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 البنك المركزي اليمني  –ؤتمر الوطني للشمول المالي األولللم مقدمةورقة عمل 

   اإللكترونيةدور البنوك التجارية في المحافظ 

 (اإللكترونيةمحفظة تجربة بنك اليمن والكويت في تقديم ال)

 

 شراكتهعبر  اإللكترونيةفي تقديم خدمات النقود ستعراض تجربة بنك اليمن والكويت النوعية إ

.اإللكترونيةالنقود  إلنظمةالشركات المشغلة  مع اإلستراتيجية  

 

البنك المركزي اليمني  –| اليمن | صنعاء  ابريل 14-15  

 

 معين أحمد أحمد العراسي

ستثماربنك اليمن والكويت للتجارة واإل –اإللكترونيةالمحافظ  إدارة مدير  

M-Money.Dep@yk-bank.com  

00967775332332     

 

 

 

 

  

 

   اإللكترونيةر البنوك التجارية في المحافظ دو

 (اإللكترونيةت في تقديم المحفظة تجربة بنك اليمن والكوي)

  :ملخص .1
 ه منإعدادو تنظيمهتم  ، والذيالمالينكم اليوم مدعوون في هذا المؤتمر الوطني األول الخاص بالشمول إ

يع المواض كونه يناقش أهم ونوعيا   مختلفا   نه سيكون مؤتمرا  إاليمني والذي نؤكد ب قبل البنك المركزي

عبر الهاتف المحمول ودور البنوك التجارية في تقديم وتبني  اإللكترونيةواألمور الخاصة بمشروع النقود 

 المشروع.هذا 

mailto:M-Money.Dep@yk-bank.com
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هتمام واضح من قيادة إنما هو دليل واضح على إ الوطنية،ن تبني البنك المركزي لمثل هذه المؤتمرات إ

به عهذا المؤتمر وأهمية الدور الذي يجب أن تل هميةالمركزي بإالبنك المركزي ممثلة في األخ محافظ البنك 

 المحمول.عبر الهاتف  اإللكترونيةتجارية في تقديم خدمات النقود البنوك ال

ها ستعراض البنوك التجارية تجاربإو المالي،وفي ظل التوجه الصحيح للمؤتمر الوطني األول حول الشمول 

 خالل الفترة الماضية كونها البنوك المرخصة التي حصلت على اإللكترونيةفي تقديم خدمات النقود 

  المحمول.عبر الهاتف  اإللكترونيةتراخيص نهائية لتقديم خدمات النقود 

 لكترونيإلاعتبار بنك اليمن والكويت أحد البنوك التجارية التي حصلت على ترخيص تقديم خدمات النقد إوب

الخاص  رونيلكتاإلحصول البنك على ترخيص نهائي لتقديم خدمات النقد  يضا  أمحفظة " فلوسك "، و لتقديم

 ."موبايل موني –أم تي ان"بتقديم محفظة 

عبر  ةاإللكترونيالواضحة في تقديم خدمات النقود  ومسيرتهستعراض دور البنك إوفي هذه الورقة سيتم 

نقود ال إلنظمةاقدية مع أكبر الشركات المشغلة تع ستراتيجيةإفي شراكات  عبر دخولهالهاتف المحمول 

  مول.المحعبر الهاتف  اإللكترونية

الخدمات مع  هذه لتقديم اإلستراتيجيةالبنك وتوجهه في تنويع الشراكات  الورقة مسيرةوستلخص هذه 

طط خ التطرق إلىكما سيتم  .إلنظمةا في هذهوالمتخصصة  اإللكترونيةالنقود  الشركات المشغلة إلنظمة

وتحقيق مبدأ الشمول المالي من تبني خدمات النقود  حنجاإستقبلية والتي تم وضعها في سبيل البنك الم

 .ت المختلفة لتقديم هذه الخدماتتنويع البنك للموديال كيفية يضا  أعبر الهاتف المحمول و اإللكترونية

 

 

  :مقدمة .2
من أهم الخدمات التي يجب على البنوك التجارية  المحمول،عبر الهاتف  اإللكترونيةتعتبر خدمات النقود 

التركيز عليها والعمل على تنفيذها وذلك من خالل الدخول في شراكات متعددة مع شركات مشغلة 

 . اإللكترونيةومتخصصة في أنظمة النقود 

 راسخا   يمانا  أنوعية و هنطالقإيمثل  المحمول،عبر الهاتف  اإللكترونيةن تبني البنوك لتقديم خدمات النقود إ

في تحقيق الشمول المالي من خالل وصول  ودورها األساسيمن قيادات تلك البنوك بأهمية هذه الخدمات 

 منها.ستفادة المجتمع ليتم اإل أكثر شرائح إلىوالمصرفية  ماليةالخدمات ال

تضافر ن تأيجب  والمصرفية، ماليةولكي نستطيع العمل على تحقيق الشمول المالي من تقديم الخدمات ال

 ستخدام خدمات النقودإ ونشر ثقافةكل الجهود الحكومية والخاصة والشركات وغيرها في سبيل تحقيق 

 المجتمع.بين جميع شرائح  اإللكترونية

 ستراتيجي الذي يجب أن تلعبه البنوك التجارية في تقديم خدماتوعند التمعن في الدور اإل ،هنفسطار وفي اإل

، يةأهمزال هناك البعض من البنوك التي ال تعير هذه الخدمات أي  ننا نرى أنه الإف ،اإللكترونيةالنقود 

و لعدم توفر الخبرة الكافية لتقديم هذه الخدمات بالشراكة أل مخاطر هذه الخدمات المغلوط حو لفهمها

  .اإللكترونيةالنقود  إلنظمةمع الشركات المشغلة  اإلستراتيجية

ه التجارب نستخلص من هذ نانإف ،اإللكترونيةالتجارب العالمية الخاصة بتقديم خدمات النقود  ىإلعندما ننظر 

التجارية فقط وذلك  عبر البنوكلخدمة فمنها من يقدم هذه ا الخدمات،وجود تجارب متعددة لتقديم هذه  إلى

 .Bank Led نسميهالوكالء وهو ما  إدارةوالقيام ب لكترونياإلالنقد  بشراء نظاممن خالل قيام تلك البنوك 
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بر عبر الهاتف المحمول ع اإللكترونيةخدمة النقود  خالل تقديموهناك بعض التجارب التي تم تبنيها من 

وهناك بعض التجارب األخرى التي تتبنى تقديم خدمات  .MNOs –Ledيسمى  والذي اإلتصاالتشركات 

تقديم ل ن البنوك التجارية وبين شركات اإلتصاالتمن خالل تنظيم العالقات الخاصة بي اإللكترونيةالنقود 

ت في تقديم خدما التي قدمتوهذا النموذج يعتبر من أفضل وأنجح التجارب  .اإللكترونيةخدمات النقود 

 .اإللكترونيةالنقود 

 

 مد نموذجا  نه قد أعتإف ،اإللكترونيةتجربة بنك اليمن والكويت في تقديمة لخدمات النقود  إلىوعند التطرق 

ة لمع الشركات المشغ اإلستراتيجيةعتماده تقديم هذه الخدمات بالشراكات إوذلك من خالل ، وفريدا   جديدا  

 ".لوسككونكت لتقديم محفظة " ف يكواليتمع شركة  اإلستراتيجية شراكتهمثل  اإللكترونيةنظمة النقود إل

هي تصاالت في اليمن وإتقديم هذه الخدمات مع أكبر شركة ستراتيجية لإعتماده الدخول في شراكة إ يضا  أو

  ."موبايل موني – أم تي انمحفظة " وذلك لتقديم ،أم تي انشركة 

تخاذ قرارها إالتجارية أخذها في الحسبان عند  هم األسس والقواعد التي يجب على البنوكأن إ، فأخيرا  

الذي ستقدم به  business Modelهي الفهم الصحيح لنوع ال  ،اإللكترونيةدمات النقود الدخول لتقديم خ

 ،ترونيةاإللكبدراسة التجارب العالمية في تقديم خدمات النقود  هتماماإل وأيضا   ،اإللكترونيةخدمات النقود 

 الخدمات.في تقديم مثل هذه  اإلتصاالتوتحليل األدوار المناطة بكال من البنوك وشركات 

يم هذه في تقد )المترددةأساس واضح للبنوك التجارية األخرى  الورقة هينتمنى أن تكون هذه  عليه، وبناء  

 لكترونيةاإلتجربة بنك اليمن والكويت في تقديم خدمات النقود  على حيث سنركز في هذه الورقة الخدمات(،

 .اإللكترونيةستراتيجية لتقديم هذه الخدمات إوتنوع أسلوبه في عقد شراكات 

 

  معين أحمد العراسي    

  اإللكترونيةالمحافظ  إدارةمدير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أهداف ورقة العمل .3
 :التاليةتحقيق األهداف  إلىهذه الورقة  إعداد الخاصة منيمكن تلخيص األهداف 
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  من  ،رونيلكتاإلالبنوك التجارية التي لم تدخل مجال النقد  الكاملة لجميعوالمعلومات  ستفادةاإلتقديم

بر ع اإللكترونيةكتجربة نوعية( في تقديم خدمات النقود ) الل عرض تجربة بنك اليمن والكويتخ

 المحمول.الهاتف 

  هت بنكواجوالتي  المركزي،توضيح المعوقات والصعوبات للمعنيين في البنك  إلىتهدف هذه الورقة 

ع حلول ليتم العمل على وض ،اإللكترونيةستخراج تراخيص تقديم المحافظ إاليمن والكويت أثناء فترة 

 الصعوبات.جذرية لتلك 

  أن تكون نموذج عمل مثالي يحتذى به من قبل البنوك التجارية التي لم تقدم  إلىتهدف هذه الورقة

قود الن تقديم خدمات المالي منالشمول  يقمنهم لتحق في خطوة جادة وهامة ،اإللكترونيةخدمات النقود 

 .اإللكترونية

 عبر  إللكترونيةاتنفيذ خطة ترويجية وتسويقية خاصة بخدمات النقود للبنك المركزي تبنية  تقديم مقترح

بحيث تتولى البنوك التجارية تمويل هذه الخطة  الجمهورية،الهاتف المحمول في جميع محافظات 

 والتسويقية.الترويجية 

  ة تظافر الجهود بأهمي ،اإللكترونيةالمعنيين في تقديم خدمات النقود  والتوصيات لجميعتقديم المقترحات

