نظام مقاصة الصكوك االلكترونٌة
)Automated Clearing House(C-ACH
تعرٌفه
هو نظام ٌمكن المصارف المشاركة وفروعها من تبادل أوامر الدفع فٌما بٌنهم بطرٌقة آلٌة،
وتتم المعالجة وارسال صافً التسوٌة النهائٌة  NSIالى نظام التسوٌة االجمالٌة اآلنٌة الـ
 ،RTGSوكذلك ٌتم من خالل النظام تبادل الصكوك االلكترونٌة المرمزة بالحبر الممغنط وٌتم
االحتفاظ بنسخة الصك األصلٌة فً الفرع المودع فٌه وارسال صورة الصك وبٌاناته الى
الفرع المسحوب علٌه.
 البدء بمرحلة التشغٌل الفعلً لنظام مقاصة الصكوك االلكترونٌة بتارٌخ 1111/1/3
 بلغ عدد المصارف المشاركة ( )56مصرفا ً باإلضافة الى الفروع التابعة لها.
 التوسع التدرٌجً لٌشمل النظام كافة المصارف وفروعها فً بغداد والمحافظات.
 تفعٌل نظام المقاصة الداخلٌة بٌن فروع المصرف الواحد 1116/6/1 ON-US
وفٌما ٌلً انواع أوامر الدفع :
 ( .1أوامر الدفع الدائنة)  )Credit Transfer(CTوتكون تسوٌته فً نفس ٌوم العمل.
 .2الصكوك االلكترونٌة  )Check( CHوتكون تسوٌتها خالل ٌومٌن.
 .3صكوك المقاصة الخاصة  VIPوهً صكوك تتم تسوٌتها فً نفس ٌوم العمل فً حال قبولها من قبل
المصرف المسحوب علٌها .
 .4نظام المقاصة الداخمية )IBCS( Inter branch clearing system) )ON-US

هو نظام لتبادل المقاصة الداخمية لممصارف الحكومية والتي التمتمك نظام مصرفي شامل حيث
يتيح لالدارة العامة لممصرف الدقة والكفاءة والشفافية في مراقبة التحويالت ويوفر قاعدة بيانات

لجميع التحويالت التي تتم من خالل هذا النظام .


ويمكن هذا النظام فروع المصرف المشاركة من إرسال واستالم ممفات أوامر الدفع والصكوك

فيما بينهم بطريقة آلية ويمكن تبادل الصكوك االلكترونية المرمزة بالحبر الممغنط من خالل النظام
حيث يتم ارسال صورة الصك وبياناته الى الفرع المسحوب عميه واالحتفاظ بنسخة الصك األصمية

في الفرع المودع فيه ،وقد تم تفعيل النظام لكل من المصارف ( الرافدين ،الرشيد ،الصناعي،

العقاري).

 .5أوامر دفع مدٌنة  )Direct Debit(DDولم ٌتم تفعٌلها حالٌا لعدم وجود تعلٌمات وتشرٌعات قانونٌة
خاصة بها
ٌ بلغ عدد المشاركٌن 66مصرف باإلضافة إلى البنك المركزي وفروعه.

أهــــــــــدافه
 إجراء التحوٌالت المالٌة بٌن المصارف الكترونٌا ً(الرواتب ،تحوٌل من زبون الى
زبون) .
 التنفٌذ الفعال للدفعات غٌر النقدٌة من خالل اإلعتماد على التحوٌل المالً األلكترونً
بٌن الزبائن بدالً من استخدام االٌداع النقدي .
 السعً الى تقلٌل الكلف والوقت اضافة الى توفٌر السرٌة فً نقل البٌانات.
 التقلٌل من المخاطر الناتجة من تبادل الصكوك ٌدوٌاً.
 تمهٌد الطرٌق أمام خدمات مصرفٌة جدٌدة تتعلق بالدفعات المالٌة الكبٌرة والصغٌرة
))ATM, POS,Mobil Payment
 تقلٌل فترة مقاصة تبادل الصكوك .إن البنك المركزي العراقً هو المسؤول الوحٌد عن
تزوٌد مستخدمً النظام بالتخوٌل االلكنرونً ) (E- Tokenوتستخدم كتصرٌح للدخول
على النظام.

