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

  . 2018شباط السعار صرف الدوالر لشھر 

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

وى النمو فراد مما ینعكس على مستذلك 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 

لدوالر الیومي وكذلك الكمیات المباعة من الدوالر في مزاد العملة صرف ا

  . *والمنشورة على موقع البنك المركزي االلكتروني

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

تتیح للباحثین والمختصین دراسة حركة االسعار على مستوى العراق ، خاصة وأن 

في السوق یومیًا  المباعة  ا التقریر تضمن متابعة یومیة لحركة كمیات الدوالرھذ

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

  . للدوالر وحسب الكمیة المعروضة في السوق  
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  التحلیل

  المقارنة الشھریة .1
ًا بمقدار نخفاضا مسجال 2018 شباطر دینارعراقي في شھ) 1224(سعر صرف الدوالر  متوسطبلغ 

  .دینار عراقي حینھا) 1240(والذي بلغ  2018 الثاني كانونشھر عن   )1.3%(

 2018 شباطالدوالر في مزاد العملة التابع للبنك المركزي العراقي خالل شھر  كما بلغت مبیعات
دوالر امریكي،  )689,700,000(لبیع النقدي ، بلغ مقدار ادوالر امریكي )3,790,446,205( مقدار

 دوالر امریكي )3,100,746,205(مقدار ) الحواالت واالعتمادات(و بلغ مقدار التحویل الخارجي 
  .من اجمالي الكمیات المباعة من الدوالر االمریكي ) %20.1(شكل البیع النقدي نسبة قدرھا

  

  المقارنة السنویة .2
عن شھر  )%3.9(ًا سنویًا بنسبة نخفاضا 2018 شباطلشھر سعر صرف الدوالر  توسطسجل م

  . حینھا دینار عراقي) 1274( الذي بلغ 2017 شباط

  تحلیل عام. 3
زاد      دوالر في م ن ال فیما یلي تحلیًال عامًا عن حركة سعر صرف الدوالر اسبوعیًا والكمیات المباعة م

  :2018 شباطالعملة في مدینة بغداد خالل شھر 
  .دینارعراقي ) 1190(البنك المركزي بالثبات طیلة ایام الشھر والبالغ  تمیز سعر صرف -
ن الشھر     حسب سعر    سعر صرف الدوالر متوسط بلغ - ي االسبوع االول م  ) 1231( السوق ف

دوالر   انخفاضمقابل  ،دینارعراقي ن الشھر       في الكمیة المباعة من ال ر م عن االسبوع االخی
 .الر امریكيدو) 1,105,931,080( السابق حیث بلغت

دوالر  صرف سعر متوسط نخفضا - ن      ال اني م ي االسبوع الث ذا ف غ  حیث ر الشھ  ھ ) 1228( بل
ھ  ارعراقي ، قابل اضادین ت   نخف ي بلغ دوالر والت ن ال ة م ة المباع ي الكمی ف

 . االسبوع االول  مبیعاتدوالر امریكي مقارنة مع )964,161,043(
دینارعراقي مقابل ) 1218( الى دوالرال صرف سعر نخفضافي االسبوع الثالث من الشھر و -

اض ت    انخف ث بلغ دوالر حی ن ال ة م ة المباع ي الكمی ي) 948,801,507(ف ن  دوالر امریك ع
 . مبیعات االسبوع الثاني

ن اما  - د  الشھر   ھذا  في االسبوع الرابع واالخیر م ع فق ط   ارتف دوالر    متوس ى سعر صرف ال  ال
دوالر ) 771,552,575(والر حیث بلغت الد مبیعاتفي  نخفاضا وكذلكدینارعراقي ) 1219(

  . مقارنة باالسبوع الثالث امریكي

  

  

  

  

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

   2018 شباطسعر الصرف في البنك المركزي والكمیة المباعة خالل شھر 

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

  

  

  

  التاریخ  الیوم
  عدل سعر م  الكمیة المباعة

صرف 
        الخارجي التحویل  النقدي البیع  السوق

  االجمالي  )واالعتمادات الحواالت(

 1229 169,919,883 154,469,883 15,450,000 2018/2/1  الخمیس
 1229 185,195,065 142,945,065 42,250,000 2018/2/4 االحد 
 1231 184,979,766 144,799,766 40,180,000 2018/2/5 االثنین

 1230 189,977,380 144,157,380 45,820,000 2018/2/6 الثالثاء 
 1231 192,571,821 165,611,821 26,960,000 2018/2/7 االربعاء 
 1233 183,287,165 164,807,165 18,480,000 2018/2/8 الخمیس 

 1231 1,105,931,080 916,791,080 189,140,000 المجموع  
 1230 200,067,351 157,987,351 42,080,000 2018/2/11  االحد
 1231 194,322,309 154,002,309 40,320,000 2018/2/12  االثنین
 1230 193,538,160 152,188,160 41,350,000 2018/2/13  الثالثاء
 1227 193,912,578 163,422,578 30,490,000 2018/2/14  االربعاء
 1224 182,320,645 164,540,645 17,780,000 2018/2/15  الخمیس

