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 المقدمة
یسر الجھاز المركزي لالحصاء / قسم االرقام القیاسیة ان ینشر التقریر الشھري السعار صرف الدوالر 

 .  2017  لشھر كانون الثاني
ان اختالف سعر صرف الدوالر لھ تاثیر مباشر على اسعار السلع والخدمات وینعكس ذلك على 

 كس على مستوى النمو االقتصادي للبلد . المستوى المعیشي والقدرة الشرائیة لالفراد مما ینع
یتم احتساب متوسط سعر صرف الدوالر میدانیاً من خالل جمع ثالث اسعار من ثالث مكاتب صیرفة 

 في محافظة بغداد یومیاً على مدى ایام الشھر عدا ایام العطل الرسمیة .
سعر صرف الدوالر الیومي  كما اعتمد التقریر على النشرة الشھریة التي یصدرھا البنك المركزي حول

 . *وكذلك الكمیات المباعة من الدوالر في مزاد العملة والمنشورة على موقع البنك المركزي االلكتروني
ان متابعة اسعار صرف الدوالر بسعر السوق مقارنة بما یقابلھ بالدینار العراقي تتیح للباحثین 

اصة وأن ھذا التقریر تضمن متابعة یومیة والمختصین دراسة حركة االسعار على مستوى العراق ، خ
في السوق یومیاً من خالل مبیعات البنك المركزي والتي على اساسھا  المباعة  لحركة كمیات الدوالر

 سیتحدد سعر الصرف الیومي للدوالر وحسب الكمیة المعروضة في السوق  . 
  

 التحلیل
 .المقارنة الشھریة 1

اً نخفاض�مس�جال ا 2017دینارعراقي ف�ي ش�ھر ك�انون الث�اني   )1295بلغ معدل سعر صرف الدوالر (
 ) دینار عراقي حینھا.1304والذي بلغ ( 2016بمقدار اقل من واحد بالمائة  عن شھر كانون االول  

وبل��غ مجم��وع الكمی��ة المباع��ة م��ن ال��دوالر ف��ي م��زاد العمل��ة الت��ابع للبن��ك المرك��زي العراق��ي خ��الل ش��ھر  
 )  دوالر امریكي . 3,468,201,285( 2017كانون الثاني 

 .المقارنة السنویة 2
عن شھر  )% 4.2(ارتفاعاً سنویاً بنسبة  2017سجل معدل سعر صرف الدوالر لشھر كانون الثاني 

 ) دینار عراقي .1243والبالغ ( 2016كانون الثاني 

 تحلیل عام. 3
ت المباعة من الدوالر في مزاد فیما یلي تحلیالً عاماً عن حركة سعر صرف الدوالر اسبوعیاً والكمیا

 : 2017العملة في مدینة بغداد خالل شھر كانون الثاني 
 ) دینارعراقي .1182تمیز سعر صرف البنك المركزي بالثبات طیلة ایام الشھر والبالغ ( -
) 1302حسب سعر السوق في االسبوع االول من الشھر ( كان معدل سعر صرف الدوالر -

) دوالر 639,527,896ي الكمیة المباعة من الدوالر والتي بلغت (ف نخفاضدینارعراقي مقابل ا
 امریكي .

) 1302حیث بلغ (  على قیمتھ سعر صرف الدوالر حافظفي االسبوع الثاني من نفس الشھر  -
) دوالر 741,271,947في الكمیة المباعة من الدوالر والتي بلغت ( ارتفاعدینارعراقي ، قابلھ 

 السبوع االول . امریكي مقارنة مع كمیات ا
) دینارعراقي 1298في االسبوع الثالث من الشھر انخفض سعر صرف الدوالر حیث بلغ ( -

 ) دوالر امریكي . 776,880,370مقابل ارتفاع في الكمیة المباعة من الدوالر حیث بلغت (
) 1277في االسبوع الرابع واالخیر من الشھر انخفض سعر صرف الدوالر حیث بلغ (   -   

) دوالر 1,310,521,072عراقي مقابل ارتفاع في الكمیة المباعة من الدوالر حیث بلغت (دینار
 امریكي .
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 )1جدول رقم (

 2017 لثانيسعر الصرف في البنك المركزي والكمیة المباعة خالل شھر كانون ا

 ) عطلة رسمیة 2017/  1/  1یوم ( 

 www.cbi.iq   المصدر : الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي*

 

 

 

 معدل سعر  الكمیة المباعة التاریخ ومالی
 صرف السوق

 1299 163,745,581 2/1/2017 االثنین
 1304 158,599,094 3/1/2017 الثالثاء 
 1301 158,266,383 4/1/2017 االربعاء
 1303 158,916,838 5/1/2017 الخمیس

 1302 639,527,896 المجموع 
 1303 156,295,293 8/1/2017 االحد
 1302 125,115,392 9/1/2017 االثنین
 1302 155,280,005 10/1/2017 الثالثاء
 1301 153,971,978 11/1/2017 االربعاء
 1303 150,609,279 12/1/2017 الخمیس

 1302 741,271,947 المجموع 
 1303 148,624,920 15/1/2017 االحد
 1303 159,154,757 16/1/2017 االثنین
 1294 151,124,020 17/1/2017 الثالثاء
 1294 157,515,015 18/1/2017 االربعاء
 1294 160,461,658 19/1/2017 الخمیس

