
( 1 )جدول 

معدل سعر صرف السوقالكمية المباعةالتاريخاليوم
2017/6/1157,004,9201240الخميس 

2017/6/4151,197,1311245االحد 

2017/6/5157,268,4291245االثنين

2017/6/6156,758,5011245الثالثاء 

2017/6/7159,467,0431250االربعاء 

2017/6/8163,567,3161250الخميس 

945,263,3401246المجموع

2017/6/11160,740,8561245االحد 

2017/6/12150,309,7691245االثنين

2017/6/13153,146,2921250الثالثاء 

2017/6/14155,301,3801250االربعاء 

2017/6/15184,227,6601250الخميس 

803,725,9571248المجموع

2017/6/18165,143,4681250االحد 

2017/6/19164,973,4201250االثنين

2017/6/20167,298,4981250الثالثاء 

2017/6/21159,562,2501250االربعاء 

2017/6/22159,617,7561250الخميس 

816,595,3921250المجموع

2,565,584,6891248

العراق/ الجهاز المركزي لالحصاء / قسم االرقام القياسية 

2017    تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر حزيران 

2017 سعر الصرف في البنك المركزي والكمية المباعة خالل شهر حزيران 

المجموع الشهري لمكمية المباعة
عطلة رسمية ( 2017 / 6 /29 - 25)يوم

www.cbi.iqالموقع الرسمي لمبنك المركزي العراقي : المصدر 



2017سعر الدوالر 2016سعر الدوالر 
نسبة التغير 

%الشهري
نسبة التغير 

%السنوي
2017الكميات المباعة 2016الكميات المباعة

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
المعدل 
السنوي

12691262-0.7-0.52,573,624,2903,189,171,282-2.828.5
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(2)جدول 
2017، 2016    المعدالت الشهرية السعار صرف الدوالر في مدينة بغداد وحسب االشهر لسنتي 

الشهر

نسبة التغير في السعر *الكميات المباعةنسبة التغير في السعرسعر صرف الدوالر

                                      :       *www.cbi.iq 
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2017لغاية شهر حزيران   *
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2017   تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر حزيران 

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

معدل سعر صرف الدوالر في مدينة بغداد
2233

 الشهر الشهر



السعر الثالثالسعر الثانيالسعر االول 
 الكفاح2سعر مكتب 1سعر مكتب 

2017/6/11245124012351240الخميس

2017/6/41250124512401245االحد

2017/6/51250124512401245االثنين

2017/6/61250124512401245الثالثاء

2017/6/71255125012451250االربعاء

2017/6/81255125012451250الخميس

2017/6/111250124512401245االحد

2017/6/121250124512401245االثنين

2017/6/131255125012451250الثالثاء

2017/6/141255125012451250االربعاء

2017/6/151255125012451250الخميس

2017/6/181255125012451250االحد

2017/6/191255125012451250االثنين

2017/6/201255125012451250الثالثاء

2017/6/211255125012451250االربعاء

2017/6/221255125012451250الخميس

1252.81247.81242.81247.8 المعدل الشهري

عطلة رسمية ( 2017 /6 /29 - 25)يوم 

الجهاز المركزي لالحصاء - الفرق الميدانية لدائرة احصاء بغداد : المصدر 
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(4)جدول رقم 
2017اسعار صرف الدوالر لمدينة بغداد لشهر حزيران 

معدل سعر الدوالرالتاريخاليوم



2017  تقرير اسعار صرف الدوالر لشهر حزيران 

 شهر12الرسم البياني لمعدل سعر صرف الدوالر خالل 
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