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  تقريــرتقرير

موافقتها: )1( إذا كان الســحب 

املطلوب بقيمــة إجاملية أقل من 

أمريــي  دوالر   50,000,000

)خمســن مليون دوالر(، بعد 7 

)ســبعة( أيام من استالم اململكة 

العربيــة الســعودية للطلب من 

البنك املركزي اليمني. )2( إذا كان 

الســحب املطلوب مببلغ إجاميل 

يســاوي أو يزيد عن 50000000 

دوالر(  مليون  )خمســن  دوالر 

دوالر   150.000.000 مــن  وأقل 

)مائة وخمســن مليون دوالر(، 

بعد 14 )أربعة عــر( يوًما من 

السعودية  العربية  اململكة  استالم 

اليمني.  املركزي  البنك  من  للطلب 

إذا كان السحب املطلوب  و)ثالثا( 

يزيد  أو  يســاوي  إجاميل  مببلغ 

عــن 150.000.000 دوالر )مائة 

 30 بعد  دوالر(،  مليون  وخمسن 

اململكة  )ثالثن( يوًما من استالم 

العربيــة الســعودية للطلب من 

البنك املركزي اليمني، ما مل ترفض 

اململكة العربية السعودية رصاحة 

تقديــم موافقتها خــالل الفرتة 

الزمنية ذات الصلة.

عليه،  املتفــق  املبلغ  ســداد 

يجب عىل البنــك املركزي اليمني 

عنــد اســتالم طلــب خطي من 

السعودية بعد أي  العربية  اململكة 

تقصري، أن يسدد للمملكة العربية 

الســعودية عــىل الفــور مبلًغا 

يســاوي املبلغ املتفــق عليه مع 

عدم اإلخالل بحق اململكة العربية 

بالسداد  املطالبة  الســعودية يف 

وفًقا للفقرة )أ( أعاله، وفًقا للبند 

.)8(

)إفــالس مؤسســة ماليــة 

مؤهلة(، يتعن عىل البنك املركزي 

العربية  للمملكة  يسدد  أن  اليمني 

املبلغ  يســاوي  مبلًغا  السعودية 

املتفق عليــه يف موعد ال يتجاوز 

التاريخ الذي يقع بعد ثالث سنوات 

من تاريخ إيداع املبلغ املتفق عليه 

يف الحساب املخصص وفًقا للبند 

.2

)اإليداع(، ما مل توافق اململكة 

العربية السعودية عىل متديد مدة 

)أو أي جــزء منه( لفرتة  اإليداع 

إضافية مع عــدم اإلخالل بالتزام 

مبلغ  بسداد  اليمني  املركزي  البنك 

مســاٍو للمبلغ املتفق عليه وفًقا 

للفقرتــن الفرعيتن )أ( أو )ب( 

أعاله.

العربيــة  للمملكــة  يجــوز 

السعودية )ولكن لن تكون ملزمة 

بذلك( يف أي وقت ســحب املبالغ 

الحساب  من  لالئتامن  املستحقة 

املخصــص لتطبيقه عــىل إبراء 

التي قد  املبالغ  أو كل  ذمة جــزء 

العربية  للمملكة  مستحقة  تكون 

الفقرتن  مبوجــب  الســعودية 

الفرعيتن )أ( أو )ب( أعاله.

املركزي  البنك  يقــوم  العهود، 

اليمني بإخطــار اململكة العربية 

علمه  فور  بأي تقصري  السعودية 

بذلك، ويتخذ البنك املركزي اليمني 

جميع الخطوات املعقولة والعملية 

لضامن ما ييل:

)1( تتمتع بســلطة حرصية 

فيام ييل:

)أ( إصدار الريال اليمني.

ومراقبة  وتنفيذ  تصميم  )ب( 

السياسة النقدية يف اليمن.

