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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 محافظة بغداد يوميًا يتم إحتساب متوسط سعر صرف الدوالر ميدانيًا 

 عمى مدى ايام الشير عدا ايام العطل الرسمية .

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

 .عمى مستوى العراق 

 
 : مؤشراتال تحليل

 

الف واربعمائة واثنان  (2842)  نحو 2222 عام الثانيكانون  لشير بغداد محافظة في الدوالر صرف سعر متوسط بمغ  -
 الف واربعمائة وثمانون دينارعراقي  (1480حيث سجل نحو ) 2222مع شير كانون االول عام  مقارنةوثمانون دينار عراقي 

 . (0.1%بارتفاع قدره )
  

نالحظ ان ىناك ارتفاع سنوي نسبتو نحو  2222مع نفس الشير لسنة  2222سنة  الثانيكانون نة شير وعند مقار  -
(2.6.)% 
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 (1جدول رقم )
 2222بغداد لشهر كانون الثاني عام  حافظةأسعار صرف الدوالر لم

 التاريخ اليوم 

معدل سعر  السعر الثالث السعر الثاني السعر االول 
الدوالر  في 

 سوقال
 سعر

 مكتب الحارثية
 سعر

 مكتب كرادة داخل
 الكفاح 

 عطلة - - عطلة 2022/1/2 االحد

 1480 1475 1485 1480 2022/1/3 االثنين

 1480 1475 1485 1480 2022/1/4 الثالثاء

 1480 1475 1485 1480 2022/1/5 االربعاء

 1480 1475 1485 1480 2022/1/6 الخميس

 1480 1475 1485 1480 2022/1/9 االحد

 1480 1475 1485 1480 2022/1/10 االثنين

 1480 1475 1485 1480 2022/1/11 الثالثاء

 1480 1475 1485 1480 2022/1/12 االربعاء

 1480 1475 1485 1480 2022/1/13 الخميس

 1483 1478 1487 1485 2022/1/16 االحد

 1483 1478 1487 1485 2022/1/17 االثنين

 1483 1478 1487 1485 2022/1/18 ثاءالثال

 1483 1478 1487 1485 2022/1/19 االربعاء

 1483 1478 1487 1485 2022/1/20 الخميس

 1483 1478 1487 1485 2022/1/23 االحد

 1483 1478 1487 1485 2022/1/24 االثنين

 1483 1478 1487 1485 2022/1/25 الثالثاء

 1483 1478 1487 1485 2022/1/26 االربعاء

 1483 1478 1487 1485 2022/1/27 الخميس

 1483 1478 1487 1485 2022/1/30 االحد

 1483 1478 1487 1485 2022/1/31 االثنين

 1482 1477 1486 1483 المعدل الشهري

 

 الجهاز المركسي لالحصاء –الفرق الميدانية لدائرة احصاء بغداد  المصدر : 
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 (2جدول رقم )
 2222و2021 عام   لمحافظة بغداد لالسعار صرف الدوالروالسنوية عدالت الشهرية الم

 الشهر

 نسبة التغير في السعر % سعر صرف الدوالر في السوق

 السنوي الشهري 2022 2021

 _ _ _ 1480 كانون االول

 2.6 0.1 1482 1444 كانون الثاني

 2.6 0.1 1482 1444 المعدل السنوي
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 (3جدول رقم )
 2222-2223 لمسنوات بغداد لمحافظة الدوالر صرف لالسعار السنوي المعدل

 معدل سعر صرف الدوالر لمحافظة 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 1256 

2018 1206 

2019 1202 

2020 1240 

2021 1469 

2022* 1482 

 2222* سعر صرف الدوالر لشهر كانون الثاني                               
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 (4جدول رقم )
 2222 الثاني كانون لشهر االجنبية العمالت مقابل العراقي الدينار صرف اسعار

 مز العملةر العملة
سعر البيع بالدينار 

 IQDالعراقي 
سعر الشراء بالدينار 

 IQDالعراقي 

 USD 1485.0 1480.0 الدوالر االمريكي

 EUR 1760.0 1740.0 اليورو االوربي

 SAR 400.0 350.0 لاير سعودي

 TRY 123.0 114.0 ليرة تركي

 JOD 2140.0 2080.0 دينار اردني

 IRR 60.0 49.0 تومان أيراني

 .المصدر : الجهاز المركزي لالحصاء  الفرق الميدانية لدائرة احصاء بغداد          

 

 

 


