
 

 

ازمة الدوالر في االعالم العراقي: تغطيات سياسية بالجملة.. والصحافة تستنجد 

 بخبراء االقتصاد

 /org.com-http://www.imh 

الرتفاع سعر صرف  االعالميةالتغطية  الخامس والخمسونيرصد "بيت االعالم العراقي" في تقريره 

وسيلة إعالمية تنوعت بين المرئي والمقروء  19عبر انتخاب عينة شملت الدينار العراقي مقابل الدوالر 

األسبوعين  خالل خبر وتقرير مرئي ومكتوب 200اكثر من وااللكتروني، شملت رصدا لمحتوى 

 الماضيين.

 

ر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر تخفيض سع 2020وقرر البنك المركزي العراقي في كانون األول 

دينار مقابل الدوالر الواحد، قال  1250دينار مقابل الدوالر الواحد بعد ان كان  1450% ليبلغ 23بنسبة 

انها من اجل مواجهة االزمة االقتصادية التي ضربت البالد بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية اثر وباء 

 قتصادية أخرى للوباء في تراجع مؤشرات االقتصاد والتجارة العالمية.كورونا وما ترتب من تداعيات ا

 

وياتي تقرير الرصد الجديد في سياق اهتمام "بيت االعالم العراقي" في متابعة االحداث االنية البارزة التي 

العالم يشهدها العراق وكيف يتم التعاطي معها إعالميا، وكذلك يأتي في سياق متابعة بيت االعالم لقضايا ا

التخصصي غير السياسي واألمني، اذ سبق وتم تسليط الضوء على الصحافة المتخصصة عبر تقارير رصد 

 سابقة تناولت الملف االقتصادي الى جانب ملفات البيئة والرياضة والثقافة وغيرها.

 

 الى النتائج التالية:وتوصل تقرير الرصد 

 

رتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدوالر، طغى الجانب السياسي على التغطيات المتعلقة با -1

واستحوذت التصريحات والبيانات السياسية التي خرجت عن نواب وسياسيين على نسبة تقدر بنحو 

% من حجم التغطيات محور الرصد، واشتملت على اتهامات وانتقادات ونالت على اهتمام 70

 واضحة.الرأي العام، فيما خلت هذه التصريحات من مالحظات اقتصادية 

لوحظ بشكل الفت غياب الخبرة لدى وسائل االعالم واإلعالميين والصحفيين الذي اخذوا على  -2

عاتقهم مهمة تغطية الخبر، وتحولوا الى ناقلين ألفكار متناقضة، ولم يتم توجيه أسئلة علمية مستندة 

قابلهم خبراء  على أسس االقتصاد، ومثال فان خبراء اقتصاد انتقدوا رفع سعر صرف الدينار بشدة،

 اخرون اشادوا به.

http://www.imh-org.com/


 

سّجل راصدو بيت االعالم تطور إيجابي عبر اعتماد وسائل االعالم بشكل جيد على خبراء ومحللي  -3

االقتصاد في تغطياتهم، ما ساهم في تخفيف وتفنيد التصريحات التي اُطلقت من شخصيات بال خبرة 

اذ ساهم استضافة خبراء االقتصاد في ، سواء مدافعة عن القرار او رافضة في الشأن االقتصادي

تقديم ارقام ومقارنات واحصاءات دقيقة حول مساوئ وفوائد خطوة رفع سعر صرف الدينار مقابل 

 ر.الدوال

ً يستند على لوحظ  -4 إن اهتمام اإلعالم العراقي في الجانب االقتصادي ال يزال محدوداً وهامشيا

وهو ما جعل ، للرأي العامل والمتابعة أو تبسيطها البيانات والتصريحات من دون مالحقتها بالتحلي

 التصريحات المتشنجة لها الصوت األعلى.

افتقار الصحفيين العراقيين إلى الخبرات الالزمة للعمل في التغطيات االقتصادية، مقابل عدم اكتراث  -5

وغالبا المؤسسات اإلعالمية بالشأن االقتصادي وعدم اعتمادها على الصحافي المتخصص فيها، 

يُكلف الصحفي المختص في التغطية السياسية واألمنية بإعداد التغطية االقتصادية على الرغم من 

الفرق الشاسع بينهما، إذ تتطلب التغطية االقتصادية خبرة في التعامل مع األرقام وفهم النظريات 

 خبار والتقارير المنشورة.واألزمات االقتصادية عالمياً ومحلياً، وهو ما يفسر األخطاء الكبيرة في األ

 

 توصيات:

 

على الصحفيين المتخصصين في اإلعالم االقتصادي العمل على تعزيز خبراتهم عبر ورش تجريها  -1

منظمات محلية ودولية متخصصة، وفهم النظريات االقتصادية عبر القراءة األكاديمية، خصوصا 

لمحلية واألزمات المالية، واإللمام تلك المتعلقة بآلية عمل البورصة وأسعار النفط العالمية وا

بالمصطلحات والمفاهيم االقتصادية )التضخم، االنكماش، الركود، سعر الصرف، اإلفالس، غسيل 

األموال، وغيرها(، والسعي لتحليل وفهم األرقام واإلحصاءات والنسب المئوية الصماء الصادرة 

عبر االستعانة بخبراء وأساتذة في عن الجهات الحكومية وغير الحكومية في الشأن االقتصادي 

 االقتصاد.

ً أكبر عبر نشرات األخبار واألقسام  -2 على المؤسسات اإلعالمية إيالء التغطية االقتصادية اهتماما

المتخصصة في الشأن االقتصادي، ودعم الصحفيين العاملين معهم على تعزيز خبراتهم لألهمية 

ية عن باقي المجاالت السياسية واألمنية، إذ أن غالبية الكبيرة للتغطية االقتصادية التي ال تقل أهم

 المشاكل السياسية تعد انعكاساً ألزمات اقتصادية.