)2( يعالج برنامج املســاعدة 

النقد  لصنــدوق  التابع  الفنيــة 

كل  ســيتناول(  )أو  الــدويل 

النقدية  يشء جوانب السياســة 

نقدية  سياسة  وتنفيذ  الحكيمة؛ 

املســاعدة  برنامج  وفق  حكيمة 

النقد  الذي يقدمه صندوق  الفنية 

الــدويل فوًرا بعد طلــب اململكة 

العربيــة الســعودية: )1( يجب 

عىل البنــك املركزي اليمني تقديم 

أدلــة مرضية من حيث الشــكل 

العربية  للمملكــة  واملضمــون 

املركزي  البنك  أن  تؤكد  السعودية 

اليمني قد نفذ إجــراءات مراقبة 

)أو  اإليداع  ملنــع  للعملية  كافية 

أي جزء أو عائدات منه( بشــكل 

مبارش أو غــري مبارش من إتاحة 

كل أو جزء مــن املبلغ املودع إىل 

أي دولــة، أو أي شــخص مقيد. 

البنك  و)ثانيــا( يجب أن يقــدم 

املركزي اليمني إىل اململكة العربية 

تفاصيل  تحدد  بيانات  السعودية 

اســتخدام األموال املسحوبة من 

الحساب املخصص.

ويقوم البنــك املركزي اليمني 

باإلفصــاح الكامل والكايف فيام 

يتعلق  وفيام  املودع  باملبلغ  يتعلق 

به وفًقا للقانون واللوائح املعمول 

بها.

مؤهلة  مالية  مؤسسة  إفالس 

لن يطلب من البنك املركزي اليمني 

العربية  اململكــة  إىل  أن يســدد 

السعودية أي جزء من املبلغ املودع 

عىل الرغم من جهود البنك املركزي 

اســرتدادها  ميكن  ال  اليمنــي، 

مالية  مؤسســة  إفالس  نتيجة: 

مؤهلة يكــون معها املبلغ املودع 

بالكامــل أو أي جزء منه؛ أو )ب( 

إفالس نظام تســوية تستخدمه 

مؤسسة مالية مؤهلة فيام يتعلق 

بكل أو أي جــزء من املبلغ املودع 

املؤسســة  الذي تحتفظ به هذه 

األمن،  مصلحة  املؤهلــة.  املالية 

يجب إثبات إيداع املبلغ املتفق عليه 

بواحد أو أكرث من األوراق النقدية 

عند الطلب بالشــكل الذي تحدده 

ويتم  السعودية،  العربية  اململكة 

ضامنــه عن طريــق التنازل عن 

والفوائد  وامللكية  الحقوق  جميع 

والوديعة  املخصص  الحساب  يف 

الشــكل  حيث  مــن  ورهنهــا. 

واملضمون املريض للسعودية.

هذه  تحــل  كامــل،  اتفــاق 

االتفاقيات  جميع  محل  االتفاقية 

العربية  اململكــة  الســابقة بن 

اليمني  املركزي  والبنك  السعودية 

املنصوص  باملعامالت  يتعلق  فيام 

عليها يف هذه االتفاقية.

يتخىل  الســيادية،  الحصانة 

البنك املركزي اليمني بشــكل عام 

عــن جميع الحصانــات التي قد 

يتمتع بها أو أصولــه أو إيراداته 

يف أي واليــة قضائيــة، مبا يف 

بتقديم  يتعلق  فيام  الحصانة  ذلك 

أي إعفاء عــن طريق أمر قضايئ 

أو أمر ألداء محدد أو الســتعادة 

أي  ومسألة  اإليرادات،  أو  األصول 

أو عائداتها  عملية ضد أصولهــا 

من أجل تنفيذ حكم أو يف دعوى 

عينيــة، لتوقيــف أو احتجاز أو 

بيــع أي من أصولهــا وعائداتها 

القانون وتســوية  التي يحكمها 

املنازعات.

وأي  االتفاقية  هــذه  تخضع 

للقانون  هنا  إليها  يشــار  وثائق 

ينشأ  نزاع  أي  حل  يتم  السعودي. 

عن أو فيام يتعلق بهذه االتفاقية 

اململكة  محاكم  قبــل  من  نهائًيا 

العربية السعودية.

رسية، سيحتفظ البنك املركزي 

اليمني واململكة العربية السعودية 

بجميع املعلومــات املتعلقة بهذه 

االتفاقيــة واملعامــالت املتوخاة 

يجوز  وال  برسيــة،  مبوجبهــا 

اإلفصاح عنها ألي شــخص دون 

موافقة الطرف اآلخر.

