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 المستخلص:

تواجه المصارف العراقية اليوم تحديات على الصعيد المحلي والدولي تتمثل باالنفتاح   

االقتصادي والتحرر المالي ودخول مصارف أجنبية منافسة إلى السوق العراقية نتيجة التقدم 

كبير من المصارف حيث  تحول عدد  ،التكنولوجي في إنتاج صناعة الخدمات المالية والمصرفية

الى المعامالت االلكترونية والتوسع في استخدام التجارة االلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية 

المتطورة، فلم تعد مهام المصارف ووظائفها تدور حول العمليات التقليدية بل تعدتها الى استخدام 

البطاقات الذكية واستخدام شبكة أساليب ابتكرتها تلبية لرغبة عمالئها وحاجاتهم، كالصراف اآللي و

 االنترنت في الدفع وتحويل األموال من بلد الى اخر.

البحث التعرف على واقع الصيرفة االلكترونية في العراق بشكل خاص من  لذا سيحاول هذا  

في ظل محددات الصيرفة االلكترونية  خالل حجم الخدمات االلكترونية التي تقدمها البنوك العراقية

تم تقسيم  البحث،ولغرض الوصول الى هدف  .وافر البنية التحتية التكنولوجية المناسبةوعدم ت

البحث الى مبحثين، تناول المبحث االول التأصيل النظري لمفهوم الصيرفة االلكترونية والعمليات 

المصرفية االلكترونية ومتطلبات بيئة عمل البنوك االلكترونية ومخاطرها والتحديات القانونية 

لمعرفة العامل  العراق،فقد اهتم بواقع العمل المصرفي في لصيرفة االلكترونية، اما المبحث الثاني ل

األساسي المعيق النتشار الصيرفة االلكترونية في العراق وتطورها، واختتمت الدراسة بجملة من 

 توصل اليها البحث والتوصيات التياالستنتاجات 
 

Electronic banking in Iraq between reality and hope 
 

Abstract 

  In the present day, the Iraqi banks face challenges at the local and international 

levels i.e. economic openness, financial liberalization and the entry of foreign banks 

competing to the Iraqi market. As a result of technological progress in the production of 

the financial and banking services industry, whereas large number of banks have 

switched to electronic transactions, and expand the use of electronic commerce and 

advanced banking services. The tasks and functions of banks no longer revolve around 

traditional processes, but rather use them to use their innovative methods to meet the 

desire and the needs of their customers, such as ATMs, smart cards and the use of the 

Internet to pay and transfer for funds from one country to another. Therefore, this 

research attempts to identify the reality of electronic banking in Iraq in particular 

through the volume of electronic services provided by Iraqi banks in light of the 

determinants of electronic banking and the lack of appropriate technological 
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infrastructure. In order to reach the objective of the research, the research was divided 

into two sections. The first section dealt with the theoretical basis of the concept of 

electronic banking, electronic banking operations, the requirements of the electronic 

banking environment and the risks and legal challenges of electronic banking. The 

second section dealt with the banking business in Iraq, Electronic banking in Iraq and its 

development, and then, the research ended with a number of conclusions and 

recommendations reached by the research. 
 

 ةمقدمال

يعد التقدم التكنولوجي من أهم العناصر التي ساهمت في إنتاج صناعة الخدمات المالية   

حيث ساهم في تحول عدد كبير من المصارف الى المعامالت االلكترونية والتوسع في  ،والمصرفية

اذ لم تعد مهام المصارف  ،رونية وتقديم الخدمات المصرفية المتطورةاستخدام التجارة االلكت

ووظائفها تدور حول عمليات تقليدية مارستها منذ مئات السنين بل تعدتها الى استخدام أساليب 

ابتكرتها تلبية لرغبة عمالئها وحاجاتهم كالصراف اآللي والبطاقات الذكية واستخدام شبكة االنترنت 

ة هذا البحث التعرف على واقع الصيرف يحاول، لذا األموال من بلد الى آخر وتحويل في الدفع

 ومزاياها وسلبياتها لغرض قبول االيجابية منها ورفض السلبية . االلكترونية في العراق وتحدياتها

الخدمات  التقدم التكنولوجي على أثرفي محاولة معرفة  البحثتتجلى أهمية  :البحثأهمية 

تحقق المزايا المرجوة منها بالنسبة للعمل المصرفي ومدى توفر البنية  كانت إذاالمصرفية وفيما 

التحتية المطلوبة لتوفير هذه الخدمات وتحفيز المصارف العراقية على تقديم الخدمات المصرفية 

 المالي.تحقيق االستقرار  فاعل فييسهم بشكل االلكترونية عبر االنترنت بما 

 وتحدياتها لتعرف على واقع الصيرفة االلكترونية في العراقى اال البحث يهدف :البحثهدف 

السيما ما يتعلق بدرجة األمان والثقة وسهولة االستخدام والفاعلية ومدى استجابة عمالء البنوك مع 

والتعرف على اإلجراءات التي يمكن القيام بها من قبل البنوك للتوسع ونشر  ،الصيرفة االلكترونية

 االلكترونية في العراق.استخدام الصيرفة 

تكمن مشكلة البحث في معرفة محددات الصيرفة االلكترونية خاصة وانه يمكن : مشكلة البحث

تخطيها من خالل توفر البنية التحتية التكنولوجية المناسبة في العراق بشكل عام ولدى البنوك 

واستخدامها بين عمالء  العراقية بشكل خاص، إال ان درجة إنشاء الخدمات المصرفية االلكترونية

 المتاحة.البنوك في العراق ما زال اقل من المستوى المتناسب مع هذه اإلمكانات 

 من فرضية مفادها: ينطلق البحث: البحثفرضية 

يلبي التطور الحاصل في حجم القطاع المصرفي  الالصيرفة االلكترونية العراقية  واقعان   

فتقار الى البنية التحتية المناسبة، وعي العمالء وثقتهم اال النوع بسببسواء من ناحية الكم او 

ما توافرت  إذا ،في ظل بيئة قانونية وتشريعية واقتصادية تتسم باالستقرار والوضوح ،بالمصارف

 ستكون نجاحاً للصيرفة االلكترونية العراقية.

