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 المقدمة
إن تغير سعر صرف الدوالر لو تأثير مباشر عمى أسعار السمع والخدمات التي يتداوليا االفراد في حياتيم 
اليومية بما يؤثر ذلك عمى المستوى المعيشي والقدرة الشرائية ليم ومن ثم ينعكس عمى مستوى النمو االقتصادي 

 لمبمد . 
من خالل جمع ثالث أسعار من ثالث مكاتب صيرفة في يتم إحتساب متوسط سعر صرف الدوالر ميدانيًا 

 محافظة بغداد يوميًا عمى مدى ايام الشير عدا ايام العطل الرسمية .
 

 ان متابعة اسعار صرف الدوالر بسعر السوق مقارنة بما يقابمو بالدينار العراقي تتيح لمباحثين والمختصين 
 .حركة االسعار عمى مستوى العراق دراسة 

 
 

 المؤشرات تحليل
 

( الف 1342) نحو 2020سنة  كانون االولفي محافظة بغداد لشير  بمغ متوسط سعر صرف الدوالر -
دينار عراقي في شير واربعون  تسعةو ( الف ومئتان 4912دينار عراقي  مقارنة بنحو) اثنان واربعونوثالثمائة و 

 %(.4.4)اي بنسبة ارتفاع شيري قدره  2020سنة   لثانيتشرين ا
  

نالحظ ان ىناك ارتفاع سنوي  2019مع نفس الشير لسنة  2020سنة  االولكانون ند مقارنة شير وع -
 %(.11.3نسبتو نحو )

الى تقديم مشروع قانون الموازنة  2020يعزى ارتفاع اسعار صرف الدوالر في شير كانون االول من عام 
قرار ،  من االمانة العامة لمجمس الوزراءالصادرة   2021العامة االتحادية لجميورية العراق لمسنة المالية 

 ( دينار لكل دوالر1450باعتماد اساس سعر صرف ) 21/12/2020بتاريخ  233
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(1جدول رقم )
 

 0202 كانىن االول نشهربغداد  نمحافظتاسعار صرف اندوالر 

 

 التاريخ اليوم

 السعر الثالث السعر الثاني السعر االول 
معدل سعر 

الر  في الدو
 السوق

 سعر
 مكتب الحارثية

 سعر
مكتب كرادة 

 داخل
 الكفاح 

 1253 1245 1260 1255 2020\12\1 الثالثاء

 1253 1245 1260 1255 2020\12\2 االربعاء 

 1253 1245 1260 1255 2020\12\3 الخميس 

 1253 1245 1260 1255 2020\12\6 االحد 

 1262 1255 1270 1260 2020\12\7 االثنين

 1262 1255 1270 1260 2020\12\8 الثالثاء

 1262 1255 1270 1260 2020\12\9 االربعاء 

 1262 1255 1270 1260 2020\12\10 الخميس 

 1280 1270 1290 1280 2020\12\13 االحد 

 1280 1270 1290 1280 2020\12\14 االثنين

 1300 1290 1310 1300 2020\12\15 الثالثاء

 1340 1330 1340 1350 2020\12\16 االربعاء 

 1370 1360 1370 1380 2020\12\17 الخميس 

 1437 1420 1440 1450 2020\12\20 االحد 

 1440 1430 1450 1440 2020\12\21 االثنين

 1410 1400 1410 1420 2020\12\22 الثالثاء

 1420 1410 1430 1420 2020\12\23 االربعاء 

 1420 1410 1420 1430 2020\12\24 الخميس 

 1420 1410 1420 1430 2020\12\27 االحد 

 1420 1410 1420 1430 2020\12\28 االثنين

 1420 1410 1420 1430 2021\12\29 الثالثاء

 1420 1410 1420 1430 2021\12\30 االربعاء 
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 1420 1410 1420 1430 2021\12\31 الخميس 

 1342 1332 1347 1346 المعدل الشهري

 ءانجهاز انمركسي نالحصا –ندائرة احصاء بغداد  انفرق انميدانيت     انمصدر :               

 

 

 

 

 (0ول رقم )جد

 0202 -0212تيفي مدينت بغداد وحسب االشهر نسن انمعدالث انشهريت السعار صرف اندوالر

 

 الشهر

 نسبة التغير في السعر % سعر صرف الدوالر في السوق

 السنوي  ريالشه  2020 2019

 - - - 1206 كانون االول

 1.8 1.2 1221 1200 الثاني كانون 

 0.8 0.9- 1210 1200 شباط

 2.4 1.6 1229 1200 اذار

 2.6 0.2 1231 1200 نيسان

 2.7 0.1 1232 1200 ايار

 2.9 0.2 1235 1200 حزيران

 2.5 0.4- 1230 1200 تموز

 1.8 0.4- 1225 1203 اب

 2.0 0.2 1227 1203 ايلول

 3.8 1.7 1248 1202 تشرين االول

 3.1 0.1 1249 1212 تشرين الثاني

 11.3 7.4 1342 1206 كانون االول

 3.1 0.9 1240 1202 المعدل السنوي
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 (3جدول رقم )

 ( 0202 -0223انمعدل انسنىي السعار صرف اندوالر في مدينت بغداد نهسنىاث )

 

 الر في مدينة بغدادمعدل سعر صرف الدو  السنة

3002 2233 
3002 1454 
3002 1473 
3002 1477 
3002 1266 
3002 1206 
3002 1183 
3000 1187 
3000 1199 
3003 1234 
3002 1233 
3002 1218 
3002 1251 
3002 1281 
3002 1256 
3002 1206 
3002 1202 
3030 1240 
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 (4جدول رقم )

0202 كانىن االول نشهر انعمالث االجنبيت بم اندينار انعراقي مقاسعار صرف ا        
 

 رمس انعمهت انعمهت
سعر انبيع باندينار انعراقي 

IQD 

سعر انشراء باندينار انعراقي 

IQD 

 USD 1470 1450 اندوالر االمريكي

 EUR 1400 1353 انيىرو االوربي

 SAR 390 365 لاير سعىدي

 TRY 196 184 نيرة تركي

 JOD 2080 2030 ر اردنيدينا
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 انجهاز انمركسي نالحصاء –انفرق انميدانيت ندائرة احصاء بغداد  انمصدر :     

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IRR 63 54 تىمان أيراني


