تحديات وآفاق النقود
اإللكترونية وأنظمة الدفع
في اليمن

الوحدة االقتصادية
بمركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية

مارس /آذار 2022

تحديات وآفاق النقود
اإللكترونية وأنظمة الدفع
في اليمن
الوحدة االقتصادية بمركز
صنعاء للدراسات االستراتيجية

مارس /آذار 2022

تــم إعــداد هــذه الورقــة مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية،
بالتنســيق مــع شــركاء املشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث
التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق (.)CARPO

مالحظــة :تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد
األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن .التوصيــات الــواردة يف
هــذه الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية للمؤلف/املؤلفــون ،وهــي
ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية أو شــركة
ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع
الشــرق ( )CARPOأو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا أي مــن
املشــاركين يف منتــدى رواد التنميــة .كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه
الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف االتحــاد األوروبــي أو
ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.
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ملخص تنفيذي
ـادا يعتمــد بشــكل كبيــر علــى النقــد ويعانــي مــن مســتويات
يمتلــك اليمــن اقتصـ ً
منخفضــة مــن الشــمول المالــيُ .يعــد القطــاع المصرفــي الرســمي فــي البــاد غيــر
متطــور ،ويتســم بضعــف قاعــدة رأس المــال والتركــز فــي المناطــق الحضريــة ،ممــا
تعــذر علــى الغالبيــة العظمــى مــن اليمنييــن الوصــول إلــى خدماتــه .شــرع البنــك
المركــزي اليمنــي ُقبيــل النــزاع الحالــي فــي حزمــة إصالحــات تهــدف إلــى تطويــر
البنيــة التحتيــة للقطــاع المالــي اليمنــي ،والحــد مــن هيمنــة النقــد مــن خــال
تحســين المعامــات اإللكترونيــة بيــن البنــوك وأنظمــة الدفــع اإللكترونــي المحليــة،
ومــن بينهــا خدمــات النقــود اإللكترونيــة وخدمــات األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول.
ونظــ ًرا لالنتشــار الواســع للهواتــف المحمولــة بيــن الســكان ،فــإن نجــاح تلــك
اإلصالحــات قــد يزيــد نســبة الشــمول المالــي بشــكل كبيــر ،إال أن انــدالع الصــراع
المستمر حتى يومنا هذا أعاق التقدم المحرز في هذا الصدد.
تبحــث هــذه الورقــة فــي القوانيــن الحالية المتعلقــة باســتخدام النقــود اإللكترونية
فــي اليمــن ،والمســاعي الراميــة الــى تبنــي خدمــات النقــود اإللكترونيــة قبــل
وأثنــاء النــزاع ،والالعبيــن الرئيســيين ،وحالــة البنيــة التحتيــة فــي هــذا القطــاع،
والتحديــات واآلفــاق المرتبطــة باعتمــاد العملــة اإللكترونيــة علــى نطــاق أوســع
في البالد.
بشــكل عــام ،ارتبــط اعتمــاد النقــود اإللكترونيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم بثالثــة
أنــواع مــن البيئــات التنظيميــة :أســواق عاليــة التنظيــم ومتوســطة ومحــدودة
التنظيــم .فــي اليمــن ،اتســم اإلطــار القانونــي الســائد قبــل عــام  2014بســوق
شــديدة التنظيــم -والتــي تمنــح الحــق فــي تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة للبنــوك
محــدودا مــن الناحيــة العمليــة .تصاعــدت حــدة
فقــط -رغــم أن التطبيــق ظــل
ً
ـما عبر
الصــراع اليمنــي عــام  ،2015وبحلــول  2016كان البنــك المركــزي اليمنــي منقسـ ً
خطــوط المواجهــة ،مــع تنافــس فرعــي عــدن وصنعــاء علــى الهيمنــة ،الفــرع
التابــع للحكومــة المعتــرف بهــا دول ًيــا واآلخــر التابــع لســلطات الحوثييــن ،علــى
التوالــي .فــي الســنوات التاليــة ،اتخــذ البنــك المركــزي فــي صنعــاء خطــوات
تصعيديــة لتأســيس نمــوذج غيــر مصرفــي محــدود التنظيــم لتقديــم الخدمــات
الماليــة اإللكترونيــة ،وهــو مــا عارضــه البنــك المركــزي فــي عــدن ،متمسـ ً
ـكا باإلطــار
القانوني لما قبل الحرب.
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار النــزاع المســلح فــي اليمــن ،واألزمة السياســية ،واالنقســام
المؤسســي العميــق داخــل مؤسســات الدولــة الرئيســية ،بمــا فــي ذلــك البرلمــان
والبنــك المركــزي اليمنــي ،والبنيــة التحتيــة غيــر المتطــورة للدفــع اإللكترونــي
بشــكل عــام ،مــن غيــر المرجــح تحقيــق اســتخدام واســع النطــاق للنقــود
اإللكترونيــة .فــي ظــل النــزاع الدائــر ،مــن شــأن اتخــاذ أي خطــوات أحاديــة جريئــة
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مــن جانــب أي مــن أطــراف الصــراع المتناحــرة أن يعمــق االنقســامات داخــل
المؤسســات المعنيــة بتفعيــل خدمــات الدفــع اإللكترونــي .يرتبــط تحقيــق
المبــادرات الشــاملة لتعزيــز النظــام البيئــي لتقديــم خدمــات النقــود اإللكترونيــة
والدفــع اإللكترونــي علــى الــدوام بإنهــاء االنقســام السياســي وتحقيــق االســتقرار
فــي النظــام النقــدي ،وهــو مــا يجــب أن يبــدأ بتوحيــد فرعــي البنــك المركــزي
اليمني وسعر الصرف الرسمي.
وحتــى يتــم التوصــل إلــى تســوية ،توصــي هــذه الورقــة أصحــاب المصلحــة
المهتميــن بتطبيــق الخدمــات الماليــة اإللكترونيــة فــي اليمــن بتبنــي نهــج “عــدم
اإلضــرار” .ينبغــي أن يركــز ذلــك بوجــه عــام علــى دعــم إعــادة توحيــد البيئــة
التنظيميــة للبلــد ،ومراعــاة دعــم المؤسســات العامــة والخاصــة فــي تطويــر القدرات
والبنيــة التحتيــة الالزمــة لتقديــم خدمــات النقــود اإللكترونيــة والدفــع اإللكترونــي،
بطريقــة ال تتســبب فــي تفاقــم الفوضــى الراهنــة فــي البيئــة التنظيميــة والنظــام
النقدي.
علــى المــدى الطويــل ،ينبغــي ألصحــاب المصلحــة الدولييــن دعــم البنــك المركــزي
اليمنــي فــي وضــع خطــط اســتراتيجية لتحقيــق االســتقرار فــي النظــام النقــدي
وتعزيــز اســتقرار النظــام المالــي ،بمــا ذلــك وضــع اســتراتيجية لنظــام المدفوعــات
تحــول
الوطنــي تنطــوي علــى تعزيــز البنيــة التحتيــة للمدفوعــات وتســهيل
ّ
مدروس نحو المدفوعات اإللكترونية.
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 | 1مقدمة
يعتمــد االقتصــاد اليمنــي علــى النقــد بشــكل كبيــر ،ويعانــي مــن تدنــي مســتوى
الشــمول المالــي داخــل القطــاع المصرفــي الرســمي .فــي عــام  ،2014بلغــت نســبة
البالغيــن اليمنييــن فــوق ســن الخامســة عشــر ممــن ال يمتلكــون حســابات ماليــة
 ،%94بمــا فــي ذلــك حســابات إلكترونيــة ،فــي حيــن بلغــت نســبة اليمنييــن الذيــن
يســتطيعون اســتالم النقــود عبــر وســائل الدفــع االلكترونيــة  %3فقط من الســكان.
ـدا
وبحلــول عــام  ،2019بلغــت نســبة اليمنييــن الذيــن يمتلكــون حســا ًبا بنك ًيــا واحـ ً
علــى األقــل  3مالييــن يمنــي (أي  %10مــن الســكان) %27 ،منهــا عبــارة عن حســابات
نقــود إلكترونيــة [[[.األهــم مــن ذلــك ،أن جــز ًءا كبي ـ ًرا مــن هــذه الزيــادة فــي عــدد
ـودا جديــدة علــى تــداول
الحســابات جــاءت بعــد أن فرضــت ســلطات الحوثييــن قيـ ً
فئــات الريــال اليمنــي الجديــدة -المطبوعــة مــن ِقبــل البنــك المركــزي اليمنــي الــذي
تديــره الحكومــة اليمنيــة فــي عــدن -فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها ،مــا أجبــر
الســكان علــى اســتبدال األوراق النقديــة الجديــدة بالقديمــة أو الحصــول علــى
أرصــدة بالريــال اإللكترونــي (حســبما ســيتم مناقشــته بالتفصيــل أدنــاه) [[[.تأثــرت
النســاء علــى نحــو غيــر متكافــئ نتيجــة تعــذر الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة
[[[
حيث ال يملك سوى  %2منهن حسا ًبا مال ًيا.
حتــى عــام  ،2015كان هنــاك فقــط  1.6فــرع مصرفــي و 6.4صــراف آلــي لــكل  100ألــف
شــخص يمنــي بالــغ [[[.خــال الفتــرة بيــن عامــي  2015و ،2016انخفــض عــدد
الحســابات المصرفيــة المفتوحــة (بمــا فــي ذلــك الحســابات المفتوحــة لــدى بنــوك
التمويــل األصغــر وخدمــات األمــوال اإللكترونيــة) بنســبة  ،%40بالتالــي تبقــى
حوالــي  2.4مليــون حســاب يمتلكــه  1.5مليــون يمنــي ،فــي حيــن انخفــض عــدد
بطاقــات الســحب المباشــر مــن الرصيــد (البطاقــات المدينة) النشــطة -المســتخدمة
فــي الغالــب لعمليــات الســحب النقــدي مــن أجهــزة الصــراف اآللــي -مــن أكثــر مــن
مليــون بطاقــة خــال الفتــرة  2015-2014إلــى  200ألــف بحلــول نهايــة عــام .2016
ُيعــزى جــزء كبيــر مــن االنخفــاض إلــى أزمــة الســيولة الحــادة التــي ظهــرت منتصــف
عــام - 2016أي قبــل فتــرة وجيــزة مــن انقســام البنــك المركــزي اليمنــي بيــن صنعــاء
وعدن-حيــث اســتنفدت الحكومــة اليمنيــة تقري ًبــا مخــزون احتياطاتهــا مــن األوراق
[[[ النقــود اإللكرتونيــة هــي بديــل لــأوراق النقديــة املاديــة حيــث ُتخـ ّزن القيمــة النقديــة لألمــوال إلكرتون ًيــا بــدلً لــأوراق النقديــة أو العمــات املعدنيــة،
كمــا يمكــن االحتفــاظ بهــا والوصــول إليهــا عــى منصــات مختلفــة ،مثــل بطاقــات الدفــع واألجهــزة اإللكرتونيــة والخــوادم اإللكرتونيــة .النقــود
اإللكرتونيــة هــي عبــارة عــن نقــود مدفوعــة مسـ ً
ـبقا مــا يجعلهــا مختلفــة عــن االئتمــان املتــاح مــن خــال بطاقــات االئتمــان .عــادة مــا تصـ ّرح املؤسســات
املاليــة املحليــة ،مثــل البنــوك املركزيــة ،وتنظــم ملقدمــي الخدمــات املاليــة املخولــن بتقديــم خدمــات النقــود اإللكرتونيــة يف أي بلــد معــن .أمــا املحفظــة
اإللكرتونيــة فهــي القيمــة النقديــة اإللكرتونيــة التــي تمتلكهــا الكيانــات الفرديــة وتحتــاج إىل ربطهــا بحســاب لبــدء املدفوعــات الرقميــة .تحويــل
األمــوال املحمولــة (عــر الهواتــف املحمولــة) هــو التحويــل اإللكــروين بــن املرســل واملســتقبل باســتخدام الهاتــف املحمــول.
[[[ عبــد الغنــي محمــد الســماوي وآخــرون“ ،خدمــات الدفــع اإللكــروين يف اليمــن :التحديــات وفــرص النجــاح ”،معهــد الدراســات املصرفيــة ،مايــو/
أيــار http://www.ibs.edu.ye/sites/default/files/Electronic%20Money%20Service%20in%20Yemen%20-%20 2020
( Challenges%20and%20Opportunities%20for%20Success.pdfتــم ّ
االطــاع يف  2ينايــر /كانــون الثــاين)2021،

[[[ “الخدمات املالية الرقمية يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا” ،مشروع  ،SHOPS PLUSالوكالة األمريكية للتنمية الدوليةhttps:// ،
www.shopsplusproject.org/sites/default/files/resources/Digital%20Financial%20Services%20in%20the%20
( .MENA%20Region.pdfتــم ّ
االطــاع يف  3ينايــر /كانــون الثــاين .)2021

[[[ “فــروع البنــوك التجاريــة (لــكل  100ألــف شــخص بالــغ) ”،بيانــات البنــك الــدويلhttps://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK. ،
( BRCH.P5?most_recent_year_desc=trueتــم ّ
االطــاع يف  23مــارس/آذار.)2021 ،
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النقديــة بالعملــة المحليــة واحتياطاتهــا المتاحــة بالعملــة األجنبيــة .ونتيجــة
لذلــك ،ع ّلقــت الحكومــة دفــع الرواتــب لمــا يقــرب مــن  1.25مليــون موظــف حكومي،
وتوقفــت كذلــك عــن ســداد صكــوك الديــن العــام للبنــوك التجاريــة .فيمــا مضــى،
كانــت البنــوك اليمنيــة تعــد أحــد كبــار المســتثمرين فــي أدوات الديــن الحكوميــة،
وبالتالــي عرضتهــا أزمــة العملــة للشــلل المالــي وجعلتهــا غيــر قــادرة علــى تلبيــة
طلبــات الســحوبات النقديــة مــن العمــاء أو علــى جــذب اســتثمارات جديــدة.
وبالتالــي ســعى العديــد مــن عمــاء البنــوك ومعظمهم مــن الموظفيــن الحكوميين
تمامــا .كانــت هنــاك زيــادة
إلــى وقــف التعامــل مــع النظــام المصرفــي الرســمي
ً
تدريجيــة فــي االســتخدام المحــدود للبطاقــات المدينــة فــي الســنوات الالحقــة
حيــث وصــل عــدد البطاقــات النشــطة منهــا فــي نهايــة  2019الــى حوالــي 400
ألــف بطاقــة ،فــي حيــن ظــل اســتخدام بطاقــات االئتمــان فــي حــده األدنــى حيــث
انخفــض عــدد النشــطة منهــا إلــى  1,206بطاقــة فــي عــام  2019مقارنــة بمــا يزيــد
[[[
ً
قليل عن  6,600بطاقة عام .2014
فــي الوقــت نفســه ،بيــن عامــي  2015و ،2019منــح البنــك المركــزي اليمنــي أربعــة
بنــوك يمنيــة -بنــك الكريمــي اإلســامي للتمويــل األصغــر وبنــك التضامن اإلســامي
الدولــي وبنــك األمــل للتمويــل األصغــر وبنــك اليمــن والكويــت -تراخيــص لتقديــم
خدمــات النقــود اإللكترونيــة عبــر الهاتــف المحمــول ،فــي حين منــح البنــك المركزي
ترخيصــا لبنــك التســليف التعاونــي الزراعــي (كاك بنــك) خــال
اليمنــي فــي صنعــاء
ً
نفــس الفتــرة الزمنيــة .فــي يناير/كانــون الثانــي  ،2021منــح البنــك المركــزي اليمني
فــي صنعــاء تراخيــص تقديــم خدمــات النقــود اإللكترونيــة إلــى بنكيــن إضافييــن
همــا :مصــرف اليمــن والبحريــن الشــامل وبنــك اليمــن الدولــي .وقــد ســاعدت هــذه
الخطــوة ،التــي اعتمدتهــا ســلطات الحوثييــن كجــزء مــن حملــة واســعة النطــاق
لتقييــد تــداول طبعــة الريــال اليمنــي الجديــدة فــي المناطــق الخاضعة لســيطرتها،
فــي تحفيــز زيــادة اســتخدام النقــود اإللكترونيــة (حســبما ســ ُيناقش بالتفصيــل
أدناه).
مــا هــو جديــر بالذكــر أن اليمنييــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة
عبــر نظــام “الحوالــة” التقليــدي غيــر الرســمي ،الــذي بموجبــه ُتدفــع األمــوال إلــى
وكيــل يوجــه شـ ً
ـريكا لــه عــن ُبعــد بدفــع قيمــة الحوالــة للمســتلم النهائــي ،وهــو
أمــر يحظــى بقــدر كبيــر مــن األهميــة فــي األنشــطة اليوميــة .يســتطيع األفــراد
ً
فضــا عــن إمكانيــة
إرســال واســتالم الحــواالت الماليــة عبــر نظــام “الحوالــة”
الحصــول علــى القــروض واالئتمــان ،إال أن قــدرة شــبكات الحوالــة علــى تقديــم
الخدمات االئتمانية تراجعت خالل النزاع.

[[[ عبــد الغنــي محمــد الســماوي وآخــرون“ ،خدمــات الدفــع اإللكــروين يف اليمــن :التحديــات وفــرص النجــاح ”،معهــد الدراســات املصرفيــة ،مايــو/
أيــار http://www.ibs.edu.ye/sites/default/files/Electronic%20Money%20Service%20in%20Yemen%20-%20 2020
( Challenges%20and%20Opportunities%20for%20Success.pdfتــم ّ
االطــاع يف  2ينايــر /كانــون الثــاين.)2021 ،
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فــي الوقــت الراهــنُ ،يعــد اســتخدام النقــود اإللكترونيــة فــي اليمــن عنــد أدنــى
مســتوياته ،ومــن المؤكــد أن القصــور فــي اإلطــار التنظيمــي وضعــف البنيــة التحتية
التقنيــة والتكنولوجيــة فــي البلــد ،إضافــة إلــى الوضــع النقــدي المشــرذم مؤسسـ ًيا
لــن يســاعد علــى تحســين ذلــك .ومــع ذلــك ،هنــاك فــرص واعــدة اســتخدام النقــود
اإللكترونيــة فــي اليمــن لتعزيــز مســتوى الشــمول المالــي داخــل النظــام المصرفــي
الرســمي فــي البــاد ومــن خــال مقدمــي الخدمــات الماليــة العامليــن خــارج النظام
المصرفــي الرســمي ،وال ســيما شــبكات الصرافــة والحــواالت الماليــة التــي تنتشــر
فــي نطــاق واســع جغراف ًيــا ولديهــا إمكانيــة الوصــول إلــى غالبيــة األفــراد
المحرومين من الخدمات المالية في المناطق الريفية.