 .اإللكترونيةالمشتركة لتقديم خدمات النقود 

 

  :تعريفات .4
  عبر الهاتف المحمول اإللكترونيةخدمة النقود 

 ه وتشمللمن قبل البنك المرخص  للعميل اإللكترونيةستخدام الهاتف المحمول كقناة لتقديم خدمة النقود إهي 

 المحمول.المدفوعات والحواالت عبر الهاتف 

  البنك المرخص 

لبنك تعليمات منشور ا المحمول بموجبعبر الهاتف  اإللكترونيةهو البنك المرخص له تقديم خدمات النقود 

 والكويت.يمثل في هذه الورقة بنك اليمن  وهو 11/2014المركزي الصادر رقم 

 

  اإلتصاالتشركة (MTN) 

والكويت التعاقد معها  بنك اليمن خاللها قاممن  والتي اإلتصاالت تقديم خدماتهي الجهة المرخص لها 

ي الشركة المشغلة لتقديم محفظة ه ،MTNحيث تمثل شركة  المحمول،الهاتف  عبر ماليةاللتقديم الخدمات 

 "موبايل موني – أم تي ان"

 كونكت( )كواليتي ماليةشركة الخدمات ال 

، والتي من خاللها قام بنك اليمن والكويت التعاقد "فلوسك" اإللكترونيةهي الجهة المشغلة لخدمة النقود 

في مجال  نظام متخصص يكواليتتمتلك شركة  ث. حي""محفظة فلوسك اإللكترونيةمعها لتقديم خدمة النقود 

 .لكترونياإلأنظمة النقد 

 الشمول المالي 

 توالمصرفية والتي يتم تقديمها عبر خدما ماليةشرائح المجتمع على جميع الخدمات ال هو حصول جميع

 .اإللكترونيةشتراك جميع شرائح المجتمع في محافظ النقود إخالل  وذلك من ،اإللكترونيةالنقود 
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  الUSSD 

 ةجهزإتصال بلإل G.S.M.Aالخلوية  عبر الهواتفستخدامها إويتم  اإلتصاالتهي البروتكوالت الخاصة ب

الخاصة بالنقود  ماليةالللخدمات  USSD. حيث يمكن استخدام ال بشبكة الجوال المشغلةكمبيوتر 

– USSDوتعتبر ال  المحمول.صدارات الهاتف إانواع  عبر جميععبر الهاتف المحمول  اإللكترونية

CODE لمحمول.اعبر الهاتف  اإللكترونيةفي تقديم خدمات النقود  أم تي انهم الميزات التي تتميز بها أ 

 فلوسك"نك اليمن والكويت لتقديم محفظة "ترخيص ب 

 لبنك ، الذي سمح01/10/2018ريخ ا( بت4197) المركزي رقممن البنك  النهائي الصادر هو الترخيص

 يكواليتكة مع شر اإلستراتيجية ة" بالشراك"محفظة فلوسك اإللكترونيةاليمن والكويت تقديم خدمة النقود 

 .كونكت

 موبايل موني" – نك اليمن والكويت لتقديم محفظة "أم تي انترخيص ب 

سمح  يالذ ،07/10/2019 ريخابت (3582) المركزي رقم من البنكالصادر  هو الترخيص النهائي

موبايل موني" بالشراكة  –أم تي انمحفظة " اإللكترونيةلبنك اليمن والكويت تقديم خدمة النقود 

 .MTN اإلتصاالتة مع شركة يستراتيجاإل

  عبر الهاتف المحمول اإللكترونيةاألطراف المعنية بتقديم خدمات النقود 

ه الجهات التي تستفيد من تقديم هذ وتشمل أيضا   ،اإللكترونيةالنقود  بتقديم خدماتهي األطراف المعنية 

 األطراف من:الخدمات حيث تتكون 

  اإللكترونيةالبنوك التجارية المرخص لها تقديم خدمات النقود. 

  (اإللكترونيةلنظام النقود  )المشغلة اإلتصاالتشركات. 

 (اإللكترونيةالمشغلة لنظام النقود  )الشركات ماليةشركات الخدمات ال. 

 :للعمالء نيابة عن اإللكترونيةقدم خدمات النقود يي ذال عتباري،اإلو أهو الشخص المعنوي  الوكيل 

  البنوك.

 مولعبر الهاتف المح اإللكترونيةلخدمات النقود  عتباري المستخدماإلو أالشخص المعنوي  العميل: هو.  

  اإللكترونيةالتقنيات الخاصة بتقديم خدمات النقود 

حيث تختلف  ،المحمولعبر الهاتف  اإللكترونيةهي التقنيات الفنية والتي يتم عن طريقها تقديم خدمات النقود 

هم التقنيات أعبر الهاتف حيث تتمثل  اإللكترونيةالنقود  إلنظمةختالف الشركة المشغلة إتقديم هذه التقنيات ب

 الخدمات:المستخدمة في تقديم هذه 

بواسطة تطبيق يتم تحميله على أجهزة  اإللكترونيةحيث يتم تقديم خدمات النقود  :APPتقنية التطبيق  .1

 الخدمة.مول لعمالء الهاتف المح

ف ستخدام الرموز القصيرة والتي تعرإعبر  اإللكترونيةحيث يتم تقديم خدمات النقود  :USSDتقنية ال  .2

الرئيسية  عبر الشبكة اإللكترونيةحيث ترتبط هذه التقنية بتقديم خدمات النقود  ،SHORT-CODEب 

ية على ديم هذه التقننترنت ويتم تقباإلرتباط وال تحتاج هذه التقنية لإل .G.S.M.A اإلتصاالت لشركات

 .الذكية(غير  –)الذكيةصدارات الهاتف المحمول إجميع أنواع 

صية نرسال رسائل ستخدام العميل إلإعبر  اإللكترونيةحيث يتم تقديم خدمات النقود  :SMSتقنية ال  .3

 عبر الهاتف المحمول. اإللكترونيةرموز قصيرة وذلك للحصول على خدمات النقود  تمثل
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 المحاور األساسية لورقة العمل 
  اإللكترونيةريخ المدفوعات تـا األول:المحور  (1

 منذ بداية نشأتها كما يلي: اإللكترونيةريخ المدفوعات اأهمية ت إلىمحور سيتم التطرق في هذا ال 

 المتحدة الواليات  مرة فيألول  نقل العملةعندما تم  ، وذلك1918عام  إلى لكترونياإلريخ الدفع ايعود ت

 التلغراف.الفيدرالي بمساعدة  حتياطياإلقبل بنك  من

  عندما بدأت المتاجر الكبيرة وشركات  ،1914في عام  االئتمان وذلك صناعات بطاقاتعند تتبع

من دفع  هملعمالئها لتمكين اإللكترونيةصدار البطاقات إ والفنادق فيالنفط  يونيون وشركاتالويسترن 

بطائق ال مستخدمي ، أصبحاالئتمانور التكنولوجي في بطائق عام من التط 40بعد  والخدمات.ثمن السلع 

 للدفع.كثر وسيلة مقبولة أأصبحت  نهاإل تزايدا  كثر أ االئتمانية

 صادقتلإلالسريع  النمو إلى، ادى ذلك سيما صناعات الهاتف الذكي المخيف والالتقني  مع التطور 

 التقليدية.غير  ماليةالحلول ال تحقيق ثورة غير مسبوقة في ومكنالرقمي 

 مرحلة  الرقمي وخاصةقتصاد حيث تم في هذه المرحلة صعود اإل الرقمي،قتصاد مرحلة صعود اإل

 يلي:حيث كانت بداية ظهورها كما  اإللكترونيةظهور المحافظ 

 ساب.ح إلىحساب  من لكترونياإلخدمات الدفع  نتشرتعندما إتحاد األوروبي ت في اإلكانت البدايا 

  ظامالبنكي للعمل بنغير  النموذجأعتمدت رخصت والدول التي  سنغافورا من كندا، أستراليا،كانت 

 .اإللكترونيةوالمدفوعات الرقمية 

   خالل ظهور تطبيقات  الصين، منفي  اإللكترونيةالعديد من التطبيقات  سيا، خرجتأفيAli Pay   

WeChat، لع وشراء الس في التسوقستخدام عملياتها إالتطبيقات التي يتم  أكثركانت  والتي

 والخدمات.

  اإلتصاالتظهور النموذج الخاص بشركات  أفريقيا تمفي (MNOs) ،هذا  مستخدمو حيث يقوم

 خدماتها إلى، والتي توسعت m-pesa الشركة الكينيةوذلك بقيادة  النموذج بتحويل رصيد الهاتف

 .رومانيا، ألبانيا جنوب أفريقيا، الهند، أفغانستان،

  دام ستخإ إلىبالرغم من دفع الحكومة  بنوك، السكان بالال زال البعض من  الالتينية،في أمريكا

 الفساد. للحد من لكترونياإلخدمات الدفع 

 

 

  :اإللكترونيةأنظمة الدفع  تواجهأهم الصعوبات التي 

 اإللكترونيةنظمة الدفع إالبنية التحتية الخاصة ب. 

 والقانونية.ة بالقضايا التنظيمية طالصعوبات المرتب 

  واالجتماعيةالتحديات الثقافية. 
 

 في اليمن  اإللكترونيةالنقود  الثاني: مستقبلالمحور  (2

 متهواهتماماستخدامات اليمنيين إالة قامت بها األمم المتحدة على ح استعراض دراسةسيتم في هذا المحور 

  اإللكترونيةمن حيث الوسائل التقنية و
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  يما يخص ف واهتماماتهملمعرفة توجهاتهم  الشباب اليمنيين،على عدد من  االستبياناتتم توزيع عدد من

 باالستبيانمن االجابات الخاصة  660 إجاباتالتي يستخدمونها حيث كانت  اإللكترونيةالوسائل التقنية و

 التالي:على النحو 

 70%  كانوا ذكور االستبيانمن المشاركين في. 

  عام 34-24بين متوسط العمر ما.  

 60% منهم كانوا طالب % 30نوا موظفين، استبيان كمن المشاركين في اال . 

 20% األقل.سنوات على  5نترنت منذ منهم يستخدموا اإل 

 35% سنوات 10-5 نما بينترنت خدموا اإلمنهم يست. 

 40% سنوات 10أكثر من نترنت منذ منهم يستخدموا اإل. 

 20%  ةجهزأمنهم يستخدموا ( هاتف نوعIOS.) 

