أنظمة الدفع فً العراق
كان الجهاز المصرفً فً العراق ماقبل عام  2003خالٌا من انظمة الدفع األلكترونٌة حٌث كان العمل
الٌدوي هو السائد على جمٌع المعامالت المالٌة والصكوك وان عملٌة تبادل الصكوك كانت تتم بغرفة
المقاصة فً بناٌة البنك المركزي بحضور ممثلً من كل مصرف إلستالم الصكوك المسحوبة على مصرفه
وبإشراف ممثلً البنك المركزي  .وكانت هناك مخاطر وأخطاء ناجمة عن العمل الٌدوي منها (التزوٌر،
الفقدان والتلف  ،أخطاء فً كتابة القٌد ....الخ)  ،هذا فقد سعى هذا البنك إلمتالك واحداً من افضل انظمة
الدفع األلكترونً منذ عام  2006لتطبٌق النظام كخطوة أساسٌة لتطوٌر القطاع المصرفً العراقً وزٌادة
كفائته وفاعلٌته فً تحقٌق االستقرار المالً فً البلد من خالل تداول األموال الكترونٌا وتقلٌل االعتماد على
التداول الورقً  .بالرغم من تعدد أنظمة المدفوعات األ أن لها دائما الهدف نفسه وهو إتاحة الفرصة لتحوٌل
األموال من حساب فً مصرف الى حساب فً مصرف أخر وضمان استمرار عمل هذه االنظمة بشكل
ٌتالئم مع متطلبات المشاركٌن وبأقل قدر ممكن من المخاطرة وبكلفة معقولة ،وقد واجــه البنـك المركزي
العراقً ومنـذ عام  2003تحدٌات كبٌرة وخطٌرة تمثلت اساسا ً بمشـكلة الدٌـون المتراكمة على العراق
وارتفاع معدالت التضخم وعدم استقرار المستوى العام لألسعار وبالتالً تردي سعر صرف العملة المحلٌة
تجاه أسعار صرف العمالت الخارجٌة ومعدالت عالٌة من السٌولة المصرفٌة وبهذا تسعى السلطة النقدٌة
باتجاه زٌادة فاعلٌتها للسٌطرة على مثل هذه التحدٌات والتوسع فً استخدام أدواتها مدعمه ببعض
اإلصالحات واإلجراءات المصرفٌة كنظم الدفع االلكترونٌة وأسالٌب التسوٌة الحدٌثة لما تمثله من أهمٌة فً
اقتصادٌات البلدان رغم اختالف سٌاساتها النقدٌة للعالقة الطردٌة التً تربطها بالرقً والتطور والحداثة
كونها أحد نتاج تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات المتقدمة ومنها أنظمة المدفوعات .
ومع ارتباط أنظمة المدفوعات والتسوٌة بشكل وثٌق مع كل من الرقابة المصرفٌة والسٌاسة النقدٌة وما
تمثالنه للسلطة النقدٌة من وظائف رئٌسٌة لتحقٌق كل من االستقرار المالً والنقدي وبالتالً فأنها تكون
معنٌة بكفاءة وسالمة هذه األنظمة والذي ٌتحقق من خالل دورها فً التشغٌل واإلشراف على هذه األنظمة.
علٌه جاء تبنً السلطة النقدٌة العراقٌة المتمثلة بالبنك المركزي تنفٌذ نظام المدفوعات العراقً بمكوناته
ً
ومواكبة للعمل المصرفً االلكترونً المعاصر مع
والتً سٌتم شرحه الحقا ،بغٌة االنتفاع من هذه الخدمات
كل ما ٌحمله من تحدٌات على المستوى التقنً والعملً للخروج بواقع مصرفً عراقً قادر على إشباع
الحاجة المحلٌة ومحاكاة النظم المصرفٌة الخارجٌة.

أهمية ودور نظام المدفوعات
 زٌادة كبٌرة فً العائد من أنظمة المدفوعات من حٌث عدد التحوٌالت واألهم من ذلك قٌمتها.
 التقدم التكنلوجً الكبٌر الذي نتج عنه امكانٌة تحوٌل األموال بسرعة أكبر من خالل انظمة
المدفوعات.
 كعنصر حٌوي فً البنٌة التحتٌة المالٌة لالقتصاد.
 أهمٌة واضحة فً تطبٌق وإستقرار السٌاسة النقدٌة.

