
2014 /  آانون الثانيبالدينار العراقي لشهرتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACH في نظام الـ  



2014 / آانون الثانيبالدينار العراقي لشهر      لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACH في نظام الـ   



2014 / آانون الثاني مريكي لشهرألبالدوالر اتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACHفي نظام الـ



ي  ف/2014 آانون الثانيمريكي لشهر     بالدوالر األ   لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACHنظام الـ 



2014 / شباطبالدينار العراقي لشهرتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACH في نظام الـ  



2014 / شباط بالدينار العراقي لشهر      لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACH في نظام الـ   



2014 / شباط مريكي لشهرألبالدوالر اتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACHفي نظام الـ



ي نظام  ف/2014 شباط  مريكي لشهر     بالدوالر األ   لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACHالـ  



2014 /بالدينار العراقي لشهر آذارتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACH في نظام الـ  



2014 /  آذار بالدينار العراقي لشهر      الصكوك اإللكترونية       تبادل 
C-ACH في نظام الـ   



2014 /آذار مريكي لشهرألبالدوالر اتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACHفي نظام الـ



 /2014آذار  مريكي لشهر     بالدوالر األ   الصكوك اإللكترونية       تبادل 
C-ACHي نظام الـ  ف



2014 /بالدينار العراقي لشهر نيسان تبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACH في نظام الـ  



2014 / نيسانبالدينار العراقي لشهر      لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACH في نظام الـ   



2014 /مريكي لشهرنيسانألبالدوالر اتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACHفي نظام الـ



 /2014نيسان مريكي لشهر     بالدوالر األ   لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACHي نظام الـ  ف



2014 /بالدينار العراقي لشهر آيار تبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACH في نظام الـ  



2014 / آيار بالدينار العراقي لشهر      لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACH في نظام الـ   



2014 /مريكي لشهر آيار ألبالدوالر اتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACHفي نظام الـ



 /2014 آيارمريكي لشهر     بالدوالر األ   لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACHي نظام الـ  ف



  /2014 آيارأوامر الدفع الدائنة ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر             
C-ACHي نظام الـ   ف /2013 آيارمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر             



 /2014 آيارالصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر              
C-ACHي نظام الـ   ف /2013 آيارمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر             



 /2014 آيارالصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر                 
C-ACHي نظام الـ    ف /2013 آيارمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر             



 /2014 آيارأوامر الدفع الدائنة ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر           
C-ACHي نظام الـ   ف /2013 آيارمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر             



 /2014 آيارالصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر            
C-ACHي نظام الـ   ف /2013 آيارمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر             



 /2014 آيارالصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر               
C-ACHي نظام الـ   ف /2013 آيارمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر             



  /2014 آيارأوامر الدفع الدائنة لتحويالت المصارف بالدوالر األمريكي لشهر                
C-ACHي نظام الـ   ف /2013 آيارمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر             



2014 /بالدينار العراقي لشهر حزيران تبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACH في نظام الـ  



2014 / حزيران بالدينار العراقي لشهر      لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACH في نظام الـ   



2014 /مريكي لشهر حزيرانألبالدوالر اتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACHفي نظام الـ



 /2014 حزيران  مريكي لشهر     بالدوالر األ   لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACHي نظام الـ  ف



 /2014 حزيران أوامر الدفع الدائنة ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر             
C-ACHي نظام الـ   ف/2013 حزيران  وشهر   السابقمقارنة مع عمله في الشهر         



 /2014الصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر حزيران 
C-ACHي نظام الـ ف /2013مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهرحزيران



 /2014الصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهرحزيران
C-ACHي نظام الـ  ف /2013مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر حزيران



 /2014أوامر الدفع الدائنة ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر حزيران 
C-ACHي نظام الـ ف /2013مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر حزيران



 /2014الصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر حزيران 
C-ACHي نظام الـ ف /2013مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر حزيران



 /2014الصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر حزيران 
C-ACHي نظام الـ ف /2013مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر حزيران



 /2014حزيران أوامر الدفع الدائنة لتحويالت المصارف بالدوالر األمريكي لشهر                
C-ACHي نظام الـ  ف /2013حزيران مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر             



