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  المقدمة
قسم االرقام القیاسیة ان ینشر التقریر الشھري / یسر الجھاز المركزي لالحصاء 

  . 2018 آبالسعار صرف الدوالر لشھر 

سعار السلع والخدمات وینعكس أثیر مباشر على أسعر صرف الدوالر لھ ت تغییران 

النمو  فراد مما ینعكس على مستوىذلك على المستوى المعیشي والقدرة الشرائیة لأل

  . االقتصادي للبلد 

من سعار أحتساب متوسط سعر صرف الدوالر میدانیًا من خالل جمع ثالث إیتم 

ثالث مكاتب صیرفة في محافظة بغداد یومیًا على مدى ایام الشھر عدا ایام العطل 

 .الرسمیة 

كما اعتمد التقریر على النشرة الشھریة التي یصدرھا البنك المركزي حول سعر 

نافذة بیع العملة والر الیومي وكذلك الكمیات المباعة من الدوالر في صرف الد

  .والمنشورة على موقع البنك المركزي االلكتروني االجنبیة

ان متابعة اسعار صرف الدوالر بسعر السوق مقارنة بما یقابلھ بالدینار العراقي 

اصة وأن تتیح للباحثین والمختصین دراسة حركة االسعار على مستوى العراق ، خ

في السوق یومیًا  المباعة  ھذا التقریر تضمن متابعة یومیة لحركة كمیات الدوالر

من خالل مبیعات البنك المركزي والتي على اساسھا یتحدد سعر الصرف الیومي 

  . للدوالر وحسب الكمیة المعروضة في السوق  
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  التحلیل
  المقارنة الشھریة .1
 مسجًال 2018آب ر دینارعراقي في شھ الف ومئتان وثالثة) 1203(والر سعر صرف الد متوسطبلغ  

 الف ومائة وثمانیة وتسعون) 1198(  والذي بلغ 2018تموز شھر عن   )% 0.4(بمقدار  ارتفاعًا
  .عراقي حینھا دینار

 رمقدا 2018 آبالدوالر في مزاد العملة التابع للبنك المركزي العراقي خالل شھر  كما بلغت مبیعات
 مائةوسبع وستون ملیون وخمسمائة واربعة وسبعون الف و مائةملیار وسبع ثالث )3,760,574,775(

وتسعة واربعون  مائةسبع )749,780,000(، بلغ مقدار البیع النقدي دوالر امریكي وخمسة وسبعون
) عتماداتالحواالت واال(دوالر امریكي، و بلغ مقدار التحویل الخارجي  وثمانون الف مائةوسبعملیون 
 مائةوسبعواربعة وتسعون الف  مائةوسبعثالثة ملیار وعشرة  مالیین  )3,010,794,775(مقدار 

من اجمالي الكمیات المباعة ) %19.9( شكل البیع النقدي نسبة قدرھا دوالر امریكي وخمسة وسبعون
  .*االمریكي  من الدوالر

  المقارنة السنویة .2
 آبعن شھر ) %3.7(ًا سنویًا بنسبة نخفاضا 2018 آبسعر صرف الدوالر لشھر  توسطسجل م
 . حینھا دینار عراقيالف ومئتان وتسعة واربعون  )1249( الذي بلغ 2017

  تحلیل عام. 3 
نافذة فیما یلي تحلیًال عامًا عن حركة سعر صرف الدوالر اسبوعیًا والكمیات المباعة من الدوالر في 

  :2018 آبالل شھر في مدینة بغداد خ بیع العملة األجنبیة
 الف ومائة وتسعون) 1190(تمیز سعر صرف البنك المركزي بالثبات طیلة ایام الشھر والبالغ  -

  .دینارعراقي 

الف ومائة  )1197( السوق في االسبوع االول من الشھرسعر صرف الدوالر حسب سعر  متوسط بلغ  -
عن االسبوع االخیر من  الدوالرفي الكمیة المباعة من  انخفاض مقابل ،دینارعراقي وتسعون وسبعة

ملیار ومئتان واثنان وستون ملیون واثنان وعشرون  ) 1,262,022,894( الشھر السابق حیث بلغت
 .دوالر امریكي الف وثمنمائة واربعة وتسعون

في  انخفاضدینارعراقي ، قابلھ الف ومئتان وخمسة ) 1205( حیث بلغمن الشھر  الثانيفي االسبوع و -
ائة واثنان وستون ملیون متسع )962,324,963(والتي بلغت  االمریكيعة من الدوالرالكمیة المبا

 مبیعاتدوالر امریكي مقارنة مع  وثالثة وستونائة متسعو  وثالثمائة واربعة وعشرون الف
 .االسبوع االول 

