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يعمل البنك املركزي اليمين جاهدًا إلحداث إصالحات أساسية من شأنها أن تؤسس قاعدة صلبة 

ومهمة لالنتقال إىل أنظمة دفع متطورة فَعالة آمنة وسليمة سيكون هلا دور مهم يف تطبيق 

السياسة النقدية واالستقرار النقدي وتطوير القطاع املصريف وضمان كفاءته، وتعترب هذه 

 ة جدًا وذات أولوية عالية.اخلطوة هام

 

ومن أهم األهداف اليت يسعى البنك املركزي لتحقيقها، تطبيق أنظمة دفع آمنة وسليمة 

ومتماشية مع املعايري الدولية اليت تليب متطلبات القطاع املصريف واملالي احمللي وتساعده على 

املرحلة جيب إحداث الكثري التطور والتماشي مع املتطلبات العاملية، ومن أجل الوصول إىل هذه 

 من اإلصالحات، ويتطلب ذلك وجود مرحلة انتقالية تؤسس بشكل جيد لتحقيق اهلدف.

 

ونفذ البنك املركزي خالل الفرتة السابقة، وبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

املركزي عددًا من اإلصالحات والتطويرات يف جمال أنظمة الدفع، وبهذا الصدد أصدر البنك 

متمثاًل مبجلس اإلدارة قرارًا بإنشاء إدارة عامة خمتصة بأنظمة املدفوعات اليت عملت باالشرتاك 

، بتحليل ”برامجا كوربوريشني“مع عددًا من اخلرباء املختصني من خالل الشركة املنفذة 

دفع وتشخيص دقيق لالحتياجات الالزمة واليت من شأنها أن تسهم يف حتسني وتطوير آليات ال

 للمبالغ ذات القيمة الكبرية ومدفوعات التجزئة.

 

 ويرأس اإلدارة العامة لنظم املدفوعات، موظف بدرجة مدير عام وحتوي أقسامًا وهي كالتالي:

 

 تعز مقاصة املكال، مقاصة عدن، مقاصة: فيها ويندرج الشيكات مقاصة قسم. 

 سم الدعم الفين وتطوير األنظمة وإعداد التقارير.ق 

 سم العمليات املصرفية وإدارة األنظمة.ق 

 سم اإلشراف والتعليمات.ق 

 

وبدء البنك املركزي بالتنفيذ الفعلي ملخرجات املرحلة السابقة، من خالل تنفيذ فعلي لعدد  

من اإلصالحات مثل توحيد احلسابات البنكية وإطالق نظام تقاص الشيكات املركزية وهذا 

ي على تنفيذ سياسته النقدية، كما سيساهم يف ترشيد أفضل سيعزز قدرات البنك املركز

 للتصرف يف سيولة البنوك.



 

ويسعى البنك املركزي من خالل حتويل مقاصة الشيكات إىل مقاصة مركزية، للبدء 

 باملرحلة الثانية ألمتتة أعمال املقاصة وزيادة كفاءتها وحتسني دورة التقاص والتسوية.

 

حالًيا، بعد كافة اإلجنازات املذكورة إلطالق مشروع املدفوعات كما يسعى البنك املركزي 

الداخلية بني البنوك من خالل نظام سويفت بهدف أمتتة أعمال املدفوعات وحتسني كفاءة 

أنظمة وآليات املدفوعات كخطوة مهمة تساعد البنك املركزي على ممارسة واحدة من أهم 

ة وكفاءة النظام املالي ويزيد الثقة يف النظام وظائفه وهي وظيفة التسويات، ما سيعزز سالم

البنكي واملالي الذي يعد حمور رئيسي للقطاع املالي كما أن هذه اخلطوة تعد مهمة 

 .RTGSلالستعداد واستحداث أنظمة الدفع احلديثة مثل نظام الـ 

 

ومن وعمل البنك املركزي خالل الفرتة السابقة دراسة معمقة لقطاع املدفوعات بالتجزئة 

ضمن املخرجات اليت ستكون رافعة رئيسية لتطوير أنظمة الدفع إنعاش عملية تقديم 

اخلدمات املالية من خالل اهلاتف النقال، حيث كلف البنك املركزي فريق من اخلرباء بإعداد 

القواعد التنظيمية الالزمة ملزودي خدمات الدفع واحملافظ اإللكرتونية واليت يعمل البنك 

 دًا على إصدارها يف القريب.املركزي جاه


