
تعد العالقة بني ال�سكان والتنمية من اكرث العالقات 
ا�سكالية يف املجتمعات املعا�رصة، من هنا ظهرت 
اهمية الرتكيز على اجلوانب الدميوغرافية لل�سكان 
ودجمها مع اجلوانب التنموية، لأن ال�سكان ف�سال 
عن  وامل�سوؤولني  التنمية  �سانعي  كونهم  ع��ن 
النوعي  وتركيبهم  ال�سكان  اأع��داد  فاإن  اإجناحها، 

ت�سكل عوامل موؤثرة يف التنمية.
اإل  ال�سابق مل تول  اإن اجلهات امل�سوؤولة يف العهد 
الذي  بالقدر  ال�سكانية  لل�سيا�سات  خا�سة  اهمية 
لالأخذ  متحم�سة  تكن  ومل  الخ��رى،  ال��دول  توليه 
الدولية  والندوات  املوؤمترات  وتو�سيات  مبقررات 
على  البقاء  تدعم  كانت  اذ  باملو�سوع،  املعنية 
ن�سبة عالية لنمو ال�سكان بتقدمي املحفزات لالأ�رص 
من  وغريها  املبكرة  الزيجات  وت�سجيع  الولودة 
انواع الدعم املادي واملعنوي، ومل يكن هناك ربط 
للم�ساألة ال�سكانية بجهود التنمية بغية عدم ترتيب 
اية التزامات مبا�رصة او غري مبا�رصة على العراق، 
لذا متت مقاطعة موؤمتر القاهرة لل�سكان والتنمية 
يف  العراق  ي�سارك  ومل   1994 ع��ام  يف  املنعقد 

اجتماعاته لالأ�سباب املذكورة.
�ساملة  هيكلي  حتول  عملية  جهتها  من  التنمية 
الإن��ت��اج  اأمن���اط  يف  تغيري  يرافقها  وم�ستمرة، 
والتوزيع وال�ستهالك وتفرت�ض –بناء على مناذج 
على  تاأثري  ذات  اإنها  تاريخية–  تنمية  لأمن��اط 
بني  ومن  لل�سكان،  والفردي  الجتماعي  ال�سلوك 
جملة الآثار املرتتبة على عملية التحول تلك، اآثار 
ال�سكان، تركيبه،  مبا�رصة وغري مبا�رصة على منو 
العالقة بني  النظري حول  اإن اجلدل  اإل  وتوزيعه، 
ودلئل  �سواهد  حت�سمه  مل  والتنمية  ال�سكان  منو 
نتيجة  ي�سبح  ال�سكان  فنمو  قاطعة.  تاريخية 
ال�سكان  منو  كان  ما  اإذا  لها  �سببا  ولي�ض  للتنمية 
كنتيجة  ال��ولدات  معدل  ارتفاع  ب�سبب  حدث  قد 
النمو  على  املرتتبة  الدخول  م�ستويات  لرتفاع 
ال�سكان  اع��ت��ب��ار  ميكن  ح��ني  يف  الق��ت�����س��ادي، 
يكون  عندما  التنمية  عملية  يف  خارجيا  عامال 
معدل  يف  النخفا�ض  هو  ال�سكان  منو  يف  ال�سبب 
بني  الرتباط  يكون  الفهم  لهذا  طبقا  الوفيات، 
ال�سكان طرديا وموجبا يف  التنمية ومعدلت منو 
مراحل التنمية الأوىل وعلى هذا الأ�سا�ض تفرت�ض 
الدميغرايف  للتحول  منطا  ال�سكانية  الدرا�سات 

متوافقا مع منط التحول القت�سادي والجتماعي 
من  لعدد  الن�سبية  الأهمية  بني  التمييز  وتوؤكد 
لنمط  املحددة  والجتماعية  القت�سادية  العوامل 