 

 

 

 



 

 

 عينـــة الرصـــد

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 الوكاالت والمواقع اإلخبارية

 السومرية: 

 في العراق | اقتصاد الدوالر تعرف على أسعار

  |أمام الدينار العراقي الدوالر أسعار صرف

 لمسؤولين عراقيين دوالر مليون 78االطاحة باسترالي قّدم رشاوى بقيمة 

  ...دوالر دينار لكل :1470 الدوالر البنك المركزي يصدر بيانا بشأن صرف

  خارج للدوالر" و"تهريباً  القضاء يكشف "تحاياًل وتزويراً" بمزاد العملة

 ير | سياسةالمالكي من كربالء: الوضع االقتصادي اليبشر بخ

 لحماية االقتصاد | اقتصاد الدوالر ينا تغييراً بصرف سعروزير المالية: أجر

 باألسواق العراقية | اقتصاد الدوالر انخفاض في أسعار صرف

 

 ناس نيوز: 

 توجيه صارم من القضاء حول أسعار السلع وتجارة الدوالر

 دوالرا   65مستشار الكاظمي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 

 سعر صرف الدوالر في البورصة العراقية

 انخفاض طفيف في سعر صرف الدوالر باألسواق المحلية

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF/367551/%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582&sa=U&ved=2ahUKEwjKg-zSxuPtAhVJ6aQKHXSaCnYQFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw17kHyMaOxoYS2eLfGVmcdQ
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF/364798/%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%258A&sa=U&ved=2ahUKEwjKg-zSxuPtAhVJ6aQKHXSaCnYQFjABegQIBxAC&usg=AOvVaw12hsNREGpIVg3Vxbl2iZJ7
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA/364747/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A-%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%2591%25D9%2585-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2589-%25D8%25A8%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25A9-78-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2584&sa=U&ved=2ahUKEwjKg-zSxuPtAhVJ6aQKHXSaCnYQFjACegQICRAC&usg=AOvVaw0z-1eVsi_cF9TgVsJR1vB4
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF/367364/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D9%2583-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B2%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25A3%25D9%2586-%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-1470-%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586&sa=U&ved=2ahUKEwjr75voyOPtAhUSGewKHSfDCso4ChAWMAl6BAgDEAI&usg=AOvVaw3QGBkx2OiznBSMW3tk0c_4
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9/367623/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25B4%25D9%2581-%2522%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258B-%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%258B%2522-%25D8%25A8%25D9%2585%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%2588%2522%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%258B%2522-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AC-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582%3Fsrc%3Drss%26utm_campaign%3Drss%26utm_source%3DRss-articles%26utm_term%3DRss%26utm_medium%3DRss-367623&sa=U&ved=2ahUKEwjLhJ6MyePtAhWw-yoKHTQICR84ChAWMAB6BAgGEAI&usg=AOvVaw36Irmw0TnHWX9cuiILgeNh
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9/367595/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2583%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B6%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A-%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1&sa=U&ved=2ahUKEwjE2ZCoyePtAhUCKewKHV_7CUo4HhAWMAh6BAgCEAI&usg=AOvVaw1LvtoXOIKZly3-akUvFzpS
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF/367541/%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A9-%25D9%2587%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25B7%25D9%2588%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5&sa=U&ved=2ahUKEwj5ytjVyePtAhVP6qQKHe1VDbw4KBAWMAV6BAgFEAI&usg=AOvVaw1KlpK22_WCc4eEOKn5jZP0
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF/367477/%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AE%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B6-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A9&sa=U&ved=2ahUKEwj5ytjVyePtAhVP6qQKHe1VDbw4KBAWMAh6BAgBEAI&usg=AOvVaw3XmMApg52THEfHTCuv2zuc
https://www.nasnews.com/view.php?cat=48340
https://www.nasnews.com/view.php?cat=48277
https://www.nasnews.com/view.php?cat=48252
https://www.nasnews.com/view.php?cat=48190


 

 تعديل سعر صرف الدوالر سيقلل من االستيراد غير الضروريوزارة الزراعة: 

 مدير الصندوق اآلسيوي في العراق: خفض سعر الدينار دون تدريج هو القرار الصائب

 ’كهنة المعبد’اقي: خفض سعر الدينار سيقلل البطالة ويقلص أرباح اقتصادي عر

 تصريح جديد من محافظ البنك المركزي حول رفع سعر صرف الدوالر

 عن ثالثة أسعار لصرف الدوالر.. وقفت أمام البرلمان سبع مراتوزير المالية يتحدث 

 تعليق من مقتدى الصدر بشأن خفض سعر الدينار أمام الدوالر

 ار خفض الدينار أمام الدوالرسؤال وجواب.. كل شيء عن قر

 

 عين العراق نيوز: 

 بمجموعة نقاط.. كتلة النهج الوطني ترفض زيادة سعر الدوالر

 دوالرا 50يفقد مكاسبه ويهبط الى دون الـ النفط 

 بعد رفع الدوالر.. اسواق االنبار تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعار المواد الغذائية

 بحضور الكاظمي وعالوي.. الكعبي يدعو الى عقد جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع الدوالر

 كردستان.. انخفاض سعر صرف الدوالر امام الدينار

 انتقادات واسعة لرفع سعر صرف الدوالر واقتراح حلول اخرى

 كتلة العصائب: أزمة الدوالر تعكس فشل حكومة الكاظمي

 الشمري : خفض قيمة الدينار مقابل الدوالر ..امر مستعجل سيزيد من معاناة المواطنين

 سعر صرف الدوالر بالسوق المحلية اليوم

 دينار 1400العراق.. الدوالر يتخطى حاجز الـ 

 دوالر لعدم ارتدائه الكمامة 3500رئيس تشيلي يدفع غرامة 

https://www.nasnews.com/view.php?cat=48176
https://www.nasnews.com/view.php?cat=48171
https://www.nasnews.com/view.php?cat=48164
https://www.nasnews.com/view.php?cat=48129
https://www.nasnews.com/view.php?cat=48076
https://www.nasnews.com/view.php?cat=48062
https://www.nasnews.com/view.php?cat=48057
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=142050
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=142046
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 دينار لكل دوالر 1470رسمياً.. المركزي العراقي يعلن تعديل سعر صرف العملة األجنبية: 

 ديناراً  1450الدوالر الى وزير المالية يكشف: سنصدر بياناً برفع سعر صرف 

 نتيجة ارتفاع الدوالر.. شلل تام في أسواق كردستان

 مركزي.. هذا ما يخص ارتفاع سعر صرف الدوالراالقتصاد النيابية تستضيف محافظ البنك ال

 دوالراً  50تضرر الناقلة في ميناء جدة يقفز ببرنت فوق 

 !دوالر امريكي 100نار مقابل دي 132000العراق.. 

 برلماني عراقي يكشف سبب ارتفاع سعر صرف الدوالر

 

 وكالة نون الخبرية:

 في اسواق كربالء )فيديو(ارتفاع اسعار صرف الدوالر أثــّر على حركة التبضع 

 دوالراً  65المستشار المالي للكاظمي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 

 اسعار صرف الدوالر االمريكي مقابل الدينار العراقي في كربالء

 انخفاض اسعار صرف الدوالر االمريكي مقابل الدينار العراقي في االسواق المحلية

 (وزير المالية: أجرينا تغييراً بصرف سعر الدوالر لحماية االقتصاد )فيديو

 باالقتصاد النيابية: البرلمان غير راٍض عن رفع سعر الدوالر قرار فاشل.. عضو

 العراق يصدر تعليمات جديدة للمصارف بخصوص عمولة السحب النقدي للدوالر

 يوم االحدارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي.. ال

 السيد مقتدى الصدر يعلق بشأن خفض سعر الدينار أمام الدوالر
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 رسمياً .. البنك المركزي العراقي يعلن تغيير سعر صرف الدينار امام الدوالر