هذه  تنفيــذ  بعــد  توثيــق، 

االتفاقيــة، يتعن عــىل اململكة 

اختيــار  الســعودية  العربيــة 

مؤسســة مالية مؤهلــة واحدة 

اململكة  عــىل  ويجب  أكــرث،  أو 

املركزي  والبنك  السعودية  العربية 

اليمني، بعد توقيع هذه االتفاقية 

واختيار املؤسسات املالية املؤهلة، 

اســتخدام املســاعي املعقولــة 

وتنفيذ  الوثائق،  عــىل  للموافقة 

رشوط هــذه االتفاقيــة مبا يف 

ذلك )عىل سبيل املثال ال الحرص( 

إيداع  واتفاقية  الطلــب  مذكرات 

الحساب والضامن.

»األمناء« قسم الرصد:
 

تنرش »األمناء« نســخة رسية ملحرض 

توقيــع الوديعــة الســعودية الســابقة 

لليمن، والذي يكشف عن تفاصيل رشوط 

واشرتاطات بني الطرفني.

وكشــف املحرض، الــذي حصل عليه 

موقــع »مراقبــون برس”، والــذي صنف 

كوثيقــة رسية، عــن رشوط وزارة املالية 

الســعودية ملنح اليمــن وديعة امللياري 

دوالر الســعودية املقدمة إلنقاذ العملة 

ودعــم واردات غذاء الشــعب املنكوب 

بأكرب مجاعة متوحشــة عرفتها اإلنســانية 

نتيجة اســتمرار الحرب وآثارهــا الكارثية 

للعام السابع عىل التوايل.

وأوضحــت وثيقة املحــر، جملة من 

الروط تتمثل أهمها: توقيع محمد زمام، 

عن الجانب اليمني بصفته مدير فرع للبنك 

بالعاصمة عــدن، ومنع  اليمنــي  املركزي 

اســتخدام الوديعة مبا يهدد السالم واألمن 

واالســتقرار باليمن، وعدم سحب عائدات 

الوديعة لغرض متويــل أي تجارة أو أعامل 

أخرى مع أي طرف محظور.

كام أكــدت أنه ال يجــوز للبنك املركزي 

سحب مبالغ إذا مل يحدث تقصري.

نص محرض االتفاق
مؤرخة  تنفيذيــة  اتفاقيــة 

اململكة  بــن  2018م  مبــارس 

خالل  من  الســعودية  العربيــة 

وزارة املاليــة للمملكــة العربية 

السعودية؛ والبنك املركزي اليمني، 

فرع العاصمة عدن، وتعريف هذه 

االتفاقيــة )RU(. يجب أن يكون 

املعاين  التاليــة  للمصطلحــات 

التالية ما مل ينص عىل خالف ذلك 

يف هذه االتفاقية.

والحساب«،  اإليداع  »اتفاقية 

واإلحالة  اإليــداع  اتفاقية  تعني 

والتعهد عىل حســاب مخصص 

العربية  اململكــة  دخلــت فيــه 

السعودية والبنك املركزي اليمني واملؤسسة 

)املؤسسات( املالية املؤهلة ذات الصلة.

يعنــي  عليــه«،  املتفــق  »املبلــغ 

2.000.000.000 دوالر )مليــاري دوالر(، 

املعنى »االفــرتايض« أي واحد أو أكرث مام 

ييل:

فشــل البنك املركزي اليمني يف االمتثال 

ألي التزام مبوجب هذه االتفاقية أو اتفاقية 

إيــداع الحســاب والضامن، مبــا يف ذلك 

عىل ســبيل املثال ال الحرص أي إخفاق من 

جانب البنك املركــزي اليمني يف الدفع عند 

اســتحقاقه ألي مبلغ مستحق الدفع وفًقا 

الحســاب  إيداع  اتفاقية  أو  االتفاقية  لهذه 

التزام  أي  باســتثناء  ولكــن  والضــامن، 

منصوص عليه يف الفقرة )ب( من البند 7 

)االتفاقية(.

