
 

 قسم المدفوعات 

إن العراق يمتلك واحدًا من أآثر أنظمة الدفع األلكترونية المتطورة في العالم ، وهو النظام المسؤول عن تبادل أوامر الدفع بين 
البنوك آليًا وبإستخدام شبكة آمنة وفعالة ، ويقوم البنك المرآزي العراقي بتشغيل وإدارة حسابات التسوية بين المشارآين لضمان 

  .المة وآفاءة أنظمة الدفع وعمليات المقاصةس

 -:تتكون أنظمة الدفع العراقية من األجزاء التالية

  )RTGS(نظام التسوية اإلجمالية في الوقت الحقيقي 

)Real Time Gross Settlement(  

  )C-ACH( نظام مقاصة الصكوك األلكترونية

Automated Clearing House)(  

  ) GSRS(الحكومية  وايداع السنداتنظام تسجيل 

Government Securities Registration System 

في البالد ، آما إن لتحدي الجغرافيا والقضايا ) CASH(يسعى ويحرص البنك المرآزي العراقي على الحد من إستخدام النقد  
لمساعي الى أتمتة عمليات التسوية وبالتالي تتجه ا. األمنية المتبقية جعل نقل النقود في أنحاء البالد صعبة ومحفوفة بالمخاطر

  .للشيكات والرواتب وتفعيل أنظمة التشغيل اآللي للبطاقة األلكترونية ، للحفاظ على المزيد من السيولة في الحسابات المصرفية

 :  ٢٠١٣/ ثاني شهر آانون الوفي مايلي مبالغ التحويالت بالدينار العراقي والدوالر األمريكي خالل

  RTGSمبالغ التحويالت في نظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -١
  

  المبلغ  العملة
  ترليون 12,149,182,137   الدينار العراقي
  ليارم1,644,804,322    الدوالر االمريكي

  
  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة مبالغ التحويالت في نظام -٢
 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع
ة القيمة أومر الدفع المنخفض  مليار 2,085,602,285  الدينار العراقي

)svpo(  مليون1,305,331  الدوالر االمريكي  
   مليون18,329,123 الدوالر االمريكي  الصكوك األلكترونية  مليار  202,293,840,998 الدينار العراقي

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 : ٢٠١٣ /شباطل شهر وفي مايلي مبالغ التحويالت بالدينار العراقي والدوالر األمريكي خال

  RTGSمبالغ التحويالت في نظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -٣
  

  المبلغ  العملة
  ترليون 16,220,166,444   الدينار العراقي
  ليارم292,007,770    الدوالر االمريكي

  
  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة مبالغ التحويالت في نظام -٤
 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع
أومر الدفع المنخفضة القيمة   مليار 2,216,401,836  الدينار العراقي

)svpo(  مليون616,828  الدوالر االمريكي  
   مليون18,703,304 الدوالر االمريكي  الصكوك األلكترونية  مليار  167,965,566,662 الدينار العراقي

 

  

 



   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي ٢٠١٣ /آذارخالل شهر مبالغ التحويالت   

  

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -١

  

  المبلغ  العملة

  ترليون ١٠،٩٢٢،٧٥٥،٩٦٦   الدينار العراقي

  مليون 403,625,605  الدوالر االمريكي

  

  

  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة نظام -٢

 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع

أومر الدفع المنخفضة القيمة    مليون٨٥٣،٦٤٩،٥٠٠ الدينار العراقي

)SVPO(  الف 305,612 الدوالر االمريكي  

 مليار٣٩٥،٠٢٠،٤٣٠،٥٨١ الدينار العراقي
  الصكوك األلكترونية

   مليون٢٦،٨٦٨،٧٢٠ الدوالر االمريكي

 

  



   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي ٢٠١٣ /نيسانخالل شهر مبالغ التحويالت 

  

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -١

  

  المبلغ  العملة

  ترليون ١٤،٥٣٩،٦٢٩،٧٧٨   الدينار العراقي

  مليون ٣٨٧،٥٨٧،٦٣٥  الدوالر االمريكي

  

  

  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة نظام -٢

 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع

أومر الدفع المنخفضة القيمة    مليار١،٣٥٥،٨٦٧،٣٣٢ الدينار العراقي

)SVPO(  مليون ١،٢٥٢،٥١٥ الدوالر االمريكي  

  مليار ٣٨٨،٥٦٦،٩٥٤،٦٦٦ الدينار العراقي
  الصكوك األلكترونية

   مليون٢٠،١٤٠،٠٩٦ الدوالر االمريكي

 

  

 



   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي ٢٠١٣ /ايارخالل شهر مبالغ التحويالت   

  

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -١

  

  المبلغ  العملة

  ترليون ١٨،٥١٤،٥١٨،٩٧١   الدينار العراقي

  مليون ٥٦٠،٧٢١،١٣٣  الدوالر االمريكي

  

  