 المبحث االول تم تقسيم البحث الى مبحثين، تناول ،لغرض الوصول الى هدف البحث: هيكل البحث

لمفهوم الصيرفة االلكترونية والعمليات المصرفية االلكترونية ومتطلبات بيئة عمل  النظري اإلطار

فقد اهتم  اما المبحث الثانيت القانونية للصيرفة االلكترونية، البنوك االلكترونية ومخاطرها والتحديا
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نتشار الصيرفة االلكترونية ال عيقمعرفة العامل األساسي المل ،المصرفي في العراق لبواقع العم

 توصل اليها البحث. والتوصيات التياالستنتاجات  بجملة من البحثواختتم ، في العراق وتطورها
 

 المبحث االول

 النظري اإلطارالصيرفة االلكترونية: 

إلى تغيرات جوهرية في  واالتصاالت المذهل والمتسارع في شبكة اإلنترنت االنتشارأّدى   

خالل إمداده بآليات حديثة جعلته أكثر مرونة وديناميكية  والمالي، منمل القطاع المصرفي طبيعة ع

 االستفادةفقد ظهرت الصيرفة اإللكترونية التي عملت على تحقيق  خدماته،وسرعة في تقديم 

 المصرفية،بغية تطوير نظم ووسائل تقديم الخدمات  واالتصالالقصوى من تكنولوجيا المعلومات 

تطبيقات جديدة للخدمة المصرفية تتسم بالكفاءة والسرعة في األداء بما يتناسب والتطور  روابتكا

 .(44: 8113أجمد صبيح عطية، ) المتسارع في الصناعة المصرفية

 مفهوم الصيرفة االلكترونية  أوال.

العمل  واستراتيجياتشهد عالم الوساطة المالية تحوالت نوعية غيرت من أهداف   

األسواق المالية  واالتصال وعولمةذلك بسبب الثورة التكنولوجية في اإلعالم و المصرفي،

لصيرفة اإللكترونية أو البنوك اإللكترونية مفهومان يؤديان نفس المعنى وهو تقديم ول والمصرفية،

 خدمات مصرفية ذات جودة وكفاءة عالية.

األنشطة والعمليات التي  ا "كافةأنهيمكن تعريف الصيرفة اإللكترونية على  ما تقدموتأسيساً على 

لها بواسطة الوسائل اإللكترونية مثل الهاتف والحاسوب وأجهزة  أو الترويجيتم عقدها أو تنفيذها 

وذلك من قبل المصارف أو المؤسسات التي  وغيرها،الصراف اآللي واإلنترنت والتلفزيون الرقمي 

 .(111 :8111، سروغ) "تتعاطى التحويالت النقدية إلكترونيا

 84الحصول على النقد على مدار "تعني الصيرفة االلكترونية للعديد من العمالء كما و  

أو  ،(Automated Teller Machine: ATM) ساعة يومياً من خالل أجهزة الصراف اآللي

لكن مفهوم الصيرفة االلكترونية  ، إيداع األموال والشيكات في الحساب الجاري أو حساب التوفير

شمل التحويل االلكتروني، تسديد الفواتير، تقديم طلب قرض، وخدمة الرسائل القصيرة اتسع لي

SMS ، ان التطورات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية أدخلت خدمات مصرفية متطورة

ل األوراق وبطاقات تمثلت بالتحويالت واالستثمارات الخارجية واالعتمادات المصرفية وتداو

 ،)الفندور لمالي االلكتروني والصراف اآللي الرابط بين البنوك عبر االنترنتا ويلاالئتمان والتح

راحل وهذه المراحل رف بست مالمصااستخدام التكنولوجيا من قبل  ولقد مر. (21: ص8114

 (83 :8112 ،التالعبدهي:) الشمري و

 أف حيث بدهي المرحلة التي دخلت فيها التكنولوجيا إلى إعمال المصار الدخول: مرحلة. 1

لإلعمال  لمصارف إليجاد الحلول التكنولوجيةاألخصائيون في شؤون التكنولوجيا يدخلون إلى ا

 .رير المالية والتقارير المحاسبيةمثل: مشكالت التأخير في إعداد التقا المصرفية،

العاملين  هي المرحلة التي بدأت بتعميم الوعي بالتكنولوجيا علىبالتكنولوجيا: مرحلة تعميم الوعي  .8

 .كافة بالمصرف من خالل برامج تدريب تغلب عليها التقنية على حساب المعرفة باألعمال

وتميزت هذه  (on line real time) مرحلة دخول االتصاالت والتوفير الفوري لخدمات العمالء .4

 حيث بدأ اهتمام اإلدارات العليا بالتكنولوجيا. ،المرحلة بالتكاليف العالية
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هي مرحلة ضبط االستثمار في  (:cost controlالضبط أو السيطرة على التكاليف )مرحلة  .4

وعمدت هذه اإلدارات إلى االستعانة بأخصائيين واستشاريين في شؤون التكنولوجيا  ،التكنولوجيا

 لمساعدتهم في ضبط التكاليف. 

اذ  (asset like any other assetمرحلة اعتبار التكنولوجيا أصال كباقي أصول المصرف ). 3

 وهنا ابتدأت مرحلة إدارة التكنولوجيا. ،يجب إن يجني هذا األصل مردودا كباقي األصول

فيها اإلدارة  هي المرحلة التي بدأت :مرحلة اعتبار التكنولوجيا عمال ضمن إعمال المصرف .3

تحسين  ،والتي ارتكزت على تفعيل االنتاجية على الصعيد الداخلي ،تراتيجية للتكنولوجيااالس

ومع تزايد عمليات وتسويق التكنولوجيا على الصعيد الخارجي.  ،الضبط على الصعيد العملي

التجارة االلكترونية كانت الحاجة إلى آلية تحكم نشاط البنوك بطرق ووسائل اتصال الكترونية، هذه 

كترونية تفادياً اآللية تهدف إلى إتاحة معلومات عن الخدمات التي يؤديها البنك وأنظمة الدفع االل

 للمخاطر المحتملة.

