حكومهتى ههرێمى كوردستان – عێراق
وهزارهتى بازرگانى وپيشهسازى

خشتهيهك به نرخهكانى ههندێك له دراو وكانزاكانى به نرخ له بازارهكانى كوردستان – عێراق
A Table of the Prices for Some of the Foreign Currencies and Precious Metals in the Markets of
Kurdistan - Iraq
جدول باسعار بعض العمالت االجنبية والمعادن الثمينة في اسواق كوردستان – العراق

ئهم خشتهيه بريتيه له نرخهكانى ههندێك له دراو وكانزاكانى به نرخ له بازارهكانى ناوخۆيى كوردستان بۆ ماوهى له  6/20/2016تاكو  .6/21/2016ئهم
نرخانه بۆ ئهم بهرههمانان كه كواليتيهكهيان له ستانداردى پهسهندن ،له راستيدا رهنگه نرخهكان جياوازيان ههبيٚت لهگهل ٚنرخى بهرههمى هاوشيٚوه به
پيٚى جياوازى كواليتى.
This table includes the prices of some of the Foreign Currencies and Precious Metals in the local markets of Kurdistan for
the period from 6/20/2016to 6/21/2016. These prices are for products of acceptable standards, in reality, prices might
differ for similar products with different qualities.
ان الجدول التالي يشمل اسعار بعض العمالت االجنبية والمعادن الثمينة في االسواق المحلية لكوردستان للفترة من  6/20/2016الى  .6/21/2016ان هذه
االسعار هي للمنتجات ذات النوعيات القياسية المقبولة في السوق وقد تختلف االسعار الفعلية لمنتجات مشابهة ذات نوعية وجودة مختلفة.
نرخ به دينارى عێراقى
يهكه
ناوى بهرههم
Price in Iraqi Dinar
Unit
Product
#
السعر بالدينار العراقي
الوحدة
المنتج
يهك دۆالر
دۆالرى ئهمريكى
1266
One Dollar
US Dollar
1
دوالر واحد
دوالر أمريكي
يهك يورۆ
يورۆ
1435
One Euro
Euro
2
يورو واحد
يورو
ليرهى سورى
 1000ليره
Syrian Lira
2750
1000 Liras
3
ليرة سورية
 1000ليرة
ريالى ئێرانى
 1000تومهن ( 10000ريال)
Iranian Riyal
367
)1000 Tomans (10000 Riyals
4
ريال ايراني
 1000تومن ( 10000ريال)
يهك ليره
ليرهى توركى
436
One Lira
Turkish Lira
5
ليرة واحدة
الليرة التركية
يهك مسقاڵ ( 5غم)
زێر عهيار 18
198000
)One Miskal (5g
Gold 18 Carat
6
مثقال واحد ( 5غم)
ذهب عيار 18
يهك مسقاڵ ( 5غم)
زێر عهيار 21
230000
)One Miskal (5g
Gold 21 Carat
7
مثقال واحد ( 5غم)
ذهب عيار 21
يهك مسقاڵ ( 5غم)
زێر عهيار 24
262000
)One Miskal (5g
Gold 24 Carat
8
مثقال واحد ( 5غم)
ذهب عيار 24
زيوو
يهك مسقاڵ ( 5غم)
Silver
*-------)One Miskal (5g
9
فضة
مثقال واحد ( 5غم)
پالتين
يهك مسقاڵ ( 5غم)
Platinum
-------)One Miskal (5g
10
بالتين
مثقال واحد ( 5غم)
ئهمانه نرخى ئێستاى بازارى ناوخۆيين وه هيچيان سهپاندراونين.
These prices are the current local market prices and they are not mandatory.
ان هذه االسعار هي اسعار السوق الحالية وهي ليست الزامية.
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