 مجدداً .. قفزة كبيرة باسعار صرف الدوالر امام الدينار العراقي

 المقاولون العراقيون يحذرون من حصول كارثة في العراق بسبب سعر صرف الدوالر

 

 وكالة المعلومة: 

 المالية النيابية تكشف عن اجتماع الكاظمي برؤساء الكتل قبل قرار رفع الدوالر

 العشرات يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على رفع سعر الدوالر

 وزير المالية: اجرينا تغييرا بسعر صرف الدوالر لحماية االقتصاد

 را في اسعار المواد الغذائية بعد رفع الدوالراسواق االنبار تشهد ارتفاعا كبي

 %35وترفع االسعار الى ” انشائية ديالى” حمى الدوالر تصيب سوق

  العقابي: البرلمان قادر على رفض تسعيرة الدوالر الجديدة

جمع تواقيع نيابية الستضافة الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بشأن ارتفاع 

 سعر الدوالر

 بورصة الدوالر فساٌد ُمشرَعن

 خبير اقتصادي: رفع الدوالر سيزيد معدالت الفقر والبطالة في المدى القريب

 

 شفق نيوز: 

 إستقرار اسعار صرف الدوالر في بغداد وإقليم كوردستان
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 انخفاض اسعار صرف الدوالر في بغداد وكوردستان 

 خالل دقائق.. انقالب جديد بسعر صرف الدوالر ببغداد

 والر في بغداد انخفاض جديد ألسعار صرف الد

 أدنى من السعر الرسمي.. انخفاض اسعار صرف الدوالر في بغداد وكوردستان

ارتفاع صرف الدوالر يصدم اهالي الموصل والنزاعات تندلع بين أصحاب المحال بسبب 

 ""الديون السابقة

بعد ارتفاع صرف الدوالر.. الشورجة خالية من المتبضعين وأسعار مرتفعة ودعوات 

 الحتجاجات عارمة

 إرتفاع اسعار صرف الدوالر في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

 دينار.. ارتفاع سريع في سعر صرف الدوالر 1400اقترب من 

 مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بشأن سعر صرف الدوالر بالموازنة العراقية

 مالية البرلمان تعقد اجتماعاً عاجالً بعد ارتفاع سعر صرف الدوالر

 بعد بغداد.. بورصة كوردستان تسجل قفزة بسعر صرف الدوالر

 اسعار صرف الدوالر تعاود االرتفاع في بغداد وكوردستان 

 بعد االرتفاع الكبير.. انخفاض اسعار صرف الدوالر في بغداد وكوردستان

 قفزة بأسعار صرف الدوالر في بغداد و كوردستان 

 انخفاض اسعار صرف الدوالر في بغداد واستقرارها في كوردستان 

 اسعار صرف الدوالر تعاود االرتفاع في بغداد وكوردستان 

 اسعار صرف الدوالر تتراجع في اسواق بغداد
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 ألف دينار مقابل "الورقة".. الحكومة تتجه لرفع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار 130 

 الر تواصل االرتفاع في بغداد و كوردستان اسعار صرف الدو

 الخنجر يستغرب تنديدات اطراف اتفقت مع الحكومة على رفع الدوالر  

 برلماني يكشف تسريباً من البنك المركزي بشأن الدوالر ويطالب بمقاضاة المحافظ 

 بعد الدوالر.. تجار العراق يشكون شركة المانية فرضتها الوزارة 

 خوف وترقب.. هزة الدوالر تؤرق العراقيين ومخاوف من "ثورة عارمة" تطيح بالحكومة

 هل تقود "مافيا الدوالر" بالعراق لـ"تجرع السم" وتكرار السيناريو اللبناني؟

 الجمعيات الفالحية تهاجم وزارة المالية: رفع الدوالر تتسبب بخسارة فادحة للزراعة 

 طيع إجبار البنك المركزي على تغيير سعر الدوالرالمالية النيابية: البرلمان ال يست

 ديناراً سيكون السعر المعتمد بالبيع 1450وزير المالية: سعر الدوالر المحدد بـ 

 أمام لجنتين في مجلس النواب... محافظ البنك المركزي يوضح اسباب ارتفاع الدوالر

 عد موقف مجلس الوزراء.. الدينار العراقي يلتقط انفاسه بعض الشيء أمام الدوالرب

 مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بشأن سعر صرف الدوالر بالموازنة العراقية

 وم الثاني .. الدوالر يسجل إرتفاعاً أمام الدينار العراقي للي

 

 

 الصحف

 صحيفة المدى:

 تريليون 34تريليون دينار وقرض جديد بـ 20.. تــوفيــر 2021موازنــة 

  %25فقط يرتادون أسواق الجملة.. واألسعار ارتفعت بواقع 10  %

 مليار دينار أمس 27الدوالر يرتفع.. وخسائر التالعب تخطت الـ
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 ة: االرهاب والمياه واألموال المجمدةأجندة الكاظمي إلى أنقر

 المخاوف من استمرار األزمة المالية ترفع سعر صرف الدوالر

 

 صحيفة المراقب العراقي

 مليون دوالر« 150» مشروع سرقة 

 !مليون دوالر تعويضاً عن أربعة عقود سجناً 1.8 

 خبير اقتصادي: تجار السوق سيرغمون الحكومة على بيع الدوالر بالسعر المناسب لهم

 العقابي: البرلمان قادر على رفض تسعيرة الدوالر الجديدة

 تحذيرات من كارثة اقتصادية في كردستان بعد رفع سعر الدوالر

 الهماش: وزير المالية اضر بالشعب بعد رفع الدوالر وال يمكن السكوت على خطواته

 بعدارتفاع قيمة الدوالر ..اقتصاديون يدعون لتفعيل القطاع الخاص

 نائب: ارتفاع الدوالر عملية منظمة ومقصودة .. تقف خلفها شخصيات

 تحذير من تداعيات رفع سعر صرف الدوالر

 !..الدوالر يرتفع والسارق ينتفع والحكومة ال تستمع

 مليار دوالر في إطار اتفاق ائتماني 1.67صندوق النقد الدولي يسمح لمصر بسحب 

 وازنة مقصود لهذين السببينخبير اقتصادي : تسريب مقترح رفع سعر الدوالر بالم

 النزاهة تشخص فروقات مالية ببيع البنك المركزي العراقي للدوالر

 …ألف دينار ..الحكومة تقود ″130”دوالر تالمس عتبة الـ“100 ”
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 صحيفة الزمان: 

  حول تعديل سعر صرف الدوالر 

  راقبوا وحاسبوا المتالعبين باألسعار 

  واإلصالحات القاسية تدفع نحو الغليان غاضبة أمام البنك المركزي إحتجاجات

 عبأسعار السل أسواق ديالى تشهد إرتفاعاً 

 

