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   :ةــــمقدمال

 هو  خاليا من انظمة الدفع األلكترونية حيث كان العمل اليدوي2003كان الجهاز المصرفي في العراق ماقبل عام    

غرفة المقاصة في بناية البنك ب تتم ان عملية تبادل الصكوك كانت والسائد على جميع المعامالت المالية والصكوك

ثلي البنك المركزي المركزي بحضور ممثلي من كل مصرف إلستالم الصكوك المسحوبة على مصرفه وبإشراف مم

تلف ، أخطاء في كتابة القيد الفقدان وال تزوير،ال(مخاطر وأخطاء ناجمة عن العمل اليدوي منها وكانت هناك . 

  .) الخ....

ون ـكلة الديـتحديات كبيرة وخطيرة تمثلت اساساً بمش 2003منـذ عام و  العراقيك المركزيـه البنــواج 

 وارتفاع معدالت التضخم وعدم استقرار المستوى العام لألسعار وبالتالي تردي سعر صرف المتراكمة على العراق

تسعى السلطة  وبهذا  المصرفيةف العمالت الخارجية ومعدالت عالية من السيولةة المحلية تجاه أسعار صرالعمل

التوسع في استخدام أدواتها مدعمه ببعض اإلصالحات  وى مثل هذه التحدياتجاه زيادة فاعليتها للسيطرة علالنقدية بات

 في اقتصاديات البلدان ةلما تمثله من أهمي  الحديثةويةوأساليب التسااللكترونية واإلجراءات المصرفية كنظم الدفع 

 تكنولوجيا نتاجرغم اختالف سياساتها النقدية للعالقة الطردية التي تربطها بالرقي والتطور والحداثة كونها أحد 

  .االتصاالت والمعلومات المتقدمة ومنها أنظمة المدفوعات 

 أساسيةنظام كخطوة ال لتطبيق 2006منذ عام  مة الدفع اإللكتروني المتالك واحداً من أفضل أنظ البنك هذاسعىلهذا 

 وفاعليته في تحقيق االستقرار المالي في البلد من خالل تداول كفاءته المصرفي العراقي وزيادة علتطوير القطا

ها دائما الهدف بالرغم من تعدد أنظمة المدفوعات إال أن ل.   وتقليل االعتماد على التداول الورقيا الكترونياألموال

 حساب في مصرف أخر وضمان استمرار إلىنفسه وهو إتاحة الفرصة لتحويل األموال من حساب في مصرف 

  .عمل هذه األنظمة بشكل يتالءم مع متطلبات المشاركين وبأقل قدر ممكن من المخاطرة وبكلفة معقولة

ة المصرفية والسياسة النقدية وما تمثالنه  ومع ارتباط أنظمة المدفوعات والتسوية بشكل وثيق مع كل من الرقاب

ة لتحقيق كل من االستقرار المالي والنقدي وبالتالي فأنها تكون معنية بكفاءة وسالمة يللسلطة النقدية من وظائف رئيس

  . هذه األنظمة والذي يتحقق من  خالل دورها في التشغيل واإلشراف على هذه األنظمة

بغية االنتفاع ،  بمكوناتهنظام المدفوعات العراقيتنفيذ  لعراقية المتمثلة بالبنك المركزيعليه جاء تبني السلطة النقدية ا

 تحديات على المستوى التقني منكتروني المعاصر مع كل ما يحمله من هذه الخدمات ومواكبةً للعمل المصرفي االل

  . النظم المصرفية الخارجية إشباع الحاجة المحلية ومحاكاةقادر علىوالعملي للخروج بواقع مصرفي عراقي 
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  : الورقةهدف

 في تهبراز مساهمإوالعراقي  المدفوعات نظام مكوناتالتعرف على هو  من هذا الورقةالهدف األساس  

 لضمان تطور  ودور البنك المركزي لرفاه األقتصادياأهداف التي يكون لها تأثيرعلى أداء استقرار السياسة النقدية 

 للتغيرات الكبيرة الحاصلة حديثاً في أنظمة الدفع والتسوية تأثيراً في السرعة إن ذا الكفاية بما فيههذه األنظمة 

من قبل السلطة النقدية عند اتخاذ قراراتها لما لها  االعتبار لمالية وهذه كافية ألن تأخذ بنظروالموثوقية والمخاطر ا

  .أدوات السياسة النقدية  وكفاءة من تأثير في التغيرات على الطلب النقدي وعرض النقد

  :أهمية الورقة

من ذلك قيمتها عن من عدد التحويالت واألهم المالية المتأتية ائد و العزيادة الحاصلة منالتنركز أهمية الورقة في  •