 مفهوم العمليات المصرفية االلكترونية. ثانيا  

يقصد بالعمليات المصرفية االلكترونية تقديم البنوك الخدمات المصرفية التقليدية أو  

المبتكرة من خالل شبكات االتصال االلكترونية فالبنوك االلكترونية وإن كانت تختلف في تكوينها 

شائها عن البنوك التقليدية وحتى في طريقة تقديمها للخدمات المصرفية للعمالء إال إن هذا وطريقة إن

االختالف ال يؤثر على طبيعة العمليات المصرفية التي تمكنها من تقديمها للعمالء فاختالف التكوين 

المصرفية والشكل القانوني وطريقة التعامل معها عن البنوك التقليدية ال يؤثر على كم العمليات 

ونوعيتها التي تستطيع البنوك التقليدية تقديمها للعمالء فعند المقارنة في هذا الموضوع بين البنوك 

التقليدية والبنوك االلكترونية نجد إن البنوك االلكترونية تستطيع تقديم أنواع العمليات المصرفية 

دمات المصرفية التي تقدمها بل كافة للعمالء دون أن يكون لطبيعتها االلكترونية إي اثر على الخ

على العكس فالطبيعة االلكترونية للبنوك االلكترونية عملت على زيادة كفاءة العمليات المصرفية 

، مما عمالألالتي تقدمها للعمالء عن البنوك التقليدية على أساس سهولة التعامل وسرعة انجاز ا

تكاليف منخفضة، باإلضافة إلى سهولة يتيح االنترنت المصرفي للعمالء فرصة للتسوق الجيد وب

 .االتصال بالمعلومات المصرفية

 (311: 8112 ،ي)حجاز ة االلكترونية إلى تحقيق ما يأتي:عمال المصرفيألتهدف اكما و  

 البنك.إتاحة معلومات عن الخدمات التي يؤديها  .1

 وتحديث بياناتهم وأرصدة حساباتهمحصول العمالء على خدمات مثل التعرف على معامالتهم   .8

 على قروض. وطلب الحصول

إن يتوافر لدى البنوك  وذلك يتطلبطلب العمالء تنفيذ عمليات مصرفية مثل تحويل األموال،  .4

 ومتابعتها.سياسات وإجراءات لتقييم المخاطر والرقابة عليها 

كذذذن يم والتذذذي ونجاحهذذذا أساسذذذية لبنائهذذذا مكونذذذات البنذذذوك االلكترونيذذذةعمذذذل لذذذذلك يتطلذذذب   

 تلخيصها فيما يأتي:

 البنية التحتية التكنولوجية.  .1

 الكفاءة األدائية المتفقة مع عصر التقنية. .8

 المستجدات. تطوير واالستمرارية والتفاعلية معال .4

 .الفنية واإلدارية والمالية تواالستراتيجياالوسائل ومتغيرات الالتفاعل مع . 4
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 ية الخدمات المصرفية االلكترون .ثالثا  

اندالع ثورة تقنيات االتصاالت مجموعة من  وخاصة بعدبرزت في الحقبة األخيرة   

ل هذه الخدمات يالخدمات التي تقدمها المصارف المحلية والدولية لزبائنها، وهي تستعين في توص

البنوك من خالل االتصال التبادلي بين العمالء و أشكال أحدتعد هذه الخدمات و االنترنيت،بشبكة 

 (:    32: 8112 ،هذه الخدمات )فرحات ومن أهمت، ينترناال

 للعمالء.تقديم االستعالمات الخاصة  .1

 إتمام عمليات التحويل بين الحسابات الداخلية والبنوك وشركات أخرى. .8

 الحصول على كشوف الحسابات وغيرها من التقارير التي يحتاجها العميل.  .4

 واتير الدورية. سداد اإلقساط المستحقة أو الف .4

 تقديم الطلبات الشخصية، مثل طلبات الحصول على بطاقات ائتمانية. .3

 الحصول على القروض المختلفة.  .3

القنوات االلكترونية التي تقدم الخدمة المصرفية من بداية اختيار الزبون للخدمة  أبرزومن   

 :ل ومنهاني كاممرورا باإلجراءات إتماما وانتهاء بأدائها بشكل الكترو

: يعني قيام المصرف بشراء Electronic Factoring Service خدمات التوكل االلكترونية .1

الفواتير من البائع ودفع قيمتها له ثم تحصليها من المشتري مقابل عمولة من البائع وتشمل هذه 

تتم الخدمة التوكل مع حق الرجوع على البائع أو دون حق الرجوع فضالً عن خصم الفواتير و

 عملية المطالبة والتحصيل الكترونيا.

لية أول إلية آلتعد الصرافات ا :Automated Teller Machine: ATM الصراف االليخدمة  -8

العمل المصرفي حيث تعتمد على وجود شبكة في االتصاالت تربط فرع البنك الواحد أو  ألتمتة

وقد تطور عمل الصرافات اإللية من فروع كل البنوك في حالة قيامها بخدمة إي عمل من إي بنك 

قيامها بالوصول آلة البيانات حسابات العمالء فورياً، إلى تقديم خدمات متقدمة في صرف المبالغ 

النقدية، فأصبحت تقوم بدفع الفواتير للمؤسسات الخدمية وتسديد الرسوم الحكومية، وبظهور 

واستخدامها في دفع التزاماته في نقاط  البطاقات الذكية أصبح العميل بإمكانه شحن تلك البطاقات

 دفع متعددة.

