
  ابقةـــ واالعوام الس٢٠١٣لعام شهر كانون الثاني  ائياتـحصإدول بـج

  :RTGS الـ جمالية اآلنيةنظام التسوية اإل .١

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بآالف الدنانيرالســـــــــــــنة

 344,395,964  6,979,224,169   ٢٠١١كانون الثاني 

 373,442,773 9,892,561,815  ٢٠١٢ كانون الثاني

 1,644,804,322 12,149,182,137  ٢٠١٣ كانون الثاني
  

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .٢

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بالدينارالســـــــــــــنة

  اليوجد 5,310,000  ٢٠١١كانون الثاني 

  136,152  62,185,000  ٢٠١٢كانون الثاني 

  1,305,331 2,085,602,285  ٢٠١٣كانون الثاني 

  

 :(CH)الصكوك األلكترونية  . ب

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بالدينارالســـــــــــــنة

  107,927 45,776,706  ٢٠١١كانون الثاني 

  7,606,007  93,692,042,691  ٢٠١٢كانون الثاني 

  18,392,123 202,293,840,998  ٢٠١٣كانون الثاني 

 



  واالعوام الســـابقة٢٠١٣مقارنة بإحصـائيات شهر شباط لعام 

  :RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية الـ  .١

 المبلغ بالدوالرالمبــلـغ بآالف الدنانيرالســـــــــــــنة

 88,417,020 8,235,841,360  ٢٠١١شباط 

 462,057,257 8,289,529,100 ٢٠١٢شباط 

 292,007,770 16,220,166,444 ٢٠١٣شباط 
  

  :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .٢

 :(SVPO)أوامر الدفع المنخفضة القيمة الدائنة   . أ

 المبلغ بالدوالر المبــلـغ بالدينارالســـــــــــــنة

 اليوجد 4,085,000 ٢٠١١شباط 

 29,500 863,360,116 ٢٠١٢شباط 

 616,828 2,216,401,836 ٢٠١٣شباط 

 

  :(CH)الصكوك األلكترونية   . ب

 المبلغ بالدوالر المبــلـغ بالدينارالســـــــــــــنة

 46,700 50,305,590 ٢٠١١شباط 

 6,205,573 57,625,829,835 ٢٠١٢شباط 

 18,703,304 167,965,566,662 ٢٠١٣شباط 

 

 



  ابقةـــ واالعوام الس٢٠١٣لعام  آذارشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .١

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بآالف الدنانيرالســـــــــــــنة

 ٥٢٦،٢٨٥،٣٢٨  ٨،٥٨٤،١٣٤،٦٢٥   ٢٠١١ آذار

 ٢٨٩،٧٦٦،٥١٣ ٨،٥٩٣،٧٥١،٦٠٧  ٢٠١٢ آذار

 ٤٠٣،٦٢٥،٦٠٥ ١٠،٩٢٢،٧٥٥،٩٦٦  ٢٠١٣ آذار
  

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .٢

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بالدينارالســـــــــــــنة

  اليوجد ٣٥،٩٧٨،٧٢٣  ٢٠١١ آذار

  ٢٥٠،٣٤٩ ٥٠،٧١٧،٦٢٨  ٢٠١٢ آذار

  ٣٠٥،٦١٢ ٨٥٣،٦٤٩،٥٠٠  ٢٠١٣ آذار

  

 :(CH)الصكوك األلكترونية   . ب

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بالدينارالســـــــــــــنة

  ٦٤٤،٥٥٧ ٢٧٥،٠٠٠  ٢٠١١ آذار

  ٨،٣٧١،٢٣٠  ٦٨،٣٤١،٣٦٩،٠٢٠  ٢٠١٢ آذار

  ٢٦،٨٦٨،٧٢٠ ٣٩٥،٠٢٠،٤٣٠،٥٨١  ٢٠١٣ آذار

 



  ابقةـــ واالعوام الس٢٠١٣لعام  نيسانشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .١

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بآالف الدنانيرالســـــــــــــنة

 ٢٩٧،٣٧٦،٥٩٩  ١١،٩٤٠،٥٤٦،٦٩١   ٢٠١١ نيسان

  ٣٥٥،١١٩،٦١٢ ١٤،٥٥٤،٧٤٥،٩٩٦  ٢٠١٢ نيسان

 ٣٨٧،٥٨٧،٦٣٥ ١٤،٥٣٩،٦٢٩،٧٧٨  ٢٠١٣ نيسان
  

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .٢

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بالدينارالســـــــــــــنة

  اليوجد ٧٦،٢٢٥،٦٦٦  ٢٠١١ نيسان

  ٦٩٢،٠٦٠ ٢٦١،٩٨٢،٠٩٢  ٢٠١٢ نيسان

  ١،٢٥٢،٥١٥ ١،٣٥٥،٨٦٧،٣٣٢  ٢٠١٣ نيسان

  