8

إعادة تصور االقتصاد اليمني | مارس /آذار 2022

تحديات وآفاق النقود اإللكترونية وأنظمة الدفع في اليمن

 | 2النظام المالي في اليمن
يوجــد فــي ســوق المدفوعــات المحلــي الرســمي اليمنــي ثالثــة أنــواع مــن مــزودي
الخدمــات الماليــة :البنــوك التجاريــة واإلســامية ،وبنــوك التمويــل األصغــر
ومؤسســات االئتمــان األصغــر [[[،وشــركات الصرافــة .وكمــا لمقدمــي خدمــات الدفــع
دور متنامــي فــي ســوق المدفوعــات ،إال أنــه ال يوجــد حتــى اآلن إطــار قانونــي
ُمصــادق عليــه يضفــي الطابــع الرســمي علــى العمليــات الماليــة التــي يقــوم بهــا
مقدمــو خدمــات الدفــع اإللكترونــي ،بخــاف التعميــم الصــادر عــن البنــك المركــزي
بصنعــاء فــي مــارس /آذار  2020والــذي يهــدف إلــى تنظيــم هــذه الخدمــات [[[.هناك
ً
أيضــا الهيئــة العامــة للبريــد والتوفيــر البريــدي التــي تديرهــا الدولــة ،والتــي تقــدم
مجموعــة مــن الخدمــات المالية وتشــرف عليهــا وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومات.
توفــر الهيئــة العامــة للبريــد والتوفيــر البريــدي لألفــراد القــدرة علــى دفــع فواتيــر
الخدمــات العامــة -للشــركات التــي تديرهــا الدولــة والتــي توفــر خدمــات اإلنترنــت
والكهربــاء والهاتــف والميــاه -ولكــن ليــس إلكترون ًيــا .كمــا تقــدم الهيئــة العامــة
للبريــد والتوفيــر البريــدي ً
أيضــا خدمــات دفــع المعاشــات التقاعديــة وخدمــات
الحــواالت المحليــة واإليــداع ،بينمــا تعمــل فــي الوقــت نفســه خــارج القطــاع المالــي
التجاري واإلطار القانوني للبنك المركزي اليمني.

ُيعــد القطــاع المصرفــي الرســمي فــي البــاد غيــر متطــور بشــكل كبيــر ويتســم
بضعــف قاعــدة رأس المــال والتركــز فــي المناطــق الحضريــة ،ممــا يتعــذر علــى
الغالبيــة العظمــى مــن اليمنييــن الوصــول إلــى النظــام المصرفــي الرســمي .قبــل
الصــراع ،كانــت البنــوك اليمنيــة مركــزة إلــى حــد كبيــر علــى االئتمــان ،حيــث بلغــت
نســبة اســتثمارات البنــوك التجاريــة فــي أدوات الديــن العــام ،خاصــة أذونــات
الخزانــة العامــة [[[،أكثــر مــن %72؛ ســبب ذلــك أزمــة ســيولة غيــر مســبوقة بعــد أن
عجــزت الحكومــة اليمنيــة ،ممثلــة بــوزارة الماليــة ،منتصــف  2016عــن ســداد الفوائد
أو ســداد أصــل أقســاط الديــون المســتحقة عــن اســتثمارات البنــوك [[[.حتــى فبراير/
شــباط  ،2021بلــغ عــدد البنــوك العاملــة فــي اليمــن  18بنـ ً
ـكا ،منهــا أربعــة بنــوك

[[[ يوجــد حال ًيــا ســبع مؤسســات وبرامــج تمويــل أصغــر تنشــط يف قطــاع التمويــل األصغــر اليمنــي .الفــرق الرئيــي بــن بنــوك التمويــل األصغــر
ومؤسســات االئتمــان الصغــرة هــو أن مصــارف التمويــل األصغــر ينظمهــا قانــون بنــوك التمويــل األصغــر رقــم  15لعــام  ،2009وبالتــايل تخضــع
إلشــراف البنــك املركــزي اليمنــي ،يف حــن ينظــم مؤسســات االئتمــان الصغــرة القانــون رقــم ( )1لعــام  2000بشــأن الجمعيــات واملؤسســات األهليــة
ً
قانونا للبنوك .ملزيد من املعلومات :انظر منيف الشــيباين“ ،التمويل األصغر يف اليمن:
وال يســمح لها بممارســة العديد من األنشــطة املحفوظة
نظــرة عامــة عــى التحديــات والفــرص” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية /ديــب روت لالستشــارات /مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة
مــع الشــرق  ،CARPOورقــة بيضــاء رقــم  ،6إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن ،أبريــل /نيســان https://devchampions.org/uploads/ ،2020
( publications/files/Microfinance%20in%20Yemenتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[[[ البنــك املركــزي اليمنــي (صنعــاء) 11 ،مــارس/آذار /https://yemen-yba.com/wp-content/uploads/2020/03 ،2020قرار-محافــظ-
البنك-املركزي-لقواعد-التنظيمية-لتقديم-املؤسســات-املالية-خدمات-الدفع-االلكرتوين-عرب-الهاتف-املحمول( pdf.-1تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر/
شــباط .)2022

[[[ “إعادة تفعيل القطاع املصريف يف اليمن :خطوة ضرورية الستئناف الدورة املالية الرسمية وتحقيق أسس االستقرار االقتصادي ”،مركز صنعاء
للدراســات االســراتيجية 21 ،فرباير/شــباط ( https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7086 ،2019تــم ّ
االطــاع
يف  21فربايــر /شــباط .)2022
[[[ “التصــدي ألهــم التحديــات التــي تواجههــا اليمــن” مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية /ديــب روت لالستشــارات /مركــز البحــوث التطبيقيــة
بالشــراكة مــع الشــرق  ،CARPOموجــز سياســات رقــم  ،1إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن 5 ،يونيو/حزيــران https://devchampions. ،2017
( /org/publications/policy-brief/Practical_Short-Term_Recommendationsتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022
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تديرهــا الدولــة ،وأربعــة بنــوك إســامية ،وثمانيــة بنــوك تجاريــة (منهــا أربعــة
بنــوك أجنبيــة لهــا فــروع فــي اليمــن) ،واثنــان مــن بنــوك التمويــل األصغــر.
[[[1
الصغر.
وهناك سبع مؤسسات وبرامج للتمويل البالغ ِ

[[[1

مخولــة رســم ًيا بموجــب القانــون
فــي الوقــت ذاتــه ،شــركات صرافــة األمــوال ليســت ّ
تنظيمــا،
لقبــول الودائــع مــن العمــاء .إال أن هــذه الشــركات تعمــل فــي بيئــة أقــل
ً
وكثيــر منهــا ال تلتــزم أو تمتثــل للمعاييــر الماليــة الدوليــة .ومــع ذلــك ،تعــد شــركات
الصرافــة والحــواالت الماليــة فــي وضــع جيــد يســمح لهــا بإيصــال خدمــات تحويــل
األمــوال والصرافــة إلــى شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع ،بمــن فيهــم أولئــك الذيــن
يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة النائيــة .ازداد عــدد فــروع شــركات ومحــات
الصرافــة بشــكل ملحــوظ خــال النــزاع ،ومعظمهــا مملوكــة لعوائــل ،ففــي عــام
ُ 2017ســجل وجــود  876شــركة مــن هــذا النــوع فــي اليمــن ،ليرتفــع هــذا العــدد إلــى
[[[1
 3,244عام .2019

 | 2.1اإلطار القانوني ،وجهود اإلصالح ،واستخدام النقود
اإللكترونية قبل الصراع
قبــل عــام  ،2014لــم يكــن هنــاك إطــار تنظيمــي واضــح ينظــم تقديــم الخدمــات
الماليــة اإللكترونيــة فــي اليمــن .هــدف أول إطــار تنظيمــي للبنــك المركــزي اليمنــي
أُصــدر بعــد الوحــدة -القانــون رقــم  14لعــام  -2000إلــى تنظيــم مهــام وصالحيــات
ومســؤوليات البنــك المركــزي اليمنــي .لــم يتضمــن القانــون رقــم  14أي أســاس
قانونــي إلنشــاء نظــام مدفوعــات إلكترونــي ،ولكنــه دعــا إلــى تشــجيع وتبســيط
إجــراءات أنظمــة الدفــع .ركــزت التشــريعات التــي تبعــت ذلــك ،مثــل القانــون رقــم
 40لعــام  ،2006علــى أنظمــة الدفــع والعمليــات الماليــة والمصرفيــة اإللكترونيــة؛
حيــث اعتــرف هــذا القانــون بالتعامــات والبيانــات والمعلومــات والســجالت
والتوقيعــات اإللكترونيــة علــى نفــس األســاس القانونــي الــذي تســتند عليــه
الوثائــق الورقيــة والتوقيعــات الخطيــة .عــام  ،2006دعــم البنــك المركــزي ً
أيضــا
إنشــاء شــركة الخدمــات الماليــة اليمنيــة المنشــأة والمملوكــة بشــكل مشــترك مــن

[ [[1البنــوك األربعــة التــي تديرهــا الحكومــة هــي :بنــك التســليف التعــاوين الزراعــي (كاك بنــك) ،والبنــك األهــي اليمنــي ،والبنــك اليمنــي لإلنشــاء
والتعمــر وبنــك اإلســكان (بنــك اإلســكان ال يعمــل حال ًيــا ،ولكــن لــم يعلــن رســميًا توقفــه عــن العمــل) .البنــوك اإلســامية األربعــة هــي البنــك
اإلســامي اليمني للتمويل واالســتثمار ،وبنك التضامن الدويل اإلســامي ،وبنك ســبأ اإلســامي ،ومصرف اليمن والبحرين الشــامل .أما البنوك
التجاريــة الثمانيــة فهــي البنــك العربــي املحــدود ،وبنــك اليمــن الــدويل ،وبنــك قطــر الوطنــي ،وبنــك الرافديــن ،ويونايتــد بنــك ليمتــد ،والبنــك اليمنــي
التجــاري ،وبنــك اليمــن والخليــج ،وبنــك اليمــن والكويــت للتجــارة واالســتثمار .أمــا بنــوك التمويــل األصغــر فتشــمل بنــك الكريمــي اإلســامي
للتمويــل األصغــر وبنــك األمــل للتمويــل األصغــر.

[ [[1منيــف الشــيباين”،التمويل األصغــر يف اليمــن :نظــرة عامــة عــى التحديــات والفــرص” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية /ديــب روت
لالستشــارات /مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق  ،CARPOورقــة بيضــاء رقــم  ،6إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن 30 ،أبريل/نيســان
( /https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/microfinance_in_yemen ،2020تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر/
شــباط .)2022

[ [[1عبــد الغنــي محمــد الســماوي وآخــرون“ ،خدمــات الدفــع اإللكــروين يف اليمــن :التحديــات وفــرص النجــاح ”،معهــد الدراســات املصرفيــة ،مايــو/
أيــار http://www.ibs.edu.ye/sites/default/files/Electronic%20Money%20Service%20in%20Yemen%20-%20 2020
( Challenges%20and%20Opportunities%20for%20Success.pdfتــم ّ
االطــاع يف  2ينايــر /كانــون الثــاين)2021 ،
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ً
بنــكا يمن ًيــا ،والتــي كان مــن المقــرر أن تديــر المقســم الوطنــي لخدمــة
ِقبــل 11
المدفوعــات والعمليــات الماليــة اإللكترونيــة واتصــاالت التشــغيل البينــي فــي
القطاع المصرفي اليمني.
عــام  ،2013وبمســاعدة منحــة بقيمــة  20مليــون دوالر أمريكــي مــن المؤسســة
الدوليــة للتنميــة ،ذراع البنــك الدولــي ،بــدأ البنــك المركــزي اليمنــي فــي إجــراء
[[[1
إصالحــات تهــدف إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة للقطــاع المالــي فــي اليمــن.
تضمنــت اإلصالحــات المقــررة وضــع نظــام متقــدم لتحويــل األمــوال إلكترون ًيــا،
الســتيعاب نظــام التســوية اللحظيــة ،إنشــاء مكتــب ائتمــان ونظــام مصرفــي حديث
للمســاعدة فــي الحــد مــن هيمنــة النقــد فــي االقتصــاد اليمنــي مــن خالل تحســين
المعامــات اإللكترونيــة بيــن البنــوك وأنظمــة الدفــع اإللكترونيــة المحليــة ،إضافــة
إلــى تفعيــل نظــام المقاصــة اآللــي إلنجــاز معامــات الدفــع بالتجزئــة بيــن البنــوك
[[[1
والالعبين الماليين اآلخرين ،مثل محالت الصرافة.
أواخــر عــام  ،2014أصــدر البنــك المركــزي اليمنــي التعميــم رقــم  11لعــام  2014لتمكين
إنشــاء نمــوذج قائــم علــى البنــوك لتوفيــر خدمــات النقــود اإللكترونيــة ،بدعــم مــن
الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،والبنــك الدولــي ،والمجموعــة االستشــارية
لمســاعدة الفقــراء (ســيجاب) ،والوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي .استرشــد
[[[1
النمــوذج بعمليــة مراجعــة ومناقشــات مــع القطاع الخــاص دامــت قرابة العاميــن.
حــدد تعميــم عــام  2014الجوانــب التنظيميــة واإلشــرافية األساســية لخدمــات
النقــود اإللكترونيــة عبــر الهواتــف المحمولــة مثــل متطلبــات الحصــول علــى
ً
فضــا عــن واجبــات ومســؤوليات األطــراف الفاعلــة
الترخيــص والقــدرات الفنيــة،
المتوخــاة ومقدمــي هــذه الخدمــات المرتبطيــن بالبنــوك .ســمح التعميــم للبنــوك
المرخصــة بالتعاقــد مــع شــركات االتصــاالت والــوكالء أو االســتعانة بمصــادر خارجيــة
لتوفيــر خدمــات النقــود اإللكترونيــة عبــر الهاتــف المحمــول ،وفــي الوقــت ذاتــه
حمل التعميم البنوك المسؤولية النهائية عن تصرفات هذه الكيانات.
توقفــت حزمتــا اإلصالحــات المدعومــة دول ًيــا إثــر انــدالع الصــراع فــي اليمــن .لــم
توضــع أو ُتطبــق خطــة لتنفيــذ التعميــم رقــم  11بســبب اتســاع هــوة االنقســامات
السياســية فــي البــاد .وبمــوازاة ذلــكُ ،علــق مشــروع البنــك الدولــي والمؤسســة
الدوليــة للتنميــة الهــادف إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة للقطــاع المالــي اليمنــي
فــي فبراير/شــباط  ،2015حيــن أغلــق البنــك الدولــي مكتبــه فــي صنعــاء كــرد فعــل
على تدهور األوضاع األمنية.
[“ [[1التجــارة اإللكرتونيــة يف اليمــن :آخــر املســتجدات عــن املشــاكل واآلفــاق ”،منظمــة مجتمــع اإلنرتنــتhttps://www.internetsociety. 2017 ،
ّ
االطــاع يف  21فربايــر/
( org/wp-content/uploads/2017/08/Appendix201_E-Commerce20Reserch20Document.pdfتــم
شــباط .)2022

[“ [[1مشــروع البنيــة التحتيــة املاليــة ( ”،)P132311البنــك الــدويل 12 ،يناير/كانــون الثــاين http://documents1.worldbank.org/ ،2014
ّ
االطــاع يف  21فربايــر/
( curated/en/497161468181766918/pdf/ISR-Disclosable-P132311-12-01-2014-1417416231517.pdfتــم
شــباط .)2022

[ [[1جــون أوينــز“ ،البنــك املركــزي اليمنــي يصــدر لوائــح جديــدة للمعامــات املصرفيــة عــر الهاتــف املحمــول ”،التحالــف مــن أجــل الشــمول املــايل،
 7مــارس/آذار https://www.afi-global.org/blog/2015/03/central-bank-yemen-issues-new-mobile-banking- ،2015
( regulationsتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022
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الشكل رقم  :1استخدام الريال اإللكتروني قبل النزاع

JAN 10, 2000

JAN 1, 2006

الهيئة العامة للبريد اململوكة
للحكومة تطلق نظام التحويل
اإللكتروني يف إطار تطبيق مشروع
الريال اإللكتروني لتسديد فواتير
الخدمات العامة ضمن نطاق محدود.

القانون رقم  40لسنة  2006يعترف
باملعامالت والبيانات واملعلومات
والسجالت والتوقيعات االلكترونية كأساس
قانوني يف املعامالت املالية

القانون رقم  40لسنة
2006

نظام التحويل
االلكتروني

MAR 2, 2006

شركة الخدمات املالية
اليمنية
البنك املركزي اليمني يدعم 11
مصرفا يمنيا يف تأسيس شركة
الخدمات املالية اليمنية إلدارة
شبكة املقسم الوطني بين
البنوك.

JUL 6, 2013

منحة البنك الدولي
البنك املركزي اليمني يتلقى مساعدة تقنية
من عدة مؤسسات دولية إلصالح اإلطار
التنظيمي للمدفوعات ،بما يف ذلك منحة من
البنك الدولي لتطوير البنية التحتية للقطاع
املالي يف اليمن.

DEC 11, 2014
االنطالق

التعميم رقم ( )11الصادر عن البنك املركزي
اليمني لعام  2014يدعم النموذج القائم
ىلع البنوك يف تقديم خدمات النقود
اإللكترونية ،وتضمن وضع الجوانب التنظيمية
والرقابية األساسية لتقديم خدمة األموال
اإللكترونية عبر الهاتف املحمول.

المصادر :البنك المركزي اليمني ،البنك الدولي

قبــل النــزاع ،كانــت البنيــة التحتيــة واألنظمــة الخاصــة بالدفــع اإللكترونــي فــي
اليمــن غيــر متطــورة إلــى حــد كبيــر وتفتقــر للقــدرات المؤسســية والفنيــة
والتكنولوجيــة األساســيةُ .نفــذ أحــد أول أنظمــة الدفــع اإللكترونية/النقــود
اإللكترونيــة عبــر الهيئــة العامــة للبريــد والتوفيــر البريــدي [[1[،التــي تديرهــا الحكومة
عــام  ،2002فــي شــكل نظــام تحويــل األمــوال إلكترون ًيــا لدفــع بعــض فواتيــر
ً
طويــا نتيجــة صعوبــة الوصــول إليــه
الخدمــات العامــة [[1[.لــم يــدم المشــروع
[[[1
والبنيــة التحتيــة الفنيــة المطلوبــة ،بمــا فــي ذلــك قاعــدة بيانــات مركزيــة.
عــاوة علــى ذلــك تعمــل الهيئــة العامــة للبريــد والتوفيــر البريــدي ،بوصفهــا كيــان
غيــر مصرفــي ،خــارج اإلطــار الحالــي للبنــك المركــزي اليمنــي ،مــا يعنــي أن نظــام
الدفــع األساســي للريــال اإللكترونــي يفتقــر إلــى األســاس التنظيمــي لسياســات
[ [[1الهيئــة العامــة للربيــد والتوفــر الربيــدي مملوكــة بالكامــل للحكومــة وجــزء مــن وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات .تقــدم الهيئــة العامــة للربيــد
والتوفــر الربيــدي املعاشــات التقاعديــة وتؤمّ ــن خدمــات دفــع فواتــر الخدمــات األساســية وخدمــات تحويــل األمــوال املحليــة واإليداعــات ،لكــن غــر
ً
قانونــا لتقديــم مرافــق ائتمانيــة .عــام  ،2017كان لــدى الهيئــة العامــة للربيــد والتوفــر الربيــدي  356فرعً ــا ،ودفعــت الرواتــب لحــوايل
مصـ ّرح لهــا
 520ألــف موظــف حكومــي( .أرقــام مــن “تقييــم حالــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة يف اليمــن” ،البنــك الــدويل ،مايو/أيــار http:// ،2017
documents1.worldbank.org/curated/en/284461511876486207/text/121707-WP-PUBLIC-P158449-WB-RCREEE( .Solar-PV-in-Yemen-Report-002.txtتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[“ [[1التجــارة اإللكرتونيــة يف اليمــن :آخــر املســتجدات عــن املشــاكل واآلفــاق ”،منظمــة مجتمــع اإلنرتنــتhttps://www.internetsociety. 2017 ،
ّ
االطــاع يف  21فربايــر/
( org/wp-content/uploads/2017/08/Appendix201_E-Commerce20Reserch20Document.pdfتــم
شــباط .)2022

