
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم االرقام القياسية                                                                       

 2023سنة   اذار االصدار:                                                                           

 

 

 شباط  لشهر صرف الدوالراسعار  تقرير  
 2023لسنة    محافظة بغدادفي   

 
 

 



 2023في محافظة بغداد لسنة  شباط تقریر اسعار صرف الدوالر لشهر

 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 یتم إحتساب متوسط سعر صرف الدوالر میدانیًا 

 محافظة بغداد یومیًا على مدى ایام الشهر عدا ایام العطل الرسمیة .

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

 .دراسة حركة االسعار على مستوى العراق 

 

 : مؤشراتال تحلیل
  الثانيكانون  شهر

 الف) 1598(  نحو 2023 عام الثاني كانون لشهر بغداد محافظة في الدوالر صرف سعر متوسط ارتفع .1

 نحو سجل حیث 2022 عام كانون االول شهر مع مقارنة عراقي دینار وثمانیة وتسعون وخمسمائة

 ) .5.7(نحو نسبته شهري فاعارت هناك ان نالحظ  عراقي دینار وخمسمائة واثناعشر الف) 1512(

  الف) 1482( نحو كان حیث 2022 لسنة الشهر نفس مع 2023 سنة الثاني كانون شهر مقارنة وعند .2

 ).7.8( نحو نسبته سنوي ارتفاع هناك ان نالحظ عراقي دینار ثمانوناثنان و و  واربعمائة
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 2023في محافظة بغداد لسنة  شباط تقریر اسعار صرف الدوالر لشهر

  شباط شهر
 الف) 1526(  نحو 2023 عام اطشب لشهر بغداد محافظة في الدوالر صرف سعر متوسط ارتفع .1

 نحو سجل حیث 2023 عام كانون الثاني شهر مع مقارنة عراقي دینار وستة وعشرون وخمسمائة

 نسبته شهري انخفاض هناك ان نالحظ  عراقي وخمسمائة وثمانیة وتسعون دینار الف) 1598(

 ) .4.5(نحو

  الف) 1471( نحو كان حیث 2022 لسنة الشهر نفس مع 2023 سنة شباط شهر مقارنة وعند .2

 ).3.8( نحو نسبته سنوي ارتفاع هناك ان نالحظ عراقي دینار وواحد وسبعون واربعمائة
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 2023في محافظة بغداد لسنة  شباط تقریر اسعار صرف الدوالر لشهر

 )1جدول رقم ( 
 2023اسعار صرف الدوالر لمدینة بغداد لشھر  كانون الثاني 

 التاریخ الیوم

 السعر الثالث السعر الثاني  السعر االول
  معدل سعر الدوالر

السوقفي  سعر مكتب  
 الحارثیة

 سعر
 مكتب كرادة داخل

 سعر مكتب
 الكفاح

 عطلة رسمیة 2023/1/1 االحد

 1530 1520 1540 1530 2023/1/2 االثنین
 1530 1520 1540 1530 2023/1/3 الثالثاء
 1560 1550 1560 1570 2023/1/4 االربعاء
 2023/1/5 الخمیس

 2023/1/6 الجمعة عطلة رسمیة
سبتال  2023/1/7 

 1550 1540 1550 1560 2023/1/8 االحد
 1590 1580 1600 1590 2023/1/9 االثنین
 1590 1580 1600 1590 2023/1/10 الثالثاء
 1610 1600 1620 1610 2023/1/11 األربعاء
 1590 1600 1590 1580 2023/1/12 الخمیس
 2023/1/13 الجمعھ

 عطلة رسمیة
 2023/1/14 السبت

 1590 1580 1600 1590 2023/1/15 حداال
 1590 1580 1600 1590 2023/1/16 االثنین
 1600 1590 1610 1600 2023/1/17 الثالثاء
 1620 1610 1630 1620 2023/1/18 االربعاء
 1650 1640 1660 1650 2023/1/19 الخمیس
 2023/1/20 الجمعھ

 2023/1/21 السبت عطلة رسمیة

 1600 1590 1600 1610 2023/1/22 االحد
 1620 1610 1620 1630 2023/1/23 االثنین
 1620 1610 1620 1630 2023/1/24 الثالثاء
 1600 1590 1600 1610 2023/1/25 االربعاء
 1610 1600 1610 1620 2023/1/26 الخمیس
 2023/1/27 الجمعھ

 2023/1/28 السبت عطلة رسمیة

 1610 1600 1610 1620 2023/1/29 االحد
 1650 1640 1660 1650 2023/1/30 االثنین
 1650 1640 1660 1650 2023/1/31 الثالثاء

  1601 1604 1589 1598 
 الجھاز المركزي لالحصاء –الفرق المیدانیة لدائرة احصاء بغداد  لمصدر :ا
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 2023في محافظة بغداد لسنة  شباط تقریر اسعار صرف الدوالر لشهر

