
                                السـابقة عوام األب 2014لعام  الثانيكانون شهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

المبــلـغ   الســنة

   الدنانيربماليين

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

معدل   العدد

  النمو

   632 373,443  2,617 9,892,562  2012/كانون الثاني

  340.4 657 1,644,804  3,02022.8 12,149,182  2013 /كانون الثاني

  74.2- 903 424,497 4.8-2,868 11,563,587  2014/ الثانيكانون 

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

المبــلـغ   الســنة

  نانيرالدماليين ب

معدل   العدد

  النمو

آالف المبلغ ب

  اتالدوالر

معدل   العدد

  النمو

   5 136   242 62  2012/كانون الثاني

 859.6 39 3,264.51,305 772 2,086  2013 /كانون الثاني

  55.2- 107 585  60.5- 233 825  2014/ كانون الثاني

 :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

المبــلـغ   السـنة

  نانيرالدماليين ب

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

معدل   العدد

  النمو

   92 7,606   842 93,692  2012/كانون الثاني

  141.0 146 18,329 115.9 913 202,294  2013 /كانون الثاني

  170.6 239 49,605 1,071.3 23559 2,369,481  2014/ كانون الثاني

 



                                    السـابقة عوام األب 2014لعام  شباطشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

 بماليينالمبــلـغ   الســنة

  الدنانير

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

معدل   العدد

  النمو

   574 462,057  2,104 8,289,529   2012/شباط 

  -36.80 678 292,008  3,04395.67 16,220,166  2013 /شباط 

 103.41 861 593,974 -3,48620.34 12,921,019  2014/ شباط 

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

المبــلـغ   الســنة

 نانيرالدماليين ب

معدل   العدد

  النمو

آالف المبلغ ب

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   1 30   386 863   2012/شباط 

1,956.67 23 156.78617 765 2,216  2013 /شباط 

  30.96 109 808 101.26 288 4,460  2014/ شباط 

 :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

المبــلـغ   السـنة

  نانيرالدماليين ب

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

معدل   العدد

  النمو

   74 6,206   706 57,626   2012/شباط 

 201.37 121 18,703 191.48 1,070 167,966   2013 /شباط 

 244.52 206 64,435 1,288.76 26,335 2,332,640  2014/ شباط 

 



                                    السـابقة عوام األب 2014لعام  آذارشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

 بماليينالمبــلـغ   الســنة

  الدنانير

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

  431 289,767   2,068 8,593,752   2012/ آذار

  39.29 727 403,626 27.10 2,705  10,922,756   2013  /آذار

  16.81- 743 335,784 24.22 3,227 13,568,506  2014/  آذار

 :C-ACHكترونية الـ لنظام مقاصة الصكوك اإل .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

ماليين المبــلـغ ب  الســنة

  نانيرالد

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

معدل   العدد

  النمو

   4 250   247 51   2012/ آذار

 22.4 27 1,1161,574.51306 854  2013 / آذار

330.07 114 1,316  157.49 349 2,199  2014/  آذار
  

 :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

ماليين المبــلـغ ب  السـنة

  نانيرالد

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

معدل   العدد

  النمو

   80 8,371   733 68,341   2012/ آذار

 220.98 167 478.0126,869 1,916 395,020  2013 / آذار

108.22 255 470.0655,946 29,296 2,046,626  2014/  آذار
  

 



                                   السـابقة عوام األب 2014لعام  نيسانشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

 بماليينالمبــلـغ   الســنة

  الدنانير

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   685 355,120   2,624 14,554,746  2012/ نيسان

  9.14 756 387,588 0.10 - 3,429 14,539,630  2013 /نيسان 

3,811 17,126,825  2014/ نيسان

 

17.79 682,350 839

 

76.05  

 :C-ACHكترونية الـ لنظام مقاصة الصكوك اإل .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

ماليين المبــلـغ ب  الســنة

  نانيرالد

آالف المبلغ ب معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

معدل   العدد

  النمو

   12 692   935 262   2012/ نيسان

 81.07 103 417.561,253 1,217 1,356  2013/نيسان

 3,191  2014/ نيسان
 

332 135.32 866 122 -30.89 

 :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

ماليين المبــلـغ ب  السـنة

  نانيرالد

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

معدل   العدد

  النمو

   107 8,755   1075 80,396   2012/ نيسان

 130.04 138 383.3220,140 1,425 388,567  2013 / نيسان

 1,861,257  2014/ نيسان
 

26,480 379.0162,393 191 209.80 

 

 



                                    السـابقة عوام األب 2014لعام  ارـآيشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

