
البيع النقدي
       التحويل الخارجي 

(الحواالت واالعتمادات)
االجمالي

2017/11/132,910,000112,290,970145,200,9701254االربعاء 

2017/11/217,420,000122,640,939140,060,9391254الخميس 

2017/11/542,020,000122,528,444164,548,4441252االحد 

2017/11/638,050,000101,845,918139,895,9181252االثنين

2017/11/745,890,000114,526,451160,416,4511249الثالثاء 

2017/11/830,640,000130,162,929160,802,9291249االربعاء 

2017/11/915,650,000134,965,686150,615,6861249الخميس 

222,580,000838,961,3371,061,541,3371251المجموع

2017/11/1245,190,000125,236,564170,426,5641249االحد 

2017/11/1344,120,000117,652,579161,772,5791250االثنين

2017/11/1442,250,000119,606,286161,856,2861250الثالثاء 

2017/11/1527,440,000113,714,530141,154,5301250االربعاء 

2017/11/1613,950,000118,148,597132,098,5971248الخميس 

172,950,000594,358,556767,308,5561249المجموع

2017/11/1940,850,000125,114,244165,964,2441248االحد 

2017/11/2038,650,000128,685,660167,335,6601248االثنين

2017/11/2143,190,000117,774,580160,964,5801248الثالثاء 

2017/11/2229,720,000131,453,428161,173,4281244االربعاء 

2017/11/2319,150,000139,804,437158,954,4371244الخميس 

171,560,000642,832,349814,392,3491246المجموع

2017/11/2641,180,000119,974,114161,154,1141242االحد 

2017/11/2738,120,000123,527,944161,647,9441242االثنين

2017/11/2845,690,000115,733,000161,423,0001242الثالثاء 

2017/11/2931,640,000120,290,777151,930,7771242االربعاء 

2017/11/3014,920,000137,404,464152,324,4641242الخميس 

171,550,000616,930,299788,480,2991242المجموع

738,640,0002,693,082,5413,431,722,5411247

www.cbi.iqالموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي : المصدر 

العراق/ الجهاز المركزي لالحصاء / قسم االرقام القياسية 

المجموع الشهري لمكمية المباعة

2017    تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر تشرين الثاني 

( 1 )جدول 
2017 سعر الصرف في البنك المركزي والكمية المباعة خالل شهر تشرين الثاني 

التاريخاليوم

الكمية المباعة

معدل سعر صرف 
السوق



سعر الدوالر 
2016

2017سعر الدوالر 
نسبة التغير 

%الشهري
20162017%نسبة التغير السنوي

نسبة التغير 
%الشهري

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
1.11,979,569,6683,383,450,3293.470.9-1.6-12681254اذار

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
3.62,912,515,8003,249,688,86848.911.6-130112540.3تشرين االول

3.93,111,952,1853,431,722,5415.610.3-0.6-12971247تشرين الثاني

1.727,524,765,57833,489,213,7502.221.7-0.4-12791257المعدل السنوي

العراق/ الجهاز المركزي لالحصاء / قسم االرقام القياسية 

2017  تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر تشرين الثاني 

(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 
 



السنة
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017

1281
1257

2017لغاية شهر تشرين الثاني   *

العراق/ الجهاز المركزي لالحصاء / قسم االرقام القياسية 

1187
1199
1234
1233
1218
1251

1454
1473
1477
1266
1206
1183

2017   تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر تشرين الثاني 

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

معدل سعر صرف الدوالر في مدينة بغداد
2233



السعر الثالثالسعر الثانيالسعر االول 
 الكفاح2سعر مكتب 1سعر مكتب 

2017/11/11260126512551260االربعاء

2017/11/21260126512551260الخميس

2017/11/51260126512551260االحد

2017/11/61260126512551260االثنين

2017/11/71260126512551260الثالثاء

2017/11/81260126512551260االربعاء

2017/11/91260126512551260الخميس

2017/11/121260126512551260االحد

2017/11/131260125512451253االثنين

2017/11/141260125512451253الثالثاء

2017/11/151260125512451253االربعاء

2017/11/161260125512451253الخميس

2017/11/191260125512451253االحد

2017/11/201255125012401248االثنين

2017/11/211255125012401248الثالثاء

2017/11/221255125012401248االربعاء

2017/11/231260125512451253الخميس

2017/11/261260125512451253االحد

2017/11/271260125512451253االثنين

2017/11/281260125512451253الثالثاء

2017/11/291260125512451253االربعاء

1259.31258.11248.11255.2 المعدل الشهري

عطلة رسمية ( 2017 /11 /30)يوم 

الجهاز المركزي لالحصاء - الفرق الميدانية لدائرة احصاء بغداد : المصدر 

العراق/ الجهاز المركزي لالحصاء / قسم االرقام القياسية 

2017   تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر تشرين الثاني 

(4)جدول رقم 
2017اسعار صرف الدوالر لمدينة بغداد لشهر تشرين الثاني 

معدل سعر الدوالرالتاريخاليوم



IQDسعر الشراء بالدينار العراقي IQDسعر البيع بالدينار العراقي رمز العممةالعممة

USD1184.0001182.000الدوالر االمريكي

EUR1407.5391406.835اليورو االوربي

GBP1574.3651573.578الباون االسترليني

CAD923.917923.455الدوالر الكندي

S.FR1205.5801204.977الفرنك السويسري

SEK142.446142.375الكرون السويدي

NOK144.438144.366الكرون النرويجي

DKK189.128189.034الكرون الدنماركي

JPY10.64910.644الين الياباني

AUD901.142900.692الدوالر االسترالي

2017  تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر تشرين الثاني 

(5)جدول رقم 

اسعار صرف الدينار العراقي مقابل العمالت االجنبية

البنك  المركزي العراقي - 2017 /11/ 28نشرة اسعار الغمق  لمعمالت الرئيسية  ليوم : المصدر 

العراق/ الجهاز المركزي لالحصاء / قسم االرقام القياسية 



2017  تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر تشرين الثاني 

العراق/ الجهاز المركزي لالحصاء / قسم االرقام القياسية 

 شهر12الرسم البياني لمعدل سعر صرف الدوالر خالل 
(1)شكل رقم 
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