 .طريق أنظمة المدفوعات

كبر من خالل انظمة لوجي الكبير الذي نتج عنه امكانية تحويل األموال بسرعة أوالتقدم التكن من ا كما تتأتى اهميته •

 .المدفوعات

أهمية واضحة في تطبيق وإستقرار   ولهالمالية لالقتصادعنصر حيوي في البنية التحتية  ان نظام المدفوعات  •

  .السياسة النقدية

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

5 
 

  -:مفهوم واهمية نظام المدفوعات :والا

لمصارف من خالل شبكة آمنة وكفوءة حيث رونياً بين اتنظام لتبادل المدفوعات الك هو: نظام المدفوعات العراقي  

البنك المركزي العراقي هو الجهة المسيطرة والمدير التشغيلي له بإعتباره مالكاً للنظام ويدير حسابات التسوية  يعتبر

 للمشاركين ويوفر السيولة النقدية والتسهيالت خالل يوم العمل ليضمن وضوح وكفاءة أنظمة الدفع وعمليات التقاص

 :لنظام االهمية التاليةولهذا ا
 .منة وكفؤة ومن مواقعهمآنية وآ الدفع بين المشاركين بصورة أوامريؤمن تسوية  •
  . ووزارة المالية العامة للمصارف والبنك المركزي العراقياإلدارات مابين االتصاالت •

  . صمم هذا النظام للتخلص من مخاطر التسويات •

 المعايير الدولية المصممة من خالل  واستخدامللنظم المصرفية،استخدام نظام متطابق مع المبادئ العامة  •

 SWIFT الشبكة المصرفية المعتمدة
)Society World International Financial Telecommunication (  

  )FIFO( ما يدخل أوال يخرج أوال مبدأالتحكم في تنفيذ المدفوعات بموجب األموال المتوفرة، باستخدام •

First   in First out. 
  . الناجمة عن العمل اليدوياألخطاءتجنب  •
   .تقديم معلومات شاملة تتعلق بإدارة السيولة •
 .النظام يعمل باللغتين العربية واالنكليزية •
   .تنفيذ المدفوعات بالدوالر األمريكي و الدينار العراقي •

 
  :مكونات نظام المدفوعات العراقي : ثانياً 

 :نظمة التاليةلعراقي من األون نظام المدفوعات ايتك     
  RTGS( Real Time Gross Settlement(  اآلنيةاإلجماليةنظام التسوية  -1

الصادرة من قبل المشاركين وبصورة ) عالية القيمة(ألوامر الدفع خالل يوم العمل فعلية سوية  يضمن تنظامهو   

ويتم فحص التحويالت )  (FIFOالـ   مبدأوتتم تسوية األرصدة على مبدأ الحركة النقدية تلو األخرى ايمستمرة 

  .من قبل النظام للتأكد من توفر األرصدة في حسابات التسوية الخاصة بالمشارك 

) 434(تحويل و) 3000( بعددنتريليو) 14  ( وبمعدل شهريبالدينار العراقي التحويالت  مبالغ مجموعبلغوقد 

  2013 لسنة األمريكيتحويل بالدوالر ) 800(مليار بعدد
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 RTGSهداف نظام الـ  ا-

غير النهائية التسوية الن اضم إضافة إلى المبالغ عالية القيمةعمليات تسوية إزالة خطر التسوية اليدوية الناتج عن 

 .قابلة للنقض، وهذه ميزة حسنة ذات قيمة عالية للزبون
 .زيادة السرعة واختصار الوقت لتنفيذ المدفوعات •
 .طر االئتمان والسيولةالقضاء على مخا   •
 .تحسين ادارة السيولة   •
 .والمرونةة كون على مستوى عال من الكفاء ي •
 . تنفيذ نظام يتوافق مع المعايير الدولية •

 
 ACH (Automated clearing House( لكترونيةمقاصة اإلالنظام  -2
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 المعالجة وتتم آلية، بطريقة همبين فيما الدفع أوامر  أنواعتبادل من وفروعها المشاركة المصارف يمكن نظام هو

 النظام خالل من يتم وكذلك ،RTGS الـ اآلنية االجمالية التسوية نظام الى  NSI النهائية التسوية صافي وارسال

 فيه المودع الفرع في األصلية الصك بنسخة االحتفاظ ويتم الممغنط بالحبر المرمزة االلكترونية الصكوك تبادل