هي عبارة عن بطاقة مغناطيسية يستطيع حاملها أن يستخدمها في شراء معظم  المصرفية:البطاقات  .4

احتياجاته أو أداء مقابل ما يحصل عليه من خدمات من دون الحاجة لحمل مبالغ كبيرة قد تتعرض 

 )بطاقاتف. وتنقسم البطاقات االلكترونية على ثالثة أنواع هي لمخاطر السرقة أو الضياع أو اإلتال

، بطاقات الصرف الشهري Credit Cardالبطاقات االئتمانية ،  Debit Cardالدفع

Recharging Card). 

ما يكون بالفيشة  أقربتداول النقود االلكترونية بدال من النقود العادية وهو  االلكترونية: ويتمالنقود  .4

 .(81: 8112 ،الشمري والعبدالت)النقود ة القمار بدال من يتعمل في أندالتي تس

 مزايا وعيوب استخدام الصيرفة االلكترونية: .رابعا  

هناك العديد من المزايا التي يستفيد منها العمالء من خالل استخدام الصيرفة االلكترونية   

ول لها على مدار الساعة واالنتشار أهمها: توفير الوقت وتوفير الجهد وخفض الكلفة وسهولة الوص

في األماكن المتعددة وتعد أكثر أمانا إذا استخدمت بديالً عن النقود، ولقد أدركت المصارف أن 

 (124: 8112 )الشمري والعبدالت،: استخدام التكنولوجيا الحديثة سيوفر لها ما يأتي
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يذذذات التحويذذذل اإللكترونذذذي تحسذذذين العالقذذذة بذذذين المصذذذرف والمتعذذذاملين، حيذذذث تكفذذذل سذذذرعة عمل  -

 .وتطوير ثقتهم في التعامل المصرفيكلفتها تحقيق رضا العمالء وزيادة  وانخفاض

 إعادة هندسة النظم المصرفية بما يوفر الدقة وتخفيض التكاليف.  -

تطذذذذوير أسذذذذاليب الرقابذذذذة علذذذذى العمذذذذل المصذذذذرفي، ومراجعذذذذة عمليذذذذات معالجذذذذة البيانذذذذات لكافذذذذة   -

 .جهزة والبرامج وقاعدة البياناتمات اإللكتروني، العاملين واألمكونات نظام المعلو

 تحسين المركز التنافسي للمصرف.  -

تلذذك التذذدفقات وسذذرعة  النقذذدي، وموثوقيذذةتحقيذذق عنصذذر السذذرعة فذذي اإلنجذذاز وتحسذذين التذذدفق   -

 تداول النقد في بيئة أساسها السرعة والدقة.

ويتمثذذل ذلذذك فذذي  الورقيذذة،صذذرف وتقليذذل األعمذذال نظذذم متطذذورة فذذي مجذذاالت عمذذل الم اسذذتخدام  -

 على النماذج الورقية والشيكات التقليدية وغيرها من المعامالت الورقية. االعتمادتقليل 

 توفير أمن المعلومات وسريتها لألطراف المختلفة.  -

 استخدام الصيرفة االلكترونية هي:عيوب  اما  

 القنوات االلكترونية.عدم توفر األمان والسرية على استخدام  .1

 (.عدم توفر النشرات اإلرشادية صعوبة اللغة او )مثلصعوبة االستخدام  .8

 قلة الثقة في استخدام الصيرفة االلكترونية والقناعة بالتعامل مع الفروع المباشرة. .4

 .االنترنت(مثل عدم المعرفة في استخدام هارات الالزمة الستخدام الخدمة )عدم توفر الم .4
 

 المبحث الثاني

 الصيرفة االلكترونية في العراق

 كترونية في العراقلواقع الصيرفة اال .اوالً 

بعمالء  .1 والمتمثلة بما يأتي: للصيرفة االلكترونية ارتباطات اساسية تؤثر في التوسع  

الصيرفة االلكترونية الذين يتعاملون بأدوات  أطرافالبنوك التجارية وهم الطرف األهم من 

البنوك التجارية وهي الطرف المسؤول عن توفير أدوات الصيرفة  .8، ترونيةرفة االلكالصي

 عن إصدار النقد ةالعليا والمسؤولالسلطة النقدية  باعتبارهالبنك المركزي  .4 ،االلكترونية

وتعد البنى التحتية التقنية  ،كونه مصدر التشريعات والقوانين المصرفية عن واالشراف فضالً 

اللكترونية في مقدمة متطلبات البنوك االلكترونية وال تقلها في األهمية بنى االتصاالت للبنوك ا

وسالمة سياسات  ،حيث ان االتصاالت وقدرة كفاءة البنى التحتية ،وتقنية المعلومات التحتية للدولة

رئيس د المتطلب المقابل خدمات الربط باالنترنت تعوتحديدا السياسات السعرية  ،صاليالسوق االت

( المعرفة اقتصاد )عصر يةالمعلومات لعصر وسلسمن ناجحة ودخول آ لضمان اعمال الكترونية

وسنقوم بتسليط الضوء على ابرز الخطوات التي اتخذها الجهاز المصرفي في مجال تقديم خدمات 

 . (138:  8113، )طارق طه الصيرفة االلكترونية

تحقيق  8114( لعام/33قانونه المرقم )واصل البنك المركزي العراقي بعد صدور حيث   

اهدافه في المحافظة على استقرار األسعار المحلية والتصدي لمعدالت التضخم المتصاعدة وزيادة 

فائدة القوة الشرائية للدينار العراقي من خالل اإلجراءات التي اتخذها وال سيما في مجالي اسعار ال

من السيطرة على مناسيب السيولة وادارتها استناداً  التي مكنته ايضاً وسعر صرف الدينار العراقي 
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  8113/نظمة الحديثة للمدفوعات منذ عاملقواعد االستقرار االقتصادي والياته واستخدم البنك األ

 (8111البنك المركزي العراقي:  ،)التقرير السنوي :لتسهيل األهداف المرجوة وتحقيقها من خالل

