
جدول ( 1 )

الكمية المباعةالتاريخاليوم
معدل سعر صرف 

السوق
2017/3/1164,172,4301250االربعاء 

2017/3/2162,486,0861250الخميس 

2017/3/5162,332,9261255االحد 

2017/3/6162,388,4951250االثنين

2017/3/7162,331,6671250الثالثاء 

2017/3/8164,659,2771250االربعاء 

2017/3/9165,315,7631255الخميس 

1,143,686,6441251المجموع

2017/3/12164,410,7551260االحد 

2017/3/13163,952,3561255االثنين

2017/3/14163,453,2291255الثالثاء 

2017/3/15161,399,7051255االربعاء 

2017/3/16163,486,5881255الخميس 

816,702,6331256المجموع

2017/3/19162,364,6441255االحد 

2017/3/20164,418,6421255االثنين

2017/3/22164,091,0721250االربعاء 

2017/3/23164,376,0871250الخميس 

655,250,4451253المجموع

2017/3/26160,293,3761250االحد 

2017/3/27162,126,5981260االثنين

2017/3/28125,278,0001255الثالثاء 

2017/3/29161,036,8141255االربعاء 

2017/3/30159,075,8191255الخميس 

767,810,6071255المجموع

3,383,450,3291254

يوم (21 /3 /2017 ) عطلة رسمية

 

    تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر اذار 2017

 سعر الصرف في البنك المركزي والكمية المباعة خالل شهر اذار 2017

المجموع الشهري للكمية المباعة

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

 تم جمع اسعار صرف الدوالر من الفرق الميدانية لدائرة احصاء بغداد - الجهاز المركزي لالحصاء



  تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر اذار 2017

سعر الدوالر 
2016

سعر الدوالر 
2017

نسبة التغير 
الشهري%

نسبة التغير 
السنوي%

الكميات المباعة2016
الكميات المباعة 

2017
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

المعدل 
السنوي

12531274-1.31.72,570,568,8713,374,683,1282.636.6

قسم االرقام القياسية / الجهاز المركزي لالحصاء / العراق

سعر صرف الدوالر

    المعدالت الشهرية السعار صرف الدوالر في مدينة بغداد وحسب االشهر لسنتي 2016، 2017

جدول (2)

الشهر
نسبة التغير في السعرالكميات المباعة*نسبة التغير في السعر

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



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

1281
1274

لغاية شهر اذار 2017  *

قسم االرقام القياسية / الجهاز المركزي لالحصاء / العراق

1187
1199
1234
1233
1218
1251

1454
1473
1477
1266
1206
1183

   تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر اذار 2017

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

معدل سعر صرف الدوالر في مدينة بغداد
2233



السعر الثالثالسعر الثانيالسعر االول 
 الكفاحسعر مكتب 2سعر مكتب 1

2017/3/11255125012451250االربعاء 

2017/3/21255125012451250الخميس 

2017/3/51260125512501255االحد 

2017/3/61250125512451250االثنين

2017/3/71250125512451250الثالثاء 

2017/3/81250125512451250االربعاء 

2017/3/91260125512501255الخميس 

2017/3/121265126012551260االحد 

2017/3/131260125512501255االثنين

2017/3/141260125512501255الثالثاء 

2017/3/151260125512501255االربعاء 

2017/3/161260125512501255الخميس 

2017/3/191260125512501255االحد 

2017/3/201260125512501255االثنين

2017/3/221255125012451250االربعاء 

2017/3/231255125012451250الخميس 

2017/3/261255125012451250االحد 

2017/3/271265126012551260االثنين

2017/3/281260125512501255الثالثاء 

2017/3/291260125512501255االربعاء 

2017/3/301260125512501255الخميس 

1257.91254.31248.61253.6

يوم (21 /3 /2017 ) عطلة رسمية

المعدل الشهري

المصدر : الفرق الميدانية لدائرة احصاء بغداد - الجهاز المركزي لالحصاء 

قسم االرقام القياسية / الجهاز المركزي لالحصاء / العراق

   تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر اذار 2017

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

معدل سعر الدوالرالتاريخاليوم



  تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر اذار 2017

الرسم البياني لمعدل سعر صرف الدوالر خالل 12 شهر

قسم االرقام القياسية / الجهاز المركزي لالحصاء / العراق

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

1290

1300

1310



رمز العملةالعملة
سعر البيع بالدينار 

IQD العراقي
سعر الشراء بالدينار 

IQD العراقي

USD1184.0001182.000الدوالر االمريكي

EUR1272.5631271.927اليورو االوربي

GBP1471.8901471.154الباون االسترليني

CAD885.962885.519الدوالر الكندي

S.FR1191.1471190.551الفرنك السويسري

SEK133.640133.574الكرون السويدي

NOK138.460138.391الكرون النرويجي

DKK171.017170.931الكرون الدنماركي

JPY10.64610.640الين الياباني

AUD905.050904.597الدوالر االسترالي

المصدر : نشرة اسعار الغلق  للعمالت الرئيسية  ليوم 29/ 3 /2017 - البنك  المركزي العراقي

 تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر اذار 2017

جدول رقم (5)
اسعار صرف الدينار العراقي مقابل العمالت االجنبية

قسم االرقام القياسية / الجهاز المركزي لالحصاء / العراق