   .عليه المسحوب الفرع الى اتهوبيان الصك صورة وارسال

   : الدفع أوامر وفيما يلي انواع

 وتكون تسويته في نفس يوم )small value payment order(SVPO)  الدفع منخفضة القيمةوامرأ(  .1

  .العمل

  .وتكون تسويتها خالل يومين) CH) Checkلكترونية لصكوك اإلا. 2

 المصرف قبولها من قبلويتها في نفس يوم العمل في حال  وهي صكوك تتم تسVIPكوك المقاصة الخاصة ص. 3

  .المسحوب عليها 

  . خاصة بها  وتشريعات قانونيةولم يتم تفعيلها حاليا لعدم وجود تعليمات) DD )Direct Debit أوامر دفع مدينة.4

 ACH الـ نظام هدف منال •

 ) .آخر، تحويل من زبون الى الرواتب(  الكترونياً وفروعهاإجراء التحويالت المالية بين المصارف •
التنفيذ الفعال للدفعات غير النقدية من خالل اإلعتماد على التحويل المالي األلكتروني بين الزبائن بدالً من  •

 .استخدام االيداع النقدي 
 .السعي الى تقليل الكلف والوقت اضافة الى توفير السرية في نقل البيانات •
 .ادل الصكوك يدوياًالتقليل من المخاطر الناتجة من تب •
        تمهيد الطريق أمام خدمات مصرفية جديدة تتعلق بالدفعات المالية الكبيرة والصغيرة •

            ATM, POS, Mobil Payment)(   
 .تقليل فترة مقاصة تبادل الصكوك •

 
  2013 لسنة غ التحويالت عن طريق النظام وبمعدل شهريالجدول التالي يوضح معدل أعداد ومبال

  بالدوالراالمريكي  بالدينار العراقي  

  العدد  المبلغ   العدد  المبلغ   

  170   مليون27  5600   مليار702  صكوك الكترونية

  80   ألف990  750   مليار3  أوامر دفع دائنة 
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  GSRS( Government Securities Registration System(نظام إيداع السندات الحكومية   - 3

ومن خالل هذا ة يعمل على إدارة السندات الحكومية التي يصدرها البنك المركزي العراقي ووزارة الماليوهو نظام   

 .السيولة من موقعه  وادارةالنظام يستطيع البنك المركزي مراقبة

   :صمم النظام إلدارة سندات الحكومة و توفير الوظائف التالية 

  .تسجيل السندات كوصف للسند ومالكه  .1

 .ية تحويل سند الملكية من مالك الى آخر تسوية عمل .2

 .استخدام السندات إلدارة السيولة وألغراض الضمانات  .3

  .دفع عوائد السندات او فوائدها ووظائف إدارية أخرى .4

 .استخدام السندات في دعم عملية اإلقراض اليومي من البنك المركزي للمشاركين خالل يوم العمل .5

 .2008 عام الثانيالحكومية  بصورة فعلية في شهر تشرين تم تشغيل ايداع وتسجيل السندات 

 حيث تتم ألوراق المالية العراق ليعمل البنك المركزي العراقي على تطوير األسواِق الثانوية وربطه بسوق •

 وسيعمل هذا Trading System نظام المتاجرةعملية بيع وشراء السندات من خالل نظام وسيط يسمى 

  يات البيع والشراء ومطابقة العمليات من قبل المصارفالنظام على تسهيل عمل

  

  قديةن في تطبيق السياسة الظام المدفوعاتدور ن: ثالثاً      

إن السياسة النقدية وأنظمة المدفوعات كالهما مرتبط باآلخر بشدة، ذلك ان كفاءة السياسة النقدية يمكن أن تتأثر  •

 حيث تلعب القيمة الكبيرة لنظام المدفوعات في إقتصاد .ر النقديةبالتغيرات الحاصلة في المدفوعات النقدية وغي

السوق المتطور دورا رئيسياً في التنفيذ الناجح إلحدى أهم مسؤليات أي بنك مركزي وهي تحقيق األستقرار 

   .النقدي والمحافظة عليه

 أنظمة المدفوعات مترابطة إن أدوات وعمليات اإلدارة النقدية والترتيبات المؤسسية لألسواق النقدية وجوانب

على نحو وثيق وهذا الترابط يصبح أكثر وضوحاً خالل تحول الدول من السيطرة المباشرة على معدالت الفائدة 