خ�سوبة معني اأو مرتبطة به.
ومرت عملية التحول الدميغرايف يف العراق حتى 
البطيء، وقد  النمو  الآن مبرحلتني: الوىل مرحلة 
مر بها العراق خالل القرن التا�سع ع�رص اإذ متيزت 
تعر�ست  اذ  والأوبئة  والكوارث  النكبات  بتوايل 
من  متالحقة  ملوجات  العثمانية  الإمرباطورية 
الأوبئة، فقد عاود الطاعون الدَّبلي الظهور يف كل 
عقد حتى خم�سينات القرن التا�سع ع�رص يف العراق، 
والثانية، مرحلة منو ال�سكان ال�رصيع ومتتد ما بني 
املدة من عام 1947 حتى الوقت احلا�رص وفيها 
ارتفع حجم ال�سكان يف العراق من 4.816 مليون 
ن�سمة عام 1947 اإىل 32 مليون عام 2014، ومن 
املتوقع ان ي�سل ح�سب تقديرات الأمم املتحدة اإىل 

48.9 مليون ن�سمة عام 2025.
�ست�ساهم يف  ال�سكانية  الزيادة  اأن  يرى  هناك من 
ال�سكان  ن�سبة  يف  الزيادة  خا�سة  التنمية،  تعزيز 
املتطلبات  توافر  مع  العمل،  على  القادر  ال�سباب 

الالزمة لهذه التنمية.

العربي"  "الربيع  ب�  اأثار ما عرف  ان  يبدو 
التي  العربية  الدول  مفا�سل  جميع  �سملت 
ومنها  التغيري،  ه��ذا  ري��اح  فيها  ظهرت 
من  هائل  وب�سكل  عانت  التي  ال�سياحة 
وكما  اذ  مفا�سلها،  �سل  الذي  الربيع  هذا 
مو�سمي  ن�ساط  ال�سياحة  ان  معلوم  هو 
الأمني  ال�سطراب  من  حالة  ب��اأي  يتاأثر 

املنطقة  ا���س��اب  م��ا  وه���ذا  وال�سيا�سي، 
األقى  ما  وهو  الأخ��رية  الأون��ة  العربية يف 
بظالله على الن�ساط ال�سياحي يف املنطقة، 
امل�رصي  الفرع  ا�سقاط  �سكل  م�رص  يف  اذ 
الره��اب��ي  ال�سالمية"  "الدولة  لتنظيم 
 31 يف  �سيناء  فوق  رو�سية  ركاب  طائرة 
ومقتل   2015 الول/اك��ت��وب��ر  ت�رصين 
جميع ركابها ال� 224 �رصبة قاتلة لقطاع 
النتفا�سة  منذ  ا�سا�سا  املتداعي  ال�سياحة 

ح�سني  ال�سبق  بالرئي�ض  اط��اح��ت  التي 
مبارك عام 2011.

وي�سكل  وب��ري��ط��ان��ي��ا،  رو���س��ي��ا  وق����ررت 
ح�سب  ال�سياح  من   %40 نحو  مواطنوهما 
لكل  رحالتهم  ايقاف  الر�سمية،  الرق��ام 
�سكل  ما  التوايل  على  ال�سيخ  و�رصم  م�رص 
وراأ�ض  امليالد  اعياد  ملو�سم  قاتلة  �رصبة 
ذروة  ميثل  ما  وهو  الفائت  العام  ال�سنة 

املو�سم ال�سياحي بالبالد.

ال�سياحة  وتدر 
احد  تعد  ال��ت��ي 
اه�������م اع����م����دة 
الق����ت���������س����اد 
امل�������رصي ق��راب��ة 
العائدات  من   %20
الجنبية،  بالعمالت 
وب���ل���غ���ت ع����ائ����دات 
مليار   6،2 ال�سياحة 
 2015 ال���ع���ام  دولر 
 %15 ن�سبته  بانخفا�ض 
ال�سابق،  بالعام  مقارنة 
ب��ح�����س��ب الح���������س����اءات 
 6.3 م�رص  وزار  الر�سمية، 
ع���ام 2015  ���س��ائ��ح  م��ل��ي��ون 
العام  مليونا   15 قرابة  مقابل 

.2010
خطة  من  بكثري  اقل  ارق��ام  وهي 
احلكومة الهادفة جلذب 20 مليون 
 2020 العام  بحلول  للبالد  �سائح 
دولر  مليار   26 ع��ائ��دات  وحتقيق 
عدد  وانخف�ض  ترويجية،  حملة  عرب 
 2.3 اإىل   2015 العام  الرو�ض  ال�سياح 
اثر   2014 عام  مليون   3.1 من  مليون 
مو�سم  قبل  الرحالت  تعليق  مو�سكو  قرار 
و�سول  املفرت�ض  من  كان  حيث  ال�ستاء 
�رصح  �سباط/فرباير،  ويف  اللف،  مئات 
رئي�ض الوزراء �رصيف اإ�سماعيل للتليفزيون 
قرابة  خ�رص  ال�سياحة  قطاع  باأن  الر�سمي 

الطائرة  اإ���س��ق��اط  اث��ر  دولر  مليار   1.3
الرو�سية.

