال مـن الربا،مثـل إيـران وباكـستان               أصبح اقتـص  

ــالمية     ــة وإس ــة يف دول عربي ــالمية قوي ــوك إس ــست بن والسودان،وتأس
قطر،البحرين،مصر واليمن،بل إن هناك كثريا من املؤسسات اإلسالمية الناجحة يف        :مثل

ة دول غري إسالمية،فإن دل ذلك على شيء فإمنا يدل على صالحية الصبغة اإلسـالمي             
لالستثمار يف كل مكان وزمان،وهذه الصالحية نابعة من صالحية الشريعة اإلسـالمية            

  .لكل زمان ومكان
وهتدف هذه الورقة لدراسة قانون املصارف اإلسالمية دراسة نقديةإقتصادية مـن           
حيث الوضع القانوين إلنشاء املصارف اإلسالمية،ونشاطها االقتصادي يف إطار قانون          

  .ة والقوانني النافذة األخرىاملصارف اإلسالمي
  :أمهية إنشاء البنوك اإلسالمية يف اليمن

تعد اليمن من الدول اإلسالمية اليت ال تتواجد فيها جاليات غري إسالمية بـني    -١
سكاهنا األصليني ، إذ ال يوجد مسيحي واحد،ويوجد بضع مئات من اليهـود            

احلياة اليمنية سـواء    موزعني على بعض القرى النائية ، وليس هلم أي أثر يف            
اإلقتصادية منها أو السياسة أو االجتماعية،ومن مث كان واجبا إنشاء املصارف           

  .اإلسالمية لتعكس هوية األمة املسلمة يف اجلانب االقتصادي
إن السلوك االقتصادي للفرد املسلم،هو جـزء مـن سـلوكه اإلسـالمي             -٢

ة شرعية ليكمل السلوك    الشامل،ومن مث فإن قيام البنوك اإلسالمية يعد ضرور       
اإلسالمي للفرد املسلم يف اجملال االقتـصادي ، ألن عـدم وجـود البنـوك               
اإلسالمي يف اجملتمع املسلم سيجعل الفرد املسلم يف موضوع ماله بني حرمتني            

حرمة االكتناز،وحرمة االستثمار الربوي،أما وقد قامت البنوك اإلسـالمية   :مها
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سالمي ، والفرد املسلم وتـوفر لـه وعـاء          فقد قامت احلجة على اجملتمع اإل     
  .االدخار احلالل

تشارك يف ملكية اجلهاز املصريف اليمين امللكية األجنبية ، حيث بلـغ عـدد              -٣
،وقد أدى قيام   ١بنوك جتارية )٩(بنوك من بني عدد   )٤(البنوك األجنبية يف اليمن   

اجلهـاز  البنوك اإلسالمية اىل تقليل األمهية النـسبية للبنـوك األجنبيـة يف             
املصريف،من حيث العدد ، ومن حيث حجم اخلدمات املصرفية اليت يقوم هبـا             

  .اجلهاز املصريف،وكذلك من حيث موجوداهتا املالية
يعد اجملتمع اليمين من أكثر اجملتمعات حساسية ملسألة الربا،حيث يوجد نفور           -٤

 خـارج   عام لدى اجملتمع من مسألة الربا ، انعكس يف نسبة النقود املتداولـة            
اجلهاز املصريف،فقد ذكرت أخر اإلحصائيات قبل إنشاء البنوك اإلسـالمية يف           

م أن نسبة النقود املتداولة خارج اجلهاز املصريف ، كانت يف عـام             ١٩٩٥عام  
، من حجم املعروض النقدي،وإذا ما أضيفت إليها الودائع         %)٦١(م  ١٩٩٤

وقـد انعكـس    ٢%)٧٦(اجلارية لدى اجلهاز املصريف،فإن النسبة سترتفع اىل        
ذلك يف ارتفاع نسبة املضاربة على العمالت األجنبيـة والعقارات،وارتفـاع           

  .نسبة االكتناز لدى اجملتمع
لقد أوصت املؤسسات الدولية اليت تناولت االقتصاد اليمين بالدراسة وخاصة          -٥

صندوق النقد الدويل ، يف إحدى دراساته بضرورة إنشاء البنوك اإلسـالمية            
من النسبة العالية للنقود املتداوله خارج اجلهاز املصريف،وأكد علـى   للتخفيف  

                                                           
م ، باإلضافة إىل البنوك التجارية التسعة ، هناك ثالثة بنوك إسالمية ١٩٩٦ تقرير البنك املركزي اليمين السنوي لعام ١

  :هي 
كما أن هناك ثالثة بنوك متخصصة . البنك االسالمي اليمين -٣. بنك التضامن اإلسالمي -٢. ينك سبأ اإلسالمي - ١
  .بنك التسليف لإلسكان -٣. بنك التسليف التعاوين والزراعي -٢. عي اليمين البنك الصنا- ١هي
  ١٠١م،ص ١٩٩٦ البنك املركزي اليمين التقرير السنوي لعام ٢
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ذلك مؤمتر الدائرة املستديرة الذي عقد يف جنيف حول االقتصاد الـيمين يف             
  .م١٩٩٢عام 

إن إنشاء البنوك اإلسالمية ، يعد اللبنة األوىل على طريق اسـلمة االقتـصاد              -٦
تصادية اإلسالمية اليت ترغب يف     اليمين ، خاصة يف جمال إنشاء املؤسسات اإلق       

التعامل وفق الصيغ اإلسالمية،فاالقتصاد اليمين اقتصاد ناشئ ، وإنشاء البنوك          
اإلسالمية يف هذا الوقت يساعد على اجتثاث الربا قبل استفحاله،خاصة وأن           
إنشاء البنوك اإلسالمية يف اليمن قد جاء بعد أن قطعت جتربة البنوك اإلسالمية             

يف جمال التأصيل الشرعي للمعامالت املصرفية،وقد مت إجياد رصيد         شوطا كبريا   
ضخم من التخرجيات الشرعية للمعامالت املصرفية خالل العـشرين سـنة           
املاضية ، وإجياد أيد عاملة مدربة على العمل املصريف اإلسالمي،وهذا أمر يعد            

  .مدعاة لنجاحها
  :الوضع القانوين للبنوك اإلسالمية

قانونية اليت توجد فيها البنـوك اإلسـالمية يف العـامل العـريب             تعددت الصور ال  
واإلسالمي ويف أحناء العامل،فبعض البنوك قامت بقوانني خاصة،وبعضها األخر قام وفق           
النظم والقوانني السارية للجهاز املصريف بشكل عام،كما أن البعض األخر منها قـام             

  :تلك العالقة كالتايلضمن اسلمة االقتصاد القومي،بكامله وميكن توصيف 
اليت قامت بقوانني خاصة مثل ما هو عليه احلـال يف           :النوع األول من البنوك   -١  

كل من مصر والبحرين والفلبني،حيث حتدد هذه القوانني طبيعة العالقة بني           
البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية يف تلك الدول،كما حتدد يف نفس الوقت           

  .كافة جوانب نشاطها
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ع الثاين من البنوكهي اليت نشأت وفق قانون موحد للبنوك اإلسالمية،حيث           النو-٢
حتدد هذه القوانني طبيعة نشاط البنوك اإلسالمية ، وطبيعة العالقة بينها وبني            

  .تركيا واإلمارات العربية املتحدة واليمن:البنوك املركزية مثل
سـالمي  هي الـيت نـشأت يف إطـار اقتـصادي إ          :النوع الثالث من البنوك   -٣

متكامل،مثلما هو عليه احلال يف كل من باكستان وإيران والسودان ، حيث            
القوانني اليت حتكم النشاط االقتصادي بشكل عام قوانني إسالمية،مبا فيهـا           
قوانني البنوك املركزية،ومن مث ال يكون شكل العالقة بني البنوك املركزيـة            

  .والبنوك اإلسالمية موضع حذر وختوف
هي البنوك اليت نشأت يف حميط ربوي ولـيس لـديها           :ابع من البنوك  النوع الر -٤

قوانني خاصة أو عامة حتكم نشاطها،بل ختضع لقانون البنوك التجارية،وقانون        
البنوك املركزية وقانون الشركات،ومثل ذلك البنوك اإلسالمية اليت نـشأت          

  .يف الدول غري اإلسالمية بشكل عام
  :مية يف اليمنالوضع القانوين للبنوك اإلسال

إن فكرة إنشاء البنوك اإلسالمية يف اليمن فكرة قدميـة تعـود اىل الثمانينـات               
م حني متت احملاولة االوىل الستـصدار قـانون املـصرف           ١٩٨٧وبالتحديد اىل عام    

اإلسالمي اليمين من جملس الشعب التأسيس السابق،إال أن احملاولة مل تنجح يف وقتـها              
ويف عـام   .ي كان مستفحال يف الـبالد يف ذلـك الوقـت          بسبب املد االشتراكي الذ   

م بدأت احملاولة من جديد إلحياء فكرة إنشاء البنوك اإلسالمية،وكان الـرأي            ١٩٩٥
عند املتحمسني هلذه الفكرة أن يستصدر ترخيص من البنك املركزي ، بإنشاء بنـك              

ركزي اليمين  إسالمي واحد،أو بنوك إسالمية متعددة ، إال أنه خشي أن يطبق البنك امل            
على البنوك اإلسالمية قانون البنوك التجارية ، مع ما يف ذلك من إشكالية الربا،وحىت              
لو نظم البنك املركزي أعمال البنوك اإلسالمية بلوائح داخليـة ، يـصدرها البنـك               



  

  
  

  النظام املصريف  ١٩٢

املركزي يف هذا الشأن،إال أن هذه اللوائح ستكون عرضة للتغري وعدم االستقرار ، مما              
بة من أساسها ، ومن مث،بدأت احملاولة إلحياء فكرة استـصدار قـانون             سيهدد التجر 

خاص من جملس النواب إلنشاء بنك إسالمي على غرار ما كان سيتم يف جملس الشعب       
التأسيسي حيث كانت قد صيغت املسودة األوىل للقانون ، وعرضت علـى جلنـتني              

ة اإلسـالمية لتقيـيم     اللجنة الدائمة باجمللس،وجلنة تقـنني الـشريع      :متخصصتني مها 
م مع بعض املالحظات البـسيطة      ١/٩/١٩٨٧املشروع،ورفعت اللجنتان تقريرمها يف     

  .حول املشروع،وأوصتنا بإصدار القانون إلنشاء البنك اإلسالمي 
ومرة ثانية يقف املتحمسون إلنشاء البنوك اإلسالمية حول مسألة هل يتم السعي            

 واحد،أم قانون عام للمصارف اإلسالمي      الستصدار قانون خاص إلنشاء بنك إسالمي     
بغض النظر عما إذا كان سينشأ بنك إسالمي واحد أو أكثر،ومت االقتناع يف النهايـة               

  :بالسعي الستصدار قانون عام للمصارف اإلسالميه لألسباب التالية
نظرا لكثرة املتحمسني إلنشاء البنوك اإلسالمي،فقد كان من الصعوبة حتديد          -١

 كمؤسسني للبنك ، مما سيوجد معه خالف بني املتحمسني          أشخاص معينني 
للفكرة،ولذلك عندما صدر قانون املصارف اإلسالميه ، أنشئت ثالثة بنوك          
إسالمية دفعة واحدة،وهي ميزة محيدة تستوعب كل املتحمسني لالستثمار         

  .وفق الصيغ اإلسالمية
 اخلـدمات   إن إنشاء بنك واحد سيجعل من الصعوبة مبكان استيعاب كافة         -٢

  .املصرفية اإلسالمية للمجتمع اليمين الذي يتوق هلذه اخلدمة بشدة
إن وجود بنك إسالمي واحد سيصبح حمتكرا للخدمات املصرفية اإلسالمية          -٣

، ومن مث لن يتسع لطلبات اجملتمع على نشاطه ، كما أن التجربة لن تثرى               
  .ببنك واحد،ولن تتحسن اخلدمات املصرفية يف ظل االحتكار

إنه يف ظل وجود بنك إسالمي واحد سيصعب أسلمة االقتصاد اليمين الذي            -٤
يسعى إليه اجملتمع اليمين،لذلك فقد مت السعي ألستصدار قانون للمصارف          



  

  
  

  النظام املصريف  ١٩٣

اإلسالميه،حيث عرض مشروع مسودة القانون من قبل بعـض اعـضاء           
م حيث مت مناقشة مسودة املـشروع وبعـد         ١٩٩٦جملس النواب يف عام     

م،وهكـذا  ١٩٩٦لسنة  )٢١(فق اجمللس عليه وصدر حتت رقم       مناقشته وا 
ظهرت املظلة القانونية إلنشاء البنوك اإلسالمية،فتم إنشاء ثالثـة بنـوك           

  :إسالمية هي
  .بنك سبأ اإلسالمي-١
  .بنك التضامن اإلسالمي-٢
  .البنك اإلسالمي اليمين-٣
  :نشأة املصارف اإلسالمية

لـسنة  )٢١(ن املصارف اإلسالمية رقـم      نشأت املصارف اإلسالمية وفقا لقانو    -١
تنشأ مصارف إسالمية داخـل     :(على)أ(فقرة)٣(م حيث نصت املادة     ١٩٩٦

اجلمهورية اليمنية مبوجب احكـام هـذا القانون،ومتـارس أعماهلـا وفقـا             
  ).للدستور،وأحكام الشريعة اإلسالمية

ويالحظ من نص الفقرة السابقة التأكيد الـصريح علـى هويـة املـصارف              
، % ١٠٠مية ، وذلك بربطها بأحكام الدسـتور ، وهـي إسـالميه             اإلسال

وكذلك أحكام الشريعة اإلسالمية ، وهو أمر حممود للسلطه التشريعية الـيت            
أكدت هبذا النص الصريح على سالمة إنشاء املصارف اإلسالمية من الناحيـة            

  .اإلسالمية
نافذة،فقد إلزام القانون   املصرفية ال ٣يف جمال امتثال املصارف اإلسالمية للقوانني       -٢

املصارف اإلسالمية االمتثال لقانون البنك املركزي،وقانون البنوك التجاريـة         
  :من القانون على)٣(من املادة )ب(وقانون الشركات،حيث نصت الفقرة 



  

  
  

  النظام املصريف  ١٩٤

يكون للمصارف اإلسالمية شخصية اعتبارية،وتطبق عليها فيما عدا ما هو منصوص           (
م،أحكام قانون البنك املركزي اليمين وقانون البنوك،وقانون       عليه يف هذا القانون من أحكا     

  ).الشركات،مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
ويالحظ من نص الفقرة السابقة،إنه يف الوقت الذي أكد القانون على خـضوع             
املصارف اإلسالمية للقوانني النافذة يف اجملال املصريف،إال إنه يشترط عدم تعارض ذلك            

ع أحكام الشريعة اإلسالمية،ويف ذلك محاية صرحية للمصارف اإلسالمية من بعـض            م
فقرات القوانني املصرفية النافذة السابقة الذكر ، اليت حتتوي على إباحة للفوائد الربوية             
احملرمة شرعا،أما يف اجلوانب اليت ال حتتوي فيها أحكام تلك القـوانني علـى حرمـة                

اإلسالمية هبا يصبح نافذا ، باعتبارها جزء مـن اجلهـاز           شرعية،فإن إلتزام املصارف    
  .املصريف الذي خيضع ألحكام تلك القوانني

يف جمال توسع املصارف اإلسالمية بإنشاء الفروع،فيالحظ أن قانون املـصارف           -٣
اإلسالمية،قد وفر مرونة مناسبة للمصارف للتوسع بإنشاء الفروع املختلفة هلا          

جيوز :(من القانون على )٣(من املادة   )ج(صت الفقرة   يف الداخل واخلارج،فقد ن   
للمصارف أن تنشئ الفروع والشركات التابعة والوكاالت واملكاتب داخـل          

  ).اجلمهورية وخارجها طبقا للقوانني النافذة وموافقة البنك املركزي
ويالحظ من نص الفقرة السابقة،املرونة الكبرية يف توسع املصارف اإلسـالمية،وأن           

  : الوحيدين على توسع املصارف يف نشاطها مهاالقيدين
عدم تعارض التوسع مع القوانني النافذة،واملقـصود بـالقوانني النافـذة،مجيع           -أ

بعمل املصارف اإلسـالمية،وعلى األخـص      .القوانني السارية اليت هلا عالقة    
قانون البنك املركزي اليمين،وقانون البنوك،وقانون الشركات،والواقع إنه ال        

 نصوص تلك القوانني ما يعيق املؤسسات اخلاضعة هلا من التوسـع            يوجد يف 
  .إذا احترمت نصوص تلك القوانني حرفيا دون تأويل



  

  
  

  النظام املصريف  ١٩٥

موافقة البنك املركزي اليمين،وهذا القيد يف الواقع هو قيد فين املقصود منه            -ب
أن يتأكد البنك املركزي من سالمة إجراءات التوسع قبل املوافقـة علـى             

 التوسع فهو مكفول حبكم قانون املصارف،والقوانني النقدية        التوسع،أما حق 
  .األخرى السالفة الذكر

هناك قضية مهمة تعرض هلا قانون املصارف جيدر الوقوف عندها وهي قـضية             -٤
البنوك التجارية اليت ترغب يف العمل وفق الصيغ اإلسالمية،فقد اعتادت بعض           

، الغرض  ) املعامالت اإلسالمية شباك  (البنوك يف اخلارج أن تفتح ما يسمى بـ         
منه استقبال األموال من الناس وتشغيلها وفق صيغ االستثمار اإلسالمي،وهو          
يف الواقع نوع من التحايل ال اقل وال أكثر،ألنه من الصعوبة مبكان أن تفصل              
البنوك القائمة معامالهتا على الربا ، حمافظها االستثمارية الربوية ، عن حمافظها            

ية وفق الصيغ االسالمية،لذلك فقد تنبـه املـشرع الـيمين هلـذه             االستثمار
القضية،واشترط على البنوك الراغبة بالعمل وفق الصيغ االسالمية ، أن تعدل           
من أنظمتها االساسية حبيث تتضمن الـسماح هلـا بالعمـل وفـق الـصيغ               

  :من القانون على)٣(من املادة)د(االسالمية،حيث نصت الفقرة 
ك اليت تزاول أنشطتها املصرفية وفقا للصيغ العادية من البنـوك           يشترط يف البنو  (

املرخصة والراغبة يف احلصول على ترخيص ملزاولة أنشطتها وفقا للصيغ اليت تعمل هبا             
البنوك االسالمية،أن تقوم بتعديل أنظمتها االساسية حبيث تتضمن السماح هلا بالعمـل            

  ).  كجزء من نشاطهاوفقا للصيغ اليت تعمل هبا البنوك االسالمية
وقد ينظر يف الواقع اىل ذلك الشرط على إنـه قيـد أمـام انتـشار التجربـة                  
االسالمية،وحترير االقتصاد من الربا،لكننا نقول إنه ال ميكن عمليا أن يكـون البنـك              

احلرمة :إسالميا وربويا يف نفس الوقت،فالدين كل ال يتجزأ،وال يصح التساهل يف أمور           
حة وجلية ليس فيها تأويل ، كما إنه من األسلم أن تتحول البنـوك              الشرعية فيها واض  

  .التجارية القائمة اىل بنوك إسالمية لتجنب نفسها واجملتمع حرج حرمة الربا



  

  
  

  النظام املصريف  ١٩٦

  :أهداف البنوك وتنظيم أنشطتها وفقا لقانون املصارف اإلسالمية
حيقـق  لقد حدد قانون املصارف اإلسالمية اهدافا واسعة للبنوك اإلسالمية مبـا            

طبيعتها اإلقتصادية واالجتماعية،كما أعطاها احلق يف مساحة واسعة من النشاط مبـا            
حيقق طبيعتها كمؤسسات تنموية ، وهذا األمر قد أتاح للبنوك اإلسالمية مرونة كبرية             
فيما يتعلق مبسألة نشاطها ، واتساع رقعة ذلك النشاط ، مبا جيعلها حبـق أداة تنميـة                 

  .إقتصادية واجتماعية
من قانون املصارف االسالمية أهداف املصارف االسـالمية  )٤(فقد حددت املادة   
  :حيث نصت على ما يلي

تعمل املصارف اإلسالمية لتحقيق األهداف التالية ومبا الخيالف أحكام الـشريعة           (
  ).اإلسالمية
توسيع نطاق التعامل مع القطاع املصريف عن طريق تقدمي اخلدمات املصرفية مع            -أ

ام بإدخال اخلدمات اهلادفة ألحياء صور التكامل االجتماعي املنطقـي          االهتم
  .على أساس املنفعة املشتركة

  .تطوير وسائل جذب األموال واملدخرات واستثمارها االستثمار األمثل-ب
متويل ومزاولة أنشطة التجارة الداخلية واخلارجية،واملسامهة يف مـشروعات         -ج

ستخراجية والعمرانية والسياحية واإلسـكانية     التنمية الزراعية والصناعية واال   
  .وغريها من مشروعات التنمية اإلقتصادية واالجتماعية

االهتمام بصغار املدخرين وصغار املستثمرين وأصحاب األعمال والصناعات        -د
  .الصغرية ومعاونتهم يف توفري التمويل الالزم ملشروعاهتم

ـ          -هـ افظ والـصناديق   أن يكون للمصرف اإلسالمي احلـق يف تأسـيس احمل
  .االستثمارية والصكوك،والقروض وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

  .القيام بأعمال الوكيل واألمني وتعيني الوكالء-و



  

  
  

  النظام املصريف  ١٩٧

من القانون األعمال اليت حيق للبنوك اإلسالمية مزاولتها حيث         )٥(كما حددت املادة    
  :نصت على مايلي

مال التمويل واالسـتثمار الـالزم   تقوم املصارف االسالمي بكافة املعامالت وأع  (
لتحقيق أغراضها وفقا للقوانني النافذة مبا ال يتعارض مع أحكام الـشريعة اإلسـالمية              

):ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي
القيام بأعمال التمويل واالستثمار يف خمتلف املشاريع واالنشطة مـن خـالل            -أ

ن الصيغ الـيت ال ختـالف       التمويل باملشاركة واملضاربة وبيع املراحبة وغريها م      
  .أحكام الشريعة االسالمية

إبرام العقود واالتفاقات مع االفراد والشركات واملؤسسات واهليئات داخل         -ب
  .اجلمورية وخارجها طبقاً هلذا القانون والقوانني النافذة 

تأسيس الشركات يف خمتلف اجملاالت املكلمة ألوجه نـشاطها واملـسامهة يف            -ج
   .الشركات القائمة

املسامهة يف رأمسال أي مصرف داخلياً وخارجيا وفقـاً ألحكـام الـشريعة             -د
  .اإلسالمية

القيام بسائر األعمال واخلدمات املصرفية مبا ال خيـالف أحكـام الـشريعة             -و
  .اإلسالمية

أي اختصاصات أخرى طبقاً ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر مـن مـا       -ز
االت واسعة للبنوك اإلسالمية ملزاولة نشاطها      ورد سابقاً أن القانون قد أتاح جم      

مبا يتفق وطبيعة نشاطها كبنوك إسالمية لـيس فقـط مبـا يتيحـه قانوهنـا                
اخلاص،ولكن مبا تتيحه هلا القوانني االخرى ، وعلى األخص قـانون البنـك             

  .املركزي ، وقانون البنوك ، وقانون الشركات 
  -:النظم األساسية للبنوك اإلسالمية
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يهمنا احلديث عنه يف موضوع النظم األساسية للبنوك اإلسـالمية ، هـي             إن ما   
اجلوانب املتعلقة بنشاط البنوك ، والواقع أن النظم األساسية هلذه البنوك قد أتاحت هلا              
جماالت واسعة من النشاط يف كافة اجملاالت االقتصادية ، حبيث يلمس الناظر هلـا أن               

شاط تتعدى تلك اجملـاالت الـيت لـدى البنـوك           البنوك االسالمية لديها جماالت للن    
التجارية،وقد أتت هذه السعة يف جمـاالت النـشاط أوالً مـن طبيعـة املـصارف                

م قـد   ١٩٩٦لـسنة   ) ٢١(اإلسالمية،وثانياً من كون قانون املصارف اإلسالمية رقم        
أفسح هلا ذلك اجملال الواسع من النشاط ، وهي ميزة جيب على البنوك اإلسـالمية أن                

متع هبا يف جمال عملها ، بل أن القانون قد ترك الشروط العامـة لتـشغيل أمواهلـا                  تت
تكون الـشروط   :(من القانون على    ) ٩(خاضعة للوائحها الداخلية ، فقد نصت املادة        

العامة للتعامل يف التمويل واالستثمار حمددة يف اللوائح املنظمة لذلك وفق مـا يقـره               
 تبعاً ملقتضيات العمل وتوسعاته ومبا ال يتعـارض مـع           جملس اإلدارة بني احلني واآلخر    

  ).أحكام هذا القانون ، والقوانني النافذة
  -:والواقع أن املستعرض لألنظمة األساسية للبنوك الثالثة سيالحظ ما يلي

أن مجيع البنوك قد عكست األهداف واالختصاصات اليت حددها القـانون           -١
 التزام قانوين جيب على البنوك اتباعـه        هلذه البنوك يف نظمها األساسية ، وهو      

  .حبكم القانون 
ظهر هناك نوع من التباين يف جمال سرد اجملاالت اليت حيق للبنـك ممارسـة               -٢

نشاطه فيها ، فبينما نالحظ أن بنك سبأ اإلسالمي والبنك اإلسالمي اليمين،قد            
ف عليها يف   استعرضا يف نظامها األساسي األعمال املصرفية واالستثمارية املتعار       

البنوك اإلسالمية ، نالحظ أن بنك التضامن اإلسالمي قد عدد جماالت لنشاطه            
متسعة وخارجة عن املألوف يف البنوك اإلسالمية ، وهو أمـر مـستحب أن              
تشمل أنشطته جماالت أوسع مثل األعمال املتعلقة باملالحة البحرية واجلويـة           



  

  
  

  النظام املصريف  ١٩٩

س البنك من قبل أكرب البيوت      والنقل الربي ، ويعكس هذا التوجه طبيعة تأسي       
  .التجارية يف اليمن 

نالحظ أيضاً أن البنوك الثالثة قد أكدت على طبيعتها االجتماعيـة ، فقـد              -٣
نصت يف نظمها االساسية على تقدمي اخلدمات االجتماعية وخاصـة تقـدمي            
القرض احلسن ، ومتويل وإدارة الصناديق االجتماعية املخصـصة لألغـراض           

  .و أمر حيمد هلا االجتماعية وه
  -:هيئات الرقابة الشرعية داخل البنوك اإلسالمية

إن الشريعة اإلسالمية قد جاءت لتحكم أمور الدنيا والدين ، من عقيدة وشريعة             
وتنظم كافة اجلوانب داخل اجملتمع ، ومن هذه اجلوانب اجلانب االقتصادي ، فالسلوك             

 وجب ضبط املعامالت االقتـصادية      االقتصادي للفرد املسلم جزء من دينة ، ومن هنا        
بقواعد الشريعة اإلسالمية ، واملؤسسات املالية اإلسـالمية بـشكل عـام والبنـوك              
اإلسالمية على وجه اخلصوص ، هي إناء كثري من املعامالت االقتصادية ، ومن هنـا               

حـىت يتحقـق معـىن      ) فقه املعامالت (وجب ضبط معامالهتا بقواعد الفقه اإلسالمي       
اإلسالمي ، وهناك العديد من صيغ االستثمار اإلسالمي اليت نظمهـا الفقـه      االقتصاد  

اإلسالمي ، وأوجد هلا التخرجيات الشرعية كاملضاربة واملراحبة واملزارعـة واملـساقاه            
اخل اال أن هناك بعض املعامالت اليت قد تستجد يف إطار عمل البنوك             .. واالستصناع  

مية ، ومن مث وجب ضـبطها بقواعـد الـشريعة           اإلسالمية واملؤسسات املالية اإلسال   
  .اإلسالمية

  :وقد نشأت هيئات الرقابة الشرعية لتحقق هدفني رئيسيني مها 
  .مراقبة أعمال البنوك اإلسالمية ومدى موافقتها للصيغ الشرعية القائمة -١
  .إجياد التخرجيات الشرعية ملا يستجد من معامالت داخل البنوك اإلسالمية -٢



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٠٠

م إنشاء هيئـات    ١٩٩٦لسنة  )٢١( قانون املصارف اإلسالمية رقم      وقد أوجب 
) ١٧(مـن املـادة     ) أ(فقد نصت الفقـرة     ...رقابة شرعية داخل البنوك اإلسالمية      

يكون للمصرف هيئة للرقابة الشريعة مؤلفة من ثالثة اىل سبعة أشـخاص مـن              :(على
م وحتديـد   ذوي االختصاص واالهلية ، وحيدد النظام االساسـي طريقـة اختيـاره           

من نفس املادة مهام هيئة الرقابة الشرعية حيـث         ) ب(،كما حددت الفقرة    )مكافآهتم
تقوم اهليئة بوضع وإقرار صيغ عمل املصرف وتصرفاته وحترير القـرارات           :(جاء فيها 

  ).الالزمة عليها طبقاً ألحكام الشريعة االسالمية
ف ، أن القانون قد     فيما يتعلق بصيغ العمل باملصر    ) ب(ويالحظ من نص الفقرة     

  -:أعطى هليئة الرقابة الشرعية حق 
  .وضع صيغ شرعيه لعمل املصرف -أ
  .إقرار صيغ قائمة يعمل هبا املصرف -ب

بل أن القانون قد أعترب رأي هيئة الرقابة يف الصيغ اليت يعمل هبا البنـك ملزمـا                 
تقرير سنوي عـن  للبنك ، كما ألزم القانون هيئات الرقابة الشرعية يف البنوك بإصدار   

مدى التزام البنك بالصيغ الشرعية وبتوجيهات اهليئة ، وألزم القانون كذلك املصرف            
) ١٧(من املـادة    ) ج(بتوزيع ذلك التقرير على املسامهني سنوياً ، فقد نصت الفقرة           

يعترب رأي هيئة الرقابة الشرعية هنائياً يف شرعية الصيغ اليت يتعامل هبا املـصرف              :(على
له وتصدر هيئة الرقابة تقريراً سنوياً عن مدى التزام املصرف بالصيغ الشرعية            وملزما  

ومدى التزامه بتوجيهات اهليئة ، ويتعني على املصرف توزيع التقرير على املـسامهني             
  ).سنوياً

أن القانون باشتراطه على هيئة الرقابة الشرعية بأن        ) ج(ويالحظ من نص الفقرة     
ى التزام املصرف بالصيغ الشرعية ، وبتوجيهـات هيئـة          تصدر تقريًر سنوياً عن مد    

الرقابة وإلزام املصرف بتوزيع التقرير على املسامهني سـنويا ، قـد أتـاح كـذلك                



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٠١

رقابة،للمسامهني على أعمال البنك ، وهو إجراء له أمهيته ، خاصة يف ظل توفر هيئـة                
  .رقابه شرعية فاعلة يف البنك 

 املركزي أن يراقب تـصرف إدارات البنـوك         ويف إعتقادي أنه يلزم على البنك     
االسالمية حنو هيئات الرقابة الشرعية داخل البنوك فيما يتعلق بتنفيذ قراراهتا ، خاصة             

  .تلك القرارات اليت قد تتعارض مع رغبات إدارات البنوك 
  -:رؤؤس أموال البنوك االسالمية

ليار ريال ميين ، أي     أشترط القانون على أال يقل رأمسال املصرف املصرح به عن م          
عشرة ماليني دوالر ، عند صدور القانون يف منتـصف سـنة            ) ١٠(ما يعادل تقريباً    

رأس املال املـصرح    :(من القانون على  ) ٦(من املادة   ) أ(م ، فقد نصت الفقرة      ١٩٩٦
، كما أشترط القانون بأن ال يقـل رأس املـال           ) به جيب أال يقل عن مليار ريال ميين       

من ) ٦(من املادة   ) ب(، فقد نصت الفقرة     )  رأس املال املصرح به      املدفوع عن نصف  
أمـا بالنـسبة    ) حيدد رأس املال املدفوع بنصف رأس املال املصرح به          :(القانون على   

لزيادة رأس املال ، فقد ترك القانون ذلك اىل النظم االساسية للبنوك ، فقـد نـصت                 
دد النظام االساسي طريقة زيادة رأمسال      حي:(من القانون على    ) ٦(من املادة   ) ج(الفقرة  
  ).املصرف

وقد أباح القانون املسامهة يف رأمسال البنك لغري اليمنيني من املؤسسات واالفراد            
من رأمسال املصرف املصرح به ، فقد       %) ٢٠(شريطة أال تزيد نسبة تلك املسامهة عن        

غري اليمنيني أفراداً أو    جيوز مسامهة   :(من القانون على    ) ٦(من املادة   ) د(نصت الفقرة   
هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف يف رأمسال أي مصرف إسالمي ينشأ حبكم       

من رأمسال املصرف املصرح    %) ٢٠(هذا القانون على أن ال تزيد نسبة املسامهة عن          
  ).به



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٠٢

فقط لغري اليمنيني قيد قانوين على دخول رؤوس األموال         %) ٢٠(ويعد اشتراط   
يمن يف وقت حنن يف أمس احلاجة فيه لدخول رؤوس األموال األجنبية اىل   األجنبية اىل ال  