[ [[1املصدر نفسه.
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الدفــع وكذلــك القواعــد التــي تنظــم كيفيــة ترخيــص الخدمــات الماليــة الرقميــة
وتجهيزهــا وإمكانيــة الوصــول إليهــا واإلشــراف عليهــا .عــام  ،2011وقعــت الهيئــة
العامــة للبريــد شــراكة مــع الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة إلطــاق منصــة “خدمــة
موبايلــي” ،وتطويــر إجــراء المدفوعــات بيــن األفــراد مــن خــال الســماح بالوصــول
االدخــار مباشــرة مــن الهواتــف المحمولــة ،لكــن وضعهــا القانونــي
إلــى حســابات ّ
المق ّيــد -نتيجــة افتقارهــا الصالحيــة لتقديــم التســهيالت االئتمانيــة أو إصــدار
ُ
نقــود إلكترونية-حــد مــن قدرتهــا علــى الحصــول علــى الترخيــص الــازم مــن البنك
دما.
المركزي ُ
للمضي ُق ً
ـدودا قبــل بدء الصــراع ،والبنية
رغــم أن اســتخدام وســائل الدفــع اإللكترونــي كان محـ ً
التحتيــة لمثــل هــذه المدفوعــات غيــر متطــورة حينهــا ،كمــا ســيتضح فــي القســم
التالــي مــن هــذه الورقــة ،حــدث تحــول واضــح خــال النــزاع .علــى وجــه التحديــد،
بــدأت ســلطات الحوثييــن (ســلطات األمــر الواقــع) فــي التركيــز بشــكل متزايــد علــى
تطويــر أنظمــة ولوائــح الدفــع اإللكترونيــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها
والترويــج للريــال اإللكترونــي كجــزء مــن تنافســها المســتمر مــع الحكومــة اليمنيــة
للسيطرة على السياسة النقدية واالقتصاد في البالد.
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 | 3مساعي متواصلة العتماد الريال
االلكتروني خالل النزاع
فــي أيلــول /ســبتمبر  ،2016أمــر الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي بنقــل مقــر البنــك
المركــزي اليمنــي مــن صنعــاء إلــى عــدن [[1[،األمــر الــذي تســبب فــي انقســام البنــك
المركــزي بيــن المدينتيــن .كان ذلــك بدايــة التنافــس االقتصــادي بيــن ســلطات
الحوثييــن والبنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء مــن جهــة ،والحكومــة اليمنيــة
والبنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن مــن جهــة أخــرى [[2[.ورغــم محافظــة ســلطات
الحوثييــن علــى ســلطة أوســع علــى الجــزء األكبــر مــن الســكان والمراكــز الماليــة فــي
البــاد ،واحتفــاظ البنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء بغالبيــة البنيــة التحتيــة
الماديــة والمــوارد البشــرية والســجالت الماليــة الالزمــة إلدارة مؤسســة نقديــة ،إال أن
َ
يحــظ قــط باعتــراف دولــي .نتيجــة لذلــك ،ال يتمتــع البنــك المركــزي
البنــك لــم
اليمنــي فــي صنعــاء بإمكانيــة الوصــول إلــى االمتيــازات الدوليــة والدعــم الدولــي،
وليــس لديــه ً
أيضــا إمكانيــة الوصــول المباشــر إلــى الشــبكات الماليــة العالميــة .فــي
الوقــت نفســه ،واجــه البنــك المركــزي اليمنــي عــدن صعوبــة كبيــرة فــي بســط
ســلطته محل ًيــا ،مــع ذلــك يحظــى باعتــراف دولــي كبنــك مركــزي لليمــن ،وبالتالــي
تتعامــل البلــدان األخــرى والــوكاالت الدوليــة والمؤسســات الماليــة معــه علــى هــذا
األســاس ،مــا يمكنــه مــن الوصــول إلــى الشــبكات الماليــة العالميــة .فــي الســنوات
التــي أعقبــت نقــل مقــر البنــك المركــزي اليمنــي ،ســعى الجانبــان (الحكومــة
وجماعــة الحوثييــن) إلــى تعزيــز موقفهمــا لفــرض سياســاتهما النقديــة المتنافســة،
فــي خضــم صراعهمــا للســيطرة علــى العملــة المحليــة [[2[.أدى ذلــك إلــى اختــاالت
كبيــرة فــي البيئــة النقديــة .علــى ســبيل المثــال ،حيــن لجــأت الحكومــة والبنــك
المركــزي فــي عــدن إلــى طباعــة المزيــد مــن األوراق النقديــة الجديــدة لتغطيــة
اإلنفــاق الحكومــي ،نظــ ًرا لعــدم كفايــة اإليــرادات واحتياطيــات النقــد األجنبــي،
حرصــت ســلطات الحوثييــن والبنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء علــى الحــد مــن
[[[2
اســتخدام فئــات الريــال المطبوعــة حدي ًثــا فــي المناطق الواقعــة تحت ســيطرتها.
ً
محافظــا جديــدً ا للبنــك املركــزي وينقــل مقــرة الرئيــي إىل عــدن ”،رويــرز 18 ،ســبتمرب/أيلول https://www. ،2016
[“ [[1الرئيــس اليمنــي يعـ ًـن
( reuters.com/article/us-yemen-cenbank-idUSKCN11O0WBتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[ [[2منصــور راجــح وآخــرون“ ،اليمــن بــا بنــك مركــزي :فقــدان أساســيات االســتقرار االقتصــادي األســايس وتســريع املجاعــة ”،مركــز صنعــاء للدراســات
االســراتيجية 3 ،نوفمرب/تشــرين الثــاين ( https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59 ،2016تــم
ّ
االطالع يف  21فرباير /شباط  )2022؛ فارع املسلمي“ ،إعادة تفعيل القطاع املصريف يف اليمن :خطوة ضرورية الستئناف الدورة املالية الرسمية
وتحقيــق أســس االســتقرار االقتصــادي ”،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 21 ،فرباير/شــباط https://sanaacenter.org/ar/ ،2019
( publications-all/analysis-ar/7086تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[ [[2أنتــوين بيســويل“ ،النشــرة االقتصاديــة اليمنيــة :الحــرب مــن أجــل الســيطرة النقديــة تدخــل مرحلــة جديــدة خطــرة ”،مركــز صنعــاء للدراســات
االســراتيجية 21 ،يناير/كانــون الثــاين ( https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9500 ،2020تــم ّ
االطــاع يف 21
فرباير /شباط  )2022؛ “النشرة االقتصادية اليمنية:معركة َ
ضبْط البنوك تهدد بتمزيق القطاع املايل ”،مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية،
 7ديســمرب/كانون االول ( https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12053 ،2020تم ّ
االطالع يف  21فرباير /شــباط
.)2022
[ [[2فــارع املســلمي“ ،إعــادة تفعيــل القطــاع املصــريف يف اليمــن :خطــوة ضروريــة الســتئناف الــدورة املاليــة الرســمية وتحقيــق أســس االســتقرار
االقتصــادي ”،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 21 ،فرباير/شــباط https://sanaacenter.org/ar/publications-all/ ،2019
( analysis-ar/7086تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط )2022؛ أنتــوين بيســويل“ ،النشــرة االقتصاديــة اليمنيــة :الحــرب مــن أجــل الســيطرة
النقديــة تدخــل مرحلــة جديــدة خطــرة ”،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 21،يناير/كانــون الثــاين https://sanaacenter.org/ ،2020
( ar/publications-all/analysis-ar/9500تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022
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أدى ذلــك إلــى تبايــن أســعار الصــرف بشــكل متزايــد بيــن األوراق النقديــة القديمــة
“الريــال القديــم” ،المســتخدمة فــي المقــام األول فــي المناطــق الشــمالية التــي
يســيطر عليهــا الحوثيــون ،واألوراق النقديــة الجديــدة “الريــال الجديــد” ،المتداولــة
في جميع أنحاء البالد.
ُيعــد الترويــج للنقــود والمدفوعــات اإللكترونيــة جــز ًءا مــن نهــج السياســة النقديــة
ً
نطاقــا المعتمــد مــن ســلطات الحوثييــن؛ لتعزيــز الســيولة ومنــع
والماليــة األوســع
تســرب األوراق النقديــة بالريــال اليمنــي والعملــة األجنبيــة مــن المناطــق التــي
تســيطر عليهــا .فــي ضــوء االنخفــاض المســتمر فــي المعــروض مــن الطبعــة
القديمــة للريــال اليمنــي واهتــراء أوراقهــا النقديــة بحيــث أصبحــت غيــر صالحــة
إلحاحــا ،ال ســيما
لالســتخدام ،باتــت الشــواغل المتعلقــة بالســيولة النقديــة أكثــر
ً
[[[2
ندرة فئات الـ ً 50
ريال و 100ريال على نحو متزايد.
علــى عكــس الحكومــة والبنــك المركــزي فــي عدن ،ليــس بوســع ســلطات الحوثيين
والبنــك المركــزي فــي صنعــاء إصــدار طبعــة جديــدة مــن الريــال فــي ظــل االفتقــار
للقــدرة علــى الوصــول إلــى الشــركات المتخصصــة بطباعــة العمــات .كمــا رفضــت
ســلطات الحوثييــن قبــول قيــام الحكومــة اليمنيــة الشــرعية بذلــك ،حيــث فرضــت
تدابيــر مشــددة لمنــع اســتخدام وتــداول جميــع أوراق الريــال المطبوعــة حدي ًثــا -أي
تلــك التــي أصدرهــا البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن مــن يناير/كانــون الثانــي
فصاعــدا .ســاهمت هــذه التدابيــر فــي دعــم اســتقرار قيمــة الريــال فــي
2017
ً
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،حيــث منعــوا ً
أيضــا تحويــل هــذه األوراق
إلــى العمــات األجنبيــة كضمــان آخــر لعــدم تدفــق النقــد األجنبــي إلــى خــارج
[[[2
مناطقهم.
منــذ عــام  ،2017درســت ســلطات الحوثييــن سـ ً
ـبل مختلفــة لزيــادة اســتخدام الريــال
[[[2
ً
اإللكترونــي.
انطالقــا مــن عــدم رغبتهــا فــي اســتخدام المعــروض النقــدي
المحــدود لديهــا مــن الطبعــة القديمــة للريــال اليمنــي لدفــع رواتــب موظفــي
القطــاع العــام ،أنشــأ الحوثيــون فــي أبريل/نيســان  2017نظــام القســائم الســلعية
لتمكيــن موظفــي القطــاع العــام مــن شــراء الســلع الغذائيــة األساســية .بــدأ النظــام
يتداعــى حيــن أخفقــت ســلطات الحوثييــن فــي تأميــن مــا يكفــي مــن األوراق
ـد مــن أجــل
النقديــة لتجــار األغذيــة بعــد أن ســعوا إلــى تحويــل القســائم إلــى نقـ ٍ
إعــادة تغذيــة مخزوناتهــم الســلعية ببضائــع جديــدة [[2[.نتيجــة لنظــام القســائم،
[ [[2أنتــوين بيســويل“ ،النشــرة االقتصاديــة اليمنيــة :الحــرب مــن أجــل الســيطرة النقديــة تدخــل مرحلــة جديــدة خطــرة ”،مركــز صنعــاء للدراســات
االســراتيجية 21 ،يناير/كانــون الثــاين ( https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9500 ،2020تــم ّ
االطــاع يف 21
فربايــر /شــباط .)2022

[ [[2أنتــوين بيســويل“ ،النشــرة االقتصاديــة اليمنيــة :الحــرب مــن أجــل الســيطرة النقديــة تدخــل مرحلــة جديــدة خطــرة ”،مركــز صنعــاء للدراســات
االســراتيجية 21 ،يناير/كانــون الثــاين ( https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9500 ،2020تــم ّ
االطــاع يف 21
فربايــر /شــباط .)2022

[ [[2اليمــن يف األمــم املتحــدة -نشــرة مــارس/آذار  ،2018مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 7 ،أبريل/نيســان https://sanaacenter. ،2018
( org/publications/yemen-at-the-un/5563#In-Houthi-Controlled-Areasتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[ [[2انخفضت قيمة القسائم الغذائية بسبب عدم وجود سيولة ريال يمني .وبسبب حاجتهم إىل النقد ،وضع تجار التجزئة سعرين مختلفني ،األول
ملــن يشــري بالقســائم واآلخــر ملــن يدفــع نقــدً ا .انظــر “اليمــن يف األمــم املتحــدة -نشــرة أبريل/نيســان  ،”2017مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية8 ،
مايو/أيار ( https://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/99 ،2017تم ّ
االطالع يف  21فرباير /شباط .)2022
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ـوم بأقــل مــن القيمــة
أصبــح هنــاك ســعرا صــرف ســائدين فــي الســوق :ســعر مقـ ّ
الحقيقيــة ويرتبــط باألرصــدة المتراكمــة عــن القســائم المســتحقة ،وســعر آخــر
بمعدل صرف أعلى ويستخدم للتعامالت النقدية.
بعــد عاميــن ،أي فــي نيســان/أبريل  ،2019بــدأ الحوثيــون بالترويج للريــال اإللكتروني
كوســيلة لدفــع رواتــب موظفــي القطــاع العام فــي المناطــق الخاضعة لســيطرتهم،
وهــو المقتــرح الــذي قوبــل بالمقاومــة مــن ِقبــل عــدد مــن المؤسســات والجهــات
الحكوميــة منهــا المؤسســة العامــة لالتصــاالت ،المعروفــة ً
أيضــا باســم يمــن
تيليكــوم .كان مــن المأمــول اتســاع نطــاق تطبيــق هــذا المقتــرح ونجاحــه علــى
مســتوى البــاد لتبنــي نظــام المدفوعــات اإللكترونيــة لدفــع رواتــب الموظفيــن.
بعــد أن رفضــت مؤسســات عامــة أخــرى قبــول دفــع مرتبــات الموظفيــن العامليــن
فيهــا بعملــة الريــال اإللكترونــي ،توجهــت ســلطات الحوثييــن إلــى شــركة النفــط
اليمنيــة -مقرهــا صنعــاء و ُتعــد مــوزع الوقــود الوحيــد المعتمــد فــي المناطــق
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون [[2[-وقوبــل البرنامــج التجريبــي الســتخدام الريــال
اإللكترونــي لدفــع رواتــب موظفــي الشــركة ،فــي منتصــف عــام  ،2019بالمعارضــة
[[[2
مــن ِقبــل الموظفيــن الذيــن نظمــوا مظاهــرات فــي صنعــاء تنــدد بهــذه الخطــوة.
ومــع عــدم تقبــل الريــال اإللكترونــي فــي التعامــات الماليــة علــى نطــاق واســع،
عمومــا ،بصــرف مســتحقاتهم
طالــب الموظفــون ،شــأنهم شــأن بقيــة الســكان
ً
نقدا.
ً
فــي  18ديســمبر/كانون األول  ،2019أصــدر البنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء
يوســع نطــاق الحظــر المفــروض علــى تــداول األوراق النقديــة الجديــدة
تعميمــا ّ
ً
[[[2
للريــال فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن .وفــي حيــن أن الحظــر كان
قــد ُطبــق فــي الســابق علــى البنــوك والشــركات التجاريــة وشــركات الصرافــة ،منــح
التعميــم لعــام  2019عامــة الســكان فتــرة ســماح مدتهــا شــهر واحــد الســتبدال
األوراق النقديــة الجديــدة بــاألوراق النقديــة القديمــة أو مــا يعادلهــا بالعملــة
اإللكترونيــة [[3[.فــي التعميــم ،أدرج البنــك المركــزي فــي صنعــاء ثــاث منصــات
محــددة لألمــوال عبــر الهاتــف المحمــول /المحافــظ اإللكترونيــة المخولــة بالتعامــل
مــع تبديــل طبعــة الريــال الجديــدة “غيــر القانونيــة” بالريــال اإللكترونــي( :إم فلوس
أو  [[3[،)M Floosالتــي يملكهــا ويديرهــا بنــك الكريمــي اإلســامي للتمويــل األصغــر،
[“ [[2صــراع الربملانــات – تقريــر اليمــن ،أبريل/نيســان  ،”2019مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 7 ،مايو/أيــار https://sanaacenter. ،2019
( org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7407تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[ [[2املصدر نفسه.

[“ [[2الطبعــة النقديــة الجديــدة تشــعل حر ًبــا اقتصاديــة جديــدة يف اليمــن ”،املونيتــور 9 ،يناير/كانــون الثــاين https://www.al-monitor. ،2020
(تــم
com/originals/2020/01/yemen-aden-central-bank-notes-houthi-sanaa-economy.html#ixzz6q7gNYmfl
ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط  .)2022تمــت مشــاركة نســخة مــن تعميــم البنــك املركــزي اليمنــي يف صنعــاء الصــادر يف  18ديســمرب/كانون األول مــع
مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية.

ً
طبقــا لنســخة مــن تعميــم البنــك املركــزي اليمنــي يف صنعــاء الصــادر يف  18ديســمرب/كانون األول تمــت مشــاركتها مــع مركــز صنعــاء للدراســات
[[[3
االســراتيجية.

[ [[3رأفــت األكحــي“ ،العمليــة االنتقاليــة يف اليمــن  :2.0إم فلــوس ،هــل تغـ ّـر قواعــد اللعبــة؟” مؤسســة ديــب روت لالستشــارات ،يونيو/حزيــران
.https://www.deeproot.consulting/single-post/2016/06/09/yemen-transition-20-mfloos-a-game-changer ،2016
(تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط )2022
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وخدمــة (موبايــل مونــي) التــي يملكهــا ويديرهــا بنــك التســليف التعاونــي الزراعــي
(كاك بنــك) ،و(كواليتــي كونكــت) المملوكــة بشــكل مشــترك مــن ِقبــل بنــك اليمــن
[[[3
والكويت وشركة سويد وأوالده للصرافة وشركة األكوع للصرافة.
مــن الناحيــة العمليــة ،منــح البنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء ً
أيضــا اإلذن لعــدة
بنــوك وشــركات صرافــة أخــرى بتبديــل األوراق النقديــة الجديــدة للريــال بــاألوراق
القديمــة ،غيــر أن الحــد األقصــى للمبالــغ فــي مثــل هــذه التعامــات كان  100ألــف
ريــال يمنــي .بالنســبة ألولئــك المقيميــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة
ً
مســجل لــدى أي مــن مقدمــي الخدمــات الماليــة
الحوثييــن وال يمتلكــون حســا ًبا
المخوليــن بتوفيــر الريــال اإللكترونــيُ ،عرضــت عليهــم تحويــات غيــر نقديــة
ً
عوضــا عــن الريــال اإللكترونــي .كمــا أعلنــت
لشــحن هواتفهــم المحمولــة بالرصيــد
ســتحول أوراق الطبعــة الجديــدة مــن الريــال اليمنــي
ســلطات الحوثييــن أنهــا
ّ
[[[3
ً
سابقا إلى الريال اإللكتروني.
المصادرة
خــال عــام  ،2020وضعــت ســلطات الحوثييــن اللمســات األخيــرة علــى عــدد مــن
ً
مســبقا والمرتبــط بتوفيــر خدمــات
التدابيــر إلصــاح اإلطــار القانونــي الــذي أُنشــئ
النقــود اإللكترونيــة .بطبيعــة الحــال ،ال تنطبــق مثــل هــذه التدابيــر ســوى علــى
المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن .أوائــل عــام  ،2020أنشــأ البنــك المركــزي اليمني
فــي صنعــاء إدارة لنظــام المدفوعــات ضمــن هيكلــه التنظيمــي ســع ًيا إلــى تطويــر
القــدرات المؤسســية الوطنيــة لنظــام المدفوعــات اإللكترونيــة ،ووضــع إطــار عملــي
لمهــام إدارة المدفوعــات ،واإلشــراف علــى نظــام الدفــع اإللكترونــي المتوخــى حدي ًثــا.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــك الــذي يفتقــر لالعتــراف الدولــي ،لــم يتلـ َ
ـق أي دعــم تقنــي
دولــي أو مســاعدة فــي بنــاء القــدرات علــى غــرار مــا ُقــدم إلــى البنــك المركــزي اليمنــي
في عدن عند إنشاء إدارة لنظام المدفوعات الخاصة به (ترد التفاصيل أدناه).
ـدا
فــي مــارس/آذار  ،2020أصــدر البنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء
تعميمــا جديـ ً
ً
يوســع نطــاق ونــوع مقدمــي الخدمــات الماليــة المؤهليــن للحصــول علــى ترخيــص
ّ
[[[3
لتقديــم خدمــات الريــال اإللكترونــي .مهــد هــذا التعميــم الطريق أمام المؤسســات
غيــر المصرفيــة مثــل شــركات الصرافــة والتجــار والمؤسســات غيــر الماليــة للحصــول
علــى التراخيــص الالزمــة لتقديــم خدمــات الريــال اإللكترونــي [[3[.اعتــرض البنــك
المركــزي اليمنــي فــي عــدن بعــدم قانونيــة هــذا التعميــم فــي حيــن حــذر كبــار
المسؤولين المصرفيين من التداعيات المحتملة له( [[3[.المزيد حول هذا أدناه).
[ [[3املصدر نفسه.