 65% (أندرويد)هاتف نوع  ةمنهم يستخدمون أجهز. 

 

  2019شهر يناير  كما فيالدراسة  وذلك بحسبقتصاد في اليمن دل النمو في السكان وأثره على اإلمع  

 

 

    (2019)يناير /جتماعي في اليمن الخاص بمستخدمي وسائل التواصل اإلمعدل النمو  

 

 (2019 /اليمن )يناير الرقمي فيستخدام عدل النمو السنوي في اإلم 
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  (2019/ )ينايرمؤشرات الشمول المالي في اليمن  

  (2019/ )ينايرنترنت في اليمن ستخدام اإلإمؤشرات  

 

في  يةاإللكترونن أهم النتائج التي نستخلص منها مستقبل خدمات النقود إف الدراسة،هذه  استعراضوبعد 

 يلي:اليمن وذلك كما 

  من  ظهر جليا  وذلك ي اليمن،في  اإللكترونيةخدمات النقود  ستخدامإلبيئة خصبة  اليمني،يعتبر المجتمع

 .السكان في اليمنمن نسبة عدد  %63بلغت  ين والتالمتنقلة في اليم اإلتصاالتخالل نسبة مستخدمي 

  بة رتفاع نساوذلك من خالل  المتنقلة، اإلتصاالترتفاع في نسبة المشتركين في شركات اهناك

 .%4.1بنسبة  اإلتصاالتالمشتركين في شركات 

 سبة ن رتفاعايجابي في وهو ما سيكون له األثر اإل تزايد،نترنت في اليمن في توجه مستخدمي اإل

 .اإللكترونيةمستخدمي خدمات النقود 

  الل خ سيكون له مستقبال   اإللكترونيةن استخدام خدمات النقود إب إيجابيةمؤشرات  الدراسة،تقدم هذه

  القادمة.الفترة 

  نسبة مستخدمي  ارتفاعفي ظل  كبير،بشكل  اإللكترونيةخدمات النقود  ستخدامإسيظهر أهمية

 .المتنقلة اإلتصاالت

 

  اإللكترونيةالنقود الثالث: التقنيات المستخدمة في تقديم خدمات المحور  (3

 الختالفاتا وأوجه ،اإللكترونيةالتقنيات الخاصة بتقديم خدمات النقود  استعراضسيتم في هذا المحور 

 بها.الخاصة 

هي عبر الهاتف المحمول و اإللكترونيةهناك العديد من التقنيات التي يتم عن طريقة تقديم خدمات النقود 

 يلي:كما 

 اإللكترونيةتقنية التطبيقات  البند

Applications 

تقنية ال    USSD   تقنية الرسائل القصيرة 

SMS 
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 ةاإللكترونيةةتقنيةةة تقةةدم خةةدمةةات النقود  التعريف

 في جهةةازعبر تحميةةل تطبيق الخةةدمةةة 

 العميل.

هي تقنيةةةة تقةةةدم خةةةدمةةةات النقود 

رموز  اسةةةةةةتخدامعبر  اإللكترونية

لتظهر  ،*1000*قصةةةةةةيرة مثةةل 

  .قائمة النظام بعد ذلك

موز سةةةةةةتخةةةدام رإي تقنيةةةة عبر ه

قصةةةةةةيره عن طريق قيةةةام العميةةةل 

نظام  إلى ةرسةةةال رسةةةائل قصةةةيرإب

 . SHORT CODEالخدمة 

خصائص 

 التقنية
  يجةةب تحميةةل التطبيق على جهةةاز

 العميل.هاتف 

 .يجب أن يكون جهاز الهاتف ذكي 

  ايفون،سةةةةةةتخدامة على جهاز إيتم 

  .أندرويدجهاز 

  سةةتخدامنترنت إلسةةتخدام اإلإيجب 

سةةتخدام الرسةةائل إالتطبيق أو عبر 

 .نترنتإ بدون SMS القصيرة 

 لقبل العميمن ستخدام هذه التقنية إ 

  شةةةةركات  حدىأي إمشةةةةترك في ال

  االتصاالت.

(MTN –Sabafon-Yemen 

Mobile) 

  يةةةةمةةةةكةةةةن لةةةةمشةةةةةةةةةةتةةةةركةةةةي ال

G.S.M.A+CDMA إسةةةةةتخدام 

  .هذه التقنية

 تخةةةدم ن يكون مسةةةةةةأ طال يشةةةةةةتر

 .التطبيق هو مالك شريحة الخط

 يةةةل تطبيق تحم إلىيحتةةةاج  ال

 .في جهاز الهاتف المحمول

  التقنيةةةة معسةةةةةةتخةةةدام إيمكن 

 .الذكية وغير الذكية األجهزة

  سةةةةةةتخدام الخدمة على إيمكن

صدارات الهاتف إجميع أنواع 

 .المحمول

  تقةةةدم التقنيةةةة عبر شةةةةةةركةةةات

 فقط. G.S.M.A اإلتصاالت

 ةاإللكترونيالنقود  تقدم خدمات 

كلمةةا كةةانةةت تغطيةةة شةةةةةةبكةةة 

 متوفرة. اإلتصاالت

  سةةةةةةةةتةةخةةةدام إ إلةةىال تةةحةةتةةةاج

  .نترنتاإل

  يةةةمةةةكةةةن لةةةمشةةةةةةةةةتةةةركةةةي ال

G.S.M.A ذه سةةةةةةتخةةةدام هةةةإ

 (+ سبأفون تي ان )أم .التقنية

 ن مستخدم الخدمة يجب أن يكو

 .هو مالك الشريحة

 التقنية كبديل في حال  تسةةةةةةتخدم

تةةعةةطةةةل تةةقةةنةةيةةةة الةةتةةطةةبةةيةةق 

 .لكترونياإل

  يجةةةب تحميةةةل تطبيق الخةةةدمةةةة

 الهاتف.على جهاز 

  تخةةةدم أنواع  عبر جميعتسةةةةةةة

 صدارات الهاتف المحمول إ

  سةةال رإالتقنية عبر سةةتخدام إيتم

 ةرسةةةائل نصةةةية برموز قصةةةير

بنوع الخةةةدمةةةة التي يطلبهةةةا 

 .العميل

 تنترنستخدام اإلإ إلىتحتاج  ال. 

خدام سةةةةتإنترنت ليتم يجب توفر اإل  عيوب التقنية

  .التطبيق

  خدام التطبيق في حال سةةةتإال يمكن

 .نترنتضعف شبكة اإل

  سةةةةةةتخةةةدام إتكلف العميةةةل، تكلفةةةة

سةةةةةةتخةةةدام إمن نترنةةةت ليتمكن اإل

 .التطبيق

 نظام التطبيق ختراقإمكانية إ.  

 قد  ةتسةةةةةةتخدم رموز قصةةةةةةير

 .يصعب على العميل استيعابها

  ةصةةحاب أجهزأقد ال يفضةةلها 

  .الذكيالهاتف 

 تصةةةةعب  ةتسةةةةتخدم رموز معقد

  .على العميل استيعابها

  رسةةةةةةالإتكاليف  العميل،تكلف 

 .الرسائل النصية

 

 

 الحاليةفي الظروف  اإللكترونيةمن المحافظ  اإلستفادةكيفية  الرابع:المحور  (4

الل ومن خ المفروض،والتي تمر بها بالدنا بسبب األزمة السياسية والحصار  ،الحاليةفي ظل الظروف 

نه إ، ففي القريب العاجل أم تي انلتقديم محفظة  واستعداده "،خوض البنك تجربة تقديم محفظة " فلوسك

بني ت في هذه الظروف وذلك عبر اإللكترونيةمن المحافظ  االستفادةمن وجهة نظري الشخصية ولكي يتم 

 :بعض الخطط والمشاريع ومنها

جهات لتنفيذ العديد من المشاريع التمويلية الخاصة بال عدادالتخطيط واإل المركزي،: يجب أن يتبنى البنك أوال  

 المحمول.للهاتف  اإللكترونيةلتنفيذ مشاريعها التمويلية عبر خدمات النقود  ماليةالحكومية ال
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خطة  إعدادب يةاإللكترونالمحافظ  تقدم خدماتمع البنوك التجارية التي  بالتنسيقالمركزي : يقوم البنك ثانيا  

لنقود ا ستخداماتإهمية إلتوعيتهم ب اليمني،ة تستهدف فيها جميع شرائح المجتمع يتسويقية وترويج

 .لكترونياإلمن وسائل الدفع  كوسيلة رئيسية وميزاتها،وخصائصها  اإللكترونية

دورية بين البنوك التجارية التي تقدم المحافظ  اجتماعاتبتنظيم وتنسيق  المركزي،يقوم البنك  :ثالثا  

 اليةموشركات الخدمات ال المعنية، اإلتصاالت، وشركات اإلتصاالتالمعنين في وزارة  وبين اإللكترونية

 .ونيةاإللكتريخص تقديمها لخدمات النقود  الجهات فيمالمناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه تلك 

رات لباقي جتماعات ومؤتمإبتنسيق وتنظيم  ،اإللكترونية: تقوم البنوك التجارية التي تقدم المحافظ رابعا  

ليتم تدريب وتأهيل وتعريف تلك البنوك بتجربة المحفظة  المجال،البنوك التجارية التي لم تدخل هذا 

 .اإللكترونية

 اإللكترونيةالخاص بتقديم خدمات النقود  ، LedBankيقوم البنك المركزي بتشجيع النموذج البنكي  :خامسا  

 بالبنوك.ثقة العمالء  إستعادةحتى يتم 

قديم برامج توعوية وتحفيزية وتشجيعية لجميع الشركات والجهات الحكومية تيقوم البنك المركزي ب :سادسا  

  .اإللكترونيةعبر المحافظ  ماليةمستحقاتها ال إدارةتقوم ب والخاصة التي

تقدم لتي ا اإلتصاالتوشركات  مالية: يقوم البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك وشركات الخدمات السابعا  

لشمول ل تلك المحافظ تعزيزا   ةنة للربط التقني والفني بين أنظمخطة مزم عداد، إلاإللكترونية المحافظ

 المالي.