 1228 964,161,043 792,141,043 172,020,000 المجموع  
 1221 198,173,094 156,193,094 41,980,000 2018/2/18  االحد
 1220 194,932,241 154,182,241 40,750,000 2018/2/19  االثنین
 1218 190,127,818 145,157,818 44,970,000 2018/2/20  الثالثاء
 1215 189,834,222 161,344,222 28,490,000 2018/2/21  االربعاء
 1217 175,734,132 158,454,132 17,280,000 2018/2/22  الخمیس

 1218 948,801,507 775,331,507 173,470,000 المجموع  
 1221 194,883,291 154,103,291 40,780,000 2018/2/25  االحد
 1218 194,248,986 153,728,986 40,520,000 2018/2/26  االثنین
 1219 192,498,405 148,648,405 43,850,000 2018/2/27  الثالثاء
 1219 189,921,893 160,001,893 29,920,000 2018/2/28  االربعاء

 1219 771,552,575 616,482,575 155,070,000 المجموع  
المجموع الشھري للكمیة 

 1224 3,790,446,205 3,100,746,205 689,700,000  المباعة
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  )2(جدول رقم 

  2018 ، 2017 تيفي مدینة بغداد وحسب االشھر لسن المعدالت الشھریة السعار صرف الدوالر

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشھر

سعر صرف 
  الدوالر

نسبة التغیر في 
  التغیر نسبة  *المباعة لكمیاتا   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
 التغیر
  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

المعدل 
-0.9 1232 1284  السنوي  -4.0 3,370,299,528 3,821,718,641 5.2 13.4 
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  )3(جدول رقم 

 

  ) 2018-2003(سنوي السعار صرف الدوالر في مدینة بغداد للسنوات المعدل ال

  *2018 شباط 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*  1232  
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 )4(جدول رقم 

  

   2018شباط لشھر مدینة بغداد لاسعار صرف الدوالر 

 

 

  الجھاز المركزي لالحصاء –الفرق المیدانیة لدائرة احصاء بغداد : لمصدر ا*

  

  التاریخ  الیوم
  السعر الثالث  السعر الثاني  السعر االول

  معدل سعر الدوالر
  سعر
  1مكتب

  سعر
  الكفاح  2مكتب

 1245 1240 1250 1245 2018/2/1  الخمیس
 1245 1240 1245 1250 2018/2/4  االحد
 1245 1240 1245 1250 2018/2/5  االثنین
 1240 1235 1240 1245 2018/2/6  الثالثاء
 1240 1235 1240 1245 2018/2/7  االربعاء
 1240 1235 1240 1245 2018/2/8  الخمیس
 1235 1230 1235 1240 2018/2/11  االحد
 1235 1230 1235 1240 2018/2/12  االثنین

 1235 1230 1235 1240 2018/2/13  الثاءالث
 1235 1230 1235 1240 2018/2/14  االربعاء
 1230 1225 1230 1235 2018/2/15  الخمیس
 1230 1225 1230 1235 2018/2/18  االحد
 1225 1220 1225 1230 2018/2/19  االثنین
 1220 1215 1220 1225 2018/2/20  الثالثاء
 1220 1215 1220 1225 2018/2/21  االربعاء
 1225 1220 1225 1230 2018/2/22  الخمیس
 1220 1215 1220 1225 2018/2/25  االحد
 1220 1215 1220 1225 2018/2/26  االثنین
 1215 1210 1215 1220 2018/2/27  الثالثاء
 1215 1210 1215 1220 2018/2/28  االربعاء

 1230.8 1225.8 1231.0 1235.5  المعدل الشھري
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  )5(جدول رقم 

  اسعار صرف الدینار العراقي مقابل العمالت االجنبیة       

  العراقي المركزي البنك - 2018/ 2/  28 ليوم الرئيسية للعمالت الغلق اسعار نشرة: المصدر *

  

 IQDسعر الشراء بالدینار العراقي  IQDسعر البیع بالدینار العراقي  رمز العملة العملة

 USD 1184.000 1182.000 الدوالر االمریكي

 EUR 1446.138  1445.415 الیورو االوربي

 GBP 1638.893 1638.073 رلینيالباون االست

 CAD 924.350 923.888 الدوالر الكندي

 S.FR 1255.035 1254.407 الفرنك السویسري

 SEK 143.411 143.339 الكرون السویدي

 NOK 150.399 150.324 الكرون النرویجي

 DKK 194.203 194.106 الكرون الدنماركي

 JPY 11.032 11.027 الین الیاباني

 AUD 922.573 922.112 االسترالي الدوالر
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  )1(رقم  شكل

  شھر 12 خالل الدوالر صرف سعر لمعدل البیاني الرسم

  

 
 
  