 بماليينالمبــلـغ   الســنة

  الدنانير

معدل   العدد

  النمو

معدل   العدد اتالدوالرآالف المبلغ ب

  النمو

 14,798,574  2012/آيار
 

2,638 
 

  269,118 
 

516 
 

  

 18,514,519  2013/آيار
 

3,830 
 

25.11 560,721 
 

780 
 

108.36 

 16,078,460 2014/ آيار

 

3,812

 

-13.16398,138 

 

996 

 

-29  

 :C-ACHكترونية الـ لنظام مقاصة الصكوك اإل .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

ماليين المبــلـغ ب  الســنة

  نانيرالد

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

معدل   العدد

  النمو

   11 862   671 133  2012/ آيار

 19.49 97 1,030 715.79 713 1,085  2013/ آيار

  30.87 136 1,348  132.72 367 2,525  2014/  آيار

 :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

ماليين المبــلـغ ب  السـنة

  نانيرالد

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

معدل   العدد

  النمو

   138 13,976   884 128,951  2012/ آيار

  87.89 181 26,260 173.53 1,673 352,718  2013 / آيار

 147.02 240 64,867 29,162398.56 1,758,519  2014 / آيار

 

 



                                   السـابقة عوام األب 2014لعام  حزيرانشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

المبــلـغ   الســنة

   الدنانيربماليين

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

 13,879,190  2012/حزيران 
 

2,421 
 

  231,252 
 

550 
 

  

 15,811,264  2013/ حزيران
 

3,583
 

13.92 436,257 
 

731 
 

88.65  

 19,286,721 2014/  حزيران

 

4,277

 

21.98 509,263 

 

975 

 

16.73  

 :C-ACHكترونية الـ لنظام مقاصة الصكوك اإل .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

ماليين المبــلـغ ب  الســنة

  نانيرالد

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   5 290   675 102  2012/ حزيران

 220 102 928 2,921 954 3,081  2013 /رانحزي

  - 53.34   89 433  - 54.14 384 1,413  2014/  حزيران

 :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

ماليين المبــلـغ ب  السـنة

  نانيرالد

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   87 10,626   919 142,167  2012/ حزيران

  259.10 150 38,158 133.93 1983 332,575  2013  /حزيران

  392.22 303 187,822 33183569.83 2,227,692  2014/  حزيران

 

 



                                    السـابقة عوام األب 2014لعام  تموز شهر ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

 بماليينالمبــلـغ   الســنة

  الدنانير

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

 13,933,744  2012 /تموز  
 

3,231
 

 280,879 
 

634 
 

  

 15,328,039  2013 /تموز
 

3,528
 

10 526,132 
 

793 
 

87.32  

  25.84 875 662,101 7.54 3,657 16,484,511  2014/ تموز

 :C-ACHكترونية الـ لنظام مقاصة الصكوك اإل .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

ماليين المبــلـغ ب  الســنة

  نانيرالد

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   13 460   827 1,128   2012 / تموز  
 243.26 121 114.891,579 675 2,424  2013  /تموز
  -91.32 9 137  -47.15 221 1,281  2014/  تموز

 :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

المبــلـغ   السـنة

  نانيرالدماليين ب

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   136 23,019   869 78,116  2012/ تموز 

  46.91- 158 219.5912,221 2,302 249,653  2013  /موزت  

  380.78 243 24,103794.9658,756 2,234,289  2014/  تموز 

 

 



                                     قةآبالسـ عوام األب 2014لعام  آب شهر ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

 بماليينالمبــلـغ   الســنة

  الدنانير

معدل   العدد

  النمو

آالف المبلغ ب

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

 14,493,290  2012 /آب  
 

2,790 
 

 296,446 
 

577 
 

  

  2013/ آب
14,960,532 

 
3,174 

 
3.22 433,275 

 
732 

 
46.16 

  2014/ آب
20,038,192 

 

4,070 

 

33.94875,269 

 

937 

 

102.01  

 :C-ACHكترونية الـ لنظام مقاصة الصكوك اإل .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

ماليين المبــلـغ ب  الســنة

  نانيرالد

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   20 1,142   241 150     2012 / آب  
 61.6- 96 439 2.05 658 3,226  2013  /آب
  34.62 113 591  78.24- 300 702  2014/  آب

 :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

المبــلـغ   السـنة

  نانيرالدماليين ب

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   100 12,834   1153 138,290  2012/ آب 

  74.40 122 22,383 160.2 1638 359,773  2013  /آب  

  218.09 267 32,766489.9771,197 2,122,553  2014/  آب 

 

 



                                    قةآبالسـ عوام األب 2014لعام  أيلول شهر ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