 

 

 اإللكترونيةالمحور الخامس مسيرة بنك اليمن والكويت في أعمال المحافظ  (5

  .يةاإللكترونالمحافظ تنفيذ أعمال  بها فيحول المراحل التي تم المرور  المحور، هذاسيتم التطرق في 

 (2016 وتحليل األدوار )العام مرحلة الدراسة: والا أ

حيث قام  اإللكترونيةالمحافظ  بدراسة مشروع ،2016قام البنك في هذه الفترة والتي بدأت في العام 

 :التاليةبالخطوات 

  متطلباتهوالمشروع  بدراسة تفاصيلوذلك عبر قيامة  ،اإللكترونيةالمحافظ  بدراسة مشروعقام البنك 

 الالزمة.

 وذلك من خالل تعيين مسؤول عن فعيل دور البحوث وتطوير المنتجات، بتقام البنك خالل هذه الفترة 

 والمصرفية التي تقدم عبر ماليةالبحوث وتطوير المنتجات عبر دراسة جميع المنتجات والخدمات ال

 خارجية.دول 

 

 الهاتف  عبر اإللكترونيةمعظم التجارب العالمية الخاصة بالشركات التي تقدم خدمات النقود  تم دراسة

-mكينيا عن طريق شركة  قدمت فيتم دراسة تجربة أشهر وأهم التجارب والتي حيث ، المحمول

pesa. 

  في هذا المشروع عبر تحليل  اإلتصاالتتم تحليل األدوار والمتطلبات الخاصة بالبنوك وشركات

 .MNOs-Led اإلتصاالتالنموذج الخاص بشركات  وكذلك تحليل Bank-Ledالنموذج البنكي 



 15/2020-14البنك المركزي اليمني  –لمؤتمر الوطني للشمول المالي ا

   

11 
 

  البنك ب حديد األدوار والمتطلبات الخاصةحيث تم ت النماذج،تم مقارنة دور البنوك التجارية في تقديم هذه

 دراستها.في كل نموذج من النماذج التي تم 

  المشروع.  به البنك لتنفيذ الذي سيقومالخروج بقرار نهائي حول النموذج 

ا   (2017ام )الع اإللكترونيةخدمات النقود ختيار النموذج المناسب للبنك في تقديم إخاذ قرار تإ: مرحلة ثانيا

  التنفيذية  دارةقرار اإل اتخاذتم  ،اإللكترونيةبعد دراسة النموذج الذي يناسب البنك في تقديم خدمات النقود

  المشروع.، لتنفيذ هذا Bank-Ledفي النموذج البنكي  ن يكون البنك مشاركا  إب

  ور وتضمنت هذه المصفوفة متطلبات ود بالبنك،تم وضع مصفوفة خاصة بالمتطلبات واألدوار الخاصة

 المشروع.في  اإلتصاالتشركات 

  الي وتقديم عرض م ،لكترونياإلوالتي تمتلك أنظمة خاصة بالنقد  اإلتصاالتتم البحث عن شركات

ن الشركات المقدم لها العرض المالي من ضم . وكاناإللكترونيةمن البنك لشراء نظام خاص بالنقود 

 .(Sabafon شركة + MTN )شركة

  طار العام الخاص بدور البنك وشركة على اإل االتفاقتمMTN اإللكترونية، في مشروع المحفظة. 

  ول مذكرة رسمية بين البنك وشركة أ إعدادتمMTN، تفاقية سرية تبادل المعلومات إتختص ب(NDA.)  
  مذكرة تفاهم رسمية بين البنك وبين شركة  إعدادبعد ذلك تمMTN الرئيسية للمشروع.، حول األنشطة 

ا   –7/2017)الترخيص لة التفاوض وبناء ملف البنك المركزي الخاص بالحصول على ح: مرثالثا

12/2017) 

  جراءات التفاوض بين البنك وبين شركة إستكمال إتم خالل هذه الفترةMTN،  على األدوار والمتطلبات

 طرف.الخاصة بكل 

  ة لبات الخاصة بالحملوجميع المتط الوكالء، إدارةتم تحديد أدوار البنك والشركة، وتحديد متطلبات

 الخدمة.نظام  إدارةالتسويقية و

  

  والذي  ،اإللكترونيةفيما يخص خدمات النقود  ،11/2014تم دراسة وتحليل منشور البنك المركزي رقم

 المشروع.على أساسه بناء عقد التشغيل الرئيسي بين البنك والشركة فيما يخص تم 

 يص ختم تجهيز جميع المتطلبات والنماذج والمستندات الخاصة بملف البنك المركزي للحصول على تر

 .البنك المركزي لتقديم الخدمة

 خيص)التربمنح البنك وقام البنك المركزي  تم مراجعة البنك المركزي، ودراسة الملف بشكل متكامل 

 الخدمة(.المبدئي لتقديم 

 

ا  ع البنك م اإلستراتيجيةتي كونكت عرض تقديم محفظة فلوسك بالشراكة ي: مرحلة تقديم شركة كوالرابعا

 ( 2018)يناير 

فلوسك بالشراكة  لتقديم محفظةتي كونكت يهذه المرحلة دراسة العرض المقدم من شركة كوال تم في

 التالي:حيث تم في هذه المرحلة  البنك،مع  اإلستراتيجية

 رفين بين الط ستراتيجيةإتي كونكت، بخصوص عقد شراكة يتم دراسة العرض المقدم من شركة كوال

 المحفظة.لتقديم 

  ونكت بنفس تي كيكونه تم معاملة شركة كوال كونكت، يكواليتتباع نفس الخطوات السابقة مع شركة إتم

 . MTNمعاملة شركة 
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 عقد التشغيلي للخدمة بين الطرفينعلى جميع األمور والقضايا الخاصة ببناء ال تم التفاوض. 

  بعد التنسيق الكامل مع المعنيين في  المحفظة،وتجهيز نماذج وعقود الخدمة الخاصة بتقديم  إعدادتم

 كونكت.تي يشركة كوال

 رخيص الحصول على تم ، لكي يتالمركزي تم تجهيز وبناء جميع المتطلبات الخاصة ببناء ملف البنك

 .تقديم الخدمة

 )ستيفاءا، وذلك بعد تم حصول البنك على ترخيص البنك المركزي )الترخيص المبدئي لتقديم الخدمة 

 المركزي.بحسب ما وردت في منشور البنك  المركزي،معظم متطلبات البنك 

  توفير  مبحيث يت ،اإللكترونيةمختصة بالنقود  إدارة إعدادنشاء وإب العام،صدار قرار األخ المدير إتم

  .دارةنشاء هذه اإلإجميع المتطلبات الخاصة ب

ا   إستعداد المركزي، لمدى، ومرحلة تقييم البنك (Pilot Project): مرحلة تنفيذ مشروع تجريبي خامسا

  فلوسك(كونكت لتقديم محفظة ) يكواليتجهوزية البنك وشركة و

  خطة مزمنة لتنفيذ وتجربة نظام الخدمة  عدادكونكت، إلتي يق بين البنك وشركة كوالالتنسيتم(Pilot 

Project ). 

 بذلك.واستكمال كامل المتطلبات الالزمة  الخدمة،ختبار نظام تم تجهيز كل المتطلبات الالزمة إل 

  نظام  بارختإعالمة بالبدء في إالمركزي و البنك إلىرسالها إو البنك،مذكرة رسمية تحت توقيع  إعدادتم

عدد  ها،عليختبار النظام إختبار، الجهة التي سيتم ريخ البدء في اإلاحيث تضمنت المذكرة ت مة،الخد

  النظام.ختبار إالفترة الخاصة ب النظام،ختبار إالموظفين الذي سيقومون ب

  تائج ن وأهمية توثيقنظام الخدمة  ختبارإالحصول على موافقة البنك المركزي، بتنفيذ مشروع تم

 ختبار.اإلرسال تقارير إو ختباراإل

  كونكتتي يوموظفي شركة كوال والكويت،ختبار نظام الخدمة على جميع موظفي بنك اليمن إتم.  

  الخدمة منه لتجربة نظام  وتحفيزا   تشجيعا   لاير(، 10,000مبلغ ) جميع موظفي البنكقام البنك بمنح

 خدماتها.على  طالعواإل

 الها بمذكرة رسإو ختبار،اإلوتجميع جميع تقارير  الخدمة،ختبار نظام إتم توثيق جميع النتائج الخاصة ب

 المركزي.البنك  إلىرسمية 

   ستعداد إتي كونكت لقياس مدى يمن البنك وشركة كوال قام البنك المركزي بوضع معايير خاصة لكال

 المحفظة.تقديم لوجهوزية الطرفين 

  لبنك والتأكد من تطبيق ا البنك،في  اإللكترونيةالمحفظة  إدارةإلى نزول فريق من البنك المركزي تم

 الخدمة.لجميع المعايير الخاصة بتقديم 

  ن وبحضور المعنيين م كونكت،تي يشركة كوال إدارة المركزي إلىتم بعد ذلك نزول فريق من البنك

 .لجميع المعايير الخاصة بتقديم الخدمة تطبيق الشركةللتأكد من  البنك،

 لتقييم.االمركزي، وتوثيق درجات معنية لكل بند من بنود  قبل البنكائج الزيارة الميدانية من تم توثيق نت 

  سكالترخيص النهائي لتقديم محفظة "فلو خاصة بمنح البنك رسمية،قام البنك المركزي بتحرير مذكرة" 

 .%78وكانت نسبة تقييم البنك ، تي كونكت"يكوالبالشراكة مع شركة "

 

 

  والشركة على الخطوط العريضة والتفاصيل الخاصة بالحملة التسويقية والترويجية بين البنكتم التنسيق 

 ،تماعيجالمسموعة ووسائل التواصل اإل اإلعالنعنها في جميع وسائل  اإلعالنبمحفظة "فلوسك" ليتم 

 .10/2019ية في الشوارع بتاريخ اإلعالنواللوحات 
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 (البنك في تطوير خدمات المحافظ )مستقبلا  المحور السادس: خطط (6

 لتنفيذيةا دارةمن اإل والدعم الراسخيمان على اإل وبناء   البنك، يؤمن بها التي اإلستراتيجيةطار الرؤية إفي 

ي ف هاما   وضرورة أن تلعب البنوك التجارية دورا   ،اإللكترونيةخدمات النقود  ستخدامإللبنك حول أهمية 

رة القادمة التي سيقوم البنك بتنفيذها خالل الفت اإلستراتيجيةن أهم الخطط إ، فاإللكترونيةتقديم خدمات النقود 