 .االلية والمقاصة االنيةنظام التسوية اإلجمالية   -

 .8112نظام ايداع السندات الحكومية خالل عام   -

 .8111نظام مقاصة الصكوك االلكترونية خالل عام   -

كما اتخذ زمام المبادرة، من خالل التعاون مع وزارة االتصاالت وبتمويل من البنك الدولي في 

بين هذا ( Iraq Inter-Bank Network: IIBNالتخطيط وتنفيذ شبكة ربط المصارف العراقية )

ويالت من خالل البنك والمصارف المشاركة والتي تمكن الفروع الرئيسة للمصارف من اجراء التح

مع إدارة الشؤون القانونية وكان له دور  عمل هذا القسم وكفؤة، كماهذه الشبكة بصورة آمنة 

 (.33: 8113 )احمد صبيح، ونيةمركزي في صياغة وتنفيذ القواعد واللوائح لنظم الدفع االلكتر

 (Real Time Gross Settlement) نظام التسوية اإلجمالية اآلنية. 1

باشتراك خمسة مصارف اذ  84/2/8113بدأ العمل بنظام التسوية اإلجمالية اآلنية بتاريخ   

ة وكفؤ قيمة من خالل شبكة ربط آمنةتتمكن المصارف ووزارة المالية من تبادل أوامر الدفع عالية ال

 وتم التوسع التدريجي الشتراك المصارف اذ تمت تغطية كل المصارف العراقية واألجنبية العاملة

 (83: 8112 )باسم عبد الهادي، :بما يأتي RTGSـ في العراق وتتلخص أعمال شعبة ال

 فتح وغلق النظام وتحديد األوقات الخاصة بالنظام.  -

 تشغيل وصيانة وإدامة النظام.  -

 رف وتهيئتها للمشاركة في النظام.يب المصاتدر  -

 سابات التسوية للمصارف المشاركة.مراقبة ح  -

 متابعة التحويالت الخاصة بمديريات هذا البنك مع المصارف المشاركة.  -

 التحويالت ومبالغها التي تتم من خالل النظام.إعداد اإلحصائيات الشهرية بعدد   -

 خاصة بالتحويالت التي تتم عن طريق النظام.احتساب األجور والعموالت ال  -

 .وتقديم الدعم لمستخدمي المصارف المشاركةاألشراف والمتابعة   -

 (Automated Clearing House: ACHة )شعبة نظام المقاصة اآللي. 2

باشتراك خمسة مصارف )الرافدين  14/1/8113تم البدء بالتشغيل الفعلي للنظام بتاريخ   

فضالً عن فرعين لكل مصرف وتم تفعيل  األوسط(والتجاري العراقي والشرق  والرشيد وبغداد

اذ بدأ العمل بالتوسع التدريجي الشتراك المصارف والفروع التابعة لها ويتم  8111النظام في عام 

 Checksااللكترونية  والصكوك SVPO من خالل النظام تبادل ملفات أوامر الدفع واطئة القيمة

 ويحتفظ بالصكوكالصك والمعلومات الخاصة به الكترونياً  ترسل صورةذ بين المشاركين ا

األصلية في الفرع الذي قدمت فيه. ويتم إرسال صوافي أوامر التسوية إلى نظام التسوية اإلجمالية 

 .  (33-34 :8111 ،اسراء فرحان) في نهاية جلسات المقاصة RTGS اآلنية الـ

 يأتي: ة بمااالليوتتلخص أعمال شعبة المقاصة   

 فتح وغلق النظام.  -

 .وإدامته وصيانتهتشغيل النظام   -

 وإدارتها. (Time Tableة )مراقبة جلسات المقاص  -
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التحذذذويالت مذذذن فذذذروع البنذذذك المركذذذزي عذذذن طريذذذق البريذذذد االلكترونذذذي وإدخالهذذذا فذذذي  اسذذذتالم  -

ليهذذذا، ومذذذن ثذذذم إلجذذذراء المصذذذادقة ع (File)محطذذة عمذذذل نظذذذام المشذذذارك للبنذذذك لوضذذذعها بملذذذف 

 إرسال تلك النتائج الى الفروع وبالطريقة نفسها.

متابعذذذة التحذذذويالت التذذذي تذذذرد مذذذن قبذذذل المصذذذارف المشذذذاركة والخاصذذذة بمذذذديريات هذذذذا البنذذذك   -

والمديريذذذة العامذذذة للحسذذذابات( مذذذن خذذذالل شاشذذذة نظذذذام  واالئتمذذذان)المديريذذذة العامذذذة للصذذذيرفة 

 ت.المشارك للبنك المركزي في قسم المدفوعا

 إعداد اإلحصائيات وطبع التقارير.  -

عذذذن  النظذذذام فضذذذالً تذذذدريب المصذذذارف الرئيسذذذة والفذذذروع التابعذذذة لهذذذا وتهيئتهذذذا لالشذذذتراك فذذذي   -

 تدريب كوادر فروع البنك المركزي.

تقذذذديم الذذذدعم واإلسذذذناد الفنذذذي للمشذذذاركين ومسذذذاعدتهم فذذذي حذذذل المشذذذاكل التذذذي يواجهونهذذذا فذذذي   -

 يع االستفسارات.على جم النظام واإلجابة

 إدارة المخاطبات الرسمية مع المشاركين.  -

 شعبة الشبكات واالتصاالت .3

يقوم قسم المدفوعات بإدارة النظام وتشغيله وصيانته بجزئيه البرامجي والمادي والسيطرة   

، كذلك إدارة 8111التي بدأ العمل بها في عام  IIBNعلى شبكة ربط المصارف العراقية 

أو التغيرات التي قد تطرأ على النظام أو الشبكة سواًء في البنك المركزي أم المصارف التحديثات 

 مصرفاً.  48المشاركة أذ بلغ عدد المصارف المشاركة 

( ITتتكون هذه الشعبة من فريقين )فريق االتصاالت وفريق تكنولوجيا المعلومات   

 يأتي:وتتلخص االعمال بما 

 واطفائها وصيانتها.تشغيل األجهزة والخوادم    -

االنظمذذذة ومتابعتهذذذا ومراقبذذذة سذذذجالت عمذذذل األنظمذذذة للوقذذذوف علذذذى اي خلذذذل قذذذد  صذذذيانة عمذذذل  -

 يحدث.