الفرع  مع  �رص�سة  حربا  م�رص  وتخو�ض 
الإ�سالمية"  "الدولة  لتنظيم  امل�����رصي 
�سيناء  �سمال  من  يتخذ  ال��ذي  الره��اب��ي 
عنا�رص  م��ن  مئات  فيها  ُقتل  ل��ه  معقال 
امل�سوؤولون  ويتحدث  واجل��ن��ود،  ال�رصطة 
الإرهاب"  "حتارب  م�رص  اأن  عن  كثريا 
املحطات  ترفعه  الذي  نف�سه  ال�سعار  وهو 

الف�سائية املحلية با�ستمرار.
متتالية  ���رصب��ات   2015 ال��ع��ام  و�سهد 
حماولة  اإحباط  من  بدءا  ال�سياحة  لقطاع 
يف  ال�سهري  الكرنك  معبد  على  للهجوم 
الق�رص يف حزيران/يونيو ثم مقتل ثمانية 
�سياح مك�سيكيني يف اأيلول/�سبتمرب بنريان 
حادث  واخ��ريا  اخلطاأ  طريق  عن  اجلي�ض 

اإ�سقاط الطائرة الرو�سية.
ال�سياحة  قطاع  لإنعا�ض  م�رص  وت�سعى 
ب�����س��خ م��زي��د م���ن ال��ن��ق��د الج��ن��ب��ي يف 
م��وارد  �سح  واأدى  املتداعي،  اقت�سادها 
ال�سترياد  ا�ستمرار  مع  الجنبية  العمالت 
م�ستفحلة  غالء  موجة  اىل  كبرية  بكميات 

يف ا�سعار ال�سلع واخلدمات.
تون�ض  يف  ال�سياحة  اي���رادات  وتراجعت 
العام  م��ن  الوىل  الت�سعة  ال�سهر  خ��الل 
باكرث من 8% مقارنة مع املدة نف�سها يف 

2015 بح�سب ارقام ر�سمية.
ال�سياحة  وزارة  ن�رصتها  ارق��ام  وبح�سب 
اىل  الثاين/يناير  كانون  من  الول  من 
املو�سم  نهاية  اي   - ايلول/�سبتمرب   30
ب1،8  ايرادات  تون�ض  �سجلت   - ال�سياحي 
مقابل  ي��ورو(  مليون   730( دينار  مليار 
العام املا�سي )800 مليون  1،97 مليارا 
وبلغ   ،%8،4 ن�سبته  ب��رتاج��ع  اي  ي���ورو( 
الرتاجع 34،1% مقارنة مع ال�سهر الت�سعة 
الوىل من 2014 قبل هجمات اجلهاديني 
على متحف باردو و�ساطىء يف �سو�سة يف 
 60(  2015 وحزيران/يونيو  اذار/مار�ض 

قتيال بينهم 59 �سائحا اجنبيا(.
ايلول/ �سهر  خالل  جيدة  نتائج  وبف�سل 
يف  لالقامة  الجمايل  العدد  فان  �سبتمرب 
الفنادق يف 2016 )14،84 مليونا( ا�سبح 

لول مرة اعلى من 2015 )14،01(.
لل�سياحة  الوطني  املكتب  ارق��ام  وبح�سب 
عام  منذ  الزيارات  تراجع  فان  التون�سية 
ون�سف �سجل يف ال�سواق الفرن�سية )%50 
يف 2014 و2016( واليطالية والملانية 
)اكرث من 70%( والربيطانية )94،7%(، ال 
ال�سعف  اىل  ازداد  الرو�ض  ال�سياح  عدد  ان 
 400 من  اك��رث  اىل  )لي�سل  عامني  خ��الل 
خ�سائر  يعو�ض  ان  دون  من  �سائح(  الف 

ال�سواق التقليدية.
ال�سياحة  كانت   2011 يف  الثورة  وقبل 
متثل 10% من اجمايل الناجت الداخلي يف 
والزمة   ،%7 اليوم  تتعدى  تعد  ومل  تون�ض 
يف  توؤثر  ال�سياحي  القطاع  يف  احلالية 

اقت�ساد البالد الذي مل يتح�سن منذ �سقوط 
نظام زين العابدين بن علي.