 التالي:تتمثل في و

جراءات إلا مالاستكوذلك من خالل  ،اإللكترونيةالمختلفة في مجال النقود  أنشطته: يسعى البنك لتوسيع وال  أ

 . ة ثالثةإلكترونيلتقديم محفظة  ماليةشركة جديده للخدمات المع التنظيمية والتعاقدية الخاصة بالتعاقد 

عاليات قامة العديد من الفإن البنك يسعى لتنظيم وتنسيق إف للبنك،طار الخطط المستقبلية إ: في ثانيا  

لتوضيح تجربة البنك في مجال خدمات  ،اإللكترونيةوالمؤتمرات لجميع الجهات المعنية بخدمات النقود 

 المالي.لمبدأ الشمول  تعزيزا   اإللكترونيةالنقود 

طة خ إعدادوذلك من خالل  ،اإللكترونية: يؤمن البنك بأهمية تعزيز الشمول المالي لخدمات النقود ثالثا  

لك ربط أنظمة ت مع بعضها البعض وأيضا   معها،المتعاقد  اإللكترونيةشاملة لربط أنظمة جميع المحافظ 

 البنكي.مع النظام  اإللكترونيةالمحافظ 

خالل العمل  وذلك من تدريجي،بشكل  اإللكترونيةفي مجال المحافظ  أنشطتهتوسيع  إلى: يسعى البنك رابعا  

لتزامات نقدية خاصة به عبر توزيعها على المحافظ إوأي  البنك،على تحويل جميع مستحقات موظفي 

 .اإللكترونيةستخدام ثقافة النقود إل تعزيزا   ،معهاالمتعاقد  اإللكترونية

ع أنظمة يسعى لربط جمي هنإف لكترونياإلفي خطوة جادة ليكون البنك بوابه رئيسية لخدمات الدفع : خامسا  

ترن الويس كارد،الماستر  كارد، الفيزا)مع جميع أنظمة الدفع العالمية األخرى مثل  اإللكترونيةالمحافظ 

ربط أنظمة تلك المحافظ مع أنظمة المحافظ الدولية األخرى التي تقدم خدمات النقود  وأيضا   يونيون(،

 .اإللكترونية

لسويتش اتقديم خدمات نوعية وفريده وذلك عبر ربط نظام  إلىن البنك يسعى إف القادمة،خالل الفترة : سادسا  

  .المتعاقد معها البنك اإللكترونيةالتابعة له مع جميع أنظمة النقود  ليةالخاص بشبكة الصرافات اآل

 

عبر محفظة  إلكترونيستبدال النقدية الجديدة بنقد إالمحور السابع: تجربة البنك في مشروع  (7

 "فلوسك"

بنقد  ديدةالجستبدال النقدية إمشروع في  مشاركتهمن خالل  البنك،ستعراض تجربة إ المحورسيتم في هذا 

 :ستعراض التاليإ " وسيتم"فلوسك اإللكترونيةعبر خدمة النقود  إلكتروني

 

 15/12/2019-13/12/2019مرحلة تحديد المتطلبات والنقاشات  :أوالا 

  خدمة،الجراءات إلمناقشة  المركزي،العمليات المصرفية في البنك  إدارةالمعنيين من  جتماع معاالتم 

 البنك.وطريقة تقديمها في فروع 

 تخص  جراء تعديالتإ، حيث تم إلكترونيالجديدة بنقد  ستبدال النقديةإجراءات الخاصة بتم مراجعة اإل

البنوك التي يقدم خدمات محفظة  أحدكونه  البنك،ن تنفذ في فروع أجراءات التي يجب ترتيب اإل

 فلوسك"."
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  ك مثل، ن تتوفر من قبل البنأمع المعنيين في البنك المركزي، على المتطلبات التي يجب  اقاالتفتم

 الخدمة.معلومات عن عدد الوكالء ونقاط  الخدمة،نموذج فتح الحساب في  ستمارة طلب التعويض،إ

 .معلومات عن فروع البنك ومواقعها

 لزام المواطنين إ، وذلك من خالل اإللكترونيةكون عبر المحافظ تس اإلستبدال آليةتفاق على أن تنفيذ تم اإل

يداعها إين ومن المواطن الجديدةواستالم المبالغ  اإللكترونيةة في أنظمة المحافظ إلكترونيبفتح حسابات 

 .اإللكترونيةفي حساباتهم 

 كزي في البنك المروالمصمم من المختصين  باالستعالم،ستخدام النظام الخاص إ آليةتفاق على تم اإل

رى خأة إلكترونيعن طريق محافظ  اإلستبدالبعدم قيام المواطن  االستعالم عنيتم  والذي من خالله

 .في تعويض المواطنين لالزدواجية منعا  

 لاير  100,000والذي حدد بمبلغ  إلكترونيستعاضتة بنقد إاق على السقف المسموح لكل مواطن تفم اإلت

 لكل مواطن 

 

ا   17/12/2019: لية: مرحلة تجهيز متطلبات تنفيذ اآلثانيا

 :م في هذه المرحلة القيام بالتاليت

 الخدمة  الء ونقاط: تجهيز معلومات الوكلبنك فيما يخص الوكالء من خاللتوفير المتطلبات الخاصة با

 .والقرىي محافظات والعزل أوعناوينهم وفي 

  سماء المسؤولين في فروع البنك وموظفي نقاط أوعناوينها و البنك،تم تجهيز معلومات خاصة بفروع

 الفروع.الخدمة في تلك 

  ءاتجراتوضح إ الخدمة والتي، وفروع البنك ونقاط الوكالءالخاصة ب السياسات واإلجراءات إعدادتم 

 .اإلستبدالجراءات استقبال المواطنين وتنفيذ عملية إو اإلستبدال آليةتنفيذ 

  دارةإ مثل:المعنية في البنك  اإلداراتالخاصة بالبنك والتي تخص  واإلجراءاتالسياسات  إعدادتم 

 المراجعة. إدارة ،ماليةالقسم الرقابة  المركزية،الخزينة 

  جراءات ترحيل إو الخدمة،ستالم النقدية الجديدة من وكالء إالخاصة ب واإلجراءاتالسياسات  إعدادتم

 اليمني.البنك المركزي  إلىتلك المبالغ بشكل يومي 

  يتم  أساسها والتي على اإلستبدالتنفيذ عملية بالتي تثبت قيام البنك  ماليةنماذج التقارير ال إعدادتم

 يومي.البنك المركزي بشكل  إلى إرسالها

  تي ي، والمختصين في شركة كوالالمختصين في الفروع ومدرائهم مع جميعتم تكوين مجموعه تواصل

 . اإلستبدال آليةوالسياسات الخاصة بتنفيذ جراءات وارسال كل اإل كونكت،

  م والخزينة وقس ،اإللكترونيةالمحافظ  إدارةالمعنيين في  مصغرة منوتكوين وحدة عمليات  إعدادتم

 .اإلستبدال آليةتنفيذ لمتابعه الفروع  إدارة ،ماليةالالرقابة 
  

ا    2019 18/12وتنفيذها  اإلستبدال آلية: مرحلة اإلعلن عن موعد تنفيذ ثالثا

 بالتالي:هذه المرحلة القيام  تم فيحيث 

  عبر المحافظ  إلكترونيستبدال النقدية الجديدة بنقد إ بإجراءاتالخاص  لإلعالنمراجعة أخيره

 .اإللكترونية

  التي وردت  يع التفاصيلبعد التأكد من جم اإلستبدال آليةتنفيذ  بإجراءاتتم التوقيع على محضر خاص

 .في المحضر
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  يضا  أو والمقروءة،المسموعة  اإلعالن جميع وسائلعالن رسمي عبر إنزال إب المركزي،قام البنك 

 .إلكترونيبنقد  ستبدال النقد الجديدإ آليةجتماعي حول مواقع التواصل اإل

 مع  اإلستبدال آليةالتي ستقوم بتنفيذ  اإللكترونيةالرسمي عن جميع المحافظ  تم التوضيح في اإلعالن

 .اإللكترونيةلكل المحافظ  التابعةنشر جميع مواقع الوكالء ونقاط الخدمة 

تبدال سإلتباعها عند الذهاب إجراءات التي يجب على المواطنين عن اإل الرسمي، اإلعالنتم التوضيح في 

 .اإلستبدالبة والشروط الواجب الخاصة إلكترونيالجديدة بنقد  النقدية

ا   )16/01/2020 – 19/12) إلكترونيإستبدال النقد الجديد بنقد  آلية: مرحلة تنفيذ رابعا

 ،اإلستبدال ليةآي نفذت الت اإللكترونيةختبار حقيقي وتحدي صعب لجميع المحافظ هذه المرحلة بمثابة إ كانت

لذي ال يمكن زخم الكبير اوكان لها ال اإللكترونيةبمثابة نقلة نوعية في أعمال المحافظ  حيث كانت تلك الفترة

 التالي:بتم خالل تلك الفترة القيام للمواطنين  اإلستبدالم في هذه المرحلة تنفيذ عملية حيث ت نسيانه،

وتنظيم الطوابير الخاصة بهم لضمان خدمتهم بالشكل  البنك،ستقبال جميع المواطنين في جميع فروع إتم 

 والكامل.السريع 

فروع  موظفي نقاط الخدمة فيللتواصل مع جميع  اإللكترونيةالنقود  إدارةتص في ختم تشكيل فريق م .1

 .ولأب وال  أ مالبنك، وحل مشاكله

 ، حول بعض الصعوبات التية من البنك المركزيدتم مراعاة أرسال كافة المستجدات والتعليمات الوار .2

 بأول. وال  أجميع فروع البنك  لىتواجههم إ

 لتابعةاة الوكالء وفروع البنك ونقاط الخدمة طنشأتفصيلية عن  ماليةوتجهيز تقارير عداد إتم مراعاة  .3

ن تشمل التقارير تفاصيل مختلفة أيراعى  لى البنك المركزي بشكل يومي حيث كانإرسالها إلهم، و

المبالغ  جماليإ للمواطنين،المبالغ التي تم استعاضتها  إجمالي المفتوحة، عدد الحسابات اإللكترونية مثل:

المبالغ النقدية الجديدة الموردة من  إجمالي ،اإللكترونية نالمواطنيالنقدية التي سحبت من حسابات 

غيرها من و المركزي،لى البنك إنقدية الجديدة التي يتم ترحيلها المبالغ ال البنك،وكالء الخدمة لفروع 

  .التفاصيل

ا   إلكترونيستبدال النقد الجديد بنقد إهم المميزات الخاصة بتجربة أ: خامسا

 النوعية:ستفادة منها في مشاركة البنك في هذه التجربة أهم المميزات التي تم اإل

وك التي نفذت البن لجميعاإللكترونية النقود  تقديم خدماتنقلة نوعية في مجال  التجربة بمثابةكانت  .1

 .اإدارة وتنفيذ هذه المشاريع في فروعهوالتي أثبتت مدى قدرة البنوك على  عام. التجربة بشكلهذه 

على صقل  ةاإللكترونيساعدت جميع البنوك المشتركة في تقديم خدمات النقود  اإلستبدال آليةتنفيذ  .2

محافظ عبر ال إلكترونيبنقد  الجديدةللنقدية  اإلستبدالمهاراتها وقدراتها من خالل تنفيذ عملية 

 اإللكترونية.