صذذذذيانة اجهذذذذزة القسذذذذم وإدامتهذذذذا واألجهذذذذزة المعذذذذدة لتذذذذدريب الكذذذذوادر مذذذذن داخذذذذل البنذذذذك أو مذذذذن   -

 المصارف حسب المتطلبات.

 ها.مراقبة مفاتيح استخدام النظام وصالحياتها وتجديد  -

 وتجديدها بالنسبة للمصارف المشاركة. E-Tokenإصدار مفاتيح النظام االلكترونية   -

 دارة مخزن االحتياطي اليومي واألرشفة الفصلية للنظام واستعادتها.إ  -

 دارة الخوادم الثانوية ونقل البيانات في الزمن الحقيقي.إ  -

وتنصذذذذيب رف علذذذذى العمذذذذل الفنيتنصذذذذيب األنظمذذذذة فذذذذي المصذذذذارف المشذذذذاركة وتذذذذدريب المصذذذذا  -

 قارئ الصكوك.

 تقديم الدعم الفني للمصارف لضمان عملهم بشكل طبيعي دون مشاكل.  -

 تأمين طريق اتصال المصارف مع البنك المركزي لضمان سير العمل.  -

وتحديذذذذذد التوقفذذذذذات ان وجذذذذذدت لغذذذذذرض حلهذذذذذا  IIBNمراقبذذذذذة عمذذذذذل المصذذذذذارف علذذذذذى شذذذذذبكة   -

 مباشرة.

ذ الخطوات التالية في مجال باتخا )الرافدين والرشيد( لمصارف التجاريةفي حين قامت ا  

 :(13-18: 8112 )مصرف الرافدين، الصيرفة االلكترونيةتعزيز 
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 ـاعتماد تقنية البطاقة الذكية التي تتعامل مع األرصدة دون االتصال المباشر مع الخادم الرئيس ال .1

Server وذلك ما ( يسمى بـOff lineمما ت )تحتوي على شبكة  سهل العمل في المناطق التي ال

( .Serial Noاتصاالت جيدة فضالً عن اعتمادها على البصمة الحية كبديل عن الرقم التسلسلي )

 في عمليات تحويل النقد االلكتروني.

األجهزة واآلالت ب الشعب في االدارة العامة والفروعقام القسم الفني في المصارف برفد األقسام و .8

 الخدمات.الحديثة كافة ألداء أفضل 

العتماد التقنيات الحديثة في العمل المصرفي من خالل زيادة عدد البرامج التي تم ادخالها  تأكيدا .4

 وتطويرها.

كما تم ابرام العقود مع المصارف االهلية  ،تدريبية في مجال الحاسبة االلكترونية اقامة دورات .4

 عليها.صيانتها وتدريب العاملين لتجهيزهم باألنظمة المصرفية و

استحداث وحدة مكافحة غسيل األموال والتي من أهم مهامها مراقبة جميع الفروع العاملة في تطبيق  .3

وتمارس دورها في اإلشراف والمتابعة  ،8114 ( لسنة14بنود قانون مكافحة غسيل األموال رقم )

والمحولة في حسابات الزبائن والتي تتجاوز  دعةالموواستالم التقارير من الفروع المتضمنة المبالغ 

مكتب غسيل األموال لف دوالر اذ تعرض للتدقيق وترسل آال( 11و )أ( مليون دينار 13مبالغها )

 .(13: 8113 ،مصرف الرافدين ،التقرير السنوي) بشأنهافي البنك المركزي العراقي التخاذ ما يلزم 

لغرض تسهيل وتيسير  8114 في تموز عام ئانش الذي اما المصرف العراقي للتجارة  

عالمية( )الفيزا كارد الوبدأ هذا المصرف بإصدار بطاقات االئتمانية  ،التجارة العراقية الخارجية

في العراق وادخالها في التعامالت المصرفية  ةصدار هذه البطاقإل بحيث أصبح حامال الترخيص

العمليات المصرفية المتعامل بها دوليا، وبالتالي  لتكون خدمة اضافية إلى زبائنه تواكب التطور في

من هذا المنطلق أصبح  ،في ارجاء العراق كافة ATMفقد قام وما يزال المصرف بتطوير شبكة الـ 

والتي أفضلية تنافسية من خالل توفير أفضل الخدمات وبأقل التكاليف  ةللمصرف العراقي للتجار

 .ول يوضح المصارف العراقية التي تتعامل بالفيزا كاردوادناه جد ،توفر خدمة عالميه لزبائنها

 جدول بأسماء وعناوين المصارف العراقية التي تتعامل بالفيزا كارد

 عنوانه اسم المصرف

 بغداد/الكرادة خارج مصرف بغداد

 /حي الوحدة ساحة الواثقبغداد المصرف العراقي التجاري

 بغداد/حي بابل مصرف الشرق االوسط

 /حي الوحدة ساحة الواثقبغداد ستثمار العراقيمصرف اال

 المنصوربغداد/ المصرف العراقي االسالمي

 بغداد/شارع تونس مصرف دار السالم

 /حي الوحدة ساحة الواثقبغداد المصرف االهلي العراقي

 شارع السعدونبغداد/ مصرف بابل

 /حي الوحدة ساحة الواثقغدادب مصرف سومر التجاري

 بغداد/شارع السعدون التجاريمصرف الخليج 

 /حي الوحدة ساحة الواثقبغداد مصرف الوركاء

 بغداد/شارع الخلفاء مصرف االقتصاد

 /حي الوحدة ساحة الواثقبغداد مصرف البركة

 .من عمل الباحثين باالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي المصدر:
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 .في العراق لكترونيةالتحديات التي تعيق اتساع الصيرفة اال .ا  نيثا