البالد ، واكتساب اخلربات األجنبية يف جمال العمل املصريف اإلسالمي ، وكان ميكـن              
االشتراط باال تزيد مسامهة رؤوس األموال األجنبية يف رأس مال أي مصرف إسالمي             

رارات يف يد رأس املال الوطين ، كما أن         ، حىت تبقى األغلبية يف أختاذ الق      %) ٤٩(عن
جتربة االستثمارات األجنبية املاضية قد أبانت أن ملكية رؤوس األموال األجنبية عادة            
ما تنتقل اىل اجلانب احمللي ، بعد فترة زمنية معينة قد تطول أو تقصر ، يف وقت يكون                  

، خاصة وأن بعضا مـن      فيه اجلانب احمللي قد أكتسب التمويل الالزم واخلربة الكافية          
، والبعض منها ملكية رأس املال      %) ١٠٠(البنوك التجارية يف اليمن ملكيتها أجنبية       

   .١%) ٢٠(األجنيب فيه تشكل أكثر من 
وقد أشترط القانون على البنوك بأن حتتفظ بإحتياطي قانوين بنسبة ال تقـل عـن               

رف ، حىت يتساوى رصيد     من صايف األرباح القابلة للتوزيع اليت حيققها املص       %) ١٠(
جيب على املصارف   :(من القانون على  ) ٧(االحتياطي مع رأس املال ، فقد نصت املادة         

اليت تنشأ مبوجب هذا القانون أن حتتفظ برصيد أحتياطي قـانوين مبـا ال يقـل عـن                

                                                           
  -: هناك أربعة بنوك جتارية أجنبية يف اليمن هي ١
  %.١٠٠باكستاين     يونايتد بنك ليمتد - ١
  %.١٠٠أردين   البنك العريب احملدود - ٢
  %.١٠٠فرنسي     سويس بنك االند- ٣
  %.١٠٠عراقي     مصرف الرافدين - ٤

  .من رأمسالة سعودية%) ٢٥(باالضافة اىل أن بنك اليمن الدويل نسبة 



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٠٣

من صايف األرباح القابلة للتوزيع اليت حيققها املصرف حىت يتساوى رصـيد            %) ١٠(
  .١أس املال املدفوعاالحتياطي مع ر

ويالحظ أن البنوك اإلسالمية الثالثة اليت نشأت وفق قانون املصارف اإلسـالمية            
  -:قد تفاوتت يف حجم رأمساهلا املصرح به كالتايل

  .مليون دوالر ) ٣٠(مليار ريال ميين تعادل ) ٣(بنك سبأ اإلسالمي -١
  . مليون دوالر)١٥(مليار ريال ميين تعادل )١,٥(بنك التضامن اإلسالمي -٢
  .مليون دوالر) ١٠(مليار ريال ميين تعادل)١(البنك اإلسالمي اليمين-٣

  -:الرقابة املصرفية على البنوك اإلسالمية
ينصرف معىن الرقابة املصرفية اىل رقابة البنك املركزي على البنوك اإلسالمية من            

ك املركـزي   م ، وقانون البن   ١٩٩٦لسنة  )٢١(خالل قانون املصارف اإلسالمية رقم      
م ، وقـانون  ١٩٩١لـسنة  )٣٤(م وقانون الشركات رقـم   ١٩٩١لسنة  ) ٢١(رقم

م ، وسلنقي الضوء يف هذا الصدد على رقابة البنـك           ١٩٩١لسنة  )٣٦(البنوك رقم   
لـسنة  )٢١(املركزي على البنوك اإلسالمية من خالل قانون املصارف اإلسالمية رقم           

سالمية يتم الرجوع إليه أوالً فيما يتعلـق        م ، باعتباره قانونا خاصا بالبنوك اإل      ١٩٩٦
بنشاط البنوك اإلسالمية ، وأما نصوص القوانني االخرى فانه يتم الرجوع إليها عنـد              
عدم وجود نص قانوين يف قانون املصارف ، وبشرط أال يتعارض ذلك مع مقتـضيات               

  .أحكام الشريعة اإلسالمية ، باعتبار أن قانون املصارف قانوناً خاص هبا 
من قانون املصارف اإلسالمية طبيعة الرقابة املـصرفية        ) ١٥-١٠(حددت املواد   

على البنوك اإلسالمية ، وبالطبع فإن الرقابة تتم من خالل أدوات البنـك املركـزي               
  .الرقابية املعروفة بأدوات السياسة النقدية 

                                                           
م ، بان ١٩٩١لسنة ) ٣٦( هذا قيد خاص بالبنوك االسالمية ، أما البنوك التجارية ، فقد الزمها قانون البنوك رقم ١

بل توزيع االرباح حىت تبلغ ضعف رأس املال ، حيث ورد ذلك القيد يف ق% ١٥حتتتفظ بنسبة احتياطي قانوين قدره 
  .من قانون البنوك ) ١٢(املادة 



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٠٤

بنوك من قانون املصارف ، كيفية رقابة البنك املركزي على ال         ) ١٠(حددت املادة   
ينشئ البنك املركزي اليمين وحدة تابعة له تتوىل الرقابة     :(اإلسالمية ، حيث نصت على    

على املصارف املرخص هلا مبوجب هـذا القـانون ، علـى أال تتعـارض اللـوائح                 
واإلرشادات الصادرة من هذه الوحدة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، وعلى أن يـتم              

، ) ا يضمن أدائهم لدورهم على الوجه األكمل      تأهيل وتدريب موظفي هذه الوحدة مب     
ويالحظ من نص الفقرة أن املشرع قد أدرك عدم قدرة البنك املركزي ، بإدارة رقابته               
احلالية ، أن يراقب أعمال املصارف اإلسالمية ، نظراً للطبيعة اخلاصة لنشاط البنـوك              

صرفية علـى أعمـال     اإلسالمية ، ومن مث اشترط إنشاء إدارة خاصة تتوىل الرقابة امل          
البنوك اإلسالمية ، كما اشترط أيضاً تدريب وتأهيل العاملني يف تلـك اإلدارة علـى               
الرقابة على أعمال البنوك اإلسالمية مراعاة ملقتضيات أحكام الشريعة اإلسالمية ، ومن         
هنا جاء اشتراط القانون باال تتعارض اللوائح واإلرشادات اليت تصدر عن تلك اإلدارة             

  .حكام الشريعة اإلسالمية مع أ
مث أنتقل القانون اىل التحديد املباشر لبعض أنواع الرقابة املصرفية علـى أعمـال              

من قانون املصارف اإلسـالمية     ) أ(فقرة  ) ١١(البنوك اإلسالمية ، فقد حددت املادة       
التمويل املمنوح ألي شخص طبيعي أو معنوي من قبـل البنـوك اإلسـالمية وفـق                

تتقيد املصارف :(، حيث نصت على   ١م١٩٩١لسنة  ) ٣٦( البنوك رقم    مقتضيات قانون 
اإلسالمية حبدود التمويل املمنوح ألي شخص طبيعي أو اعتباري بالنسبة للـشخص            

  ).الواحد وفقا لقانون البنوك 
وبالرغم من وجود سقف حمدد كنسبة يف قانون البنوك إال أن البنك املركزي هو              

... يادة ونقصاناً وفق مقتضيات السياسة االئتمانية     الذي يقوم بتحديد ذلك السقف ز     
م ١٩٩١لـسنة   ) ٢١(من قانون البنك املركزي اليمين رقم       ) ٤٣(فقد نصت املادة    

                                                           
  .من نفس القانون) ١٢(وكذلك املادة .م١٩٩١لسنة ) ٣٦(من قاون البنوك رقم ) ١(فقرة ) ١٥( مادة ١



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٠٥

حيق للبنك املركزي اليمين عندما يرى ذلك ضرورياً ، أن يصدر أوامر تقـضي              :(على
  ).بتحديد حجم وشروط أوضاع التسهيالت اليت تقدمها البنوك

لـسنة  ) ٣٦(من حتديد للسقوف االئتمانية يف قانون البنـوك رقـم         أما ما ورد    
ال حيق ألي بنـك يف      :(من القانون حيث نصت على    )١٦(م فقد تضمنته املادة     ١٩٩١

اليمن أن يقوم مبنح أي شخص طبيعي أو اعتباري أي سلطة أو تسهيل أو ضمان مايل                
أو التـسهيالت أو    أو يتحمل عنه التزام آخر حبيث يزيد اجملموع اإلمجـايل للـسلف             

مـن  %) ١٥(الضمانات املالية املقدمة لذلك الشخص يف أي وقت من األوقات على            
مـن قـانون    ) ١٢(جمموع رأمسال البنك املدفوع واحتياطاته احملتفظ هبا مبوجب املادة        

  ).البنوك أو احتياطات أخرى
وقانون وال غبار على ما ورد يف نص الفقرتني السابقتني من قانون البنك املركزي              

البنوك خاصة يف ظل املراجعة الدورية ملسألة حتديد السقوف االئتمانية من قبل البنـك              
مـن قـانون    )١١(من املـادة    ) ب(املركزي ، إال أن االشكالية ترد يف نص الفقرة          

املصارف االسالمية ، فقد حددت سقف االستثمارات املباشرة اليت تقوم هبا البنـوك             
فقد نـصت   ) من إمجايل رأمسال املصرف وأاحتياطاته    %)٢٥(االسالمية بنفسها بنسبة    

حيق للمصارف االستثمار املباشر يف املشاريع الـيت        :(على) ١١(من املادة   ) ب(الفقرة  
  ).من إمجايل رأس مال املصرف وأحتياطاته%) ٢٥(تنفذها بنفسها بنسبة 

نشاطها،فقد والواقع أن هذا قيد قانوين خيص املصارف اإلسالمية بالنظر اىل طبيعة            
تضطر البنوك اإلسالمية اىل القيام باالستثمار املباشر بنفسها ، خاصة عند عدم قدرهتا             
على االستثمار باالشتراك مع االخرين لكل موجوداهتا املالية من رأس املال والودائـع             
واالحتياطات ، كما أن هذا القيد جيرب البنوك اإلسالمية على السلوك حـذو البنـوك               

ليت توظف أغلب موجوداهتا يف االستثمار التجاري قصري األجل ويبعدها عن           التجارية ا 
صبغة البنوك التنموية ، اليت تباشر أعمال االستثمار بنفسها ، كما يبعدها عن صـيغة               

  .البنوك الشعبية اليت هتتم عادة بالصناعات احلرفية الصغرية 
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 االسالمية ما يتعلق    ومن القيود األخرى اليت وضعها قانون املصارف على البنوك        
بنسبة االحتياطي القانوين ، فقد جرت العادة أن يقوم البنـك املركـزي بالتحديـد               
الدوري لنسبة االحتياطي القانوين وفق مقتضيات السياسة النقدية بـالنظر اىل طبيعـة        
عمل البنوك التجارية وحجم السيولة املتوفرة لديها ، ففي أوقات الرواج االقتـصادي     

من %)٣٠(ك املركزي برفع نسبة االحتياطي القانوين قد تصل اىل أكثر من            يقوم البن 
حجم الودائع اجلارية ، ومعىن ذلك أن جزءا كبريا من حجم املوجودات املالية لـدى               
البنك ستظل معلطة لدى البنك املركزي أو خبزائن البنك ، كما أن البنك املركزي قد               

املوازنة العامة ، ويقوم بإعطـاء سـعر        دأب على استخدام تلك األموال يف سد عجز         
فائده عليها للبنوك التجارية ، وحترم منها البنوك اإلسالمية باعتبارها ال تتعامل بالربـا              

  .أخذاً وعطاًء
ختضع املصارف  :(من قانون املصارف على   ) ١٣(من املادة   ) أ(فقد نصت الفقرة    

يف قـانون البنـوك     اإلسالمية لنفس نسب االحتياطات حبسب ما هو منصوص عليها          
  ).شريطة أال يستخدمها البنك املركزي على أساس الفائدة

واشتراك القانون باال يستخدمها البنك املركزي على أساس الفائدة ، هو شـرط             
غري ذي معىن ، ألن الضرر الذي حيصل للبنوك اإلسالمية ليس باستخدام تلك األموال              

لك النسبة من األمـوال لـدى       على أساس ربوي ، لكن الضرر حيصل مبجرد حجز ت         
البنك املركزي ، وكان ميكن أن ختفض النسبة على البنوك االسالمية اىل نصف ماهي              

بالنظر اىل طبيعة عمل البنوك االسالمية ، واىل كون البنوك          . عليه لدى البنوك التجارية   
التجارية تتقاضى عليها سعر فائدة من البنك املركـزي ، أو أن يـشترط عليهـا أن                 

تثمرها يف جماالت حيبذها البنك املركزي ، كأن توجه لتنمية القطاع الزراعـي ، أو               تس
  .الصناعات احلرفية 

مـن قـانون    )١٣(من املـادة  ) ب(وبالنسبة لسعر اخلصم ، فقد نصت الفقرة        
املصارف اإلسالمية على أال ختضع املصارف اإلسالمية لسعر اخلصم كونه يقوم علـى             
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 ختضع املصارف اإلسالمية لسعر اخلصم لكونه يقوم        ال:(أساس ربوي فقد نصت على    
  .، وهو قيد له وجاهته الشرعية ) على أساس الفائدة

وفيما يتعلق بالتعامل بالصرف األجنيب ، فـيالحظ أن القـانون الـزم البنـوك               
اإلسالمية مبا الزم به البنوك االخرى وفقا لتوجيهات البنك املركزي ، فقـد نـصت               

تلتزم املصارف اليت تنشأ وفقاً هلذا القانون فيما        :( املصارف على  من قانون ) ١٢(املادة
خيص نشاطها املصريف بالتعليمات والضوابط اليت يصدها البنك املركـزي خبـصوص            

  ).التعامل بالنقد األجنيب وأسعار الصرف
ويالحظ أن صدور القانون كان يف وقت يوجد فيه بعض القيود علـى التعامـل               

  . يف الوقت احلاضر فقد صار التعامل حراًبالصرف األجنيب ، أما
وبالنظر إىل كون املصارف اإلسالمية تقدم لعمالئها كافة اخلدمات املصرفية اليت           
تقدمها البنوك التجارية ، فقد الزمها القانون بأن تتقيد باحلدود العليا للعموالت الـيت              

مـن  )١٤(ملـادة   حيددها البنك املركزي على تقدمي اخلدمات املصرفية ، فقد نصت ا          
تتقيد املصارف اليت تنشأ مبوجب هذا القانون باحلدود        :(قانون املصارف االسالمية على   

العليا للعموالت عن اخلدمات اليت تقدمها لعمالئها وفقاً للتعرفة اليت يصدها البنـك             
  ).املركزي

راض ومن القيود الرقابية اجليدة اليت أوجدها قانون املصارف ، القيد املتعلق باالقت           
من البنك من قبل املسامهني بضمان السمعة ، حىت ال تتعرض موجودات البنك املالية              

ال يـسمح ألي  :(من قانون املصارف اإلسالمية على ) ١٠(للضياع ، فقد نصت املادة   
، مع أن املـسلم بـه أن        ) مساهم يف املصرف أن يقترض من املصرف بضمان السمعة        

ض احلسنة ، إال أنه ميكن اسـتغالل موجـودات          البنك اإلسالمي ال يسمح إال بالقرو     
  .البنك بصيغ االستثمار املعروفة االخرى 

كان ذلك استعراضا سريعاً لبعض نصوص قانون املصارف اإلسالمية املتعلقة 
بنشأة تلك املصارف والرقابة عليها وكذلك طبيعة نشاطها من خالل القانون اخلاص 
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شك أن البنوك اإلسالمية ختضع لرقابة البنك هبا وهو قانون املصارف اإلسالمية ، وال
املركزي،وفقاً للقوانني االخرى النافذة ، وأمهها قانون البنك املركزي ، وقانون 

البنوك،وقانون الشركات السابق اإلشارة إليها ، باعتبارها مؤسسات مصرفية تكوينها 
. يف هذا اجملال القانوين نشأ على أساس أهنا شركات مسامهة ختضع للقوانني النافذة
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א א א א
א א

  
 إال أهنـا مل     ،تعود فكرة إنشاء البنوك اإلسالمية يف اليمن إىل أوائل العقد املاضي            

يـة عـام    وبدا،  م  ١٩٩٦إال مع هناية عـام      ،  تتبلور يف الواقع كمشاريع إستثمارية      
  -:حيث مت إنشاء ثالثة بنوك يف فترات زمنية متفاوتة هي، م ١٩٩٧
  .البنك اإلسالمي اليمين للتمويل واالستثمار -
  .بنك التضامن اإلسالمي -
  .بنك سباء اإلسالمي -

وذلك هبدف تغطية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية يف ميـدان اخلـدمات           
  :من خالل..نظمة على غري أساس الربا وأعمال التمويل واالستثمار امل، املصرفية 

عن طريق تقدمي اخلدمات املصرفية     ،  توسيع نطاق التعامل مع القطاع املصريف        -
 مـع االهتمـام بإدخـال       ،  وفق أحكام الشريعة اإلسالمية       ،  واالستثمارية  

على أساس املنفعـة    ،  اخلدمات اهلادفة ألحياء صور التكافل االجتماعي املنظم        
  .املشتركة

وتوجيهها حنـو املـشاركة يف      ،  ير وسائل اجتذاب األموال واملدخرات      تطو -
  .املشاريع االستثمارية بصيغ إسالمية متنوعة

  .توفري التمويل الالزم لسد احتياجات القطاعات االقتصادية الوطنية املختلفة -
كانت إضافة منطقيـة مكملـة      ،  وجتدر اإلشارة إىل أن إنشاء البنوك اإلسالمية        

بينت ،  فرضتها معطيات األوضاع النقدية السائدة،ويف هذا السياق        ،  ريف  للجهاز املص 
أن النقـود املتداولـة      ،   ∗)١٩٩٥مايو  (دراسة جدوى إنشاء بنك اإلسالمي اليمين       

                                                           
  . حممد عبد اجلليل–وأفاق النشاط - واجبات اإلنشاء– البنك اإلسالمي اليمين ∗
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قـد تنامـت خـالل الفتـرة                         )واحلسابات اجلارية يف البنوك   ،  لدى اجلمهور   (بشقيها  
مليار يف هناية عـام            ) ١٤٠(إىل،  ) م١٩٩٠(مليار عام   )٥٤,٥(من  )م١٩٩٤-٩٠(
يتضح )م١٩٩٤-٩٠(وبتوزيع النقود املتداولة بني شقيها خالل الفترة       ،   )م  ١٩٩٤( 

  ).مليار ريال(               :اآلتـي
  إمجايل النقد املتداول العملة خارج البنوك  ودائع حتت الطلب  السنة
٥٤,٥  ٣٩,٩  ١٤,٦ ١٩٩٠  
٦٠,٩  ٤٥,٢  ١٥,٧ ١٩٩١  
٧٥,٧  ٥٥,٥  ٢٠,٢ ١٩٩٢  
١٠٣,٣  ٧٩  ٢٤,٣ ١٩٩٣  
١٣٩,٧  ١١١  ٢٨,٧ ١٩٩٤  

شكل نـسبة   ،  ومن ذلك يتضح أن النقد املوظف يف صورة ودائع حتت الطلب            
مـن النقـود املتداولـة خـالل بدايـة الفتـرة            % ٢٠,٥-%٢٦,٨تتراوح بني   

مـن إمجـايل    % ٧٩,٥-% ٧٣,٢وآخراها،بينما بلغت نسبة العملة خارج البنوك       
  .د املتداولة يف أول الفترة وأخرهاالنقو

كما أضـافت   .. ويف إطار هذا التوزيع فإن الزيادة ظلت تتنامى بصورة مضطردة         
أي تفضيل األفـراد    ،  هو التفضيل النقدي    ،  الدراسة بأن أهم ما مييز النقود املتداولة        

  .عن توجيهها حنو اجلهاز املصريف، االحتفاظ بالنقود 
إىل الودائـع   ،  بري يف زيادة نسبة  العملة لدى اجلمهور         مشرية إىل أن التفوق الك    

مبا يف ذلك بعض البلدان     ،  ختالف كل املقاييس املعتادة  يف معظم بلدان العامل          ،  اجلارية  
.. املتخلفة،واليت تقتضي أن تكون االوىل أقل من الثانية أو على األقل يف وضع متقارب             

  -:سباب منهاوعزت الدراسة ذلك التفوق إىل العديد من األ
  .وما يرافق ذلك من شيوع ظاهرة االكتناز، ضعف الوعي املصريف -
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  .حمدودية انتشار البنوك يف خمتلف مناطق اجلمهورية-
وضعف العقوبات الرادعة ملن يـصدر      ،  عدم ترسيخ الثقة بالتعامل بالشيكات      -

  .شيكات بدون رصيد
  .احلرص على عدم إظهار ما ميتلكه الفرد فعال من أموال-
والعمالت ،  توجه األفراد حنو استخدام الفائض النقدي يف مضاربات العقارات          -

باعتبار أن عائدات تلك األنشطة أكثر إغراء مما        ،  وجتارة التهريب   ،  األجنبية  
  .تعرضه البنوك من عائدات

ألعتبارات تفرضها  ،  تفادي بعض قطاعات اجملتمع التعامل مع البنوك التجارية         -
بأن التعامل مع البنوك التجارية إمنا هو التعاطي مع         ،   الفكرية   رؤاهم وقناعتهم 

  .الربا
من دوافع ومربرات التوجه حنو إنشاء البنوك       ،      تلك األسباب وغريها كانت     

اإلسالمية والتوسع فيها،امتدادا ملسرية البنوك اإلسالمية اآلخذة يف االتساع يوما بعد           
  .يوم منذ ربع قرن من الزمن

  -:توقع للبنوك اإلسالميةالدور امل
واليت مل تتعد العـامني علـى       ،  على الرغم من حداثة البنوك اإلسالمية يف اليمن         

األكثر من عمرها،إال أننا نستطيع القول بأهنا قد استطاعت أن تنتزع هلا موقعا متميزا              
وأن ختـط هلـا هنجـا واضـحا يف نـشاطها املـصريف              ،  يف خارطة العمل املصريف     

وفق ،  إىل طور االنطالق والطموح     ،  نها من ختطي مرحلة إثبات الوجود       والتمويلي،مك
انطالقا ،  رؤى واعية الحتياجات السوق املصرفية،واإلسهام الفاعل يف تلبية متطلباهتا          

وللتعرف على حجم اإلجنازات احملققـة خـالل        ..من األهداف اليت أنشئت من أجلها     
رات املراكز املالية للبنـوك اإلسـالمية       فإننا نورد فيما يلي خالصة ألهم مؤش      .نشاطها

  -):مباليني الرياالت(م٣٠/١٠/٩٨الثالثة حىت 
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  اجملموع  التضامن   سبأ اإلسالمي اليمين   البنك/البند 
  ١٩,٤٥٦  ١٠,٤٨٢  ٣,٨٤٠  ٥,١٣٤ )املوجودات(إمجايل األصول 

  ١٣,٧٢٧  ٧,٨٥٧  ٢,٢٠٠  ٣,٦٧٠  إمجايل الودائع 
  ٥,٢٤٩  ٢,٣٢٧  ١,٣٠٠  ١,٦٢٢  الودائع اجلارية
  ١٢,٨٨٨  ٧,٨٠٢  ٢,٣٠٠  ٢,٧٨٦  االستثمارات
  ٣,٢٤٤  ١,٥٠٠  ١,٢٠٠  ٥٤٤  %٥٠رأس املال املدفوع 

 مليـار  ١٩,٥ومن تلك املؤشرات نرى بأن البنوك الثالثة قد بلغـت جموداهتـا         
مليار ريـال ، بينمـا بلغـت حجـم           )١٤(ريال،كما أن إمجايل الودائع قاربت الـ       

وهي مؤشرات تعكس مدى اإلجنازات الكبرية      .. يار ريال   مل )١٢,٩( االستثمارات  
وهي إجنـازات جيـدة بكـل       ،  اليت حققتها البنوك اإلسالمية خالل عمرها القصري        

هـذا املؤشـر    .. وغري مسبوقة يف مستوى أداء العمل املصريف واالستثماري         ،املقاييس
يا لتحقيق أهدافها   سع،  يؤكد قدرة البنوك اإلسالمية على التوسع واالنتشار السريعني         

  .ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد بكفاءة واقتدار،املنشودة
قد قامت بتوزيع   ،  فإن بعضاً من تلك البنوك      ،  باالضافة إىل ما تقدم من مؤشرات       

للودائع % )١٦-١٠(تراوحت بني   ،  أرباح للمسامهني واملودعني بنسب مرتفعة نسبياً       
  .للودائع بالدوالر األمريكي%) ٧,٥-٥( و، ل االستثمارية بالريا

فإن بنك التضامن اإلسالمي قـد أفتـتح        ،  وعلى مستوى التوسعات يف الفروع      
إىل جانـب ثالثـة     ...املكال  واحلديدة  ،  عدن  ،  تعز،  من صنعاء   ،  مخسة فروع يف كل     

وفـرعني لكـل مـن      ،  فروع جديدة خيطط ألفتتاحها خالل األسابيع القليلة القادمة         
إىل جانب التوسعات املخططة ألفتتاح مزيد من الفروع يف القريب          ،  بنكني األخرين   ال

العاجل ـ أن شاء اهللا ـ ذلك التوجه سيزيد من فـرص تنـامي أنـشطة البنـوك       
على تنميـة   ،  بال شك   ،  اإلسالمية،وحتقيق مزيد من النجاحات اليت ستنعكس أثارها        

  .اف التنمية الوطنيةوخدمة أهد، وتطوير السوق املصرفية احمللية 
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ـ    هو متركز أكثـر أنـشطتها   –ولعل ما يؤخذ على البنوك اإلسالمية ـ حاليا 
وذلك على حساب الصيغ األخرى األكثر تعبريا عـن         ،  االستثمارية يف صيغة املراحبة     

كاملشاركة واملضاربة واملصانعة   :فلسفة البنك اإلسالمي وسياسته التمويلية واالستثمارية     
لـخ إال إن ما يفسر اللجوء إىل هذه الصيغة يف املراحل االوىل لنـشاط              ا..واإلجارة  

حيث متثل الودائع ما يزيد عن      ،  البنوك اإلسالمية هو طبيعة مصادر األموال املتاحة هلا         
من موجوداهتا وألن تلك الودائع تتسم بكوهنا قصرية األجل،فـأن صـيغة            % )٧٠(

ـ   حـىت  ، ن أكثر مالءمة لإلستثمار فيهـا   تكو–املراحبة ـ يف مراحل النشاط االوىل 
لتوظيفهـا يف صـيغ     ،  تتمكن البنوك اإلسالمية من تكوين مصادر متنوعة ومتراكمة         

وال يفوتنا هنـا أن نـذكر       ..كاملشاركة واإلجارة وغريها    ،  االستثمار األكثر إنتاجية    
 يف إطـار مـن التنـسيق      ،  اجلهود احلثيثة اليت تبذهلا قيـادات البنـوك اإلسـالمية           

وذلك من خالل إنشاء حمفظة     ..املشترك،هبدف تفعيل الدور التنموي للبنوك اإلسالمية       
ومتويـل  ..لتمويل املشاريع االقتصادية ذات اجلدوى االقتصادية       ،  إستثمارية إسالمية   

إسـهاما منـها يف حـل األزمـة         ،  مشاريع إسكانية مشتركة لذوي الدخل احملدود       
.. ضي الوقف اليت تديرها وزارة األوقاف واإلرشاد      اإلسكانية،وذلك باالستفادة من أرا   

وفـق  ،  وإنشاء شركات إستثمارية يف قطاع النقل واملقاوالت،والزراعة والـصناعة          
  .أولويات حتددها الدراسات الالحقة

ستلعب دورا بارزا يف عمليـة التنميـة        ،  بأن البنوك اإلسالمية    ،  خالصة القول   
الـذي يتوقـع أن     ،  يتناسب مع حجم نشاطها     ،   االقتصادية واالجتماعية يف املستقبل   

  .يشهد توسعا وانتشارا ليغطي كافة حمافظات اجلمهورية
  :عالقة البنوك اإلسالمية بالبنك املركزي اليمين 

انتهجت اليمن منوذجا معتدال يف حتديد العالقة بني البنوك اإلسـالمية والبنـك             
لـسنة  )٢١(اإلسالمية رقم   وذلك من خالل إصدار قانون خاص بالبنوك        ،  املركزي  
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الذي حيكم أعمـال    ،  م  ١٩٩١لسنة  )٣٦(إىل جانب قانون البنوك رقم      ،  م  ١٩٩٦
حتـت  ،  ليكفل هلا العمل جنبا إىل جنب يف السوق املصرفية اليمنية           ،  البنوك التجارية   

واألعـراف والقواعـد    ،  م  ٩١لـسنة   )٢١(مظلة قانون البنك املركزي اليمين رقم       
عليها والقوانني النافذة،إال إنه حبكم طبيعة فلسفة وتكوين البنـوك          املصرفية املتعارف   

فقد حدد القانون آلية العالقة الرقابية للبنك املركـزي علـى البنـوك             ،  اإلسالمية  
  -:اإلسالمية مبا يلي

تتوىل الرقابـة علـى املـصارف       ،  ينشئ البنك املركزي اليمين وحدة تابعة له        "
على أن ال تتعارض اللوائح واإلرشادات الـصادرة        ،  املرخص هلا مبوجب هذا القانون      

وعلى أن تتم تأهيل وتدريب موظفي      ،  من هذه الوحدة مع أحكام الشريعة اإلسالمية        
  ".مبا يعنيهم على أدائهم لدورهم على الوجه األكمل، هذه الوحدة 

ك تنطلق من فهم واستيعاب للطبيعة املتميزة للبنو      ،  وحقيقة فإن ماهية هذه العالقة      
وخصها بأسلوب رقايب مستحدث،إال إنه باستقراء جدوى وفاعلية تلـك          ،  اإلسالمية  

جند أنه مل يتم إنشاء تلك الوحدة املتخصصة بالرقابة علـى البنـوك             ،  العالقة الرقابية   
وهو ما أفرز بعض اإلشـكاليات  ، وتدريب كادرها وتأهيلهم لتلك املهمة ، اإلسالمية  

ية اليت يفرضها البنك املركزي الـيمين علـى القطـاع           اخلاصة ببعض األدوات الرقاب   
كنسبة االحتيـاطي القانوين،حيـث     ..مبا يف ذلك البنوك اإلسالمية    ،  عموما  ،  املصريف  

هبدف التوصل إىل صيغة مقبولة     ،  تتواصل جهود البنوك اإلسالمية مع البنك املركزي        
مية وغايـة البنـك     مبا حيقق مصلحة البنوك اإلسال    ،  بشأن إستثمار تلك االحتياطات     

بعيدا عن حرج الفائدة اليت مينحها البنك املركـزي         ... املركزي الرقابية يف آن واحد    
ب /١٣فقد نصت املادة    ،  ) سعر الفائدة (أما ما يتصل بسعر اخلصم      ..للبنوك التجارية 

ال ختضع املصارف اإلسالمية لسعر اخلـصم لكونـه         [من قانون البنوك اإلسالمية بأن      
ومن هذا املنطلق حيرص البنك املركزي علـى إسـتثناء           ،   ]اس الفائدة   يقوم على أس  

  .البنوك اإلسالمية يف قراراته اخلاصة بأسعار اخلصم
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ويف رأينا إن تفعيل الدور الرقايب للبنك املركزي املتخصص واملستوعب لطبيعـة            
ية أمر ملح ومطلب تفرضه املصلحة العامة للبنوك اإلسـالم        ،  نشاط البنوك اإلسالمية    

لتعزيـز الثقـة    ،  يف ظل الضوابط اليت حددها قانون البنوك اإلسـالمية          ،  قبل غريها   
اليت ،  بدورها االقتصادي وأحياء لرسالتها النبيلة،بعد شيوع ظاهرة شركات األموال          

واليت تلقي ظالال مفتعله ومـشوهة للـصورة   ، هنا وهناك ،  من وقت إىل أخر     ،  تطل  
فنحن على قناعة تامة بأن على البنوك اإلسالمية أن ختضع          ..احلقيقية للبنوك اإلسالمية    

يف ظل فهم واعي خلصائص ومسات      ،  للسياسات النقدية اليت يفرضها البنك املركزي       
واليت تتطلـب سياسـة رقابيـة خمتلفـة عـن رقابـة البنـوك               ،  البنوك اإلسالمية   

وأهــم  ،  واسـتخداماهتا   ،  وطبيعة مصادر األمـوال     ،  التجارية،الختالف املقاصد   
  -:مسـات البنـوك اإلسالمية تتمحـور فيمـا يـلي

أهنا بنوك متعددة الوظائف،فهي تؤدي دور البنوك التجاريـة،وبنوك األعمـال           -
  .وبنوك االستثمار،وبنوك التنمية

بـل  ،  أخذا وعطـاء    ،  ال تتعامل باالئتمان،فهي ال تقرض،وال تتعامل بالفوائد        -
  .املشاركة يف الربحو، تتعامل على أساس حتمل املخاطر 

  .عالقة مشاركة ومتاجرة، العالقة بينها وبني معامليها -
وعمليـات   ،   )سـلع (ال تستخدم األموال بصورهتا النقدية،وإمنا تتعامل بأعيان        -

