
 

   :مريكيإلالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2014/لثانيكانون اخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  11,563,587  ) الدنانيرماليينب(الدينار العراقي

  424,497  ة االمريكياتالدوالربآالف 

  

  

  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة نظام -2

 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع

أومر الدفع المنخفضة القيمة  825 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

)SVPO(   585 ة االمريكياتالدوالربآالف 
 2,369,481 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  لكترونيةالصكوك األ
 49,605 ة االمريكياتالدوالربآالف 

 

  



 

   :مريكيإلالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2014/شباطخالل شهر مبالغ التحويالت   

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  12,921,019  ) الدنانيرماليينب(الدينار العراقي

  593,974  ة االمريكياتالدوالربآالف 

  

  

  

    C-ACH الصكوك األلكترونية مقاصة نظام -2

 

 المبلغ العملة  نوع امر الدفع

أومر الدفع المنخفضة القيمة  4,460 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

)SVPO(   808 ة االمريكياتالدوالربآالف 
 2,332,640 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  لكترونيةالصكوك األ
 64,435 ة االمريكياتالدوالربآالف 

 

  



 

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2014/آذارخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  13,568,506  ) الدنانيرماليينب(الدينار العراقي

  335,784  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    ACH المقاصة اإللكترونية نظام -2

 

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

أومر الدفع المنخفضة القيمة  2,199 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

)SVPO(   1,316 ةمريكي األاتالدوالربآالف 
 2,046,626 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل
 55,946 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

  



   

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2014/نيسانخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  17,126,825  ) الدنانيرماليينب(الدينار العراقي

  682,350  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    ACH المقاصة اإللكترونية نظام -2

 

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

أومر الدفع المنخفضة القيمة  3,191 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

)SVPO(   866 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 1,861,257 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي
  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 62,393 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

  



 

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2014/آيارخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  16,078,460  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  398,138  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    ACH المقاصة اإللكترونية نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

أومر الدفع المنخفضة القيمة  2,525 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

)SVPO(   1,348 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 1,758,519 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي
  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 64,867 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

 

  



   

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2014/حزيرانخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

 19,286,721  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي
  

 509,263  ةمريكي األاتالدوالربآالف 
  

  

  

  

    ACH المقاصة اإللكترونية نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

أومر الدفع المنخفضة القيمة  1,413 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

)SVPO(   433 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 2,227,692 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي
  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 187,822 ةمريكي األاتالدوالربآالف 
 

 

  



   

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2014/تموزخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  16,484,511  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  662,101  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    ACH المقاصة اإللكترونية نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

أومر الدفع المنخفضة القيمة  1,281 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

)SVPO(   137 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 2,234,289 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي
  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 58,756 ةمريكي األاتالدوالربآالف 
 

 

  



   

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2014/آبخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

 20,038,192  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي
  

 875,269  ةمريكي األاتالدوالربآالف 
  

  

  

  

    ACH المقاصة اإللكترونية نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

أومر الدفع المنخفضة القيمة  702 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

)SVPO(   591 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 2,122,553 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي
  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 71,197 ةمريكي األاتالدوالربآالف 
 

 

  



      

   

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2014/أيلولخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  19,609,614  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  617,827  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    ACH المقاصة اإللكترونية نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

أومر الدفع المنخفضة القيمة  4,212 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

)SVPO(   453 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 2,448,942 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي
  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 61,190 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

 

  



       

  

  

   

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2014/ تشرين األولخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  16,893,983  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  782,324  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    ACH المقاصة اإللكترونية نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

أومر الدفع المنخفضة القيمة  5,664 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

)SVPO(   322 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 2,011,152 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي
  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 58,822 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

 

  



       

  

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2014/الثاني تشرينخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  16,886,354  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  573,080  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    C-ACH المقاصة اإللكترونية نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

5,839 
أومر الدفع المنخفضة القيمة 

)SVPO(  
 255 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
2,816,773 

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 61,781 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

 

  



 :  وبعملتي الدينار العراقي والدوالر األمريكي2014/كانون األولمبالغ التحويالت خالل شهر 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

 المبلغ العملة

 19,504,049 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

 615,636 بآالف الدوالرات األمريكية

  

  

  

     C-ACHنظام المقاصة اإللكترونية  -2

 المبلغ العملة نوع أمر الدفع

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

10,983 
أومر الدفع المنخفضة القيمة 

)SVPO( 
 442 بآالف الدوالرات األمريكية

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
2,371,137 

)CH(الصكوك اإللكترونية 

 60,771 بآالف الدوالرات األمريكية

 

 

 

 