 1298 776,880,370 المجموع 
 1282 157,020,256 22/1/2017 االحد
 1282 155,429,453 23/1/2017 االثنین
 1282 164,459,579 24/1/2017 الثالثاء
 1270 169,678,520 25/1/2017 االربعاء
 1275 174,951,403 26/1/2017 الخمیس
 1275 168,922,695 29/1/2017 االحد
 1272 163,913,013 30/1/2017 االثنین
 1274 156,146,153 31/1/2017 الثالثاء

 1277 1,310,521,072 المجموع 
 1295 3,468,201,285 المجموع الشھري للكمیة المباعة
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 )2جدول رقم (

 2017 ، 2016 تيفي مدینة بغداد وحسب االشھر لسن المعدالت الشھریة السعار صرف الدوالر

 www.cbi.iq  المصدر : الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشھر

نسبة التغیر في  سعر صرف الدوالر
 التغیر نسبة *المباعة الكمیات  السعر

  الكمیات المباعة في

سعر 
 لدوالرا

2016 

سعر 
 الدوالر
2017 

 نسبة
التغیر 
 الشھري

% 

 نسبة
التغیر 
 السنوي

% 

 الكمیات المباعة
2016 

 المباعة الكمیات
2017 

 نسبة
 التغیر

 الشھري
% 

 نسبة
 التغیر
 السنوي

% 

كانون 
 6.3 10.1 3,468,201,285 3,264,095,200 4.2 0.7- 1295 1243 الثاني

المعدل 
 6.3 10.1 3,468,201,285 3,264,095,200 4.2 0.7- 1295 1243 السنوي
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 )3جدول رقم ( 

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

 *2017 الثاني كانون شھر لغایة

 

 

 معدل سعر صرف الدوالر في مدینة بغداد السنة

2003 2233 

2004 1454 

2005 1473 

2006 1477 

2007 1266 

2008 1206 

2009 1183 

2010 1187 

2011 1199 

2012 1234 

2013 1233 

2014 1218 

2015 1251 

2016 1281 

2017* 1295 

 4  قسم االرقام القیاسیة / الجهاز المركزي لالحصاء / العراق
 



 2017تقریر اسعار صرف الدوالر لشهر كانون الثاني

 
 )4جدول رقم (

 2017لشھر كانون الثاني مدینة بغداد لاسعار صرف الدوالر 

 ) عطلة رسمیة 2017/  1/  1(  یوم

 الجھاز المركزي لالحصاء –الفرق المیدانیة لدائرة احصاء بغداد المصدر : *

 یخالتار الیوم
 السعر الثالث السعر الثاني السعر االول

 معدل سعر الدوالر

 سعر
 1مكتب

 سعر
 الكفاح 2مكتب

 1305 1300 1310 1305 2/1/2017 االثنین

 1300 1295 1300 1305 3/1/2017 الثالثاء

 1300 1295 1300 1305 4/1/2017 االربعاء

 1300 1295 1300 1305 5/1/2017 الخمیس

 1300 1295 1300 1305 8/1/2017 االحد

 1300 1295 1300 1305 9/1/2017 االثنین

 1300 1295 1300 1305 10/1/2017 الثالثاء

 1300 1295 1300 1305 11/1/2017 االربعاء

 1300 1295 1300 1305 12/1/2017 الخمیس

 1302 1300 1305 1302 15/1/2017 االحد

 1302 1300 1305 1302 16/1/2017 االثنین

 1295 1290 1300 1295 17/1/2017 لثالثاءا

 1295 1290 1300 1295 18/1/2017 االربعاء

 1295 1290 1300 1295 19/1/2017 الخمیس

 1290 1285 1295 1290 22/1/2017 االحد

 1295 1290 1300 1295 23/1/2017 االثنین

 1290 1285 1295 1290 24/1/2017 الثالثاء

 1280 1275 1280 1285 25/1/2017 االربعاء

 1280 1275 1280 1285 26/1/2017 الخمیس

 1275 1270 1275 1280 29/1/2017 االحد

 1275 1270 1275 1280 30/1/2017 االثنین

 1275 1270 1275 1280 31/1/2017 الثالثاء

 1293.4 1288.6 1295.2 1296.3 المعدل الشھري
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 )5جدول رقم (

 اسعار صرف الدینار العراقي مقابل العمالت االجنبیة       

 العراقي المركزي البنك - 2017/ 1/ 3  لیوم الرئیسیة للعمالت الغلق اسعار نشرةالمصدر : *

 

 IQDسعر الشراء بالدینار العراقي  IQDسعر البیع بالدینار العراقي  رمز العملة العملة

 USD 1184.000 1182.000 الدوالر االمریكي

 EUR 1229.584 1228.969 الیورو االوربي

 GBP 1455.018 1454.290 الباون االسترلیني

 CAD 881.083 880.643 الدوالر الكندي

 S.FR 1150.073 1149.498 الفرنك السویسري

 SEK 129.489 129.425 الكرون السویدي

 NOK 136.601 136.532 الكرون النرویجي

 DKK 165.398 165.315 الكرون الدنماركي

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ JPY الین الیاباني  

 AUD 856.506 856.077 الدوالر االسترالي
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 شھر 12 خالل الدوالر صرف سعر لمعدل البیاني الرسم 

 

 )1رقم ( شكل
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