  .أي أهنا تقدم متويال عينيا ال نقديا، متاجرة 
 تنظر إىل املال من حيث كونه خادما للعمل وليس سيدا له،يتحمل ويـشارك يف     -

  .املخاطر اليت يتحملها وحده
بنوك هذه مساهتا،إذا ال بد وأن خيتلف النمط الرقايب عيلـها عـن غريهـا مـن                 

على أهنا ظاهرة مستجدة على     ،  مثيالهتا،لذا فإنه ينبغي أن ينظر إىل املصارف اإلسالمية         
من مبا يف ذلك البنك املركزي،وحتتاج هذه الظاهرة إىل دراسة متأنية           ،  اجلهاز املصريف   

ليحدد معامل العالقـة بينـه وبينـها،دون املـساس بـشرعية            ،  قبل البنك املركزي    
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املعامالت،إلعطاء الفرصة هلذه املصارف لتطبيق وممارسة املعامالت املصرفية والتجارية         
  .يف إطار شرعي

ألستيعاب كل مستجدات احلياة،وخاصة يف جانب      ،  فإن يف اإلسالم سعة ويسرا      
عظمها تستند إىل اجتهادات الفقهاء،مما يعطي اليسر ويرفع املـشقة        املعامالت،ألهنا يف م  

عن الناس يف تتبع االراء الفقهية امليسرة،شريطة عدم معارضتها لنص تشريعي أو قاعدة             
لذلك اشترط القانون أن يكون جهاز الرقابة يف البنـك املركـزي مـؤهال              ،  شرعية  

ف اإلسـالمي يف  شرعيا،ليكون مـؤهال كيـف يراقـب ويـنظم ويوجـه املـصر        
وخاصة يف فقه املعامالت،أو يستعني هذا اجلهـاز بـذوي االختـصاص يف             ،نشاطه،

  )∗.(الفقه،وال مانع من إعطائهم دورات فقهية إذا اقتضى األمر بذلك
حتتاج إىل قراءة فاحصة وحتليل شـامل       ،  أن عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسالمية       

 حساسيات بسبب عدم تفهم الطبيعة املتميزة لنشاط        نظراً ملا تفرزه الرقابة من    ،  وعميق  
ألن الوقت مل يسعفنا يف تتبع      .. البنوك اإلسالمية وتركيبة مصادر أمواهلا واستخداماهتا       

  ..العالقة القائمة وتقييمها
  
  

   
  

                                                           
  ٥٤-٣٥ جملة التجديد العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنك املركزي صـ(
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א א א א

  :السياسات النقدية املتبعة يف البنك املركزي
 مرحلتني رئيسيتني مر هبما اجلهاز املصريف اليمين بعـد الوحـدة           ميكن التمييز بني  

 ، واملرحلـة الثانيـة      ٩٥م وحىت أوائل عام     ٩٠املباركة املرحلة األوىل بدأت من عام       
 وحىت اآلن ، وهي مرحلة تطبيق برنـامج االصـالح           ٩٥بدأت من الربع الثاين لعام      

  االقتصادي
  :املرحلة االوىل

ا السياسات النقدية باجلمود أحياناَ وبالعشوائية واالنفالت       هذه املرحلة متيزت فيه   
أحياناَ أخرى ، وأصبحت السياسات النقدية أداة طيعة للـسياسات املاليـة وتابعـة              
ـُفّعل بشكل مناسب ، فمثالً ظلت نسبة اإلحتياطي القـانوين              هلا،فالسياسة النقدية مل ت

 ، رغم أن االقتصاد يف هذه املرحلة مر         واالحتياطي النقدي وأسعار الفائدة ثابتة مل تتغري      
حبالة من عدم االستقرار ، حيث إرتفع الـرقم القياسـي ألسـعار املـستهلك مـن                 

، وبلغ متوسط التغريات السنوية يف      ٩٥يف عام   %٥٣٧م ، إىل    ١٩٩٠عام  %١٠٠
،وبالتايل كان هناك حاجـة لتـدخل البنـك         )٩٥-٩٠(خالل الفترة %٤٠األسعار  

 التضخم ، من خالل التحكم يف حجم السيولة احمللية الـذي            املركزي للسيطرة على  
وقد ) ١أنظر اجلدول رقم  (يف هذه املرحلة ،     %٣٢كان ينمو مبعدل سنوي يف املتوسط       

إقتصر تدخل البنك املركزي يف تفعيل سياسات تثبيت سـعر الـصرف ، وحماولـة               
وك ولدكاكني السيطرة على سوق الصرف املوازي بإصدار التعليمات واإلجراءات للبن       

  .الصرافة
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ولكن من جانب أخر إتبع البنك املركزي سياسة نقدية توسعية منفلتة ، متثلت يف              
االفراط يف إصدار النقد دون إعتبار ملعدالت منو الناتج احمللي ، ووفقاً ملا متلية عليـه                

  ).١أنظر اجلدول رقم (السياسة املالية ممثلة يف وزارة املالية
ات النقدية مل تكن مبعزل عن الظروف املوضوعية اليت مر          هذه التوجهات للسياس  

هبا االقتصاد اليمين بعد الوحدة املباركة ، اليت منها أزمة اخلليج الثانية ، وعودة حوايل               
الف مغترب ، وإخنفاض املساعدات اخلارجية ، واحلرب االنفصالية ، باالضافة إىل            ٧٥

كل ذلك أدى إىل إجيـاد      ..لشطرين سابقاً   تراكمات السياسات االقتصادية املتباينة يف ا     
حالة من عدم االستقرار االقتصادي اليت من أبرز مظاهرها إستشراء التضخم ، وهبوط             

  .قيمة العملة الوطنية
يبني العالقة بني السيولة احمللية ومنو الناتج احمللي وأدوات السياسة          )١(جدول رقم 

  النقدية
  %وسطاملت ١٩٩٤ ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١ ١٩٩٠  البيان

  ٣٢  ٦٠  ٣٢  ٢٦  ١٠  ---  )السيولة احمللية(معدل منو العرض النقد 
  ٣٠  ٤١  ٤٣  ٢١  ١٣  ---  معدل منو اإلصدار النقدي
  ٢٢  ٢٣  ٢١  ٢٥  ١٨  ---  معدل منو الناتج احمللي
  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  نسبة اإلحتياطي القانوين
  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  سعر الفائدة على الودائع

  ١٠,٥  ١٠,٥  ١٠,٥  ١٠,٥  ١٠,٥  ١٠,٥  دخارسعر الفائدة على اإل
  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  سعر الفائدة على اإلقراض للقطاع اخلاص

  ) .٩٤-٩٠(التقارير السنوية : البنك املركزي اليمين :املصدر
  .م١٩٩٦اجلهاز املركزي لإلحصاءات ـ كتاب اإلحصاء السنوي لعام 

  :املرحلة الثانية
م ، ونتيجة للتفاهم الذي صار بني اجلمهورية        ٩٥هذه املرحلة بدأت من بداية عام     

اليمنية وصندوق النقد والبنك الدوليني ، فقد مت تبين برنامج لإلصالح االقتصادي ذي             
  .منها برنامج لإلصالح املايل والنقدي وبرنامج لإلصالح اهليكلي املعزز: جماالت عدة 
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ـ           سئوليتة يف تنفيـذ  وعلى ضوء هذا الربنامج قام البنك املركزي اليمين بتحمل م
جانب من برنامج االصالح اإلقتصادي ، وذلك من خـالل التوقيـع مـع البنـك                
الدويل،والدخول معه يف برنامج لإلصالح املايل ، والذي يصب يف إعادة تنظيم هيكل             

مليون دوالر قدمة البنك الدويل     )٨٠(اجلهاز املصريف ، وقد رصد هلذا الربنامج مبلغ         
  %).  ٠،٧٥(ئدة كقرض طويل األجل وبفا

وبالتايل فقد قام البنك املركزي بتفعيل سياستة النقدية ، من خـالل إسـتخدام              
أدوات السياسة النقدية الكمية والنوعية ، وذلك لوقف التدهور الذي صار يف االسعار 
بشكل عام ، وأسعار الصرف بـشكل خـاص ، وإتبـع سياسـة نقديـة تقـشفية                

  .للحد من ذلك التدهور)إنكماشية(
لتخفيض حجم السيولة احمللية ، وللحد من حجم األئتمان احمللي ، قام البنـك              و

املركزي بتقييد البنوك من منح القروض ، وذلك بتوسيع نسبة اإلحتيـاطي القـانوين              
، لتشمل ودائع األجل والودائع األجنبية الـيت كانـت معفيـة مـن              %٣٠البالغة  

 ١٣لف العمالت ، إبتداء مـن       جلميع الودائع ، وملخت   %٢٥قبل،وخفض النسبة إىل    
إىل %١٧م ، ويف نفس الوقت رفع احلد االدىن ألسعار الفائـدة مـن              ١٩٩٥يونيو  
لودائع االجل يف البنوك ، وحرر أسعار الفائدة على القروض ليحددها السوق            %٢٢

أنذاك ، وجعل اسعار الفائدة على      %٣٠و%٢٥إىل  % ١٧املصريف ، فإرتفعت من     
ملة احمللية ، تساوي احلد االدىن ألسعار الفوائد على الودائـع           ودائع البنوك لدية بالع   

السائدة يف السوق زائد نقطتني ، ولكنه توقف عن قبول ودائع البنـوك التجاريـة يف                
حينها حدد اسعار فائدة االيداع لديه تساوي احلد االدىن         ..م  ٩٧حىت مايو ٩٦ديسمرب  

وحـىت  ٩٧ الفترة من مايو   يف%١٥-%١٤للودائع يف البنوك ، واليت تراوحت بني        
 ، كما أنه فرض سعراً للفائدة على القروض املقدمة منه للبنوك وفقـاً              ٩٨هناية نوفمرب 

السعارها السائدة يف السوق وعلى القروض املقدمة للحكومة ووفقاً ملتوسط أسـعار            
الفائدة على الودائع يف البنوك زائد نقطتني ، وذلك للحد من االصدار النقدي الـذي               
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 طلب احلكومة ، وأخرياً حدد البنك املركزي الفائدة على االرصدة املكـشوفة             سببة
م بعد أن كانت حتـدد وفقـاُ        ٢٧/١٠/٩٨للدوالر ، يف    %٨للريال ، و  %١٩لدية  

  .لسعر اخلصم على أذون اخلزينة زائد نقطينت 
أما سعر الفائدة على الودائع بالعمالت األجنبية ، فقد كـان حيـددها البنـك               

ناقصاً نصف نقطة ، ولكنة مؤخراً      )الليبور(سب سعرها يف السوق الدولية      املركزي ح 
  .ترك حتديدها للسوق

ذلك جانب من إستخدام البنـك املركـزي ألداتـني مـن أدوات الـسياسة               
، للتحكم يف السيولة احمللية ، ولكـن مـن          ) نسبة االحتياطي وأسعار الفائدة   (النقدية،

، وذلك بإصدار أذون اخلزانة     ) السوق املفتوحة (جانب آخر فتح اجملال للدين العام ،        
م ، وذلك للتعويض عن االصدار النقـدي بـاالقتراض مـن            ٩٥إبتداء من ديسمرب  

اجلمهور،للحد من عجز املوازنة ، كما أنه فّعل من تطبيـق قـانون البنـوك املتعلـق      
ـ  % ١٥بالسقوف االئتمانية ، املمنوحة للمتعاملني مع البنوك ، واملقدرة ب          ايل من إمج

  .راس املال واالحتياطات للبنك التجاري ، بعد أن كانت حرب على ورق
وملعرفة أثار إستخدام هذه األدوات على اجلهاز املصريف ، وتقييم مدى جناحها ، نتناول       

  -:بالتحليل هذه االدوات بشكل أكثر تفصيالً كما يلي
  -:نسبة االحتياطي:أوالً

جدها البنوك التجارية مـن خـالل القيـام         ملا كان إشتقاق نقود الودائع اليت تو      
الـسيولة  (بعمليات االقراض ، هي إحدى العوامل املؤثرة على العـرض النقـدي ،              

،فإنه للحد من هذا األثر قام البنك املركزي الـيمين ، كمـا يبينـة اجلـدول                 )احمللية
،بتوسيع نسبة االحتياطي القانوين على خمتلف الودائع ، وأنـواع العمـالت            )٢(رقم
، لتـشمل كـل الودائـع وخمتلـف         ٩٥، اليت كانت سائدة قبل عام       %٣٠لبالغة  ا

العمالت،بعد أن كانت ودائع األجل لتسعة اشهر وسنة وودائع العمـالت األجنبيـة             
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م ، وهي النسبة القصوى اليت      ١٣/٧/٩٥يف  %٢٥معفية منها ، وخفضت النسبة إىل       
، وقد تركت هـذه النـسبة       ) ٢(الفقرة  )٤١(مسح هبا قانون البنك املركزي يف مادتة        

أثرها على قدرة البنوك على منح االئتمان ، وإخنفضت نسبة منو القـروض بالـذات               
 ، مث إخنفـضت مبعـدل منـو سـالب                      ٩٤ عن عام    ٩٥للقطاع اخلاص قليالً يف عام      

م ، ويرجع ذلك باإلضافة إىل إرتفاع نـسبة االحتيـاطي، إىل            ٩٦يف عام   % ٧-بلغ  
ر الفائدة احملددة من قبل البنك املركزي على الودائع ، مما أدى إىل إرتفاع              إرتفاع أسعا 

  .نسبة فائدة القروض كما سيأيت 
خفض البنـك املركـزي نـسبة االحتيـاطي القـانوين إىل            ٣/٢/٩٦ولكن يف   

وملختلف العمالت ، وإستمر حىت ديـسمرب       . ،على مجيع الودائع وااللتزامات     %١٥
بالنسبة للريال ، وبقيـت     % ١٠اطي مرة أخرى إىل     ، حيث خفض نسبة االحتي    ٩٧

م رفـع   ٢٧/١٠/٩٨كما هي عليه بالنسبة للعمالت االجنبية ، مث يف          % ١٥النسبة  
  % .٢٠إىل %١٥البنك املركزي من نسبة االحتياطي بالنسبة للعمالت االجنبية من 

يـة  يبني بعض أدوات السياسة النقدية واثارها على السيولة احملل        ) ٢(جدول رقم   
  والودائع والقروض
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  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  الفترة-البيان
    ٢٧/١٠ ١٨/١٠ ٣٠/٦  ٥/٢ ١/١٢  ٢/٧ ١٠/٥  ٣/١٢  ١٦/٣  ١٣/٧  

معدل منو العرض 
السيولة (النقدي 
  )احمللية

٣  ٣    ٣  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ٢٠ %٦٠  

نسبة االحتياطي 
  القانوين للريال

١٠  ١٠    ١٠  ١٠  ١٥  ١٥  ١٥  ٢٥  ٢٥  ١٠  

حتياطي نسبة اال
  للدوالر

٢٠  ١٥    ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٢٥  ٢٥  ١٠  

احلد االدىن 
ألسعار الفائدة 
على االدخار 

حمددة من البنك 
  املركزي

١٥  ١٢    ١٠  ١١  ١٢  ١٤  ٢٠  ٢٥  ٢٠ ١٠،٥  

احلد االدىن 
ألسعار الفائدة 

على االجل حمددة 
من البنك 
  املركزي

١٥  ١٢    ١٠  ١١  ١٢  ١٤  ٢٢  ٢٧  ٢٢  ١٥  

الفائدة السوقية 
دائع على و
  االدخار

١٥  ١٢    ١٠  ١١  ١٢  ١٤  ٢٠  ٢٥  ٢٥ ١٠،٥  

الفائدة السوقية 
 على ودائع اآلجل

١٥  ١٢    ١٠  ١١  ١٢  ١٤  ٢٢  ٢٧  ٢٧  ١٥  

معدل منو ودائع 
  اإلدخار

٤,١٠-  ٢٣  --  --  ٥٨  --  ٢٢  ٩        

معدل منو ودائع 
  االجل

٣-  ٢-      ٩٦    ٤١  ٣٤        

الفائدة السوقية 
  للقروض

٣٢-٢٥ ٣٠-٢٥  ١٧ 
٢٥-
٣٢  

٢٠-
٢٢  

١٦-
٢١  

١٥-
٢١  

١٤-
٢١  

  
١٦-
٢١  

١٨  

معدل منمو 
سلفيات القطاع 

  اخلاص
١٧    ٤٥  --  --  ٦-  --  --  ٣٩  --  --  

معدل منو إقراض 
  احلكومة

٢٨٦ %١٨%  --  
٤٣٨
%  

    ١٤    ٤٠١%     

النشرة الشهرية أغسطس   )+٩٨يونيو–إبريل  (النشرة الربع السنوية  +٩٦-٩٤البنك املركزي اليمين التقارير السنوي    :املصدر
  .قرارات حمافظ البنك+٩٨
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وكان البنك املركزي يهدف من هذه التخفيضات ، إىل إتاحـة اجملـال للبنـوك          
التجارية منح االئتمان للقطاع اخلاص ، واملسامهة بفاعلية يف شراء أذون اخلزانة ، بعد              
أن كاد االقتصاد أن يدخل يف مرحلة الركود ، نتيجة إلختاذ حزمة مـن االجـراءات                

اشية الصارمة ، ولذا نالحظ من اجلدول إرتفاع معدل منـو القـروض             النقدية االنكم 
حـىت  %١٧م ، وبنسبة    ١٩٩٧يف ديسمرب %٥٤والسلفيات للقطاع اخلاص بنسبة     

، كما زادت نسبة قروض احلكومة من البنوك التجارية ، نتيجة لزيـادة             ٩٨منتصف  
ب مشاركة البنوك يف شراء أذون اخلزانة بـشكل متزايـد ، مـع إخنفاضـات نـس                

  .االحتياطي
هذا وقد كان البنك املركزي يدفع عن نسبة االحتياطي بـالعمالت األجنبيـة ،              
فوائد حتدد وفقاً السعارها الدولية ناقصاً نصف نقطة ، وإستمر احلال هذا حىت يـوم               

م ، عندما فاجاء البنك املركزي البنوك خبفض نـسبة الفائـدة علـى              ٢٧/١٠/٩٨
، بينما رفع فائدة االحتياطي القانوين      % ١،٥إىل نسبة   االحتياطي بالعمالت االجنبية ،     

منذ ديسمرب  % ٥، وهي احلد االدىن ألسعار الفائدة بعد أن كانت          % ١٠بالريال إىل   
  .م٩٦

ولعل ذلك يرجع إىل أن البنك املركزي الحظ يف الفترة األخرية تذبذب أسـعار              
-١٣٢الر مـن  الصرف للعمالت األجنبية ، حيث إخنفض سعر الريال أمـام الـدو       

ريال للدوالر الواحد ، مما حدى بالبنك إىل رفع نـسبة االحتيـاطي النقـدي               ١٤٥
، للـسيطرة   % ١،٥، وخفض نسبة الفائدة عليها إىل       % ٢٠بالعمالت االجنبية إىل    

وهكذا تعد نسبة االحتياطي ذات فعالية كبرية يف التأثري على      ..على املضاربة بالعمالت    
االداة يف يد البنك املركزي ، والتستطيع البنوك التجارية         حجم االئتمان ، كون هذه      

  .التخلص من االلتزام هبا 
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  :سعر الفائدة:ثانياً
يف إطار تفعيل البنك املركزي لسياستة النقدية ، إستخدام سعر الفائدة متزامناً مع             
نسبة االحتياطي ، ويف نفس االجتاة للحد مـن حالـة التـدهور يف سـعر العملـه                  

، نالحـظ أنـه يف      ) ٢(فمن اجلدول السابق رقم     ..وزيادة معدالت التضخم    الوطنية،
% ٢٠، قام البنك املركزي برفع اسعار الفائدة على ودائع اإلدخـار إىل             ٩٥يوليو ، 

، ورفع أسـعار    % ٩٠، مبعدل زيادة قدرها     % ١٠,٥م  ٩٤بعد أن كانت يف عام      
، مبعدل زيادة   % ١٥انت  بعد أن ك  % ٢٢الفائدة على ودائع اآلجل للسنة ايضاً إىل        

، وحمدداً أيضاً اسعار الفائدة لآلجال األخرى ، وملزماً للبنوك التقيد هبا ، ويف              % ٤٧
  %.٢٥نفس الوقت فرض نسبة االحتياطي القانوين 

م وبعد مثانية اشهر من الرفع االول ، إستمر البنك املركزي يف            ١٦/٣/٩٦مث يف   
لودائع اآلجل ، وجعـل     % ٢٧ار ، وإىل    لودائع االدخ %٢٥رفع أسعار الفائدة إىل     

البنك املركزي هذه االسعار اجلديدة احلد االدىن اليت متنحها البنوك التجاريـة علـى              
  . ودائع االدخار واآلجل

وقد أدت هذه القفزات يف أسعار الفائدة إىل زيادة معدل منوودائع االدخـار يف              
يف ديسمرب  % ٥٨وإىل  ٩٥يف عام   % ٢٢ إىل   ٩٤يف عام   %٩البنوك التجارية ، من     

 ٩٥يف % ٤١إىل % ٣٤، كما أدت زيادة معدل منو ودائع اآلجل ايـضاً مـن    ٩٦
 ، مبعىن أخر ، أنه كان هلذه التغريات الكبرية يف أسعار الفائدة             ٩٦يف عام   % ٩٦وإىل  

  .أثراً مباشراً يف جذب املدخرات ، واحلد من السيولة لدى األفراد 
ية الزيادة يف فوائد الودائع يف فوائـد القـروض          واملقابل عكست البنوك التجار   

يف % ١٧املقدمة للقطاع اخلاص ، فبينما كانت الفائدة السوقية يف البنوك التجاريـة             
-% ٢٥ لتتراوح مـابني     ١٣/١٢/٩٦-١٣/٧/٩٥، إرتفع خالل الفترة     ٩٤عام  
ومن هنا كـان األثـر      % ...٣٧، كما يف اجلدول أدناه ، ورمبا وصلت إىل          % ٣٢
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شر على إستثمارات القطاع اخلاص ، حيث أحجم املستثمرون عن االقتراض مـن             املبا
% ٦إىل  ٩٤يف  % ٣٩البنوك التجارية ، وإخنفضت معدالت القروض من معدل منو          

، ولذا إجتهت البنوك التجارية إلقراض احلكومة مبعدالت متزايدة مـن           ٩٦يف ديسمرب   
املرتفع ، كما هو مالحظ يف اجلدول       خالل املشاركة يف شراء أذون اخلزانة ذات العائد         

  . السابق
م إتسمت الـسياسة النقديـة      ٩٦-٩٥وعلى هذا ميكن القول أنه خالل عامي        

نسبة االحتياطي ، وأسـعار     :(باالنكماش الشديد ، حيث ظهرت إثر إستخدام أدواهتا       
بوضوح على املتغريات االقتصادية ، خاصة حجم السيولة        )الفائدة ، والسوق املفتوحة   

فلو نظرنا إىل اجلدول السابق ، وحتديداً معدالت منـو العـرض النقـدي ،               ..لية  احمل
 إىل  ٩٤عـام   %٦٠، نالحظ بوضوح أيضاَ إخنفاض معـدهلا مـن          ) السيولة احمللية (

   .٩٦يف هناية % ١١مث إىل ٩٥خالل عام % ٢٠
وهذا غاية ماهتدف إلية السياسة النقدية ، وهو تـصحيح االخـتالل املريـع يف               

ت منو العرض النقدي املتصاعدة ، وذلك اليعين أنه ليس هناك عوامل خارجـة              معدال
عن منوذج التحليل النقدي قد أدخلت يف النموذج ، بل حدث مثل هذا ، حيث كان                
الرتفاع أسعار النفط يف هذه الفترة أثر يف تضييق عجز املوازنة العامة ، ومن مث احلـد                 

وكـان  ٩٦رض النقدي ، كما حدث يف عام        من زيادة االصدار النقدي ، وزيادة الع      
  .هذا العامل خارج عن منوذج التحليل النقدي 

، عندما  ٩٧هذا وقد إستمرت سياسة البنك املركزي النقدية االنكماشية حىت مايو         
غري البنك من سياستة االنكماشية إىل سياسية توسعية متوازنة ، حيث انه ملـا رأى أن                

ن تؤدي إىل دخول االقتصاد يف مرحلة الركود ، قام          إستمرار السياسة السابقة كادت أ    
بإصدار عدد من القرارات متمثلة يف خفض احلدود الدنيا ألسعار الفائدة على الودائع             

  .٩٧املختلفة ثالث مرات متتالية خالل عام 
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لودائـع  % ٢٠خفض البنك املركـزي أسـعار الفائـدة مـن           ٩٧ففي مايو   
لكلي النوعني من الودائع ، وبنـسبة       % ١٤لودائع اآلجل ، إىل     %٢٢االدخار،ومن  

، مث بعد أقل من شهرين أصدر قراراً بتخفيض أخر يف اسعار الفائـدة              % ٣٠ختفيض  
، أصدر قراراً بالتخفيض     ٩٧، وبعد مخسة أشهر ، وحتديداً يف بداية ديسمرب          %١٢إىل  
  .لودائع االدخار واآلجل السنوي%١١إىل 

ترات زمنية قصرية ، التتجاوز سـبعة أشـهر        هذا التذبذب يف أسعار الفائدة يف ف      
، وكان هلا أكرب االثر على حجم ودائع االدخار واآلجل لدى البنـوك             ٩٧خالل عام   

،إىل ٩٦يف ديـسمرب    %٩٦و%٥٨التجارية ، فقد إخنفضت معدالت منوهـا مـن          
على التوايل ، ومن مث فقد إخنفضت أيضاً أسعار فائـدة           ٩٧يف ديسمرب   %٢-و%٢٣

% ٣٢-%٢٥نوك التجارية ، حيث إخنفضت من نسبة تتراوح مابني          االقراض يف الب  
  .٩٧يف ديسمرب%٢١-%١٥، إىل نسبة تتراوح مابني ٩٧حىت مايو 

وقد حققت هذه التخفيضات اهلدف منها ، واملتمثل يف إحداث حركة إنعاش يف             
جمال االستثمارات ، من خالل زيادة منح االئتمان للمـستثمرين ، حيـث قفـزت               

،إىل ٩٦يف ديسمرب   %٦- سلفيات القطاع اخلاص خالل هذه الفترة من         معدالت منو 
  .م٩٧يف ديسمرب %٥٤

وهلذا ميكن القول أن هذه السياسة النقدية يف هذه الفترة كانت توسـعية ، مـن                
حيث حماولة إحداث حالة من االنعاش لإلقتصاد ، من خالل فسح اجملال للمزيد مـن               

مار، ولكنها كانت أيضاَ سياسة متحفظة ، حيث        منح االئتمان لقطاع االعمال واالستث    
% ١٥إستمرت هذه السياسة بفرض نسبة االحتياطي القانوين كما هي عليه والبالغة            

وكان يفترض أن ختفض هـذه النـسبة لتناسـب          ..جلميع العمالت االجنبية واحمللية     
 يف  توجهات السياسة االنعاشية لإلقتصاد ، ولكن البنك املركزي مل يفعـل ذلـك إال             

% ١٠إىل  %١٥، عندما خفض نسبة االحتياطي علـى الريـال مـن            ٩٧ديسمرب  
  % .١٥فقط،وظلت نسبة االحتياطي على العمالت االجنبية كما هي عليه 
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فقد إستمر البنك املركزي يف سياستة التوسعية ، حيث أصـدر يف            ٩٨أما يف عام    
جلميع أنواع الودائع   %١٠قراراً خبفض سعر الفائدة إىل أدىن حد هلا ، وهي           ٩٨فرباير  

مما ترك أثراً مباشراَ على     ..االدخارية واآلجل ، وجعلها احلد االدىن يف النبوك التجارية          
وعلى حجم  % ٠,٤– إىل   ٩٧يف ديسمرب   % ٢٣حجم ودائع االدخار ، خبفضها من       

يف نفس الفترة ، ولكن حـدث يف نفـس     % ٣-إىل%٢-ودائع اآلجل خبفضها من     
التجارية نسبة االقتراض بشكل طفيـف يتـراوح مـابني          الوقت أن خفضت البنوك     

وقد ترك كل ذلك أثرة على حجم االئتمان ، حيث بلغ معدل منو             % ..٢١-%١٤
  %.١٧حوايل ٩٨سلفيات القطاع اخلاص يف منتصف 

وأخرياً فإن البنك املركزي غري من توجهات سياستة النقدية التوسعية ، حيث بدأ             
نكماش مرة أخرى ، وكأنه يستعرض قدراتة يف إحداث         يلوح يف األفق توجهها حنو اال     

م ، أصدر البنـك املركـزي       ١٨/١٠/٩٨ففي  ..التغيريات املطلوبة للجهاز املصريف     
إىل %١٠قرارات برفع أسعار الفائـدة يف البنـوك التجاريـة ، كحـد أدىن مـن                 

،مث %٢١-%١٦،وبالتايل رفعت هذه البنوك نسبة االقتراض لتتراوح مابني         %١٢
 البنك املركزي ، سوى بضعة ايام ، حىت فاجاء البنوك التجارية برفـع اسـعار                مالبث

، ويف نفس الوقت رفع  ايضاَ من نسبة االحتيـاطي           % ١٥الفائدة على الودائع إىل     
، وكـأن البنـك     % ٢٠إىل  % ١٥القانوين على الودائع بالعمالت االجنبية ، من        

سياسة النقدية ، إىل ما كانت عليـه        املركزي حياول أن يعود بالوضع يف قيم أدوات ال        
، ونـسبة   % ١٥حـوايل   ٩٥م حيث كانت أسعار الفائدة قبل عـام         ٩٥قبل عام   

  .أو قريبة منها% ٢٠، وحالياً % ٢٥االحتياطي كانت 
والبد أن يكون للقرارات االخرية أثراً مباشراً على حجم االئتمان ، وذلك باهلبوط ،              

يف سياسـتة النقديـة ، هـي توجهـات حنـو            مما يؤكد أن توجهات البنك املركزي       
االنكماش،ولكن يف ظل احلفاظ على مستوى معقـول مـن االسـتقرار النقـدي ،               
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حىت أكتـوبر  % ٣واالخنفاض يف حجم العرض النقدي الذي وصل أدىن معدل منو له    
  .م ، وإستقرار االسعار ، وإن كانت يف مستواها املرتفع٩٨
  :أذون اخلزانة:ثالثاً

م بشأن الدين العام ، ومتهيداً إلنـشاء        ١٩٩٥لعام  ) ١٩(قانون رقم   بناًء على ال  
 ، بإصـدار أذون     ٩٥سوق مالية يف اليمن ، قام البنك املركزي إبتداًء من ديـسمرب             

اخلزينة ملدة شهر ، مث ملدة ثالثة أشهر وستة اشهر وسنة ، والقيمة األمسية ألذن اخلزانة                
  .الواحد عشرة أالف ريال

فالتنافسية ـ وهي الـسائدة   ..على نوعني تنافسية وغري تنافسية وأذون اخلزانة 
حالياً ـ حيدد املتعاملون االسعار اليت سيدفعوهنا يف أذون اخلزانة ، ومن يدفع أعلـى   
قيمة فعليه لألذن الواحد حبيث التصل إىل قيمتة االمسية عشرة االف ريال ، فإنة يفوز               

وغري التنافسية ُحيـدد عائـدها      .  للعائد   وعلى ضوئة يتحدد السعر املرجح    ..بالشراء  
،ومت %٥مبتوسط عائد العطاءات التنافسية ، وحجم هذا النوع من االذون اليزيد عن             

  .١٩٩٨التوقف عن إصداره من يناير 
وقد بلغ إمجايل القمية الفعلية ملا مت إصدارة من أذون اخلزينة ، كما هو مـبني يف                 

يف %٢٦مليار ريال ، ومبتوسط عائد      ٣٩,٤حوايل  ٩٦، خالل عام    ) ٣(اجلدول رقم   
هذا العائد كان عامل جذب كبري للمستثمرين ، خاصة البنوك التجارية الـيت             ..السنة  

وجدت جماالً لإلستثمار املضمون ، كما ترك هذا االرتفاع يف العائد أثـرة يف الـسنة                
مليار ٨١ حوايل   ايضا٩٧ًالتالية ، حيث بلغ إمجايل القيمة الفعلية ملا مت إصدارة يف عام             

يف السنة ، وأخرياً بلغ     % ١٦ومبتوسط عائد   % ١٠٦ريال ، مبعدل منو سنوي قدرة       
% ٧مليار ريال مبعدل منـو      ٨٧حوايل  ٩٨االصدار ألذون اخلزانة حىت منتصف عام       

، مث مع حاجة الدولة إىل مزيد من متويل العجز يف املوازنـة             % ١١,٥ومبتوسط عائد   
ر النفط عاملياً ، بدأت برفع اسعار الفائدة على أذون اخلزانة           العامة نتيجة إلخنفاض سع   
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م ، حماولة بـذلك رفـع حجـم         ٩٨، خالل شهر أكتوبر     % ١٧، وإىل   % ١٥إىل  
  .التعامل بأذون اخلزانة 

ولكن مما جتدر مالحظتة أن هذه االرقام الفعلية إلمجايل إصدار اذون اخلزانة ، هي              
ين يسمح بشراء االصدارات اجلديـدة ، عـن         مضاعفات مبالغ أقل ، ألن قانون الد      