المشاكل التي تواجه تطبيق أنظمة المدفوعات:
 عدم وجود الوعً الكامل لدى المواطنٌن بعملٌات الدفع االلكترونٌة وماله من اهمٌة وكفاءة وسرعة
فً تداول االموال الكترونٌاً.
 تردد بعض ادارات المصارف فً توسٌع تطبٌق بعض وظائف هذه األنظمة والتً اتاحها البنك المركزي
العراقً واستمرارٌتها على أداء دورها التقلٌدي فً خدماتها المصرفٌة.
 عدم فهم العالقة بٌن السٌاسة النقدٌة ونظام المدفوعات .
 االعتماد على التداول النقدي والصكوك فً الكثٌر من مجاالت الحٌاة فً العراق كالتجارة
والتحوٌالت المالٌة بٌن األشخاص والرواتب  ...الخ.

عمل البنك المركزي وطبيعته في أنظمة المدفوعات:
 إدارة نظام المدفوعاتٌ :عمل كمنظم ومشرف على المشاركٌن بالنظام وٌقوم باالشراف واالدارة
والتخطٌط لتطوٌرأنظمة المدفوعات.
 مشارك فً إنظمة المدفوعات ٌ :مكن للبنك المركزي أن ٌدفع أو ٌتلقى مدفوعات زبائنه مثل
الوزارات الحكومٌة وٌقوم بعملٌاته والتً تتضمن تسوٌة عملٌات السوق المفتوح الرسمٌة من خالل
نظام المدفوعات بحٌث ٌمكن تنفٌذ السٌاسة النقدٌة وتسوٌة المدفوعات.
 مقدم لخدمات الدفع :تتضمن هذه الخدمات ترتٌبات تسوٌة نهائٌة لحسابات المصارف العاملة فً
انظمة المدفوعات وكذلك تقدٌم األجهزة والبرامجٌات وشبكات االتصاالت .
نظام المدفوعات العراقي :هو نظام لتبادل المدفوعات الكترونٌا ً بٌن المصارف من خالل شبكة آمنة
وكفوءة حٌث ٌعتبر البنك المركزي العراقً هو الجهة المسٌطرة والمدٌر التشغٌلً له بإعتباره مالكا ً للنظام
وٌدٌر حسابات التسوٌة للمشاركٌن وٌوفر السٌولة النقدٌة والتسهٌالت خالل ٌوم العمل لٌضمن وضوح
وكفاءة أنظمة الدفع وعملٌات التقاص.
وٌتكون من األنظمة التالٌة :
• نظام التسوٌة االجمالٌة اآلنٌة )Real Time Gross Settlement (RTGS
• نظام المقاصة األلكترونٌة )Automated clearing House )C- ACH
• نظام الحفظ المركزي لالوراق المالٌة )Central Securities Depository (CSD
• نظام الدفع بالتجزئة العراقً (Iraq Retail Payment Infrastructure )IRPSI

مزايا النظام:
• ٌؤمن تسوٌة أوامر الدفع بٌن المشاركٌن بصورة آنٌة وآمنة وكفؤة ومن مواقعهم.
• االتصاالت مابٌن اإلدارات العامة للمصارف والبنك المركزي العراقً ووزارة المالٌة.
•

صُمم هذا النظام للتخلص من مخاطر التسوٌات.

• استخدام نظام متطابق مع المبادئ العامة للنظم المصرفٌة ،واستخدام المعاٌٌر الدولٌة المصممة من
خالل الشبكة المصرفٌة المعتمدة SWIFT
( )Society World International Financial Telecommunication
• التحكم فً تنفٌذ المدفوعات بموجب األموال المتوفرة ،باستخدام مبدأ ما ٌدخل أوال ٌخرج
أوال(.)FIFO
• تجنب األخطاء الناجمة عن العمل الٌدوي.
• تقدٌم معلومات شاملة تتعلق بإدارة السٌولة.
• النظام ٌعمل باللغتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة.
• تنفٌذ المدفوعات بالدوالر األمرٌكً و الدٌنار العراقً .