من عما علیھ في االسبوع الثاني  الثالثاالسبوع  حافظ سعر صرف الدوالر على نفس مستواه في -
في الكمیة المباعة من  انخفاضدینارعراقي ، قابلھ  الف ومئتان وخمسة) 1205( لشھر حیث بلغ ا

سبعمائة وستة وثمانون ملیون واربعمائة وتسعة وخمسون الف  )786,459,147(الدوالر والتي بلغت 
 . ثانياالسبوع ال مبیعاتدوالر امریكي مقارنة مع  ومائة وسبعة واربعون

) 1203( الىسعر صرف الدوالر متوسط  ارتفعفقد الشھر  ھذا رابع واالخیر منفي االسبوع الاما  -
) 749,767,771(الدوالر حیث بلغت  مبیعاتفي انخفاض دینارعراقي قابلھ الف ومئتان وثالثة 

دوالر  سبعمائة وتسعة واربعون  ملیون وسبعمائة وسبعة وستون الف وسبعمائة وواحد وسبعون
 . الثالث مقارنة باالسبوع امریكي

 www.cbi.iqالبنك المركزي العراقي  : المصدر  *
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  )1(جدول رقم 

   2018 آبسعر الصرف في البنك المركزي والكمیة المباعة خالل شھر 

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

  

  التاریخ  الیوم
  معدل سعر   الكمیة المباعة

صرف 
        الخارجي التحویل  النقدي البیع  السوق

  االجمالي  )واالعتمادات حواالتال(

 1195 194,560,754 158,670,754 35,890,000 2018/8/1 االربعاء 
 1195 188,110,710 155,410,710 32,700,000 2018/8/2 الخمیس 
 1198 184,695,406 149,895,406 34,800,000 2018/8/5 االحد 
 1198 180,339,384 143,689,384 36,650,000 2018/8/6 االثنین

 1198 165,530,812 129,150,812 36,380,000 2018/8/7 الثالثاء 
 1198 174,648,900 138,758,900 35,890,000 2018/8/8 االربعاء 
 1198 174,136,928 141,766,928 32,370,000 2018/8/9 الخمیس 

 1197 1,262,022,894 1,017,342,894 244,680,000 المجموع  
 1207 170,375,589 137,225,589 33,150,000 2018/8/12  االحد
 1205 200,428,439 165,328,439 35,100,000 2018/8/13 االثنین

 1205 196,672,760 161,572,760 35,100,000 2018/8/14 الثالثاء 
 1205 198,113,068 163,963,068 34,150,000 2018/8/15 االربعاء 
 1205 196,735,107 165,435,107 31,300,000 2018/8/16 الخمیس 

 1205 962,324,963 793,524,963 168,800,000 المجموع  
 1205 179,828,722 139,778,722 40,050,000 2018/8/19  االحد
 1205 169,837,749 129,387,749 40,450,000 2018/8/20 االثنین

  عطلة 160,674,285 129,724,285 30,950,000 2018/8/21 الثالثاء 
  عطلة  155,767,391 125,617,391 30,150,000 2018/8/22 الربعاء ا

  عطلة 120,351,000 92,751,000 27,600,000 2018/8/23 الخمیس 
 1205 786,459,147 617,259,147 169,200,000 المجموع  

 عطلة 153,406,275 122,356,275 31,050,000 2018/8/26  االحد
 1207 175,024,956 138,624,956 36,400,000 2018/8/27  االثنین
 1202 152,843,440 120,693,440 32,150,000 2018/8/28  الثالثاء
 1200 129,750,000 92,750,000 37,000,000 2018/8/29  االربعاء
 1202 138,743,100 108,243,100 30,500,000 2018/8/30  الخمیس

 1203 749,767,771 582,667,771 167,100,000 المجموع  
المجموع الشھري للكمیة 

 1203 3,760,574,775 3,010,794,775 749,780,000  المباعة
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  2018 ، 2017 تيفي مدینة بغداد وحسب االشھر لسن المعدالت الشھریة السعار صرف الدوالر

 

 

 

  

  