خدمات المجتمع وتعريفهم ب معظم شرائحعلى نشر ورفع الوعي والثقافة لدى  اإلستبدال آليةساهمت  .3

 إستخداماتها.وأهميتها وطريقة  اإللكترونيةالنقود 

اصة في ظل األوضاع وخ والعمالء للبنوك،المواطنين  الثقة لدىفي رفع نسبة  ليةساهمت اآل .4

 السيولة النقدية.  وانعدامالراهنة 

ل حو الخدمة،في رفع نسبة النمو والتعلم لدى البنوك المساهمة ووكالئهم ونقاط  ليةساهمت اآل .5

 . ة للعمالءإلكترونيالصحيحة التي يجب اتباعها عند فتح حسابات  اإلجراءات
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حت حيث وض ا،تنفيذهع البنوك المشتركة في تحدى كبير ومنافسة كبيره بين جمي اآلليةكان تنفيذ  .6

 حت مسؤوليته.تالتي  اإللكترونيةالتي يمتلكها كل بنك في المحفظة  ةهذه التجربة نقاط الضعف والقو

دد الحسابات ع ارتفاع نسبهمن خالل  اآلليةالمشتركة في تنفيذ  اإللكترونيةجميع المحافظ  ستفادتا .7

 كترونيةاإللحيث كان يتراوح عدد الحسابات  يومي،التي تم فتحها للمواطنين بشكل  اإللكترونية

  إلكتروني.حساب  1000-600ما بين  التي تم فتحها يوميا  

التي  كترونيةاإللالعموالت  اإلستبدال ةليآالمشتركة في تنفيذ  اإللكترونيةجميع المحافظ  استفادت .8

 . لكترونيمبلغ نقدا من حسابه اإلتحسب على المواطن عندما يقوم بسحب ال

الغ نقدية ، الحصول على مبليةووكالء الخدمة المشاركين في تنفيذ اآل اإللكترونيةالمحافظ  استفادت .9

من البنك  المهااستوالتي يتم  قديمة،بنقدية  الجديدةالنقدية  باستبدالمقابل قيام تلك البنوك  )كاش(،

 .المركزي اليمني

ا    اإلستبدال آلية: أهم الصعوبات والمعوقات الخاصة بتنفيذ سابعا

 :التاليك اإلستبدال ليةآل المنفذة اإللكترونيةجهت المحافظ اكان أهم الصعوبات والمعوقات التي و

 ت والذي نترنخط اإل نقطاعإهي  ،ليةاآلخالل فترة تنفيذ  اإللكترونيةالمحافظ  تهم المشاكل التي واجهأ

  األيام.عض لب اإلستبدال آليةوالذي سبب أيقاف تنفيذ  المعلومات،وتقنية  تصاالتاإلأعلنت عنه وزارة 

  والوكالء ونقاط الخدمة بسبب توافد  البنوك،واجه جميع مقرات فروع  الكبير الذيالضغط واالزدحام

 .اإلستبدالالمواطنين بشكل غير طبيعي للقيام بعملية 

 آلية جراءاتإن الوقت المستغرق لتنفيذ أوذلك بسبب  ،اإلستبدال آليةالمستغرق لتنفيذ  ضيق الوقت 

 – 10)لي حواستمارة التعويض إمن خالل فتح حساب للعميل، وتعبئة طلب فتح الحساب، و اإلستبدال

 مواطن.لكل  دقيقة( 15

  إلستبدالاجراءات إ آليةفيما يخص  المركزي،رسلت من قبل المعنيين في البنك أالتي  اإلجراءاتتغير، 

  .اإللكترونيةرباك لجميع المحافظ إفي حدوث  مما كان سببا   ألخر،والتي كانت تتغير من وقت 

  اإلستبدال يةآلالمشتركة في تنفيذ  اإللكترونيةالمعنيين في المحافظ  قضيهيالوقت المستغرق الذي ،

رسال إيث يتم ح المركزي،لى البنك إلكي ترسل  اإلستبدال آليةعداد التقارير اليومية الخاصة بإلتجهيز و

  .بعد منتصف الليل بشكل يومي 2 الساعةتلك التقارير 

 في  ا  ، مما كان سببالخاص بالبنك المركزي االستعالميحصل في نظام  المفاجئ الذي تصالاإلنقطاع إ

 .يانات التعويض الخاصة بالمواطنينب اختفاء

 

 

 

ا    اإلستبدال آليةالخاصة بتنفيذ  ماليةال والتقاريراإلحصائيات : ثامنا

 :اإلستبدال آليةالخاصة ب ماليةالوالتقارير  اإلحصائياتستعراض في هذا المحور بعض إسيتم 

-19) اإلستبدال يةآل فترة تنفيذخالل  إلكترونيبنقد  واستبدالهاالمبالغ النقدية الجديدة  إجمالي إحصائيات .1

 .(16/01/2020حتى  12/2019

-19) اإلستبدالفتره  للمواطنين خاللالتي تم فتحها  اإللكترونيةعدد الحسابات  إجمالي إحصائيات .2

  .(16/01/2020حتى  12/2019
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-19)قديمة  ةيبنقد ستبدالهاوا المركزي،لى البنك إ الجديدةمن النقدية  ةلغ المرحلاالمب إجمالي إحصائيات .3

 (.16/01/2020حتى  12-2019

 2019-12-19) لخدمةاالمبالغ التي تم استعاضتها من قبل فروع البنك ووكالء  إجمالي إحصائيات .4

  .(16/01/2020حتى 

التي تم فتحها وتفعيلها من قبل فروع البنك ووكالء الخدمة  اإللكترونيةالحسابات  إجماليحصائيات إ .5

  .(16/01/2020حتى  19-12-2019)

 

 

 

 

 اإللكترونيةالمحور الثامن: المعوقات والصعوبات التي واجهت البنك في مسيرة المحافظ  (8

ديم الخاصة بتق مسيرتهالصعوبات التي واجهت البنك في و المعوقات استعراضسيتم في هذا المحور 

  (2020 – 2016عام  )من اإللكترونيةالمحافظ 

 : الصعوبات والمعوقات الخاصة بمرحلة الدراسة وتحليل األدوار والا أ

 التالي:أهم الصعوبات والمعوقات التي واجهتنا في هذه المرحلة تكمن في 

 صعوبة الحصول على بعض الدراسات الخاصة ببعض الصعوبات المرتبطة بهذه المرحلة كان من أهم ،

وكان من الصعب  اجنبية،ألنها تجارب  نظرا   ،اإللكترونيةالتجارب التي قدمت خدمات المحافظ 

 مباشر.الحصول على تجاربهم بشكل 
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  التي  ماليةاللتعدد الخدمات  نظرا   األجنبية،العمل الخاصة بتجارب بعض الشركات  آليةصعوبة فهم

 . اإللكترونيةتقدم عبر المحافظ 
  المقدمة تعدد النماذجBusiness Model)،)  كان من  والذي اإللكترونيةالتي تخص خدمات النقود

 .ترونيةاإللكبمعظم الشركات األجنبية التي تقد خدمات النقود  الخاصةالضروري دراسة جميع التجارب 
  وعدم تجاوب بعض  ،اإللكترونيةصعوبة الحصول على دراسات بحثية متكاملة حول خدمات النقود

 الخدمة.ور التي تخص الشركات الخارجية على المراسالت التي ترسل لتوضيح بعض األم
  ن المشتركة في كل نموذج م بالبنوك التجاريةصعوبة في تحديد األدوار والمهام والمسؤوليات الخاصة

 .إللكترونيةابخدمات النقود  النماذج الخاصة تعدد واختالف بسبب اإللكترونيةنماذج تقديم خدمات النقود 

 

ا  البنك  فيهالقرار الخاص بنوع النموذج الذي سيشارك  اتخاذ: الصعوبات والمعوقات الخاصة بمرحلة ثانيا

 اإللكترونيةلتقديم خدمات النقود 

 في:من أهم الصعوبات التي واجهتنا خالل هذه المرحلة تتمثل 

  مما  ،في اليمن في ذلك الوقت اإللكترونيةمتخصصة في تقديم خدمات النقود  ماليةعدم وجود شركات

 البنك.وذج المناسب الذي سيشارك به جعل البنك في حيره حول نوع النم

 الحرب واالزمةمعها بسبب ظروف  باالجتماعو شركات خارجية أ بعض جهاترفض  وصعوبة أ 

 بنك.اللمناقشتهم في النموذج المثالي الذي سيشارك فيه  الفترة،السياسية المشتعلة في تلك 

  ترة،الفخالل تلك  اإللكترونيةفي أنظمة النقود  ستثماراإلعن  تصاالتاإلعزوف بعض من شركات 

مما كان ذلك من أهم الصعوبات بسبب عدم وجود توجه واضح لقيادة تلك الشركات عن تقديم هذا النوع 

 األنظمة.من 

 

ا   وبناء ملف البنك للنظام،: الصعوبات والمعوقات الخاصة بمرحلة التفاوض مع الشركات المشغلة ثالثا

 المركزي اليمني 

 في:أهم الصعوبات والمعوقات المرتبطة بهذه المرحلة تتمثل 

  تي يجب ان تلعبها في هذا المشروعبعض من الشركات المشغلة لنظام الخدمة، لألدوار ال استيعابعدم، 

 الخدمة.من خالل الخلط في بعض األمور التي تخص نموذج تقديم 

  مة،الخد، فيما يخص تقديم هذه الخدمةعض الشركات المشغلة لنظام لب استراتيجيةعدم وجود رؤية 