 يجب أن يكون اليمــن أو البنك املركزي 

اليمني قــد رصح تعليقا عاًما عىل دفع كل 

أو أي جزء من ديونه الخارجية العامة.

 مل يعد اليمــن عضًوا يف وضع جيد، أو 

يصبح غري مؤهل الستخدام موارد صندوق 

النقد الــدويل أو أي مــن يخلفه، ويصبح 

أو وظائف  يؤدي وظيفــة  اليمن عضــًوا 

مامثلة لصندوق النقد الدويل.

أي مبلــغ يتم ســحبه من الحســاب 

املخصص من قبــل البنك املركزي اليمني أو 

بناًء عىل تعليامته يتم استخدامه أو إقراضه 

أو املســاهمة به أو إتاحته بخالف الغرض 

املحدد يف تعريف »الســحب املسموح به« 

)مبا يف ذلك، عىل ســبيل املثال ال الحرص، 

متويل نشاط مؤسســة شخصية مسجلة 

املبلــغ املــودع »يعني يف أي وقــت املبلغ 

اإلجاميل املودع يف الحساب املخصص من 

وقت آلخر، ناقًصا أي مبلغ يتم سحبه وفًقا 

للفقرة )ب( من البند )5(.

االتفاقية  الســحب( من هذه  )عمليات 

»الحساب املخصص« يعني حسابًا مرصفًيا 

مقوًما بالدوالر وتحتفظ به مؤسسة مالية 

مؤهلة يف اململكة العربية السعودية باسم 

البنك املركزي اليمني.

»Dollars« أو »S« تعني دوالرات الواليات 

املتحدة.

»صندوق النقد الــدويل: صندوق النقد 

الدويل.

»الســحب املســموح به« يعني سحب 

الوديعة إىل:

 رشاء الغــذاء أو األدويــة أو اإلمدادات 

واملرافق اإلنسانية األخرى للشعب اليمني أو 

لتأمن خطابات اعتامد أو ضامنات لرائها 

من قبل مشرتين معينن.

تلبية احتياجات متويل ميزان املدفوعات 

للتدخل يف أسواق الرصف للتأثري عىل سعر 

رصف الريال اليمني. 

أي أغراض أخرى قــد يتم االتفاق عليها 

كتابًيــا بن اململكــة العربية الســعودية 

إجراء  عدم  رشيطة  اليمني،  املركزي  والبنك 

أي ســحب الســتخدام عائدات الوديعة أو 

إقراضها أو املســاهمة بها أو إتاحتها بأي 

طريقة أخرى بشكل مبارش أو غري مبارش 

لغرض متويل أي تجارة أو أعامل ألنشــطة 

أخرى مع أي طرف محظور أو من شــأنها 

انتهاك أي عقوبات؛ أو ألي غرض )مبا يف 

ذلك عن طريق أي مدفوعات ألي شخص أو 

أي شــخص ميتلكه أو يتحكم فيه شخص 

ما( التي تهدد بشكل مبارش أو غري مبارش 

الســالم واألمــن واالســتقرار يف اليمن، 

مثل األعــامل التي تعرقل تنفيــذ اتفاقية 

دول مجلس التعــاون الخليجي بتاريخ 23 

نوفمرب 2011، بن الحكومة اليمنية وأولئك 

املعارضن لها )مبا يف ذلك أي قائد سيايس 

أو عســكري ألي كيان )أو أي كيان يسيطر 

أو شارك يف  عليه هذا الشخص( يشــارك 

األعامل السابقة أو أي شخص )أو أي كيان 

أو  الذي ساعد  الشخص(  يسيطر عليه هذا 

رعــى أو قدم املواد أو الدعــم التكنولوجي 

أو الســلع أو الخدمات فيام يتعلق باألفعال 

السابقة(.

مؤسســة مالية مؤهلة »تعني أي بنك 

بتصنيف  السعودية  العربية  اململكة  تختاره 

 Fitch من رشكة + BBB ائتامين ال يقل عن

 Standard Ratings Inc. )أو ما يعادله من 

أو   and Poor’s Ratings Services LLC

.).Moody’s Investors Service، Inc

يُقصــد مبصطلح »الطــرف املقيد« أي 

أو  العقوبات  قامئــة  يف  ُمدرج  شــخص 

أو مســيطر عليه من قبل شخص  مملوك 

ُمدرج يف قامئة العقوبات، أو أي شــخص 

يترصف نيابة عن هذا الشخص؛ أو موضوع 

العقوبات.

