المقسم الوطنً ونظام الدفع عن طرٌق الموباٌل
ضمن إطار سعً البنك المركزي العراقً لتحدٌث وتطوٌر الخدمات المالٌة والمصرفٌة فً العراق وبما ٌواكب التطورات الدولٌة فً هذا
المٌدان تم إنشاء البنٌة التحتٌة لنظام الدفع بالتجزئة فً العراق المتضمن انشاء المقسم الوطنً للبٌع بالتجزئة لتحوٌل االموال الكترونٌا الى
نقاط البٌع وأجهزة الصراف آلً حٌث ٌمكن للشخص حامل البطاقة االئتمانٌة من اجراء عملٌات السحب المالً وعملٌات الشراء من
مكائن ونقاط البٌع التابعة للمصارف االخرى فً عموم البالد دون الحاجة الى االعتماد على فروع المصرف الذي أودع فٌه أمواله
باالضافة الى نظام تشغٌل متبادل للدفع بواسطة الهاتف النقال فً العراقٌ ،وفر نظام الدفع بالتجزئة المتبادل فً العراق الفرصة
للمصارف العراقٌة ومشغلً شبكات الهواتف المتنقلة الوصول إلى األدوات المتكاملة األكثر حداثة وتطورا للمدفوعات النقدٌة وسٌكون
النظام فرٌدا من نوعه على مستوى التشغٌل المتبادل (البٌنً) حٌث ٌمتلك العراق فً الوقت الحاضر العدٌد من المزاٌا الرئٌسٌة التً من
المتوقع أن تسهّل اعتماد نظام الدفع بالتجزئة خصوصا العملٌات المصرفٌة بواسطة الهاتف النقال لالسباب التالٌة :









عال جدا من القراءة والكتابة باللغتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة .
ٌ تمتع السكان فً العراق بمستوى تعلٌم جٌد مع مستوى ٍ
عال جدا .
 مستوى استخدام الهواتف النقالة ٍ
 تغطً شبكات الهاتف المحمول تقرٌبا جمٌع انحاء العراق.
إن تطوٌر نظام الدفع بالتجزئة له إهمٌة كبٌرة فً التنمٌة الوطنٌة للقطاع المصرفً العراقً حٌث ستسهم أدوات الدفع بالتجزئة فً تسهٌل
التعامالت بٌن االشخاص من مواطنٌن ووافدٌن فضال عن تنشٌط السوق المحلٌة وتقلٌل التعامل بالنقد باالضافة الى خلق جو من التنافس
بٌن المصارف فً تقدٌم خدمات جدٌدة لجذب الزبائن مما ٌنعكس باالٌجاب على الصناعة المصرفٌة عموما وضمن مراحل تنفٌذ
المشروع تم أنجاز األتً:
االنتهاء من المراحل األساسٌة للتنفٌذ واالنتهاء من عملٌات التكامل والربط مع المشاركٌن فً النظام مع المصارف (العراقً للتجارة
،اشور ،الشرق األوسط وشركة اموال).
إصدار نظام خدمات الدفع اإللكترونً لالموال رقم ( )3لسنة  4102الذي ٌنظم عمل كافة مزودي خدمات الدفع األلكترونً فً العراق.
تهٌئة غرفة الحواسٌب الرئٌسٌة ) ) Data Centreوتنصٌب االجهزة الخاصة بالمشروع .
إعداد خطط التعافً من الكوارث .
إصدار إجازات العمل لمزودي خدمات الدفع وحسب التعلٌمات والضوابط الواردة فً نظام خدمات الدفع االلكترونً لالموال.
كما إن وجود نظام متٌن ورصٌن للدفع بالتجزئة ٌعمل وفق المعاٌٌر العالمٌة سٌعطً ثقة كبٌرة للمستثمرٌن بالبٌئة المخصصة لإلستثمار
فً العراق ،إن البنك المركزي العراقً سٌكون المشغل لنظام الدفع بالتجزئة ،كونه هو جهة راعٌة غٌر ربحٌة تتصف بالحٌادٌة وتلتزم
بمعاٌٌر الشفافٌة والوقوف على مسافة واحدة من جمٌع الجهات والمؤسسات العاملة فً المجال المالً والمصرفً.
إن تطوٌر نظام الدفع بالتجزئة له إهمٌة كبٌرة فً التنمٌة الوطنٌة للقطاع المصرفً العراقً حٌث ستسهم أدوات الدفع بالتجزئة فً تسهٌل
التعامالت بٌن االشخاص من مواطنٌن ووافدٌن فضال عن تنشٌط السوق المحلٌة وتقلٌل التعامل بالنقد باالضافة الى خلق جو من التنافس
بٌن المصارف فً تقدٌم خدمات جدٌدة لجذب الزبائن مما ٌنعكس باالٌجاب على الصناعة المصرفٌة عموما.