  .واالئتمان إلى اإلدارة النقدية غير المباشرة
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 أهمية تأتي المنافسة هذه لتطورات ومواكبتها والمالية المصرفية المنافسة دائرة مصارفنا دخول ضمان أجل من •

 السياسة دور تعزيز في المساهمة العوامل أحد بوصفه المدفوعات نظام ومنها وأنظمتها التحتية البنى تطوير

  .ككل االقتصادي الواقع وبالتالي واستقرارها النقدية

بله  في اإلشراف على األنظمة المملوكة من قالسلطات النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقيتشمل مسؤولية 

يشمل الدور اإلشرافي بصورة رئيسية على متابعة و، وأيضا تلك المملوكة والمدارة من قبل أطراف أخرى

  وتطوير القواعد 

واإلجراءات المتعلقة بالنظام بالشكل المالئم والتأكد من عمل النظام بسالمة وكفاءة وتقييم مدى االلتزام بتطبيق 

  .طراف المشاركة ومنع سوء استخدام النظام القواعد ومساندة مساعي التطور من قبل األ

عادة سعر إ (ت السياسة النقدية الرئيسة والمكمل لعمل كافة أدوالعب نظام المدفوعات العراقي الدور االساس ي  

كونه المؤشر الناقل لنتائج عمل هذه األدوات ) الخصم وعمليات السوق المفتوحة ومتطلبات االحتياطي النقدي

ثل بدفع وتسوية المبالغ عالية القيمة وواطئة القيمة في محيط الجهاز المصرفي خاصة عبر عمله المتم

 المركزي بنكة بين كل من الواالقتصادي عامة فعمليات خصم األوراق المالية وبيعها وبصورة متقابل

 بنكمن اليولة وبالتالي االقتراض والمصارف التجارية وما تتعرض له المصارف التجارية من الحاجة إلى الس

المركزي أو اللجوء إلى سوق ما بين المصارف وخضوع العمليات المالية كافة لقوى العرض والطلب وبالتالي 

  . بروز الحاجة اآلنية الماسة والمستعجلة وفقاً لقوى السوق لعمليات الدفع والتسوية السريعة والموثوقة واآلمنة

  

  وكيفية تجنبها المخاطر التي يتعرض لها نظام المدفوعات: رابعاً

نواع عديدة من الحد منها، وهناك أو  وكيفية تجنبها أالمرتبطة بنظم الدفع اإللكترونية لمخاطربار هذا المحويهتم    

خر مخاطر قانونية ومخاطر لبعض منها مالية وتتضمن مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة والبعض اآلالمخاطر ا

  :التشغيل والتي سيتم تفصليها أدناه

  .مخاطر االئتمان -1 

 أخره عن سداد االلتزامات الماليةيقصد بمخاطر االئتمان احتمالية التعرض لخسائر ناتجة عن عدم سداد العميل أو ت  

  .المصارف لها تتعرض التي المخاطر أهم منوتعتبر

 ئر الماليةوهي تشير إلى الخسا. المخاطر المالية هي احد انواع  والتي(Settlement Risk)مخاطر التسوية 

(Financial Losses)نشأ مخاطر التسوية مع ت و التي من المحتمل أن تحدث ويتعرض لها النظام المصرفي

تحويالت االموال ما بين المصارف وهذه المخاطر هي سمة تحويالت المدفوعات ما بين المصارف لكون التسوية 
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  حسابه الى حساب تسوية مصرف آخر لدىهي معاملة معينة والتي يحول بواسطتها مصرف معين االموال من

وعن طريق مثل هذه التسوياتٍ تحول المصارف  المركزي بالمبلغ الصافي المدان به لكل حساب تصفيةالبنك 

   .المرسلة االموال لتغطية حاجات المدفوعات للمصارف المستلمة

تها تختلف كثيراً ادارستخدمة لمنعها وومن الجدير بالذكر ان الصيغة التي يتخذها فشل التسوية وكذلك الطرائق الم

  .وعلى اساس مستمرأما بين االنظمة التي يتم تسويتها باوقات منفصلة 

  .مخاطر السيولة -2

كامل عندما يكون التزاماته بشكل  غير قادر على تسوية ينطرفأحد ال وهي عبارة عن حدوث مخاطرة بأن يكون   

 .ين بعد ذلكمستحق الدفع، ولكنه يستطيع ذلك في وقت مع

والبنك الذي ال يستطيع الوفاء  وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد االلتزامات المالية عند استحقاقها،