2014 /بالدينار العراقي لشهر تموز تبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACH في نظام الـ  



2014 /تموز بالدينار العراقي لشهر      لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACH في نظام الـ   



2014 /مريكي لشهر تموزألبالدوالر اتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACHفي نظام الـ



 /2014تموز مريكي لشهر      بالدوالر األ   لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACHي نظام الـ  ف



 /2014تموز أوامر الدفع الدائنة ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر             
C-ACHي نظام الـ   ف /2013 تموز  وشهر   السابقمقارنة مع عمله في الشهر         



 /2014تموزالصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر
C-ACHي نظام الـ ف /2013مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر تموز



 /2014الصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر تموز 
C-ACHي نظام الـ  ف /2013مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر تموز 



 /2014 تموز أوامر الدفع الدائنة لتحويالت المصارف بالدوالر األمريكي لشهر                
C-ACHي نظام الـ  ف /2013 تموزمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر             



 /2014أوامر الدفع الدائنة ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر تموز 
C-ACHي نظام الـ ف /2013مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر تموز



 /2014الصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر تموز 
C-ACHي نظام الـ ف /2013مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر تموز



 /2014الصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر تموز 
C-ACHي نظام الـ ف /2013مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر تموز



2014 /بالدينار العراقي لشهر آب تبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACH في نظام الـ  



2014 / آب  بالدينار العراقي لشهر      لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACH في نظام الـ   



2014 /مريكي لشهر آب  ألبالدوالر اتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACHفي نظام الـ



 /2014 آب  مريكي لشهر      بالدوالر األ   لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACHي نظام الـ  ف



  /2014 آب أوامر الدفع الدائنة ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر             
C-ACHي نظام الـ   ف /2013  آب   وشهر   السابقمقارنة مع عمله في الشهر         



 /2014 آب الصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر
C-ACHي نظام الـ ف /2013مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر آب 



 /2014الصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر آب 
C-ACHي نظام الـ   ف /2013ب مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر آ



  /2014  آب أوامر الدفع الدائنة لتحويالت المصارف بالدوالر األمريكي لشهر                
C-ACHي نظام الـ   ف /2013  آبمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر             



 /2014أوامر الدفع الدائنة ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر  آب  
C-ACHي نظام الـ ف /2013  مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر  آب



 /2014الصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر  آب   
C-ACHي نظام الـ ف /2013مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر آب 



 /2014الصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر  آب 
C-ACHي نظام الـ ف /2013  مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر آب



2014 /  أيلولبالدينار العراقي لشهرتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACH في نظام الـ  



2014 /  أيلولبالدينار العراقي لشهر      لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACH في نظام الـ   



2014 /  أيلولمريكي لشهرألبالدوالر اتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACHفي نظام الـ



  /2014  أيلول مريكي لشهر      بالدوالر األ   لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACHي نظام الـ  ف



 /2014  أيلولأوامر الدفع الدائنة ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر             
C-ACHي نظام الـ   ف /2013   أيلول  وشهر   السابقمقارنة مع عمله في الشهر         



 /2014  أيلولالصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر
C-ACHي نظام الـ ف /2013 أيلولمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر



 /2014  أيلولالصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر
C-ACHي نظام الـ  ف /2013  أيلولمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر



 /2014  أيلول أوامر الدفع الدائنة لتحويالت المصارف بالدوالر األمريكي لشهر                
C-ACHي نظام الـ  ف /2013 أيلول مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر             



 /2014  أيلولأوامر الدفع الدائنة ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر 
C-ACHفي نظام الـ  /2013 أيلولمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر



 /2014  أيلولالصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر
C-ACHي نظام الـ ف /2013ر أيلولمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشه



 /2014  أيلولالصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر 
C-ACHفي نظام الـ  /2013 أيلولمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر



2014 /تشرين األولبالدينار العراقي لشهرتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACH في نظام الـ  



2014 / تشرين األول بالدينار العراقي لشهر      لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACH في نظام الـ   