وحذرت نقابة اأ�سحاب الفنادق يف تون�ض 
وقت  يف  ال�سياحة  قطاع  ازمة  تفاقم  من 
ال���رصاب  اىل  النقابية  امل��رك��زي��ة  دع��ت 
يف  العاملني  اج���ور  ب��زي��ادة  للمطالبة 
املعي�سة،  غالء  ب�سبب   %6 بن�سبة  القطاع 
وحذر بن �سالح رئي�ض "اجلامعة التون�سية 
ان  من  الفنادق(  ا�سحاب  )نقابة  للُنزل" 
ال�رصاب املقرر يومي 17 و18 �سبتمرب/
ايلول احلايل �ستكون له "انعكا�سات �سلبية 
العام  الحتاد  داعيا  ال�سياحة،  على  جدا" 
اىل  النقابية(  )املركزية  لل�سغل  التون�سي 
اي��رادات  انخف�ست   2015 ويف  اإلغائه، 
ال�سياحة اىل 2،3 مليار دينار )نحو مليار 
 1،45( دينار  مليار   3،6 مقابل  ي��ورو( 

مليار يورو( يف 2014.
اوقات الزمات،  ال�سياحة، خارج  وت�ساهم 
بن�سبة 7 باملئة يف الناجت الداخلي لتون�ض 
مبا�رص  ب�سكل  �سخ�ض  الف   400 وت�سغل 

وغري مبا�رص.
ر�سمية  بيانات  اأظهرت  اخ��رى  جهة  من 
اإىل  القادمني  الأجانب  ال�سائحني  عدد  اأن 
يف  جديد  من  ح��ادا  تراجعا  �سجل  تون�ض 
بعد  وذلك  احلايل  العام  الأول من  الن�سف 
لهجوم  الأوىل  ال�سنوية  الذكرى  من  يوم 
�سخ�سا،   38 مقتل  عن  واأ�سفر  م�سلح  نفذه 
واأظهرت بيانات وزارة ال�سياحة انخفا�ض 
 21.5 بن�سبة  الأج��ان��ب  ال�سائحني  ع��دد 
عام  من  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  يف  باملئة 

2016 مقارنة باملدة ذاتها قبل عام.
 1.82 اإىل  الأجانب  ال�سائحني  عدد  وهبط 
كانون  يناير  من  امل��دة  يف  زائ��ر  مليون 
الثاين اإىل يونيو حزيران من 2.32 مليون 
املا�سي،  العام  من  ذاتها  امل��دة  يف  زائ��ر 
اإىل  الربيطانيني  ال�سائحني  عدد  وتراجع 
ثمانية اآلف فقط من 190 األفا يف الن�سف 
الأول من عام 2015، ويف العام املا�سي 
 5.5 اإىل  الأج��ان��ب  الزائرين  ع��دد  تراجع 
خالل  م�ستوى  اأدن��ى  وهو  �سخ�ض  مليون 
�رصكات  من  العديد  علقت  اأن  بعد  عقود 
الأوروب��ي��ة  البحرية  وال��رح��الت  ال�سياحة 

عملها يف اأعقاب هجوم �سو�سة.
ال�سياحة  وزي����رة  ���رصح��ت  جهتها  م��ن 
التون�سية �سلمى اللومي الرقيق باأن تون�ض 
اأجنبي  �سائح  مليون   5.5 ج��ذب  تتوقع 
ال��ع��ام احل��ايل وه��و ع��دد ال��ع��ام املا�سي 
نف�سه تقريبا بعد تعزيز الأمن يف الفنادق 
ومتثل  ج��دي��دة،  اأ���س��واق  على  وال��رتك��ي��ز 
ال�سياحة ثمانية يف املئة من الناجت املحلي 
وهي  ال��وظ��ائ��ف  اآلف  وت��وف��ر  الإج��م��ايل 
و�ساهم  الأجنبية،  للعملة  اأ�سا�سي  م�سدر 
بن�سبة  انخف�ست  التي  الإي���رادات  تراجع 
 1.5 وبقيمة  املا�سي  العام  املئة  يف   35
مليار دولر يف تراجع الدينار التون�سي اإىل 

م�ستويات قيا�سية اأمام الدولر واليورو.