[ [[3أنتــوين بيســويل“ ،النشــرة االقتصاديــة اليمنيــة :الحــرب مــن أجــل الســيطرة النقديــة تدخــل مرحلــة جديــدة خطــرة ”،مركــز صنعــاء للدراســات
االســراتيجية 21 ،يناير/كانــون الثــاين ( https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9500 ،2020تــم ّ
االطــاع يف 21
فربايــر /شــباط .)2022

[“ [[3قــرار محافــظ البنــك املركــزي رقــم  1لســنة  ،”2020قطــاع الرقابــة عــى البنــوك ،البنــك املركــزي اليمنــي -صنعــاء 8 ،مــارس/آذار https:// ،2020
/yemen-yba.com/wp-content/uploads/2020/03قرار-محافظ-البنك-املركزي-لقواعد-التنظيمية-لتقديم-املؤسســات-املالية-
خدمات-الدفع-االلكرتوين-عرب-الهاتف-املحمــول( pdf.-1تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[ [[3املصدر نفسه.

[ [[3بيــان تحذيــري مــن البنــك املركــزي يف عــدن ،أبريل/نيســان https://www.cby-ye.com/2020/04/%d8%a8%d9%8a%d9%80% ،2020
( /d9%80%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80%d8%b1%d9%8aتــم ّ
االطــاع يف
 21فربايــر /شــباط .)2022
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فــي الربــع األول مــن عــام  ،2021اســتمر التوســع بشــكل أكبــر فــي ســبل فــرض
العملــة الرقميــة ،حيــث أذن البنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء رســم ًيا لشــركة
“وي نــت  ”WeNetبتشــغيل نظــام تســوية المدفوعــات بيــن البنــوك والمحافــظ
اإللكترونيــة .كمــا ُســمح للمزيــد مــن المؤسســات الماليــة بتزويــد العمــاء بالريــال
اإللكترونــي ،مثــل بنــك اليمــن الدولــي ،ومصــرف اليمــن والبحريــن الشــامل ،ووان
( )Oneوتمكيــن .كمــا ُســمح لبنــك التســليف الزراعــي (كاك بنــك) بتحصيــل اإليرادات
العامة بالريال اإللكتروني نيابة عن مصلحة الجمارك.
عــاوة علــى ذلــك ،دعمــت ســلطات الحوثييــن االنتقــال التدريجــي إلــى نظــام
الدفــع اإللكترونــي الحكومــي لتســديد الرواتــب العامــة والمنافــع االجتماعيــة
بشــكل إلكترونــي .فــي  28نوفمبــر /تشــرين الثانــي ،أصــدرت وزارة الماليــة التعميــم
رقــم  28لعــام  2021الــذي أعلنــت فيــه أنــه لــن ُتصــرف رواتــب الموظفيــن والحوافــز
العامــة لجميــع موظفــي الدولــة إال عبــر نظــام الدفــع اإللكترونــي الحكومــي .فــي
أوائــل عــام  ،2022أصــدرت وزارة الماليــة التعميــم رقــم  1لعــام  2022لبــدء صــرف
راتــب النصــف األول مــن شــهر أبريــل  2018لجميــع موظفــي الخدمــة العامــة فــي
كافــة المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون باســتخدام نمــوذج الدفــع
اإللكتروني عبر (كاك بنك) والهيئة العامة للبريد.

 | 3.1تعديالت الحوثيين ىلع األطر القانونية للريال
اإللكتروني
ً
مناقضا
جــاء قــرار البنــك المركــزي اليمنــي في صنعــاء الصــادر فــي مــارس/آذار 2020
لتعميــم البنــك المركــزي اليمنــي رقــم  11لســنة  2014الــذي منــح البنــوك العاملــة
فــي اليمــن حصر ًيــا دون غيرهــا حــق تقديــم خدمــات الريــال اإللكترونــي .أوجــد
اإلطــار القانونــي الجديــد الــذي فرضــه الحوثيــون فرصــة للجهــات الفاعلــة األقــل
تنظيمــا -مثــل شــركات الصرافــة والتجــار وغيــر ذلــك مــن المؤسســات غيــر المصرفية
ً
للحصــول علــى تراخيــص منــه إلصــدار النقــود اإللكترونيــة وتقديــم خدمــات إدارةالمدفوعات اإللكترونية.
ـدودا مــن الجهــات
ـددا محـ ً
فــي حيــن أن النمــوذج القائــم علــى البنــوك شــمل عـ ً
الفاعلــة -البنــوك التــي تحتفــظ بحســابات ائتمانيــة وتصــدر الريــال اإللكترونــي،
المتعاقــد معهــم لتقديــم خدمــات الشــبكة،
ومشــغلي شــبكات الهاتــف المحمــول ُ
والــوكالء الموجوديــن علــى الميــدان الذيــن يديــرون خدمــات النقــود اإللكترونيــة
نيابــة عــن البنــوك -يمنــح النمــوذج الجديــد مؤسســات ماليــة إضافيــة الحــق فــي
الحصــول علــى ترخيــص للتعاقــد مــع طــرف ثالــث إلدارة شــبكات الــوكالء المعنييــن
بتقديــم خدمــات النقــود اإللكترونيــة .مــن ثــم يســمح لتلــك المؤسســات الماليــة
بالحصــول علــى ســيولة نقديــة فعليــة مقابــل أرصــدة الريــال اإللكترونــي وإدارة
خدمات الدفع اإللكتروني.
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حــدا أقصــى لقيمــة النقــود
إضافــة إلــى ذلــك ،لــم يحــدد قــرار مــارس/آذار ً 2020
اإللكترونيــة التــي يمكــن لمؤسســة ماليــة واحــدة إصدارهــا ،متجــاوًزا المنشــور رقــم
 11لســنة  2014الــذي ينــص علــى أنــه ال ُيســمح للبنــك المعنــي إصــدار نقــود
إلكترونيــة تتجــاوز مــا نســبته  %15مــن رأس المــال المدفــوع واالحتياطــي القانونــي
(بموجــب القانــون فــي اليمــن يتع ّيــن علــى البنــك التجــاري وضــع مبلــغ  6مليــار
ريــال يمنــي كــرأس مــال للحصــول علــى ترخيــص العمــل) .كمــا أنشــأ القــرار أدوات
دفــع خــارج تطبيــق الهاتــف المحمــول ،مثــل البطاقــات المدفوعــة مسـ ً
ـبقا وغيرهــا
من أدوات التقنية المالية ( )Fintechاألخرى.

 | 3.2استجابة البنك املركزي اليمني يف عدن ملحاوالت
الحوثيين فرض الريال اإللكتروني
حــذر البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن فــي يناير/كانــون الثانــي  2020البنــوك
اليمنيــة وشــركات الصرافــة إثــر التزامهــا بالحظــر الــذي فرضــه الحوثيــون علــى
تــداول طبعــة الريــال الجديــدة والتعامــل بالريــال اإللكترونــي .وقــال إن تعميــم
البنــك المركــزي فــي صنعــاء صــادر عــن كيــان غيــر قانونــي ،خــارج اإلطــار القانونــي
للقطــاع المصرفــي ،وســيؤدي إلــى فقــدان الثقــة فــي المعامــات النقديــة .فــي 21
تعميمــا يســتنكر فيــه مســاعي
ســبتمبر/أيلول  ،2020أصــدر البنــك فــي عــدن
ً
ســلطات الحوثييــن إلنشــاء نمــوذج للنقــود اإللكترونيــة وتطبيــق نظــام التســويات
اللحظية لعمليات الدفع بين البنوك خارج اإلطار القانوني للقطاع المصرفي.
علــى مــدار العاميــن الماضييــن ،أجــرى البنــك فــي عــدن العديــد مــن المشــاورات
مــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد العربــي والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة
وغيرهــا مــن الجهــات التنمويــة الدوليــة األخــرى لتطويــر البنيــة التحتيــة لنظــام
المدفوعــات .تضمــن الدعــم الفنــي الــذي عرضــت هــذه الجهــات تقديمــه بنــاء
القــدرات المؤسســية ،وأدى ذلــك إلــى إنشــاء البنــك إدارة نظــم المدفوعــات ضمــن
هيكلــه التنظيمــي لإلشــراف علــى أنظمــة الدفــع داخلــه .ومــن المتوقــع أن تطــور
هــذه اإلدارة آليــة اســتخدام المدفوعــات اإللكترونيــة للخدمات الحكوميــة ومتطلبات
[[[3
األعمال اإلنسانية.
كجــزء مــن المســاعدة التقنيــةُ ،خطــط إلنشــاء نظــام للتســويات اللحظيــة بشــكل
يومــي بيــن البنــوك التجاريــة فــي البنــك المركــزي اليمنــي ،باســتخدام قنــاة
ســويفت لمجموعــة المســتخدمين المغلقــة والنظــام المصرفــي األساســي الحالــي
والــذي كان مــن المتوقــع تطبيقــه خــال عامــي  2019و .2020اعتبــر هــذا كتدبيــر
مؤقــت لتمكيــن البنــك المركــزي فــي عــدن مــن تنفيــذ مهــام التســويات الماليــة
[“ [[3البنــك املركــزي اليمنــي :ورشــة عمــل بنــاء قــدرات نظــام الدفــع ”،البنــك الــدويل 28 ،أبريل/نيســان -3مايو/أيــار http://documents. ،2019
worldbank.org/curated/pt/832121563254060755/pdf/The-Central-Bank-of-Yemen-Payment-System-Capacity( Building-Workshop.pdfتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022
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الخاصــة بــه إلــى أن يتــم إنشــاء نظــام تســويات لحظيــة متكامــل .لكــن هــذا
المســعى جــرى تجاهلــه بعــد تنامــي عــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي فــي
[[[3
عدن عام .2019
وبالمثــل ،أدى تدهــور الوضــع السياســي واألمنــي فــي عــدن إلــى عرقلــة اعتمــاد
محــول البطاقــات المملــوك لبنــك التضامــن ،والــذي كان قــد ُمنــح الضــوء
نظــام
ّ
[[[3
األخضــر بعــد اســتعراض الجــدوى .تنظــر مجموعــة البنــك الدولــي إلــى هــذا
النظــام باعتبــاره بنيــة تحتيــة أساســية بديلــة لربــط البنــوك حتــى ُينشــأ نظــام
التســوية اللحظيــة الباهــظ التكلفــة أو أي نظــام آخــر لمدفوعــات التجزئــة .يمكــن
اســتخدام هــذا النظــام لتســهيل دفــع الرواتــب والمعاشــات التقاعديــة وتوزيــع
المســاعدات اإلنســانية ،وزيــادة التعامــات اإللكترونيــة ،والمســاعدة فــي معالجــة
شــح الســيولة النقديــة فــي الســوق .يمكــن ً
محــول
أيضــا توســيع نطــاق نظــام
ّ
البطاقــات لتمكيــن التشــغيل البينــي لخدمــات األمــوال عبــر الهواتــف النقالــة
والتجارة اإللكترونية والحسابات المصرفية.
انتهــى مشــروع بنــاء القــدرات التقنيــة بصياغــة طلــب تمويــل مــن الصنــدوق
العربــي للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لدعــم تركيــب نظــام التســويات
اللحظيــة بمســاعدة فنيــة مــن البنــك الدولــي [[4[،إال أن تنفيــذ إصالحــات نظــام
الدفــع يعتمــد علــى تحســن الوضــع السياســي فــي جنــوب اليمــن وقــدرة البنــك
المركــزي اليمنــي فــي عــدن علــى توفيــر البيئــة المواتيــة الحتضــان التغييــر
المنشود.

[ [[3املصدر نفسه.

[ [[3بنك التضامن ،الذي يضم مساهمني من أفراد عائلة هائل سعيد أنعم ،يُعد أكرب بنك يمني من حيث حجم األصول.

[ [[4البنــك املركــزي اليمنــي :ورشــة عمــل بنــاء قــدرات نظــام الدفــع ”،البنــك الــدويل 28 ،أبريل/نيســان -3مايو/أيــار http://documents. ،2019
worldbank.org/curated/pt/832121563254060755/pdf/The-Central-Bank-of-Yemen-Payment-System-Capacity( Building-Workshop.pdfتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022
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 | 4أنظمة النقود اإللكترونية ،والبنية
التحتية واألطراف الفاعلة
 | 4.1حدود مقارنة النماذج الدولية باليمن
عمومــا ثالثــة أنــواع مــن األســواق لتنظيــم تقديــم
علــى الصعيــد العالمــي ،هنــاك
ً
خدمــات النقــود اإللكترونيــة :األســواق شــديدة التنظيــم ،واألســواق المتوســطة
والمحــدودة التنظيــم [[4[.أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن النمــوذج المحــدود
التنظيــم والــذي ال يخضــع إلدارة الجهــات المصرفيــة -كمــا يظهــر فــي بلــدان مثــل
الصومــال وجنــوب الســودان وكينيــا وتنزانيــاُ -ي ّ
عمومــا مــن تنفيــذ الخدمــات
مكــن
ً
الماليــة اإللكترونيــة بنجــاح [[4[.فــي األنظمــة التــي ال تخضــع إلدارة الجهــات
المصرفيــة ،ال يشــترط علــى المشــتركين امتــاك حســاب مصرفــي أو االتصــال
باإلنترنــت ،حيــث تتــم جميــع معامــات الدفــع كل ًيــا أو جزئ ًيــا بالتعاون مع مشــغلي
شــبكات الهاتــف المحمــول وتوفيــر الخدمــات المصرفيــة عبــر خدمــة الرســائل

القصيــرة ( )SMSوتقنيــات بيانــات الخدمــة اإلضافيــة غيــر المهيكلــة (.)USSD
نجاحــا للنمــوذج الــذي يخضــع إلدارة
وفــي الوقــت نفســه ،انبثقــت األمثلــة األكثــر
ً
الجهــات المصرفيــة مــن مــزودي خدمــات النقــود اإللكترونيــة الذيــن أنشــأوا بنـ ً
ـكا
ـدا أو طــوروا بنـ ً
متخصصــا لتولــي زمــام المبــادرة فــي تقديــم خدمــات
تابعــا
جديـ ً
ـكا ً
ً
[[[4
النقود اإللكترونية ،مثل  QIWIفي روسيا و bKashفي بنغالديش.
[[[4

ـما فــي تحديــد أنســب الســبل لمتابعــة
يعــد الســياق المحــدد لبلــد مــا أم ـ ًرا حاسـ ً
التوســع فــي خدمــات النقــود اإللكترونيــة .تميــل النمــاذج التــي تقودهــا جهــات
غيــر مصرفيــة إلــى أن تكــون مناســبة للبلــدان التــي حققــت مســتوى قــوي مــن
التطــور والضوابــط الالزمــة فــي بيئــات نظــم النقــود اإللكترونيــة ،أو بـ ً
ـدل مــن ذلــك،
البلــدان الموجــودة علــى الطــرف النقيــض حيــث انهــار فيهــا ســعر صــرف العملــة
المحليــة وأصبحــت العملــة اإللكترونيــة بديـ ً
ـا ضرور ًيــا للحفــاظ علــى وســيلة تبــادل
كمخزن موثوق للقيمة.

[ [[4جوربريــت ســينغ ســامبي“ ،دراســة خدمــات الدفــع بواســطة الهاتــف املحمــول يف الهنــد” ،رســالة ماجســتري يف العلــوم لكليــة تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت املعهــد امللــي للتكنولوجيــا  ،KTHســتوكهولم ،الســويد ،2014 ،صwww.diva-portal.org/smash/get/ ،16 .
( diva2:696343/FULLTEXT01تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[ [[4العوامــل التمكينيــة التنظيميــة األساســية للخدمــات املاليــة الرقميــة” ،ســيجاب ،مايــو https://www.cgap.org/sites/default/ ،2018
( files/researches/documents/Focus-Note-Basic-Regulatory-Enablers-for-DFS-May-2018.pdfتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر/
شــباط  .)2022انظــر ً
أيضــاJuliet Maina، Mobile Money Policy and Regulatory Handbook، GSMA، September 2018، :
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/09/GSMA-Mobile-Money-Policy( Handbook-2018.pdfتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[ [[4يف كينيا ،يدخل مشغلو شبكات الهواتف النقالة السوق ويتعاونون مع املؤسسات املالية لقبول األموال مباشرة من العميل ،ومن ثم ُترسل
هــذه األمــوال إىل املؤسســة املاليــة .انظــر :غوربريــت ســينغ ســامبي“ ،دراســة خدمــات الدفــع عــر الهاتــف النقــال يف الهنــد ”،أطروحــة ماجســتري،
كليــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،معهــد  KTH-Royalللتكنولوجيــا يف ســتوكهولم ،الســويدhttp://www.diva-portal. ،2014 ،
( org/smash/get/diva2:696343/FULLTEXT01تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[“ [[4خدمــات النقــود اإللكرتونيــة وإمكاناتهــا يف اليمــن :تحليــل الثغــرات والفــرص” ،شــركة كيمونكــس انرتناشــونال نيابــة عــن الوكالــة األمريكيــة
للتنميــة الدوليــة 27 ،ديســمرب/كانون األول ( ،https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MT1H.pdf ،2016تــم ّ
االطــاع يف  28مايو/أيــار
.)2021
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غيــر أن الــدروس المســتفادة دول ًيــا بشــأن كيفيــة متابعــة تطويــر خدمــات النقــود
اإللكترونيــة لهــا فائــدة محــدودة بتطبيقهــا فــي اليمــن حال ًيا ،وذلــك نظـ ًرا للظروف
االســتثنائية التــي تمــر بهــا البــاد .لــم يحــاول ســوى عــدد محــدود مــن دول العالــم
إطــاق خدمــات النقــود اإللكترونيــة فــي ظــل انقســام سياســتها النقديــة علــى
المســتوى الوطنــي عبــر خطــوط المواجهــة النشــطة .فــي اليمــن ،البنــك المركــزي
فــي صنعــاء مــن جــه ،هــو المســيطر محل ًيــا ،والبنــك المركــزي فــي عــدن مــن جهــة
أخــرى ،هــو المالــك الوحيــد للشــرعية الدوليــة ،بينمــا الكتلــة األكبــر مــن األوراق
النقديــة المتداولــة ُتقبــل كعملــة قانونيــة فقــط فــي جــزء مــن البــاد ،وال يمتلــك
أي مــن طرفــي الحــرب األهليــة الســلطة البرلمانيــة الالزمــة لســن تشــريعات جديــدة
للحوكمــة الماليــة .فــي مثــل هــذه البيئــة ،يجــب التعامــل مــع محــاوالت خلــق بيئة
مواتيــة لخدمــات النقــود اإللكترونيــة بحــذر لتحقيــق التــوازن بيــن فوائــد تبنــي
النقــود اإللكترونيــة علــى نطــاق واســع ومخاطــر حــدوث مزيــد مــن االختــاالت
واالنقسامات في بيئة النظام النقدي.
اتســمت الممارســة القانونيــة فــي اليمــن قبــل عــام  2014بالســوق الشــديدة
التنظيــم -التــي تمنــح الحــق فــي تقديــم خدمــات النقــود اإللكترونيــة حصــ ًرا
للبنــوك .والواقــع أن اإلطــار التنظيمــي المنصــوص عليــه فــي المنشــور رقــم  11لعــام
ً
محافظــا ومحــدود النطــاق يســمح للبنــوك بإصــدار وإدارة
نموذجــا
 2014وضــع
ً
النقــود اإللكترونيــة إمــا مباشــرة أو عــن طريــق الــوكالء الذيــن يعملــون كقنــوات
ماليــة وســيطة لفتــح حســابات النقــود اإللكترونيــة وتســهيل عمليــات إيــداع
وســحب النقــود .فــي هــذا النمــوذج ،يجــب أن يمتلــك العمــاء والمســتفيدون
حســا ًبا بنك ًيــا إلنجــاز خدمــات النقــود اإللكترونيــة مثــل المدفوعــات اإللكترونيــة

