
جدول ( 1 )

معدل سعر صرف السوقالكمية المباعةالتاريخاليوم

2017/2/1160,116,4011275االربعاء 

2017/2/2157,588,0761275الخميس 

317,704,4771275المجموع

2017/2/5158,730,8051275االحد 

2017/2/6169,521,3321285االثنين

2017/2/7174,634,8131282الثالثاء 

2017/2/8171,087,4411274االربعاء 

2017/2/9168,711,4121274الخميس 

842,685,8031278المجموع

2017/2/12167,632,2901279االحد 

2017/2/13161,069,1501279االثنين

2017/2/14159,811,8571279الثالثاء 

2017/2/15162,382,2471279االربعاء 

2017/2/16161,075,9411279الخميس 

811,971,4851279المجموع

2017/2/19162,651,9921273االحد 

2017/2/20161,429,2451270االثنين

2017/2/21163,992,7771267الثالثاء 

2017/2/22161,244,9751260االربعاء 

2017/2/23164,465,0691260الخميس 

2017/2/26161,208,2841260االحد 

2017/2/27161,666,7111260االثنين

2017/2/28163,376,9521252الثالثاء 

1,300,036,0051263المجموع

3,272,397,7701274
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قسم االرقام القياسية / الجهاز المركزي لالحصاء / العراق

المجموع الشهري للكمية المباعة

 سعر الصرف في البنك المركزي والكمية المباعة خالل شهر شباط 2017

www.cbi.iq

المصدر : الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي



نسبة التغير الشهري%الكميات المباعة 2017الكميات المباعة2016نسبة التغير السنوي%نسبة التغير الشهري%سعر الدوالر 2017سعر الدوالر 2016
نسبة التغير 
السنوي%

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

1.23.12,866,068,4733,370,299,5282.219.4-12461284المعدل السنوي

قسم االرقام القياسية / الجهاز المركزي لالحصاء / العراق

نسبة التغير في السعرسعر صرف الدوالر

الشهر
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نسبة التغير في السعر  الكميات المباعة*

جدول (2)
    المعدالت الشهرية السعار صرف الدوالر في مدينة بغداد وحسب االشهر لسنتي 2016، 2017

 www.cbi.iq*المصدر : الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي  
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1183

1234

1199

لغاية شهر شباط 2017  *

2233

1206

1477

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

جدول رقم ( 3 )

1187

1251

1284

1454
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1281

1218

1233

معدل سعر صرف الدوالر في مدينة بغداد

1473

1266



السعر الثالثالسعر الثانيالسعر االول 

 الكفاحسعر مكتب 2سعر مكتب 1

2017/2/11280128512751280االربعاء 

2017/2/21280128512751280الخميس 

2017/2/51285129012801285االحد 

2017/2/61285129012801285االثنين

2017/2/71280128512751280الثالثاء 

2017/2/81280128512751280االربعاء 

2017/2/91275128012701275الخميس 

2017/2/121280128512751280االحد 

2017/2/131280128512751280االثنين

2017/2/141280128512751280الثالثاء 

2017/2/151280128512751280االربعاء 

2017/2/161275128012701275الخميس 

2017/2/191280128512751280االحد 

2017/2/201275128012701275االثنين

2017/2/211270127512651270الثالثاء 

2017/2/221265127012601265االربعاء 

2017/2/231265127012601265الخميس 

2017/2/261260126512551260االحد 

2017/2/271255126012501255االثنين

2017/2/281255126012501255الثالثاء 

1274.31279.31269.31274.3
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المصدر : الفرق الميدانية لدائرة احصاء بغداد - الجهاز المركزي لالحصاء 

المعدل الشهري

اسعار صرف الدوالر لمدينة بغداد لشهر شباط 2017

معدل سعر الدوالراليوم

جدول رقم (4)

التاريخ

قسم االرقام القياسية / الجهاز المركزي لالحصاء / العراق



قسم االرقام القياسية / الجهاز المركزي لالحصاء / العراق

الرسم البياني لمعدل سعر صرف الدوالر خالل 12 شهر
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