االمر الذي يعين أن هنـاك      ..طريق شهادات أذون سابقة مل تستحق كجزء من القيمة          
  .مبالغ دورت يف كل إصدار جديد أكثر من مرة

هذا وحياول البنك املركزي أن جيعل عائد أذون اخلزينة متناسبة مع أسعار الفائدة             
 ، إذا كان احلد االدىن ألسـعار الفائـدة يف الـسوق             يف السوق زائداً نقطينت ، فمثالً     

، سنوياً حيث حدد قانون الدين العام       %١٧،فإن سعر اذون اخلزينة تصل إىل       %١٥
تستحق السندات احلكومية الصادرة بالعملـة احملليـة عائـد          (يف مادتة السادسة بأن     

سندات ، مضافاً إليه    إستثمار سنوي يعادل اسعار الفائدة املعمول هبا يف تاريخ إصدار ال          
، وبالنظر إىل شرحية املتعاملني     ) سنوياً%٢-%١عالوة تشجيعية إضافية تتراوح بني      

، جند أن نـسبة كـبرية منـهم مـن جهـات             ) أذون اخلزانة   (مع السوق املفتوحة  
إعتبارية،كالبنوك التجارية ، اليت يف الغالب حتتفظ بأرصدة لـدى البنـك املركـزي              

بينمـا أفـراد اجلمهـور نـسبتهم        ..تقاعـد والـشركات     واملؤسسات وصناديق ال  
حمدودة،ويتأكد لنا ذلك من خالل النظر إىل اجلدول ، وحتديداً حجم إقتراض احلكومة             

 ٩٥و٩٤من البنـوك التجاريـة ، فبينمـا كـان حجـم االقتـراض يف عـامي                  
حىت ٩٧و٩٦مليار ريال خالل السنوات     ٤٠و٣٥و٧مليار ريال قفز إىل     ١٠٣و٠,٣٣
لى التوايل ، أي أن االقتراض من النبوك قد تضاعف أضـعافاً مـضاعفة ،         ع٩٨يونيو  

إستثمارات يف اذون اخلزانة ، وهذا      :وهذا االقتراض توضح طبيعته البنوك التجارية بأنه      
يعكس نفسة على حمدودية التأثري على حجم السيولة النقدية املتداوله خارج اجلهـاز             

، ٩٥ن إمجـايل العـرض النقـدي لعـام          م% ٤٩املصريف ، يف أيدي األفراد بلغت       
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، مث  إىل    ٩٦يف هناية   %٤١وإخنفضت بفعل أذون اخلزينة ، وإرتفاع اسعار الفائدة إىل          
  ).١.(م١٩٩٨وظلت بنفس املستوى تقريباً حىت منتصف %٤٣

يبني حجم إصدارات أذون اخلزانة وأثرها على االصدار النقدي وحجم          )٣(جدول رقم 
  ) ليار ريالمب(إقتراض احلكومة القيمة 

  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤     الفترة-البيان  
  ٨٧  ٨١  ٣٩,٤  --  --  حجم إصدار أذون اخلزانة الفعلي

  ٧ %١٠٦  --  --  --  %معدل النمو
  ١١,٥  ١٦  ٢٦  --  --  متوسط الفائدة على االذون

  ١٣,٨  ١٢٩,٥  ١٢٢  ١٣١  ١١٣  حجم االصدار النقدي
  ١  ٦  ٧-  ١٦  ٤١  %معدل النمو

  ٤٠  ٣٥  ٧  ١,٣  ٠,٣٣   احلكومة من البنوكحجم إفتراض
  ١٤  ٤٠١  ٤٣٨  ٢٨٦  ١٨  %معدل النمو

  ) .م١٩٩٨إبريل ـ يونيو(م النشرة ربع السنوية ٩٥،٩٦التقارير السنوية لعامي :البنك املركزي اليمين:املصدر
وعلى ذلك ميكن القول أن أذون اخلزينة كان هلا دور يف املـسامهة يف خفـض                

 كانت حمدودة ، واحلد من إقراض البنك املركزي للحكومة مـن          السيولة احمللية ، وإن   
مصادر تضخمية ، كاالصدار النقدي ، وإستبدالة بأسلوب الدين العام مـن الـسوق              
املصرفية ، الذي يعترب مصدراً للتمويل غري تضخمي ، وان كان لـه أثـر يف حتميـل                  

عند التوسع يف االعتماد على     امليزانية العامة بأعباء خدمة الدين ، سيظهر أثرة الحقاً ،           
  .أذون اخلزينة يف متويل العجز يف املوازنة

وأخرياً يظهر أثر أذون اخلزانة كأداة من أدوات السياسة النقدية يف احلـد مـن               
الضغوط التضخمية ، من خالل النظر يف اجلدول السابق ، الذي يوضح معـدل منـو                

ل العجـز يف امليزانيـة ، والـذي    اإلصدارات اليت كانت احلكومة تعتمد عليه يف متوي      
فبينما كان أعلـى    .. إخنفض بشكل كبري مع الزيادة يف حجم إصدارات أذون اخلزانه           

يف عـام   % ١٦م ، إخنفض إىل     ٩٤يف عام   % ٤١معدل منو حجم االصدار النقدي      
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م ، ويف   ٩٧يف هنايـة عـام      % ٦م ، مث إرتفـع إىل       ٩٦يف هناية   %٧–م ، مث إىل     ٩٥
  .عن السنة السابقة%١ االصدار إىل م ، إخنفض٩٨منتصف 

وخالصة ماسبق إلستخدام أدوات السياسة النقدية فقد مرت هذه السياسة بثالثة           
  :مراحل

تـضافرت تلـك االدوات ، يف نفـس         :هي املرحلة االنكماشية  : املرحلة االوىل   
 االجتاة،للحد من السيولة احمللية الزائده عن حاجة االقتصاد ، فرفعت نسب االحتياطي           
وأسعار الفائدة وعائدات اذون اخلزانة ، ممـا قيـد مـن حجـم إئتمـان البنـوك                  
التجارية،وأوجد قناه جديدة هي إصدارات أذون اخلزانـة ، بـدالً عـن االصـدار               
النقدي،وطبع أوراق البنكنوت دون مربر إقتصادي ، وقد إمتدت هذه املرحلة مـن             

رحلة هدفها حيث إخنفـضت     م ، وقد حققت هذه امل     ٩٦م إىل ديسمرب    ٩٦هناية يوليو   
نسبة السيولة احمللية ، وسحبت جزء منها إىل البنوك كودائع ، وإىل البنك املركزي يف               

  .شراء أذون اخلزانة 
حيث عمل البنك املركزي على خفض      :فقد كانت توسعية متوازنة   :املرحلة الثانية 

تعامـل بـأذون    اسعار الفائدة ونسب االحتياطي القانوين ، ولكنه إستمر يف تفعيل ال          
اخلزانة،فحافظ على نسبة معدل النمو للعرض النقدي معقول ، وحاول نتشيط البنوك            

  .م٩٨م إىل فرباير ٩٧يف جمال منح االئتمان ، واليت إمتدت من مايو
فإن بوادرها بدأت تلوح يف األفق بـأن توجهـات الـسياسة            : أما املرحلة الثالثة  

، حيث رفع البنك املركزي أسعار الفائدة مرة        النقدية ستعود مرة ثانية حنو االنكماش       
أخرى ، ورفع من نسبة اإلحتياطي القانوين للعمالت االجنبية ، وقـد بـدأت هـذه                

  .إىل اليوم٩٨السياسة من أكتوبر 
بقي أن نشري يف ختام هذا املبحث إىل أن برامج االصالحات االقتصادية تأخـذ              

، وإصـالح القطـاع الـسلعي أو        حمورين أساسيني مها االصالح املـايل والنقـدي         
العيين،ومبصطلح البنك الدويل االصالح اهليكلي املعزز ، ويعتـرب االصـالح املـايل             
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ولذا جيـب أن تطبـق      ..والنقدي البنية اليت يقوم عليها االصالح يف القطاع السلعي          
برامج االصالحات االقتصادية كحزمة واحدة ، مع املتابعة املستمرة والفعالة لـتاليف            

خطاء أثناء التطبيق ، وإجتناب اإلسلوب االنتقائي جملـاالت االصـالح ، وعـدم              اال
الركون إىل النجاح االويل يف االصالحات املالية والنقدية دون حدوث أثار ملموسـة             
وحقيقية لإلصالحات يف القطاعات السلعية ، ممثالً يف زيـادة نـصيب الفـرد مـن                

 جتـارب دول شـقيقة مثـل مـصر          الدخل،ورفع مستوى معيشتة ،  وهذا ماتؤكدة      
  .واالردن

  :مدى مالئمة السياسات النقدية احلالية للبنوك اإلسالمية
لـسنة  )٢١(نشأت البنوك االسالمية يف اجلمهورية اليمنية بناًء على القانون رقم           

م اخلاص باملصارف االسالمية ، وتعترب بالدنا من الدول االوائل اليت خصصت            ١٩٩٦
مي قانوناً خاصاً به ينظمه ، مستفيدة من جتارب البنوك االسالمية           للعمل املصريف االسال  

  .يف اخلارج اليت بلغ عمرها أكثر من ربع قرن
البنك االسالمي اليمين   :وعلى ضوء هذا القانون مت إنشاء ثالثة بنوك إسالمية هي         

، وبنك سـبأ    ) ٩٦يوليو(، وبنك التضامن االسالمي     ) ٩٦يونيو(للتمويل واالستثمار   
ومن املتوقع أن يتم افتتاح فرع لبنك فيصل االسالمي قريبـاً        ) ...٩٧إبريل  (المياالس

  .يف صنعاء 
ورغم قصر عمر البنوك االسالمية يف اليمن إال أهنا أستطاعت أن تثبت وجودهـا              
وتقوم بدور وطين يف جذب املدخرات لدى شرحية كبرية من املواطنني ، واملسامهة يف              

  . خالل تقدميها متويالت ملختلف القطاعات االقتصاديةتنمية االقتصاد الوطين من
وخالل سنتني من نشأهتا إستطاعت البنوك االسالمية الثالثة جمتمعـة أن جتـذب             

مليار ريال من االفراد يف صورة ودائع خمتلفة ، هذا املبلغ الضخم كان يعد              ١٣حوايل  
، فأرجعتـها البنـوك     من ضمن النقود املتسربة عن اجلهاز املصريف واملتداولة خارجة          
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االسالمية بآلياهتا اليت تنسجم ووجدان أصحاهبا للتداول داخل اجلهاز املصريف ، وهذا            
يعترب من االدوار الرئيسية اليت تقوم هبا البنوك االسالمية ، وهـي سـحب الـسيولة                

ولقد بلغ إمجايل أصول البنوك االسالمية جمتمعة       ...املتداولة خارج اجلهاز املصريف إليه      
من إمجايل أصول البنوك التجارية األخرى ، وبلغت        %١٠ مليار ، وبنسبة     ١٨حوايل  

  ..من إمجايل رؤوس أموال البنوك التجارية %٣٧مليار ، بنسبة )٣,٢(رؤوس امواهلا 
، حـوايل   ٩٨كما بلغ إمجايل حجم إستثمارات البنوك االسالمية يف هناية أكتوبر           

  .من إمجايل الودائع%٨٥هلا ، وبنسبة من إمجايل أصو%٦١مليار ريال وبنسبة ١١
لقد أصبح للنبوك االسالمية كيان يعتد به ، وأصبحت تشكل رقمـاً حيويـاً يف               

األمر الذي يتطلب أن تؤخـذ يف اإلعتبـار يف كـل            ..هيكل اجلهاز املصريف اليمين     
سياسات البنك املركزي ، والتعامل معها بطريقة تتناسب والتكوين البنيوي اليت قامت            

يه واملختلف عن التكوين البنيوي للبنوك التجارية األخرى ، ولذا فإنه من املهم أن              عل
يعيد البنك املركزي النظر يف آلياته يف الرقابة على البنوك االسالمية ، اليت معظمهـا               

ولعل عدم  ...التنسجم مع البنوك االسالمية واليت أوجدت حالة من احلرج بينها وبينه            
ت السياسة النقدية أو تطبيق بعضها بشكل مباشر على البنوك          جدوى تطبيق بعض أدوا   

االسالمية ، أفقدها تفعيل عالقتها مع هذه البنوك اليت تـضررت مـن بعـض هـذه      
وميكن أن نستعرض فيما يلي أبرز أدوات السياسة النقدية ومدى مالئمتها           .. االدوات

  :لطبيعة عمل البنوك االسالمية
  :يننسبة االحيتاطي القانو:أوالً

إن األساس الفكري الستخدام نسب االحتياطي القانوين كأحد أدوات الـسياسة       
النقدية ، هو احلد من قدرة البنوك التجارية من إشتقاق نقود الودائع ، وذلـك مـن                 
خالل إستخدام الودائع اجلارية لديها يف إقراض جزء منها للغري وإعادة إقراضها أكثر             

  .من مرة
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مكن تقييد توسع البنوك يف منح االئتمان من الودائـع          وبفرض نسبة اإلحتياطي أ   
اجلارية ، فأصبح البنك املركزي يف ظروف إقتصادية تضخمية يرفع هـذه النـسبة أو          
خيفضها ، يف حالة الظروف االنكماشية ، كما أن من مربرات فرض هذه النسبة هـو                

قد حيتاجون هلـا    محاية أصحاب الودائع اجلارية من إقراضها للغري ، ويف الوقت الذي            
ويف واقع التطبيق العملي هلـذه االداة يف        ...بإعتبارها أموال حتت الطلب يف أي حلظة        

البنك املركزي ، فإنه جعل مكونات نسبة االحتياطي تشمل ليس الودائـع اجلاريـة              
فقط،كما هو االصل ، بل مشلت الودائع ألجل التوفري ، وملختلف العمالت ، األمـر               

املركزي من التحكم وبقوة يف حجم األموال املتاحة لإلئتمان لـدى           الذي ميكن البنك    
البنوك التجارية ، والتأثري الفعال يف حجم العـرض النقـدي الـصحي واملطلـوب               

ولكن مبقارنة عمل البنوك االسالمية مع البنوك التجاريـة ، نالحـظ أن             ...لإلقتصاد
ـ            ة عملـها هـو القـرض       األخرية هي اليت تقوم بعملية إشتقاق النقـود ، ألن طبيع

واالقتراض،فكل وحدة نقدية تستطيع أن تضاعفها مرات عديدة يف صـورة أرصـدة             
حسابية ودفترية ، من خالل مايسمى خبلق النقود الناتج بشكل اساسي عن إقـراض              
الغري ، حتت حافز احلصول على الفوائد من ذلك ، فتعمـل علـى زيـادة عـرض                  

الزيادة يف العرض النقدي غري مرغوبـة يف        النقود،ومن مث حدوث التضخم إذا كانت       
بينما البنوك االسالمية تقوم أنشطتها على أساس طرق متويل التساهم يف           ... االقتصاد

إشتقاق النقود بشكل كبري ، ألن تلك الطرق مثل املشاركة واملضاربة تساعد علـى              
 تقـدمها  إمتصاص ظواهر التخضم ، حيث أهنا تقدم متويالً عينياً ، فكل وحدة نقديـة    

ولذا فإن البنوك   ...البنوك االسالمية يقابلها وحدة مساوية هلا من السلع أو اخلدمات           
االسالمية التساهم يف زيادة العرض النقدي إلختالف طبيعة عملـها عـن البنـوك              
التجارية،وألهنا بنوك مشاركة وليست بنوك إقراض ، ألهنـا تطبـق صـيغ متويـل               

إىل بنك آخر ، بـل حتـتفظ        )السيولة(قال الودائع   إسالمية،وهذه الصيغ التسمح بإنت   
برصيد كل عملية من العمليات اليت متوهلا يف حـساب بإسـتثناء عمليـة املـضاربة                
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الشرعية،حيث يستطيع العميل أن حيول جزًءا من مال املضاربة إىل بنك آخر ولكـن              
ة إستخدام هذه الطريقة حمدودة جداًُ يف البنوك االسالمية أمـا حجـة فـرض نـسب               

اإلحتياطي القانوين على البنوك االسالمية كغريهـا مـن البنـوك حلمايـة أمـوال               
املودعني،فهي حجة وجيهة إذا إقتصرت احلماية على الودائـع اجلاريـة يف البنـوك              

ذلك أن طبيعة الودائع االستثمارية قائمة على       ..اإلسالمية ، أما الودائع االستثمارية فال     
ارة ، فاملودعون يدفعون أمواهلم وهم مدركون أهنـم         أساس املشاركة يف الربح واخلس    

يتعاملون مع البنك االسالمي على أساس الغرم بالغنم مث اليطلبون ضمانة ودائعهم من             
اخلسارة ، وإن كانت البنوك االسالمية حريصة كل احلرص على عدم حصول مثـل              

ضـى كـل    ولكن يظل املبدأ االسالمي وهو مبدأ اخلـسارة وارد بر         ..هذه اخلسائر   
ومع ذلك وبالرغم من عدم مالئمة تطبيـق نـسبة          ...املتعاملني مع البنوك االسالمية     

االحتياطي القانوين على النبوك االسالمية خاصة على الودائع االستثمارية لعدم تـوافر          
دواعي تطبيقها ، فإهنا خاضعة لقرارات البنك املركزي يف تكوين إحتياطيات حبـسب             

سيما أنه غلب البنوك االسالمية على أمرها ، وفرض عليهـا           النسب اليت يفرضها ، ال    
ذلك يف قانوهنا اخلاص ، رغم اجلدل الكبري الذي صار حول هذا املوضوع عند صياغة               

بأنه ):١٣(ولذا فقد نص قانون املصارف االسالمية يف مادة       ..قانون املصارف االسالمية    
ب ماهو منـصوص عليـه يف   ختضع املصارف االسالمية لنفس نسبة االحيتاطات حبس   (

  )قانون البنوك شريطة أن اليستخدمها على أساس الفائدة
فالبنوك االسالمية ملتزمة هبذا النص ولكن هـذا االلتـزام أدخلـها يف حـرج               
شرعي،نتيجة لعدم تقيد البنك املركزي بالنص الكامل للمادة املذكورة ، كيف ذلك ؟             

  -:ذلك ما سنوضجه فيما يلي
ي على منح البنوك التجارية فوائد على إحتياطاهتا سواء بالعملة          درج البنك املركز  

احمللية أو االجنبية ، ختتلف زيادة ونقصاً من وقت ألخر ، وذلك ألن ودائـع تلـك                 
البنوك تعد إلتزامات عليها يف صورة فوائد جمربة لدفعها للمودعني ، وفـرض البنـك               
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 عبء على تلك البنوك ، فكـان أن         املركزي على الودائع بفوائد والودائع اجلارية فيه      
شارك البنك املركزي بدفع فوائد عليها ، يف أغلب االحيان ، وخاصة على الودائـع               

... االجنبية ، اليت من املتوقع أنه يودعها يف بنوك خارجية ، وحيصل على فوائد عليها                
فقد ٩٨وقد تغريت نسب تلك الفوائد وفق قرارات البنك املركزي األخرية يف أكتوبر             

، بعد أن كانـت تـصل إىل        %١,٥خفضت تلك الفوائد على العمالت االجنبية إىل        
  % .٥بعد أن كانت %١٠، أما بالريال فقد زادت إىل %٥و%٦

  ولكن كيف صار التعامل مع البنوك االسالمية؟
رغم نص املادة السابقة ، يف قانون املصارف االسالمية ، يف شرطية عدم إستخدام              

االسالمية على أساس الفوائد ، فإن البنك املركزي أحتسب فوائـد           إحتياطات البنوك   
للبنوك االسالمية على االحتياطات بالريال ، وأودعها يف حـساباهتا لديـه ، وكـذا               

لكن حبسب طلب البنوك االسالمية ذلك ، األمر الذي         …إحتسب فوائد على الدوالر     
لى أساس الفوائد ، وإعطاء     يعين أن البنك املركزي يستخدم تلك االحتياطات حتماً ع        

نصيب البنوك االسالمية منها ، خمالفاً بـذلك نـص قـانون املـصارف االسـالمية                
  .الصريح،ومدخالً البنوك االسالمية يف حرج شديد 

وبالتايل فقد إستفتت البنوك االسالمية هيئاهتا الشرعية حول تلك الفوائد،فكانت          
خـذ إحتيـاطي علـى الودائـع        الفتوى أنه جيب إقناع البنـك املركـزي بعـدم أ          

االستثمارية،وإال فيجوز أخذ الفوائد عليها منه ، ولكن بشرط أن تصرف يف وجـوه              
وبنـاًء علـى هـذه      ...اخلري ، والتضاف إىل إيرادات االستثمار يف البنوك االسالمية          

الفتوى فقد مت التواصل بني مدراء النبوك االسالمية ومسئويل البنك املركزي،وقدمت           
راحات يف توظيف االحتياطات بطريقة مشروعه ، وقد أبدى البنك املركـزي            هلم إقت 

موافقتة املبدئية ، واالمر مازال قيد الدراسة ، وعـداد الفوائـد حيتـسب للبنـوك                
  .االسالمية
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  -:إقتراحات ملالئمة تطبيق نسبة اإلحتياطي القانوين على البنوك اإلسالمية 
 بنسبة االحتياطي القانوين ، وعلـى البنـك   بداية البد للبنوك االسالمية أن تلتزم    

املركزي أن يلتزم باالستخدام الشرعي هلذه االحتياطات ، ولكـن للخـروج مـن              
االشكاليات املثارة يف مناقشتنا السابقة ، نقدم جمموعة املقترحات التالية اليت نرجوا أن             

  :تلقي جماالً للدراسة والتفكري فيها ونبينها على النحو التايل 
 كانـت البنـوك اإلسـالمية التـساهم يف خلـق النقـود مـن ودائعهـا                  ملا

االستثمارية،وملزمة بتوظيفها مجيعاً علـى أسـاس شـرعي وحتقيـق عائـد عليهـا          
للمودعني،ولعدم جواز أخذ الفوائد على االحتياطيات وتوزيعها على املودعني ، فإننـا            

 كربت نسبة اإلحتياطي    نقترح أن حتصر نسبة االحتياطي على احلسابات اجلارية ، وإن         
مقارنة بالبنوك األخرى ، حيث يستطيع البنك املركزي أن يزيد أو أن يـنقص هـذه                
النسبة بشكل كبري ، حبسب الظروف االقتصادية مؤثراً علـى البنـوك اإلسـالمية              

  .بإستخدامها يف جمال اإلستثمارات
دائـع  لتحقيق محاية أموال املودعني كلهم يكون البـديل عـن إحتياطيـات الو            

االستثمارية ، مطالبة البنوك االسالمية بزيادة راس ماهلا لتحقيق مبدأ كفاية رأس املال             
  .وفقاً ملقررات بازل

إذا كان المفر للبنوك االسالمية من االلتزام بنسبة االحتياطي القـانوين ، مثـل              
ح البنوك األخرى ، فليس على األقل من توظيفها بطريقة مشروعة ، وهبذا الصدد نقتر             

  :توظيفها يف أحد البدائل التالية
إيداع قدر معقول من نسبة االحتياطي كودائع إسـتثمارية يف أحـد البنـوك                -  أ

االسالمية ، كالبنك االسالمي للتنمية يف جدة ، أو بنـك املؤسـسة العربيـة               
املصرفية اإلسالمي ، أو سيت بنك اإلسالمي فرع البحرين ، شـريطة موافقـة              
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وهذا االقتراح هـو إحيـاء      .يف إيداع االحتياطات لدية   هيئات الرقابة الشرعية    
  .  لتوجة كان موجوداً لدى البنك املركزي بالتنسيق مع البنوك اإلسالمية

 إستعانة احلكومة بالبنوك االسالمية لتمويلها بطريقـة تتفـق وعمـل هـذه               -  ب
البنوك،خاصــة ماحتتــاج إليــه احلكومــة مــن توريــدات ملعــدات واآلت 

، وغريها ، وذلك على أساس ضمانات كافية حىت التتكرر          للمشاريع،وقرطاسية  
  .مأساة البنك اليمين لإلنشاء والتعمري يف الثمانينات مع احلكومة

ولكن هذا التمويل مبقابل خفض أو إعفاء البنوك اإلسالمية من نسبة اإلحتيـاطي             
  .القانوين وحتقيق عائد شرعي من متويلها

  ):أذون اخلزانة(السوق املفتوحة:ثانياً
حتجم البنوك االسالمية وبعض الناس من التعامل بأذون اخلزانة لعدم إنسجامها مع     
أليات عملها بينما البنوك األخرى تقبل على التعامل مع هذه االداة ، فيستطيع البنك              
املركزي إستخدامها للتحكم يف حجم العرض النقدي ، والوصول بـه إىل املـستوى              

إذ أن أذون اخلزانة رغم جناحها مع البنوك واجلهـات          الذي حيقق االستقرار النقدي ،      
  .االخرى التتالئم مع طبيعة عمل البنوك االسالمية 

ولكن ميكن لتطوير أداء البنك املركزي يف تفعيل سياستة النقدية ، إقتراح األداة             
  .التالية اليت ميكن أن تتفق مع البنوك االسالمية وغريها وهي

  :أسهم املشاركة احلكومية
كن تطوير أداء السوق املفتوحة اليت تقتصر حالياً على إصدار أذون اخلزانة،من            مي

خالل قيام احلكومة عرب البنك املركزي بإصدار أسهم مشاركة حكوميـة ، وذلـك              
ملشروعات قائمة وناجحة ، كاالتصاالت والصناعات النفطية والغاز واالمسنـت ، أو            

لإلكتتاب العام يف رؤؤس أموال هذه      مشروعات حتت اإلنشاء ، وإنزال هذه األسهم        
  .املشروعات ولو بنسبة منها
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ومن خالل أسهم املشاركة احلكومية يتوفر هلا مصدر من مصادر متويل التنميـة             
يغنيها عن اإلقتراض اخلارجي ، وستليب هذه الطريقة رغبة شرحية كبرية مـن النـاس               

طاعة البنوك االسالمية إقتناء    كانوا متحرجني من التعامل بأذون اخلزانة ، كما أنه بإست         
  .مثل هذه االسهم 

ولكن يشترط لنجاح هذه األداة اإلستثمارية ، حشد كل اإلمكانيات ، وإزالـة             
كل العقبات ، وتسهيل كل أسباب النجاح ، مثل توفري الكوادر املؤهلـة ، وعمـل                

  .الدراسات الواقعية ، وأخرياً مبدأ كفاءة املشروعات ورحبيتها 
ه الطريقة كأداة ناجحة إلدارة عملية التنمية ، حيث أن أصعب فترة            وتستعمل هذ 

مير هبا املشروع دائماً هي مرحلة التأسيس ، فقيام الدولة بتحمل كـل األخطـار يف                
مراحل إنشاء املشروع ، مبا لديها من إمكانيات وكفاءات ، ودخـول املـسامهني يف               

شاريع الناجحة كثرية ، كمـا أن       املشروعات وهي قائمة ، من شأنه ان جيعل نسبة امل         
الطلب على أسهم املشاريع بعد فترة التأسيس تكون كبرية ، وهو مايؤدي إىل جنـاح               

  .هذه االداة يف متثيل الدور املطلوب بكفاءة عاليه
وجيب أن حيتوي كل سهم على إستحقاق الـسداد ، بعـد حـساب الـربح                

عـام أو عـامني أو مخـسة        واخلسارة،وميكن أن حيدد التاريخ يف سـتة أشـهر ، أو            
أعوام،وسيحتوي كل سهم على الشروط اليت حتدد كيفية املشاركة يف الـربح بـني              
الدولة واجلمهور ، فيمكن أن يتحدد نصيب الدولة على أساس الربـع أو الثلـث أو                
النصف ، والباقي من نصيب املسامهني ، أما إذا واجة املشروع خسارة فإن رأس املال               

سارة وقت السداد ، وميكن إحتساب نصيب األسهم من الـربح           سينخفض بنسبة اخل  
على أساس سنوي أو نصف سنوي ، وجيب على الدولة ان تقوم مبراجعة سـنوية أو                
نصف سنوية للمشروعات ، وأن حتتسب عندئٍذ ارباح وخسائر املسامهني ، ويف إطار             

ركة احلكوميـة   السياسة النقدية للبنك املركزي ، فإنه يستطيع إستخدام أسهم املـشا          
فإذا :كأداة من أدوات السياسة النقدية ، للتاثري على حجم العرض النقدي يف إجتاهني            
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رأى البنك املركزي أن وضع اإلقتصاد يستدعي التقليل من كميـة النقـد ، طـرح                
األسهم أو املزيد منها لإلكتتاب العام ، فيقبل اجلمهور على شرائها حتت تأثري احلمالت      

  .ثرةاالعالمية املؤ
وإذا رأى أن اإلقتصاد يستدعي ضخ النقود ، فإنه يقوم باالعالن ملالكي األسهم             
عن إستعداده لشراء أسهم املشاركة احلكومية اليت حبوزهتم ، بنسبة أرباح مغرية ، على              

  .أساس البيع والشراء ألصول قائمة
ان حجم  وهكذا تؤدي عملية بيع احلكومة لألسهم اليت حبوزهتا أو لبعضها إىل نقص           

النقود املتداولة يف اجملتمع ، فيكون بيد البنك املركزي أداة جديدة من أدوات السياسة              
  .النقدية
  :أسعار الفائدة:ثالثاً

تعترب أسعار الفائدة إحدى أدوات السياسة النقدية النوعية واملباشـرة ، حيـث             
دية يستخدمها البنك املركزي يف توجية اإلئتمـان مبـا يتفـق والظـروف االقتـصا              

املنشودة،وقد عرضنا يف املبحث االول أثر سعر الفائدة يف التأثري على االئتمان املصريف             
  .ككل

ولكن هذه األداة غري مالئمة للتطبيق على البنوك اإلسالمية ، ألهنا التتفـق مـع         
طبيعة عملها ، ولذا جند البنك املركزي يف إصداره لقرارات أسعار الفائـدة يـستثين               

  .ية منهاالبنوك اإلسالم
وقد كان البنك املركزي حيدد أسعار الفائدة بآجاهلا املختلفة ، وحديها األعلـى             
واألدىن ، ولكنه تدرجيياً بدأ يتخلى عن ذلك ، وأخذ يف حتديد احلـد االدىن لودائـع                 
االدخار وودائع اآلجل لسنة ، وحرر أسعار االقراض بالريال ، وأخرياً حـرر أسـعار     

  .لك وصوالً إىل حترير أسعار الفائدة بشكل عاماالقراض بالدوالر ، وذ



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٤١

وبرغم عدم مالئمة أسعار الفائدة للبنوك االسالمية ، إال أهنا يف الواقع العملـي              
متأثرة بأسعارها ، فهي بإستخدام أداة التمويل الرئيسية لديها ، وهي بيع املراحبة لآلمر              

يعه له بنسبة ربح مـن قيمـة        بالشراء ، اليت تقوم على أساس الشراء للغري ، وإعادة ب          
السلعة تدفع على آجال الحقة ، فإن البنوك تأخذ اسعار الفائدة السائدة يف السوق يف               
االعتبار عند حتديد سعر البيع ، وبالتايل فإن أسعار البيع املرحبة تتأثر بأسعار الفائـدة               

  .صعوداً وهبوطاً ، ولكن يف الغالب التطابقها
غ التمويـل االسـالمية االخـرى ، كاملـشاركة          وبعكس احلال بالنسبة للـصي    

واملضاربة،فهي ليست متأثرة إطالقاً بأسعار الفائدة يف السوق ، لكون العائد حيـدده              
  .نتيجة نشاط املشروع نفسة

  :سعر اخلصم:رابعاً
رغم ضيق نطاق التعامل باالوراق التجارية يف اليمن ، كالكمبياالت والـسندات            

املركزي كان حيـدد سـعراً إلعـادة اخلـصم للبنـوك            غري احلكومية ، فإن البنك      
التجارية،حبيث لوإحتاجـت تلـك البنـوك إىل سـيولة ، ولـديها أوراق جتاريـة                
خمصومة،فتدفعها إىل البنك املركزي إلعادة خصمها لدية باالسعار اليت حيددها ، األمر            

نـذ  ولكـن م  . الذي يعكس ذلك التحديد على اسعار الفائدة لدى البنوك التجاريـة          
صدرت أذون اخلزانة ، أخذ البنك املركزي حيدد سعر اخلـصم علـى أسـاس أذون           

  .اخلزانة ، حبيث يزيد نقطتني على أعلى عائد ألذون اخلزانة ملدة ثالثة أشهر
ولذا فإن البنوك التجارية إذا إحتاجت لسيولة ولديها أذون خزانة ، فإهنا تعيـد              

صم لدية ، أو قد تقترض مباشرة من        خصمها لدى البنك املركزي على اساس سعر اخل       
البنك املركزي من السيولة ، إذا تعرضت لنقص السيولة فيحـدد البنـك املركـزي              

  .أسعاراً للفائدة على هذه القروض ، كونه يعترب املقرض االخري للبنوك التجارية
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لكن البنوك االسالمية التتعامل بسعر اخلصم ، ألنه اليتناسب مع تكوينها ، وقد             
علـى  )١٣(من املـادة  )ب(نون املصارف االسالمية بذلك حيث نصت الفقرة      نص قا 