 

 القنوات التلفزيونية 

 

 قناة العهد: 

 تقرير: محمد عواد  -بعد رفع اسعار الدوالر .. االسواق تعاني عزوفا عن الشراء 

على كارثة.. نائب: حكومة الكاظمي فاشلة ويجب أن تقال.. نحتاج إلى حكومة العراق مقبل 

  تصريف أعمال

  بالمئة 20نقابة الصيادلة تكشف ارتفاعاً في أسعار الدواء بنسبة 

الدراجي : الموازنة المسربة تختلف عن التي وصلت للبرلمان و محافظ البنك احتكر الدوالر 

  عند مافيات
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  ايام تجاوزت قيمتها صادرات النفط العراقية 10الدراجي : مبيعات البنك المركزي خالل 

تقرير: محمد  -رفع سعر الدوالر .. اتهامات بإفتعال االزمة والغاية جني ارباح بالمليارات 

 الزهيري 

وزارة المالية يطالبون برحيل الكاظمي وحكومته  بالفيديو.. حشود كبيرة من المواطنين امام

  نتيجة رفع سعر الدوالر

منتقدين اصالحات حكومة الكاظمي.. نواب: المستهدف المواطن فقط والفاسد تحول لخط 

  ! احمر

بالصور .. مواطنون وتجار ينظمون وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي بسبب رفع سعر 

  صرف الدوالر

مة تشهد ركودا بسبب ارتفاع سعر صرف ذو الفقار الشريفي : أسواق الكرادة في العاص

 الدوالر 

لليوم الثاني على التوالي.. أسواق الكرادة في بغداد تشهد ركودا كبيرا ومطالبات بتفعيل هذا  

  اإلجراء

  % مجاملة 17دولة القانون : ال يوجد اتفاق سياسي على رفع الدوالر و تقييم الحكومة بـ

مراسلنا في بغداد : المواطنون في حيرة من أمرهم نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدوالر أمام 

 الدينار 

بالفيديو.. تجار يطالبون السيد الصدر بالتحرك اللغاء ارتفاع صرف الدوالر .. خسرنا نصف 

  اموالنا الخاصة

ارية بالمحافظة تكاد تكون منعدمة بعد ارتفاع مراسلنا في صالح الدين : حركة األسواق التج

 أسعار صرف الدوالر أمام الدينار 
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 النصر يهاجم قرار رفع صرف الدوالر ويعتبره حرباً على الفقراء

 (ديناراً للمصارف )وثيقة 1460رسمياً.. البنك المركزي يحدد بيع الدوالر بـ 

  ارتفاع الدوالرمليار دينار بسبب الفرق ب 320عضو باالقتصاد النيابية يكشف هدر 

 1470البنك المركزي يقرر تعديل سعر صرف العملة االجنبية وبيع الدوالر للجمهور بـ 

  ديناراً 

  خطوة لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدوالر 32رئيس اللجنة المالية: طرحنا 

 العامري: رفع سعر الدوالر سيؤدي الى ازمة ومتخوفون من عدم السيطرة على مزاد العملة 

 ادي: تخفيض سعر الصرف اسلوب بدائي سيفاقم مستويات الفقرخبير اقتص

المالكي: االقتصاد النيابية اتفقت مع محافظ البنك بشأن بمعالجة أسعار صرف الدوالر.. هذه 

 تفاصيل االتفاق

 العطافي: ارتفاع سعر الدوالر سببه ضعف السياسة المالية للبنك المركزي

 الفيلي: الحكومة تقف وراء ارتفاع سعر الدوالر واجوبة محافظ البنك المركزي غير مقنعة

 الف دينار االحد المقبل 145المالية النيابية : البنك المركزي ابلغنا برفع سعر الدوالر الى 

  خبير اقتصادي يحدد تأثير ارتفاع أسعار الدوالر باألسواق في العراق

الخبير االقتصادي عبد الرحمن المشهداني للعهد: ارتفاع الدوالر سيؤثر على االقتصاد 

 العراقي بشكل سلبي 

ض مخصصات الموظفين ورفع سعر الدوالر والبنزين .. خف2021تسريبات مسودة موازنة 

 وفرض ضريبة مبيعات
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 قناة الفرات: 

 ة المحلية مسؤول في وزارة الصناعة: ارتفاع الدوالر سيؤثر ايجاباً على الصناع

 المالية النيابية تصدر توضيحاً بشأن سعر صرف الدوالر 

 الدوالر يعود لإلرتفاع في العراق 

 بالمئة  20ال نستطيع محاسبتها.. نقابة الصيادلة: ارتفاع أسعار الدواء في الصيدليات بنسبة 

 شنكالي: محافظ البنك المركزي ال يملك الخبرة والمصرف يبيع من احتياطاته النقدية 

 نائب عن فتح: اذا لم يتغير محافظ البنك المركزي سيقال في البرلمان 

  {السيد عمار الحكيم يحدد خمس نقاط لدعم محدودي الدخل والفقراء بعد رفع الدوالر}موسع

 ارتفاع اسعار الدوالر في العراق... لكنها دون سعر المركزي 

 مجلس إفتاء االقليم يصدر بياناً حول رفع سعر صرف الدوالر 

 البنك المركزي بشكل غير مسبوق  إنخفاض مبيعات مزاد

 سعر صرف الدوالر المحدد في الموازنة  خبير قانوني: البرلمان ال يستطيع خفض

  "الدوالر يسجل ارتفاعا بعد هبوط... لكنه "اقل من السعر المعتمد

 انخفاض صادم بمبيعات البنك المركزي للدوالر اليوم 

 بالصور.. احتجاجات أمام البنك المركزي ضد قرار رفع سعر الدوالر 

 أسواق العراق ترتبك.. والحكومة تطمئن: بدأ اإلصالح 

 عضو بالبرلمان: محافظ البنك المركزي متخصص بالقانون وليس لديه خبرة بمجال االقتصاد 

 كتلة بدر تعلن دعمها الستجواب محافظ البنك المركزي 
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 ح الجوانب اإليجابية لرفع سعر الدوالر معهد اقتصادي يوض

 % في ذي قار 30بسبب الدوالر.. }شيش التسليح{ يقفز 

ن مليو 150محافظ البنك المركزي: رفع الدوالر سيضر بالطبقات الهشة وقروض تصل لـ

 دينار 

الر.. ويؤكد: جاهزون الستجواب محافظ البنك الساري يبين مخاطر تداعيات رفع الدو

 المركزي 

 ع الدوالر.. زيادة باالسعار تدخل المواطنين حالة االنذار بعد يوم من ارتفا

 