ل�رصكة  وال��غ��از  النفط  قطاع  ت�سليم  اع��ادة  اإن 
التجارية واملالية والقت�سادية  تعتمد املفاهيم 
هو  والن��ت��اج  ال�سوق  معايري  وف��ق  املعا�رصة 
عقود.  لثالثة  �ساد  ل�سلوك  وت�سحيح  �سليم  امر 
ادارة  او  وزارة  قبل  من  القطاع  ادارة  �سي�سعب 
البطيئة وتراتبياتها  بريوقراطية، بكل �سياقاتها 
بالن�ض  املحكومة  قراراتها  وامن��اط  الهرمية 
و�سحة  بامل�سلحة  ولي�ض  وت��اأولت��ه،  واجلمود 
والتوجيه  اخل��دم��ة  مهمتها  فالدولة  امل��وق��ف. 
والرعاية والتخطيط وال�رصاف.. اما الدولة كرجل 
اعمال فهي فا�سلة وفا�سدة، كما تربهن التجربة 
ا�سرتاكي  بلد  ففي  الخ��رى.  البلدان  ولدى  لدينا 

كال�سني، ل توجد وزارة نفط ا�ساًل، ويدار القطاع 
بكل تفا�سيله من قبل �رصكات عمالقة ا�ستطاعت 
احتالل مكانة عالية لي�ض �سينيًا فقط، بل عامليًا 
النفط  قطاع  يف  ال�سينية  ال�رصكات  ودور  اي�سًا، 

لدينا خري دليل.
 )INOC( ا�سبحت �رصكة النفط الوطنية العراقية
وازداد   ،)1972( التاأميم  نتيجة  الوحيد  امل�سغل 
النتاج من 1.4 م.ب.ي يف 1974 اىل 3م.ب.ي 
احلروب  نتيجة  المور  تدهورت  ثم   ..1980 يف 
قبل  اخلاطئة،  وال�سيا�سات  والعقوبات  واحل�سار 
ليبلغ  الخرية  ال�سنوات  يف  �سعوده  ي�ستعيد  ان 
النفط  وزارة  ت�سبح  ومل  م.ب.ي.   4.750 نحو 
م�سغلة للقطاع �سوى يف 1987 بعد ايقاف العمل 
بقانون ال�رصكة ودجمها بوزارة النفط. ويف فرتة 

ا�ستيزارنا قامت الوزارة باعداد م�سودة القانون. 
امل�سودات،  لن�ساج  وندوات  اجتماعات  فُعقدت 
فرتة  يف  العمل  موا�سلة  ومتت  لقرارها.  متهيداً 
الوزارة  وتقدمت  “اللعيبي”،  الخ  الوزير  ال�سيد 
مب�سودتها اىل جمل�ض الوزراء الذي اقرها يف اذار 
املا�سي بعد اجراء العديد من التعديالت، وبا�رص 
جمل�ض النواب القراءة الوىل للم�سودة يف جل�ساته 
بع�ض  لدينا  لكن  للعمل  مباركتنا  ومع  الخرية. 