  ) .الختضع املصارف االسالمية لسعر اخلصم لكونه يقوم على أساس الفائدة(
ولذا فإن البنوك االسالمية التستطيع أن تقترض من البنك املركـزي ، إذا إحتاجـت         

هي تفتقر إىل من يوفر هلـا       للسيولة ، وهي التتعامل خبصم االوراق التجارية ، ولذا ف         
االمر الذي جعلها أن تعطل جزءٍا كبرياً من أصوهلا بـشكل           . السيولة إن إحتاجت هلا     

  .سائل ، غري مستفيده من دور البنك املركزي الذي يعرف باملقرض االخري للبنوك
  :البدائل املقترحة

ن إجياد بـدائل    ونظراً للدور احليوي الذي تقوم به البنوك االسالمية ، فإنه البد م           
لتلبية حاجة البنوك االسالمية من السيولة ، ويستطيع البنك املركزي إستخدامها كأداة            

  :من هذه البدائل...من أدوات السياسة النقدية 
  :الودائع املركزية - ١

ووفق هذا االقتراح ، إذا إحتاجت البنوك االسالمية إىل أية سيولة فإهنا تتقدم إىل              
 ماحتتاج إليه من نقد ، وبقدر ماأخذته تفتح لـديها ودائـع             النبك املركزي العطائها  

إستثمارية بإسم البنك املركزي يف فترات مناسبة ، فتشارك هذه الودائع يف االرباح يف              
أن يفاوض البنـوك    . هناية السنة ، ويستطيع البنك املركزي من خالل نسبة األرباح           

صاً ، حبسب توجهات الـسياسة      االسالمية حول نسبة التشارك يف االرباح زيادة ونق       
النقدية له ، فينعكس هذا التفاوض مع غري البنك املركزي ، وبالتايل يستطيع البنـك               
املركزي من خالل نسبة املشاركة يف االرباح بودائعه لدى البنـوك االسـالمية ، يف               

  .التحكم يف نسبة االرباح السائدة يف البنوك اإلسالمية 
  
  



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٤٣

  : صندوق  السيولة  -٢
كن بالتنسيق بني البنوك االسالمية والبنك املركزي أن خيصص البنك املركـزي            مي

جزءاً من اإلحتياطي القانوين املفروض عليها ، وجزءاً من االمـوال تقدمـة البنـوك               
  .االسالمية ، فتودع يف حساب لدى البنك املركزي يسمى صندوق السيولة

ولة ، يـستطيع البنـك      فإذا تعرضت إحدى البنوك االسالمية لضائقة يف الـسي        
  .املركزي منحها من هذا الصندوق قرضاً حسناًَ لفترات قصرية

وبذلك خترج البنوك االسالمية من حرج االقتراض بفوائد من البنك املركزي الـذي             
يتشدد يف نسب الفائدة على تلك القروض ، أو السحب على املكـشوف ، والـيت                

  %.١٩بلغت نسبتة مؤخراً 
  :ئتمانيةالسقوف اال: خامساً

ختضع البنوك اإلسالمية لقيود عديدة حتد من نشاطها االستثماري ، فهي ختـضع             
من جهة لنسبة اإلحتياطي القانوين ، وللسقف األعلى ملنح املتعاملني مع البنوك،والبالغ            

من رأس ماهلا وإحتياطاهتا مثلها مثل البنوك التجارية ، وفقاً لقانون البنوك،كما            %١٥
مـن إمجـايل رأس ماهلـا       %٢٥ذلك لإللتـزام بـسقف قـدرة        ختضع زيادة على    

مـن قـانون    )١١(وإحتياطياهتا،التتجاوز يف إستثماراهتا املباشرة ، وذلك وفقاً للمادة         
املصارف االسالمية ، واليت تنص على أن التزيد االستثمارات املباشرة اليت تقوم هبـا              

  .إحتياطاهتا من رأس مال املصرف و%٢٥املصارف االسالمية بنفسها ، عن 
وكان يفترض أن ينظر إىل خصوصية عمل البنوك االسالمية ، ذلك أن القاعـدة              
األساسية أن البنوك االسالمية تقوم باالستثمار املباشر ، سواء عن طريق املـشاركة أو              
التملك الكامل للمشروعات اإلقتصادية ، كما أن طبيعة عمل البنوك بصفة عامـة أن              

عاف رأمساهلا ، وهذا قيد قانوين على عمل البنوك االسـالمية           الودائع لديها تكون أض   
دون سواها من البنوك االخرى ، إذ كان يكفي أن تلتزم البنـوك االسـالمية بـنص                 
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من قانون املصارف االسـالمية ، اللتـان        ) أ(من قانون البنوك ، ونص الفقرة     ١٦املادة
  .حدودتقضيان بعدم توسع البنوك يف التسهيالت االئتمانية بدون 

  :أدوات سياسة نقدية جديدة مقترحة تالئم البنوك االسالمية:سادساً
تبني من إستعراض ماسبق أن معظم األدوات املتبعـة حاليـاً التالئـم البنـوك               
االسالمية،وقد مت إقتراح أدوات مناسبة لطبيعة عملها ، عنـد مناقـشتنا لـألدوات              

ة ، وذلـك لتفعيـل دور البنـك         السابقة،ونضيف إىل ماسبق االدوات املقترحة التالي     
  :املركزي يف حتقيق سياستة النقدية املرغوبة وهي كما يلي

  :تعديل نسب الربح الشائعة بني البنك االسالمي واملودعني - ١
مبا أن البنك املركزي يستخدم أسعار الفائدة لتحديد احلد االدىن لفوائد الودائـع             

النقدي ، فإنه باالمكان إستخدام     االدخارية وودائع اآلجل ، هبدف التحكم يف العرض         
  .نسب الربح الشائعة بني البنك االسالمي واملودعني كأداة للتحكم يف العرض النقدي

االتفاق الذي يـتم بـني البنـك االسـالمي          :ونقصد بنسبة الربح الشائعة هو    
واملودعني،على كيفية تقاسم االرباح اليت تتحقق هناية السنة ، وذلـك كـأن يكـون           

ى أساس ثلثي األرباح للمودعني الناتج عن إسـتثمار أمـواهلم ، وثلثهـا              التقاسم عل 
للبنك،فالتقسيم هنا شائع غري معروف حتديـداً ، ألنـه منـسوباً إىل الـربح غـري                 

  .املعلوم،والذي اليعلم قدرة إال يف هناية السنة 
ففي إطار إستخدام نسب الربح الشائعة للعقود القادمة ، وليس السابقة،يستطيع           

بنك املركزي يف حالة إتباع سياسة نقدية إنكماشية ، أن يتدخل يف تعـديل نـسب                ال
الربح تلك ، وذلك بإلزام البنوك االسالمية إقتطاع نسبة منها حلساب مستقل ، يسمى        
حساب خمصص خماطر االستثمار ، ويعترب هذا اجلزء املقتطع من االرباح تربعـاً مـن               

 لـديها كإحتياطـات ملواجهـة أيـه خـسائر           حيتفظ به )البنك(املودعني واملسامهني 
قادمة،شريطة أن اليعاد إستثمار هـذا املخـصص للمـسامهة يف خفـض العـرض               
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النقدي،وبالتايل تزيد نسبة االقتطاع من االرباح أو تنقص حبسب طبيعـة توجهـات             
البنك املركزي يف سياستة النقدية ، حيث يف أوقات الكساد ختفض هذه النسبة فتزيد              

  .عني واملسامهني من االرباح ، والعكس يف حالة التضخمنسبة املود
تعديل نسب االرباح بني البنك االسـالمي واملـستثمرين يف صـيغ التمويـل               - ٢

  :االسالمية
يف جانب إستخدام صيغ املراحبة واملشاركة واملضاربة ، ميكن للبنك املركـزي أن             

، فمثالً نسبة الـربح     يتدخل يف حتديد نسب أرباح تلك الصيغ بني البنك واملستثمرين           
يف بيع املراحبة ميكن للبنك أن خيفـضها أو يزيـدها حبـسب توجهـات الـسياسة                 
النقدية،وباملثل نسب الربح يف املشاركة واملضاربة ، وهي نسب ربح شائعة غري معلومة             
حتديداً ، ولكن ميكن أن ختفض أو ترفع ، مثل ربح املراحبة ، ومجيـع التعـديالت يف                  

  .ون مقبولة من ناحية شرعية إالبالنسبة للعقود اجلديدة وليس السابقةنسب الربح التك
وتطبيق هذين املقترحني يتطلب أن يعد البنك املركزي كوادر مؤهلة تتفهم طبيعة            
عمل البنوك االسالمية ، وتستوعب صيغ التمويل االسـالمي بـدقائقها وضـوابطها        

بـأن  )١٠(إذ نصت مادة رقم   ...ة  الشرعية ، وهذا مامل يغفلة قانون املصارف االسالمي       
ينشئ البنك املركزي اليمين وحدة تابعة له تتوىل الرقابة على املصارف املرخص هلـا              (

مبوجب هذا القانون ، على أن التتعارض اللوائح واالرشادات الـصادرة مـن هـذه       
الوحدة مع أحكام الشريعة االسالمية ، وعلى أن يتم تأهيل وتدريب مـوظفي هـذه               

وهو مامل يتم توفرية حـىت   ) ا يعينهم على أدائهم لدورهم على الوجة االكمل       الوحدة مب 
  .اآلن
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א א:א א א

  
م هو عام الوالدة احلقيقية للبنوك اإلسالمية يف الـيمن ، تلـك             ١٩٩٦كان عام   

فتـرة  الوالدة اليت جاءت إثر صدور قانون املصارف االسالمية ، بعد تأخر أسـتمر لل             
حني شهد جملس الشعب التأسيس للجمهورية العربيـة اليمنيـة          ) م١٩٩٦-١٩٨٧(

  .صدور قانون خاص بإنشاء البنك االسالمي والذي حالت ظروف معينة دون إصداره
لقد تزامن إنشاء املصارف االسالمية يف اليمن ، مع بداية مرحلـة اإلصـالحات              

ادية املتدهورة ، نتيجـة مجلـة مـن         االقتصادية ، اليت جاءت لتعاجل االوضاع االقتص      
االختالالت اهليكلية الناجتة عـن أسـباب أقتـصادية ، وسياسـية ، واجتماعيـة ،                

عدم وجود قنوات استثمارية سليمة ، وقوة وظعف واضح يف أداء النظام         :وتارخيية،منها
وهـو  ...املصريف التقليدي ، وعدم إقبال اجلزء االكرب من السكان على التعامل معه             

مر الذي زاد من أمهية قيام املصارف االسالمية يف اليمن ملا تتمع به هذه املؤسسات               اال
املالية من ثقة واطمئنان جزء كبري من الناس ، وقدرهتا على امتصاص جزء هـام مـن                 
السيولة الكبرية املوجودة خارج اطار النظام املصريف ، وتعبئة املدخرات ، وتوظيفها يف             

واخلدمية املختلفة مما يساعد على حتسني مناخ االستمثار،واستقرار        املشاريع االنتاجية ،    
األمر الذي يساعد على عـودة      ..رأس املال الوطين ، وجذب االستثمارات اخلارجية        
  .الثقة بالعملة احمللية وباالوضاع االقتصادية مبجملها 

صادية وبالنظر اىل قصر عمر التجربه املصرفية االسالمية ، وطبيعة الظروف االقت          
العامة ، اليت أحاطت هبا ، ناهيك عن تواضع حجم هـذه املؤسـسات ، وحمدوديـة                 
انتشارها اجلغرايف ، باالضافة اىل العوائق الذاتية لديها ، والناجتة أساسا عن غياب البنية              
االساسية اليت تعتمد عليها ، فانه من الصعوبة مبكان ، أن ختضع هـذه التجربـة اآلن                 

 ، بغرض حتديـد جوانـب النجـاح واالخفـاق يف مـسارها              لتقيم حقيقي وشامل  
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القصري،وتأسيساً على هذا فان هذه الورقة سوف تنحو منحى عام ، عند تقدميها الرؤية      
أو املالحظة القائمة أساساً على استقراء النتائج والشواهد اخلاصة بالتجربة املـصرفية            

ربة املـصرفية االسـالمية يف      االسالمية ككل ، مع االشارة اىل الشواهد االولية للتج        
  .اليمن 

ولكي نتمكن من تتبع جزء هام من واقع املمارسة املصرفية االسالمية ، جيدر بنـا               
أن نستذكر هنا أهم األهداف اليت جاءت البنوك االسالمية للعمـل علـى حتقيقهـا               

  -:وهي
  .قيام نظام مصريف خال من الربا -١
داف االقتـصادية واالجتماعيـة     تعبئة املدخرات وتسخريها يف خدمة االه     -٢

  .للمجتمع 
جذب أكرب عدد من اجملتمع اىل النظام املصريف ، على أساس حتقيق العائـد              -٣

  .العادل من خالل أوجه النشاط املشروع لكافة االطراف 
املسامهة يف إعادة توزيع الدخل والثروة يف اجملتمع بطريقة عادلة ، يف ظـل              -٤

  .دي أمثل عمالة كاملة ومعدل منو اقتصا
إن االهداف السالفة الذكر،  ال ميكن ادارك القدر املنجز منها ، اال من خـالل                
تتبع بعض مالمح النشاط االستثماري ، للمصارف االسـالمية خاصـة وأن دورهـا             
كمؤسسات استثمارية تنموية أهم بكثري من دورها كمصارف تقليدية ، وألن أسلوب            

ثل البديل االساسي يف النظام املصريف االسالمي،فان       العمل بصفيت املشاركة واملضاربة مي    
هذه الورقة سوف تقتصر على التطرق هلاتني الصيغتني عند تقييمها للعمل االستثماري            
  .للمصارف االسالمية مع حماولة حتديد أهم الصعوبات اليت تواجه عمل تلك املصارف
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  :املضاربة واملشاركة 
ا يف البنوك االسالمية ، هي تلـك االشـكال   إن أهم أشكال التمويل اجملمع عليه  

القائمة على أساس املضاربة واملشاركة ، بل أن صيغة املضاربة واملشاركة هي البـديل              
االسالمي بدرجة أساسية للنظام املصريف التقليدي ، وبقدر ما يطلـق علـى البنـوك               

أهنا بنوك مشاركة التجارية التقليدية ، بأهنا بنوك قروض ، يطلق على البنوك االسالمية ب     
البيـع  :يف االرباح واخلسائر ، أو بنوك املضاربة ، مع وجـود صـيغ أخـرى مثـل                
  .املؤجل،واملراحبة ، والتمويل التأجريي ، وغريها من البدائل املصرفية االسالمية 

إن العمل باسلوب املضاربة واملشاركة ، هو البديل االساسي الذي يتم به تعبئـة              
زجها باملهارات التنظيمية واالدارية والفنية وذلك لتوسـيع نطـاق          املوارد املالية ، وم   

االعمال التجارية ، والصناعية ، والزراعية ، ويف كافة اجملاالت االستثمارية اليت تقوم             
  .البنوك االسالمية بتوفري قدر جيد من التمويل املصريف هلا

، وتقـوم   ) االدارة (إن صيغة املضاربة تعرب عن العالقة بني رأس املال ، واجلهد ،           
هذه العالقه على أساس الفصل التام بني حقوق امللكية ، واحلقوق االدارية ، فلـيس               
لصاحب املال أي قوة أو قروض يف عملية إدارة املال ، واملضارب يتمتع بقوة القـرار                
وحدة ، وباستقاللية كاملة يف إدارة املال واملضاربة به ، وتكون االرباح واخلسائر من              

ب صاحب املال ، كون امللكية تؤول اليه وحده ، واملضارب الذي يـدير املـال                نصي
يعطي نسبة من االرباح أو مكافأة حبسب االتفاق بني الطرفني ، ويتقاسـم املـضارب               

  .اخلسائر مع صاحب املال ، ان حدثت بسبب تقصري أو خيانة من قبل املضارب 
مي ، واملضارب ، ميكن للمصرف      ويف صيغة املضاربة اليت تتم بني املصرف االسال       

أن يشرف إشرافاً مناسباً لالطمئنان اىل استخدام االموال وفق اتفاقيه املضاربة،ولذلك           
فان النظام املصريف القائم على املضاربة ، ينبغي أن يكون اكثر استعداداً للبحث عـن               

 أكثر من حبثـة     املوهبة ، واالبتكار ، والفكرة الناجحة ، واخلربة ، والذكاء والكفاءة ،           
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وعليه أن يكون أكثر تأهيالً لتمويل أصحاب املشروعات الواعدة         ...عن جمرد الضمان  
بالنجاح واالرباح علىأساس طبيعة املشروع ، ومـدى سـالمة وقـوة املقترحـات       
واالفكار الواردة يف طلبات أصحاب املشروعات ، جبانب معرفة أوضـاع الـسوق ،      

العام ، وكافة العوامل الـيت تـؤدي اىل اسـتغالل           واملناخ االقتصادي واالستثماري    
  .مدخرات االمة بطريقة حتقق االرباح املرتفة والعائد االقتصادي املناسب 

إنه من خالل النظرة اىل الواقع التطبيقي للبنوك االسالمية ، على امتـداد عمـر               
ة يف  التجربة خارج اليمن ، ومن خالل الفترة القصرية جداً لعمل البنـوك االسـالمي             

يالحظ بوضوح أن العمل بصيغة املضاربة حمدود جـداً ذلـك إن ضـمان              ... اليمن
املصرف ألموال املودعني ، يكون فقط يف حالة التفريط أو التعدي، مما أثار جدالً كبرياً               
من الناحية العملية ، رغم سالمة هذا األمر من الناحية الفقهية ، فالذين يريدون إعادة               

مان املقررة شرعاً ، ينطلقون من أن ضغط الواقع التنافسي الذي           النظر يف أحكام الض   
متثلة البنوك التقليدية ، بضماهنا ألصل املال وفوائدة للمودعني لديه ، جيعـل البنـوك               
التجارية متفوقه على البنوك االسالمية يف ميدان املنافسة ، حيث ال يـضمن البنـك               

يزيد أو ينقص ، يف سنة وأخرى ، وقد         االسالمي ألحد ، بل يعطي جزاءاً من الربح ،          
ال يكون هناك ربح أصالً ، وإمنا خسائر وفقاً ملا ختضع له االسـتثمارات عامـة مـن                  

األمر الذي يضر باملركز التنافسي للمصرف االسالمي ، ورمبـا          ...تقلبات ومفاجأت 
ت يؤدي اىل أن حيجم الناس عن استثمار أمواهلم لديه ، فينفضون من حوله ، وقد أرق               

ووجدت نتيجـة   .. هذه املشكلة الكثري من املهتمني والقائمني على البنوك االسالمية          
ذلك ، اجتهادات خمتلفة لكنها مل حتسم االمر ، وظلت الرؤية املعتـربة شـرعاً يف أن                 
الضمان ال يكون اال من خالل الدراسة الفنية للمشروع ، ومن خـالل االلتزامـات               

 يف املال ، وإن كان االساس يف االمر هـو اجلانـب             الشرعية واالدبية حبسن التصرف   
التعبدي ، الذي يلزم املسلم بالطرق الشرعية الستثمار أمواله واحلصول على الـربح             
احلالل ، وتبقى املشكلة يف الواقع العملي دون حل ، وعلى املصارف االسالمية القيام              
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مايف وسعها مـن عوامـل      بالدراسات الفنية الدقيقة ملشروعاهتا االستثمارية ، وحشد        
  .النجاح لتلك املشروعات

أما البديل األخر ، والذي تتصف به البنوك االسالمية أكثـر مـن غـريه مـن                 
البدائل،وهو املشاركة ، ففي هذا االطـار يـشترك املـصرف مـع غـريه يف ادارة                 
املشروع،ويتم توزيع صايف نتائج النشاط ألي مشروع على الشراكاء رحباً أو خسارة            

  .ب مسامهة كل منهم يف رأس املال وحبس
والعمل بصيغة املشاركة يف البنوك االسالمية ، يوضح التغري الكبري الذي يطـرأ             
على طبيعة العالقة بني البنك مـن جانـب ، واملـودع أو املـستثمر مـن جانـب                   
أخر،فاملسئولية عن املشروع مشتركة بني البنك واملشاركني له يف املشروع ، واالرباح            

ولذلك فإنه يتعني على البنك ، وعلى املشارك يف      ... ئر تعين اجلميع بنفس القدر    واخلسا
املشروع من غري البنك ، التدقيق يف اختيار املشروع ، وتوفري كافة اخلـربات الفنيـة                
واالدارية واملالية الالزمة للمشروع ، فيجمع املصرف واملستثمر قدراهتما وخرباهتمـا           

  .لدفع املشروع اىل النجاح 
لقد متيزت املصارف التقلدية ، بتوجيه متويلها اىل االغنياء بدرجة اساسية ، بغض             
النظر عن مدى قدراهتم ومواهبهم يف إدارة املشروعات املختلفة ، وهو االمر الـذي              
يؤدي اىل سوء استخدام القدرات التمويلية لدى هذه البنوك ، واليت هي جـزء مـن                

ــرا  ــاك اف ــم أن هن ــع ، رغ ــوارد اجملتم ــزون م ــع يتمي ــاط اجملتم داً يف أوس
ــوال ، وإدارة   ــف االم ــة يف توظي ــارات عالي ــذكاء،واحلماس،ويتمتعون مبه بال
املشروعات،ولكنهم غري قادرين على تقدمي الضمانات املطلوبـة ، للحـصول علـى             
التمويل الذي تتطلبه مشروعاهتم من خالل البنوك التجاريـة ، فتتالشـى االفكـار              

البشرية املتميزة ، باستثناء تلك القدرات الـيت يلجـأ اليهـا            اجليدة،وهتدر الطاقات   
لقـد جـاءت    ... أصحاب املشروعات من االثرياء إلدراكهم لقيمتها وأمهية خدماهتا       

البنوك االسالمية لتفيد من هذه القدرات والطاقات البشرية املهـدورة ، ولتـضمن             
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تلـف جمـاالت    ذهاب التمويل اىل أكرب عدد ممكن من أصحاب املـشروعات ويف خم           
االستثمار املشروع فتساهم يف إجيـاد املزيـد مـن فـرص العمـل ، والتوسـع يف                  

  .االنتاج،والتوزيع للسلع واخلدمات لتلبية احلاجات الداخلية وللتصدير
إن حجم العمل بصيغة املشاركة هو االخـر حمـدوداً ، ولكـن لـيس بـنفس           

ن خارطة املمارسة لـدى بعـض       الدرجة،كما يف حالة املضاربة ، واليت تغيب أحياناً ع        
املصارف االسالمية حيث جند أن معظم البنوك االسالمية تعمل بأسلوب املشاركة،ولو           

%) ١٠(بنسب حمدودة من قدراهتا التمويلية ، واليت قد ال تتجاوز نسبة عشرة يف املائة          
ائمة ال  ويف اليمن جند أن البنوك االسالمية الثالثة الق       ...من إمجايل نشاطها االستثماري     

متارس هذه الصيغة من صيغ التمويل اىل اآلن باستثناء حاالت حمدودة جداً ، وقـد ال                
تتعدى احلالة الواحدة لدى بعضها ، وذلك بسبب غياب البنيـة االساسـية عنـدها               
ألسلوب املشاركة ، واليت تعتمد على توفري اخلربات املؤهلة ، واملعارف الفنية،والقدرة            

وى االقتصادية للمشروعات الـيت تـشارك فيهـا،والتقييم         على عمل دراسات اجلد   
واملتابعة املستمرة ، واليت تتطلب أيضاً من الكادر العامل يف البنوك االسالمية درجـة              

وهذا يستلزم ... عالية من اخلربة ، واالملام الكامل بقواعد وأساليب التمويل االسالمي           
 اىل إنشاء معهد للتأهيـل والتـدريب يف         املبادرة السريعة من البنوك االسالمية القائمة     

جمال أعمال البنوك االسالمية ، جنباً اىل جنب مع اسـتقطاب التخصـصات الفنيـة               
املختلفة ، والعمل على توفري الوعي االسالمي لدى رجال االعمال املتعاملني مع البنوك          

كقيمـة  االسالمية ، من خالل تبين برامج مكثفة لغرس السلوك االقتصادي االسالمي            
لدى هؤالء االفراد ، كما أن هناك مربراً أخراً مهماً لدى البنوك االسالمية ، كوهنـا                
تتجنب العمل بأسلوب املشاركة ، حيث تلجأ هذه البنوك يف بداية حياهتا ، اىل التركيز               
على متويل التجارة اخلارجية والداخلية ، كون عمليات متويل التجارة ال تستغرق زمناً             

ى املدى القصري تستطيع استعادة رأس املال واالرباح املتحققـة ، بعكـس             طويالً وعل 
املشاركة يف املشروعات والذي ينـدرج حتـت االسـتثمارات متوسـطة وطويلـة              
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االجل،ويكون فيها قدر من التجميد لألموال ، ودرجة أكرب من املخاطرة ومع تسليمنا             
ة عملها ، اال أن الرغبة لديها قـد         هبذه املربرات اليت تسوقها البنوك االسالمية يف بداي       

تستمر يف جتنب االستثمار بأسلوب املشاركة ، لعدم اهتمامها بتأهيل نفـسها لـذلك              
  .الدور التنموي ، وتفضيلها لعمليات املراحبة القليلة املخاطر 

  -:الدور التنموي املتوقع للبنوك االسالمية
 اقتصادية غـري مواتيـة      جاء قيام املصارف االسالمية يف اليمن ، يف ظل ظروف         

فاالقتصاد اليمين يعاين من جمموعة كبرية من االخـتالالت اهليكليـة ، واألوضـاع              
االستثمارية ال تساعد على استقرار رأس املال الـوطين ، أو جـذب االسـتثمارات               
االجنبية اىل البالد ، كما أن السياسات املالية والنقدية املنفذة يف إطار برنامج اإلصالح              

 واالقتصادي ، ال ختدم االداء االستثماري ، فنتائج سياسة إصدار أذون اخلزانـة              املايل
وبفوائد مرتفعة ، حرمت القطاعات االقتصادية االنتاجية من جزء كبري من الـسيولة             
النقدية اليت ذهبت لصاحل االستثمار النقدي ، كما أن حزمة السياسات االنكماشـية             

 أدت اىل تعميـق حالـة الركـود االقتـصادي يف            املتبعة يف السنوات االخرية ، قد     
البالد،وأثرت سلباً على خمتلف املناشط االستثمارية ، مما أدى اىل تباطؤ عملية النمـو              
االقتصادي ، بل وأصبح يهدد بفشل النجاحات املتحققة على صعيد اسـتقرار سـعر      

ر أسـعار   صرف الريال ، خاصة مع زيادة عجز املوازنة العامة للدولة ، بسبب تـدهو             
  .النفط العاملية ، وعجز احلكومة عن حتقيق االصالحات املالية واالدارية املطلوبة 

وعلى الرغم من حالة التأزم يف االوضاع االقتصادية للبالد ، فـإن كـثري مـن                
املختصني ورجال االعمال ، يتطلعون اىل الدور املتوقع الذي ميكن أن تلعبـه البنـوك          

ية االقتصادية واالجتماعية يف بالدنا ، من خالل قدرة هـذه           االسالمية يف عملية التنم   
البنوك على تعبئة املوارد ، وتسخريها لتمويل االستثمارات املنتجـة ذات االولويـة             
االقتصادية واالجتماعية ، خاصة وأن البنوك االسالمية وثيقة الصلة بـاملوارد املاديـة             
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اليت تكون صلتها أساسـاً بكبـار     والبشرية للمجتمع ، على عكس البنوك التجارية ،         
التجار ، ورجال األعمال ، الذين يستحوذون على توظيف معظم القوة املالية املتوفرة             
لدى هذه البنوك ، ويف االجتاة الذي خيدم مصاحلهم ، وحيقق هلم األرباح الشخـصية               
اليت قد تكون على حساب املصلحة العامة ، فاملصارف اإلسالمية متلك مـن الطـرق              

لوسائل االستثمارية ما يساعد على توزيع القوة املالية هلا على جمـاالت اسـتثمارية              وا
خمتلفة ، وقطاع اجتماعي أكرب ، فهي مصارف شاملة ومتعددة األغراض ، وليـست              
مصارف جتارية خمضة ، حيث متلك تشكيلة واسعة من األنشطة واخلدمات اليت تقدمها             

ية املختلفة اليت تعمل هذه البنـوك علـى         من خالل الشركات واملؤسسات االستثمار    
إنشائها ورفدها بالقدرات التمويلية الكافية ، والكوادر املتخصصة ، والفنية اليت حتتاج            
إليها ، وهو ما تعجز البنوك التجارية عن القيام به ، العتمادها على الفائدة كمعيـار                

ملدخرين ، والـيت تعيـد      وحيد لتخصيص املوارد املالية املودعة لديها من قبل مجهور ا         
تقدميها للتجار ورجال األعمال بصفة قروض ، مقابل عائد أكرب من الـذي تقدمـة               

  .ألصحاب الودائع 
إن تكوين املصارف اإلسالمية ، سوف يؤدي اىل إعادة جزء مهم من املـدخرات              
اىل عجلة التداول يف النظام املصريف والتمويلي يف االقتصاد الوطين ، وبـذلك فـإن               

صارف اإلسالمية سوف تساعد على التوزيع الكفؤ للموارد ، وعلـى االسـتخدام             امل
  .األمثل هلا 

إن قدرة البنوك اإلسالمية على امتصاص الـسيولة املتداولـة خـارج اجلهـاز              
املصريف،سوف يؤدي اىل احلد من ارتفاع معدالت التضخم ، كما أن تـشغيل هـذه               

 اىل زيادة االنتاج ، ويولد فرص عمـل         األموال يف القطاعات اإلنتاجية ، سوف يؤدي      
  .جديدة ، مما يساعد على ختفيض معدالت البطالة السائدة 

إن اهلدف الذي ينبغي أن حتققه البنوك االسالمية على املدى البعيد ، هو املسامهة              
الفاعلة يف حتقيق الرفاهية للمجتمع ، وهو ما ميثل حتدياً لالقتصاد االسالمي الذي ينبغي           



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٥٤

وبدون أن تقوم البنوك االسالمية بإتاحة التمويل ألكـرب عـدد مـن         ... اليهأن نصل   
املستثمرين ، وخلدمة قطاعات التنمية االقتصادية واالجتماعيـة ، وفقـاً لألولويـات             
املقررة وما يؤدي اىل حتسني شروط توزيع الدخل والثروة يف اجملتمع ، فإنه يف البنـوك                

 حتقيق أهدافها املنوطة هبـا ، واملعـايري العمليـة    اإلسالمية تكون قد ختلفت كثرياً عن 
النهائية للحكم على فاعلية املصارف اإلسالمية ، ليست مقتصرة على إلغاء الفائدة من             
عملياهتا ، وال الربح الذي تكتسبة ، بل أيضاً املدى الذي بلغته يف حتقيـق األهـداف                 

روة ، ومقاومة االستهالك التريف     االجتماعية واالقتصادية ، واليت من بينها منع تركز الث        
واملسرف ، ومجيع األنشطة الطفيلية الضارة باالقتصاد الوطين ، واإلسهام يف حتقيـق             

  .االستقرار النقدي واملايل ، من خالل تعبئتها ملوارد اجملتمع وإدارهتا بكفاءة عالية
  -:بعض الصعوبات واشكاالت العمل املصريف االسالمي

االسالمي الكثري من الصعوبات ، وتثار امامة الكـثري مـن           يواجه العمل املصريف    
االعتراضات املوضوعية ، وغري املوضوعية ، كما أن اشكاالت خمتلفة تظهر له يف أثناء              

ومن خالل النقاط التالية سوف حناول االملام ببعض من تلكم الـصعوبات            ...املمارسة  
  .واملشاكل 
حيث نشأت املـصارف    :مية يف نطاقه  احمليط العام الذي تعمل املصارف االسال     -١

اإلسالمية ، يف ظل غياب املناخ اإلسالمي العام الذي تؤطر املبادئ والقـيم             
اإلسالمية مجيع مناشطة ومسلكياته الفردية واجلماعية ، ويف جماالت احليـاة           
املختلفة ، كما أن الواقع االقتصادي القائم هو واقع ربـوي ، واملـصارف              

اً نشازاً ، ناهيك عن ترصد املتربصني بالبنوك االسالمية         اإلسالمية متثل واقع  
  .شرا

ال تزال التجربة طرية العود ، وليس باألمر الـسهل أن تـتم             : عمر التجربة   -٢
عملية التحول من االقتصاد الوضعي ، إىل االقتصاد اإلسالمي ، وهو جـزء             
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من اكرب  من االسلمة الشاملة ألوضاع األمة ، بل أن أسلمة االقتصاد واحدة            
التحديات اليت تواجه األمة اإلسالمية ، واليت تبدأ باسقاط الفقه االقتصادي           
اإلسالمي إىل واقع يعيشه الناس ، بروح عصرية متجددة ، تناسب الزمـان             

وهو أمر يتطلب تالحم كل اجلهود ، ويف مقدمتها جهود الفقهاء           ...واملكان  
تعاليمة االسالمية تنداح عرب    واالقتصاديني املشتركة حىت جند روح االسالم و      