 قناة ان ار تي عربية 

 ارتفاع جديد بأسعار صرف الدوالر األميركي أمام الدينار

 حراك برلماني لرفع سعر الدوالر امام الدينار العراقي

 استقرار سعر صرف الدوالر أمام الدينار العراقي

 تراجع 'كبير ' في سعر صرف الدوالر امام الدينار العراقي

 تعقد جلسة طارئة توجه نيابي العادة سعر الدوالر ورئاسة البرلمان

  ...الدوالر مختصون بالشأن المالي يكشفون سبب االرتفاع األخير بسعر صرف

تنفيذ قرار خفض  على تراجع حركة البيع والشراء في أسواق بغداد بعدتقرير يسلط الضوء 

 سعر صرف الدينار

  ...الدوالر تقرير: حكومة الكاظمي تواجه انتقادات غير مسبوقة بعد قرار رفع سعر 

  ...الموازنة المالية النيابية توضح بشأن تحديد سعر صرف الدوالر وسبب ذكره في
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  ..االنترنت االتصاالت: ال ارتفاع في أسعار خطوط ..ربعد تعديل سعر صرف الدوال

 الزراعة: قرار رفع قيمة الدوالر ايجابي وجاء في وقت متأخر

 المستشار المالي للكاظمي يوضح بشأن تداعيات رفع سعر صرف الدوالر

 البنك المركزي يحدد الجهة المسؤولة عن زيادة سعر الدوالر

 تقرير: غضب شعبي وانتقادات سياسية حادة بعد خفض قيمة الدينار

 اللجنة المالية: اجراءات مرتقبة من البنك المركزي تجاه سعر صرف الدينار

  ...الدوالر نتائج اجتماع لجنة نيابية مع محافظ البنك المركزي بشأن تذبذب سعر

 الدوالر في األسواق العراقيةارتفاع جديد ألسعار صرف 

  ...الدوالر المالية النيابية.. طباعة العملة الجديدة تسببت في ارتفاع سعر صرف

 بشأن سعره االخيرارتفاع جديد للدوالر وانباء متضاربة 

 تقرير للنزاهة يكشف نتائج تقصي مراحل بيع الدوالر بمزاد بيع العملة

 

  :رووداوقناة 

 المالية النيابية: تحديد سعر صرف الدوالر من الصالحيات الحصرية للحكومة

  "نائب يتحدث عن "ايميالت مسربة" من البنك المركزي تتطلب اقالة محافظه "فوراً 

وزير المالية بعد التصويت على الموازنة: أجرينا تغييراً بسعر صرف الدوالر لحماية 

 االقتصاد 

 انخفاض طفيف ألسعار صرف الدوالر في األسواق العراقية مع ارتفاع الذهب 
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https://www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=36474&MapID=2
https://www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=36418&MapID=2
https://www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=36442&MapID=2
https://www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=36458&MapID=2
https://www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=36380&MapID=2
https://nrttv.com/Ar/News.aspx?id=36342&MapID=2
https://www.nrttv.com/ar/News.aspx?id=34702&MapID=5
https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=34192&MapID=2
https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=36325&MapID=2
https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=36325&MapID=2
https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=36325&MapID=2
https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=36283&MapID=2
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2412202018
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/231220209
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2112202014
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2112202014
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/211220201


 

 ارتفاع أسعار المواد األساسية يثير غضباً شعبياً في الموصل 

 الزراعة العراقية تبشر بـ"مردودات إيجابية" لرفع سعر الدوالر رغم "تأخر" إصدار القرار

 المالكي: آثار تخفيض قيمة الدينار كارثية 

 الخزعلي يعلق على الوضع االقتصادي: مايجري االن أكبر عملية سرقة 

  "حكومة باللجوء إلى "الحلول الترقيعيةكتل سياسية تهاجم قرار تغيير سعر الصرف وتتهم ال

 الصدر: البنك المركزي وكافة البنوك األخرى أسيرة الفساد 

 المركزي يعلن مضاعفة بيع الدوالر: وفرته ستجعله ثابتاً في السوق  البنك

 ديناراً للمواطنين وتعديل سعر الصرف لن يتكرر  1470البنك المركزي: بيع الدوالر بـ

  "ألف دينار مطلع األسبوع المقبل 145دوالر إلى  100البنك المركزي العراقي سيرفع سعر "

 عقد اجتماعاً طارئاً لبحث ارتفاع سعر صرف الدوالر المالية النيابية ت

 مليار دينار باليوم الواحد  30مازن الفيلي: السرقات المبطنة بمزاد العملة تجاوزت 

 النزاهة تكشف نتائج تقّصيها مراحل بيع الدوالر بمزاد نافذة بيع العملة

 عضو في المالية النيابية: الحكومة العراقية طبعت كميات كبيرة من العملة سراً 

 مليار دينار ليوم واحد من سعر صرف الدوالر  25الدراجي: المركزي حقق ربحاً بـ 

 ق المحلية هبوط حاد ألسعار الدينار العراقي في األسوا

 الزهيري لرووداو: العراق مقبل على كارثة بحال استمر سحب خزين البنك المركزي 

 أسعار صرف الدوالر تواصل ارتفاعها في األسواق العراقية 

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/21122020
https://www.rudaw.net/arabic/business/21122020
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/201220207
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/201220204
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/201220201
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1912202010
https://www.rudaw.net/arabic/business/191220202
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/191220207
https://www.rudaw.net/arabic/business/171220202
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/171220204
https://www.rudaw.net/arabic/business/161220202
https://www.rudaw.net/arabic/business/161220201
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/151220203
https://www.rudaw.net/arabic/business/141220201
https://www.rudaw.net/arabic/business/14122020
https://www.rudaw.net/arabic/interview/11122020
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/08122020


 

ارتفاع أسعار الدوالر يضع البنك المركزي بدائرة اتهامات السياسيين وخبراء يلقون اللوم 

 على الفساد والمضاربة 

 مصرفاً أهلياً بسبب مخالفات دخول مزاد العملة 13القضاء يتخذ اجراءات بحق 

نائباً يدعون لجلسة برلمانية استثنائية لمناقشة أسباب انخفاض سعر الصرف والسياسة 28 

 المالية 

  "المالية النيابية تُبيّن أسباب انخفاض الدينار العراقي ومنها إجراءات حكومية "مستعجلة

 اقتصادي يدعم قرار الكاظمي: إن لم يطبق قرار رفع سعر الدوالر سينهار االقتصادخبير 

 

  :قناة الرشيد

 والر .. اليشوف الموت يرضى بالصخونة الثامنة مع احمد الطيب .. صدمة الد

الكعبي يدعو لجلسة طارئة للبرلمان بحضور رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك 

 المركزي بشأن ارتفاع الدوالر 

بالوثيقة .. البنك المركزي يوجه المصارف باعتماد السعر الجديد لصرف الدوالر مقابل 

 الدينار 

 اسعار صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي في االسواق المحلية

 بالوثيقة .. المالية تجيب على االسئلة حول اسباب تغير سعر صرف الدينار مقابل الدوالر 

