
ية االجتماع السابع لوكالء وزارات المال

في الدول العربية 

الجلسة الخامسة 

تجارب الدول العربية على صعيد رقمنة المدفوعات 
والتحويالت الحكومية 

تجربة جمهورية العراق

الست طيف سامي محمد وكيل وزارة المالية 



دمات البنى التحتية الالزمة لتطوير الخ-1

المالية الرقمية 

يمتلك العراق مقومات البنى التحتية االتية  :

أنظمة الدفع -

األنظمة المصرفية الشاملة-

مراكز البيانات حسب المعايير العالمية-

تراخيص لعدد من مزودي خدمات الدفع في أنشطة مختلفة -



المشاريع والمبادرات التي تساهم في

تعزيز الخدمات المالية الرقمية في 

العراق 



مشروع توطين رواتب موظفي القطاع-2

العام 

مصارف تم فتح حسابات مصرفية لجميع موظفي القطاع العام لدى ال

.التجارية الحكومية والخاصة وحسب اختيارهم 

غرض قيام المصارف بتزويد بطاقات دفع الكترونية للموظفين ل

.استالم رواتبهم 

ايداع تقوم الدوائر المالية في الوزارات والجهات الحكومية األخرى ب

.رواتب الموظفين في حساباتهم شهريا



اتمتة التحويالت الحكومية للوزارات -3

والمؤسسات المالية

 تهدف الى تحقيق االتي:

.اتمتة جميع التحويالت بين دوائر ومؤسسات الدولة -

ام استحصال المستحقات عن طريق أوامر الدفع االلكترونية من خالل نظ-
.المدفوعات العراقي 

.الحد من استخدام النقد والصكوك -

.تسريع اإلجراءات وإنجاز المعامالت بدقة اكبر-

ستلمة توفير قاعدة بيانات للوزارات والدوائر عن التحويالت الصادرة والم-
.على حساباتها 



مشروع الجباية االلكترونية -4

 ويهدف الى تحقيق االتي:

توفير خدمة عرض ودفع الفواتير الكترونيا -

ك يوفر مزودو خدمات الدفع االلكتروني المرخصين من قبل البن-

المركزي منصات لعرض الفواتير 

الل يمكن للمواطنين عرض فواتيرهم ودفعها بشكل الكتروني من خ-

(  ترونيةمحافظ الك-انترنيت-نقاط بيع-صرافات الية)أدوات مختلفة 



اعداد االستراتيجية الوطنية للشمول-5

المالي 

ميع يهدف المشروع الى إيصال الخدمات المالية والمصرفية الى ج

.فئات المجتمع وباسعار معقولة

شركائه يتعاون البنك المركزي العراقي مع صندوق النقد العربي و

.  االستراتيجيين لغرض الحصول على الدعم في هذا المجال



عربية االشتراك في منصة بنى للمدفوعات ال-6

البينية برعاية صندوق النقد العربي 

 يشارك العراق في المنصة المذكورة من اجل:

ية تسهيل إجراءات التحويالت االلكترونية بين الدول العرب-

نبيةتوفير خدمات المقاصة والتسوية بالعمالت العربية واألج-

ارسال واستالم المدفوعات بصورة امنه وموثوقة -

مدفوعات تقليل اللجوء الى المراكز العالمية في مقاصة وتسوية ال-

من اجل تقليل الوقت والكلف على المصارف



دعم تنفيذ الخدمات المالية الرقمية -7

األخرى 

رىيعمل البنك المركزي العراقي على تنفيذ خدمات مالية أخ:

.مشروع اعرف عميلك االلكتروني باعتماد الهوية الرقمية-

مات استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة لالستفادة من الخد-

.التي يقدمها القطاع المصرفي

لمشاريع استخدام أدوات الدفع االلكتروني لزيادة فرص التمويل ل-

.الصغيرة والمتوسطة



شكرا الصغائكم 