مساحات حياتنا االقتصادية ، وتنتهي بذلك مرحلة االنفصال عن الشرع ،           
ولكن النجاح  ...وال شك أن إلغاء الريا هو رأس احلربة يف أسلمة االقتصاد            

يف إجياد مناذج إقتصادية إسالمية ، ال يكون إال باقتالع جرثومـة الفـساد              
  . وتغيري اجتاهه من الفساد اىل الصالح بالكامل من الواقع البشري ،

متويل املشاريع التنموية ، إن من أهم األهداف املناطة باملصارف اإلسالمية،هو           -٣
املسامهة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلدان اإلسالمية،فهي         

ت تقوم بتعبئة املدخرات من اجلمهور ، لتوجهها اىل االستثمارات املنتجة ذا          
ومن واقع التجربة جنـد أن هـذه        ... العائد االجتماعي واالقتصادي األكرب   

املصارف تتجه لالستثمارات يف املشاريع ذات املردود السريع ، لكي تتمكن           
من حتقيق أرباح سنوية على الودائع لتقابل بذلك الفوائد اليت تدفعها البنوك            

 االستثمار يف املـشاريع     األمر الذي يبعد املصارف األسالمية عن     ... التجاريه
التنموية املختلفة ذات األجل الطويل ، حيث تعترب أن الـدخول يف عمليـة              
التنمية ، ميثل شركا هلا يف الوقت احلاضـر ، حيـث أن أعبـاء التنميـة                 
كبرية،وليس على املصارف االسالمية القاء ثقلها يف االستثمار طويل االجل          

وأن املودعني لـديها ينتظـرون يف       الذي حيمل الكثري من املخاطر ، خاصة        
وقلـيالً مـا يعـريون املـصلحة العامـة          ...االصل أرباحاً ومناء ألمواهلم     

ولذلك فإن املصارف اإلسالمية رغم ما تقدمه مـن مـسامهة           ... اهتمامهم
ومتويل لبعض القطاعات التنموية اإلنتاجيه واخلدمية ، إال ان حجـم تلـك             
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ت بقدرهتا التمويلية ، وهي بـذلك حتقـق         املسامهة تعد ضئيلة ، إذا ما قورن      
  .بعض التراجع عن أهدافها 

عادة ما يفرض البنك املركزي ، والـذي يـصيغ          : نسبة االحتياطي القانوين  -٤
وينظم السياسة النقدية ، على املصارف العاملة حتويل نسبة معينة من الودائع            

النـسبة اىل   ، وقد تصل هـذه      ) البنك املركزي (املودعة لديها اىل احلكومة     
وأكثر من جمموع تلك الودائع ، وذلك يف إطار استخدامة ألدوات           % ٢٥

، ويف حالـة الودائـع      ) أنكماشـية أو توسـيعية    (السياسة النقدية املتخذة    
فإن املصارف ال تدفع عليها أي عائـد ، وال يتحمـل            ) حتت الطلب (احلالة

 اجملتمع املعطلـة  ولذلك فمن العدل االستفادة من موارد     ...املودع أية خماطر    
اليت مت تعبئتها بواسطة املصارف ، خاصة وأن احلكومات تعاين من عجـز يف              
ميزانياهتا ، وهـي حباجـة لتمويـل املـشاريع ذات النفـع االقتـصادي               
واالجتماعي،ويف حالة الودائع احلالة ال خيتلف األمر يف املصرف اإلسـالمي           

  .عن املصرف التقليدي
بة لدى املصارف اإلسالمية ، فإن هذه الودائع هلا طبيعة          أما يف حالة ودائع املضار    

املسامهة يف رأس املال ، وملا كانت أشكال املسامهة االخـرى ، معفـاه مـن شـرط                  
االحتياطي النقدي ، فليس هناك ما يدعو اىل اخضاع هذه الودائع ملثل هذا الشرط،اىل              

 ودائع املـضاربة مـن      وهلذا فإن جتميد جزء من    ... جانب أهنا أموال ختضع للمخاطر    
خالل االحتياطي النقدي ، أمر يقلل من قدرة املـصارف اإلسـالمية علـى تقـدمي                

أما يف حالـة    ... التمويل،وبالتايل يقلل من رحبيتها باملقارنة مع أشكال املسامهة االخرى        
املصارف التقليدية ، فإن الودائع املشتقة متثل جزء أساسـياً مـن جممـوع العـرض                

، ويترتب على خلق الودائع مجلة من املنافع الـيت متثـل            ) الودائع+ ة  العمل(النقدي،
الفرق بني قيمة النقود املصدرة ، وبني تكاليف إصدارها وتذهب هذه امليـزة لـصاحل             
املصارف التجارية ، ومبا أن الودائع املشتقة متثل مصدراً للتوسع النقدي فإهنا تعد سبباً              
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لودائع املشتقة ، فإذا كانـت النـسبة املطلوبـة          من أسباب التضخم ، ونعطي مثاالً ل      
، ومعىن هذا فإن زيـادة      ) ٥(، فإن املضاعف االئتماين يكون    % ٢٠كاحتياطي قانوين   

مليون ريال يف الودائع األولية لدى املصرف التقليدي ، يتـضمن احتمـال التوسـع          
 قـانوين   النقدي اىل مخسة مليون ريال ، ويتضح مما سبق أنه من العدل فرض احتياطي             

على الودائع لدى املصارف التقليدية ، حىت يكون للحكومة نصيب من املنافع الناجتـه             
  .عن خلق االئتمان 

ألن عمل املصارف اإلسالمية يقوم أساسـاً علـى         :تعرض الودائع للخسارة    -٥
املشاركة يف الربح واخلسارة ، فإن تعرض الودائع للخـسارة أمـر وارد يف              

 ، لكن ال يعين هذا أن مجلـة أعمـال وأنـشطة             عمل املصارف اإلسالمية  
املصارف اإلسالمية هي أعمال خاسرة ، بل العكس هو الـصحيح حيـث             
حققت املصارف اإلسالمية أمجاالً ، أرباحا تفوق مثيالهتـا بـني املـصارف             

  -:التقليدية ، وميكن للمصارف اإلسالمية جتنب اخلسائر من خالل االيت 
 اجلدوى االقتصادية ، ويتم تأمني ذلك مـن         االستثمار يف املشاريع ذات   -

خالل الدراسة الفنية للمشروع ، والتحليل املايل ، ومـدى مالئمـة            
  .الشخص أو اجلهة اليت ميوهلا املصرف ومسعته وأمانتة 

  .حتديد طبيعة املشروع ، وأمهية ، وآفاقه ، ومصدر السداد -
  .أخذ الضمانات الكافية -
  .نوية لتعويض اخلسائر أقتطاع جزء من األرباح الس-
  .اختاذ عدد من اإلجراءات ليطمئن املودعني وتقوية ثقتهم بالنظام -
  .توعية الرأي العام وتبديد املخاوف غري املربرة -

على املصارف االسالمية أن تتيح ملكية      :ملكية األسهم لقطاع اجتماعي واسع    -٦
يز الثروة يف   أسهمها لقطاع عريض من الناس ، حىت تعمل على احلد من ترك           

اجملتمع ، وتساعد يف إعادة توزيع الدخل والثروة يف اجملتمع ، ومما يؤخذ على              
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املصارف اإلسالمية القائمة أهنا مل تتمثل هذا اهلدف ، وهي بذلك ال ختتلـف              
عن املصارف التقليدية اليت جتمع جزء هام من مـواد اجملتمـع ، مث متـنح                

ر الذي يزيد من تركيز الثروة داخل       استخدامه لعدد حمدود من األفراد األم     
مع اإلقرار بوجود بعض التميز للبنوك اإلسالمية يف اليمن وغريها          ...اجملتمع  

  .يف هذا اجلانب مقارنة بالبنوك التقليدية 
ميثل الكادر العامل حجر الزاوية يف جناح       :الكادر العامل يف املصادر اإلسالمية    -٧

ادر املؤمن بالفكرة واملخلص هلا جبانب      املصارف اإلسالمية ، وكلما توفر الك     
توفر القدرات العملية والفنية املطلوبة هلذا الكادر ، فإن ذلك مصدراً مـن             

  .مصادر النجاح األساسية للمصارف اإلسالمية والعكس صحيح 
وال تزال يف الواقع كثريا من املصارف اإلسالمية تعاين من احتيـاج ونقـص يف               

ف اإلسالمية يف الـيمن ال زالـت تفتقـر اىل الكـادر             واملصار...الكادر املطلوب   
  .املتخصص،صاحب اخلربة أكثر من غريها ، نتيجة حلداثة التجربة يف اليمن 

  -:خامتة 
إن جناح البنوك االسالمية يف حتقيق االهداف املناطة هبا ، يتطلب الكثري من اجلهد              

عوقات ، ولكي تصل اىل     والوقت ، فال تزال أمام هذه التجربة عدد من الصعوبات وامل          
أهدافها فال بد من تظافر اجلهود ، ويظل دور الدولة واجملتمع أساسياً يف جناح التجربه               
أو إخفاقها ، وتبقى البنوك اإلسالمية يف طليعة اجلميع حتمالً هلذه املـسئولية ، فهـي                

 يف الداعية األول والقدوة يف هذا األمر ، وعلى القائمني عليها يقـع الـدور الكـبري            
احلرص على سالمة سري النشاط املصريف اإلسـالمي ، يف إطـار قنواهتـا الـشرعية                
الصحيحه ، وجتنيبها كل املزالق اليت قد تنحرف هبا عن مسارها الـصحيح ، وعلـى                
املختصني من علماء الفقه االسالمي ورجال االقتصاد يقع الـدور الكـبري يف تقـومي               

  .التجربة وترشيدها 
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א אא א א ...א
א

 
 الدور السابق للتسليف الزراعي  

قبل ظهور مؤسسات التمويل الريفي ، كانت هناك أمناط تقليدية سائدة يف خمتلف             
املناطق ، وكانت هناك مصادر لالقتراض عند احلاجة ، ومن تلك املصادر اليت كـان               

صول على قروض لتمويل نشاطه ، من أغنياء الريف ، وكبـار            املزارع يلجأ إليها للح   
ومـسوقي  )أي الـدالليني  (والوسطاء،  . املالك وبائعي املدخالت واملعدات الزراعية      

احملاصيل الزراعية ، واألصدقاء ، واألقارب ، لكن هذه املصادر انتهت بفعل تغـريات              
  .أسعار الصرف وانعدام التمويل متاما

نشاء بنك التسليف التعاوين والزراعي ، برأمسال مائة مليون         م مت إ  ١٩٧٦ويف عام   
م،مث ٧٦ريال ، مت رفعه فيما بعد إىل مائتني مليون ريال ، والذي بدأ نشاطه هناية عـام                 

جرى دمج صندوق التسليف الزراعـي ، مـع بنـك التـسليف الزراعـي عـام                 
يصبح هنـاك   م ، ل  ١٩٧٩م،وكان قد إنشاء بنك التعاون األهلي للتطوير عام         ١٩٨٠

بنك التسليف الزراعي ، وبنـك التعـاون        :بنكان متخصصان يف التمويل الريفي مها     
األهلي للتطوير الذي أسسته الدولة ، وساهم يف رأمساله االحتاد العام هليئات التعـاون              

  .األهلي للتطوير
م ، مت دمـج بنـك   ١٩٨٢ لسنة ٣٩م ، ومبوجب القانون رقم  ١٩٨٢ويف عام   

وبنك التعاون األهلي للتطوير ، يف مؤسسة مصرفية واحدة حتـت           التسليف الزراعي   
أسم بنك التسليف التعاوين والزراعي ، والذي أخذ علـى عاتقـه مهمـة التمويـل               
للمزارعني ، والصيادين ، وهيئات التعاون األهلي للتطوير التعـاوين ، واجلمعيـات             

  .الزراعية والسمكية يف خمتلف حمافظات اجلمهورية 
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   التسليف التعاوين والزراعي أهداف بنك
لــسنة )٣٩(األهــداف العامــة للبنــك حتــددت يف قــانون إنــشائه رقــم 

وقد وضعت للبنك ثالثة أهداف رئيسية كانت على        .م،وحددت اختصاصاته   ١٩٨٢
  -:النحو التايل

متويل املشاريع الزراعية ، فردية أو مجاعيـة ، واألمـور األخـرى املتعلقـة               -١
ة والغابات ، واملسامهة يف النهوض باإلنتاج الزراعـي         هبا،هبدف تنمية الزراع  

  .واحليواين والسمكي ، بعد الدراسة للجدوى اإلقتصادية للمشاريع الكبرية
دعم اهليئات واجلمعيات التعاونية والزراعية واحلرفيـة والنوعيـة ، وذلـك            -٢

بتمويل املشروعات اليت تقوم هبا هذه اهليئات واجلمعيات واملنشآت ، وفـق            
م وتعديالته ، والقوانني النافذة سواء      ١٩٧٥لسنة  )٣٥(حكام القانون رقم    أ

  .كانت هذه املشروعات زراعية أو حرفية أو اجتماعية أو تطويرية
متويل مشاريع الصناعات الزراعية واحليوانية والسمكية ، بعد دراسة اجلدوى          -٣

  .الفنية واإلقتصادية مع اجلهات املختصة يف الدولة
من القانون مبمارسـة نـشاطه بفـتح        )٦(لبنك وفقا ملا ورد يف املادة       كما يقوم ا  

  .احلسابات وقبول الودائع وتقدمي الضمانات الالزمة
ولكي ينفذ البنك املهام اليت رمست له من خالل تلك األهداف ، أعدت قيـادة               
 البنك اللوائح املنظمة لنشاطاته االقراضية واملالية ، واخلطط والربامج الـيت تتـرجم            
أهداف البنك يف الواقع العملي ، كما عملت على تقييم جتربة املراحل السابقة ملعرفـة   

... ما هي السلبيات اليت يلزم تصحيحها ، واإلجيابيات اليت جيب تطويرها وتعميمهـا            
ومن خالل هذا التقييم ، جرى إعادة النظر يف اإلجـراءات والـسياسات وآليـات               

واملستهدفني من خدماته ، وتوصيل هذه اخلدمات إىل        العمل،لتسهيل التعامل بني البنك     
  .الفئات األكثر احتياجا هلا وبأقل التكاليف
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وعندما ملست قيادة البنك مدى الصعوبات واألعبـاء املاليـة الـيت يواجههـا              
املقترضون ، يف احلصول على وسائل ومدخالت ومـستلزمات اإلنتـاج مـن قبـل             

 ، أقر جملس إدارة البنك أتبـاع أسـلوب          الشركات والوكاالت واملقرضون األفراد   
اإلقراض العيين ، من خالل القيام باسترياد وتوزيـع تلـك الوسـائل واملـدخالت               
واملستلزمات ، وبأسعار منافسة ، وبشروط تتناسب مع قدرات املستفيدين ، وظروف            

ولكـي تـصل خـدمات البنـك إىل         ) ...نبايت وحيواين ومسكي  (اإلنتاج الزراعي ،    
 يف خمتلف املناطق ، نفذت إدارة البنك أوامر وتوجيهات احلكومة بأتبـاع             املستهدفني

سياسة االنتشار التدرجيي يف احملافظات واملديريات ، بعضها مت حبسب خطة مدروسـة             
مـساحة املنطقـة ، وحجـم ونوعيـة         :تعتمد على أسس ومعـايري حمـددةً مثـل        

ة لدى البنك ، ونوعية نشاطات      االحتياجات،وأيضا اإلمكانيات املادية والبشرية املتوفر    
  .التنمية اجلارية يف املنطقة ، وبعضها مت ألهداف حددهتا احلكومة

  اإلجنازات اليت حققها البنك
لقد حقق بنك التسليف التعاوين والزراعي ، خالل االثـنني والعـشرين سـنة              

ات املاضية،إجنازات كبرية وملموسة يف جمال التنمية الزراعية ، بالرغم مـن الـصعوب            
حمدودة رأس املال ، وأيضا تآكل أرصدته بـسبب         :والعقبات اليت واجهها ، ومن أمهها     

تصاعد نسب التضخم ، وكذلك عدم توفر موارد مالية تتفق مع طبيعة قروض البنك              
  .املتوسطة والطويلة األجل

ومع ذلك فقد اتسع نطاق عمل البنك بعد قيام دولـة الوحـدة ، وتـضاعفت                
 مسئولياته ، وكان على إدارة البنك أن تواجه كل هذه األعبـاء             التزاماته ، وتعاظمت  

باملوارد املالية احملدودة املتوفرة لديها ، وعملت على تغطية كل حمافظات اجلمهوريـة             
اليمنية خبدمات التمويل الريفي ، وأصبحت فروعه منتشرة يف كل احملافظات ، ولديه              

عدد الفروع واملكاتب التابعـة     )١(فروع يف معظم املديريات ، ويوضح اجلدول رقم         
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 فرعا ، تشرف عليها أربـع       ٣١للبنك يف خمتلف حمافظات اجلمهورية اليمنية وعددها        
  :مناطق على النحو التايل

  :فروع البنك العاملة حاليا
  -:منطقة صنعاء ويتبعها عشرة فروع ومكتب هي:أوال
  .فرع صنعاء - ١
  .فرع ذمار - ٢
  .فرع البيضاء - ٣
  .فرع مأرب - ٤
  .فرع اجلوف - ٥
  .فرع صعده - ٦
  .فرع احملويت - ٧
  .فرع أنس - ٨
  .فرع حجة - ٩

  .فرع عمران-١٠
  .فرع جحانة-١١

  -:ويتبعها فروع ووكالة واحده هي-:منطقة عدن:ثانيا
  .فرع عدن - ١
  .فرع أبني - ٢
  .فرع املكالء - ٣
  .فرع شبوه - ٤
  .فرع سيئون - ٥
  .فرع بيحان - ٦
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  .فرع املهرة - ٧
  ).حتت التأسيس(فرع حلج  - ٨
  .وكالة سو قطرة - ٩

  :ها سبعة فروع هيويتبع:منطقة احلديدة:ثالثا
  .فرع احلديدة-١
  .فرع بيت الفقية-٢
  .فرع زبيد-٣
  .فرع باجل-٤
  .فرع عبس-٥
  .فرع حيس-٦
  .فرع الزهرة-٧

  -:منطقة تعز ويتبعها ستة فروع هي:رابعا
  .فرع تعز - ١
  .فرع إب - ٢
  .فرع يرمي - ٣
  .فرع التربة - ٤
  .فرع املخاء - ٥
  .فرع العدين - ٦

  -:البنية األساسية 
 على الوجه املطلوب ، كان البد مـن االهتمـام           لكي يؤدي البنك دوره ومهامه    

بتطوير البنية األساسية ، وتوفري التقنيات واإلمكانيات اليت تساعد على رفع مـستوى             
األداء ، وزيادة فاعلية النشاط ، وتقليل التكاليف اإلدارية ، ولذلك فقد عملت إدارة              
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 أو عـن طريـق التمويـل        البنك على توفري التمويل الالزم سواء من املوارد احمللية ،         
اخلارجي ، إلنشاء عدد من  املباين اإلدارية مبواصفات تتناسب مع متطلبـات العمـل               
املصريف ، ومت توفري كل التجهيزات هلا ، مع الوسائل الضرورية لتسيري عملها،وحتقيق             
سرعة وكفاءة التواصل واالتصال بني تلك الفروع واملكاتب ، وبينها وبـني املركـز              

 مـبىن ، إىل     ١٧وقد بلغ عدد مباين الفروع اليت مت تنفيذها حاليـا           ..للبنكالرئيسي  
  .جانب مبىن اإلدارة العامة احلايل الذي أشرف العمل فيه على االنتهاء

  -:الكوادر العاملة يف البنك 
وألن اإلنسان هو حجر الزاوية يف جناح أو فشل أي نشاط ، فقد عملـت إدارة                

لكوادر املؤهلة والقـادره علـى العطـاء ، ولـديها           البنك على استقطاب عدد من ا     
االستعداد للعمل والتكيف مع واقع احلياة يف املناطق الريفية النائية ، ويتـضح مـن               

التوزيع النسيب ملـستويات التأهيـل ، وجمـاالت         )٣(واجلدول رقم )٢(اجلدول رقم   
  .التخصص للقوى العاملة يف البنك

  يل ملوظفي البنكالتوزيع النسيب لدرجات التأه)٢(جدول
  %  العدد  املؤهل
  ٠,١  ١  دكتوراه
  ٠,٦  ٦  ماجستري

  ٠,٨  ٨  دبلوم بعد اجلامعة
  ٢٢,٢  ٢١٥  جامعة

  ٢,١  ٢٠  دبلوم بعد الثانوية
  ٤٠,٩  ٣٩٦  ثانوي

  ٣٣,٣  ٣٢٣  مادون الثانوية
  ١٠٠,٠  ٩٦٩  اإلمجايل
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ؤهلني من العاملني يف البنك هم من امل      % ٦٦,٦ويوضح اجلدول أعاله أن نسبة        
من العاملني هم محلة املـؤهالت      % ٢٣,٧يف مستوى الثانوية وما فوق ، وأن حوايل         

  .اجلامعية فما فوق
  يبني يف التوزيع النسيب لتخصصات كوادر البنك) ٣(جدول

  %  العدد  التخصص
  ٤٩,١  ١١٣  إنتاج زراعي

  ٣٠,٩  ٧١  جتارة
  ١١,٧  ٢٧  شريعة وقانون

  ١,٧  ٤  آداب
  ٣,١  ٧  دواجن
  ١,٣  ٣  كيإنتاج مس
  ٢,٢  ٥  أخرى
  ١٠٠,٠  ٢٣٠  اإلمجايل

  

من خالل اجلدول أعاله يتـضح أن نـسبة املتخصـصني يف جمـال اإلنتـاج                
، تقرب من نصف عدد املوظفني احلاصلني على الـشهادات          ) نبايت وحيواين (الزراعي

اجلامعية وما فوق،وهذا يعكس اهتمام البنك بالقطاع الزراعـي وهـو املـستهدف             
  .شاط البنكالرئيسي من ن

باإلضافة للجامعيني هناك فنيني زراعيـون مـن خرجيـي الثانويـة الزراعيـة              
من إمجايل عدد املـوظفني احلاصـلني علـى         % ٣٠والبيطرية،وهؤالء ميثلون حوايل    

  .الثانوية
، وهو  %٣٠,٩يف املرتبة الثانية بعد خرجيي الزراعة ، يأيت خرجيوا التجارة بنسبة            

مل يقتصر استقطاب البنك للكـوادر      .لبنك كمؤسسة مالية  التخصص الذي حيتاج إليه ا    
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التجارية على خرجيي اجلامعة وما فوق ، لكنه مشل أيضا الكوادر الوسطية من خرجيـي   
من إمجايل عدد املوظفني احلاصلني علـى الـشهادة         % ١٢الثانوية التجارية ، بنسبة     
  .الثانوية وما يف مستواها

  -:التدريب والتأهيل 
ورات العلمية يف اجملال االئتماين ، اهتمت إدارة البنك بأعداد وتنفيذ           ملواكبة التط 

برامج للتدريب الداخلي واخلارجي يف خمتلف اجملاالت املرتبطة بنشاط البنك ، كمـا             
عملت على إتاحة الفرص أمام املتخصصني للمـشاركة يف العديـد مـن النـدوات               

ـ            يت لـدى املؤسـسات    واملؤمترات ، هبـدف تـزودهم باملعلومـات واخلـربات ال
  .املماثلة،العاملة،أواملهتمة ، مبجال اإلقراض الزراعي

لقد أستفاد من برامج التدريب الداخلي واخلارجي اليت نفذها البنك بـني عـام              
من إمجايل عدد   %٣٤ شخص ، ومبا نسبته حنو       ٢٢٢م ، حنو    ١٩٩٧م وعام   ١٩٨٢

 شـخص بـدورات   ١١٠املوظفني احلاصلني على مؤهل الثانوية فما فـوق ، منـها     
  . شخص بدورات خارجية١١٢داخلية،

يف حني بلغ عدد املوظفني الذين أتيحت هلـم فـرص املـشاركة يف النـدوات                
  . شخصا٦٤واملؤمترات احمللية واخلارجية 

  القروض اليت موهلا البنك والفئات املستفيدة منها
إلنتاج تبين البنك سياسات إقراض واضحة ، استهدفت يف جمملها زيادة وحتسني ا           

الزراعي والسمكي ، من خالل توفري التمويل الالزم لتنفيذ مشروعات التنمية الـيت             
يقيمها القطاع اخلاص ، سواء كانت مشاريع فردية أو مجاعية ، وقد كانت قـروض               
البنك متاحة لكل الفئات االجتماعية بدون حتيز أو متييز ، حيث كانت الطلبات ختضع              

اجلـدوى اإلقتـصادية والفنيـة      :بل البنك ومـن أمههـا     لنفس املعايري احملددة من ق    
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للمشروع،وأن يكون املشروع ضمن قائمة املشاريع اليت ميوهلا البنـك ، وإن تنطبـق              
  .على مقدم الطب شروط اإلقراض املعمول هبا لدى البنك

يبني إمجايل عدد القروض اليت موهلا البنك منذ إنشائه يف العام )٤(اجلدول رقم
م ، والقطاعات املستفيدة من تلك القروض والتوزيع                              ٣٠/٦/١٩٩٨م وحىت ١٩٧٦

  ألف ريال:القيمة:              النسيب هلا
  % قيمة القروض  %  عدد القروض القطاعات املستفيدة
  ٦٨ ٥٢٢١٤٤٩  ٨٩,١  ١٣١٨٠٢  اإلنتاج النبايت
  ١٦ ١٢٥٢٧٨٦  ٦,٦  ٩٨٠٣  اإلنتاج احليواين
  ١٤ ١٠٤٧٤٤٨  ٤  ٥٩٥٥  اإلنتاج السمكي
  ٢  ١٨٥١١١  ٠,٣  ٤٧٥  التعاونيات
  ١٠٠ ٧٧٠٦٧٩٤  ١٠٠  ١٤٨٠٣٥  اإلمجايل

  

يوضح اجلدول أعاله ، أن القروض املوجهة لقطاع اإلنتاج النبايت قد حصل على             
يل من إمجـا  %٦٨، من إمجايل عدد القروض و     % ٨٩,١اكرب نسبة يف التمويل وهي      

، واإلنتـاج الـسمكي بنـسبة       % ١٦القيمة ، يليـه اإلنتـاج احليـواين بنـسبة           
وهذا يعكس األمهية النسبية    ...من إمجايل قيمة القروض   % ٢،والتعاوين بنسبة   %١٤

لقروض البنك يف مساعدة املنتجني على االستمرار يف إنتاج احملاصيل املختلفة ، وزيادة             
البنك قد لعبت دورا رئيسيا يف اإلسهام بزيـادة         إنتاجيتها،ومما الشك فيه ، أن قروض       

كمية اإلنتاج ، وتنوع األصناف املعروضة من اخلضار والفواكه ، حىت أصبحت تلك             
  .احملاصيل تغطي احتياجات السوق ، وحتقق فائض ميكن تصديره إىل األسواق اخلارجية

يقـارب   ألف قرض ، استفاد منها ما        ١٤٨لقد بلغ إمجايل عدد القروض املنفذة       
 ١٠٧٩٠ عاما ونصف ، ومبتوسط سـنوي يـساوي          ٢١ ألف أسرة ، خالل      ٢٣٢

 أفراد حسب اإلحصائيات الرمسيـة      ٧أسرة،فإذا كان متوسط حجم األسرة الواحدة       
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) ٧٥٥٣٠(فإن متوسط إمجايل عدد األفراد الذين استفادوا من قروض البنـك حنـو              
البنـك بـشكل غـري      شخص سنويا ، إىل جانب آالف األسر املستفيدة من قروض           

  .مباشر،واليت مل ترد ضمن هذه األرقام
ومن خالل هذه األرقام ، تتضح أمهية الدور الذي يلعبه بنك التسليف التعـاوين              
والزراعي يف استمرار متويل اإلنتاج الزراعي والسمكي ، مـن ناحيـة ، وتطـويره ،        

  .كماً،وكيفاً ، من ناحية أخرى
  )القيمة مباليني الرياالت(سب آجاهلا التوزيع النسيب للقروض ح)٥(جدول 

  %  قيمة القروض  % عدد القروض  أنواع القروض
  ٢٧  ٢٠٧٢ ٦٣,٥  ٩٤٠٦١  قروض قصرية
  ٥٨  ٤٤٦٢ ٣٥,٦  ٥٢٦٣٦ قروض متوسطة
  ١٥  ١١٧٣  ٠,٩  ١٣٣٨  قروض طويلة
 ١٠٠,٠  ٧٧,٧ ١٠٠,٠ ١٤٨٠٣٥  اإلمجايل

  

األجل ، ميثلون حنو    ، أن املستفيدين من القروض قصرية       ) ٥(يوضح اجلدول رقم    
ــني                 %)٦٣,٥( ــة ، ب ــذه الفئ ــن ه ــد م ــرض الواح ــة الق ــراوح قيم ، وتت
مـن  % ٩٥ريال ، وميثل صغار املزارعني وفقراء الريف حنو         )٣٠٠٠٠-١٠٠٠٠(

يف البذور احملسنة ، األمسدة ، التكـاليف        :إمجايل هذا العدد ، وتتركز قروض هذه الفئة       
ة احملاصيل املومسية ، إنتـاج القطـن ، وأعـالف املواشـي             التشغيلية الالزمة لزراع  

من إمجايل قيمة القروض،بينما    % ٢٧وتشكل قروض هذه األهداف حنو      .. والدواجن
مـن إمجـايل عـدد      %٣٥,٦يشكل املستفيدين من القروض املتوسطة األجل حنـو         

ن إمجايل  م% ٨٥املقترضني ، وميثل صغار املزارعني وفقراء الريف واملرأة الريفية حنو           
  .هذا العدد
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مـشاريع الـري ، مـستلزماهتا واستـصالح         :وتتركز قروض هذه الفئـة يف     
األراضي،مشاريع إنتاج الفاكهة ، مشاريع الثروة السمكية واإلنتاج احليواين ، وإنتاج           

  .من إمجايل قيمة القروض% ٥٨عسل النحل ، ومتثل قروض هذه األهداف حنو 
 القروض الطويلـة ، سـوى مـا نـسبتهم           بينما مل يشكل عدد املستفيدين من     

،معظمهم من كباء احلائزين الزراعيني ، والصيادين ، وتتركز قـروض هـذه             %٠,٩
الفئة يف احلراثات وتوابعها ، واملشاريع الكبرية إلنتاج الفاكهة ، وقـوارب الـصيد              

  .البحري الكبرية
  .من إمجايل قيمة القروض% ١٥ومتثل قروضهم 

  -:قروض املرأة الريفية 
لقد اهتم البنك أيضا بأحوال املرأة الريفية ، ومت ختصيص مبالغ مالية ملنح قروض              
قصرية ومتوسطة األجل للمرأة الريفية ، وباألخص لغـرض متويـل شـراء األبقـار               
احللوب،أو عدد من األغنام ، وكذلك متويل النساء العامالت يف جمـال االصـطياد              

الت يف الريف ، وباألخص الاليت ليس هلن       السمكي ، ومتنح هذه القروض للنساء العام      
  .عائل مثل املطلقات واألرامل وما شابه ذلك

 ، وبلغ إمجـايل عـدد       ٩٢وقد تزايد اهتمام البنك بقروض املرأة ابتداء من عام          
م ، حنـو    ٩٢النساء الريفيات الاليت استفدن من قروض البنك بشكل مباشر من عام            

 مليـون   ٦١,٧مجاليـة لتلـك القـروض        امرأة ريفية ، وبلغت القيمـة اإل       ١١٦٢
ريال،ويهدف البنك من متويل هذه القروض ، إىل إشراك املرأة الريفية يف جمال التنمية              
الزراعية ، واالستفادة من العمالة الفائضة يف قطاع املرأة الريفية ، باإلضافة إىل تنويـع          

  .ستوى الغذائي هلامصادر الدخل ، وحتقيق زيادة يف دخل األسرة الريفية ، وحتسني امل
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  -:حتصيالت القروض 
من املشاكل اليت يواجهها البنك ، اخنفاض نسبة التحصيل وهي ظاهرة تـضعف             
املوقف املايل للبنك ، وتؤثر سلبا على نشاطه ، إذ أن عملية التحصيل هي الوجه األخر     

  :إىللعملية اإلقراض ، أما األسباب الكامنة وراء اخنفاض معدالت التحصيل فترجع 
امتناع البعض عن السداد رغم مقدرهتم املالية ، وعدم تعاون أجهزة الـضبط               - أ 

  .اإلداري إللزام املتخلفني على السداد
الظروف اليت تتعرض هلا مشاريع ومزارع بعض املقترضـني ، وتـسبب هلـم               - ب 

خسائر مادية كبرية ، تؤثر على مقـدرهتم علـى الـسداد ، ومـن هـذه                 
السيول والصقيع أو اجلفـاف ، أو بعـض         :لالكوارث الطبيعية مث  :الظروف

  .األمراض احلشرية وغريها اليت تتلف احملاصيل
اخنفاض أسعار بعض احلاصالت واملنتوجات الزراعية ، وتذبذب األسعار،وعدم           -ج 

  .توفر قنوات  التسويق
تشتت تواجد املقترضني ، وبعدهم عن مراكز الفروع ، األمر الذي يؤدي إىل               -د 