العجز الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفالسه، وقد تكون  بالتزاماته قصيرة األجل تكون البداية لحدوث ظاهرة

 لمتخصصة في نشاطات األموال اإللكترونية إذا لم تستطع التأكد من كفايةالبنوك ا مخاطر السيولة كبيرة على
والتأثير على الربحية،  األرصدة لتغطية التسديد في أي وقت محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطر السمعة

 عمليات رصيد، الودائع على والسحب االيداع عملياتمثل  ( هذا ويمكن قياس سيولة البنك من خالل وسائل متعددة

  ) وغيرها الممتلك المال رأس رصيد، المصارف بين المقاصة

نموذجية لمخاطرة التوقيت في ترتيبات المدفوعات كون إن مخاطرة غة ومن هذا يتضح إن مخاطرة السيولة هي صي

لمفردة التوقيت هي مخاطرة عدم توافر أي من المفردات محل المبادلة عند الوقت المستحق للدفع وعندما تكون ا

  .التي بصددها هي وسيلة للتسوية

 يضمن بشكل عام مخاطرة سيولة أقل من األنظمة األخرى طالما أن زيوفي أنظمة المدفوعات فإن البنك المرك

األطراف المشتركة يمكن أن ترفع أو تجمع السيولة بسرعة وبسهولة من البنك المركزي وفي معظم الدول يمنح 

  . محدود ضمن اليوم الواحد إزاء ضماناتهالبنك المركزي ائتماناً غير

 نظام في األعضاء السيولة لدى كل من كميات كبيرة توافرت ما إذا منها، الحد أو السيولة مخاطر من التخلص يمكننا
  .التصفية ألغراض تستخدم أن احتياطية يمكن أرصدة أو نقدية كانت أرصدة سواء (RTGS)  المدفوعات
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  -:القانونية المخاطر -3

سيجعل نظام المدفوعات أو بعض اطرافه للقانون  فهم واضحعدم   او   وتعني بأن يكون هناك تفسير غير متوقع

  .يتعرضون بشكل غير متوقع للمخاطر المالية والخسائر الممكنة أو المحتملة

 فهم واضحعدم فإن أي مشارك في نظام المدفوعات من المتوقع أن يتعرض لمخاطرة قانونية في حالة وبتعبير آخر 

بشأن األساس التعاقدي للنظام أو التشريع األساس وهكذا يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ جميع المشاركين القرارات التي 

  .هي أقل مالئمة بتعبير التفسير الصحيح لألساس التعاقدي أو القانوني وبتلك الوسيلة يتم التعرض للخسارة

  :التشغيل مخاطر - 4

 التي تصاحب العناصر التشغيلية في عملية التسوية،مثل عطل اكللناجمة عن المشوهي عبارة عن المخاطر ا

  .الخ …الحاسوب واألخطاء البشرية

هي مخاطر تسببها مشاكل معينة في البرامجيات أو األجزاء الصلبة من الحاسوب أو أخطاء وبمعنى أخر 

ا يولد حاالت تعرض للمخاطرة المالية أو سوء أداء الوظيفة ممتوقف النظام  إلىبشرية أو هجوم معين يؤدي 

أو عدم كفاءة سوب أو خطوط االتصال بين األنظمة تنشأ نتيجة اخفاق أو حدوث تلكؤ الحا ووخسائر محتملة 

  .المسارات المعتادة  

 يتعرض لمخاطرة تشغيلية معينة إذا كان هناك  خسارة مالية نتيجة ألخطاء مشاركإن أي ومما سبق يتضح 

وفي أنظمة  أو األحداث الخارجية مثل الكوارث الطبيعية واإلرهاب ة أو خرق للقواعد أو القوانينيدوية أو فني

المدفوعات الحديثة فإن المخاطرة التشغيلية ترتبط بأنظمة تكنولوجيا المعلومات ومثل المخاطرة القانونية فإن 

يمكن أن ترفع مخاطر االئتمان المخاطرة التشغيلية يمكن أن تؤدي إلى التعرض إلى مخاطرة غير متوقعة 

  .والسيولة

واإلجراءات المتبعة لتقييد المخاطرة التشغيلية تتضمن اإلجراءات الواضحة واإلجراءات الطارئة بما في ذلك 

وباإلضافة إلى ذلك ن دون تأخر في حالة إخفاق النظام سلسلة الطلبات أو األوامر التي تضمن اتخاذ االجراءات م

 كما هو الحال . مركزين منفصلين للعمليات لتخفيض المخاطرة التشغيلية في األنظمة األساسيةفمن المعتاد إقامة

