
اسم المرصفت
المبالغ المباعة لتعزيز ارصدة 

ي الخارج
 
المصارف ف

التصنيفاجمالي الكمية المباعةالكميةالمباعة نقدا للمرصف
كات  الكمية المباعة نقدا لشر

الرصافة والتحويل المالي

كات الرصافة   عدد شر

كات التحويل المالي وشر

ي االسالمي لالستثمار والتنمية1
 
4,997,00004,997,000B+2,160,00018العراف

ي لالستثمار2
 
ق االوسط العراف 8,000,00008,000,000B+1,800,00015مرصف الشر

ي3
 
7,233,63507,233,635B+00المرصف االهلي العراف

7,965,00007,965,000B+1,760,00014مرصف سومر التجاري4

7,000,00007,000,000B+1,080,0009مرصف اشورالدولي لالستثمار5

9,752,00009,752,000B+1,800,00015مرصف عبر العراق لالستثمار6

1,000,000280,0001,280,000B+120,0001مرصف األقليم التجاري لألستثمار والتمويل7

5,000,00005,000,000B+00مرصف جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي8

5,600,00005,600,000B+2,280,00019التنمية الدولي لالستثمار والتمويل9

ي10
 
1,650,00001,650,000B+00بنك األعتماد اللبنان

6,850,00006,850,000B+600,0005مرصف العالم اإلسالمي لالستمار والتمويل11

4,280,40004,280,400B+1,800,00015مرصف الجنوب اإلسالمي لالستثمار والتمويل12

10,124,000010,124,000B+3,360,00028مرصف نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل13

5,000,00005,000,000B00مرصف الخليج التجاري14

1,000,00001,000,000B2,520,00021مرصف ايالف االسالمي15

4,000,00004,000,000B00مرصف الموصل للتنميه واالستثمار16

ي17
 
4,060,00004,060,000B600,0005االتحاد العراف

ي االسالمي18
1,242,00001,242,000B2,520,00021المرصف الوطن 

3,780,00003,780,000B00مرصف الهدى19

10,000,000280,00010,280,000B00مرصف اربيل لالستثمار والتمويل20

كي مساهمة خاصة21
200,0000200,000B00بنك ايش الب 

5,280,00005,280,000B00 مرصف العربية االسالمي22

0280,000280,000B2,400,00020زين العراق االسالمي لالستثمار والتمويل23

ي24
 
1,000,00001,000,000B-4,200,00035مرصف االستثمار العراف

650,0000650,000B-00بنك البحر المتوسط25

000C3,360,00028مرصف االقتصاد لالستثمار والتمويل26

4,200,00004,200,000C00مرصف الدولي اإلسالمي27

2,000,00002,000,000C00مرصف القابض اإلسالمي للتمويل واإلستثمار28

2,000,00002,000,000C00مرصف االنصاري اإلسالمي لإلستثمار والتمويل29

3,000,00003,000,000C3,000,00025مرصف الثقة الدولي اإلسالمي30

4,000,00004,000,000C00مرصف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل31

4,500,00004,500,000C00مرصف الراجح اإلسالمي32

1,740,00001,740,000C00اسيا العراق االسالمي لالستثمار والتمويل33

4,800,00040 000مرصف الرشيد34

137,104,035840,000137,944,03540,160,000334االجمالي الكلي

كات اعاله  دينار لكل دوالر (1190)سعر بيع البنك المركزي للمصارف والشر

ام بقواعد ومعايبر االمتثال لقانون مكافحة غسيل األموال وتمويل االرهاب رقم   
كات اعاله يعتمد عل مستوى االلب  2015 لسنة 39ان تصنيف المصارف والشر

اء العملة واليمثل التصنيف تقييما الداء المصارف الذي يخضع لمعايبر دولية اخرى,وتعليمات البنك المركزي بشان بيع وشر

علي محسن اسماعيل

المحافظ

ي 8259/63/و.ر.تم تلبية طلبات المصارف لهذا اليوم استنادا ال كتاب مجلس الوزراء ذي العدد م
 
 الذي اقر بموجبه ان تكون عملية بيع الدوالر 2016/6/27 ف

ي 
 
ي وزارة التجارة ف

 
كات المسجلة ف 2016/11/1عل اساس الشر

(41,000,000  )     2018/07/11اجمالي النقـد المباع ليوم   

(178,104,035 )     2018/07/11اجمالي البيع الكلي ليوم    

نتائج بيع العملة االجنبية

3739: رقم الجلسة

ي من العملة االجنبية ليوم االربعاء المصادف 
 
ي الجدول ادناه مبيعات البنك المركزي العراف

 
2018/07/11ندرج ف

ي يوم  الثالثاء المصادف 
 
2018/07/10المنفذ ف

(137,104,035 )     2018/07/11اجمالي تعزيز االرصدة ليوم 