 المالية تصدر بياناً عقب تحديد سعر صرف جديد للدوالر 

 البنك المركزي يصدر بياناً يحدد فيه سعر بيع وشراء الدوالر 

 الدوالر يسجل ارتفاعاً جديداً في االسواق المحلية 

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2111202013
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2111202013
https://www.rudaw.net/arabic/business/241220202
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2012202016
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2012202016
https://www.rudaw.net/arabic/business/18122020
https://www.youtube.com/watch?v=fXkaclzwgpU
https://www.youtube.com/watch?v=4kcPPowx4nk
https://www.alrasheedmedia.com/2020/12/21/299510/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/12/21/299510/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/12/20/299258/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/12/20/299258/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/12/20/299249/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/12/19/299183/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/12/19/299175/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/12/19/299172/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/12/19/299094/


 

 الدائرة االعالمية للبرلمان تصدر بياناً بشأن اجتماع المالية النيابية مع محافظ البنك المركزي 

 لكل مائة دوالر  138000راقي بسعر صرف بلغ الدوالر يسجل قفزة امام الدينار الع

 النزاهة تكشف نتائج تقّصيها مراحل بيع الدوالر بمزاد نافذة بيع العملة 

 بعد تراجع قيمة الدينار .. مواطنون يشكون ارتفاع اسعار االدوية

 ذي قار | ركود اقتصادي .. وعزوف عن التبضع

 صفعة جديدة تفاقم أزمة المواطن االقتصادية.. إجراءات احترازية أم لعبة حكومية؟ 

 ار يشكون ارتفاع الدوالر.. ومكافحة الجريمة تنذر من يتالعب باالسعارتج

 جهاز االمن الوطني يعلن عن حملة واسعة لمراقبة االسواق والمحال التجارية

 إلقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي دعوات نيابية وشعبية 

 عالوي: عملنا تغيير بسعر الصرف لحماية السوق المحلية 

 الكاظمي: ما حدث بشأن سعر الصرف دليل جديد على مستوى االستهداف السياسي للحكومة

 االعرجي: رفع سعر صرف الدوالر فخ مبيت للكاظمي من الكتل السياسية 

 عذاب: على البنك المركزي توفير قناعات للقبول بسعر الصرف الجديد 

 خبطة | تقرير جابر جمالازمات اقتصادية متعاقبة .. وسياسة نقدية مت 

 ارتفاع اسعار البضائع والسلع بسبب الدوالر تقرير انس الشرقي

  !الثامنة مع احمد الطيب | الدوالر.. ال يطير بعيد وال ينلزم باأليد

البنك المركزي يبدأ تطبيق قرار رفع سعر الدوالر ويبيعه بهذا السعر | الخبير االقتصادي 

 د.ناصر الكناني

 

https://www.alrasheedmedia.com/2020/12/17/298948/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/12/17/298832/
https://www.alrasheedmedia.com/2020/12/16/298615/
https://www.youtube.com/watch?v=cO3fPBdF_Jk
https://www.youtube.com/watch?v=LEcq0GkN0Po
https://www.youtube.com/watch?v=KJbds4WCNuQ
https://www.youtube.com/watch?v=KJbds4WCNuQ
https://www.youtube.com/watch?v=5UjNyAxT9SE
https://www.youtube.com/watch?v=s6PEYEsz21Q
https://www.youtube.com/watch?v=0S_42Yq7pNM
https://www.youtube.com/watch?v=2-4CwhNW7kE
https://www.youtube.com/watch?v=2-4CwhNW7kE
https://www.youtube.com/watch?v=59fmmN_QOk8
https://www.youtube.com/watch?v=oIe8tT_koTQ
https://www.youtube.com/watch?v=oIe8tT_koTQ
https://www.youtube.com/watch?v=57sGOM3As3I
https://www.youtube.com/watch?v=57sGOM3As3I
https://www.youtube.com/watch?v=uEZyGLY6Aps
https://www.youtube.com/watch?v=vucYd0G3hUA
https://www.youtube.com/watch?v=VNy-ps0_k8c
https://www.youtube.com/watch?v=8j3Mn6Vhhc4
https://www.youtube.com/watch?v=8j3Mn6Vhhc4


 

 قناة العراقية: 

 هام البنك المركزيتغيير سعر الصرف من م -عبد الرحمن المشهداني  -اليوم السابع 

 لفقيرة سوف "تُسحق" بسبب تعديل سعر الصرفالفئات ا -محمد شياع السوداني -المحايد 

 اسم الشمريب -جولة ميدانية في أسواق الفلوجة لمتابعة ارتفاع أسعار السلع  -االنبار 

الخضروات بعد صعود الدوالر  ارتفعت أسعار -محسن من الناصرية -رأي االغلبية 

 والمصارف المستفيد االكبر

 الداخلية بشكل مباشر بارتفاع سعر صرف الدوالر انخفضت الديون -حازم هادي  -العاشرة 

 محمد غازي االخرس -خفض قيمة العملة ورواتب الدرجات الخاصة  -العاشرة  

 جوالت امنية في االسواق لمنع التالعب بأسعار السلع -بغداد  

 مؤيد الفرطوسي -رفع قيمة الدوالر ..فرصة إلعادة إحياء الصناعة المحلية  

 مصرفأ 22ة مليون دوالر وبمشارك 113بيع  -البنك المركزي  

ر بسبب االعتماد على البضائع المستوردة الوطن والناس ـ تضرر المواطن من ارتفاع الدوال 

 في كل امور الحياة

 فوضى في بورصة الكفاح .. سعر الدوالر يتفاوت من مكتب الخر -بغداد 

 الوطن والناس ـ مصطفى الربيعي ـ معاناة المواطنين مع التغير االقتصادي المفاجئ الجديد