واالســتعالم عــن الرصيــد والتحويــات بيــن الحســابات .الجانــب المميــز لهــذا
النمــوذج ،هــو أن البنــوك هــي الجهــة الرئيســية المخولــة قانو ًنــا بتقديــم خدمــات
النقــود اإللكترونيــة ،بينمــا تعــد الجهــات الفاعلــة المحتملــة األخــرى ،مثــل شــركات
الهاتــف المحمــول أو شــركات الخدمــات الماليــة ،مجــرد جهــات فاعلــة ثانويــة.
تعمــل الجهــات الفاعلــة الثانويــة نيابــة عــن البنــوك المعتمــدة إمــا كــوكالء لتوفيــر
خدمــات إيــداع وســحب األمــوال ،أو لتوفيــر خدمــات شــبكة الهاتــف المحمــول
الضروريــة لتســهيل إجــراء معامــات النقــود اإللكترونيــة .تقتصــر مشــاركة مشــغلي
شــبكات الهاتــف المحمــول علــى توفيــر خدمــات نقــل البيانــات ،فــي حيــن توفــر
البنــوك حســابات فرديــة وتنظــم البنيــة التحتيــة مثــل المدفوعــات النقديــة مــن
خــال أجهــزة الصــراف اآللــي أو الفــروع أو شــبكة الــوكالء .شــهد النمــوذج الــذي
ُ
ـوا بطي ًئــا فــي
تقــوده البنــوك ،الــذي أنشــئ قبــل انــدالع الصــراع فــي اليمــن ،نمـ ً
توفيــر الخدمــات حيــث حــد مــن المنافســة ونطــاق وصــول المبتكريــن إلــى الســكان
[[[4
الذين ال يتعاملون مع البنوك.
[ [[4إنوتو لوكونغا“ ،التكنولوجيا املالية ،النمو الشامل ،واملخاطر املالية :الرتكيز عىل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان
و منطقــة آســيا الوســطى والقوقــاز” ،صنــدوق النقــد الــدويل 11 ،ســبتمرب /أيلــول https://www.imf.org/en/Publications/WP/ ،2018
Issues/2018/09/11/Fintech-Inclusive-Growth-and-Cyber-Risks-Focus-on-the-MENAP-and-CCA-Regions-46190
(تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022
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 | 4.2مزودو خدمات النقود اإللكترونية املرخصين ونطاق
االستخدام أثناء النزاع
بيــن عامــي  2015وُ ،2019بذلــت بعــض الجهــود لتســهيل إجــراء المدفوعــات
اإللكترونيــة عبــر مشــغلي شــبكات الهواتــف النقالــة الخاصــة باليمــن .خــال هــذه
الفتــرة ،منــح البنــك المركــزي اليمنــي تراخيــص ألربعــة بنــوك يمنيــة لتوفيــر
خدمــات النقــود اإللكترونيــة عبــر الهواتــف المحمولــة ،وهــي :بنــك الكريمــي
اإلســامي للتمويــل األصغــر ،وبنــك التضامــن اإلســامي الدولــي ،وبنــك األمــل
للتمويــل األصغــر ،وبنــك اليمــن والكويــت .كمــا منــح البنــك المركــزي فــي صنعــاء
ترخيصــا بذلــك لبنــك التســليف التعاونــي والزراعــي (كاك بنــك) [[4[.أنشــأت هــذه
ً
البنوك منصات للمحافظ اإللكترونية الخاصة بها.
رصيــد تلــك المحافــظ اإللكترونيــة يجــب أن يســاوي المبلــغ اإلجمالــي المحتفــظ بــه
فــي حســاب مجمــع ،والمعــروف ً
أيضــا باســم الحســاب االئتمانــي (،)Trust Account
المفتــوح لــدى بنــك التســوياتُ .تعــد النقــود اإللكترونيــة الموجــودة فــي حســاب
النقــود اإللكترونيــة المجمــع مملوكــة عمل ًيــا لحاملــي النقــود اإللكترونيــة (الذيــن
يصلــون إليهــا عبــر الهاتــف المحمــول) ،وليــس لمشــغلي شــبكات الهواتــف النقالــة
أو مقدمــي خدمــات النقــود اإللكترونيــة ،الذيــن يجمعــون األمــوال النقديــة مــن
ـدرة [[4[.كمــا ُذكــر ً
آنفــا ،فــإن المنشــور رقــم
العمــاء مقابــل النقــود اإللكترونيــة المصـ ّ
 11لعــام  2014ينــص علــى أن إجمالــي قيمــة الريــال اإللكترونــي فــي حســاب
المحفظــة اإللكترونيــة لــكل بنــك يجــب أن يســاوي األوراق النقديــة بالريــال المودعة
بشــكل شــخصي ،وال يمكــن أن تتجــاوز القيمــة اإلجماليــة للمحفظــة اإللكترونيــة
 %15مــن رأس المــال المدفــوع واالحتياطــي القانونــي للبنــك المرخــص [[4[.وهــذا
يعــادل مبلــغ االحتياطــي الســنوي الــذي يجــب علــى البنــك أن يخصمــه مــن صافــي
[[[4
أرباحه كضمان لحقوق المودعين.
بشــكل عــامُ ،يعــد امتــاك هاتــف محمــول وحســاب مصرفــي شــرطين أساســيين
إلنجــاز خدمــات النقــود اإللكترونيــة عبــر الهاتــف المحمــول ،ومــا يميزه عن الحســاب
التقليــدي هــو أنــه حســاب افتراضــي للعميــل ،مرتبــط برقــم هاتــف محمــول
ومحفــوظ علــى منصــة بيانــات مرتبطــة بحســاب مصرفــي مشــترك (محفظــة

[ [[4كان بنــك الكريمــي اإلســامي للتمويــل األصغــر هــو أول بنــك مرخــص لتقديــم خدمــات النقــود اإللكرتونيــة ،وذلــك عــام  ،2015ولكنــه لــم يطلــق
ً
ترخيصــا وحــدث ذلــك عــام  ،2016وبــدأ يف تقديــم
الخدمــة حتــى عــام  .2016كان بنــك التضامــن اإلســامي الــدويل هــو البنــك الثــاين الــذي يمنــح
خدمات الريال اإللكرتوين عام  .2018أما بنك األمل للتمويل األصغر فقد مُ نح الرتخيص عام  ،2017يف حني حصل بنك اليمن والكويت وبنك
التســليف التعــاوين الزراعــي الرتخيــص عــام .2018
[ [[4عبــد الغنــي محمــد الســماوي وآخــرون“ ،خدمــات الدفــع اإللكــروين يف اليمــن :التحديــات وفــرص النجــاح ”،معهــد الدراســات املصرفيــة ،مايــو/
أيــار http://www.ibs.edu.ye/sites/default/files/Electronic%20Money%20Service%20in%20Yemen%20-%20 2020
( Challenges%20and%20Opportunities%20for%20Success.pdfتــم ّ
االطــاع يف  2ينايــر /كانــون الثــاين.)2021 ،

ً
وفقــا للتعميــم رقــم  11لعــام  ،2014ال يســمح للبنــك املرخــص بإصــدار نقــود إلكرتونيــة تتجــاوز  15%مــن رأس املــال املدفــوع واالحتياطــي القانــوين،
[[[4
إال بموافقة مسبقة من البنك املركزي اليمني .يجب أن تساوي القيمة اإللزامية للريال اإللكرتوين الصادر عن املحفظة اإللكرتونية نسبة 100%
من حساب االستئمان الرتاكمي (الحساب الجماعي) يف البنك.
ّ
[ [[4املادة ( :)12القانون رقم ( )38لسنة  ،1998البنك املركزي اليمني( http://centralbank.gov.ye/App_Upload/law38a.pdf ،تم االطالع
يف  21فرباير /شــباط .)2022
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إلكترونيــة) لــدى البنــك المرخــص [[5[.يمكــن للعمــاء فتــح حســاب لــدى البنــك أو
لــدى أي مــن وكالئــه ،وبعــد تحميــل تطبيــق الجــوال ،يمكــن للعميــل تحويــل
األمــوال بيــن الحســابات ،وإرســال الحــواالت ،ودفــع الفواتيــر ،وشــراء البضائــع مــن
التجار المسجلين.
تشــير اإلحصــاءات األخيــرة إلــى أن عــدد اليمنييــن الذيــن يســتخدمون النظــام
ـوا خــال فتــرة النــزاع ،رغــم أن معــدالت االســتخدام ال
المصرفــي الرســمي شــهد نمـ ً
تــزال متدنيــة للغايــة مقارنــة بالمتوســط العالمــي البالــغ حوالــي ( %69عــام
 [[5[.)2017مــا يقــرب مــن  2.9مليــون يمنــي (أي حوالــي  %10مــن الســكان) يمتلكــون
واحــدا علــى األقــل بحلــول نهايــة عــام  ،2019بمــا فــي ذلــك
حســا ًبا مصرف ًيــا
ً
حســابات جاريــة وحســابات توفيــر وحســابات لــدى بنــوك التمويــل األصغــر
وحســابات النقــود اإللكترونيــة [[5[.ومــع ذلــك ،مــا يــزال العديــد يفضلــون اســتخدام
محــات وشــركات صرافــة األمــوال إلجــراء المعامــات الماليــة حيــث وســائل الدفــع
أكثــر مرونــة وأقــل تكلفــة .خــال الصــراع الدائــر ،انتشــرت شــركات الصرافــة بشــكل
كبيــر ،حيــث أُنشــئ اآلالف منهــا ،وترافــق ذلــك مــع تراجــع ،وليــس توســع فــي
رقابــة البنــك المركــزي .ال يوجــد نظــام متكامــل لربــط البنــوك اليمنيــة بشــبكات
تحويــل وصرافــة األمــوال ،بــل هنــاك العديــد مــن شــبكات التحويــل المختلفــة التــي
تســتخدمها شــركات الصرافــة ،ولكــن يصعــب مراقبتهــا واإلشــراف عليهــا .كمــا أن
العديــد مــن شــركات الصرافــة ال تلتــزم بالحــد األدنــى مــن إجــراءات االمتثــال فــي
أداء خدماتهــا الماليــة .علــى ســبيل المثــالُ ،يســمح لهــم فقــط -بموجــب القانــون-
بــأداء وظائــف معينــة مثــل تســهيل معامــات الصــرف النقــدي أو إجــراء التحويــات
الماليــة ،إال أنهــم تحولــوا ألداء وظائــف البنــوك مثــل قبــول الودائــع وتقديــم
القروض.
توســع نطــاق خدمــات
فــي حيــن يشــير تقييــم ســريع لإلحصــاءات المتوفــرة إلــى ّ
الريــال اإللكترونــي خــال النــزاع ،إال أن هــذا ال يعكــس الواقــع بصــورة كاملــة .بلــغ
إجمالــي األمــوال اإللكترونيــة المصــدرة (خــال الفتــرة مــن عــام  2016إلــى 115 )2019
مليــار ريــال يمنــي ،بينمــا أُصــدر حوالــي  75مليــار ريــال يمنــي عــام  2019وحــده.
وبنــاء علــى المؤشــرات المنشــورة مؤخـ ًرا ،ارتفــع عــدد حســابات النقــود اإللكترونيــة
إلــى حــد كبيــر بيــن عامــي  2017و ،2019مــن حوالــي  82ألــف إلــى أكثــر مــن 800
ألــف حســاب ،حيــث ُفتــح  %91مــن الحســابات الجديــدة فــي المناطــق الحضريــة،
ثلثاهــا فــي عــام  2019وحــدهُ [[5[.فتحــت العديــد مــن هــذه الحســابات مؤق ًتــا بعــد
[ [[5التعميــم رقــم  11الصــادر عــن البنــك املركــزي اليمنــي لســنة  ،2014حســبما نوقــش مــن قبــل جــون أوينــز يف“ :البنــك املركــزي اليمنــي يصــدر لوائــح
مصرفيــة جديــدة عــر الهاتــف املحمــول” ،تحالــف الشــمول املــايل 7 ،مــارس/آذار https://www.afi-global.org/blog/2015/03/ ،2015
( central-bank-yemen-issues-new-mobile-banking-regulationsتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[ [[5أسيل دمريغوك كونت وآخرون ،قاعدة بيانات املؤشر العاملي للشمول املايل ( :Global Findex) 2017قياس الشمول املايل وثورة التكنولوجيا
املاليــة” ،مجموعــة البنــك الــدويل( https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29510 ،2018 ،تــم ّ
االطــاع يف  2ينايــر /
كانــون الثــاين.)2021 ،

[ [[5عبــد الغنــي محمــد الســماوي وآخــرون“ ،خدمــات الدفــع اإللكــروين يف اليمــن :التحديــات وفــرص النجــاح ”،معهــد الدراســات املصرفيــة ،مايــو/
أيــار http://www.ibs.edu.ye/sites/default/files/Electronic%20Money%20Service%20in%20Yemen%20-%20 2020
( Challenges%20and%20Opportunities%20for%20Success.pdfتــم ّ
االطــاع يف  2ينايــر /كانــون الثــاين)2021 ،

[ [[5املصدر نفسه.
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حظــر الحوثييــن تــداول طبعــة الريــال الجديــدة ما دفــع المواطنيــن الذيــن يمتلكون
الطبعــة الجديــدة إليداعهــا فــي حســابات إلكترونيــة مفتوحــة لــدى مقدمــي
الخدمــات الماليــة اإللكترونيــة المعتمديــن مقابــل الحصــول علــى أوراق نقديــة مــن
الطبعــة القديمــة أو أرصــدة بالريــال االلكترونــي .كمــا ُفتحــت حســابات الريــال
اإللكترونــي الســتالم الرواتــب والتحويــات النقديــة المرتبطــة باألعمــال اإلنســانية
والحوافــز ،ودفــع فواتيــر الخدمــات العامــة ،إال أن معــدالت االســتخدام اإلجماليــة
تظل منخفضة نسب ًيا.

الشكل رقم 2
الحصة السوقية لمزودي خدمات الريال اإللكتروني ،ديسمبر  /كانون 2019
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المصدر :معهد الدراسات المصرفية (صنعاء)

تعاملــت مؤسســة واحــدة وهــي بنــك الكريمــي اإلســامي للتمويــل األصغــر مــع
 %80مــن إجمالــي حســابات النقــود اإللكترونيــة عــام  [[5[،2019ويرجــع ذلــك بصــورة
فرعــا ،و 2,626وكيـ ً
ـا
أكبــر إلــى االنتشــار الجغرافــي الواســع للبنــك الــذي يمتلــك ً 132
و 7,620نقطــة بيــع بمــا فــي ذلــك العديــد مــن المناطــق الريفيــة .كمــا أن الكريمــي
واحــدا مــن مقدمــي الخدمــات الماليــة الرئيســيين الذيــن تســتخدمهم
يعــد
ً
المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة للوصــول إلــى المســتفيدين عبــر تحويــات
المساعدات النقدية في جميع أنحاء اليمن.
[ [[5عبــد الغنــي محمــد الســماوي وآخــرون“ ،خدمــات الدفــع اإللكــروين يف اليمــن :التحديــات وفــرص النجــاح ”،معهــد الدراســات املصرفيــة ،مايــو/
أيــار http://www.ibs.edu.ye/sites/default/files/Electronic%20Money%20Service%20in%20Yemen%20-%20 2020
( Challenges%20and%20Opportunities%20for%20Success.pdfتــم ّ
االطــاع يف  2ينايــر /كانــون الثــاين.)2021،
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الشكل رقم 3
الوصول للريال اإللكتروني ونقاط البيع
وكالء
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المصدر :معهد الدراسات المصرفية ،صنعاء ،اليمن