  الشھر

سعر صرف 
  الدوالر

نسبة التغیر في 
  التغیر نسبة  *المباعة الكمیات   السعر

   الكمیات المباعةفي 

سعر 
  الدوالر
2017  

سعر 
  الدوالر
2018  

  نسبة
التغیر 
  الشھري

%  

  نسبة
التغیر 
  السنوي

%  

  المباعة الكمیات
2017  

  المباعة الكمیات
2018  

  نسبة
 التغیر

  الشھري
%  

  نسبة
 یرالتغ

  السنوي
%  

كانون 
 11.1 12.1 3,852,991,077 3,468,201,285 4.2- 0.5- 1240 1295  الثاني

 15.8 1.6- 3,790,446,205 3,272,397,770 3.9- 1.3- 1224 1274  شباط

 5.7 5.6- 3,576,569,768 3,383,450,329 3.3- 0.9- 1213  1254  آذار

 17.3 3.7 3,708,048,082 3,161,690,469 4.1- 1.1- 1200 1251  نیسان

 10.8 1.9- 3,638,809,497 3,283,703,148 4.2- 0.2- 1197 1249  آیار

 9.4 22.8- 2,807,480,256 2,565,584,689 4.1- 0.0 1197 1248  حزیران

 15.7 48.7 4,173,591,858 3,607,673,322 4.4- 0.1 1198 1253  تموز

 1.9 9.9- 3,760,574,775 3,691,296,188 3.7- 0.4 1203 1249  آب

المعدل 
 10.9 2.8 3,663,563,940 3,304,249,650 4.0- 0.4- 1209 1259  السنوي
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  ) 2018-2003(المعدل السنوي السعار صرف الدوالر في مدینة بغداد للسنوات 

  *2018 آب شھر لغایة

  

  

  معدل سعر صرف الدوالر في مدینة 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*  1209  
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   2018 آبلشھر مدینة بغداد لاسعار صرف الدوالر 

  رسمیة عطلة)2018/  8/  26 - 2018/  8/  23 - 2018/  8/ 22 -  2018/  8/  21( یوم   
 الجھاز المركزي لالحصاء –الفرق المیدانیة لدائرة احصاء بغداد     :المصدر *     
  

  

  

  التاریخ  الیوم

  السعر الثالث  انيالسعر الث  السعر االول
معدل سعر 

  سعر  الدوالر
  1مكتب

  سعر
  الكفاح  2مكتب

 1205 1200 1210 1205 2018/8/1 االربعاء
 1205 1200 1210 1205 2018/8/2 الخمیس
 1205 1200 1210 1205 2018/8/5 االحد
 1210 1205 1215 1210 2018/8/6 االثنین
 1210 1205 1215 1210 2018/8/7 الثالثاء

 1210 1205 1215 1210 2018/8/8 الربعاءا
 1210 1205 1215 1210 2018/8/9 الخمیس
 1210 1205 1215 1210 2018/8/12  االحد
 1210 1205 1215 1210 2018/8/13 االثنین
 1210 1205 1215 1210 2018/8/14 الثالثاء
 1210 1205 1215 1210 2018/8/15 االربعاء
 1215 1210 1220 1215 2018/8/16 الخمیس
 1215 1210 1220 1215 2018/8/19  االحد
 1215 1210 1220 1215 2018/8/20 االثنین
 1215 1210 1220 1215 2018/8/27 االثنین
 1215 1210 1220 1215 2018/8/28 الثالثاء
 1210 1205 1215 1210 2018/8/29 االربعاء
 1210 1205 1215 1210 2018/8/30 الخمیس

 1210.6 1205.6 1215.6 1210.6  ھريالمعدل الش
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  بل العمالت االجنبیةاسعار صرف الدینار العراقي مقا                    

 :المصدر *

 العراقي المركزي البنك -  2018/ 8/ 30 لیوم الرئیسیة للعمالت الغلق اسعار نشرة1. 
 لالحصاءالجھاز المركزي  –الفرق المیدانیة لدائرة احصاء بغداد   2. 
  

سعر البیع بالدینار العراقي  رمز العملة العملة
IQD 

سعر الشراء بالدینار العراقي 
IQD 

 USD 1190.000 1182.000 الدوالر االمریكي

 EUR 1381.994  1381.303 الیورو االوربي

  SAR 320.000  300.000  ریال سعودي

  TRY 203.000  201.000  لیرة تركي

  JOD 1725.000  1205.000  دنيدینار ار

  IRR 120.000  110.000  تومان أیراني

  GBP 1538.550  1537.781 الباون االسترلیني

 CAD 910.632 910.176 الدوالر الكندي

 S.FR 1218.306 1217.696 الفرنك السویسري

 SEK 129.536 129.471 الكرون السویدي

 NOK 142.180 142.109 الكرون النرویجي

 DKK 185.333 185.241 الكرون الدنماركي

 JPY 10.586 10.580 الین الیاباني

 AUD 860.496 860.066 الدوالر االسترالي
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  )1(رقم  شكل

  شھر 12 خالل الدوالر صرف سعر لمعدل البیاني الرسم

 

  