  .ض على انفراد ، مما حيمل البنك تكاليف إضافيةضرورة متابعة كل مقتر
ـــ ــاألخص  -ه ــاطق ، وب ــض املن ــسائدة يف بع ــة ال ــروف االجتماعي الظ
  .واليت تؤثر سلبا على كفاءة التحصيل يف هذه املناطق)مأرب،واجلوف(

 ٢٢٠وتشري أخر البيانات اإلحصائية ، بأن إمجايل قيمة القروض املتعثرة حـوايل             
، مما اثر علـى تـدين       ) مليون ريال يف منطقيت مأرب واجلوف      ٨٠منها  (مليون ريال،   

ومع ذلك فإن البنك يعمل على رفع معدالت        %٦٨نسبة التحصيل واليت تبلغ حاليا      
  -:األداء التحصيلي ، بالرغم من املعوقات اليت ذكرت أعاله وذلك من خالل ما يلي

 يقرضها البنك،مع   زيادة االهتمام بدراسة وتقييم املشاريع اقتصاديا وماليا اليت        - ١
  .وضع برامج املراقبة الكفؤه لعملية تنفيذ تلك املشاريع
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تطوير برامج التحصيل املكـتيب وامليـداين ، وتـدعيمها بوسـائل العمـل               - ٢
املناسبة،ومنح احلوافز املادية واملعنوية للفروع الـيت حتـسن مـن كفـاءة             

  .التحصيل
ني يف جمال التحصيل،وحتسني    وضع الربامج التدريبية املناسبة لرفع كفاءة العامل       - ٣

  .مستواهم الوظيفي
العمل على إجياد عالقة تنسيق جيدة مع جهات الضبط اإلداري ، ملـساعدة              - ٤

  .البنك يف حتصيل أمواله من املقترضني املتهربني من السداد
  .زيادة االهتمام بنوعية الضمانات املقدمة للبنك - ٥
لفروع واملناطق ، واليت    اعتماد مؤشرات التحصيل ، كأساس عند تقييم أداء ا         - ٦

  .على ضوئها تقر احلوافز الالزمة لكل فرع ومنطقة
  -:الدور املتوقع للبنك 

لقد مت إنشاء البنوك املتخصصة يف السبعينات من هذا القـرن ، هبـدف تنميـة                
وتطوير بعض القطاعات اإلقتصادية ، وقد مسح هلذه البنوك بفرض رسوم خدمة علـى             

 كثريا عن نسبة الفائدة اليت تتقاضاها البنوك التجارية على          القروض اليت متنحها ، تقل    
قروضها ، وقد لعبت هذه البنوك دورا إجيابيا يف دعم نشاطات التنمية الـيت نفـذها                

  .القطاع اخلاص ، بصورة فردية أو تعاونية
إال أن املتغريات الدولية اليت جرت خالل العشر سنوات األخرية ، أفـضت إىل              

اقتصادية واجتماعية عميقة ، وهبا أسدل الستار على مرحلة تارخيـه           حتوالت سياسية و  
كاملة ، وبدأت مرحلة تارخيية خمتلفة متاما،مرحلة اتسمت بظهور النظام العاملي اجلديد            

  .وهيمنته على خمتلف جوانب النشاط االقتصادي
ع هذه املتغريات العاملية ، فرضت على الدول الفقرية والنامية تكييف أوضاعها م           

التوجهات اجلديدة للنظام االقتصادي العاملي ، أن هي أرادت أن يكون هلا موقـع يف               
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إطار هذا العامل ، وترغب يف احلصول على دعم ومساعدة العامل املتقدم ومحاية بلـداهنا               
من األثار السلبية هلذا النظام ، ومل يكن لدى دول العامل الثالث ومنها اليمن من خيـار                 

ت جذرية يف هياكلها اإلقتصادية ، وبنيتـها االجتماعيـة ونظامهـا            إال إجراء تغيريا  
  .السياسي

وهكذا عملت اجلمهورية اليمنية على تبين برنامج لإلصالح االقتصادي واملـايل           
واإلداري الشامل ، والذي يتطلب إجراء إصالحات هيكلية يف مجيع اجملاالت ، مبا فيها              

  .النظام املصريف
تعاوين والزراعي ، هو واحدا من البنوك املتخصـصة يف          ومبا أن بنك التسليف ال    

اجلمهورية اليمنية ، والذي أنشئ هبدف متويل النشاط التنموي يف القطاعني الزراعـي             
والسمكي ، والتعاوين ، يف مرحلة كان فيها القطاع العام هو املمول الرئيسي واملنفـذ               

لقيام هبذا الـدور ، والتحـول       لكثري من برامج التنمية ، فإن ختلي القطاع العام عن ا          
  .املباشر إىل اقتصاد السوق ، يتطلب إعادة النظر يف أهداف ونشاطات البنك

حيث تعترب القطاعات اليت ميول البنك نشاطها من أهم القطاعات اإلقتصادية يف            
البالد،كوهنا تشكل القاعدة اإلنتاجية األساسية ، وهي مصدر غذاء ومعيشة للغالبيـة            

  .لسكانالعظمى من ا
ويف إطار اجلهود املبذولة لتعزيز ورفع كفاءة عمليات بنك التـسليف التعـاوين             
والزراعي ، اليت متكنه من القيام باملهام املناط به ، وباألخص القيام بدورة كمؤسـسة               
مالية شاملة وفعالة ، هتدف بدرجة أساسية إىل تقدمي خمتلف األعمال املصرفية ، إلقامة              

 االقتصادي على مستوى االقتصاد اليمين ، وذلك علـى ضـوء            قاعدة عريضة للنمو  
اإلرشادات والتوجهات اجلديدة للسياسة اإلقتصادية للحكومـة يف جمـال التنميـة            
الشاملة،وعلى رأسها تنمية القطاع الزراعي والسمكي والتعاوين ، وتطـوير املنـاطق            

امه اجلديدة ، وعلى ذلك     الريفية يف البالد ، واملساعدة يف دعم دور البنك يف حتقيق مه           
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فقد أدركنا مبكرا جانب من أهداف برنامج اإلصالح االقتصادي واملايل ومت أعـداد             
  .دراسة أولية شاملة ملشروع إعادة تنظيم البنك وإعادة هيكلته

وذلك بعد ان تسلمنا رأي اجلهات املاحنة ومنها البنك الدويل بإعـادة اهليكلـة              
ط والتنميـة ، مبوجـب مـذكرة املكتـب الفـين            وتنظيم البنك عرب وزارة التخطي    

للخصخصة،واملرفق معها تصور البنك الدويل ملستقبل اجلهاز املصريف اليمين ، وحتول           
البنـوك  "بنك التسليف التعاوين والزراعي مع جمموعة البنوك املتخصصة إىل جمموعة           

ميارس م ، على أن     ١٩٩٦فاعددنا مشروع إعادة هيكلة البنك يف منتصف        " التجارية
البنك كافة األعمال املصرفية التجارية كأي بنك جتاري ، مع احلفاظ علـى أعمالـه               

، والقطاع التعاوين ، والقطاع     ) حيواين/نبايت(التخصصية احلالية يف القطاع الزراعي ،       
وزيـر  /وبالتايل فقد أقر جملس إدارة البنك هذا املـشروع ووافـق األخ           ...السمكي  

منا بإرسال نسخ من املشروع إىل اجلهات املختصة يف الدولة          الزراعة والري عليه ، وق    
رئاسة الوزراء ، وزارة التخطيط والتنمية ، واجلهاز املركزي للرقابة واحملاسـبة            :ومنها

وقد وافقت هذه اجلهات على هذا املشروع ، كونه حيافظ على ختصص البنـك ، إىل                
مال تنفيذ هذا املشروع ، مت      ولغرض استك ... جانب قيامه باألعمال املصرفية األخرى    

تقدميه عرب وزارة التخطيط والتنمية ، إىل كل من الصندوق العريب لإلمناء االقتـصادي        
، وذلك يف شهر سبتمرب     ) إيفاد(واالجتماعي ، وإىل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية        

ول م ، ومن مث مت إجراء حمادثات مباشرة مع بعثات كال الصندوقني ، هبدف احلص              ٩٦
ولكون  البنـك    ... على متويل املشروع ، وبالفعل متت موافقة الصندوقني على متويله         

م ، وقانون البنك املركزي رقم      ١٩٨٢ لسنة   ٣٩يسري أعماله وفقا لقانون إنشائه رقم       
م ، فإن نـشاطه الفعلـي   ١٩٩٢ لسنة  ٣٦م ، وقانون البنوك رقم      ١٩٩٢ لسنة   ٢١

  .ا فيها التخصصية كأساس مهميتسع ليشمل مجيع األعمال املصرفية مب
ومنذ إنشاء البنك ، أحنصر نشاطه يف اإلقراض الزراعي والسمكي والتعاوين،ويف           

 مليـون   ١٧٨ مليون ريال ، وقروض حملية       ٢٩٣رأس املال   :حدود موارده احملدودة  
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 مليون دوالر أمريكي خالل عشر سـنوات ، وبعـض           ٣٥ريال والقروض اخلارجية    
ات احلكومية ، لكنه واحلقيقة جيب إظهارهـا ، إن إدارة البنـك             الودائع اخلاصة باجله  

حتملت مسئوليات وأعباء كثرية ، نتيجة عدم مقدرهتا املاليـة لتغطيـة االحتياجـات              
  .التمويلية للجمهورية اليمنية كلها

إذا أن خدمات فروع البنك قد مشلت كافة مناطق اجلمهورية اليمنية ، مبا فيهـا               
واذا .سوقطرة ، ويف حدود املوارد القليلة واحملدودة لدى البنكجزر أرخبيل حنيش ، و 

فلمـاذا ال  ... كان اجلميع يقرون أن املستقبل املضمون لليمن هو الزراعة واألمسـاك   
توفر االحتياجات التمويلية هلذه القطاعات اليت تتناسب وتنميتها ، خاصة وأن املصادر            

 أبلغنا بعدم موافقة املمولني على التمويل،إال       اخلارجية ال ميكن االعتماد عليها ، بعد إن       
  ).املشروع جاري تنفيذه(بعد تنفيذ إعادة اهليكلة وفقا ملا مت االتفاق عليه معهم 

كذلك الودائع اجلارية لبعض اجلهات احلكومية ، الميكـن إقراضـها لفتـرات             
خالل . له   متوسطة وطويلة ، خاصة يف ظل حمدودية رأس املال ، وتآكل القيمة احلقيقية            
  .السنوات املاضية بالرغم من التوسع الكبري يف الفروع وأهداف القروض

ومن أجل ذلك فإن إعادة هيكلة البنك وتنظيمه هي اليت ستمكن البنـك مـن               
توسيع خدماته املصرفية والتخصـصية وحتـسينها ، عـن طريـق جتميـع مـوارد                

مايل ، وتقـدمي خمتلـف      كاملدخرات جبميع أنواعها وأجاهلا ، والعمل كوسيط        :جديدة
  .اخلدمات املصرفية بالكفاءة املطلوبة ، وتطوير أنظمته املالية واإلدارية واملعلوماتية

وللوصول إىل هذه الوظائف ، املشار إليها أنفاً ، تركزت أهداف دراسة إعـادة              
  -:تنظيم البنك وتطوير أنظمته مبا يلي

متـه ، وأهدافـه     دراسة وتقييم الوضـع احلـايل للبنـك ، ولوائحـه وأنظ             - أ 
وسياساته،وقدرته املؤسسية ، هبدف حتديد مواطن القوة والضعف فيه،واقتراح         

  .ما يتوافق والتوسع املرتقب للحافظة االئتمانية واملهام اجلديدة يف املستقبل
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أعداد بناء تنظيمي حديث وكفء ، على مستوى اإلدارة العامـة واملنـاطق              - ب 
  .الية واملتوقعة للبنكوالفروع ، يؤدي إىل حتقيق املهام احل

أعداد دراسة للجـدوى اإلقتـصادية واملاليـة لألنـشطة الـيت ميارسـها                -ج 
حالياً،واخلدمات املصرفية والتجارية اليت ميكن القيام هبـا يف املـستقبل ، إىل             
جانب أنشطته احلالية ، واقتراح موارد التمويل ومصادرها ، وفقا ملؤشـرات            

  .دة من االنتشار اجلغرايف لنشاطهالسوق املالية اليمنية ، واالستفا
وضع أنظمة ولوائح وسياسات وإجراءات عمل حديثة ومتطورة ، تساعد على             -د 

إجناز أعماله بدقة وكفاءة ، وتتيح لقيادة وإدارة البنك إمكانية احلصول علـى             
  .البيانات واملعلومات الكافية الختاذ القرارات املناسبة وتقييم األداء

ة البديلة املناسبة لتحسني رحبية نشاط البنـك ، والقيـام           إقرار االستراتيجي -هـ
بتحليل للكلفة واملنافع لكل بديل متاح ، مبا يف ذلك أعـداد اسـتمارات              

  .البيانات املالية املطلوبة لكل بديل
تصميم برنامج شامل إلعادة اهليكلة ، واقتراح اإلجراءات العمليـة املطلوبـة            -و

ا يف ذلك ترشـيد جمـاالت عمـل شـبكة           لتسهيل عملية إعادة اهليكلة ، مب     
الفروع،وترشيد استخدام القوى العاملة وخمتلف األنـشطة الـيت ال تغطـي            

  .التكاليف ، وابتكار أساليب جديدة لعالج املعوقات احملددة لنشاطه
حتديد املعوقات املؤسسية والقانونية ، وأية معوقات أخرى ، واقتراح التعديالت    -ز

حملددات أملعيقه ، وتـبين أحـدث املعـايري والقواعـد     املطلوبة لتجاوز هذه ا  
واألنظمة الدولية يف تقـدمي اخلـدمات املـصرفية ، مـع مراعـاة الواقـع                

  .احمللي،وسهولة التعامل معها وتطبيق إجراءاهتا
أعداد خطة عمل تفصيلية الستخدام احلاسب اآليل ، واختيار األنظمة املالئمة           -ي

حلة القادمة ، بغرض تقدمي كافـة اخلـدمات         لنشاط البنك اجلديدة ، يف املر     
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املصرفية ، بالكفاءة والسهولة املطلوبتني ، وإجناز مجيـع املعـامالت بالدقـة             
  .املطلوبة

ويف النصف األول من التسعينات شهد االقتصاد اليمين تدهورا متالحقا ، حيث            
،هذه اخنفض مستوى العملة إىل أدىن احلدود ، وارتفعت نسب التضخم بصورة كبرية           

األوضاع أثرت على نشاط البنوك املتخصصة ، ألهنا متنح قروض بفوائد ال تتناسب مع   
  .نسب التضخم السنوية

وإلصالح االختالالت اإلقتصادية ، بدأت احلكومة بتنفيذ برنـامج لإلصـالح           
االقتصادي واملايل اإلداري ، ويتضمن الربنامج تقليص دور القطاع العام يف النـشاط             

 ورفع الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لبعض السلع واخلدمات ، والعمل   االقتصادي ، 
  .بنظام حرية السوق

وهكذا فرضت التحوالت اإلقتصادية اجلدية على البنوك املتخصصة إجراء بعض          
اإلصالحات اهليكلية والتمويلية ، لكي تتمكن من القيام بدورها وتقدمي خدماهتا على            

ع ظروف ومتطلبات السوق ، ولذلك بدأت إدارة        أسس جتارية ، وبشروط تتناسب م     
م ، بعمل دراسات ميدانية ألوضاع      ١٩٩١بنك التسليف التعاوين والزراعي منذ عام       

البنك نفذها عدد من االستشاريني احملليني واألجانب ، وقد خرجت تلك الدراسـات             
علـى  مبقترحات تدعو إىل زيادة رأس املال ، وتعويضه على النقص يف نسب الفائـدة       
  ...القروض ، وزيادة املوارد األخرى ، لتحقيق توازن نسيب مع معدالت التضخم 

ومتشيا مع السياسة اجلديدة للحكومة القائمة على حرية السوق ، وتنفيذا لقراري            
م وقرارات البنك املركزي بشأن البنوك املتخصصة       ١٩٩٧ يوليو   ٣,٦:جملس الوزراء   

م ، بتطبيق أسعار جديـدة للفائـدة علـى          ١٩٩٨ يوليو   ١٥بدأت إدارة البنك منذ     
ــايل ــى النحــو الت للقــروض %١٦للقــروض القــصرية،% ١٤:القــروض عل

وقد اتضح من خالل اإلحصائيات ملا بعد تطبيـق         ..للقروض الطويلة   %١٨املتوسطة،
سعر الفائده اجلديد ، أن نسبة اإلقبال على قروض البنك قد احنسرت ، حيث اخنفـض                
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، واخنفـض عـدد القـروض      % ٤٠عة أشهر املاضية بنسبة     عدد الطلبات خالل األرب   
وهذا يعين  .، مقارنة عما كانت عليه يف األشهر السابقة هلا        %٥٠املصادق عليها بنسبة    

أن رفع نسبة الفائدة ، سيؤدي إىل تقليص خـدمات البنـك ، وحرمـان املـزارعني                 
سلبيا علـى   والصيادين الفقراء من مصدر أساسي لتمويل نشاطهم ، والذي قد ينعكس            

أن اهلدف األساسي لربنامج اإلصالح     ... مستوى دخلهم ، ويضر بعملية التنمية بكاملها      
هو تعديل املسار االقتصادي لزيادة اإلنتاج ، ورفع معدالت التنمية ، وحتسني الظروف             

  .املعيشية للسكان ، وليس كبح النشاط االقتصادي ، وخفض مستويات اإلنتاج
لبنك بتنفيذ برنامج اإلصالح ، وحتقيق مـستوى أعلـى يف           وبقدر ما هتتم إدارة ا    

جانب اإليرادات ، بقدر ما تنظر هلذه اإلجراءات على أهنا سيف ذو حدين ، وال بـد                 
  .من التنبه لكل األثار واملؤثرات املرتبطة بعملية اإلصالح

ولتخفيف األثار السلبية النامجة عن تنفيذ برنامج اإلصالح ، سـعت احلكومـة             
 على قروض ومساعدات من قبل املاحنني ، لتنفيذ عدد من الربامج التنمويـة              للحصول

يف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية ، لتحسني مستوى اخلدمات ، وخلق فـرص عمـل              
  .اآلالف العاطلني ، وتوفري مصادر دخل مؤقتة أو دائمة ملئات من األسر الفقرية

أهـم قطاعـات اإلنتـاج يف       وكما هو معلوم أن الزراعة واألمساك يعتربان مـن          
البالد،وميثالن حجر الزاوية لعملية التنمية اإلقتصادية واالجتماعية ، وهبما ترتبط حيـاة            
الغالية العظمى من السكان ، وال ميكن التحدث عن األمن الغذائي مبعزل عن قطـاعي               
الزراعة واألمساك،وانطالقا من أمهية هذين القطاعني ، فقد قـدمت الدولـة دعمهـا              

تواصل لنشاطات اإلنتاج الزراعي والسمكي ، وعملت على أن ال يتـضرر هـذان              امل
القطاعان من جراء سياسة رفع الدعم عن بعض السلع وزيادة أسعار املـدخالت مـن               
خالل إنشاء صندوق لتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي الذي يقدم الدعم لعدد مـن             

  .النشاطات الزراعية والسمكية
…  
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يد ونقدر املالحظات واملداخالت اليت قدمها االخـوة أعـضاء     وهبذا اخلصوص نش  
اجمللس االستشاري ، عند استعراض ورقة العمل املقدمة من البنك ، إىل حلقة النقـاش               

 أغـسطس   ٣-١حول الزراعة واألمن الغذائي ، والذي تبناها اجمللـس للفتـرة مـن              
  .م١٩٩٨

ارك فيها ممثلني عن اجلهات     واليت انتهت إىل تشكيل جلنة للصياغة والتوصيات ، وش        
املهنية مع االخوة يف جلنة الزراعة واألمساك يف اجمللس ، واليت أفـضت إىل التوصـل إىل         
عدد من التوصيات ، اليت تؤدي إىل معاجلة املعوقات والصعوبات اليت يواجهها البنـك              

  -:وهي كالتايل
ليـار  م)٣(ينبغي زيادة رأس مال بنك التـسليف التعـاوين والزراعـي إىل              - ١

ريال،ليتمكن من التوسع يف عملية اإلقراض للمزارعني ، مع ضرورة إفـراج            
وزارة املالية عن الدعم املقدم من القيادة السياسية للبنك ، والبالغ مليار ريال             

رئاسة الوزراء ، اجمللس األعلى للتنمية الزراعية والثروة الـسمكية ، وزارة            (
  ).املالية

 هيكلة البنك وخصخـصته لـصاحل العـاملني         االستمرار يف إجراءات إعادة    - ٢
وزارة الزراعـة بنـك     (املستفيدين ، واجلمعيات التعاونية بدرجة رئيـسية ،         
  ).التسليف التعاوين والزراعي واالحتاد التعاوين الزراعي

دعم البنك ، عرب حتويل مـا أمكـن مـن املـساعدات النقديـة والعينيـة                - ٣
، بإعادة توظيفها هبدف تنشيط وزيادة      الدولية،ليتوىل البنك تسليمها وإداراهتا     

  ).وزارة التخطيط والتنمية(اإلنتاج الزراعي والسمكي 
، ويكون الدعم   ) واليت أقرت قبل مدة   (دعم رسوم اخلدمات وأسعار الفائدة ،        - ٤

بنسبة معينة من قبل صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي ، أو البنـك             
 مـن خـالل سياسـته النقديـة ،          املركزي ، والذي بدوره ميكن أن يتيحها      

  ).صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي والبنك املركزي اليمين(



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٧٩

العمل على زيادة التعاون والتنسيق بني البنك واملؤسسات واجلهات اخلدميـة            - ٥
واملشاريع الزراعية املتكاملة املمولة مـن املنظمـات والـصناديق الدوليـة                      

  ).الثروة السمكيةوزارة الزراعة ـ وزارة (
إلزام جهات الضبط اإلدارية بالتعاون مع البنك لتحصيل أمواله ، ومبوجـب             - ٦

  ).وزارة الداخلية(قانون حتصيل األموال العامة 
  ...وعليه فأننا نؤكد على ما جاء بتوصيات اجمللس االستشاري الواردة أعاله 

 سـنوات   والذي أعدت عن أربـع    (أما خبصوص دراسة التشخيص املايل للبنك       
واليت مت أعدادها حتت أشـراف البنـك        )م١٩٩٨م ، وقدمت يف أبريل      ١٩٩٦-٩٣

  -:الدويل والبنك املركزي اليمين فإن ملخص ما توصلت إليه الدراسة كالتايل
  )بقاء البنك كما هو عليه(البديل األول-١

يف هذه احلالة ، مت افتراض ، ان البنك لن حيصل على أي دعم خارجي ، أو زيادة                  
 رأس ماله ، وباستخدام االفتراضات اخلاصة هبذه احلالة ، فإن البنك لن يتمكن من               يف

التوسع بصورة تـذكر يف مـنح االئتمـان الـالزم لتمويـل القـروض الزراعيـة                
والسمكية،حيث إنه سوف يبدأ بتحقيق خسائر يف الفترة املقبلة ، األمر الذي سيؤدي             

  . مال البنكإىل اخنفاض صايف حقوق املسامهني وتأكل رأس
  )إعادة هيكلة البنك(البديل الثاين-٢

يف ظل هذا البديل ، مت افتراض ان احلكومة اليمنية ستقوم بتدعيم اهليكل املـايل               
للبنك ، مبا ميكنه من التوسع يف نشاطه ، ومبا ميكن مقابلة الطلب املتزايـد لتمويـل                 

البنك مـن النـواحي     القروض الزراعية والسمكية ، كما مت افتراض إنه سيتم تطوير           
  .التشغيلية والتنظيمية واإلدارية خالل السنوات اخلمس القادمة
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 فرعاً  ٣٠ فرعاً ، من عدد      ١٤إضافة إىل ذلك ، فإن الدراسة قد نصحت بإغالق          
مـن القـوى    %٥٠العاملة ، والتخلص من القوى العاملة يف هذه الفروع وكذلك           

  .العاملة يف االدارة العامة
...  
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א אא
  

سوف نتناول ورقة عملنا للموضوع أعاله ، بإجياز شديد ، من خـالل إيـراد               
ملخصات خمتصرة عن وجهة نظر اجلهاز وتقييمه ألهم األمور املتعلقة بواقع البنـوك             

  -:املتخصصة ودورها واجتاهات إصالحها ودورها املتوقع وذلك على النحو األيت
:واقع الراهن للبنوك املتخصصةال:أوال  

أنشئت البنوك املتخصصة يف اليمن مبوجب قوانني إنـشاء خاصـة كوحـدات             
  .إقتصادية مستقبلة وبرؤوس أموال حمددة كبديل لنظام الصناديق املعمول به يف السابق

وهبدف أداء دور حيوي أفضل يف دعم وتطوير التنمية االقتصاديه يف ثالثة قطاعات 
  ].اإلسكان– الصناعية-عية الزرا[رئيسة 

من خالل تقدمي هذه البنوك خلدمات ائتمانية متخصصة يف تلك القطاعات وفقـاً             
  .لشروط وإجراءات وأسعار فوائد ميسرة

حتديـدا إىل مـا قبـل    [وقد استطاعت هذه البنوك خالل الـسنوات املاضـية        
ختصـصاهتا  أن تلعب دورا متواضعا يف دعم وتطوير التنمية يف جماالت           ] م١٩٩٤عام

إال أن هذه النسب تناقصت بـشكل ملحـوظ يف          ...وبنسب متفاوتة بني بنك وآخر      
األعوام القليلة املاضية ، وذلك على الرغم من الدعم الكبري الذي قدمته الدولة هلـذه               

، خاصـة يف    ) اخلارجية واحمللية (البنوك ، من خالل رفدها بالقروض التمويلية امليسرة       
  .ناعي القطاعني الزراعي والص

  :الدور احلايل واملتوقع للبنوك املتخصصة:ثانيا
من خالل نظرة تقييمية سريعة للوقوف على حقيقة وواقع الدور الـذي تلعبـه              
البنوك املتخصصة يف الوقت الراهن ، ميكن القول أن هذه البنوك قد أصبحت عاجزة              



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٨٢

ا لألهداف الـيت    حىت عن تقدمي احلد األدىن من املسامهة يف تطوير ودعم قطاعاهتا وفق           
  .أنشئت من أجلها

وجتدر اإلشارة إىل أن البنوك املتخصصة تعترب من الوحدات اخلدمية اليت ال هتدف             
إىل حتقيق الربح،إال أهنا حاليا أصبحت غري قادرة على حتقيق حىت نقطة التعـادل بـني        

  .إيراداهتا ونفقاهتا اجلارية،مما يعرض رؤوس أمواهلا العاملة للتآكل التدرجيي
ويف حماولة ملعاجلة هذا الوضع حاولت بعض هذه البنوك يف الـسنوات األخـرية              
اخلروج عن أهدافها وسياساهتا يف حتديد أسعار الفوائد للخدمات املصرفية اليت تقدمها            
يف جماالت ختصصها وذلك من خالل جماراهتا ألسعار الفوائـد يف الـسوق املـصرفية               

ن البنك املركزي اليمين هبذا الـشأن،إال أن هـذه          التجارية تبعا للتعليمات الصادرة م    
البنوك مل تتمكن أيضا من جمارات أسعار الفوائد للـسوق يف حالـة اخنفـاض هـذه                 
املعدالت،وتوقفت عند مستويات أسعار أعلى من أسعار السوق ولفترات طويلة ، مما            

  .أدى إىل احنسار وحتجيم نشاطها بشكل ملحوظ وأكثر مما كانت عليه
 ضعف حركة االسترداد وتناقص املوارد املتاحة لتوظيفها يف األقراض من           كما أن 

عام آلخر،ترتب عليه نقص تدرجيي يف مقدرة هذه البنوك على تغطية طلبات التمويـل              
من عام آلخـر للقطاعـات الثالثـة،وكان قطـاعي اإلسـكان والـصناعة أكثـر              

 غري قادرة على املسامهة     تضررا،باإلضافة إىل البنوك اخلاصة هبذين القطاعني وأصبحت      
بنسب مسامهة التمويل يف قيم وتكاليف املشاريع املطلوب متويلها ، واليت يفتـرض أن              

من التكلفة اإلمجاليـة للمـشاريع وفقـا للـوائح األقـراض            %)٥٠(ال تقل عن    
ومن جانب آخر توقفهـا عـن       ]...وكما هو جاري يف قروض اإلسكان       [الداخلية،

كما هو جاري يف القـروض      [ للمشاريع الكبرية واملتوسطة   املسامهة يف متويل القروض   
  ].الصناعية
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ومن خالل ما مت إيراده آنفا فال شك أن كل ذلك ينعكس أثره سلبا علـى دور                 
هذه البنوك يف عملية املسامهة يف تقدمي اخلدمات التنموية املتخصـصة يف القطاعـات              

  .الثالثة وعلى تراجعها أيضا يف حتقيق أهدافها
استمرار الوضع الراهن ميكن أن يؤدي وعلى املدى طويـل األجـل إىل             كما أن   

احنسار أو غياب الدور املتوقع هلذه البنوك يف تقدمي اخلدمات املصرفية املتخصصة ، ويف  
املسامهة بدعم وتطوير التنمية االقتصادية للقطاعات اهلامة الثالثة ، وبالذات يف قطاعي            

  .الصناعة واإلسكان بشكل خاص
أهم األسباب اليت أدت وستؤدي إىل احنسار وتراجـع الـدور احلـايل     :اثالث

  :واملتوقع للبنوك املتخصصة نوجز تلك األسباب باأليت
زيادة درجة املخاطر يف األقراض التخصصي ، يف اجملاالت التنموية الثالثة ، وأمهها             -١

ار الـديون   ، مما يؤدي إىل األرتفاع املستمر يف مقد       ] الزراعة والصناعة [يف قطاعي 
  .املتعثرة ، وحرمان هذه البنوك من استغالل جزء هام من رؤوس أمواهلا يف التشغيل

حمدودية رؤوس أموال هذه البنوك ، واخنفاض أسعار الفائدة للخـدمات املقدمـة                -٢
طويلة،متوسطة (يف الفترة السابقة،وكذلك طبيعة األقراض يف اجملاالت املتخصصة             

 بشكل مباشر يف صعوبة إمكانية احملافظة علـى القـوة           كل ذلك قد ساهم   )األجل
الشرائية لرؤوس األموال العاملة ، كنتيجة للتضخم وزيادة أسعار الـصرف الـيت    

 سـنوات  ٥-٣مـن  [حدثت نتيجة لطول فترات االسترداد للقروض املمنوحـة        
قد ترتب على ذلك عدم تناسب قيمة رأس املال املتاح لإلقراض ، مـع              ]...تقريبا
  .اع قيم تكاليف املشاريع وطلبات التمويل املتزايدةأرتف
عدم اتباع هذه البنوك لسياسات ائتمان سليمة وواضحه ومتفقة مـع طبيعـة             -٣

أنشطتها االقراضية والتمويلية،وعدم إجياد احللول واملعاجلات املناسبة للتقليـل         
فـة يف   قدر اإلمكان من آثار تدهور العملة ، ومن أرتفاع درجة املخاطر املختل           



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٨٤

جماالت األقراض املتخصصة،باإلضافة إىل عدم االهتمـام بدراسـة اجلـدوى           
االقتصادية للمشاريع املطلوبة متويلها قبل اختاذ قرارات األقراض ، وحـدوث           
بعض التجاوزات يف عمليات اإلقراض ، مما أدى إىل تعثر الكثري من املـشاريع              

اولة هذه البنوك النشطتها،وقد اليت مت متويلها ، خاصة يف السنوات االوىل من مز    
ساهم ذلك يف حرمان هذه البنوك من استغالل أجزاء مهمة من رؤوس أمواهلـا              

  .العاملة يف عملية التشغيل
غياب الدور الفعال للبنـك املركـزي الـيمين يف الرقابـة علـى أداء هـذه                 -٤

 البنوك،ومراقبة التزامها بالسياسات املصرفية وسياسات مـنح االئتمـان والـيت          
تتناسب مع طبيعة أنشطة هذه البنوك،وكذلك مـساعدهتا يف إجيـاد املخـارج             
واحللول املناسبة للتقليل ، قدر اإلمكان ، من خماطر األقراض املرتفعة ، وتـدهور              

  .القوة الشرائية للعملة
البطء الشديد يف عملية البت والفصل من قبل احملاكم املختصة القضايا املتعلقـة             .٥

ان املرفوعة من هذه البنوك،األمر الذي شجع املتعاملني معها على          باسترداد االئتم 
التهرب بشكل واسع ، مما أدى إىل إغراق هـذه البنـوك يف ظـاهرة الـديون                 

  .املتعثرة،واليت تفوق رؤوس أموال بعض هذه البنوك
درجت بعض احملاكم املختصة وغري املختصة يف الفصل ببعض القـضايا بإسـقاط            .٦

م فقط باسترداد رؤوس األموال،وهذا الوضع يعيق سري نـشاط          الفوائد ، واحلك  
البنوك وجيعلها حتجم عن ممارسة أنشطة االئتمان يف هـذه اجملـاالت التنمويـة              