أمنية النظام
ٌمنح النظام أمنٌة عالٌة من خالل:
 .1ربط المشاركٌن بنظام الـمدفوعات من خالل خطوط مشفرة حٌث ٌعمل النظام على تشفٌر كل
إرسال صادر من األجهزة الطرفٌة إلى النظام و من النظام إلى المستخدمٌن وال ٌمكن إضافة أو
حذف أو تغٌٌر الدفعات .
 .2عدم حدوث أي اختراق اوتالعب من خالل ربط المشاركٌن بشبكة خاصة ٌدٌرها البنك المركزي
العراقً وهً شــبكة ربـط المصـارف العراقٌــة  )IIBN( Iraqi Inter Bank Networkوالتً
تستخدم لنقل البٌانات والمعلومات الخاصة بالنظام.
 .3التخوٌل االلكترونً ) :(E-Tokenوٌستخدم كتصرٌح للدخول على النظام حٌث ٌعتبر البنك
المركزي العراقً هو المسؤول الوحٌد عن تزوٌد مستخدمً النظام بهذا التخوٌل والذي ٌحتوي على
كلمة سر خاصة بكل مستخدم من مستخدمً النظام.
 .4ال ٌستطٌع المستخدمون التنصل من قٌامهم بإرسال حركة مالٌة معٌنة حٌث أن توقٌعهم الرقمً
ٌثبت مصدرها.

 .5وجود موقعٌن للنظام موقع اساسً وموقع بدٌل لضمان حماٌة البٌانات والمعلومات عند حدوث اي
طارئ من عطل او اي كوارث اخرى ٌتعرض لها الموقع االساسً وان سجالت متعقبات التدقٌق
لجمٌع الحركات المالٌة وحركات الحسابات الٌومٌة ٌتم تخزٌنها فً الموقع األساسً كما ُتحفظ فً
الموقع البدٌل.

تحديث أنظمة المدفوعات :
–

–

–
–

منذ عام ٌ 2013جري العمل على تحدٌث جمٌع مكونات النظام ( )RTGS,ACH,CSDمن حٌث
البرامجٌات واالجهزة الرئٌسٌة ( ،)Serversوتم بعون هللا تعالى بتارٌخ  11كانون الثانً 2015/
االنطالق الفعلً بالنسخة المحدثة ،بعد اكمال كافة المتطلبات الضرورٌة حٌث ٌتمتع هذا التحدٌث
بالعدٌد من الممٌزات والخصائص الجدٌدة منها توفٌر قاعدة بٌانات لكافة التحوٌالت التً تتم مابٌن
المصارف وخاصٌة اضافة القائمة السوداء المحلٌة والعالمٌة ومراقبة جمٌع التحوٌالت المنفذة من
قبل المصارف المشاركة فً نظامً  ، RTGS, ACHوكذلك مراقبة مدى التزام المصارف
باالجراءات وإمتثالها للتعلٌمات التً تخص أنظمة الدفع.
ٌجري التنسٌق مع الكلٌات ألتمتة عملهم وذلك عن طرٌق تسلم المستحقات ( أقساط الطلبة) من
خالل نظام مقاصة الصكوك اإللكترونٌة  C-ACHبإستخدام أوامر الدفع الدائنة ( )CTالتً تمتاز
بتسوٌتها وتحصٌلها فً نفس ٌوم العمل بدالَ من السفاتج ودون إستخدام النقد أو تحرٌر السفاتج من
المصارف الماسكة للحسابات.
ٌجري العمل حالٌا ً على توحٌد المواصفات االمنٌة للصكوك من خالل إضافة رموز سرٌة ونوعٌة
ورق طباعة خاص وبالتالً التقلٌل من تزوٌر الصكوك وعملٌات االحتٌال.
إستكمال العمل مع الهئٌة العامة للضرائب على جباٌة مستحقاتها من المكلفٌن عن طرٌق نظام
المدفوعات.

مشروع التحصيل األلكتروني الحكومي )(E-Diner
مواكبة للتطور العالمً الحاصل فً مجال الدفع االلكترونً وسعٌا ً لتكامل نظام المدفوعات العراقًٌ ،قوم
البنك المركزي وبالشراكة مع المؤسسات العالمٌة بإطالق مشروع التحصٌل الحكومً للمستحقات والرسوم
والفواتٌر عن طرٌق البطاقات المسبقة الدفع  ،حٌث تم تشكٌل لجنة علٌا للمساهمة فً تنفٌذ هذا المشروع
الوطنً والذي ٌساعد على إنجاز المعامالت بسرعة أكبر وتحصٌل الرسوم الفواتٌر الحكومٌة بسرعة وأمان
بمشاركة المصارف والشركات المصدرة والمحصلة للبطاقات فً العراق.