 )2جدول رقم (
 2023اسعار صرف الدوالر لمدینة بغداد لشھر  شباط 

 التاریخ الیوم

لسعر االولا  السعر الثالث السعر الثاني  
  معدل سعر الدوالر

سعر مكتب  في السوق
 الحارثیة

 سعر
 مكتب كرادة داخل

 سعر مكتب
 الكفاح

 1700 1700 1700 1700 2023/2/1 االربعاء
 1740 1740 1730 1750 2023/2/2 الخمیس
 2023/2/3 الجمعة

 عطلة رسمیة
 2023/2/4 السبت
 1647 1640 1650 1650 2023/2/5 االحد
 1600 1580 1620 1600 2023/2/6 االثنین
 1477 1450 1530 1450 2023/2/7 الثالثاء
 1480 1480 1480 1480 2023/2/8 االربعاء
 1487 1470 1510 1480 2023/2/9 الخمیس
 2023/2/10 الجمعة

 2023/2/11 السبت عطلة رسمیة

 1477 1450 1500 1480 2023/2/12 االحد
 1503 1500 1510 1500 2023/2/13 االثنین
 1507 1510 1500 1510 2023/2/14 الثالثاء
 1520 1520 1500 1540 2023/2/15 االربعاء
 2023/2/16 الخمیس

 2023/2/17 الجمعة عطلة رسمیة
 2023/2/18 السبت

 1485 1485 1450 1520 2023/2/19 االحد
 1505 1505 1500 1510 2023/2/20 االثنین
 1415 1415 1300 1530 2023/2/21 الثالثاء
 1420 1420 1310 1530 2023/2/22 االربعاء
 1425 1425 1320 1530 2023/2/23 الخمیس
 عطلة رسمیة 2023/2/24 الجمعة
 2023/2/25 السبت
 1525 1525 1520 1530 2023/2/26 االحد
 1540 1540 1540 1540 2023/2/27 االثنین

 1550 1550 1560 1540 2023/2/28 ثاءالثال
  1546 1512 1521 1526 
 الجھاز المركزي لالحصاء –الفرق المیدانیة لدائرة احصاء بغداد  لمصدر :ا
 
 
 
 
 

  
Page 4 

 
  



 2023في محافظة بغداد لسنة  شباط تقریر اسعار صرف الدوالر لشهر

 )3دول رقم (ج

 2023و2022 عام لمحافظة بغداد لالسعار صرف الدوالروالسنویة المعدالت الشهریة       

 الشھر
المعدل الشھري لسعر صرف 
الدوالر في االسواق العراقیة 

 لمحافظة بغداد

 نسبة التغیر في السعر %

 السنوي الشھري
 2023 2022 الشھر 

 7.8 5.7 1598 1482 كانون الثاني

 3.8 4.5- 1526 1471 شباط

 100.0- 100.0-   1471 اذار

 DIV/0! -100.0#   1480 نیسان

 DIV/0! -100.0#   1480 ایار

 DIV/0! -100.00#   1485 حزیران

 DIV/0! -100.0#   1485 تموز

 DIV/0! -100.0#   1485 اب 

 DIV/0! -100.0#   1478 ایلول

 DIV/0! -100.0#   1471 تشرین االول

 DIV/0! -100.0#   1480 تشرین الثاني

 DIV/0! -100.0#   1512 كانون االول 

     1562 1482 المعدل السنوي
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 2023في محافظة بغداد لسنة  شباط تقریر اسعار صرف الدوالر لشهر

 )4دول رقم (ج
 )2022-1997( للسنوات األشهر حسب بغداد مدینة في الدوالر صرف سعر معدل

12841625186919201819196422951442145514831319122711811185119412071229123712221243129512501200122114441482كانون الثاني

13301552188919631819195325191428146114811306122211801185119412351235122912401248127412311200121014521471شباط

12001426194419791752195428281425146914821289122011801186119312441257123112761268125412121200122914501471اذار

1441147514831289121811791186119112711269121712981287125112001200123114741480___124513891989199618521937نیسان

1465147514871278121811891186120112521270121813111294124912021200123214861480___141714802155196919001870ایار

1465147314881269121811811187119612371237122013151275124812031200123514871485___162615141995198919401738حزیران

1465147814881261120811861186119712521220122112381279125312051201123014751485___174216211970201819491860تموز

1463147914901255119411841186120212501206121312221283124912111203122514751485___158017232052204320011951اب

14731821206520012021199021521465148014901248119111841186120512341209120712271293125012091203122714741478ایلول

تشرین 

االول
15741717193418402016201420121463147514881242118711831186120012011222120912251301125412051202124814741471

تشرین 

الثاني
16081740191717352035205220411464147914651239118511831190120212081218120512251297124712071212124914801480

15471810190716962044223917861464147913991193118211851195121612201225120412181304124611981206134214801512كانون االول

المعدل 

السنوي
14691618197419291929196022331454147314771266120611831187119912341233121812511281125612111202124014711482

             . بیانات اسعار الصرف تمثل معدل اسعار بیع الدوالر في ثالثة مكاتب صیرفة في مدینة بغداد     مالحظة :   

            Month 
20152016201720182019 200720082020 200920102011201220132014 2001200220032004200520062022 2021

                   
1997199819992000
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