  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة نظام -٢

 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع

أومر الدفع المنخفضة القيمة    مليار١،٠٨٥،٢٣٥،٣٤٢ الدينار العراقي

)SVPO(  مليون ١،٠٣٠،٤٧٧ الدوالر االمريكي  

  مليار ٣٥٢،٧١٨،٣٦٧،١٠٠ الدينار العراقي
  الصكوك األلكترونية

   مليون٢٦،٢٥٩،٩٠٣ الدوالر االمريكي

 

  

 



   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي ٢٠١٣ /حزيرانخالل شهر مبالغ التحويالت 

  

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -١

  

  المبلغ  العملة

  ترليون ١٥،٨١١،٢٦٤،٣٠٥   الدينار العراقي

  مليون ٤٣٦،٢٥٧،٠١٧  الدوالر االمريكي

  

  

  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة نظام -٢

 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع

أومر الدفع المنخفضة القيمة    مليار٣،٠٨٠،٥٠٤،٨٨٣ الدينار العراقي

)SVPO(  مليون ٩٢٧،٦٧٢ الدوالر االمريكي  

  مليار ٣٣٢،٥٧٥،٠٠٠،٢٥٥ قيالدينار العرا
  الصكوك األلكترونية

   مليون٣٨،١٥٨،١١٩ الدوالر االمريكي

 

  

 



   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي ٢٠١٣/تموزخالل شهر مبالغ التحويالت 

  

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -١

  

  المبلغ  العملة

  ترليون ١٥،٣٢٨،٠٣٩،١٠٤   الدينار العراقي

  مليون ٥٢٦،١٣٢،٤٤٤  الدوالر االمريكي

  

  

  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة نظام -٢

 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع

أومر الدفع المنخفضة القيمة    مليار٢،٤٢٤،٢٢٠،٢٨٨ الدينار العراقي

)SVPO(  مليون ١،٥٧٩،٤٣٨ الدوالر االمريكي  

  مليار ٢٤٩،٦٥٢،٦٧١،٥٨٣ الدينار العراقي
  الصكوك األلكترونية

   مليون١٢،٢٢١،١٢٣ الدوالر االمريكي

 

  

 



   

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2013/ابخالل شهر مبالغ التحويالت 

  

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  ترليون 14,960,531,727   الدينار العراقي

  مليون 433,275,038  الدوالر االمريكي

  

  

  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة نظام -2

 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع

أومر الدفع المنخفضة القيمة    مليار3,225,976,340 الدينار العراقي

)SVPO(  الف 438,927 الدوالر االمريكي  

  مليار 359,772,563,945 الدينار العراقي
  الصكوك األلكترونية

   مليون22,382,768 الدوالر االمريكي

 

  



 

   

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2013/أيلولخالل شهر مبالغ التحويالت 

  

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  16,186,660,552  الدينار العراقي

  449,417,753  الدوالر االمريكي

  

  

  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة نظام -2

 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع

أومر الدفع المنخفضة القيمة   5,589,972,273 الدينار العراقي

)SVPO(  731,361 الدوالر االمريكي  

  581,380,866,613 الدينار العراقي
  الصكوك األلكترونية

  35,965,062 الدوالر االمريكي

 

  



 

   :مريكيإلالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 1/2013تخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  14,962,310,946  ) الدنانيربأآلف(الدينار العراقي

  666,834,418  الدوالر االمريكي

  

  

  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة نظام -2

 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع

أومر الدفع المنخفضة القيمة  4,473,781,454 الدينار العراقي

)SVPO(  839,718 الدوالر االمريكي 

 1,438,050,894,953 الدينار العراقي
  لكترونيةالصكوك اإل

 22,270,673 الدوالر االمريكي

 

  



 :  وبعملتي الدينار العراقي والدوالر اإلمريكي2/2013مبالغ التحويالت خالل شهر ت

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

 المبلغ العملة

 11,942,554,024 )بأآلف الدنانير(الدينار العراقي

 303,879,795 الدوالر االمريكي

  

  

  

     C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية  -2

 

 المبلغ العملة  الدفعنوع امر

أومر الدفع المنخفضة  9,616,914,646 الدينار العراقي

 2,175,198 الدوالر االمريكي )SVPO(القيمة 

 1,636,067,014,751 الدينار العراقي
 الصكوك اإللكترونية

 47,155,513 الدوالر االمريكي

 

 

 



 

  

   

   :مريكيإلالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 1/2013كخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  19,023,945,288  ) الدنانيربأآلف(الدينار العراقي

  1,181,000,430  الدوالر االمريكي

  

  

  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة نظام -2

 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع

أومر الدفع المنخفضة القيمة  3,730,083,171 الدينار العراقي

)SVPO(  435,691 الدوالر االمريكي 

 3,175,531,741,296 الدينار العراقي
  لكترونيةالصكوك اإل

 35,602,844 الدوالر االمريكي

 

  