 بماليينالمبــلـغ   الســنة

  الدنانير

معدل   العدد

  النمو

آالف المبلغ ب

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

 14,340,146  2012 / أيلول
 

3,365 
 

 355,136 
 

624 
 

  

  2013/  أيلول
16,186,661 

 
3,662 

 
12.88449,418 942 

 
26.55 

  2014/  أيلول
19,609,614 4,095 21.15617,827 878 37.48  

 :C-ACHكترونية الـ لمقاصة اإلالنظام  .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

المبــلـغ   الســنة

  نانيرالدماليين ب

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   13 480  541 394   2012 / أيلول  

 52.29 81 1,318.78731 407 5,590  2013  /أيلول

  38.03- 91 453  24.65- 311 4,212  2014/  أيلول

 :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

المبــلـغ   السـنة

  نانيرالدماليين ب

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   126 18,176  887 217,317  2012 /أيلول

  97.87 177 35,965 167.53 2035 581,381  2013 / أيلول

  70.14 259 61,190 321.23 32589 2,448,942  2014/  أيلول 

 

 



                                قةآبالسـ عوام األب 2014لعام  تشرين األول شهر ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

المبــلـغ   الســنة

   الدنانيربماليين

معدل   العدد

  النمو

آالف المبلغ ب

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   617 348,215  15,765,3043,294  2012 /تشرين األول

 2013 / تشرين األول
14,962,311 3,468 -  5.09  666,834 

 
834 91.50 

 2014 / تشرين األول
16,893,983 3,630 12.91782,324  858 17.31  

 :C-ACHكترونية الـ لمقاصة اإلالنظام  .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

المبــلـغ   الســنة

  نانيرالدماليين ب

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   31 1,394  1,268 800  2012/تشرين األول

 -39.74 103 840 459.25 332 4,474 2013  /تشرين األول

  -61.66 79 322  26.59 317 5,664 2014/  تشرين األول

  :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

المبــلـغ   السـنة

  نانيرالدماليين ب

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   115 12,485  1,504 207,505  2012/ تشرين األول

  78.38 185 22,271 593.01 11,551  1,438,051 2013 / تشرين األول

  164.11 220 58,822 39.85 23,730 2,011,152 2014/  تشرين األول

 

 



                                قةآبالسـ عوام األب 2014لعام  الثانيتشرين  شهر ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

 بماليينالمبــلـغ   الســنة

  الدنانير

معدل   العدد

  النمو

آالف المبلغ ب

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   693 297,987 4,140 16,367,387  2012 /الثانيتشرين 

  2013 /الثانيتشرين 
11,942,554 2,843-27.03303,880 796  1.97 

 0142/ الثانيتشرين 
16,886,354 3,71341.40573,080  928 88.59  

 :C-ACHكترونية الـ لمقاصة اإلالنظام  .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

المبــلـغ   الســنة

ماليين ب

  نانيرالد

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   34 717  1546 828  2012/ الثانيتشرين 

 203.35 128 2,175 1,061.47 440 9,617  2013 /الثانيتشرين 
  88.28- 89 255  39.28- 378 5,839  2014/ الثانيتشرين 

  :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

المبــلـغ   السـنة

  نانيرالدماليين ب

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   111 13,418  1057 148,269  2012/ الثانيتشرين 

  251.44 173 19,3831,003.4547,156 1,636,067  2013 /الثانيتشرين 

  31.01 212 61,781 2,816,77330,74272.17  2014/ الثانيتشرين 

 

 



                                قةآبالسـ عوام األب 2014لعام  كانون األول شهر ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

 بماليينالمبــلـغ   الســنة

  الدنانير

معدل   العدد

  النمو

آالف المبلغ ب

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   693 297,987 4,140 16,367,387  2012 / األول كانون

  2013 / األول كانون
19,023,945 4,28716.23 1,181,000977 296.33 

 0142/  األول كانون
19,504,049 4,1332.52 615,636  1,021 -47.87 

 :C-ACHكترونية الـ لمقاصة اإلالنظام  .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

المبــلـغ   الســنة

ماليين ب

  نانيرالد

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   33 1,145  1,529 1,094 2012 / األول كانون 

 61.92- 73 436  240.95 313 3,730  2013/  األول كانون
  1.38 103 442  194.45 515 10,983  2014/  األول كانون

  :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

المبــلـغ   السـنة

  نانيرالدماليين ب

آالف المبلغ ب  معدل النمو  العدد

  اتالدوالر

  معدل النمو  العدد

   137 12,526  1,431 199,132  2012/ األول كانون

  184.23 256 32,2211,494.6935,603 3,175,532  2013 / األول كانون

  70.69 276 60,771 25.33-2,371,13729,019  2014/  األول كانون

 

  