ُيعــد مســتوى التكامــل والترابــط البينــي بيــن المحافــظ اإللكترونيــة التــي تحتفــظ
ـدودا .وحتــى كتابــة هــذه الســطور ،ال تــزال هنــاك
بهــا هــذه البنــوك الخمســة محـ ً
قــدرة محــدودة علــى إجــراء التحويــات الماليــة بيــن الحســابات الموجــودة لــدى
مختلــف مــزودي الخدمــات التجارييــن والمســتقلين فن ًيــا الذيــن يعملــون علــى
منصــات مختلفــة (مثـ ً
ـا :مــن محفظــة الهاتــف المحمــول إلــى الحســاب البنكــي).
يمكــن للعميــل تحويــل األمــوال فقــط مــن حســاب إلكترونــي إلــى آخــر فــي نفــس
المحفظــة اإللكترونيــة وفيمــا بيــن البنــوك المشــتركة الخمســة المربوطــة مؤخ ـ ًرا
فــي شــبكة المقســم المالــي بيــن البنــوك بقيــادة شــركة الخدمــات الماليــة اليمنية
تحــت الهويــة والعالمــة التجاريــة  WeNeTالعاملــة فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن.
ـدا
يمكــن لألفــراد الذيــن ال يمتلكــون حســاب نقــود إلكترونيــة اســتالم االمــوال نقـ ً
فقــط وذلــك ً
وفقــا لســقف المعامــات التــي ينــص عليهــا المنشــور رقــم  11لعــام
 30 :2014ألــف ريــال يمنــي لــكل عمليــة ماليــة و 50ألــف ريــال يمنــي إلجمالــي
المعامــات فــي اليــوم الواحــد ،فــي حيــن أن الحــد األقصــى لرصيــد الريــال
اإللكترونــي للعميــل الواحــد ال يمكــن أن يتجــاوز  300ألــف ريــال يمنــي [[5[.تضمــن
المنشــور متطلبــات مقيــدة “اعــرف عميلــك” لتحديــد الهويــة ،حيــث يتع ّيــن علــى
العميــل المحتمــل تقديــم البطاقــة الشــخصية بالرقــم الوطنــي لفتــح حســاب مالي
فــي محافــظ النقــود اإللكترونيــة .أمــا بالنســبة لتحويــل األمــوال مــن حســاب
إلكترونــي إلــى عميــل غيــر مشــترك فــي خدمــات النقــود اإللكترونيــة ،فينطبــق
نهــج ذو مســتويين إلثبــات هويــة متلقــي التحويــات الماليــة .يتطلــب المســتوى
[ [[5التعميــم رقــم  11الصــادر عــن البنــك املركــزي اليمنــي لســنة  ،2014حســبما نوقــش مــن قبــل جــون أوينــز يف“ :البنــك املركــزي اليمنــي يصــدر لوائــح
مصرفيــة جديــدة عــر الهاتــف املحمــول” ،تحالــف الشــمول املــايل 7 ،مــارس/آذار https://www.afi-global.org/blog/2015/03/ ،2015
( central-bank-yemen-issues-new-mobile-banking-regulationsتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022
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األول بطاقــة شــخصية (دون رقــم وطنــي) أو أي وثائــق أخــرى بديلــة إلثبــات الهويــة
مثــل البطاقــة العائليــة ،أو البطاقــة العســكرية ،أو بطاقــة الضمــان االجتماعــي ،أو
البطاقــة االنتخابيــة ،أو جــواز ســفر لألجانــب الســتالم حوالــة ماليــة ال تتجاوز ســقف
الـــ  50ألــف ريــال يمنــي .أمــا الثانــي فيتطلــب بطاقــة شــخصية برقــم وطنــي ،أو
جــواز ســفر لألجانــب الســتالم حوالــة ماليــة تتجــاوز الحــد األقصــى البالــغ  50ألــف
ريــال يمنــي .وبالمثــل ،فــإن وثائــق إثبــات الهويــة المطلوبــة لفتــح الحســابات
الماليــة محــدودة ً
أيضــا ،أي حتــى  30ألــف ريــال يمنــي ومــا فــوق ذلــك للمســتويين
األول والثانــي علــى التوالــي .وبمــا أن أكثــر مــن نصــف الســكان البالغيــن فــي اليمــن
ال يمتلكــون بطاقــة هويــة وطنيــة ،إذ أصبــح مــن الصعــب الحصــول عليهــا منــذ
بدايــة الصــراع ،يشــكل الوصــول إلــى خدمــات النقــود اإللكترونيــة تحد ًيــا كبيـ ًرا فــي
[[[5
غياب بدائل أخرى إلثبات الهوية.
يمكــن للعميــل المشــترك فــي المحفظــة اإللكترونيــة تحويــل رصيــد الريــال
اإللكترونــي إلــى نقــد إمــا مــن خــال فــرع البنــك الــذي يتعامــل معــه أو مــن خــال
أحــد الــوكالء الوســيطين العامليــن نيابــة عــن البنــك المرخــص .يمتلــك هــؤالء
الــوكالء قــدرة الوصــول إلــى المحافــظ اإللكترونيــة وتســوية المعامــات إلكترون ًيــا
عبــر منصــات مرتبطــة بأنظمــة المعلومــات المصرفيــة الخاصــة بالمحافــظ
اإللكترونيــةُ .تعــد شــبكات الــوكالء المالييــن المشــاركة فــي تقديــم خدمــات النقود
اإللكترونيــة غيــر كافيــة وتتركــز فــي المناطــق الحضريــة .ونظـ ًرا للنقــص المســتمر
فــي معــروض الطبعــة القديمــة مــن الريــال ،يق ّيــد وكالء البنــوك فــي كثيــر مــن
األحيــان عمليــات الســحب أو تأخيرهــا علــى العمــاء الذيــن يحاولــون ســحب مبالــغ
ماليــة مــن حســاباتهم ،ال ســيما خــارج المناطــق الحضريــة .منــذ عــام  ،2016اقتصــر
اســتخدام الريــال اإللكترونــي فــي جميــع أنحــاء البــاد ،فــي إطــار النمــوذج الــذي
تقــوده البنــوك ،علــى التحويــات الماليــة بيــن الحســابات ،وســقوف محــدودة
لمبالــغ اإليــداع والســحب النقديــة ،وفــي أدنــى الحــدود لدفــع فواتيــر الهاتــف
واإلنترنــت والكهربــاء والميــاه التــي يمكــن إنجازهــا بســهولة مــن خــال مكاتــب
الهيئــة العامــة للبريــد والتوفيــر البريــدي أو منافــذ الصرافــة .خــال الفتــرة مــن 2016
إلــى  ،2018شــكلت إجمالــي المعامــات الماليــة التــي تمــت باســتخدام خدمــات
النقــود اإللكترونيــة  %1مــن متوســط إجمالــي المدفوعــات الســنوية التــي أُجريــت
فــي القطــاع المصرفــي والبالغــة  4.35تريليــون ريــال يمنــي [[5[.فــي عــام ،2018
شــكلت التحويــات بيــن حســابات النقــود اإللكترونيــة والحســابات المصرفيــة
وكذلــك عمليــات إيــداع وســحب النقــود  %95مــن المعامــات الماليــة اإللكترونيــة
[“ [[5خدمــات النقــود اإللكرتونيــة وإمكاناتهــا يف اليمــن :تحليــل الثغــرات والفــرص” ،شــركة كيمونكــس إنرتناشــونال نيابــة عــن الوكالــة األمريكيــة
للتنميــة الدوليــة 27 ،ديســمرب/كانون األول ( ،https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MT1H.pdf ،2016تــم ّ
االطــاع يف  28مايو/أيــار
.)2021

[ [[5جُ معت األرقام من :عبدالغني محمد السماوي وآخرون“ ،خدمات الدفع اإللكرتوين يف اليمن :التحديات وفرص النجاح ”،معهد الدراسات
املصرفيــة ،مايــو /أيــار http://www.ibs.edu.ye/sites/default/files/Electronic%20Money%20Service%20in%20 2020
( Yemen%20-%20Challenges%20and%20Opportunities%20for%20Success.pdfتم ّ
االطالع يف  2يناير /كانون الثاين.)2021 ،
بلــغ إجمــايل قيمــة مدفوعــات النقــود اإللكرتونيــة كل عــام مــن  2016إىل  2019مــا يــي :عــام  2016بلــغ اإلجمــايل  101,685,663ريـ ً
ـال يمن ًيــا ،وعــام
ـال يمن ًيــا ،وعــام  2018بلــغ اإلجمــايل  31,243,779,947ريـ ً
 2017بلــغ اإلجمــايل  11,393,123,266ريـ ً
ـال يمن ًيــا ،أمــا يف عــام  2019فقــد بلــغ اإلجمــايل
 118,905,021,167ريـ ً
ـال يمن ًيــا.
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(منهــا  %9مدفوعــات نقديــة) ،فــي حيــن لــم تشــكل المعامــات الماليــة التــي
تمــت لدفــع فواتيــر الكهربــاء والهاتــف واإلنترنــت وشــراء الســلع ســوى  %1فقــط.
بالتالي ُتعد المنفعة المحققة من حساب النقود اإللكترونية محدودة.

[[[5

الشكل رقم ()4
المدفوعات بالريال اإللكتروني في اليمن للفترة2019 - 2016 ،

%13

%26

%59

  السحب النقدي         دفع فواتير الهاتف واالنترنت

  املشتريات عبر االنترنت          دفع فواتير الخدمات األخرى

المصدر :معهد الدراسات المصرفية (صنعاء)

 | 4.3شبكة املقسم الوطني بين البنوك
فــي ظــل نمــو أنظمــة الدفــع اإللكترونيــة فــي شــمال اليمــن ،فــإن الســؤال الــذي
يفــرض نفســه عــن ماهيــة المؤسســة التــي ســتقوم بــإدارة شــبكة المقســم
الوطنــي بيــن البنــوك؛ أفضــى إلــى منافســة متزايــدة .فــي عــام  ،2006ســجلت
مجموعــة مؤلفــة مــن  11بنـ ً
ـكا يمن ًيــا شــركة الخدمــات الماليــة اليمنيــة ( ،)YFSCغيــر
أن هــذا الهيــكل التنظيمــي القائــم علــى القطــاع الخــاص والمعنــي بتنفيــذ
التســويات اإلجماليــة اللحظيــة للمدفوعــات الماليــة بيــن مقدمــي الخدمــات المالية
تقدمــا فــي تفعيــل شــبكة المقســم الوطنــي بيــن البنــوك رغــم مــرور
لــم يحــرز
ً
أكثــر مــن عقــد علــى إنشــائها .جــاء االســتحواذ علــى شــركة الخدمــات الماليــة
ً
الحقــا تحــت العالمــة التجاريــة “وي نــت ”Wenet
اليمنيــة ،التــي دشــنت خدماتهــا
ُ
وذلــك بعــد منافســة شرســة مــع شــركة كوالتــي كونكــت وهــي شــركة أنشــئت
[ [[5املصدر نفسه.
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ألداء مهــام مماثلــة .فــي وقــت الحــق أُنشــئت شــركتان ماليتــان ،همــا وان كاش
( )ONE Cashوتمكيــن ( ،)Tamkeenلتقديــم خدمــات المدفوعــات اإللكترونيــة
وخدمات المحافظ اإللكترونية.
فــي ســبتمبر/أيلول  ،2020أعلنــت شــركة “وي نــت  ”WeNeTإطــاق المرحلــة
األولــى مــن برنامــج الحــواالت الفوريــة ( [[5[)ITSلمدفوعــات التجزئــة اللحظيــة بيــن
البنــوك المشــاركة ،قبــل االنتقــال إلــى المرحلــة الثانيــة التــي تســتهدف عمــاء
شــركات الصرافــة .فــي منتصــف شــهر ســبتمبر/أيلول  ،2020بــدأت  WeNeTإجــراء
الحــواالت الماليــة الفوريــة بيــن البنــوك الســتة المشــتركة فــي شــبكتها :البنــك
اليمنــي لإلنشــاء والتعميــر ،وبنــك اليمــن والكويــت ،وبنــك اليمــن والبحريــن الشــامل،
وبنــك ســبأ اإلســامي ،والبنــك اإلســامي اليمنــي ،وبنــك التســليف التعاونــي
الزراعــي [[6[.حتــى اآلن ،لــم تلـ َ
ـق خدمــات برنامــج الحــواالت الفوريــة ســوى قبــول
محــدود فــي الســوق ،حيــث اقتصــرت علــى إجــراء مدفوعــات الحــواالت الفوريــة
فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن ،كمــا أنهــا آليــة قائمــة كل ًيــا علــى النقــد فــي دفــع
الحــواالت وال تســمح بتحويــل األمــوال مــن حســابات المحافــظ اإللكترونيــة أو مــن
الحســابات المصرفيــة غيــر النقديــة إلــى الحســابات البنكيــة النقديــة -وهــو شــرط
ووفقــا لمصــدر موثــوق ّ
ً
مطلــع علــى
قانونــي مســبق التعامــل بالنقــود اإللكترونيــة.
تطــورات ســوق النقــود اإللكترونيــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن،
جــاء إطــاق شــبكة  WeNeTبعــد أن ُمنحــت الضــوء األخضــر للحصــول علــى ترخيص
مــن البنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء إلدارة شــبكة المقســم الوطنــي بيــن
البنوك.
تعمــل مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم ً
أيضــا ( )HSA Groupعلــى طــرح نظــام دفــع
إلكترونــي قائــم علــى الهواتــف المحمولــة باســم وان كاش ( ،)ONE Cashحيــث
تحــول فــي طبيعــة ونطــاق األمــوال المتنقلــة
يتوخــى مــن هــذا النظــام إجــراء
ّ
واســتخدام النقــود اإللكترونيــة فــي اليمــن .فــي منتصــف عــام  ،2020ســعت شــركة
 ONE Cashللحصــول علــى موافقــة مــن البنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء
والبنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن لبــدء تقديــم خدماتهــا .فــي حيــن أصــدر
ترخيصــا أول ًيــا لـــ  ONE Cashلتقديــم خدمــات األمــوال عبــر
البنــك فــي صنعــاء
ً
الهاتــف المحمــول فــي يوليو/تمــوز  ،2020لــم يقبــل البنــك فــي عــدن طلبهــا
حتــى اآلن للحصــول علــى الترخيــص( .علــى الرغــم مــن حصولهــا علــى الترخيــص
النهائــي أوائــل  2022مــن البنــك المركــزي بصنعــاء ،إال أنــه وحتــى كتابــة هــذه
السطور ،لم تبدأ  ONE Cashبتقديم خدماتها في مناطق سيطرة الحوثيين).

[ [[5تبــدأ خدمــة التحويــات الفوريــة بتوفــر خمــس خدمــات تحويــل فوريــة :التحويــل الفــوري مــن أي حســاب مصــريف نقــدي إىل حســاب نقــدي آخــر
يف بنــك آخــر ،والتحويــل الفــوري مــن أي حســاب بنــي نقــدي إىل أي محفظــة إلكرتونيــة ،والتحويــل الفــوري مــن محفظــة إلكرتونيــة إىل أخــرى،
والتحويــل الفــوري مــن أي محفظــة إلكرتونيــة إىل أي حســاب مصــريف نقــدي.

شــركة  ،WeNetتأريــخ  17ســبتمرب/أيلول
[[[6
ّ
االطــاع
( //a.177399200511135/177875193796869تــم

،2020
يف 21

https://www.facebook.com/WeNetSwitch/photos
فربايــر /شــباط .)2022
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 | 5واقع تطبيق الريال اإللكتروني :التحديات
والفرص
 | 5.1التحديات الحالية لتوسع نطاق استخدام الريال
اإللكتروني
يجــب أن يصاحــب تطبيــق نظــام الدفــع اإللكترونــي فــي اليمــن تطويــر البنــى
التحتيــة لنظــام االئتمــان واالتصــاالت الرقميــة وخدمــات النقــود اإللكترونيــة القائمة
علــى التكنولوجيــا الماليــة ( .)fintechحتــى يومنــا هــذا ،مــا زالــت مقومــات البنيــة
التحتيــة لتشــغيل أنظمــة العملــة اإللكترونيــة وأنظمــة الدفــع اإللكترونــي غيــر
متطــورة أو قيــد الظهــور .فالبنيــة التحتيــة للتشــغيل البينــي (،)interoperability
مثــل نظــام التســوية اللحظيــة المطلوبــة لتســوية المعامــات كبيــرة الحجــم
وتمكيــن المدفوعــات البينيــة الرقميــة ،ال تــزال غيــر موجــودة .وحيــن ال تتوفــر
قابليــة التشــغيل البينــي ،يضطــر األفــراد والشــركات لفتــح حســابات متعــددة
والتعامــل مــع أنــواع مختلفــة مــن شــبكات الخدمــات الماليــة ،ممــا يــؤدي إلــى

انعدام الكفاءة وزيادة القيود المفروضة على إجراء عمليات الدفع الرقمي.

[[[6

عــاوة علــى ذلــك ،لــم ُينشــأ حتــى اآلن نظــام المقاصــة اآللــي[ [[6كخطــوة ضروريــة
لمعالجــة عمليــات الدفــع للتجزئــة بيــن البنــوك وغيرهــا مــن الجهــات الماليــة
األخــرى .يفتقــر بنــكا صنعــاء وعــدن والبنــوك التجاريــة إلــى العمــل عبر نظــام واحد
متكامــل إلكترون ًيــا .بـ ً
ـدل مــن ذلــك ،تجــري تلــك البنــوك المدفوعات بشــكل مســتقل
وبمعــزل تــام عــن بعضهــا .ورغــم أن البنــك المركــزي يعمــل كوســيط لتســوية
المعامــات الماليــة بيــن البنــوك ،إال أن هــذه المهمــة تتــم خــارج غرفــة المقاصــة
اآلليــة .مــا زالــت المقاصــة بيــن الشــيكات المصرفيــة تجــري يدو ًيــا ،ومــا زالــت أوامــر
الدفــع القائمــة علــى ســويفت ( )SWIFTالوســيلة الرئيســية لتســوية المدفوعــات
[[[6
ذات القيمة الكبيرة.
تعمــل محــات وشــركات الصرافــة فــي عزلــة خــارج النظــام المصرفــي الرســمي.

طــورت بعــض هــذه المحــات والشــركات بنيــة تحتيــة للربــط البينــي بيــن
الصرافيــن ،حيــث ترتبــط مجموعــة مــن شــركات الصرافــة ضمــن شــبكة حــواالت
متكاملــة تســمح للمشــاركين فيهــا بتســوية المعامــات الماليــة بصــورة لحظيــة
وإجــراء حــواالت ماليــة مصرفيــة بتكلفــة زهيــدة مقارنــة بالخدمــات الماليــة األعلــى
[ [[6كيــا بزرباســيلو ،ألفونســو جارســيا مــورا ،ماهيــش أوتامتشــانداين ،هاريــش ناتاراجــان ،إريــك فــن ،وماثيــو ســال“ ،الخدمــات املاليــة الرقميــة”،
مجموعــة البنــك الــدويل ،أبريل/نيســان http://pubdocs.worldbank.org/en/230281588169110691/Digital-Financial- ،2020
( Services.pdfتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[ [[6غرفــة املقاصــة اآلليــة هــي نظــام إلكــروين يخــدم املؤسســات املاليــة لتســهيل املعامــات املاليــة يف نهايــة عمــل كل يــوم .يف اليمــن ،يجــري البنــك
املركــزي اليمنــي التســويات بــن البنــوك نهايــة كل يــوم باســتخدام الشــيكات بـ ً
ـدل مــن القيــام بهــا آل ًيــا .وبالتــايل ،يمثــل هــذا تحد ًيــا رئيسـيًا أمــام عمــل
الريــال اإللكــروين.

