
 األردن –نظام التسويات اإلجمالية الفوري   

 مقدمة:

هوون اموورك ي اووتر ني ي ماوول  أسوو  وروو  جموور، نوونير    سووريل  ا وور ل 
( م وونن  Giro/Credit Transfersميسوويس  يييذ ووا جمنيوو  نييلن وو  ني ن يوو  

اقطووو  يسووون   اامسووو  نييموووذ   نيأريرووو  نووول نيسسر ووو  يووو   ووو   
 نيلسربرت نيس ات   يربينك.

 RTGS-JOناليدن  -امووورك نييسووون رت نة سري ووو  نيذووونير يموووول نووول بيووور  
  ميوووووو  Safety  &Efficiencyوووووووري ن ي سوووووورن  ني ذوووووور   مناليوووووورن  

نالمي شوووورد بريين وووو رت نالمرموووو   نيسق يوووو  يوووو   ي يوووو  نامسوووو  
نيسووووو ننورت منييسووووون رت  نييربأووووو  يبيوووووي نييسووووون رت ني مي ووووو  نووووول 

 /(Committee on Payments  &Settlement Systems  CPSSبووور  
BIS - Basle . 

 العضوية:

يشوووس  وةووون   نييمووورك ارنووو  نيبيووونك نيي ري ووو  نيأريرووو  نووول ناليدن دمن 
 .برةضرن  ني  ي ات ن  نع نالمينق نيسري   نميثير 

 أسس النظام:

نموويي  نييموورك وروو  جمووش ني وو  يشوو   ي يلوور نييشوو  ر   ني   سوو  
 يي ر:

 حسربرت ي ات  . –ر  ي ى نيبيي نيس اتر نميخ نك ني    نالوة -1

 نميخ نك شب   من ذت يري نم  -2

 و ك اشف نيلسربرت -3

 ا ر    ني نع -4

 و ك  ي را   ني ر  نالمني  -5

  ميخ نك قنن   نالايمري نيس ات   -6

 FIFO نرام ور  ط  ق  نالم   ييذ ا نالمني  -7

 م يريمرك  مر ص  ضرن   ي س :

 



 نيس نقب  نيسسيس   الي    نيبينكينن    -1

 ينن   م ني  ا ري   -2

 ييأ د نيأس ت -3

 PvPني نع يقرب  ني نع يرأس ت نيسخيرذ   -4

 يسن   اي    يقر   نيش  رت -5

 لحسابات المركزية:ن

يسوويخ ك نيلسووربرت ني ري وو  بريوو  يري ناليداوول نييوول يلوويذ  ب وور نيبيوونك 
جوةووور  نييمووورك يووو ى نيبيوووي نيس اوووتر ناليداووول  منييووول هووول  وووت  يووو  
نالحي وورطل ناليتنيوول السووربرت يسوون  . اسوور م أسوو  نييموورك وروو  جاثوو  

يوو  نيلسووربرت  حسووربرت بريوو  يري  نيبأوو  ناووننعيوو  وسروو   م يوونن  حري وور  
محسووووربرت بووووري نيم محسووووربرت  رت بريوووو مالي جي   وووولنايداوووول محسوووورب

  م س ووو   ضووورن  جر وسرووو  يسووويقب    يذووو  ور  ووور بري ي ووور نالموووي ي يل
 جط نف نييمرك.

للتراستتتخ مةدمتتتة النستتت   لتتت   S.W.I.F.Tاستتتتمدام ةتتت  ة 
 Yة خ 

ييقووو  جمنيووو  نيووو نع بووو    S.W.I.F.Tشوووب    RTGS-JO سووويخ ك امووورك 
نيبيوونك بوو   بأةوو ر نيووبأا  مب ي وور مبوو   نيبيووي نيس اووتر  بمووذير يشوو    
يريموورك( يريوو ع   وروو  حسووربري ر نيس ات وو . مبووايي  سوويذ   نوةوور  نييموورك 
ناليداوول يوو  ارنوو  نيسأوور    نييوول يسوويخ ي ر نيشووب   مجهس وور نيلسر وو  

يموورك ضووس   ي سنووو  مناليوورن. مقوو  يوو  ييموو   ي سنووو  نيبيوونك نوةوور  ني
  يووو  شووو ا ر نن يأطووول Closed User Groupيسووويخ ي   ي رقووو    

حسر وو  نضووورن   يرس سنوووو  بل ووا ال  ووويس   نر طووو ف يوو   وووري  هوووا  
 نيس سنو  ي  ن ي نق نييمرك منيي ع   ور  نيلسربرت نيس ات  .