  المتطلبات.وذلك من خالل عدم وجود جاهزية وجدية في دراسة بعض 

  وما  لتجاري والعالمة التجارية للخدمةا واالسم الخدمة، إدارةوالمقترحات التي تخص  راءاآلتعدد

 للخدمة.يختص بالحملة التسويقية 

 منها  ستفادةاال، كي يتم اإللكترونيةالخاصة بتقديم خدمات النقود  اليةالمثي نسخ من العقود أ عدم توفر

 .الشخصية من قبل الطرفين جتهاداتاإل ةفي كثر في بناء عقود تشغيل الخدمة مما كان سببا  

  خوفا   ة،الخدمو المستندات الخاصة بنظام أخفاء بعض الجوانب التنظيمية إ والثقة أنعدام إتولد نوع من 

 الخدمات.تخدامها من قبل أطراف ترغب في تقديم نفس سإمن توزيعها و

  خفاء بعض المستندات التي تخصإمن خالل  الخدمة،ضبابية التعامل مع األطراف المتفقة على تقديم 

 المستندات.من تسرب تلك  نظام الخدمة خوفا   ةدارإ
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 توجب والتي كانت تس المركزي،ن يتم تضمينها في ملف البنك أرة المستندات واألوراق التي يجب كث

  11/2014توفير معظم المتطلبات الخاصة بمنشور البنك المركزي رقم 

 ن أ ، والتي يجباإللكترونيةالتي تخص تقديم خدمات النقود  واإلجراءاتدلة السياسات أعدد  رتفاعا

  البنك.عدادها من قبل إوالتي يجب  المركزي،يتضمنها ملف البنك 

  بسبب  رونيةاإللكتفيما يخص خدمات النقود  اليمني،تقدم من البنك المركزي تعدد المتطلبات التي كانت

 الفترة.القيادات الخاصة بالبنك المركزي خالل تلك  ختالفواتعدد 

  البنك وبين الشركات المشغلة  الوكالء بين إدارةعداد وتجهيز وبناء نماذج العقود الخاصة بإصعوبة

  منها. ستفادةاإليتم  جاهزةدم توفر نماذج عقود لع ، نظرا  اإللكترونيةنظمة النقود إل

  اإلداراتوالذي كانت موزعه على العديد من  ،11/2014تعدد متطلبات منشور البنك المركزي 

لشرح تفاصيل المشروع والمتطلبات التي  إدارةمع كل مدير  االجتماع، مما كان يتوجب الداخلية للبنك

 .عيجب توفيرها من قبله فيما يخص المشرو

ا    عامة( )معوقات اإللكترونيةمسيرته بالمحافظ  البنك في: الصعوبات والمعوقات التي واجهت رابعا

 :عوبات والمعوقات تتمثل في التاليهم تلك الصأ

  ستوجب توالتي كانت  الماضية،التي كانت تمر بها البالد خالل الفترة  قتصاديةواإلالسياسية الظروف

 الوقت.البنك التعامل بنوع من الحذر والتصميم في نفس  من

 عامل مع بنكين مركزيين لكي يتم والت ،2014/ 11عداد وتجهيز متطلبات منشور البنك المركزي رقم إ

  الخدمة.ستخراج تراخيص تقديم إ

  لفصل الى تأخر إلبنك المركزي اليمني، والتي أدت من قيادات ا بتغيير بعض القرارات الخاصةتعدد

 تقديمها.تراخيص  ستخراجواك حول تقديم الخدمة نت البفي طلبا

  ةاإللكترونيهمية خدمات النقود إقبل الجهات المعنية في ذلك الوقت، بالكافي من  التوجهعدم وجود 

 الحلول.ثرها في أيجاد العديد من أخالل الفترة الماضية، و واستخداماتها

 والتي تقوم بمراجعه ملف البنك حول  اليمني،دى البنك المركزي عدم وجود الموارد البشرية الكافية ل

  .األمر الذي تسبب في تأخير الحصول على تراخيص تقديمها الخدمة،

  ة والذي كان نتيج البنك،دارات إالبعض في  التغيير لدىالصعوبات والمعوقات الناتجة عن مقاومة

  التنفيذية. دارةالخاصة باإل ستراتيجيةاإلالرؤية  استيعابعدم  نظر أوقصر 

 سبب من  ألي اإللكترونيةنظمة النقود اكات البنك مع الشركات المشغلة إلالمخاوف المرتبطة بفشل شر

 به. المناطةي من األطراف المسؤوليات ألعدم تنفيذ  األسباب نتيجة

  اتها.واستخدامتها هميأو ،اإللكترونيةلدى المجتمع حول خدمات النقود  الكافيةضعف الوعي والثقافة  

  نهاأفي  دورها استوعبتوالتي  المعلومات،وتقنية  تصاالتاإلالصعوبات والمعوقات المرتبطة بوزارة 

في ظل وجود تشريع واضح من البنك المركزي اليمني الذي نظم  اإللكترونية،مشرع لخدمات النقود 

  11/2014نك المركزي اليمني رقم ومن ضمنها منشور الب بالخدمة،وحدد المهام والمسؤوليات الخاصة 

  ية والمسؤوليات التنظيموتقنية المعلومات للمهام  تصاالتاإلقبل وزارة  والصريح منالخلط الواضح

في  ،11/2014حدده منشور البنك المركزي رقم  بالرغم من دورها المعروف والذي ،الخاص بها

الخدمة من النواحي  جهوزية نظامتصاالت في تقديم الخدمة والتأكد من مدى صدار موافقة لشركات اإلإ

 فقط.الفنية والتشغيلية 

 طنية الترقيم الو الئحةفيما يخص  المعلومات،تصاالت وتقنية شوائية الملموسة من قبل وزارة اإلالع

 واضح.ل الخدمة بشكمستوى اداء تقديم  على والذي يؤثر سلبا   وتعديالتها، تصاالتاإلالخاصة بشركات 
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  والتي  نيةاإللكتروالتفكير برؤية المنافسة غير الصحيحة بين جميع الجهات التي تقدم خدمات النقود

 .لجميع شرائح المستهلكين ماليةالتؤثر على تطبيق الشمول المالي لوصول الخدمات 

  حول خدمات النقود  وثقافية،توعوية  فعاليات ومؤتمرات وحمالت بإقامةالمعنية  رعاية الجهاتعدم

 عام.وأهميتها واستخداماتها وفائدتها للمجتمع بشكل  اإللكترونية

 

 

 وتسويقية عن خدمات وإعلنيةالبنك المركزي تنفيذ خطة ترويجية  يمقترح تبن التاسع:المحور  (9

 عبر الهاتف المحمول اإللكترونيةالنقود 

على المعنيين في البنك المركزي بخصوص الترويج  يتم عرضهمقترح  استعراضفي هذا المحور سيتم 

 :كما يلي اإللكترونيةوالتوعية لخدمات النقود 

 : فكرة المقترح والا أ

 :التاليةيقوم أساس هذا المقترح على النقاط 

  عن  نيةوإعالعداد وتنسيق وتنظيم خطة توعوية وثقافية وترويجية إب اليمني،يقوم البنك المركزي

 .اإللكترونيةخدمات النقود 

  ن المحاور التي يجب أن تغطى منهاالعديد م والترويجية،التوعوية والثقافية  تراعي الخطةن أيجب: 

نقود ال من خدماتالمستهدفين  أهميتها، فوائدها، استخداماتها، اإللكترونية،تعريف عن خدمات النقود 

 .اإللكترونية

 بحيث  اإلعالنالزمنية التي يجب أن تشملها فتره التوعوية والترويج و الخطة الفترةن تراعي أجب ي

 أقصى.أشهر كحد  ةو ستأفترة الخاصة بذلك فتره عام كامل تكون ال

 سائل على جميع و ،اإللكترونيةية عن خدمات النقود اإلعالنيتم توزيع الحملة التوعوية والترويجية و

ة في الحملة التسويقي تنفيذ استهداف ةمع مراعا (،المكتوبةو والمقروءةالمسموعة ) االجتماعيالتواصل 

ليس لها  و التيأ –ةإلكترونيالتي تدير محافظ لكل البنوك التجارية ) االجتماعيجميع مواقع التواصل 

 ة(.إلكترونيمحافظ 

  منع بحيث تركز كل فتره على نو الحملة،على فترة تنفيذ هذه  اإللكترونيةيتم توزيع خدمات النقود 

  التوعوية.والتركيز عليها في الحملة  اإللكترونيةالنقود  خدمات

ا   بها  والشعار الخاصالرسمي للحملة التوعوية والثقافية والترويجية  االسم: ثانيا

  ترة طوال ف استخدامهوالذي يتم  اإللكترونيةعالن عن خدمات النقود الرسمي والمعتمد لإل االسميكون

 " ينييغنيني أو تلفوني يكف حملة تلفونيالحملة "

  وصورة من العملة  ،3310عن جهاز هاتف قديم نوع  بالحملة عبارةيتمثل الشعار الرسمي الخاص

 الهاتف.شاشه جهاز  من وسطالوطنية الريال اليمني 

  ملة في الح استخدامهاوالتي يتم  اإللكترونيةالنقد  باستخداماتعداد مجموعه من الجمل الخاصة إيتم

ة تلفونك راحة بالك بواسط او أشتري اإللكترونيةعبر النقود  التزاماتك بتلفونكدفع أ" مثل:التوعوية 

  وغيرها. للتوفير،طريقك  اإللكترونيةأو النقود  اإللكترونيةعبر النقود 

  يتلفوني يكفيني أو تلفوني يغنين" وهي:تكون هذه الجمل التوعوية تصاغ تحت شعار واحد فقط " 

  لبالد.افي  اإللكترونيةتعزيز لمعنى النقود  ،اإللكترونيةيجب أن تحتوي الجمل اللغوية النقود 
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  ن وذلك ع المواطنين،كترونية من قبل لخدمات النقود اإل استخدامتحتوي الخطة على أهمية تشجيع

ود النقستخدام الدفع عن طريق إلكل من يقوم ب تخفيضيهطريق قيام نقاط الخدمة تقديم عروض 

  .اإللكترونية

 

ا   تلفوني يكفيني أو تلفوني يغنيني" هات المعنية بتحمل تكاليف حملة ": الجثالثا

  تمويل تكاليف هذه الحملة تصاالتاإلوشركات  ماليةالتتحمل جميع البنوك وشركات الخدمات ،

  اليمنية.التوعوية الشاملة لجميع محافظات الجمهورية 

  دوالر  50,000لحملة بمبلغ وقدره ا تمويل اإللكترونية تقدم المحافظتتحمل البنوك التجارية التي

  .منها مريكي لكال  أ

  100,000تمويل الحملة بمبلغ  اإللكترونيةالتي تقدم خدمات النقود  ماليةالتتحمل شركات الخدمات 

 أمريكي. دوالر 

  قدرة و الحملة بمبلغتمويل  اإللكترونيةالمحافظ والمشتركة في تقديم  تصاالتاإلتتحمل شركات

 .أمريكي دوالر 150,000

  20,000دره تمويل الحملة بمبلغ وق اإللكترونية تقديم المحافظتتحمل البنوك التجارية الغير مشتركة في 

  أمريكي. دوالر

  تصاالتوزارة اإل النفط،وزارة  ،ماليةالمثل وزارة  ماليةالتتحمل بعض من الجهات والوزارات ،

دوالر  30,000الحملة بمبلغ وقدره  العاصمة تمويلالطرق، أمانة  صيانةصندوق  الضرائب،مصلحة 

 منها.لكل واحد 

  الحملة  من ضمن موجودة اإللكترونيةالتي تقدم خدمات النقود  اإللكترونيةتكون جميع شعارات المحافظ

 التوعوية.

