
       

  

  قسم المدفوعات       

 

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2015/الثانيكانون خالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

 19,587,964  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

 525,269  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    C-ACH  اإللكترونيصكوكال نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

13,064 

  )CT (الدائنةأومر الدفع 

 245 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
1,320,760 

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 35,677 ةمريكي األاتالدوالربآالف 
 

 

  



       

  

 

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2015/ شباطخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

 14,198,707  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  451,891  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    C-ACH  اإللكترونيصكوكال نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

12,320 

  )CT (الدائنةأومر الدفع 

 410 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
2,352,938 

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 66,365 ةمريكي األاتالدوالربآالف 
 

 

  



       

  

 

  

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2015/آذارخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  15,806,026  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  370,294  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    C-ACH  اإللكترونيصكوكال نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

10,678 

  )CT (الدائنةأومر الدفع 

 487 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
1,987,569 

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 34,223 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

 

  



       

  

           

  

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2015/نيسانخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  13,729,935  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  490,815  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    C-ACH  اإللكترونيصكوكال نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

8,809 

  )CT (الدائنةأومر الدفع 

 593 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
2,100,740 

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 53,636 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

 

  



 

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2015/أيارخالل شهر مبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  14,150,397  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  427,158  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    C-ACH  اإللكترونيصكوكال نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

138,537 

  )CT (الدائنةأومر الدفع 

 998 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
1,723,498 

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 26,332 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

 

  



       

  

 

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2015/  حزيرانخالل شهرمبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  17,925,298  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  704,713  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    C-ACH  اإللكترونيصكوكال نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

217,335 

  )CT (الدائنةأومر الدفع 

 479 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
2,094,281 

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 32,676 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

 

  



       

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2015/ تموز خالل شهرمبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  13,608,980  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  415,442  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    C-ACH  اإللكترونيصكوكال نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

30,649 

  )CT (الدائنةأومر الدفع 

 312 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
1,870,513 

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 21,561 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

 

  



 

 

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2015/ آب خالل شهرمبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  17,713,270  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

 723,117  ةمريكي األاتالدوالربآالف 
  

  

  

  

    C-ACH  اإللكترونيصكوكال نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

28,364 

  )CT (الدائنةأومر الدفع 

 365 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
2,430,185 

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 29,891 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

 

  



  

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2015/ أيلول خالل شهرمبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  16,265,939  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

  563,808  ةمريكي األاتالدوالربآالف 

  

  

  

    C-ACH  اإللكترونيصكوكال نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

15,247 

  )CT (الدائنةأومر الدفع 

 260 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
1,665,240 

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 17,352 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

 

  



  

 

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي 2015/ تشرين االول خالل شهرمبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

  

  المبلغ  العملة

  16,446,390  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

 719,395  ةمريكي األاتالدوالربآالف 
  

  

  

  

    C-ACH  اإللكترونيصكوكال نظام -2

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

8,772 
  )CT (الدائنةأومر الدفع 

 386 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
1,842,756 

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 15,157 ةمريكي األاتالدوالربآالف 

 

 

  



  

 

   :مريكيألالدينار العراقي والدوالر ا وبعملتي ٢٠١٥/ تشرين الثاني  خالل شهرمبالغ التحويالت 

  RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -١

  

  المبلغ  العملة

 17,322,002  )بماليين الدنانير(الدينار العراقي
  

 688,573  ةمريكي األاتالدوالربآالف 
  

  

  

  

    C-ACH  اإللكترونيصكوكال نظام -٢

 المبلغ العملة  مر الدفعأنوع 

بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير

16,732 
  )CT (الدائنةأومر الدفع 

 452 ةمريكي األاتالدوالربآالف 
بماليين (الدينار العراقي

 )الدنانير
2,246,101 

  )CH( لكترونيةالصكوك اإل

 37,655 ةمريكي األاتالدوالربآالف 
 

 

  



 

  :مريكيألالدينار العراقي والدوالر اوبعملتي  2015/ كانون االول خالل شهرمبالغ التحويالت 

 RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1
 

 المبلغ العملة
 19,003,157 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

 669,051 ةمريكياأل اتالدوالر بآالف 

 
 
 

   C-ACH اإللكتروني صكوكال نظام -2
 المبلغ العملة مر الدفعأنوع 

 (CT) الدائنةأومر الدفع 
 12,519 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

 364 ةمريكياأل اتالدوالر بآالف 

 (CH) لكترونيةالصكوك اإل
 2,357,924 )بماليين الدنانير(الدينار العراقي

 24,795 ةمريكياأل اتالدوالر بآالف 

 
 

 