البيانات وجود موقعين للنظام موقع اساسي وموقع بديل لضمان حماية  حيث يتميز بفي نظام المدفوعات العراقي

  .ساسي كوارث اخرى يتعرض لها الموقع اال عند حدوث اي طارئ من عطل او ايوالمعلومات
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 : يمنح النظام أمنية عالية من خاللوللتخفيف من هذه المخاطر

على تشفير كل إرسال صادر  النظام يعمل حيث  من خالل خطوط مشفرةمدفوعات بنظام الـينربط المشارك .1

   .من األجهزة الطرفية إلى النظام و من النظام إلى المستخدمين وال يمكن إضافة أو حذف أو تغيير الدفعات

 من خالل ربط المشاركين بشبكة خاصة يديرها البنك المركزي العراقيتالعب  او اختراقأيعدم حدوث  .2

 والتي تستخدم )Iraqi Inter Bank  Network    )IIBN ط المصـارف العراقيــةـ رببكةــ شوهي

 .لنقل البيانات والمعلومات الخاصة بالنظام

 المركزي ك حيث يعتبر البنعلى النظام ريح للدخولستخدم كتصيو: (E-Token) رونيتالتخويل االلك .3

 بهذا التخويل والذي يحتوي على كلمة سر خاصة   الوحيد عن تزويد مستخدمي النظامالمسؤولالعراقي هو 

 .بكل مستخدم من مستخدمي النظام

بت  التنصل من قيامهما بإرسال حركة مالية معينة حيث أن توقيعهم الرقمي يثستخدمون الميستطيعال  .4

 .مصدرها

 عند حدوث اي طارئ من البيانات والمعلوماتوجود موقعين للنظام موقع اساسي وموقع بديل لضمان حماية  .5

وان سجالت متعقبات التدقيق لجميع الحركات  كوارث اخرى يتعرض لها الموقع االساسي عطل او اي

 .تُحفظ في الموقع البديلالمالية وحركات الحسابات اليومية يتم تخزينها في الموقع األساسي كما 

  

  لتطوير وتوسيع انظمة المدفوعات للبنك المركزي العراقيالخطط المستقبلية  :خامساً

  - ) :IPS  ) RTGS –ACH – CSD وتحديث نظام المدفوعات العراقي طويرت  

م التدفقات  زيادة كفاءة عمل االنظمة بما يتناسب وحجمن أجلولغرض تطوير وتحديث االنظمة بكافة مكوناتها 

 تقليل يسهم في  وكذلكالنقدية والمالية والذي يوفر بدوره أمان وسرعة في معالجة القيود وإجراء التسويات

وذلك  .وإضافة نظام المتاجرة ليشمل االسهم باإلضافة الى السنداتالمخاطر وتعزيز االداء المصرفي والمالي 

في مجال المدفوعات لغرض استيعاب االزدياد في حجم لغرض التوافق ومالئمة المعايير واالنظمة العالمية 

) CBS(ة مع االنظمة المصرفية المختلفة من اجل التوافق بسهولوالتعامالت التي تتم من خالل هذا النظام 

لمصارف العاملة في العراق مما يمنح المرونة في ادخال واسترجاع البيانات والتحويالت وتسهيل عملية الخزن ل

لتوسـع المستقبلـي لاما بالنسبة  .متزامن مما يضمن عدم فقدان او ضياع اي من المعلوماتاالحتياطي وال

لتجارة السندات الحكومية في سوق االوراق المالية ولغرض خلق سوق ثانوية سيتم ربط نظام   GSRSلنظـام 

ن طريق نظام  بنظام التداول االلكتروني لسوق العراق لالوراق المالية عGSRSتسجيل سندات الحكومة 

 ).واالجنبيالمحلي (المتاجرة االلكتروني لجعل العراق مكان وساحة جذب للمستثمر 
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الذي يعمل على الربط بين ) Gateway(اوالـ ) Interface(تحديث برنامج الربط  الـ كما ويشمل ال  

زيد من كفاءة وهذه التحديثات ست)  RTGS , ACH,GSRS(االنظمة المصرفية االساسية وانظمة المدفوعات 

وسرعة العمل من خالل تقديم التسهيالت والخدمات المحدثة وبشكل فعال وبما يضمن متطلبات السرية واالمان 

  .مع إمكانية المراقبة والتدقيق ويمنح المرونة في ادخال واستعراض البيانات والتحويالت

