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 المقدمة
إن تغیر سعر صرف الدوالر له تأثیر مباشر على أسعار السلع والخدمات التي یتداولها االفراد في حیاتهم الیومیة بما یؤثر ذلك 

  على المستوى المعیشي والقدرة الشرائیة لهم ومن ثم ینعكس على مستوى النمو االقتصادي للبلد . 

من خالل جمع ثالث أسعار من ثالث مكاتب صیرفة في محافظة بغداد یومیًا یتم إحتساب متوسط سعر صرف الدوالر میدانیًا 

 على مدى ایام الشهر عدا ایام العطل الرسمیة .

حركة االسعار دراسة  ان متابعة اسعار صرف الدوالر بسعر السوق مقارنة بما یقابله بالدینار العراقي تتیح للباحثین والمختصین 

 .على مستوى العراق 

  
  : مؤشراتال تحلیل

  
  كانون الثاني:

 الف واربعمائة واثنان  )1482(  نحو 2022 كانون الثاني عام لشهر بغداد محافظة في الدوالر صرف سعر متوسط بلغ
الف واربعمائة وثمانون  )1480حیث سجل نحو ( 2021وثمانون دینار عراقي مقارنة مع شهر كانون االول عام 

 ) .0.1%بارتفاع قدره ( دینارعراقي 
   
  نالحظ ان هناك ارتفاع سنوي نسبته نحو  2021مع نفس الشهر لسنة  2022سنة كانون الثاني وعند مقارنة شهر

)2.6.(% 
  

  شباط:
  
 الف واربعمائة وواحد وسبعون  )1471(  نحو 2022 شباط عام لشهر بغداد محافظة في الدوالر صرف سعر متوسط بلغ

ثنان وثمانون دینارعراقي  )1482حیث سجل نحو ( 2022م دینار عراقي مقارنة مع شهر كانون الثاني عا  الف واربعمائة وإ
 %).0.7قدره ( نخفاضبا

   
  ثنان وخمسون 1452حیث كان نحو ( 2021مع نفس الشهر لسنة  2022سنة شباط وعند مقارنة شهر ) الف واربعمائة وإ

 ).%1.3نالحظ ان هناك ارتفاع سنوي نسبته نحو (دینار عراقي 
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  اذار
 

 عن شهر شباط من عام على نفس مستواه  2022 عاماذار  لشهر بغداد محافظة في الدوالر صرف سعر متوسط فظحا
 الف واربعمائة و واحد وسبعون )1471(  اذار لشهر بغداد محافظة الدوالرفي صرف سعر متوسط حیث بلغ  2022

 بعمائة و واحد وسبعون دینار عراقي .الف وار  )1471( حیث سجل نحو 2022عام  شباطمع شهر  مقارنةدینار عراقي 
   
  الف واربعمائة وخمسون دینار 1450( كان نحوحیث  2021مع نفس الشهر لسنة  2022سنة  اذاروعند مقارنة شهر (

 ).%1.4نالحظ ان هناك ارتفاع سنوي نسبته نحو (عراقي 
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  )1جدول رقم (
  2022عام  اذارهر بغداد لش حافظةأسعار صرف الدوالر لم

 التاریخ الیوم
 في  الدوالر سعر معدل الثالث السعر الثاني السعر   االول السعر 

  سعر الحارثیة مكتب سعر السوق
 الكفاح مكتب سعر داخل كرادة مكتب

 1475 1470 1480 1475 2022/3/1 الثالثاء
 1475 1470 1480 1475 2022/3/2 االربعاء
 1475 1470 1480 1475 2022/3/3 الخمیس
         2022/3/4 الجمعة
         2022/3/5 السبت
 1475 1470 1480 1475 2022/3/6 االحد
 1475 1470 1480 1475 2022/3/7 االثنین

 1475 1470 1480 1475 2022/3/8 الثالثاء

 1475 1470 1480 1475 2022/3/9 االربعاء
 1475 1470 1480 1475 2022/3/10 الخمیس
         2022/3/11 الجمعة
         2022/3/12 السبت
 1475 1470 1480 1475 2022/3/13 االحد

 1475 1470 1480 1475 2022/3/14 االثنین

 1475 1470 1480 1475 2022/3/15 الثالثاء
 1475 1470 1480 1475 2022/3/16 االربعاء

 1475 1470 1480 1475 2022/3/17 الخمیس
         2022/3/18 الجمعة
         2022/3/19 السبت
 1458 1450 1465 1460 2022/3/20 االحد
 1458 1450 1465 1460 2022/3/21 االثنین

 1458 1450 1465 1460 2022/3/22 الثالثاء

 1463 1455 1465 1470 2022/3/23 االربعاء

 1463 1455 1465 1470 2022/3/24 الخمیس
         2022/3/25 الجمعة
         2022/3/26 السبت
 1470 1465 1475 1470 2022/3/27 االحد
 1470 1465 1475 1470 2022/3/28 االثنین
 1470 1465 1475 1470 2022/3/29 الثالثاء

 1470 1465 1475 1470 2022/3/30 االربعاء

 1470 1465 1475 1470 2022/3/31 الخمیس
 1471 1465 1476 1472 المعدل الشھري

 الجھاز المركزي لالحصاء –الفرق المیدانیة لدائرة احصاء بغداد  المصدر :
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  )2دول رقم (ج

  2022و2021 عام   لمحافظة بغداد لالسعار صرف الدوالروالسنویة المعدالت الشهریة     

المعدل الشھري لسعر صرف الدوالر في  الشھر
 االسواق العراقیة لمحافظة بغداد

نسبة التغیر في 
 % السعر

 السنوي الشھري
   2022اشھرعام     2021اشھرعام  

 2.6 0.1 1482 كانون الثاني 1444 كانون الثاني

 1.3 0.7- 1471 شباط 1452 شباط

 1.4 0.0 1471 اذار 1450 اذار

     1475   1471 المعدل السنوي
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  )3جدول رقم (
  2022-2003 للسنوات بغداد ظةلمحاف الدوالر صرف لالسعار السنوي المعدل

   السنة
 معدل سعر صرف الدوالر لمحافظة بغداد

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 1475 

    .معدل االشهر لغایة الشهر الحالي الذي تم فیه اصدار التقریر 2022مالحظة : سنة                       
    .الدوالر السنوات السابقة معدالت سنویة لسعر صرف
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  )4جدول رقم (
  2022 اراذ لشهر االجنبیة العمالت مقابل العراقي الدینار صرف اسعار

 رمز العملة العملة          
سعر البیع بالدینار العراقي 

IQD 
سعر الشراء بالدینار العراقي 

IQD 
 USD 1485.0 1480.0 الدوالر االمریكي
 EUR 1760.0 1740.0 الیورو االوربي

 SAR 400.0 350.0 لایر سعودي

 TRY 114.0 105.0 لیرة تركي

 JOD 2140.0 2080.0 دینار اردني

 IRR 60.0 49.0 تومان أیراني
 .المصدر : الجھاز المركزي لالحصاء  الفرق المیدانیة لدائرة احصاء بغداد

 

 

  