املالحظات:
1.    لي�ض وا�سحًا من م�سودة القانون من �سيكون 
امل�سغل احلقيقي للقطاع.. اأهو ال�رصكة كما كانت 
عليها احلال ح�سب قانون 1964 و1967.. ام هي 
القانون يف 1987؟ خ�سو�سًا  الغاء  الوزارة بعد 
ال�رصكات  ودور  الرتاخي�ض”  “عقود  وجود  مع 

الجنبية؟ وهل �سرتاعي ال�رصكة قواعد املحا�سبة 
تتقيد  ول  امل��ايل،  ال�رصكة  نظام  يف  التجارية 
بالقواعد املالية واحل�سابية املطبقة يف احلكومة، 
ام  1967؟  ق��ان��ون  م��ن   17 امل���ادة  تن�ض  كما 
الدولة كما �سارت عليه احلال  �ستخ�سع لروتني 
بعد 1987؟. وهل �ستحظى ال�رصكة بخ�سو�سيات 
وا�ستثناءات ا�سا�سية بعدم خ�سوعها ل�سل�سلة من 
القيود الروتينية ت�ساعدها يف النطالق، كما يرد 
ي�ستمر  ام   ،1967 قانون  من  و10   9 املادة  يف 
العمال  فتعطل  وكتابكم”،  “بكتابنا  الروتني 
القانون  فم�سودة  والتعقيدات؟  الهدر  ويرتاكم 
عمومية، ول تت�سمن -ال بتلميحات تقبل �ستى 
وتخطيطية،  اداري��ة  مهمة  ق�سايا  التاأويالت- 
والعمليات  وحوافزهم  العاملني  يخ�ض  وفيما 

البالد  داخل  بها  القيام  لها  التي يحق  التجارية 
وخارجها، الخ.

مقرتحًا  القانون  يت�سمن  ان  نرغب  كنا      .2
للمواطنني  ال�رصكة  ا�سهم  متليك  وهو  ا�سا�سيًا، 
العراق،  هو  ال�رصيبي  بيتهم  الذين  العراقيني 
لكل مواطن  يباع ول يورث  واحد ل  �سهم  بواقع 
امل��ادة  لتطبيق  مهمة  خ��ط��وة  وه���ذه  ع��راق��ي. 
ال�سعب  ملك  هو  والغاز  النفط  ب��ان  الد�ستورية 
انقالبًا  ميثل  ان  التاأ�سي�ض  لهذا  وميكن  العراقي. 
حقيقيًا يف القت�ساد لل�سري به قدمًا من اقت�ساد 
اىل  اعلى  من  امل��وارد  تاأتي  حيث  نفطي  ريعي 
ا�سفل، ليتحول تدريجيًا اىل اقت�ساد جباية حيث 
“�رصيبة  عرب  اعلى،  اىل  ادنى  من  املوارد  تاأتي 
واملتبقي  للمواطنني،  ن�سبة  ُتبقي  التي  النفط” 

يذهب اىل خزينة الدولة ولتمويل عمليات القطاع
بع�ض  ال��ق��ان��ون  يت�سمن  ان  ن��رغ��ب  كنا      .3
والغاز  النفط  �رصكة  من  جتعل  التي  الن�سو�ض 
عتالت  اح��دى  بل  نفطية،  �رصكة  جم��رد  لي�ست 
ول��الق��ال��ي��م  ال��وط��ن��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
للخزينة  اعظم  م��وارد  وحتقيق  واملحافظات، 
الهدف  ه��ذا  ك��ان  وق��د  ال��وط��ن��ي.  ولالقت�ساد 
ان  نتمنى  كنا  كذلك   .1967 قانون  يف  وا�سحًا 
اململوكة  ال�رصكات  ارب��اح  من  ح�سة  تخ�س�ض 
التابعة للتنمية القت�سادية الزراعية وال�سناعية 
والجتماعية وطنيًا وملختلف املحافظات.. وان 
وحمرماتها  ال�رصكة  امكانات  با�ستخدام  ي�سمح 
ابناء  تنفع  واجتماعية  اقت�سادية  اهداف  خلدمة 

املناطق ومتنع عنهم ال�رصر
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السياحة في العالم العربي: ركود أم أزمة أم احتضار؟
إيهاب علي النواب 

حمد جاسم محمد 

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

607.89
4.54
0.74%

1,096,318,806
1,203,054,324

454
47
10
26
11

1.00
310,000,000.00

2.35
261,493,776.00

0.90
174,237,440.00

0.85
100,802,496.00

0.40
98,314,504.00

)NDSA( داسلم

)IBSD( بيبسي

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

1.00
310,000,000.00

0.40
244,745,129.00

0.90
193,597,152.00

0.85
118,050,000.00

2.30
112,560,915.00

)NDSA( داسلم

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي
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