 :(CH)الصكوك األلكترونية   . ب

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بالدينارالســـــــــــــنة

  ١٩٢،٧١١ ١٨،٠٦١،١٤٩  ٢٠١١ نيسان

  ٨،٧٥٤،٥٣٦  ٨٠،٣٩٥،٩٤٦،٢٢٠  ٢٠١٢ نيسان

  ٢٠،١٤٠،٠٩٦ ٣٨٨،٥٦٦،٩٥٤،٦٦٦  ٢٠١٣ نيسان

 



  ابقةـــ واالعوام الس٢٠١٣لعام  ايارشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .١

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بآالف الدنانير  نةالســ

 ٤٥٢،٧٧٣،٩٥١ ١٠،٢٠٠،١٨٧،٣٨٣   ٢٠١١ ايار

 ٢٦٩،١١٧،٥٢٠ ١٤،٧٩٨،٥٧٣،٧٨٤  ٢٠١٢ ايار

 ٥٦٠،٧٢١،١٣٣ ١٨،٥١٤،٥١٨،٩٧١  ٢٠١٣ ايار
  

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .٢

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بالدينار  ـنةالسـ

  اليوجد ٤،٥٦٠،٠٠٠  ٢٠١١ ايار

  ٨٦١،٨٣٧ ١٣٢،٦٨٢،٦٧٨  ٢٠١٢ ايار

  ١،٠٣٠،٤٧٧ ١،٠٨٥،٢٣٥،٣٤٢  ٢٠١٣ ايار

  

 :(CH)الصكوك األلكترونية   . ب

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بالدينار  نةالسـ

  ١٩٧،٨٣٤ ٢٥٨،٧٤٥،٦٥٢  ٢٠١١ ايار

  ١٣،٩٧٦،٣٨٨  ١٢٨،٩٥٠،٥٤٣،٦٩٩  ٢٠١٢ ايار

  ٢٦،٢٥٩،٩٠٣ ٣٥٢،٧١٨،٣٦٧،١٠٠  ٢٠١٣ ايار

 



  ابقةـــ واالعوام الس٢٠١٣لعام  حزيرانشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .١

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بآالف الدنانير  نةالســ

 ١٤٧،٤٣٧،٢٥٥ ٨،٢٧٤،٧٥٩،٥٠٨   ٢٠١١ حزيران

 ٢٣١،٢٥١،٦٩٤ ١٣،٨٧٩،١٩٠،٢٦٧  ٢٠١٢ حزيران

 ٤٣٦،٢٥٧،٠١٧ ١٥،٨١١،٢٦٤،٣٠٥  ٢٠١٣ حزيران
  

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .٢

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بالدينار  ـنةالسـ

  ٨٠،٥٩٠ ٥٨،٨٧٥،٠٠٠  ٢٠١١ حزيران

  ٢٨٩،٥٦٤ ١٠٢،٤٥٧،١٦٣  ٢٠١٢ حزيران

  ٩٢٧،٦٧٢ ٣،٠٨٠،٥٠٤،٨٨٣  ٢٠١٣ حزيران

  

 :(CH)الصكوك األلكترونية   . ب

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بالدينار  نةالسـ

  ١،٩٥٥،٢٢٣ ٢،٥٥٤،١١٧،٤٢٣  ٢٠١١ حزيران

  ١٠،٦٢٦،٤٦٨  ١٤٢،١٦٧،٢٣٥،٥١٤  ٢٠١٢ حزيران

  ٣٨،١٥٨،١١٩ ٣٣٢،٥٧٥،٠٠٠،٢٥٥  ٢٠١٣ حزيران

 



  ابقةـــ واالعوام الس٢٠١٣لعام  تموزشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .١

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بآالف الدنانير  نةالســ

 ١٩٣،٢٠٠،١٢٠ ١٠،٦٨٩،٣٦٢،٦٧٧   ٢٠١١ تموز

 ٢٨٠،٨٧٩،٠٦٩ ١٣،٩٣٣،٧٤٣،٦١٨  ٢٠١٢ تموز

 ٥٢٦،١٣٢،٤٤٤ ١٥،٣٢٨،٠٣٩،١٠٤  ٢٠١٣ تموز
  

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .٢

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بالدينار  ـنةالسـ

  ٦،١١٩ ٧٥،٩٦٦،٩٣٠  ٢٠١١ تموز

  ٤٦٠،٤٨٦ ١،١٢٨،٢٧٤،٠٠٠  ٢٠١٢ تموز

  ١،٥٧٩،٤٣٨ ٢،٤٢٤،٢٢٠،٢٨٨  ٢٠١٣ تموز

  

 :(CH)الصكوك األلكترونية   . ب

  المبلغ بالدوالر  المبــلـغ بالدينار  نةالسـ

  ٧٧٥،٦٦٩ ٥،٣٤٩،٠٣٨،٣٧٦  ٢٠١١ تموز

  ٢٣،٠١٨،٧٢٩  ٧٨،١١٦،٠٠٧،٤٢٩  ٢٠١٢ تموز

  ١٢،٢٢١،١٢٣ ٢٤٩،٦٥٢،٦٧١،٥٨٣  ٢٠١٣ تموز

 