رير يبين الرصيد االفتتاحي والنهائي لكل زيادة في عدد انواع التقارير المستخرجة من خالل النظام مثال تقمع  

 د انتهاء وقت غلق النظام  ، واستخراج وطبع التقارير والتحويالت الخاصة بالمصارف بعحددمصرف وليوم م

 .اسم المستخدم لنفس يوم العمل او أليام سابقة التقاريرالكترونية موثقة بتكون هذه و

دراسة جدوى لمشروع إنشاء ترتيبات  :  المدفوعات العربية البينيةتسويةمشروع إنشاء ترتيبات اقليمية لمقاصة و  

اقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية والموافقة على التعاقد مع شركة استشارية إلنجازهذه الدراسة 

 .ة الموضوعة الشاملة وفقاً للشروط المرجعي

 واستكمال دراسات مشروع نظام التسوية اإلقليمية األمر ويهدف المشروع الى ربط أنظمة الدفع في الوطن العربي

الذي سيعزز من التجارة العربية البينية ويسهم في زيادة التدفقات النقدية واالستثمارية بين الدول العربية والتي تُقدر 

  .لعاملين العرب مليار دوالر سنويا وتتوزع على التجارة البينية واالستثمارات العربية وتحويالت ا200حاليا بنحو 

يعتبر المشروع بالغ األهمية بالنسبة للدول العربية، نظراً لما سينتج عنه من انعكاسات إيجابية على تسهيل وزيادة و

  حركة التبادل التجاري بينها وتعزيز االستثمارات العربية البينية

 في الدول العربية سيساعد في زيادة قليمي للمقاصة والتسوية وربط محوالت الدفع الوطنيةإنشاء نظام إشروع ن موإ

 .التجارة البينية والتحول الجغرافي للمقاصة والتسوية بين الدول العربية

 :)( National switch  وادارة الموزع الوطني بالتجزئة الدفع 

تطوير القطاع المصرفي والمالي في العراق بما يواكب  مجال ضمن إطار سعي البنك المركزي في    

 والمقسم بالتجزئة الدفع يعمل البنك على اطالق مشروع البنية التحتية ألنظمة، لدولية في هذا الميدانالتطورات ا

الموبايل حيث يوفر نظام الدفع بالتجزئة المتبادل في العراق الفرصة للمصارف العراقية  طريق عن والدفع الوطني

 لهذا المتكاملة البيئة تهيئة ولغرض وعات النقديةفي الوصول إلى األدوات المتكاملة األكثر حداثة وتطوراً للمدف

 السوق تنشيط عن فضال والوافدين مواطنين من االشخاص بين التعامالت تسهيل في سيسهم الذي الحيوي المشروع

 الزبائن لجذب جديدة خدمات تقديم في المصارف بين التنافس من جو خلق لىإ ضافةإلاب بالنقد التعامل وتقليل المحلية

كما ان وجود نظام متين ورصين للدفع بالتجزئة  نعاش االقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدةإلى إيؤدي  مما

 .يعمل وفق المعاييرالعالمية سيعطي ثقة كبيرة للمستثمرين
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ن إتلفزيونية المغلقة وتبين العبر الدائرة المتقدمة إلنجاز المشروع تم عمل عرض تقديمي من قبل الشركات    

هو  ) BPC ,TEMENOS .INPAS,  ALFACONSOLT ( المكون من شركات  BPCشركة تحالف 

  . توقيع العقدتم بعدها يث تقييم اللجان للعروض المقدمة والفائز من ح

 من اجل اصدار هالتشريعات والقوانين يجري حالياً العمل المشترك مع الجهات القانونية في البنك وخارج •

لعمل من خالل بيئة قانونية لكتروني لتتمكن المصارف من ا الدفع اإلبنظامات الخاصة التشريعات القانونية والتعليم

 .ةسليم
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    :ستنتاجاتاال:سادسا

   -:من أهمها ستنتاجاتاال من ةتم التوصل إلى جمل

 االستقرار تحقيقفي   وهونقديةال للسلطات الرئيسية ةبالوظيف وثيق بشكل ترتبط والتسوية المدفوعات أنظمة نإ .1

 األنظمة هذه تشغيل في السلطات هذه دور خالل من يتحقق الذي األمر األنظمة هذه وسالمة بكفاءة المعني المالي

 .عليها واإلشراف

 غير ةيلعب نظام المدفوعات العراقي الدور االساس والمكمل لعمل كافة أدوات السياسة النقدية الرئيسي   .2