أشارت الدراسات المالية واالقتصادية التي أجريت في بلدان مختلفة من العالم أن تطبيق   

الصيرفة االلكترونية يواجه مجموعة من المعوقات التي تختلف باختالف البلدان والنظم المصرفية 

 .المدروسة

تطلب إرساء قواعد الصيرفة االلكترونية البنية التحتية للخدمات المصرفية االلكترونية: يتحدي . 1

إيجاد بنية تحتية مستندة على قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة وجاهزيتها العتماد 

ة التجارية والمصرفية اال ان تحقيق ذلك في العراق يواجه بعدد من المعوقات األعمال االلكتروني

يثة صعوبة الحصول على البرمجيات الحدو كل مستمرنات بشعدم إمكانية تحديث قواعد البيا منها

 .صعوبة توفير التقنية الحديثة المتطورة فضال عن

أصبحت المشكلة المتعلقة باألمن أحد االهتمامات الرئيسية للمصارف  التحدي االمني والقانوني،. 8

ظراً حيث أن مجموعة كبيرة من العمالء ترفض اختيار التسهيالت المصرفية االلكترونية ن

لمخاوفها األمنية، وتعد الثقة أكبر عقبة أمام الخدمات االلكترونية لمعظم العمالء، فالكثير من 

ت ألن لديهم ينظراً النعدام الثقة في أمن األنترن  العمالء يفّضلون الخدمات المصرفية التقليدية

، وهنا تلعب ت محفوفة بالمخاطر بسبب عمليات االحتياليتصوراً أن المعامالت عبر األنترن

عدم ثقة  كذلكو. الخصوصية واألمان دوراً رئيسياً في نمو الثقة بالخدمات المصرفية االلكترونية

ضعف البنية التشريعية  بسببأبرز المعوقات األمنية والقانونية  يعد العمالء بالتسديد الكترونياً 

 لكترونية.االالمناخ المالئم للخدمات المصرفية  يروالقانونية السائدة التي توف

يعد انخفاض الوعي لدى العمالء فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة  ،اجتماعية وثقافية تحديات. 4

وفوائدها من أبرز التحديات التي تقف عائقاً أمام تطوير األعمال المصرفية االلكترونية يضاف إلى 

 الخدمة.ذلك تفضيل بعض العمالء التواصل مع موظفي المصرف للحصول على 

سبق ذكره يتضح جلياً ان الصيرفة االلكترونية في العراق ال تزال تعاني من  من كل ما  

عدة معوقات أساسية متمثلة بضعف البنية التحتية التقنية الحديثة كأجهزة الحاسوب وشبكات 

االتصال المتطورة والبرامجيات وأجهزة اإلرسال وحفظ الشهادات الرقمية المتطورة فضالً عن 

 ار مواقع الصراف اآللي للبنك بشكل جيد وواسع.عدم انتش

 االقتصاد العراقيأهمية العمل بالصيرفة اإللكترونية في . ثالثا  

السوق جعله مستعدا لتبني كل  اقتصادنحو  انتقاليةبفترة  العراقي االقتصادإن مرور   

نية سيؤدي إلى حدوث التوسع باستخدام الصيرفة اإللكترو ان االستقرار،الوسائل التي تؤدي به إلى 

وذلك  بصورة خاصة النظام المصرفيبصفة عامة و االقتصاديجابية على العديد من التغيرات اإل

 (13، 8111 ،)شندي، أديب قاسم خالل:من 

في مشاريع  االنطالقتبني نظام الصيرفة اإللكترونية يكون القاعدة نحو  الرقمي، فإن بناء االقتصاد. 1

 التقنية المعلوماتيةرقمي يقوم أساسا على  اقتصادالوطني نحو  تصاداالقتنقل  أخرى،رقمية 

ة، ومصدر إلهام صفها المورد الجديد للثروويوظف المعلومات والمعرفة في إدارته، بو الرقمية،

 .االقتصادوبذلك تساهم الصيرفة اإللكترونية بشكل كبير في تبني هذا النوع من  الجديدة، لالبتكارات

يعاني من جملة من الوطني الذي مازال  االقتصادهدد ت تأصبح التي، االكتناز رةالحد من ظاه. 8

إقامة أنظمة دفع إلكترونية سوف يسهل صيرفة اإللكترونية وال اعتمادبالتالي فإن و االختالالت،

 المصرفية.دخول النقود إلى دائرة السوق 
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 : يأتي ن خالل ماالعراقي متأثير الصيرفة اإللكترونية على النظام المصرفي  .4

 اإللكترونية،مواكبة المصارف العراقية للتطورات العالمية: خاصة في ميدان الخدمات المصرفية   -

 األجنبي. وجذب االستثمارالعالمي  االقتصادفي  االندماج مما يسهل عليها

شاء وإنتخفيض التكاليف: من خالل تخفيض النفقات التي تتحملها المصارف في أداء الخدمات   -

 مساحته واسعة والتواجد على اإلنترنت قادر العراقخاصة أن  مختلفة،جديدة في مناطق  فروع

إضافة  ومتنوعة وبتكلفة أقل،جيدة  وتقديم خدماتعلى التكفل بالوصول إلى عدد كبير من الزبائن 

والمبادالت عن التعامالت بين المصارف  المصرفية، فضالإلى إمكانية تسويق خدماتها 

 كترونية.اإلل

يشكل نافذة إعالمية لتعزيز الشفافية  العراقيةاالنترنت في المصارف  استخدامتعزيز الشفافية: إن   -

تطورات المؤشرات  واإلعالن عنالترويج لخدماتها خالل التعريف بهذه المصارف و وذلك من

 .األخرى المعنية باألمر وسائر األطرافالمالية لوضعها تحت تصرف الباحثين 

 ستنتاجات والتوصياتاال

 تاالستنتاجا أوال.