  لحملة،اه أيداع جميع المبالغ التي تم جمعها بخصوص يتم في المركزي،يتم فتح حساب بنكي طرف البنك 

 .ويتم صرفها بموافقة مباشرة من محافظ البنك المركزي ومن يراه مناسبا  

ا   " الوطنية "تلفوني يكفيني او تلفوني يغنيني من الحملة: المستهدفون رابعا

 خاصة  ةإلكترونيلفتح وتفعيل حسابات  الجمهورية،مليون مواطن في جميع محافظات  10عدد استهداف

 .اإللكترونيةبهم في جميع المحافظ 

  المدارس، المعاهد،  )الجامعات،المتعلمين  من العدد المستهدف من فئة الذكور %40استهداف نسبة

 الصرافين( البنوك، التعليمية،المؤسسات 

  التعليم  متوسطيناث لعدد المستهدف من فئة الذكور واإلمن ا %30استهداف 

  البسيطة من العدد المستهدف من فئة أصحاب الحرف والمهن %10استهداف. 

  ة والمطاعم والمستشفيات والمدارسمن العدد المستهدف من فئة المحالت التجاري %10استهداف. 

 

ودوره في تحقيق الشمول  ،2020( للعام 1المحور العاشر قرار محافظ البنك المركزي رقم ) (10

 المالي

  2020( لعام 1: منشور البنك المركزي الصادر من محافظ البنك المركزي رقم )أوالا 

  الشمول المالي لوصول  من تحقيقعزز  منشورا   ،2020( لعام 1)يعتبر منشور البنك المركزي رقم

 .لجميع شرائح المستهلكين ماليةالجميع الخدمات 
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  تقديم كونه قام بتغيير النموذج الخاص ب ،اإللكترونيةنوعية في سوق النقود  البنك نقلةيعتبر منشور

والشركات  تصاالتاإلجديد خاص بشركات  لى نموذجإ Bank Ledمن  لكترونيخدمات النقود اإل

 . MNOs ماليةال

  يعمل البنك المركزي اليمني على توثيقها  ستراتيجية التياإلالرؤية  ،1/2020يمثل المنشور الجديد رقم

 القادمة.خالل الفترات 

  بافتتاح انا  وأيذ المحمول،عبر الهاتف  اإللكترونيةواضحة ومتقدمة في سوق النقود  المنشور خطوةيعتبر 

 .تحقيق الشمول المالي سبيليده في مرحلة جد

  وذلك من خالل فتح المجال بقبول الحواالت ،اإللكترونيةيقدم المنشور ضوابط جديدة بتقديم المحافظ 

 . بالعملة الصعبة ونيةاإللكترعبر المحافظ  الواردة

  ريقها هاتف عن طعبر ال اإللكترونية، تقديم خدمات النقود تصاالتلشركات اإلالجديد يسمح المنشور

، مفردهاب اإللكترونيةمختصة برأس مال معين تقدم خدمات النقود  ماليةنشاء مؤسسة إعبر السماح لها ب

 ذلك.المشارك معها في  بنك التسوية اختيار مراعاةمع 

  لكترونيةاإلصدار النقود إتتمثل في  ،ماليةالكبيرة لشركات الخدمات  الجديد صالحياتأعطى المنشور، 

المخاطر ومكافحة غسيل األموال وغيرها من الجوانب المرتبطة  ومسؤولياتوالقيام بتولي مهام 

 .بنوك المرخصة لتقديم هذه الخدماتبال

 

ا    (1/2020منشور البنك المركزي رقم ): جوانب القصور التي لم يراعيها ثانيا

  النموذج  ةمن خالل تغيير اليمن،في  اإللكترونيةالمنشور غير النموذج المقدم في تطبيق خدمات النقود

، في ظل عدم MNOs-LEDتصاالت نموذج الشركات المشغلة وشركات اإللى إ Bank Ledالبنكي 

 البالد.عطاء النموذج البنكي الفرصة الكافية لتنفيذه وتطبيقه في إ

  ين رجاع ثقة المواطنإكان الهدف منه هو  ،اإللكترونيةيعتبر النموذج البنكي المقدم في خدمات النقود

د لتقديم الجدي ظل النموذجولكن بهذا المنشور قد تزول ثقة المواطنين بالبنوك في  بالبنوك،والعمالء 

 .الخدمة

  اغبة الر ماليةالوالمؤسسات  ماليةالالخدمات  لشركات وكبيرةصالحيات متعددة  الجديد،قدم المنشور

صدار إفي  ، األمر الذي قد يساعداإللكترونيةصدار النقود إتتمثل في  اإللكترونيةفي تقديم خدمات النقود 

د تخاذها للتأكإالكافية التي يجب  الرقابةفي حال غياب  %100ة بدون وجود غطاء تأميني إلكترونينقود 

 ذلك.من 

  ض وكان يكتنفها بع الكامل،لم تكن واضحة بالشكل  المنشور،كانت هناك بعض المواد التي تضمنها

 الغموض.

  الذي  ، األمرالخاصة بعمليات األفراد والشركات ماليةاللى السقوف إلم يشير منشور البنك المركزي

دارة يؤثر على حجم السيولة النقدية الم الذي قد ،ماليةالك الشركات تركة للتقدير الشخصي من قبل تل

 السوق.في 

  لتي ا اإللكترونيةمن البنك المركزي بخصوص المحافظ  المعتمدة لى التراخيصإلم يتطرق المنشور

 .تي قدمت عبر بعض البنوك التجاريةوال 11/2014صرح لها بموجب المنشور السابق رقم 
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 .التوصيات العامة 7

مه يقدوتجربة بنك اليمن والكويت في ت اإللكترونيةوبعد طرح جميع ما يتعلق بالنقود  الورقة،في نهاية هذه 

ننا نقدم بعض من التوصيات التي نجدها هامة وضرورية وتساعد على تحقيق إف ،اإللكترونيةللمحافظ 

 التالي:وتتمثل في  المالي،الشمول 

هات التي يجب أن تتبناها جميع الج ستراتيجيةاإلهي الرؤية  ،اإللكترونية: يجب أن تكون خدمات النقود وال  أ

وغيرها من الجهات التي سيكون لها تأثير  تصاالتاإلوزارة  اليمني،الحكومية المعنية مثل البنك المركزي 

 .في تحقيق الشمول المالي إيجابي

ة على ، تنفيذ سياساتها الخاصة في توزيع المساعدات النقديوالدولية اإلنسانية تتبنى المنظمات: يجب أن ثانيا  

، ويجب على ةاإللكترونيبتوزيع تلك المساعدات النقدية عبر المحافظ  استبدالهاوذلك من خالل  المستفيدين،

  النقدية.هذه السياسة الجديدة عند توزيع المساعدات  استخدامفي  الحكومية الضغطالجهات 

 لخاصةاقامة الفعاليات والمؤتمرات إفي  اليمني،قتصاد تف جهود جميع الجهات المعنية باإل: يجب تكالثا  ثا

يث تكون بح وأهميتها، واستخداماتها اإللكترونيةبتوعية وتثقيف جميع شرائح المجتمع حول أهمية النقود 

 .()الكاشاألول واألفضل عن النقد البديل 

 معينة،ة يابمخاوف ضب نتيجة اإللكترونيةوالتي لم تدخل مجال النقود  لتجارية،ا: يجب تشجيع البنوك رابعا  

 عبر البنوك التي خاضت اليمني،البنك المركزي  مختلفة يتبناهاقامة دورات وفعاليات إوذلك من خالل 

 المالي.لمبدأ الشمول  وذلك تعزيزا   ،اإللكترونيةتجربة تقديم المحافظ 

خاصة و قتصادية،اإلعن الجوانب  األطراف،بعاد الخالفات السياسية بين جميع إو نتمنى تحييد: خامسا  

ن وتعتبر م اليمني،كون هذه المشاريع تهم المواطن  المحمول،عبر الهاتف  اإللكترونيةمشاريع النقود 

هو  ،نيةلكترواإلوبالتالي أن يكون مشروع النقود  للبالد.التي تؤثر على األمن القومي  قتصاديةاإلالمشاريع 

 .الخاصة بتقديم هذه الخدمات واإلجراءاتملتقى أتفاق جميع األطراف السياسية من حيث السياسات 

جميع المعنيين في الجهات الرسمية والحكومية تشجيع  الوزراء،ورئاسة  المركزي،: يتبنى البنك سادسا  

 إليجابيةالفترات القادمة ألهميتها وأهميتها خالل ا اإللكترونيةالنقود  استخداماتمنتسبيها على نشر ثقافة 

 بالكامل.على مستوى البالد 

 

ه حول وتعليمات منشوراته ومحورية فيجراء تعديالت دورية إب المركزي،: نوصي بأن يقوم البنك سابعا  

التي  عيةجتماواإلقتصادية الذي يواكب التغييرات والظروف اإلبالشكل  اإللكترونيةأنشطة خدمات النقود 

 البالد.تمر بها 

 

 

       معين أحمد العراسي

  اإللكترونيةالمحافظ  إدارةمدير 

17/03/2010          