2014 / تشرين األول مريكي لشهرألبالدوالر اتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACHفي نظام الـ



 /2014تشرين األول  مريكي لشهر      بالدوالر األ   لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACHي نظام الـ  ف



 /12014 تأوامر الدفع الدائنة ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر             
C-ACHي نظام الـ   ف/12013ت   وشهر   السابقمقارنة مع عمله في الشهر         



 /12014تالصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر
C-ACHي نظام الـ ف /12013تمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر



 /12014تالصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر
C-ACHي نظام الـ   ف /12013تمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر



  /12014ت أوامر الدفع الدائنة لتحويالت المصارف بالدوالر األمريكي لشهر                
C-ACHي نظام الـ   ف /12013ت مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر             



 /12014تأوامر الدفع الدائنة ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر 
C-ACHفي نظام الـ  /12013 تمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر



 /2014 1 تالصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر
C-ACHفي نظام الـ  /12013ر تمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشه



 /2014  1 تالصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر
C-ACHفي نظام الـ  /12013 تمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر



2014 /تشرين الثانيبالدينار العراقي لشهرتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACH في نظام الـ  



2014 / تشرين الثانيبالدينار العراقي لشهر      لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACH في نظام الـ   



2014 / تشرين  الثاني مريكي لشهرألبالدوالر اتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACHفي نظام الـ



 /2014تشرين الثاني  مريكي لشهر      بالدوالر األ   لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACHي نظام الـ  ف



 /2014 تشرين الثانيأوامر الدفع الدائنة ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر  
C-ACHي نظام الـ  ف/2013 تشرين الثاني مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر 



 /2014 تشرين الثاني الصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر  
C-ACHي نظام الـ ف /2013 تشرين الثاني مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر 



 /2014 تشرين الثاني  الصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر
C-ACHي نظام الـ ف /2013 تشرين الثاني مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر 



 /2014تشرين الثاني أوامر الدفع الدائنة لتحويالت المصارف بالدوالر األمريكي لشهر  
C-ACHي نظام الـ ف/2013تشرين الثاني مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر  



 /2014تشرين الثانيأوامر الدفع الدائنة ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر    
C-ACHفي نظام الـ /2013 تشرين الثاني مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر 



 /2014  تشرين الثانيالصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر 
C-ACHفي نظام الـ /2013ر تشرين الثاني مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشه 



 /2014  تشرين الثانيالصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر
C-ACH في نظام الـ   /2013 تشرين الثاني مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر 



2014 /آانون األولبالدينار العراقي لشهرتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACH في نظام الـ  



2014 / آانون األول بالدينار العراقي لشهر      لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACH في نظام الـ   



2014 / آانون األول مريكي لشهرألبالدوالر اتبادل أوامر الدفع الدائنة 
C-ACHفي نظام الـ



 /2014آانون األول  مريكي لشهر      بالدوالر األ   لكترونية   الصكوك األ    تبادل 
C-ACHي نظام الـ  ف



 /2014 آانون األول  أوامر الدفع الدائنة ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر  
C-ACHي نظام الـ  ف/2013 آانون األول مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر 



 /2014 آانون األول الصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر  
C-ACHي نظام الـ ف /2013 آانون األول مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر 



 /2014 آانون األول  الصكوك األلكترونية ألعلى خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر
C-ACHي نظام الـ ف /2013 آانون األولمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر 



 /2014آانون األول  أوامر الدفع الدائنة لتحويالت المصارف بالدوالر األمريكي لشهر  
C-ACHي نظام الـ ف/2013آانون األول مقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر  



 /2014آانون األول  أوامر الدفع الدائنة ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر    
C-ACHفي نظام الـ /2013 آانون األولمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر 



 /2014 آانون األول  لكترونية ألقل خمس مصارف بالدينار العراقي لشهر الصكوك اإل
C-ACHفي نظام الـ /2013ر آانون األولمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشه 



 /2014  آانون األولالصكوك األلكترونية ألقل خمس مصارف بالدوالر األمريكي لشهر
C-ACH في نظام الـ   /2013 آانون األولمقارنة مع عمله في الشهر السابق وشهر 


