
( 1 )جدول 

معدل سعر صرف السوقالكمية المباعةالتاريخاليوم

2017/7/212,90,68,0001249االحد 

2017/7/312,30,77,9301249االثنين

2017/7/412,16,20,7631250الثالثاء 

2017/7/511,44,37,2881250االربعاء 

2017/7/612,90,45,5181258الخميس 

61,72,49,4991251المجموع

2017/7/913,58,40,9791255االحد 

2017/7/1014,62,38,8091252االثنين

2017/7/1213,66,37,8261252االربعاء 

2017/7/1315,23,37,3341253الخميس 

57,10,54,9481253المجموع

2017/7/1612,29,27,9111256االحد 

2017/7/1712,40,19,9111256االثنين

2017/7/1813,54,46,1971255الثالثاء 

2017/7/1911,40,94,3491255االربعاء 

2017/7/2013,35,39,8461255الخميس 

63,00,28,2141255المجموع

2017/7/2312,63,64,3541255االحد 

2017/7/2412,41,31,6311255االثنين

2017/7/2512,00,85,1001255الثالثاء 

2017/7/2612,84,35,5381250االربعاء 

2017/7/2714,16,92,4331250الخميس 

2017/7/3012,55,94,0001252االحد 

2017/7/3112,20,89,3611252االثنين

88,83,92,4171253المجموع

2,70,67,25,0781253
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2017    تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر تموز 

2017 سعر الصرف في البنك المركزي والكمية المباعة خالل شهر تموز 

المجموع الشهري لمكمية المباعة
عطلة رسمية ( 2017 / 7 /11 )يوم

www.cbi.iqالموقع الرسمي لمبنك المركزي العراقي : المصدر 



سعر الدوالر 
2016

سعر الدوالر 
2017

نسبة التغير 
%الشهري

نسبة التغير 
%السنوي

20162017
نسبة التغير 

%الشهري
نسبة التغير 

%السنوي

0.74.23,26,40,95,2003,46,82,01,28510.16.3-12431295كانون الثاني
5.632.6-1.62.12,46,80,41,7453,27,23,97,770-12481274شباط
1.11,97,95,69,6683,38,34,50,3293.470.9-1.6-12681254اذار
6.648.2-2.82,13,28,80,8913,16,16,90,469-0.2-12871251نيسان
3.52,53,72,82,1383,28,37,03,1483.929.4-0.2-12941249ايار

16.2-21.9-2.13,05,98,76,0962,56,55,84,689-0.1-12751248حزيران
2.01,05,11,92,8502,70,67,25,0785.5157.5-127912530.4تموز

المعدل 
السنوي

12711260-0.6-0.916,49,29,38,58821,84,17,52,768-1.632.4
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(2)جدول 
2017، 2016    المعدالت الشهرية السعار صرف الدوالر في مدينة بغداد وحسب االشهر لسنتي 

الشهر

نسبة التغير في السعر *مجموع الكميات المباعةنسبة التغير في السعرسعر صرف الدوالر

                                      :       *www.cbi.iq 
 



السنة
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017

1281
1260

2017لغاية شهر تموز   *
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1187
1199
1234
1233
1218
1251

1454
1473
1477
1266
1206
1183
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( 3 )جدول رقم 

(2017-2003) المعدل السنوي السعار صرف الدوالر في مدينة بغداد للسنوات 

معدل سعر صرف الدوالر في مدينة بغداد
2233

 الشهر الشهر



السعر الثالثالسعر الثانيالسعر االول 

 الكفاح2سعر مكتب 1سعر مكتب 

2017/7/21255125012451250االحد

2017/7/31260125512501255االثنين

2017/7/41260125512501255الثالثاء

2017/7/51260125512501255االربعاء

2017/7/61260125512501255الخميس

2017/7/91260125512501255االحد

2017/7/101260125512501255االثنين

2017/7/121260125512501255االربعاء

2017/7/131260125512501255الخميس

2017/7/161265126012551260االحد

2017/7/171265126012551260االثنين

2017/7/181265126012551260الثالثاء

2017/7/191270126512601265االربعاء

2017/7/201265126012551260الخميس

2017/7/231265126012551260االحد

2017/7/241265126012551260االثنين

2017/7/251265126012551260الثالثاء

2017/7/261265126012551260االربعاء

2017/7/271265126012551260الخميس

2017/7/301260125512501255االحد

2017/7/311255125012451250االثنين

1262.11257.11252.11257.1 المعدل الشهري

عطلة رسمية ( 2017 /7 /11)يوم 

الجهاز المركزي لالحصاء - الفرق الميدانية لدائرة احصاء بغداد : المصدر 
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(4)جدول رقم 

2017اسعار صرف الدوالر لمدينة بغداد لشهر تموز 

معدل سعر الدوالرالتاريخاليوم



IQDسعر البيع بالدينار العراقي رمز العممةالعممة
سعر الشراء بالدينار العراقي 

IQD

USD1184.0001182.000الدوالر االمريكي

EUR1388.4771387.783اليورو االوربي

GBP1553.8821553.105الباون االسترليني

CAD948.338947.864الدوالر الكندي

S.FR1219.3611218.752الفرنك السويسري

SEK145.578145.505الكرون السويدي

NOK149.218149.143الكرون النرويجي

DKK186.713186.619الكرون الدنماركي

JPY10.71010.705الين الياباني

AUD945.661945.188الدوالر االسترالي

2017  تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر تموز 

(5)جدول رقم 

اسعار صرف الدينار العراقي مقابل العمالت االجنبية

البنك  المركزي العراقي - 2017 /7/ 31نشرة اسعار الغمق  لمعمالت الرئيسية  ليوم : المصدر 

العراق/ الجهاز المركزي لالحصاء / قسم االرقام القياسية 
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 شهر12الرسم البياني لمعدل سعر صرف الدوالر خالل 
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