مسؤولٌات البنك المركزي فً تطبٌق المبادئ االساسٌة
ٌجب على البنك المركزي تحدٌد أهداف نظم الدفع بوضوح  ،فضال عن االفصاح عالنٌة عن دوره واهم سٌاساته المتعلقة بنظم الدفع ذات
االهمٌة بالنسبة للنظام ككل .
ٌجب على البنك المركزي التاكد من توافق النظم التً ٌقوم بتشغلٌها مع المبادئ االساسٌة لنظم الدفع .
ٌجب على البنك المركزي مراقبة مدى التزام النظم التً الٌقوم بتشغلٌها بالمبادئ االساسٌة كما ٌجب ان ٌتوافرلدٌه القدرة على القٌام بذلك
الدور .
ٌجب على البنك المركزي فً اطار تدعٌم عناصر االمان والكفأة فً نظم الدفع والتعاون مع البنوك المركزٌة وغٌرها من المؤسسات
المحلٌة او االجنبٌة ذات الصلة .

مكونات النظام :
المقسم الوطنً National Switch
البنٌة التحتٌة لنظام الدفع بالتجزئة فً العراق المتضمن انشاء المقسم الوطنً للبٌع بالتجزئة لتحوٌل االموال الكترونٌا الى نقاط البٌع و
اجهزة الص راف آلً حٌث ٌمكن للشخص حامل البطاقة االئتمانٌة من اجراء عملٌات السحب المالً وعملٌات الشراء من مكائن ونقاط
البٌع التابعة للمصارف االخرى فً عموم البالد دون الحاجة الى االعتماد على فروع المصرف الذي أودع فٌه أمواله.

الدفع بواسطة الهاتف النقال Mobile Payment
ٌوفر نظام الدفع بالتجزئة المتبادل فً العراق الفرصة للمصارف العراقٌة ومشغلً شبكات الهواتف المتنقلة الوصول إلى األدوات
المتكاملة األكثر حداثة وتطورا للمدفوعات النقدٌة وسوف ٌكون النظام المقترح فرٌدا من نوعه على مستوى التشغٌل المتبادل (البٌنً)
حٌث ٌمتلك العراق فً الوقت الحاضر العدٌد من المزاٌا الرئٌسٌة التً من المتوقع أن تسهّل اعتماد نظام الدفع بالتجزئة خصوصا
العملٌات المصرفٌة بواسطة الهاتف النقال

فوائد النظام
ٌوفر نظام الدفع بالتجزئة المتبادل فً العراقً الفرصة للمصارف العراقٌة ومشغلً شبكات الهواتف المتنقلة الوصول إلى األدوات
المتكاملة األكثرحداثة وتطورا للمدفوعات النقدٌة  .سوف ٌكون النظام المقترح فرٌدا من نوعه على مستوى التشغٌل المتبادل (البٌنً)،
ٌمتلك العراق فً الوقت الحاضر العدٌد من المزاٌا الرئٌسٌة التً من المتوقع أن تسهّل اعتماد نظام الدفع المتبادل بالهاتف النقال
وخصوصا العملٌات المصرفٌة بواسطة الهاتف النقال لالسباب التالٌة :
عال جدا من القراءة والكتابة باللغتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة .
• ٌتمتع السكان فً العراق بمستوى تعلٌم جٌد مع مستوى ٍ
عال جدا .
•مستوى استخدام الهواتف النقالة ٍ
•تغطً شبكات الهاتف المحمول تقرٌبا جمٌع انحاء العراق.

دور البنك المركزي فً إدارة النظام
-

ٌلعب البنك المركزي دورا اساسٌا فً انشاء نظم الدفع والرقابة علٌها  ،وذلك لالسباب االتٌة -:
ٌعد نظام الدفع الجٌد االداء امرا ضرورٌا لنجاح السٌاسة النقدٌة .
ٌعد توافر عنصري االمن والرقابة على هذه النظم امرا حٌوٌا نظرا الهمٌتها االستراتٌجٌة القتصاد الدولة .
ٌتم تنفٌذ العملٌات الخاصة بالمدفوعات واالوراق المالٌة عالٌة القٌمة على حسابات البنوك المركزٌة .
قد ٌساهم البنك المركزي فً الحد من المخاطر االئتمانٌة والمخاطر المتعلقة بالنظام المالً ككل نظرا لتمتعها بسلطة اشرافٌة
ورقابٌة .
ٌحدد البنك المركزي القواعد التً تحكم هذه النظم كما ٌعمل على ضمان توافر امن وفاعلٌة هذه النظم وتتولى مراقبتها
ٌمثل البنك المركزي السلطة الرقابٌة واالشرافٌة على نظم الدفع التً تمتلكها البنوك التجاري