يرلسر وو  يقربوو  Fin Y-Copy Serviceيسوويخ ك نيبيوونك نالوةوور    يوو  
را وو . يوويرخص نيذر وو   يوو  هووا  نيخ يوو  بوو ن نيبيووي يسووير  نيسخوورط  نال يس

نيوو  نييلن وو  موو  نن يي اوو ن  يوو  جن حسووربر نيس اووتر قوو  يوو  ي ا يوور 
يقربووو  هوووان ناليووو   ر ووو  نفن اووورن نيسسووويذ   طووو ف عريوووا مووونن  اووورن 
حسوورا نيطوو ف نيثريووا ي  وور نم يوو ى بيووي   وو . يت وو  يوو  نيسأرنيوورت وروو  

 /http://www.swift.comنيسنقع 

 أمامر الدفع الثنائية:

نييوول يوو  يأ  ذ وور ضووس  ي سنووو   S.W.I.F.T سوويخ ك نييموورك يموور   

http://www.swift.com/


.  Y( وروو  شوو   ني روولنيسسوويخ ي   نيس رقوو  مضووس    يوو  نييسوو   
جيوور نيأسر وورت نيخر وو  بريبيووي نيس اووتر ن ووي  نموويخ نك نيوو ب  نيسبرشوو  

يريوو ع   وروو   Shared Data Baseووو  ط  وو   قرووو   ب راوورت يشووي ا   
منيلسووربرت نيسوو ني  نوول نييموورك RTGS-JOنيلسووربرت نيسوو ني  نوول اموورك 

 نيسلرمبل يربيي نيس اتر ناليدال.

 قوائم االنتظار المركزية:

ي وو   اوورف نوول نيلسوورا نيس اووتر يربيووي ن يوو   نوول حوور  ووو ك يوونن 
نوووان نايووو  مووونف  ينقوووف ضوووس  قر سووو   ايموووري نووول امووورك  برييلن ووو  

نييسوون رت يلوو   يوونن  ي وو   اوورف يسقربروو  هووان ناليوو . منوول حوور  يوونن  
موو ني  ييرمووب  يسوورمر وروو  نالقوو  ق سوو  جم  جيوو  وروو  قر سوو  نالايمووري  

ر وور وروو  جموور، نالم  نووان نييموورك موونف  يذووا هووان ناليوو  عوو  نيووار  
.   ووا   برالويبووري جاوور يوو    وونن هيوورك  ي را وو  FIFO Mechanismنوورالم  

ي شووف حسووربرت نييسوون  . ميوو  نييرح وو  نييم  وو  نسوو  نيسس وو  حوو م  
  ميووايي نقوو   ويسوو ت ط  قيوورن ييلذ ووت Gridlockيوور  سووس   بريأقوو    

محوووو  يثوووو  هووووا  نالمضوووورع  نالميوووو   نالمين وووو   Optimizationنييموووورك 
  منيثرا ووووو  بط  قووووو   يلراووووور  نالي ووووو   نيمووووورن    FAFOيرسيووووونن   

Simulated Net Balances 

 الربط مع انظمة التصفية:

 ي را وو  نيوو ب   RTGS-JOناليدن -نال سري وو  نيذوونير اموورك نييسوون رت  وونن 
ك غ نوو  نييقوور  نالي ي ما وو  ماموورب امسوو  نييمووذ   يثوو  يقر وو  نيشوو  رت 

ناليوول ماموورك ووو ي ميلموو   نيذوونني   ني ي ما وور ماموورك نيوو نع بننمووط  
مشووووب    الت  POSنيخوووور  بيقوووورط نيب ووووع  Switchمنيووووو  ني ووووريف نييقوووور 
 منييل م ي  يبط ر برييمرك يسيقب  .ATMنيم نف ن يل 

 
 

 

 


