
( 1 )جدول 

معدل سعر صرف السوقالكمية المباعةالتاريخاليوم

2017/10/2109,080,5311253االثنين

2017/10/3108,480,5291253الثالثاء 

2017/10/4128,720,4021253االربعاء 

2017/10/5139,984,9381254الخميس 

486,266,4001253المجموع

2017/10/8126,914,3571254االحد 

2017/10/9123,610,4051254االثنين

2017/10/10121,604,4921254الثالثاء 

2017/10/11126,026,0261254االربعاء 

2017/10/12138,624,8901254الخميس 

636,780,1701254المجموع

2017/10/15106,034,0951255االحد 

2017/10/16100,774,3641255االثنين

2017/10/17102,536,0181255الثالثاء 

2017/10/18105,241,0001255االربعاء 

2017/10/19128,664,0911253الخميس 

543,249,5681255المجموع

2017/10/2298,415,0001253االحد 

2017/10/23100,300,8201255االثنين

2017/10/2497,352,6451255الثالثاء 

2017/10/25104,665,9931255االربعاء 

2017/10/26123,032,9081255الخميس 

2017/10/2998,422,0001253االحد 

2017/10/3098,197,8631254االثنين

2017/10/31108,452,5011254الثالثاء 

828,839,7301254المجموع

2,495,135,8681254

العراق/ الجهاز المركزي لالحصاء / قسم االرقام القياسية 

2017    تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر تشرين االول 

2017 سعر الصرف في البنك المركزي والكمية المباعة خالل شهر تشرين االول 

المجموع الشهري لمكمية المباعة
عطلة رسمية ( 2017 / 10 /1)يوم

www.cbi.iqالموقع الرسمي لمبنك المركزي العراقي : المصدر 



2017سعر الدوالر 2016سعر الدوالر 
نسبة التغير 

%الشهري
نسبة التغير 

%السنوي
%نسبة التغير السنوي%نسبة التغير الشهري20162017

0.74.23,264,095,2003,468,201,28510.16.3-12431295كانون الثاني
5.632.6-1.62.12,468,041,7453,272,397,770-12481274شباط
1.11,979,569,6683,383,450,3293.470.9-1.6-12681254اذار

6.648.2-2.82,132,880,8913,161,690,469-0.2-12871251نيسان
3.52,537,282,1383,283,703,1483.929.4-0.2-12941249ايار

16.2-21.9-2.13,059,876,0962,565,584,689-0.1-12751248حزيران
2.01,051,192,8502,706,725,0785.5157.5-127912530.4تموز
5.0-2.72,929,697,1142,784,097,7582.9-0.3-12831249اب

21.65.0-3.32,077,661,8912,181,951,815-129312500.1ايمول
14.3-3.62,912,515,8002,495,135,86814.4-130112540.3تشرين االول

1.620.0-1.524,412,813,39329,302,938,209-0.4-12771258المعدل السنوي

ام القياسية  العراق/ الجهاز المركزي لالحصاء / قسم االرق
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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 
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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



ثانيالسعر االول  السعر الثالثالسعر ال
 الكفاح2سعر مكتب 1سعر مكتب 

2017/10/21260126512551260االثنين

2017/10/31260126512551260الثالثاء

2017/10/41260126512551260االربعاء

2017/10/51260126512551260الخميس

2017/10/81260126512551260االحد

2017/10/91260126512551260االثنين

2017/10/101260126512551260الثالثاء

2017/10/111260126512551260االربعاء

2017/10/121260126512551260الخميس

2017/10/151260126512551260االحد

2017/10/161260126512551260االثنين

2017/10/171260126512551260الثالثاء

2017/10/181260126512551260االربعاء

2017/10/191260126512551260الخميس

2017/10/221260126512551260االحد

2017/10/231260126512551260االثنين

2017/10/241260126512551260الثالثاء

2017/10/251260126512551260االربعاء

2017/10/261260126512551260الخميس

2017/10/291260126512551260االحد

2017/10/301260126512551260االثنين

2017/10/311260126512551260الثالثاء

1260.01265.01255.01260.0 المعدل الشهري

عطلة رسمية ( 2017 /10 /1)يوم 

الجهاز المركزي لالحصاء - الفرق الميدانية لدائرة احصاء بغداد : المصدر 

ام القياسية  العراق/ الجهاز المركزي لالحصاء / قسم االرق
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(4)جدول رقم 
2017اسعار صرف الدوالر لمدينة بغداد لشهر تشرين االول 

معدل سعر الدوالرالتاريخاليوم



IQDسعر الشراء بالدينار العراقي IQDسعر البيع بالدينار العراقي رمز العممةالعممة

USD1184.0001182.000الدوالر االمريكي

EUR1377.9391377.250اليورو االوربي

GBP1565.1301564.347الباون االسترليني

CAD918.969918.510الدوالر الكندي

S.FR1186.1351185.542الفرنك السويسري

SEK141.703141.632الكرون السويدي

NOK144.683144.611الكرون النرويجي

DKK185.176185.084الكرون الدنماركي

JPY10.46410.459الين الياباني

AUD908.483908.029الدوالر االسترالي

2017  تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر تشرين االول 

(5)جدول رقم 

اسعار صرف الدينار العراقي مقابل العمالت االجنبية

البنك  المركزي العراقي - 2017 /10/ 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 

العراق/ الجهاز المركزي لالحصاء / قسم االرقام القياسية 
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