  ابقةـــ واالعوام الس2013لعام  آبشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  المبــلـغ بآالف الدنانير  الســنة

 426 308,098,624 2,818  10,694,542,232   2011 آب

 577 296,446,422 2,790 14,493,290,274  2012 آب

 732 433,275,038 3,174 14,960,531,727  2013 آب

  

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  المبــلـغ بالدينار  الســنة

 10  292,545 371 280,003,169  2011 آب

 20  1,142,159 241 149,950,000  2012 آب

 96  438,927  658 3,225,976,340  2013 آب

  

 :(CH)الصكوك األلكترونية   . ب

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  المبــلـغ بالدينار  السـنة

 23  6,774,339 76 6,673,198,758  2011 آب

 100  12,833,590 1153  138,290,107,700  2012 آب

 122  22,382,768 1638 359,772,563,945  2013 آب

 



  ابقةـــ واالعوام الس2013لعام  ايلولشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  المبــلـغ بآالف الدنانير  الســنة

 422 353,615,193 2782  10,870,139,278   2011 أيلول

 624 355,136,258 3365 14,340,145,998  2012 أيلول

 942 449,417,753 3662  16,186,660,552  2013 أيلول

  

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  المبــلـغ بالدينار  الســنة

 4  45,555 308 439,348,654  2011 أيلول

 13  479,843 541 393,818,435  2012 أيلول

 81  731,361  407 5,589,972,273  2013 أيلول

  

 :(CH)الصكوك األلكترونية   . ب

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  المبــلـغ بالدينار  السـنة

 34  12,947,528 122 3,826,655,086  2011 أيلول

 126  18,175,715 887  217,317,050,786  2012 أيلول

 177  35,965,062 2035 581,380,866,613  2013 أيلول

 



  ابقةـــ واالعوام الس2013لعام  لتشرين األوشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  ف الدنانيرآلاالمبــلـغ ب  الســنة

 األولتشرين 

2011   

13,700,676,620  2996 343,298,737 622 

 األولتشرين 

2012  

15,682,416,145 3,294348,214,989 617 

 األولتشرين 

2013  

14,962,310,946  3,468666,834,418 834 

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  المبــلـغ بالدينار  الســنة

 األولتشرين 

2011   

861,625,000 354 37,300  3 

 األولتشرين 

2012  

799,688,563 1,268 1,394,177  31 

 األولتشرين 

2013  

4,473,781,454 332  839,718 103 

 :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  المبــلـغ بالدينار  السـنة

 األولتشرين 

2011   

18,044,848,099 300 21,279,983  48 

 األولتشرين 

2012  

207,504,629,168  1,504 12,484,584  115 

 األولتشرين 

2013  

1,438,050,894,953 11551 22,270,673 185 

 



  ابقةـــ واالعوام الس2013لعام  الثانيتشرين شهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  ف الدنانيرآلاالمبــلـغ ب  الســنة

تشرين 

   2011الثاني
9,740,924,861 2996 326,683,772 622 

تشرين 

  2012الثاني
13,406,033,919 3026 400,874,768 570 

تشرين 

  2013الثاني
11,942,554,024  2843 303,879,795 796 

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  المبــلـغ بالدينار  الســنة

تشرين 

   2011الثاني

217,290,680 360 109,758  7 

تشرين 

  2012الثاني

827,510,229 1,546 717,243  34 

تشرين 

  2013الثاني

9,616,914,646 440  2,175,198 128 

 :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  المبــلـغ بالدينار  السـنة

تشرين 

   2011الثاني

21,051,235,177 212 7,277,836  37 

تشرين 

  2012الثاني

148,269,236,733  1,057 13,417,852  111 

تشرين 

  2013الثاني

1,636,067,014,751 19,383 47,155,513 173 

 



  ابقةـــ واالعوام الس2013لعام  كانون االولشهر  ائياتـحصإ بمقارنة

  :RTGSجمالية اآلنية الـ نظام التسوية اإل .1

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  ف الدنانيرآلاالمبــلـغ ب  الســنة

 كانون االول

2011   
12,564,336,051 2,839 198,504,487 498 

 كانون االول

2012  

16,367,386,989  4,140 297,986,646 693 

 كانون االول

2013  
19,023,945,288  4,287 1,181,000,430 977 

 :C-ACHنظام مقاصة الصكوك األلكترونية الـ  .2

 :(SVPO)الدائنة أوامر الدفع المنخفضة القيمة   . أ

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  المبــلـغ بالدينار  الســنة

 كانون االول

2011   

74,507,666 430 209,500  5 

 كانون االول

2012  

1,093,782,564 1529 1,145,336  33 

 كانون االول

2013  

3,730,083,171 313 435,691 73 

 :(CH)لكترونية الصكوك اإل  . ب

  العدد  المبلغ بالدوالر  العدد  المبــلـغ بالدينار  السـنة

 كانون االول

2011   

47,738,066,038 617 9,945,504  
  

51 

 كانون االول

2012  

199,131,941,678  1431 12,526,186  137 

كانون االول 

2013  

3,175,531,741,296 32221 35,602,844 256 

 