  .اهلامة،بل إن هذا الوضع ميكن أن يهدد استمرارية الكيان املصريف بشكل عام



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٨٥

א א א

  :مقدمة
شأت الصغرية دوراً هامـاً وحيويـاً يف عمليـة التنميـة االقتـصادية              تلعب املن 

أهنـا  :واالجتماعية يف شىت بلدان العامل،نظراً ملا تتصف به من خصائص ومميزات أمهها           
تستوعب قدر كبري من العمالة،تعبئة املدخرات احمللية،التخفيف من شـأفة البطالـة،            

من رؤوس األموال لتنفيذها،قـصر     اخنفاض كلفة فرصة العمل، احتياجها لقدر ضيئل        
فترة تنفيذها،تنويع البنية االنتاجية،وسيلة حملاربة الفقر وحتسني مستوى الدخل،وأخرياً         

  .وليس آخراً ، حتقيق التنمية املتوازنة يف اجملتمع
ونتيجة لذلك الدور اهلام فقد عملت العديد من البلدان على انـشاء وتأسـيس              

 اليت ترعى وتقـدم اخلـدمات الالزمـة للمنـشأت           العديد من املنظمات املتخصصة   
م ١٩٥٣الصغرية،ففي الواليات املتحدة االمريكية انشاء الكوجنرس االمريكي عـام          

هبدف تـشجيع    Small Business Adnimestrationهيئة فيدرالية مستقلة حتت اسم  
غرية،واىل ورعاية املنشأت الصغرية،ويف ايطاليا مت انشاء املكتب الوطين للصناعات الص         

جانب هذا املكتب مت انشاء عدة تنظيمـات مثـل اللجنـة الوطنيـة للـصناعات                
  .الصغرية،ومثل ذلك يف اليابان واهلند وماليزيا واندونسيا وغريها من البلدان

ويف السنوات االخرية اكتسب التمويل البالغ الصغر ، املزيد من التقدير باعتباره اداة             
 يف منو وازدهار قطـاع املنـشأت        -ت مساعدة اخرى  إذاً تضافرت معه ادوا   -فعالة  

الصغرية،وقد اثار هذا التقدير محاس املسؤولني احلكوميني يف شىت بلدان العامل،الصالح           
مؤسسات التمويل االمنائي القائمة اليت متلكها الدولة ، أو خللق نـوع جديـد مـن                

من مت انشاء وحـدة     املؤسسات لتنفيذ عمليات التمويل الصغري والبالغ الصغر،ويف الي       
  .تنمية الصناعات الصغرية ، والصعوبات اليت تواجهها وطرق حلها
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  .الدور املتوقع لوحدة تنمية الصناعات الصغرية: أوالً
  :خلفية عن وحدة تنمية الصناعات الصغرية - ١
م كوحدة متخصصة يف    ١٩٩٠ تأسست وحدة تنمية الصناعات الصغرية يف عام         -

منشأت الصغرية ، وذلك مبساعدة من صندوق األمم    تقدمي اخلدمات التمويلية لل   
املتحدة لتنمية رأس املال ، واحلكومة اهلولندية ، ومبسامهة متواضعة من احلكومة            

  .اليمنية
وحقيقة فإن تأسيس وحدة تنمية الصناعات الصغرية جاء إدراكاً مـن احلكومـة             -

واجههـا منظمـي    اليمنية واجلهات الدولية املاحنه ، للعقبات والصعوبات اليت ي        
االعمال الصغرية ، للحصول على التسهيالت االئتمانية إلقامـة منـشآهتم أو            

  :لتحديثها ، وميكن إجياز تلك الصعوبات فيما يلي
إن مؤسسات التمويل االمنائية املتخصصة ركزت وتركز جـل إهتمامهـا ،            :١-١

 على تقدمي القروض املالية للمشروعات الكبرية ، بسبب ما تتسم بـه مـن             
خربة وجاهزية وتوافر البيانات واملعلومات عنها ، ومسعتها ، إضافة اىل شبكة            

  .عالقاهتا العامة
عدم رغبة البنوك التجارية يف متويل قطاع املنشآت الصغرية ، نظراً الرتفاع            :٢-١

  .حجم املخاطرة يف هذا النوع من املنشأت
 الـيت تطلبـها     عدم قدرة منظمي االعمال الصغرية على توفري الضمانات       :٣-١

  .البنوك التجارية
ال تقدم املصارف التجارية القروض طويلة االجل اليت حتتاجهـا املنـشأت            :٤-١

  .الصغرية
  :الدور املتوقع لوحدة تنمية الصناعات الصغرية-٢
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        المراء من أن وحدة تنمية الصناعات الصغرية كمؤسسة متويلية متخصصة،تقدم         
رية ، قادرة على أن تكون اداة فعالة لنمو وأزدهار          القروض ملنظمي االعمال الصغ   

قطاع املمنشآت الصغرية ، إذا ما حصلت على االسناد الالزم والتحفيز املالئم من             
  :قبل احلكومة حيث ميكن أن تنهض بتحقيق الغايات التالية

توفري  فرص عمل جديدة ، وتعميق قيم العمل ، عن طريق زيادة الوعي بأمهية                 - أ 
  . يف جمال املنشأت الصغريةالعمل اخلاص

توسيع نطاق وانتشار املنشأت الصغرية،وتشجيع املنشأت الواعـدة منـها ،             - ب 
وتعزيز منوها ، لتمكينها من القيام بدور رائد يف ظهور مؤسسات متوسـطة             

  وكبرية قوية
  .توفري فرص العمل املنتج للمرأة اليمنية  -ج 
  .من االندثارتطوير وتشجيع الصناعات احلرفية واملهنية،ومحايتها   -د 

تنمية العالقات بني املؤسسات الكبرية واملتوسطة احلجم ، واملؤسسات الصغرية          -هـ
  .حتقيقاً للفائدة املتبادلة

م بلغ إمجايل عدد املشاريع اليت حصلت على قروض مـن           ١٩٩٧وحىت هناية عام    
 مشروع نسوي ، وبلغ إمجايل القروض املقدمـة         ٣٠٦ مشروعاً ، منها     ٧٥٩الوحدة  
 الف دوالر أمريكي ، وبلـغ حجـم         ٧٠٣ مليون ريال ، و    ٣٢٧,٧ املشاريع   لتلك

  . مليون ريال١٨,٣القروض املقدمة للمشاريع النسوية لنفس الفترة 
وقد اسهمت تلك املشاريع يف توليد قيمة مضافة صافية لالقتصاد الوطين تقـدر             

 ٤٠٥٩ مليون ريال ، وبلغت فرص العمل اليت حققتها تلـك املـشاريع              ٦٨٥بنحو  
  . فرصة عمل للنساء٦١٠فرصة عمل ، منها 

ولقد جتاوزت تلك االرقام بكثري ما كان خمططا للوحدة اجنزه وكان حمالً لتقـدير              
  .واعجاب احلكومة اليمينة واجلهات الدولية املاحنة

  



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٨٨

  :ثانياً الصعوبات املاثلة امام وحدة تنمية الصناعات الصغرية
  :اثلة أمام الوحدة فيمايليميكن اجياز الصعوبات واملعوقات امل

  :غياب االنشطة املساعدة خلدمات الوحدة - ١
بينت اخلربة املكتسبة يف شىت بلدان العامل ، أن تقدمي اخلدمات االئتمانية ملنظمي             
االعمال الصغرية ال حيقق الغايات املنشودة منه اال إذا اقترنت بيئه تتوفر فيهـا              

  .ع وأزدهارهالشروط املالئمة والالزمة لنمو هذا القطا
وقد سبقت االشارة اىل ارتفاع حجـم املخـاطرة عنـد اقـراض املنـشأت               
الصغرية،االمر الذي يترتب عليه اعاقة التوسع يف تقدمي اخلدمات االئتمانية من           
جانب مؤسسات التمويل املتخصـصة ، وعـزوف البنـوك التجاريـة عـن              

رامة ، جتعل مـن     تقدميها،وقيام البعض منها بتصميم برامج اقراض غاية يف الص        
  .املتعذر على مالكي املشروعات الصغرية االستفادة من تلك الربامج
  فما هي أسباب ارتفاع درجة املخاطرة عند اقراض املنشأة الصغرية؟

يعزي السبب الرئيسي لذلك ، اىل أن املشروع الصغري ال حيتـاج اىل اخلدمـة               
املـساعدة واملعونـة    املالية فحسب ، ولكنه حيتاج إىل ماميكن تـسميته حبـزم            

الفنية،فقد أوضحت اخلربة احلديثة أن اتاحة التمويل للمنشأت الـصغرية قـد            
يؤدي اىل زيادة دخل تلك املنشأت ، لكنه ال يكون يف معظم احلـاالت آليـة                

  .لنموها وخلق فرص عمل جديدة ودائمة االيف حالة توافر منظومة دعم هلا
 مشروع صغري ، بل يقتضي االمـر        فخدمة االئتمان وحدها ال تكفي لنجاح أي      

توفري جمموعة من اخلدمات غري املالية االخرى ، ومن تلـك اخلـدمات غـري               
معلومات عن السوق وفرص التسويق للمـشروع ،خـدمات ارشـادية      :املالية

ملنظمي االعمال الصغرية يف اجلوانب االدارية والفنيـة ، ويـضاف اىل ذلـك              
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ة والتاهيلية ، واليت تعجز املؤسسات الصغرية       اخلدمات املرتبطة بالنواحي التدريبي   
  .بامكاناهتا احملدودة والشحيحة عن توفريها

وحيث تفتقر بالدنا اىل املنظمات واجلهات احلكومية واخلاصة اليت تقدم هـذا            
النوع من املعونات الفنية ، فإن العديد من املنشآت الصغرية غالباً ما تتعثر بعـد       

 ، وتشري احدى الدراسات أن معظم املنـشآت         مضي فترة وجيزة من تشغيلها    
من هذه املنشات تواجه صـعوبات يف  % ٨٧الصغرية يف اندونيسا أو ما نسبته   

أعماهلا ، بسبب قلة املهارات املتوفرة لـديها يف جمـاالت اإلدارة ، وأسـاليب     
اإلنتاج والتسويق ، ومن هنا نستبني دوافع أحجام البنوك التجارية عن متويـل             

مـن جانـب    .الصغرية ، وكذا عدم التوسع بالقدر الكايف يف اقراضها        املنشأت  
مؤسسات الوساطة املالية املتخصصة ، إذ أنه طاملا أن مجيعها تسعى أن يكـون              

مستوى تسديد تقل معه نسبة املتـأخرات مـن         (مستوى التسديد لديها ممتازاً     
فاهنـا  -)ومـة أصول القروض املستحقة االداء ، ونسبة الديون املتعثرة أو املعد         

والشك سوف لن جتازف مبواردها عن طريق تقدمي األئتمان للمنشآت الصغرية           
  .اليت تعمل يف ظروف غري مشجعة ومالئمة لنموها

ومن هنا فقد وضعت العديد من احلكومات على عاتقهـا مـسئولية إنـشاء              
وتشجيع إقامة ما يسمى حباضنات االعمال الصغرية ، كآليـة لـدعم وتنميـة             

لعمل احلر ، وانشاء املنشات الصغرية ، وتـصميم بـرامج لـضمان             مهارات ا 
القروض اليت تقدمها مؤسسات الوساطة املالية للمنشأت الصغرية ، واليت تتمثل           

  .يف شركات ضمان خماطر االئتمان املصريف للمشروعات الصغرية يف مصر
وباجياز شديد نقول أن أهم الصعوبات اليت تواجه وحـدة تنميـة الـصناعات            
الصغرية ، واليت تعيق سعيها يف تقدمي خدماهتا الكرب عدد ممكن مـن مـالكي               
املنشأت الصغرية ، هو غياب املنظمات احلكومية واخلاصة واالهلية اليت تقـدم            

  .اخلدمات املساندة لنشاطها االئتماين
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  : تزايد الضغوط املالية اليت تواجهها وحدة تنمية الصناعات الصغرية - ٢
ة الصناعات الصغرية ضغوطاً مالية متزايدة ويؤول ذلك لألسـباب      تواجه وحدة تنمي  

  : التالية
  .زيادة الطلب على القروض االئتمانية اليت تقدمها الوحدة  - أ 
التوسع الذي شهدته الوحدة بإنشاء شبكة من الفروع التابعة من خالل العـام              - ب 

 م ، يف حمافظيت عـدن واحلـديدة، كما ستشهد توسعاً ممـاثالً          ١٩٩٨احلايل  
حمافظيت تعـز وحضـرمـوت،   :يف السنوات القادمة يف حمافظات عـدة منها      

وهو ما أدى وسيؤدي اىل ارتفاع حجم املخصصات املالية الواجب جتنيبها من            
  .موارد الوحدة ، ملواجهة نفقات التأسيس والتشغيـل لتلك الفـروع

داء ختصيص الوحدة لقدر متزايد من مواردها الغراض التـدريب ، لتطـوير أ             -ج 
كادرها الوطيفي ، وحتسني نوعية اخلدمات اليت تقدمها لعمالئها ، حيث قامت            
الوحدة بتزويد مركزها الرئيسي بصنعـاء وفروعها يف بقية احملافظات بأجهزة          

، وشبكة معلومات حديثة ، ووسائل انتقال       ) كمبيوتر  (إضافية من احلاسوبات    
  .دماهتاللوصول اىل أكرب عدد ممكن من املستفيدين من خ

وحيث أن الوحدة تعتمد يف تغطية عملياهتا بصفة أساسية ، على ما تقدمة اجلهات              
املاحنة من مساعدات ، وعلى جزء من مسترادهتا من القروض ، وحيث أنه ال ميكن               
االعتماد على ما تقدمة اجلهات املاحنة من مساعدات يف االجـل الطويـل ، فـإن                

مد زمين قصري ، قصوراً حاداً يف مواردها        الوحدة قد واجهت وستواجه يف غضون أ      
  .الالزمة الستمرار نشاطها وتوسيعه

  :عدم مواكبة البنـاء املؤسسي والتنظيـمي للتطور يف نشاط الـوحـدة - ٣
    تبني الشواهد املستخلصة والدروس املستفادة من جتارب العديد من البلـدان           

يت أنشائتها لدعم قطاع املنشأت     املتقدمة والنامية ، أن مؤسسات التمويل املتخصصة ال       
الصغرية ، قد حققت الغايات املرجوة منها ، عندما مت متكينها من العمل وفق أنظمـة                
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مرنه وفرت للقائمني على إدارهتا مساحة أكرب من حرية احلركة ، والتصرف ملقتضيات             
والغرابة يف ذلك اذا ما علمنا أن قطاع املنشأت الصغرية يتضمن شـبكة             ...السوق  

  واسعة ومعقدة من املشروعات الصغرية 
وهي بطبيعتها مشروعات غري متجانسة ، وإن منظمي تلك املشروعات الصغرية           
يريدون احلصول السريع واملستمر على اخلدمات املاليـة ، االمـر الـذي ال ميكـن                
ملؤسسات التمويل املتخصصة أن توفرة ما مل يكن لديها بنائها املؤسسي الذي جيعلـها              

  .نشاطها بعيداً عن القيود احلكومية املفروضة على نشاطهامتارس 
وجتدر االشارة هنا اىل أن احلكومة اهلولندية قد توقفت عن تقدمي املعونة الفنيـة              

م ، بعد التطمينـات الـيت قدمتـها         ١٩٩٨للوحدة ، ومل تستانفها اال يف أوائل عام         
لصغرية اىل مؤسسة متويليـة  احلكومة اليمنية بإن تقوم بتحويل وحدة تنمية الصناعات ا    

  .مستقلة
  :احللول واملقترحات:ثالثاً

تقترح الدراسة مجلة من احللول واملقترحات اليت من شاهنا أن تساعد الوحدة على             
  :جماهبة تلك الصعوبات املاثلة امامها واليت ميكن إجيازها فيما يلي

  : الصغرية على مستوى االنشطة الداعمة واملساندة لوحدة تنمية الصناعات-١
االهتمام بإنشاء املؤسسات واجلهات اليت تقدم اخلدمات غري املالية ملنظمـي           :١-١

  :االعمال الصغرية والبالغة الصغر مثل
  .مركز املعلومات يف جمال الصناعة واملشروعات:١-١-١
  .مراكز التدريب:٢-١-١
  .وحدات االستشارات الفنية واالدارية:٣-١-١

سسات الوساطة املالية احلكومية والتجارية ، على       تشجيع ، وليس الزام مؤ    :٢-١
  .تقدمي القروض للمنشأت الصغرية 
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انشاء حاضنات االعمال للمنشأت الصغرية ، وتشجيع إنـشاء شـركات           : ٣-١
ضمان خماطر االئتمان املصريف للمنشأت الصغرية ، مما يؤدي اىل حتـسني            

صغرية عن طريق   شروط االقراض ، وزيادة اجلدارة االئتمانية للمنشأت ال       
اجلهاز املصريف ، هذا باالضافة اىل جذب شرحية جديدة مـن أصـحاب             
املنشأت الصغرية ، واليت مل تعتاد التعامل مع اجلهاز املصريف ، وأخرياً محاية             
  .البنوك وتعويضها عن بعض اخلسارة اليت قد تواجهها عند تعثر املقترضني

  :على مستوى جماهبة الضغوط املالية-٢
دمي الدعم احلكومي الالزم لوحدة تنمية الصناعات الصغرية ، بإعتبارها          تق:١-٢

املؤسسة التمويلية املتخصصة الوحيدة يف اجلمهورية ، اليت تقدم اخلدمات          
  .املالية للمنشأت الصغرية

ان تعمل الوحدة على تنويـع حافظـة القـروض حـسب القطاعـات              :٢-٢
  .واحلجم،هبدف توزيع املخاطر

ــة حم:٣-٢ ــصميم خط ــها  ت ــادة اقراض ــدخرات ، وإع ــة امل ــة لتعبئ كم
  .واستخدامها،الستقطاب املوارد احمللية

  :على مستوى البناء املؤسسي للوحدة-٣
     سبقت اإلشارة اىل قيام عدد كبري من البلدان بإنشاء مؤسسات مستقلة ترعـى             
وتغذي املنشأت الصغرية ، كما سبقت االشارة كذلك اىل ان البنـاء املؤسـسي              

 تنمية الصناعات الصغرية ، أصبح غري مالئماً هلا للنـهوض باالهـداف             لوحدة
والغايات الطموحة املعقودة عليها ، ويزداد األمر سواءاً اذا علمنا أن وحدة تنمية             
الصناعات الصغرية ما تزال تعتمد على الدعم املقدم من اجلهات املاحنة ، االمـر              

ويل ، يف نفس الوقت الذي ال جتد        الذي ال ميكن ضمان استمراريته يف االجل الط       
ومن هنا ولكل تلك االسباب وغريهـا فقـد         ...فيه املؤازرة الكافية لنشاطها ،      

ترسخ االعتقاد الداعي اىل استقاللية وحدة تنمية الصناعات الصغرية ، وحتويلـها    
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اىل جهاز مؤهل يكون املغذي والراعي للمنشأت الصغرية وليكن ـ مـثالً ـ يف    
نمية املنشأت الصغرية ، والذي لن يقتصر دورهـا علـى تقـدمي             هيئة شركة لت  

اخلدمات التمويلية للمنشأت الصغرية فحسب ، بل سيتنوع ذلك الدور ويتعدد ،            
ليشمل تقدمي املساعدة ، والتنسيق واملعاونة ، وتقدمي النصيحة ، واالستشارات ،            

شأت الصغرية ، كما    والتدريب ، إضافة اىل توفري البيانات االساسية الالزمة للمن        
ستتمكن املنشأت الصغرية من جانب أخر مـن توصـيل احتياجتـها اىل جهـة            

  .متخصصة على حنو ميكن تفهمة
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א
  
  :توصيات عامة : اوالً
حث وتشجيع عودة راس املال اليمين املهاجر لالستثمار لكي يشارك يف التنميـة         -١

يئة إستثمارية مالئمة من خالل تقدمي التسهيالت       االقتصادية واالجتماعية وخلق ب   
ختصيص االراضي الالزمة القامة مشروعاته،وتبسيط اجراءات      : الضرورية له مثل  

احلصول على تراخيص اقامة تلك املشروعات،وتفعيل اجهزة القضاء وحثها على          
  .سرعة البت يف القضايا املنظورة امامها

 من موارد صناديق التقاعـد وهيئـات        تنمية مصادر مدخرات القطاع املصريف    -٢
التأمينات االجتماعية كوهنا تشكل روافد أساسية لتغذية اجلهاز املـصريف بـصفة           

  .عامة
  :توصيات خاصة بالبنك املركزي اليمين:ثانياً
 جتنب التعديالت املفاجئة واملتكررة يف اسعار الصرف وضمان إستقرار أسـعار            -٣

  .ائدا معقوال للمدخرينالفائدة حبيث تغطي التضخم وتترك ع
 تفعيل الدور الرقايب املنوط بالبنك املركزي يف الرقابة على تنفيذ إلتزامات البنوك            -٤

األجنبية لكي تساهم يف متويل املشاريع احليوية اليت تتطلبها التنمية اإلقتـصادية            
  .واإلجتماعية

 احلقيقـي   الرصد الدقيق والشامل للمستوى العام لالسعار باعتبـار ان املعـدل          -٥
القياسي الرتفاع التضخم هو األسعار القياسية ملعظم السلع واخلدمات املتداولة          
يف السوق وحبيث يغطي عموم حمافظات اجلمهورية بدالً عن استخدام القيمـة            

  . الشرائية للعملة الوطنية قياساً بالدوالر األمريكي 
ع القوانني واالجراءات   قيام البنك املركزي،واجلهات ذات العالقة،مبناقشة مشاري     -٦

اليت يتخذها البنك املركزي مع البنوك،حتقيقاً ملبداء الشفافية وملنـع تـضارب            
  .القوانني بني اجلهات املختلفة 



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٩٥

  :توصيات خاصة بالقطاع املصريف: ثالثاً 
 إعداد البنوك والشركات املالية احمللية وصناديق املعاشات وشـركات التـأمني            -٧

م العوملة اإلقتصادية والتكيف مع املتغريات العاملية اجلديـدة         وتأهيلها ملواكبة نظا  
اليت تتميز بكرب احلجم واإلنتشار على مستوى العامل وكذا القـدرة التنافـسية             

  .العالية
حشد املوارد احمللية لتأسيس قطاع مصريف رائد يشجع البنوك الـصغرية علـى             -٨

خول اىل مرحلة العوملـة     التوحد واإلندماج ويشكل الواجهة الدولية لليمن للد      
  .اإلقتصادية من بوابة النظام املصريف الكفؤ واملقتدر 

اعادة صياغة النظم والقوانني واللوائح اخلاصة بالقطاع املصريف باجتاة تـشجيع           -٩
قطاع املصارف على االندماج وحشد موارده على أن تتضمن ميزانيتـه بنـداً             

د لتراجـع االسـتثمار لـدى       خاصاً لتنمية اجلانب اإلستثماري هبدف وضع ح      
  .القطاع املصريف

دراسة فكرة البحث عن شريك استراتيجي من البنوك العاملية ، لزيـادة رأس             -١٠
مال البنوك الوطنية واكتساب اخلربة الالزمة والكفؤة،مما يـؤدي اىل تأهيلـها            

  .للقيام بالدور املتوقع منها مستقبالً 
ـ  )) صندوق لالستثمار ((تأسيس  -١١ تثمارات املتوسـطة والطويلـة     خيصص لالس

االجل،يساهم يف راس مالـه البنـوك واملؤسـسات املاليـة كـل حبـسب               
حجمة،وتأسيس صندوق أخر خاص بتمويل إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية         
عند إقامة املشاريع االستثمارية القطاعية اليت تتطلبها التنمية وميول باملسامهة من           

  .بان طابعا جتاريا مستقالقبل القطاع املصريف وحبيث يكتس
لدى البنوك احمللية ، لزيـادة الودائـع لـديها    )ضمان الودائع(انشاء صندوق   -١٢

وادخال املزيد من النقد املتداول خارج النظام املصريف ، بغرض توجهها للمجال            
  .االستثماري

قيام البنوك التجارية بإدارة انشطتها بطرق إقتصادية وإعادة هيكلتها بالقـدر           -١٣
  .الذي يهدف اىل إجياد حلول عملية لظاهرة الديون املتعثرة 



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٩٦

حبث امكانية اعادة النظر يف منح رخص جديدة للبنوك ، واالقتصار على منح             -١٤
التراخيص للبنوك االستثمارية فقط نظراً للحاجة اىل مثل هذه البنوك ملواكبـة            

  .عملية التنمية 
بعيدة والثانوية وعدم التركيز على املدن      الزام البنوك بفتح فروع هلا يف املدن ال       -١٥

  .الرئيسية 
اعادة النظر يف قانون الصرافة وتنظيم اصدار تراخيصها من خـالل تـصنيف             -١٦

الصرافني على أساس رأس املال املدفوع ، وتشديد الرقابة ملنع اعمال الصرافة             
  .غري الرمسية 

 االسـتثمارية لتـؤدي     تعزيز دور البنوك التنموية املتخصصة وزيادة مواردها      -١٧
دورها االقتصادي يف ظل قواعـد اقتـصاد الـسوق ويف ضـوء املـتغريات               
واملستجدات اجلديدة وإتباع سياسة ختفف من التكاليف الواقعة على اجلانـب           
االستثماري التقليدي طويل االمد وزيادة رؤوس أمواهلا إستجابة للمتطلبـات          

  .م ١٩٩٨لسنة ) ٣٨( املعدل رقم القانونية اجلديدة اليت حددها قانون البنوك
ادخال آليات عمل جديدة للبنوك التنموية تضيف اىل آليات عملـها احلاليـه             -١٨

صيغ متويلية اخرى مثل التأجري للمعدات او البيع اآلجل اىل جانب االقـراض             
التقليدي، بغرض فتح آفاق جديدة للتعامل والتعاون مع مؤسـسات متويليـة            

  . وغريها من املؤسسات املالية االقليمية والدولية اخرى كالبنوك االسالمية
من فوائـد   %) ٥٠( قيام صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي بتحمل       -١٩

مـن قـانون انـشاء      ) ٦(القروض الىت مينحها البنك وفقا ملا ورد ىف املـاده           
  .الصندوق

 مـن    ختصيص جزء من املخصصات املرصوده من برنامج الغذاء العاملي املمول          -٢٠
االحتاد االوريب واملوجه لصغار املزارعني وفقراء الريف لصاحل بنك التـسليف           

  .الزراعي والتعاوين ، بغرض توفري السيولة املالية الالزمة لتسيري نشاطة 



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٩٧

 مواصلة بنك التسليف التعاوين والزراعي يف اجراءات دراسه اعاده هيكليتـه            -٢١
زراعي والسمكي والريفي اىل جانب     وتطوير انظمته ومبا يضمن تفعيل النشاط ال      

  .ممارسه النشاط التجاري
القيام بعمليات الترويج إلقامة واشهار اجلمعيات التعاونية للتخفيف من املخاطر     -٢٢

اليت يتعرض هلا بنك التسليف التعاوين والزراعي بغرض التخفيف من املخـاطر            
 مينحهـا   الكبرية اليت يتعرض هلا البنك من جراء عمليـات االقـراض الـيت            

  .للمزارعني
حث البنوك االسالمية على توسيع جماالت انشطتها والـدخول يف اجملـاالت            -٢٣

االكثر تعبرياً عن فلسفتها وسياستها التنموية واالستثمارية كاملشاركة واملضاربة         
  .اخل، وتوسيع قاعدة املشاركة يف رؤوس امواهلا ..واملصانعة 

ة لتأسيس السوق املالية ، وفق دراسة متأنية        اختاذ االجراءات واخلطوات الالزم   -٢٤
تضمن جتنب تعثرها ، وتوفري كل الوسائل واالمكانيات لنجاحها واسـهامها يف            

  .التنمية 
على سرعة البت يف القـضايا      )) املصريف والتجاري (( حث القضاء املتخصص     -٢٥

لفـض  املاثلة أمامه والتأكيد على  أن تتضمن العقود املصرفية نـصاً حتكيميـاً              
  .املنازعات اليت تنشأ بالطرق الودية وبالتراضي بني املتخاصمني 

  -:التدريب والتأهيل
االهتمام بتأسيس مراكز تدريب يف كل بنك واالهتمام بتدريب مجيع املوظفني           -٢٦

  .ويف خمتلف املواقع والفروع 
تفعيل دور معهد الدراسات املصرفية للقيـام بـدورة يف التـدريب ملواكبـة              -٢٧

اجات القطاع املصريف يف ظل املتغريات املتسارعة اقليمياُ ودوليـاً يف هـذا             احتي
  .القطاع

  
  



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٩٨

  -:الصناعات الصغرية
االهتمام بانشاء املؤسسات اليت تقدم اخلدمات غري املالية ملنظمـي االعمـال            -٢٨

  :الصغرية واالصغر مثل
  .مراكز املعلومات يف جمال الصناعات واملشروعات :١-٢٨
  .لتدريب مراكز ا:٢-٢٨
  .وحدات االستشارات الفنية واالدارية :٣-٢٨

كـالبنوك،  (تشجيع وحث مؤسسات الوساطة املالية احلكوميـة والتجاريـة          -٢٩
  .على تقدمي القروض للمنشآت الصغرية ) والشركات، والصناديق

انشاء حاضنات او جممعات االعمال للمنشآت الصغرية ، وتـشجيع انـشاء            -٣٠
ئتمان املصريف لتلك املنشآت ، مبا يؤدي اىل حتـسني          شركات ضمان خماطر اال   

شروط االقراض ، وزيادة اجلـدارة االئتمانيـة هلـا عـن طريـق اجلهـاز                
  .املصريف،باالضافة اىل جذب شرحية جديدة من اصحاب املنشآت الصغرية 

تقدمي الدعم الالزم لوحدة تنمية الصناعات الصغرية ، باعتبارهـا املؤسـسة             -٣١
  .تخصصة الوحيدة اليت تقدم اخلدمات املالية للمنشآت الصغرية التمويلية امل

  .تنويع حافظة القروض ،حسب القطاعات واحلجم ، هبدف توزيع املخاطر-٣٢
  

  
  



  

  
  

  النظام املصريف  ٢٩٩

  كشف باألوراق ومعديها
  

  أسم املعـــد  أسم الورقة م

 واإلصالحات اليت حتققت ٩٤-٩٠واقع النظام املصريف بني  ١
  .م٩٨-٩٥خالل 

  ن السماويأمحد عبدالرمح
  حمافظ البنك املركزي

  خلفية تارخيية للنظام املصريف ٢
  سعيد الشيباين.د

مستشار رئيس البنك 
  اليمين لإلنشاء والتعمري

بنك التسليف التعاوين والزراعي ـ الدور املتوقع إجتاهات ونتائج  ٣
  اإلصالح

  عبداهللا الربكاين
رئيس جملس إدارة البنك 

  لإلسكان
  علي الوايف  ية الواقع والطموحالبنوك اإلسالم ٤

  قانون املصارف اإلسالمية بني الواقع والطموح ٥
  حسن ثابت.د

أستاذ اإلقتصاد املساعد 
  جامعة صنعاء

  وحدة تنمية الصناعات الصغرية ودورها التمويلي ٦
  حممد علي مقبل كرم

 إدارة البحوث والتخطيط
  لطف السرحي  السياسات النقدية والبنوك اإلسالمية ٧
  حممد عبداجلليل الدور املتوقع للبنوك اإلسالمية يف اليمن وعالقتها بالبنك املركزي ٨

  العوملة ومستقبل النظام املصريف يف اليمن ٩
  علي عبدالرمحن البحر.د

رئيس جملس إدارة بنك 
  التسليف لإلسكان

١
٠ 

  سياسة إدارة أسعار الصرف يف اليمن
  ياسني شرف

مدير عام البنك اإلسالمي 
  ليمينا

  مجيل علي صويلح  الدور املتوقع للبنوك املتخصصة وإجتاهات إصالحها١



  

  
  

  النظام املصريف  ٣٠٠

١ 
  



  

  
  

  النظام املصريف  ٣٠١

  الفهـــــــــــــــرس
  الصفحة  الموضوع

  ٣  تصدير
  ٦  .م٩٨-٩٥ واإلصالحات اليت حتققت خالل ٩٤-٩٠واقع النظام املصريف بني 

  ٦١  .نشوء وتطور النظام املصريف 
  ١١٣  .اليمن العوملة ومستقبل النظام املصريف يف 
  ١٣٧  .الدور املستقبلي ملؤسسات التمويل 

  ١٤٨  .سياسة إدارة أسعار الصرف 
  ١٨٦  .قانون املصارف اإلسالمية دراسة نقدية 

  ٢٠٩  .الدور املتوقع للبنوك اإلسالمية يف اليمن 
  ٢١٧  .السياسات النقدية والبنوك اإلسالمية 
  ٢٤٦  . البنوك اإلسالمية الواقع والطموح

  ٢٥٩  .ك التسليف التعاوين والزراعي الدور املتوقع إجتاهات ونتائج اإلصالح بن
  ٢٨٠  .الدور املتوقع للبنوك املتخصصة وإجتاهات إصالحها 

  ٢٨٥  .وحدة تنمية الصناعات الصغرية ودورها التمويلي 
  ٢٩٤  .التوصيــات 

  ٢٩٨  .كشف باألوراق ومعديها
  

                                                           
  


