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 المقدمة
إن تغیر سعر صرف الدوالر له تأثیر مباشر على أسعار السلع والخدمات التي یتداولها االفراد في حیاتهم الیومیة بما یؤثر ذلك 

  على المستوى المعیشي والقدرة الشرائیة لهم ومن ثم ینعكس على مستوى النمو االقتصادي للبلد . 
من خالل جمع ثالث أسعار من ثالث مكاتب صیرفة في محافظة بغداد یومیًا یتم إحتساب متوسط سعر صرف الدوالر میدانیًا 
 على مدى ایام الشهر عدا ایام العطل الرسمیة .

  
حركة االسعار دراسة  ان متابعة اسعار صرف الدوالر بسعر السوق مقارنة بما یقابله بالدینار العراقي تتیح للباحثین والمختصین 

 .على مستوى العراق 
  
  

  المؤشرات تحلیل
 
حافظ على نفس مستواه )  1480(  نحو 2021 سنةكانون االول لشهر  بغداد محافظة في الدوالر صرف سعر متوسط بلغ -  -

 في الشهر السابق.
   

نالحظ ان هناك ارتفاع سنوي نسبته نحو  2020مع نفس الشهر لسنة  2021سنة  كانون االولوعند مقارنة شهر  -
)10.3.(% 
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        )1( رقم جدول                                                
          2021كانون االول بغداد لمدینة الدوالر صرف اسعار                     

السعر الثالثالسعر الثانيالسعر االول
سعر

مكتب الحارثیة
سعر

ل  الكفاحمكتب كرادة داخ

1/121480148514751480االربعاء

2/121480148514751480الخمیس

5/121480148514751480االحد

6/121480148514751480االثنین

7/121480148514751480الثالثاء

8/121480148514751480االربعاء

9/121480148514751480الخمیس

12/121480148514751480االحد

13/121480148514751480االثنین

14/121480148514751480الثالثاء

15/121480148514751480االربعاء

16/121480148514751480الخمیس

19/121480148514751480االحد

20/121480148514751480االثنین

21/121480148514751480الثالثاء

22/121480148514751480االربعاء

23/121480148514751480الخمیس

26/121480148514751480االحد

27/121480148514751480االثنین

28/121480148514751480الثالثاء

29/121480148514751480االربعاء

30/121480148514751480الخمیس

1480148514751480

المصدر : الفرق المیدانیة لدائرة احصاء بغداد - الجھاز المركزي لالحصاء 

ي  معدل سعر الدوالر  ف
السوق

المعدل الشھري

التاریخالیوم

 
  
 
 
  



 2021في محافظة بغداد لسنة  كانون االول تقریر اسعار صرف الدوالر لشهر

  3 
 

 )2جدول رقم (                                                         

    2021، 2020في مدینة بغداد وحسب االشھر لسنتي  المعدالت الشھریة السعار صرف الدوالر             

20202021

___1342كانون االول

122114447.618.3 كانون الثاني

121014520.620.0شباط

0.118.0-12291450اذار

123514872.620.4حزیران

0.819.9-12301475تموز

122514750.020.4اب

0.120.1-12271474ایلول

124814740.018.1تشرین االول

124914800.418.5تشرین الثاني

134214800.010.3كانون االول

1242146918.3المعدل السنوي

سعر صرف الدوالر في السوق
نسبة التغیر في السعر %  الشھر
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 ) 3جدول رقم (                                            
 )2021-2003المعدل السنوي السعار صرف الدوالر في مدینة بغداد للسنوات (                     

  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 1206  
2019 1202  

 
 2020 1240  

 2021* 1469  
 

2021كانون االوللغایة شھر سعرصرف الدوالر * 
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  )4جدول رقم (
 

  2021االولكانون  لشھر العمالت االجنبیة بل اار صرف الدینار العراقي مقاسع         

سعر البیع بالدینار  رمز العملة العملة
 IQDالعراقي 

سعر الشراء بالدینار 
 IQDاقي العر

 USD 1480.0 1470.0 الدوالر االمریكي

 EUR 1760.0 1740.0 الیورو االوربي

 SAR 400.0 350.0 لایر سعودي

 TRY 133.0 123.0 لیرة تركي

 JOD 2140.0 2080.0 دینار اردني

 IRR 60.0 49.0 تومان أیراني

    
 ي لالحصاءالجھاز المركز –الفرق المیدانیة لدائرة احصاء بغداد  المصدر : 

    
  

  

 

 

 

 