أسهم التقدم العلمي والتكنولوجي في تغيير العمليات المصرفية وتحويل عدد كبير من المصارف . 1

العراقية إلى تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية والتوسع في استخدامها والتي سيكون فيها تغييراً 

 استخدام العمليات التقليدية للصيرفة. جذرياً في أنماط العمل المصرفي وانحصار

افتقار المصارف الى االدارات والموظفين ممن لديهم الخبرة الالزمة في مجاالت التكنولوجيا  .8

ومخاطر العمليات المصرفية االلكترونية وتفضيل عمالء البنوك التعامل بالفروع التقليدية على 

م بالخدمات المصرفية االلكترونية وبطء خدمة الخدمات المصرفية االلكترونية بسبب عدم اإللما

االنترنت من قبل المزود وعدم توفير خدمات مصرفية الكترونية شاملة كما هو الحال في الفروع 

 التقليدية.

للبنوك االلكترونية مزايا عديدة كتوفير الجهد والوقت والسرعة وسهولة الحصول على الخدمات . 4

وتوفيرها  ،لفة وتوفير الخدمة على مدار الساعة بالنسبة للعميلالمصرفية االلكترونية وخفض الك

مالئه يعد ضماناً النتشار الخدمات المصرفية االلكترونية التي تعود على المصرف بتوسيع قاعدة ع

 الربحية.تنافسية له و وتحقيق ميزة

البنية التحتية وذلك بسبب عدم توفر التزال الصيرفة االلكترونية في العراق بمراحلها االولى . 4

الى الظروف االمنية غير المستقرة نسبياً  الصيرفة، باإلضافةهذا النوع من  إلنجاحالضرورية 

 االسواق. المصارف وفيامام  والتي تحول دون انتشار الصرافات االلية

 التوصيات: .ثانيا

هنذذذذذاك جملذذذذذة مذذذذذن التوصذذذذذيات التذذذذذي نراهذذذذذا قذذذذذد تسذذذذذاهم فذذذذذي تحسذذذذذين أداء الصذذذذذيرفة   

 نية في العراق والتي يمكن اجمالها بالنقاط الرئيسة اآلتية: االلكترو

التوسع بها والعمل على تبني تكنولوجيا  اهميةالبنى التحتية التقنية الحديثة للبنوك و متطلبات تهيئة. 1

 المعلومات.ع االستثمار في تكنولوجيا نسجم مع البيئة العراقية بما يشجمعلومات ت

بالرقابة على المصارف التجارية وحثها على تطوير قدراتها  عراقيقيام البنك المركزي ال. 8

 الحديثة.المصرفية عبر ادخال برامج التكنولوجيا 
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العمل على نشر الوعي المصرفي االلكتروني بين شرائح المجتمع من خالل قيام الجهاز المصرفي . 4

 الصيرفة.بتشجيع االفراد على التعامل بهذا النوع من 

  وحمايتها من االحتيال وضمان سرية جميع العمليات المصرفية.بشبكات االتصال تمام االه. 4

خالل زجهم في  االلكتروني منبالتعامل مع النظام المصرفي  البشرية الخاصةتعزيز كفاءة الكوادر . 3

كافة التفاعل المستمر مع  على ليكونوا قادريندورات تدريبية داخلية وخارجية بشكل دوري 

 العراقية.الساحة المصرفية  فيتجدات المس

 المصادر

بول والرفض مع اشارة خاصة الصيرفة االلكترونية أنماطها وخيارات الق فرحان،اسراء عبد . 1

 .8111، ية االدارة واالقتصاد جامعة واسط، رسالة ماجستير مقدمة الى كلللعراق

مجلة كلية الكوت  واالخفاق،االلكترونية في العراق عناصر النجاح  عطية، الصيرفةاحمد صبيح . 8

 .8113 ،الجامعة

 ،مجلة فصلية تصدر عن بيت الحكمة ،لكترونية بوابة االقتصاد الرقميالتجارة اال ،باسم عبدالهادي. 4

 .8112 ،81العدد  ،بغداد

 .8112 ،االسكندرية ،الطموحلحكومة االلكترونية بين الواقع وا ،عبد الفتاح بيومي ،يحجاز. 4

 ، اتحاد المصارفف بين الضرورات والمحاذيرالعمل االلكتروني في المصار، سروغ، جو. 3

 .8111 ،بيروت، العربية

الصيرفة االلكترونية االدوات والتطبيقات  ،عبدالفتاح زهير ،التناظم محمد والعبد ،ريالشم. 3

 .8112 ،االردن ،ومعيقات التوسع

لة كلية بغداد ، مجلرفضخيارات القبول وا، الصيرفة االلكترونية انماطها والشندي، أديب قاسم. 3

 .8111 ،، بغداد83للعلوم االقتصادية، العدد 

 .8113نترنت، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، النوك في بيئة العولمة وا، إدارة البطارق طه. 2

ك البن دراسة حالة-التجارة االلكترونية على تحسين نوعية الخدمة المصرفية أثر ،خولة ،فرحات. 1

 ،ى مجلس كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير قسم التجارةرسالة ماجستير مقدمة ال ،المركزي

 .8112، باتنة-جامعة الحاج لخضر

بعد الحداثة، اتحاد  ، فكر ماتحديث الفعال في المصارف العربية، محاور الالفندور، حافظ كامل. 11

 .8114 ،، بيروتالمصارف العربية

 .8111 ،البنك المركزي العراقي ،نويلتقرير السا. 11

كذلك لسنوات و 41/18/8112لغاية  1/1/8112من  هم االنجازات لمصرف الرافدينأ ،كراس. 18

 .8113مقارنة بسنة االساس  8112 ،8113 ،8113

 

 