[“ [[6نجــاح املدفوعــات اإللكرتونيــة مــن أجــل االســتجابة اإلنســانية ”،لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ،مايو/أيــار https://www.rescue.org/sites/ ،2016
( default/files/document/469/makinge-paymentsworkforhumanitarianresponse-final1.pdfتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر/
شــباط .)2022
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تكلفــة التــي تقدمهــا البنــوك .ســاعدت هــذه القــدرة ،إضافــة إلــى ســاعات العمــل
الطويلــة التــي تمتــاز بهــا شــركات ومحــات الصرافــة مقارنــة بالبنــوك التجاريــة،
على تمكينها من الهيمنة على السوق المالية في اليمن.
خــال النــزاع ،كان بــطء خدمــات اإلنترنــت وارتفــاع تكلفتهــا فــي اليمــن ومحدوديــة
تغطيــة شــبكة الهاتــف المحمــول مــن أكبــر العقبــات التــي تواجــه العمــاء الذيــن
يمتلكــون حســابات نقــود إلكترونيــة فــي أي مــن البنــوك الخمســة التــي تقــدم
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول وخدمــات المحافــظ اإللكترونيــة .تعــد
البنيــة التحتيــة الرقميــة لقطــاع تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات  وتوفــر
الكهربــاء ،وهمــا عنصــران ضروريــان لعمــل النظــام المالــي ومقدمــي خدمــات النقود
[[[6
اإللكترونية ،األضعف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
مشــغلو شــبكات الهواتــف النقالــة فــي اليمــن غيــر مســتعدين مــن الناحيــة
التكنولوجيــة ،لــذا رفضــوا تقديــم خدمــة بيانــات الخدمــة اإلضافيــة غيــر المهيكلــة
( )USSDوخدمــات االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة ( )IVRلمقدمــي خدمــات النقــود
اإللكترونيــةُ [[6[.تعــد بيانــات الخدمــة اإلضافيــة غيــر المهيكلــة ( ،)USSDوهــي قنــاة
اتصــال يســيطر عليهــا مشــغلو شــبكات الهاتــف النقــال ،بالغــة األهميــة فــي توفيــر
الخدمــات الماليــة اآلمنــة عبــر كافــة الهواتــف المحمولــة مــن خــال الرســائل النصية
القصيــرة المشــفرة .ســيؤدي هــذا النظــام ،حــال تنفيــذه ،إلــى خفــض التكاليــف
مقارنــة بالنمــوذج الحالــي القائــم علــى تقديــم خدمــات النقــود اإللكترونيــة عبــر
البنــوك [[6[.إن االفتقــار إلــى خدمــة بيانــات الخدمــة اإلضافيــة غيــر المهيكلــة
( )USSDحــد مــن القــدرة علــى تقديــم الخدمــات لألشــخاص األمييــن ومحــدودي
الدخــل الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة وال يســتخدمون الهواتــف الذكيــة
ً
اتصال باإلنترنت.
وال يملكون
فــي حيــن زاد عــدد مشــتركي الهواتــف المحمولــة فــي اليمــن خمســة أضعــاف
بيــن  2006و ،2016أي مــن  3مالييــن إلــى  16مليــون مشــترك ،ظــل معــدل انتشــار
الهواتــف النقالــة بالنســبة إلجمالــي الســكان هــو األدنــى فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،عنــد حوالــي  ،%57مقارنــة بالمتوســط اإلقليمــي الــذي

[ [[6تســيطر وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات عــى قطــاع االتصــاالت واملعلومــات وتحتكــره .عــى الرغــم مــن أنهــا تديــر شــركة واحــدة فقــط مــن
شــركات خدمــات الهواتــف النقالــة األربعــة العاملــة يف البــاد (شــركة يمــن موبايــل) ،إال أنهــا تتحكــم يف العديــد مــن جوانــب خدمــات االتصــاالت،
وقــد امتنعــت عــن منــح تراخيــص تقديــم خدمــات الجيلــن الثالــث والرابــع لشــركات الهاتــف املحمــول املحليــة .يتعـ ّـن عــى شــركات الهاتــف
املحمــول املــرور عــر مــزود خدمــة اإلنرتنــت شــركة يمــن نــت للحصــول عــى خدمــة اإلنرتنــت وتيليمــن إلجــراء املكاملــات الدوليــة .أضــف إىل ذلــك
أن الحكومــة ،مــن خــال مؤسســة االتصــاالت اليمنيــة ،تســيطر عــى شــبكة الهاتــف العامــة .ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر :منصــور البشــري“ ،آثــار
الصــراع عــى قطــاع االتصــاالت يف اليمــن” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية /ديــب روت لالستشــارات /مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة
مــع الشــرق  ،CARPOموجــز سياســات رقــم  ،21إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن 11 ،يناير/كانــون الثــاين https://devchampions.org/ ،2021
( /ar/publications/policy-brief/Impacts_of_the_War_on_the_Telecommunicationsتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022

[ [[6عبدالغنــي محمــد الســماوي وآخــرون“ ،خدمــات الدفــع اإللكــروين يف اليمــن :التحديــات وفــرص النجــاح ”،معهــد الدراســات املصرفيــة ،مايــو/
أيــار http://www.ibs.edu.ye/sites/default/files/Electronic%20Money%20Service%20in%20Yemen%20-%20 2020
( Challenges%20and%20Opportunities%20for%20Success.pdfتــم ّ
االطــاع يف  2ينايــر /كانــون الثــاين.)2021 ،

[ [[6برنابــا أنديفــا“ ،الخدمــات املاليــة املتنقلــة واللوائــح /التنظيــم يف كينيــا ”،هيئــة املنافســة ،كينيــاhttps://static1.squarespace. ،
_com/static/52246331e4b0a46e5f1b8ce5/t/5534a332e4b078bae80cbaeb/1429513010529/Barnabas+Andiva
ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022
( Mobile+Money+Kenya.pdfتــم
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تجــاوز  [[6[.%100عــام  ،2015بلغــت نســبة اليمنييــن القادريــن علــى الوصــول إلــى
[[[6
خدمــات الجيــل الثالــث للشــبكات الخلويــة أو خدمــات اإلنترنت عبــر الهاتــف ،%1.7
فــي حيــن ســجل كل مــن العــراق وأفغانســتان وهمــا بلــدان متأثــران ً
أيضــا بالصــراع
[[[6
معــدالت انتشــار أعلــى للهواتــف النقالة %91 ،فــي العــراق و %89في أفغانســتان.
إضافــة إلــى ذلــكُ ،تعــد أســعار المكالمــات الصوتيــة عبــر الهواتــف النقالــة وخدمــات
الرســائل القصيــرة فــي اليمــن متوســطة فــي ســياق منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا ،تحتــل اليمــن المرتبــة الســابعة عشــر فــي قائمــة الــدول التــي
لديهــا أعلــى ســعر لخدمــات شــبكة اإلنترنــت واســعة النطــاق فــي منطقــة الشــرق
[[[7
األوسط وشمال أفريقيا.
تأثــر االتصــال باإلنترنــت وخدمــات الكهربــاء ســل ًبا أثنــاء النــزاع .عــام  ،2020تســببت
األضــرار التــي لحقــت بالكابــل البحــري بتعطيــل ما نســبته  %80مــن شــبكة اإلنترنت
فــي اليمــن مؤق ًتــا ،مــا أثــر علــى القــدرة فــي إجــراء المعامــات التجاريــة والماليــة
علــى مســتوى البــاد [[7[.فتطبيقــات الهواتــف الذكيــة المســتخدمة فــي إتمــام
المدفوعــات بالريــال اإللكترونــي ال تعمــل عنــد انقطــاع خدمــة اإلنترنــت أو عنــد
وتحديــدا فــي  21ينايــر  ،2022تســببت غــارة جويــة
انخفــاض ســرعته .مؤخــ ًرا،
ً
شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية علــى مبنــى االتصــاالت الواقــع فــي مدينــة
الحديــدة المطلــة علــى البحــر األحمــر بانقطــاع تــام لإلنترنــت علــى نطــاق واســع،
ولمــدة أربعــة أيــام فــي العديــد مــن مناطــق البــاد .خــال النــزاع الدائــر ،تزايــد
أساســا قبــل
ـول عليهــا
ً
تدهــور إمــدادات الكهربــاء فــي اليمــن -التــي لــم يكــن يعـ ّ
الحــرب -وأدت الهجمــات علــى البنيــة التحتيــة ونقــص الوقــود إلــى انقطــاع
الكهربــاء عــن غالبيــة ســكان البــاد .وهــذا يمكــن أن ّ
يعطــل أنشــطة المؤسســات
الماليــة التــي تعتمــد بشــكل أكبــر علــى الوصــول إلــى شــبكة اإلنترنــت لتقديــم
[[[7
الخدمات المالية الرقمية.
خــال عــام  ،2020كانــت شــركات الهاتــف النقــال فــي اليمــن تتنافــس علــى
التراخيــص الالزمــة لتحديــث شــبكاتهم مــن أجــل توفيــر خدمــات الجيليــن الثالــث
والرابــع للشــبكات الخلويــة وتأميــن إنترنــت عالــي الســرعة عبــر الهاتــف المحمــول.
فــي ســبتمبر/أيلول  ،2020نقلــت شــركة ســبأفون ،وهــي شــركة اتصــاالت خاصــة،
مقرهــا مــن صنعــاء إلــى عــدن؛ إثــر دعــاوى وأحــكام قضائيــة متكــررة ضدهــا مــن
[ [[6ســيمون كيمــب 18 ،فرباير/شــباط “ ،2020ديجيتــال  :2020اليمــن”DatoRePortal، https://datareportal.com/reports/digital- ،
( 2020-yemenتــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022
[“ [[6مدخــات مذكــرة سياســة اليمــن رقــم  4بشــأن تقديــم الخدمــات الشــاملة :تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت يف اليمــن” ،مجموعــة البنــك الــدويل،
http://documents1.worldbank.org/curated/es/337651508409897554/pdf/120531-WP-P159636،2017
مايو/أيــار
ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022
( PUBLIC-Yemen-ICT-Policy-Note-Input-to-PN-4.pdfتــم

[ [[6املصدر نفسه.
[ [[7املصدر نفسه.

[ [[7ليــي هــاي نيومــان“ ،انقطــاع الكابــل البحــري يــرك اليمــن دون إنرتنــت أليــام” Wired، 13 ،يناير/كانــون الثــاين https://www.wired. ،2020
/com/story/yemen-internet-blackout-undersea-cable
[ [[7إنوتــو لوكونغــا“ ،التكنولوجيــا املاليــة ،النمــو الشــامل ،واملخاطــر املاليــة :الرتكيــز عــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان و منطقــة آســيا الوســطى والقوقــاز” ،صنــدوق النقــد الــدويل 11 ،ســبتمرب /أيلــول https://www.imf.org/en/ ،2018
Publications/WP/Issues/2018/09/11/Fintech-Inclusive-Growth-and-Cyber-Risks-Focus-on-the-MENAP-and( CCA-Regions-46190تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022
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َقبــل ســلطات الحوثييــن التــي فرضــت إتــاوات مرتفعــة علــى شــكل ضرائــب بأثــر
رجعــي علــى الشــركة .بعــد انتقالهــا ،أعلنــت الشــركة أن لديهــا خطــة اســتراتيجية
إلطــاق خدمــات الجيليــن الرابــع والخامــس للشــبكات الخلويــة بدعــم مــن وزارة
[[[7
االتصاالت وتقنية المعلومات في عدن.
فــي هــذه األثنــاء ،نفــذت شــركة يمــن موبايــل -أبــرز شــركات الهاتــف النقــال
ـروعا كبي ـ ًرا علــى مــدار الســنوات
المملوكــة للحكومــة ومقرهــا فــي صنعــاء -مشـ ً
القليلــة الماضيــة لتطويــر وتحديــث البنيــة التحتيــة للشــبكة الخلويــة مــن الجيــل
الثالــث إلــى الجيــل الرابــع وذلــك لتوســيع نطــاق تغطيــة الشــبكة ورفــع جــودة
خدمــات اإلنترنــت عبــر الهاتــف النقــال ،ونجحــت فــي إطــاق خدمــة الجيــل الرابــع
أو  4Gأوائــل ينايــر  .2022إال أن انقســام اإلطــار القانونــي ألنظمــة االتصــاالت النقالــة
بيــن صنعــاء وعــدن يمكــن أن يحــد مــن قــدرة اجــراء تحديثــات فــي خدمــات
شــبكات الهاتــف النقــال الالزمــة لتيســير تشــغيل نظــام مدفوعــات الريــال
اإللكتروني بكفاءة عالية.
خالصــة القــول ،يجــب التغلــب علــى عــدد مــن العقبــات مــن أجــل زيــادة المنفعــة
مــن اســتخدام الريــال اإللكترونــي فــي اليمــن ،وتشــمل هــذه العقبــات مــا يلــي:
االقتصــاد القائــم علــى النقــد بشــكل كبيــر ،وضعــف البنيــة التحتيــة لالتصــاالت
ومحدوديــة نطاقهــا ،وتدنــي ثقــة المســتهلك فــي مقدمــي الخدمــات الماليــة،
وعــدم وجــود بيئــة تنظيميــة مناســبة (أي بيئــة تفــرض الرقابــة الالزمــة ولكــن
تتــرك مجـ ً
ـال لنمــو الســوق واالبتــكار) ،وانخفــاض مســتوى الوعــي العــام بخدمــات
األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول والمحافــظ اإللكترونيــة التــي يقدمهــا مــزودو
الخدمــات الماليــة ،والمســائل المتعلقــة بالتشــريعات والتنظيــم (حمايــة المشــتري
والبائــع) ،ومحدوديــة القــدرة التكنولوجيــة لمقدمــي خدمــات الدفــع اإللكترونــي،
إلى جانب االعتبارات األمنية (مسائل التحقق والمصادقة).

[“ [[7معركــة مــأرب ،تقريــر اليمــن ،ســبتمرب  /أيلــول ”،2020 ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 21 ،أكتوبر/تشــرين األول https:// ،2020
( sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/11764تــم ّ
االطــاع يف  21فربايــر /شــباط .)2022
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 | 5.2آفاق تطوير الريال اإللكتروني
تدشــين أنظمــة الدفــع اإللكترونيــة فــي اليمن يجب أن ُيســتهل بمعالجــة متطلباتها
األساســية وتطويــر نظــام وبيئــة مترابطــة لتشــغيلها .تبــدو مســألة تطبيــق أنظمــة
الدفــع اإللكترونيــة -التــي تنطــوي علــى التفاعــل بيــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية
ـتبعدا للغايــة فــي ظــل الهياكل
فــي نظــام الدفــع عبــر الهاتــف المحمــول -أمـ ًرا مسـ
ً
السياســية واالقتصاديــة المزدوجــة الســائدة حال ًيــا فــي البــاد .ال يــزال االنقســام في
اإلطــار القانونــي للسياســات النقديــة والماليــة بشــكل عــام ،واالنقســام فــي تقديــم
الخدمــات الماليــة الرقميــة بوجــه خــاص فــي اليمــن ضمــن أكبــر التحديــات .أُنشــئ
نموذجــان مختلفــان مــن البنكيــن المركزييــن المتنافســين :نمــوذج غيــر قائــم علــى
البنــوك أُنشــئ مؤخـ ًرا فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن ،ونمــوذج قائــم علــى البنــوك
ـدا مــن البنــك المركــزي قبــل النــزاع ،يتمســك بــه حال ًيــا البنــك المركــزي
كان معتمـ ً
في عدن.
إضافــة إلــى ذلــك ،يحــول ضعــف البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت
وارتفــاع تكاليــف الخدمــات المتعلقــة بتوفيــر النقــود اإللكترونيــة دون تطــور خدمات
الدفــع اإللكترونــي .كمــا سيســتمر غيــاب منصــات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت
الضروريــة لتشــغيل خدمــات الدفــع اإللكترونــي لســنوات قادمــة بســبب تداعيــات
ـدا بــدء إصالحــات تنظيميــة لخدمــات الدفــع اإللكترونــي
النــزاع .ومــن المســتبعد جـ ً
في ظل الواقع السياسي واالقتصادي المنقسم.
حاولــت ســلطات الحوثييــن (ســلطات األمــر الواقــع) تطويــر الخدمــات الماليــة الرقمية
عبــر نظــام الدفــع اإللكترونــي الحكومــي .ومــع ذلــك ،فــإن بــروز النقد فــي المعامالت
الماليــة داخــل مناطــق الحوثييــن ال يعــززه ســوى إجــراءات وسياســات حكومــة
الحوثييــن (غيــر معتــرف بهــا) وسياســات البنــك المركــزي فــي صنعــاء مــن حيــث
ً
وتحقيقــا لهــذه الغايــة أُنشــئت
ـدا،
عــدم قبولهــا لإليــرادات العامــة مــا لــم ُتــودع نقـ ً
حســابات نقديــة منفصلــة لتحصيــل المســتحقات الحكوميــة .في منتصــف نوفمبر/
تشــرين الثانــي  ،2020أعلنــت حكومــة الحوثييــن رســم ًيا تعليــق مدفوعــات رواتــب
الموظفيــن الحكومييــن العامليــن فــي مناطــق ســيطرتها ،ومــن المرجــح أن ذلــك
ســاهم فــي تثبيــط إجــراء المدفوعــات بالريــال اإللكترونــي ضمــن موازنــة اإلنفــاق
طموحــا
نظامــا
الحكومــي .ومــع ذلــك ،أطلقــت ســلطات الحوثييــن منــذ أوائــل 2022
ً
ً
للمدفوعــات الحكوميــة اإللكترونيــة لبــدء إنجــاز المعامــات مــن الحكومــة إلــى
األفــراد ( )G2Pعبــر صــرف الرواتــب العامــة والحوافز الماليــة إلكترون ًيــا لجميع موظفي
الدولــة العامليــن فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون .ســيتوقف نجــاح
هــذه الخطــوة علــى عــدة عوامــل :مــدى توفــر الســيولة الكافيــة إلتمــام المعامــات،
وتوفــر نقــاط وصــول مالئمــة وشــبكات وكالء موثــوق بهــا تضمــن للعمــاء وصـ ً
ـول
غيــر مق ّيــد إلــى خدمــات اإليــداع /الســحب النقــدي واســتالم األمــوال المحولــة
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إلكترون ًيــا وبــكل ســهولة ،وأخي ـ ًرا مــدى توفــر الحوافــز المناســبة للتجــار والشــركات
لالســتثمار فــي خدمــات الدفــع اإللكترونــي وقبولهــا دون تــردد فــي إجــراء
معامالتهم المالية.
دمــرت أزمــة الســيولة الماليــة الثقــة فــي النظــام المصرفــي وفــي الريــال اليمنــي
كوســيلة لتخزيــن القيمــة النقديــة وكوســيلة صرف فــي تســوية المعامــات المالية.
وجــد عمــاء الخدمــات الماليــة أرصدتهــم عالقــة فــي القطــاع المصرفــي ،وانخفضت
القيمــة الحقيقيــة لجميــع المدخــرات واالســتثمارات المقومــة بالريــال اليمنــي
بســبب ارتفــاع التضخــم والتدهــور المتســارع فــي قيمــة الريــال اليمنــي .تشــمل
العوائــق اإلضافيــة التــي تحــول دون انتشــار خدمــات الدفــع عبــر النقــود اإللكترونية
انخفــاض مســتويات الوعــي المالــي وهيمنــة ثقافــة النقــد .والواقــع أن العمــاء
ورجــال األعمــال اليمنييــن غال ًبــا مــا يفضلــون وســائل الدفــع النقــدي الجاريــة خــارج
الشــبكات الماليــة الرســمية ،بســبب انطباعاتهــم الســلبية حــول قنــوات الخدمــات
الماليــة الرســمية ،واعتيادهــم الدائــم علــى قنــوات الصرافــة المحليــة المتميــزة

بالمرونــة وســهولة الوصــول والســرية وال تخضــع لرقابــة نظاميــة مثــل البنــوك.
الغيــاب الكبيــر للثقــة لــدى العمــاء فــي البنــوك الحكوميــة والتجاريــة كان أحــد
أســباب انخفــاض الطلــب علــى النقــود اإللكترونيــة فــي البــاد .كمــا تشــكل
متطلبــات وثائــق الهويــة الضروريــة لفتــح حســابات الخدمــات الماليــة الرقميــة
ً
عائقا أمام النازحين وذوي الدخل المنخفض.