تعني »العقوبات« أي قوانن أو لوائح أو 

حظر أو تدابري تقييدية تجارية أو اقتصادية 

)يف كل حالــة لها قوة القانــون( يديرها 

التابع  أو ينفذها مجلس األمن  أو يســنها 

السعودية  العربية  اململكة  أو  املتحدة  لألمم 

أو أي ســلطة أخرى يتــم إخطارها للبنك 

الســعودية خطًيا  اليمني من قبل  املركزي 

أو املؤسســات والــوكاالت املعنية يف أي 

إليها مًعا باسم »سلطات  مام سبق )يشار 

العقوبات« قامئــة العقوبات »تعني قامئة 

األشــخاص الخاضعن للعقوبات أو قامئة 

مامثلة تحتفظ بها، أو إعالن عام عن تعين 

عقوبات صادرة عن ســلطة العقوبات، كل 

منها معدلة أو مكملة أو مستبدلة من وقت 

آلخر.

»الفائدة األمنية«، تعني أي رهن عقاري 

أو رهن أو رسوم أو تنازل أو مصلحة ضامن 

أو أي اتفاقية أو ترتيب آخر له تأثري مامثل.

»الوديعــة«، يتــم إيداع املبلــغ املتفق 

عليه من قبل اململكة العربية الســعودية أو 

بالنيابة عنها يف الحساب املخصص، وفًقا 

لبنود ورشوط هذه االتفاقية.

توقيت اإليداع يجب أن يودع املبلغ املتفق 

عليــه، مع مراعاة التنفيذ املســبق لجميع 

الوثائــق عىل النحو املشــار إليه، وبرط 

عدم حدوث تقصري، يف الحساب املخصص 

يف موعد ال يتجاوز 14 )أربعة عر( يوما 

عمل بعد تنفيذ الوثائق املشار إليها يف بنود 

الوثائق.

ربح، أي يتم تقديم املبلــغ املتفق عليه 

من قبل اململكة العربية السعودية إىل البنك 

املركــزي اليمني مبعدل فائــدة ٪0 )صفر 

باملائة(. عىل الرغم مام ورد أعاله، يجب أن 

توافق اململكة مع كل مؤسسة مالية مؤهلة 

عىل معدل الربح الذي يجب أن تدفعه هذه 

املؤسســة املالية املؤهلة فيام يتعلق باملبلغ 

املودع الذي تحتفظ به هذه املؤسسة املؤهلة 

وتواريخ الدفع لهذا الربح.

ال يجوز للبنك املركــزي اليمني، يف أي 

املخصص  الحساب  مبالغ من  وقت، سحب 

إال وفًقا للبند )5( )عمليات الســحب( مع 

مراعاة الفقرة )ج( أدناه.

يجوز للبنك املركزي اليمني سحب مبالغ 

من الحساب املخصص إذا مل يحدث تقصري؛ 

مسموًحا  انســحابًا  االنســحاب  ويشكل 

به؛ واململكة العربية الســعودية قد أعطت 

موافقتها الخطية املسبقة عىل السحب.

موافقة اململكة العربية السعودية املشار 

إليها يف الفقــرة )ب( أعاله قد يتم منحها 

أو حجبها من قبــل اململكة وفًقا لتقديرها 

املطلق واملطلق مع عدم اإلخالل مبا سبق.

تعترب اململكة العربية السعودية قد أعطت 

عدم �سحب عائد�ت �لوديعة لغر�ض متويل �أي جتارة �أو �أعمال �أخرى مع �أي طرف حمظور
يجوز للبنك �سحب مبالغ �إذ� مل يحدث تق�سري »الأمناء« تن�سر تفا�سيل ن�ص حم�سر اتفاق �سري للوديعة ال�سعودية لليمن:

منع ��ستخد�م �لوديعة مبا يهدد �ل�سالم و�الأمن و�ال�ستقر�ر باليمن