 .المباشرة

هم نظام المدفوعات في توفير الكشوفات واإلحصائيات المهمة خاصة المتعلقة بالسيولة المالية لذوي القرار سا  .3

الغتنام أي فرصه استثمارية أو أئتمانية طارئة أو طويلة األمد قد تطرأ على ساحة عمله بالسرعة التي حدثت فيها 

 . عن سرعة التعامل معها ومع األوضاع التي أوجدتهامما يقلل من فجوة الخسارة اذا كانت تلك الفرص جيده فضالً

ن نظام المدفوعات قدم بعض المعالجات في العمل المصرفي ورفع بالتالي مؤشر تهيئة الفرص لتدعيم مراكز ا .4

 .الثقة في عمله وكشف ثغرات العمل المتعمدة وغير المتعمدة وأخذ اإلجراءات المالئمة لكل حالة

 من مجموعة باتخاذ منها التخفيف الممكن من التي المخاطر من لمجموعة ترونيااللك الدفع انظمة تتعرض  .5

 .لذلك الالزمة االجراءات

 

 :التوصيات:سابعا

 كفاءة عمل االنظمة بما يتناسب وحجم التدفقات النقدية والماليةتحديث انظمة المدفوعات العراقي ستزيد في  .1

 .)الجنبيواالمحلي (جعل العراق مكان وساحة جذب للمستثمر و

       جراء التحويالت عن طريق نظام إين وزارات ودوائر الدولة وتفعيل تمتة جميع العمليات المالية التي تتم بأ .2

 . القصوى من نظام المدفوعات العراقي ستفادةواالمن أجل توسيع العمل وتطويره  المدفوعات
ظمة المدفوعات وتوفير المعدات الالزمة على مستوى العمل على تهيئة البنية التحتية الالزمة إلكمال تطبيق بقية أن .3

االهتمام بشبكات و  كافة الجديدةكافة تمهيداً إلدخال وتشغيل الخدمات المصرفية االلكترونيةالمصارف فروع 

ادل البيانات  الذي يسهل تبيومنها ربط الفروع بالمركز الرئيس, االتصال لكونها تشكل إحدى أسس نجاح المصارف

إنجازه  مما يساعد في تسريع العمل و، بين مختلف الفروع من جهة وقاعدة البيانات من جهة أخرىتوالمعلوما

 .بسرعة
 .دعم بحوث تطوير الخدمات المصرفية اإللكترونية بهدف ضمان وتوسيع إنتشار تلك الخدمات .4
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 .المقدمة الوظيفي وتدريب العاملين لإلرتقاء بالخدمات المصرفية مستوىالعمل على تطوير أداء ال .5
 لتخفيض المخاطر الناتجة ل سبايجاد  توجبالنظر للمخاطر الكبيرة التي تتعرض لها انظمة الدفع االلكترونيب  .6

  :التصدي للتحديات التي تواجهه وذلك من خاللعن العمل المصرفي اإللكتروني و

 .تقليل المخاطر المتعلقة بتشغيل النظام •
 .والسرعة في أدائه وتطوير بنيته التحتيةتعزيز كفاءة النظام واآلمان والموثوقية  •
 .كيد المعاملة ألثقة بين المشاركين في النظام وتتعزيز ا •
 .تلبية حاجات االقتصاد الوطني ومواكبة التطورات في مجال الدفع االلكتروني •
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 :مصادرال

 التي التحديات اإللكترونية آأحد التجارة في تالمدفوعا نظم في المالية المخاطر ،الشحات عبدالرحيم -البحطيطي  •
            - عبدالعزيز الملك جامعة - واإلدارة االقتصاد آلية - االقتصاد قسم -مساعد  أستاذ- المصرفية النظم تواجه
 )2007 (سعوديةال العربية المملكة – جدة

 )2005( ادارة المخاطر -خبير مصرفي -صادق راشد حسين.  د-الشمري •
 -) للماجستير المعادل (العالي الدبلوم شهادة نيل متطلبات من جزء - حسن طالب مناف لطالبل - بوريالج •

 )2010 (النقدية السياسة في استقرار IPS العراقي المدفوعات نظام مساهمة
 ).االنترنت ( شبكة المعلومات الدولية  •
 . البنك المرآزي العراقي-قسم المدفوعات عمل  دليل   •
 ديفيد شيبارد) 8(رقم  "نظم الدفع "مركز دراسات المصارف المركزية )نجلترامصرف ا (  •

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