يشــهد اليمــن حال ًيــا واحــدة مــن أســوأ األزمــات اإلنســانية فــي العالــم ،حيــث يحتــاج
مــا ُيقــدر بنحــو  24مليــون شــخص إلــى شــكل مــن أشــكال المســاعدة اإلنســانية،
فــي حيــن ال يمتلــك أغلبيــة الســكان ســوى خيــارات ماليــة محــدودة فيمــا يتعلــق
بكيفيــة العيــش وتأميــن قــوت اليــوم التالــي .ويعنــي ذلــك أن شــريحة كبيــرة مــن
اليمنييــن ال تمتلــك أمــوال فائضــة عــن الحاجــة الدخارهــا فــي حســابات الريــال
اإللكترونــي .مــن ناحيــة أخــرى ،يتلقــى مالييــن المواطنيــن اليمنييــن الحــواالت
النقديــة والمســاعدات الماليــة مــن المنظمــات اإلنســانية ،إال أن مقدمــي خدمــات
المحافــظ اإللكترونيــة يســتخدمون منصــات التكنولوجيــا الماليــة ( )FinTechلخدمــة
المســتفيدين المســتهدفين مــن خــال أدوات دفــع النقــود اإللكترونيــة ،ويمكــن أن
يمثــل ذلــك نقطــة دخــول لزيــادة اســتخدام الخدمــات الماليــة الرقميــة .نجــاح هــذه
الخدمــات ســيتوقف علــى مــدى قــدرة النظــام النقــدي المنقســم فــي اليمــن علــى
احتضان ودعم منصات وخدمات تقديم األموال عبر الهاتف المحمول.
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 | 6التوصيات
مــن شــأن تحســين الخدمــات الماليــة الرقميــة واألمــوال اإللكترونيــة المتطــورة أن
ً
تحــول فــي معالجــة األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن مــن خــال توســيع
يحــدث
وتســهيل آفــاق الشــمول المالــي .لكــن نظـ ًرا لألزمــة السياســية الحاليــة ،واالنقســام
فــي السياســة النقديــة والتنظيميــة بيــن فرعــي البنــك المركــزي المتنافســين،
وضعــف البنيــة التحتيــة للدفــع اإللكترونــي ،مــن غيــر المرجــح تحقيــق اســتخدام
واسع النطاق للنقود اإللكترونية خالل الصراع.
إن اتخــاذ أي مواقــف تصعيديــة مــن جانــب واحــد مــن ِقبــل أي مــن األطــراف
المتحاربــة خــال النــزاع يمكــن أن يتســبب فــي تعميــق االنقســامات فــي
المؤسســات المعنيــة بتشــغيل خدمــات الدفــع اإللكترونــي .كمــا يجــب علــى
أصحــاب المصلحــة الدولييــن المهتميــن بتطويــر خدمــات النقــود اإللكترونيــة فــي
اليمــن الحفــاظ علــى مبــدأ “عــدم اإلضــرار” فــي المقــام األول .إن خلــق حالــة يتــم
فيهــا معاملــة كيانيــن متنافســين فــي نفــس البلــد علــى حــد ســواء كســلطات
نقديــة شــرعية مــن ِقبــل المجتمــع الدولــي ســيكون لــه تداعيــات ســلبية علــى
االقتصاد اليمني.

كمــا أن طــرح أي مبــادرات شــاملة لتعزيــز نظــام النقــود اإللكترونيــة والدفــع
اإللكترونــي ترتبــط علــى الــدوام بإنهــاء االنقســام السياســي وتحقيــق االســتقرار
فــي النظــام النقــدي -وهــو مــا يجــب أن يبــدأ بتوحيــد البنــك المركــزي اليمنــي
وســعر الصــرف الرســمي ،ومعالجــة أزمــة الســيولة الحــادة ،وإنهــاء حــرب العملــة.
لكــن ،حتــى يتــم التوصــل إلــى حــل لألزمــة السياســية وأزمــة البنــك المركــزي ،يمكن
إطالق العديد من المبادرات في ظل الظروف الراهنة:

 | 6.1توصيات ىلع املدى القصير واملتوسط األجل
•حتــى ُتوحــد إدارة البنــك المركــزي فــي اليمــن ،ينبغــي علــى فرعــي البنــك
المنقســمين فــي صنعــاء وعــدن أن يتعامــا بحــذر مــع أي تغييــرات تنظيميــة
تتعلــق بخدمــات النقــود اإللكترونيــة لموازنــة الفوائــد المحتملــة من تمكيــن تبني
الخدمــات الماليــة اإللكترونيــة علــى نطــاق أوســع مــع المخاطــر التــي قــد تنتــج
عنها والتي قد تخلق مزيد من االختالالت واالنقسامات في البيئة النقدية.
•يجــب علــى أصحــاب المصلحــة الدولييــن بحــث الســبل الممكنــة لدعــم إعــادة
توحيــد البنــك المركــزي اليمنــي وإنهــاء حــرب العملــة الحاليــة .وينبغــي عليهــا
على وجه التحديد:
—النظــر فــي توحيــد اإلطــار التنظيمــي الــذي يحكــم نظــام النقــود اإللكترونية
والسياسات النقدية والمالية.
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—العمــل علــى تشــجيع التنســيق بيــن فــروع البنــك المركــزي اليمنــي والبنوك
اليمنيــة وشــركات االتصــاالت للقضــاء علــى العوائــق ،وتوحيــد أي جهــود
محتملــة نحــو تيســير توفيــر الخدمــات الماليــة الرقميــة فــي البــاد .مــن
الضــروري ضمــان ســهولة الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات
واالتصــاالت مثــل خدمــة بيانــات الخدمــة اإلضافيــة غيــر المهيكلــة ()USSD
وخدمــات االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة ( ،)IVRوالتــي يجــب أن توفــر
خدمات النقود اإللكترونية بأسعار معقولة.
—دعــم مبــادرات البنــوك والشــركات التجاريــة لالســتعداد للوســاطة الماليــة
والتوسع في التجارة اإللكترونية ،ولكن دون تشويه البيئة النقدية.
—االمتنــاع عــن دعــم أي تطــورات فــي خدمــات النقــود اإللكترونيــة خارجــة
عــن اإلطــار القانونــي الحالــي فــي اليمــن .علــى وجــه التحديــد ،يجــب علــى
الــوكاالت اإلنســانية التــي تحــاول تنفيــذ برامــج التحويــات النقديــة مــن
خالل آليات الدفع اإللكتروني أن تؤكد التزامها بمبدأ “عدم اإلضرار”.
•ينبغــي علــى المؤسســات اإلنمائيــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
الدوليــة التــي تتدخــل لدعــم البنيــة التحتيــة لنظــام الدفــع وتعزيــز الوســاطة
الماليــة فــي اليمــن أن تضمــن عــدم دعمهــا ألي إجــراءات أو أنشــطة مــن شــأنها
أن تــؤدي إلــى تعميــق االنقســام فــي البنــك المركــزي اليمنــي وتصعــب إعــادة
توحيد البيئة النقدية.
•بمــا أن تقري ًبــا جميــع برامــج المســاعدة الفنيــة وبنــاء القــدرات التــي ُقدمــت
مــن جهــات مانحــة خارجيــة مثــل مجموعــة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد
الدولــي وصنــدوق النقــد العربــي لــم ُتنفــذ إال لدعــم البنــك المركــزي اليمنــي
في عدن ،ينبغي على األخير:
—االســتفادة مــن الدعــم التقنــي المقــدم لمعالجــة الفجــوات القائمــة فــي
البنية التحتية والتكنولوجية والموارد البشرية والتنظيمية.
—تعزيــز الهيــكل المؤسســي واإلداري لنظــام المدفوعــات الوطنــي وإدارة
نظــم المدفوعــات الــذي أُنشــئ منتصــف  2020داخــل البنــك المركــزي
اليمنــي ،وتزويــد هــذه اإلدارة بالموظفيــن المؤهليــن والقــدرات األخــرى
الالزمــة لتمكينهــا مــن تشــغيل واإلشــراف علــى نظــام المدفوعــات
الوطني.
—إطــاق مشــروع لتوحيــد شــبكة المقســم الوطنــي بشــكل كامــل مــن
خــال ربــط البنــك المركــزي اليمنــي تلقائ ًيــا بجميــع البنــوك التجاريــة فــي
البلــد ،لغــرض تنفيــذ عمليــة المقاصــة اآلليــة للشــيكات .ويمكــن البــدء
فــي اســتخدام التســوية اللحظيــة بيــن البنــوك بشــكل يومي كحــل مؤقت
وذلــك باســتخدام قنــاة ســويفت لمجموعــة المســتخدمين المغلقــة
والنظــام المصرفــي األساســي الموجــود حال ًيــا حتــى يتــم إنشــاء نظــام
التسوية اللحظية الباهظ التكلفة.
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—استكشــاف الســبل المحتملــة لتطويــر وتفعيــل بطاقــة التشــغيل البينيــة
( /)interbank card switchتحويــل األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول.
ينبغــي أن يتــم ذلــك مــن خــال االســتفادة مــن محــول البطاقــات الموجود
حال ًيــا والمملــوك للبنــوك التجاريــة ومســتثمري القطــاع الخــاص لتســهيل
توزيــع الرواتــب والمعاشــات التقاعديــة والمســاعدات اإلنســانية وكذلــك
تحصيــل الضرائــب والرســوم الجمركيــة والرســوم المســتحقة األخــرى
للحكومــة .مــن شــأن هــذه المبــادرات أن تــؤدي إلــى زيــادة معامــات الدفــع
الرقمــي ،وتمكيــن قابليــة التشــغيل البينــي لخدمــات األمــوال عبــر الهاتــف
المحمول واحتواء النقص الشديد في السيولة داخل السوق.
—االســتفادة مــن الجهــود التــي تمولهــا الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة
وغيرهــا مــن الجهــات المانحــة ،والراميــة إلــى زيــادة اســتخدام النقــود
اإللكترونيــة فــي اليمــن .وينطــوي ذلــك علــى دمــج النقــود اإللكترونيــة
فــي التحويــات النقديــة التــي تقــوم بهــا الحكومــة /الجهــات المانحــة،
وتحســين البنيــة التحتيــة للمدفوعــات الموجــودة حال ًيــا لتشــجيع التجــار
اليمنييــن علــى اســتخدام وســائل الدفــع اإللكترونيــة للســلع والخدمــات
ً
فضــا عــن توســيع القــدرات
علــى مســتوى البيــع بالتجزئــة والجملــة،
الفنيــة لمــزودي خدمــات النقــود اإللكترونيــة ،بمــا فــي ذلــك البنــوك
المرخصــة والخاضعــة للرقابــة لتحســين البيئــة التمكينيــة للنقــود
اإللكترونية.

 | 6.2التوصيات ىلع املدى طويل األجل
•وضــع خطــط اســتراتيجية لتحقيــق االســتقرار فــي النظــام النقــدي وتعزيــز
المفصلــة إلــى معالجــة
تعافــي النظــام المالــي .يجــب أن تهــدف خطــة العمــل
ّ
ـور
العزلــة الدوليــة للقطــاع المصرفــي فــي البــاد وهــي عزلــة نتجــت عــن تصـ ّ
اليمــن كبلــد “عالــي الخطــورة” .كمــا يجــب أن تهــدف ً
أيضــا إلــى اســتعادة أكبــر
قــدر مــن الــدورة النقديــة إلــى النظــام المالــي الرســمي وتعزيــز قوتــه للعــب
دور رئيســي فــي إصــاح الخدمــات الماليــة الرقميــة .إضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن
إجــراء تقييــم علــى المســتوى الوطنــي لتحديــد مخاطــر اإلجــراءات الراميــة
لمكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب ،والتــي قــد تؤثــر بشــكل
ســلبي علــى البنــوك اليمنيــة ،ومــن ثــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتخفيــف
من هذه المخاطر.
•وضــع اســتراتيجية ألنظمــة المدفوعــات الوطنيــة لتعزيــز البنيــة التحتيــة
ـدا إلــى المدفوعــات اإللكترونيــة مــن
ـول مــدروس جيـ ً
للمدفوعــات وتســهيل تحـ ّ
خالل ما يلي:
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—وضــع إصالحــات قانونيــة وتنظيميــة شــاملة وموحــدة لحمايــة ســامة
النظــام المالــي وتحديــث القوانيــن والتعميمــات الحاليــة التــي تنظــم
توفيــر خدمــات النقــود اإللكترونيــة والمدفوعــات اإللكترونيــة فــي البــاد.
يجــب أن يشــجع اإلطــار التنظيمــي الجديــد دخــول مقدمــي خدمــات
الدفــع الرقميــة مــن القطــاع الخــاص ،ويســمح بتحــول تدريجــي إلــى
نمــوذج إصــدار عملــة إلكترونيــة غيــر قائــم علــى البنــوك ،وأن يشــجع
تطويــر شــبكات وكالء واســعة النطــاق تحقــق تواز ًنــا بيــن تعزيــز االبتــكار
وتخفيــف مخاطــر االحتيــال وغســيل األمــوال واإلفــاس .يجــب أن يشــمل
اإلطــار ً
أحكامــا قانونيــة لحمايــة المســتهلك وتعزيــز ثقــة العمــاء
أيضــا
ً
في الخدمات المالية الرقمية.
—تطويــر البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي البــاد مــن
خــال االســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة الناجحــة المســتخدمة لتوفيــر
خدمــات الدفــع اإللكترونــي فــي البلــدان الناميــة األخــرى ،مثــل الصومــال
وجنــوب الســودان وكينيــا .وتعتبــر بيانــات الخدمــة اإلضافيــة غيــر
المهيكلــة ( ،)USSDوهــي قنــاة اتصــال تســيطر عليهــا شــركات خدمــات
الهاتــف المحمــول ،بالغــة األهميــة فــي توفيــر الخدمــات الماليــة المتنقلــة
بشــكل آمــن باســتخدام جميــع الهواتــف المحمولــة مــن خــال الرســائل
النصيــة القصيــرة المشــفرة .ســيؤدي هــذا النظــام ،فــي حــال تنفيــذه ،إلــى
انخفــاض التكاليــف مقارنــة بالنمــوذج الحالــي لتوفيــر خدمــات النقــود
اإللكترونية عبر البنوك.
—تحديــد البيئــة والمتطلبــات التشــغيلية لنظــام التســويات الماليــة
اللحظيــة الضــروري لتســوية جميــع معامــات الدفــع عاليــة القيمــة
والنظاميــة ،إضافــة إلــى نظــام المقاصــة اآللــي إلنجــاز مدفوعــات التجزئــة
بين البنوك والمؤسسات األخرى.
—تعزيــز نشــر وســائل الدفــع الرقميــة للوصــول إلــى الســكان المســتبعدين
والمحروميــن مال ًيــا بأســعار معقولــة للعمــاء ومســتدامة لمقدمــي
الخدمات.
—وضــع خطــة وطنيــة للشــمول المالــي لدعــم انتشــار أنظمــة األمــوال عبــر
الهاتــف المحمــول ،وإشــراك الشــباب والنســاء ،وتعزيــز المعرفــة الرقميــة
والمالية لدى العميل.
—إنشــاء هويــة أساســية رقميــة (نظــام الهويــة الوطنيــة) للتغلــب علــى
العوائــق التــي تحــول دون اســتخدام النظــام ،وال ســيما بالنســبة لألفــراد
فــي المناطــق الريفيــة ،وتعزيــز أشــكال بديلــة لوثائــق الهويــة لفتــح
حســابات النقــود اإللكترونيــة لليمنييــن الذيــن ال يمتلكــون بطاقــة هويــة
وطنية.
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تحديات وآفاق النقود اإللكترونية وأنظمة الدفع في اليمن

•إطــاق العنــان إلمكانــات خدمــات األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول ،ويجــب علــى
الجهــات التنظيميــة إنشــاء منصــة مفتوحــة وعادلــة تســمح لــكل مــن البنــوك
ومقدمــي الخدمــات غيــر المصرفيــة علــى حــد ســواء بتقديــم خدمــات األمــوال
تمامــا لتأســيس خدمــات
عبــر الهاتــف المحمــول ،والتــي ُتعــد مناســبة
ً
مســتدامة وتوســيع نطــاق الوصــول إلــى القطــاع المالــي الرســمي بشــكل
ســريع ومالئــم .وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد فــي تعزيــز الشــمول المالــي
واالســتقرار والنزاهــة وحمايــة المســتهلك ،بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات
الدوليــة لبنــك التســويات الدوليــة ( )BISفــي مجــال التنظيــم المالــي .إن زيــادة
الوصــول إلــى المناطــق الريفيــة النائيــة وتعزيــز الســيولة اإلجماليــة للنظــام
المالــي ســيكون موضــع ترحيــب مــن ِقبــل الجهــات الفاعلــة اإلنســانية التــي
تســعى إلــى إجــراء تحويــات نقديــة آمنــة للمســتفيدين فــي المناطــق
الريفية.
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اإلصــــــــــدارات الســـــــــابقـــــــــة
تحسين العالقات بين
مؤسسات الدولة المركزية
والسلطات المحلية

أولويات تعافي وإصالح
قطاع الكهرباء في اليمن

اليمن بين سندان الحرب
ومطرقة فيروس كورونا:
اقتصاد هش بمواجهة
محن متصاعدة

التمويل األصغر في اليمن:
نظرة عامة على التحديات
والفرص

القوى اليمنية العاملة
المغتربة تحت التهديد:
الدور الحيوي للتحويالت
المالية في الحد من
االنهيار االقتصادي

مكافحة الفساد في
اليمن

مشاركة القطاع الخاص
في مرحلة ما بعد النزاع
في اليمن

الحكم المحلي في اليمن
في ظل النزاع واالضطراب

مؤسسي إلعادة
إطار عمل
ّ
إعمار ما بعد النزاع في
اليمن

لإلطالع على مزيد من
اإلصدارات السابقة:
www.devchampions.org

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
تهـــدف مبـــادرة إعـــادة تصـــور اقتصـــاد اليمـــن إلـــى املســـاهمة يف بنـــاء الســـام ومنـــع نشـــوب
الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار (االقتصـــادي) والتنميـــة املســـتدامة يف اليمـــن مـــن خـــال بنـــاء
تواف ــق ح ــول أه ــم السياس ــات التنموي ــة واالقتصادي ــة م ــن خ ــال إش ــراك وتعزي ــز األص ــوات اليمني ــة
الفاعل ــة يف ه ــذا املج ــال م ــن مختل ــف أطي ــاف املجتم ــع اليمن ــي الفاعلي ــن يف مج ــال التنمي ــة
واالقتصـــاد وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن ،وكذلـــك التأثيـــر بشـــكل إيجابـــي ىلع اجنـــدة التنميـــة
املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة املتعلقـــة باليمـــن ،تنفـــذ هـــذه املبـــادرة بالشـــراكة التنفيذيـــة مـــا
بي ــن مرك ــز البح ــوث التطبيقي ــة بالش ــراكة م ــع الش ــرق ( ،)CARPOودي ــب روت لالستش ــارات ،ومرك ــز
صنعـــاء للدراســـات االســـتراتيجية ،وبتمويـــل قبـــل االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة
يف اليمـــن.
ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقةw w w.d e vc h a m p i o n s .o r g :

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية:
هـــو مركـــز أبحـــاث مســـتقل
يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر
اإلنتـــاج املعـــريف ،مـــع تركيـــز
خـــاص ىلع اليمـــن واإلقليـــم
املجـــاور .تغطــــــــي إصـــدارات
وبرامـــج املــــــــركز ،املتوفـــرة
باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة،
التط ــورات السياس ــية واالجتماعي ــة
واالقتصاديـــة واألمنيـــة ،بهـــدف
التأثيـــر ىلع السياســـات املحليـــة
واإلقليميـــة والدوليـــة..

www.sanaacenter.org

ديب روت لالستشارات:
شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية
يف اليمـن .تهـدف ديـب روت إلـى
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة
لتوجيـه تدخالتهـم بنـاء ىلع فهـم
أوسـع للسـياقات املحليـة والوطنيـة
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات
الدوليــــة .تتمتــــع إدارة ديـب روت
ومجلسـها االستشـاري بخبـرة طويلـة
يف القطاعيـن العـام والخـاص ويف
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن
وىلع املسـتوى الدولـي.

www.deeproot.consulting

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة
مع الشرق (:)CARPO
منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا
فيمـــا لـــه عالقـــة باألبحـــاث
وتقدي ــم االستش ــارات والتب ــادل ،م ــع
التركي ــز ىلع تنفي ــذ املش ــاريع عب ــر
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب
املصلحـــة يف الشـــرق األوســـط.
يمتلـــك فريـــق  CARPOخبـــرات
طويلـــة يف تنفيـــذ املشـــاريع
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم،
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة
بالســـياق اليمنـــي.

www.carpo-bonn.org

بتمويل مشترك من :بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.

للتواصل :مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ،شارع حده ،صنعاء ،اليمن  -البريد اإللكترونيinfo@devchampions.org :