 لتقليل االستيرادرفع سعر الدوالر.. مطالبات بدعم القطاعات االنتاجية  -بغداد 

عدد شركات الصرافة اكثر من -محافظ البنك المركزي -مصطفى غالب مخيف -العاشرة 

 الحاجة ومبالغ به

رخص سعر الصرف للدوالر بالعراق -البنك المركزي محافظ-مصطفى غالب مخيف-العاشرة

 ادى الى استقطاب دول الجوار

ترليون دينار إلى  ١٣تغيير سعر الصرف أضاف  -د.عبد الرحمن المشهداني  -المحايد

 الموازنة

 ياسر عامر -مطالبات بدعم القطاعات اإلنتاجية لتقليل االستيراد -رفع سعر الدوالر

 ابتهال محمد -تغيير سعر الدوالر يقابل بأرتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية 

https://www.youtube.com/watch?v=0uwFhrhHcic&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9HD
https://www.youtube.com/watch?v=xbHKdmGeaDM&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9HD
https://www.youtube.com/watch?v=N8qXen1EZYs
https://www.youtube.com/watch?v=AOC3YzFMDRQ&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9HD
https://www.youtube.com/watch?v=AOC3YzFMDRQ&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9HD
https://www.youtube.com/watch?v=QurutnOMK-Y
https://www.youtube.com/watch?v=0StYZAedLDc
https://www.youtube.com/watch?v=do3QTpV0r0o
https://www.youtube.com/watch?v=KCDoaUGoiXU
https://www.youtube.com/watch?v=2kWvG9QaXzs
https://www.youtube.com/watch?v=5qrzTdRS1Bc&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9HD
https://www.youtube.com/watch?v=5qrzTdRS1Bc&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9HD
https://www.youtube.com/watch?v=Y37_pqHY0Ms
https://www.youtube.com/watch?v=fxR5Wfke8Io
https://www.youtube.com/watch?v=dgOFr7Enpp0
https://www.youtube.com/watch?v=sz8OHSTpvng
https://www.youtube.com/watch?v=sz8OHSTpvng
https://www.youtube.com/watch?v=NSr5YaXvLMg
https://www.youtube.com/watch?v=NSr5YaXvLMg
https://www.youtube.com/watch?v=W_IBRDnXYWU
https://www.youtube.com/watch?v=W_IBRDnXYWU
https://www.youtube.com/watch?v=J2qJfsyAyfI
https://www.youtube.com/watch?v=5v6c3NfhCQk


 

المرشد/ الدينار بمواجهة الدوالر..أزمة مفتعلة أم بداية تدهور العملة  برنامج دينار مع قيس

 المحلية ؟

 

 قناة زاكروس:

 المركزي برفع سعر بيع عملة الدوالر أحدث مشاكل للمواطنين  حلبجة.. قرار البنك

 ر المواد الغذائيةكربالء المقدسة.. امتعاض كبير من قبل األهالي من ارتفاع اسعا

 السليمانية.. انخفاض سعر الدينار يؤثر سلباً على الحركة التجارية في السوق المركزي 

د النجف االشرف .. تظاهرة احتجاجية على رفع صرف الدوالر و ارتفاع اسعار الموا 

  الغذائية  

 تذمر كبير من قرار رفع سعر صرف لدوالر ..

 والر و االقتصاد ... خنق بمعروف ام انهيار بإحسانثنائية الد 

 بابل.. مراقبون ينتقدون قرار الحكومة المركزية بخفض قيمة العملة الرسمية# 

 قلق وركود في أسواق إقليم كوردستان عقب رفع قيمة الدوالر أمام الدينار العراقي 

 آخر التطورات المتعلقة بسعر صرف الدوالر مع مراسلنا في أربيل 

 وتخفيض رواتب المواطن بين كماشتينبال أقنعة مع هيفاء الحسيني | ارتفاع الدوالر  

 نينوى.. ارتفاع صرف الدوالر يوقف الحركة التجارية في المدينة#

 دهوك.. ارتفاع أسعار الدوالر أمام #الدينار العراقي في أسواق الصيرفة# 

  

 :قناة دجلة

 رفع الدوالر... اصالح يزلزل االقتصاد ويهدد االسواق

 !رمتني بدائها وانسلت نفس عميق | االسواق تلتهب والحكومة تنفي .. 

 المرسومي: تخفيض قيمة الدينار سيؤدي إلى التضخم وارتفاع األسعار 

 نفس عميق | الدوالر يحيل االسواق الى الركود .. ويربك ذوي الدخل المحدود

https://www.youtube.com/watch?v=7VKvNyVr7Xg
https://www.youtube.com/watch?v=7VKvNyVr7Xg
https://www.youtube.com/watch?v=__WzXRwWtBk
https://www.youtube.com/watch?v=vP1VPJXAPcY
https://www.youtube.com/watch?v=Wk9MqZ3HaVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wk9MqZ3HaVQ
https://www.youtube.com/watch?v=cCEZjmqxmqk
https://www.youtube.com/watch?v=cCEZjmqxmqk
https://www.youtube.com/watch?v=Gp8vHvAJPRc
https://www.youtube.com/watch?v=uzGCRDcXWdw
https://www.youtube.com/watch?v=FCMJzWvGzmo
https://www.youtube.com/watch?v=C7yIuTZRj7Y
https://www.youtube.com/watch?v=C7yIuTZRj7Y
https://www.youtube.com/watch?v=uF6Dz8KAbqc
https://www.youtube.com/watch?v=uF6Dz8KAbqc
https://www.youtube.com/watch?v=9rXdALFg5Fw
https://www.youtube.com/watch?v=Op7OHdmlIiM
https://www.youtube.com/watch?v=80y7pGbL4LI
https://www.youtube.com/watch?v=hQiNJimGfxM
https://www.youtube.com/watch?v=WbuVD83hcdI
https://www.youtube.com/watch?v=yey1YEBoIGw
https://www.youtube.com/watch?v=yey1YEBoIGw
https://www.youtube.com/watch?v=O6Pjl5323es


 

 مواطنون: تصريحات وزير المالية لم تالمس الواقع العراقي 

 تجار:السلع المستوردة قفزت والسخط يخيم على المواطنين

 تظاهرات مرتقبة في بغداد تنديداً برفع اسعار الدوالر

 عبد اللطيف: ما حدث في البرلمان يؤكد حديث وزير المالية حول عدم اعتراض الكتل

 الطائي: عملية شفط الدوالر ستسمر بسبب ضعف العملة االيرانية

 المحمداوي: إيميل يكشف أن البنك المركزي يشتري الدوالر من مصارف وسيطة

 بالمئة 20بالمئة وليس  100عبد زاير : زيادة االسعار على المواد االساسية بلغت 

 الصيادي : هناك تعاون بين العصابات والدولة للتأثير على سعر الدوالر وتحقيق المنافع

 مراسلنا في كربالء ينقل لنا حال األسواق بعد رفع سعر صرف الدوالر 

 بالمباشر | الدوالر والدينار .. سبق الصعود والهبوط

 وزير المالية: الفئات الفقيرة لن تتاثر برفع سعر صرف الدوالر

 وزير المالية : القوى السياسية لم تعترض على مقترح رفع سعر صرف الدوالر

 الخبير االقتصادي احمد صدام: رفع سعر صرف الدوالر سيؤدي الى إرتفاع أسعار السلع

 دينار سيعتمد من المالية والمركزية 1450والر بــ وزير المالية : سعر صرف الد

 القرار لكم | سعر صرف الدوالر سيصل لرقم مفاجئ .. الخربيط يكشف التفاصيل

 وحجج دعمه غير واقعية 2010الصميدعي: الدينار انتهى منذ عام 

 بعض االشخاص يربحون مليون دوالر يوميا من مزاد العملة .. الدراجي يكشف

 زرفي : يجب حبس محافظ البنك المركزي السابق بتهمة هدر المال العامال

 العيساوي: تغيير اسعار صرف الدوالر ضمن فقرات الورقة البيضاء 

 الدراجي: يجب خفض قيمة الدينار العراقي لمعالجة االزمة المالية

 العيساوي: سعر صرف الدوالر لدينا اقل من جميع الدول و هذا الحال لن يطول

 اولون يحذرون من ايقاف المشاريع بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالرمق

 ديناراً  136,500الدوالر يعاود االرتفاع ليصل لـ 

https://www.youtube.com/watch?v=dC1X5EPuMLQ
https://www.youtube.com/watch?v=dC1X5EPuMLQ
https://www.youtube.com/watch?v=3Gj2pb5kzHc
https://www.youtube.com/watch?v=A8WxzM7pdJY&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=zDWvXb9wkno
https://www.youtube.com/watch?v=wtMPWFxWVbw
https://www.youtube.com/watch?v=u9scEYrG14s
https://www.youtube.com/watch?v=t2cuFKXaGq0
https://www.youtube.com/watch?v=Gwy1Ug3Fv1Q
https://www.youtube.com/watch?v=kwZxVWrubfU
https://www.youtube.com/watch?v=vNYzq_5lVYA
https://www.youtube.com/watch?v=odyePyQ1GWA
https://www.youtube.com/watch?v=GEiCa2RFM_4
https://www.youtube.com/watch?v=t8DsiDOyW8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Gig5LHwGw5o
https://www.youtube.com/watch?v=LeblFSKw6C4
https://www.youtube.com/watch?v=ZMIsw31lOS4
https://www.youtube.com/watch?v=VCHc6h3TwQE
https://www.youtube.com/watch?v=sn3P-Oe8zmU
https://www.youtube.com/watch?v=ko2Olm6c34c
https://www.youtube.com/watch?v=IPQVI-1Z74w
https://www.youtube.com/watch?v=Bm8VQ_6duzM
https://www.youtube.com/watch?v=WD1FRRckEts
https://www.youtube.com/watch?v=H6raq7ZmWCI


 

 وزير المالية علي عالوي: رفع السعر لصرف الدوالر دوافعه تنشيط الحركة االقتصادية

 نفس عميق | مزاد العملة .. نوم الحارس مصباح للسارق

 

 UTVقناة 

العجز يعصف بالدينار.. يصدم الطبقة الوسطى ويضرب القدرة الشرائية للفقراء | الحق يقال 

 طائي مع عدنان ال

  |غضب عراقي بسبب انخفاض سعر الدينار أمام الدوالر

محمد الدراجي: يجب أن ال تبقى آلية بيع الدوالر نفسها وأن ال ينحصر على البنك المركزي | 

 أبعاد أخرى 

 تخزين األموال في المنازل من أسباب ارتفاع سعر الدوالر في العراق

 د عبد زاير: أموال العراق استبيحت بسبب سعر الدوالر السابق | الحق يقال داو

فين وينفع أصحاب األموال | أبعاد حمد الموسوي: رفع سعر صرف الدوالر يضر الموظ

 أخرى

أثرا بخفض سعر حيدر البدري: توقف شبه كامل على مستوى قطاعات عدة ت UTV مراسل

 الدينار مقابل الدوالر

 دوالر بسبب االزمة المالية 100الف لكل  240هل سيرتفع سعر صرف الدوالر 

 مبادرة مطاعم ومحالت تجارية لمواجهة ارتفاع الدوالر في العراق

 ماهي اسباب ارتفاع سعر الدوالر في العراق ؟ وكيف ستحل ؟

محمد الدراجي: عشرة ترليون دينار مقدار المبلغ الذي سوف يضاف للموازنة بسبب خفض 

 سعر الدينار

 

 قناة صالح الدين

 خبراء: مضاربون وصيرفات يتالعبون بسعر الدوالر

 مليار دوالر 20دراسة: مزاد العملة كلف اكثر من 

https://www.youtube.com/watch?v=hoGeQCI6aDU
https://www.youtube.com/watch?v=5czry_ti9dM
https://www.youtube.com/watch?v=eLBk-ZZc4VY
https://www.youtube.com/watch?v=eLBk-ZZc4VY
https://www.youtube.com/watch?v=u_Ff9wparSk
https://www.youtube.com/watch?v=m18Uw9yPAXA
https://www.youtube.com/watch?v=m18Uw9yPAXA
https://www.youtube.com/watch?v=kj0m-Uv9lW8
https://www.youtube.com/watch?v=oGRjlYbp1EY
https://www.youtube.com/watch?v=rIwUyGyBJec
https://www.youtube.com/watch?v=rIwUyGyBJec
https://www.youtube.com/watch?v=oq5M-uUdde4
https://www.youtube.com/watch?v=oq5M-uUdde4
https://www.youtube.com/watch?v=Ve-GoCYgcRM
https://www.youtube.com/watch?v=nxVPQgo0qb8
https://www.youtube.com/watch?v=MMj0uT_adt4
https://www.youtube.com/watch?v=73b-uInEMcc
https://www.youtube.com/watch?v=73b-uInEMcc
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa_y5R5gfc
https://www.youtube.com/watch?v=fTIF3a7zQ-Y


 

 خبير قانوني: البرلمان ال يستطيع خفض سعر صرف الدوالر 

 ركود اقتصادي وارتفاع لالسعار في االسواق العراقية

 عالوي يعلن توجه لرفع سعر صرف الدوالر امام الدينار 

 االقتصادية النيابية تناقش تداعيات رفع سعر صرف الدوالر

 ة: تعديل سعر صرف الدوالر سيقلل من االستيرادالزراع

 خبراء يتوقعون انخفاض قيمة الدينار امام الدوالر

 النزاهة : فروقات مالية بين بيع الدوالر وعوائد الحكومة

 فاعا بسعر صرف الدوالر وزيادة الضرائب المسودة تتضمن ارت

 صالح: الموازنة واالنتخابات وراء ارتفاع سعر صرف الدوالر

 تقرير صالح الدين كساد في االسواق وغالء في االسعار والسبب رفع سعر الدوالر

https://www.youtube.com/watch?v=UKPWurc9Z_w
https://www.youtube.com/watch?v=SGZWgCDxPDU
https://www.youtube.com/watch?v=JtbUmJhNvUw
https://www.youtube.com/watch?v=hB8s6mDbmgo
https://www.youtube.com/watch?v=HcRRcMefE6E
https://www.youtube.com/watch?v=uJ-xzL0S-VI
https://www.youtube.com/watch?v=6oo5aMTtBr4
https://www.youtube.com/watch?v=eSZ9fpclul0
https://www.youtube.com/watch?v=x9__zt8P274
https://www.youtube.com/watch?v=wlNCYoTcLlE

