
�صندوق  وخببراء  العراقية  احلكومة  تو�صلت 
اخلراء  م�صتوى  على  اتفاق  اإىل  الدويل  النقد 
االئتماين  لال�صتعداد  اتفاق  عقد  طلب  ب�صاأن 
مدته 36 �صهراً.  ومبوجب هذا االتفاق �صتتاح 
من  ائتمان  على  احل�صول  اإمكانية  للعراق 
مليار   5.4 نحو  اإىل  ت�صل  بقيمة  ال�صندوق 
املالية  وزيببر  اأعلنه  ما  هذا  امريكي.   دوالر 
هذا  ببباأن  ذكر  الببذي  وقتها  زيباري  هو�صيار 
دولية  م�صاعدات  تقدمي  اإىل  يوؤدي  قد  االتفاق 
عن  ف�صال  دوالر  مليار   15 قيمتها  اإ�صافية 
بع�ض الت�صهيالت.  ومن �صمن هذه الت�صهيالت، 
م�صاعدة العراق على تخفيف االأعباء املرتتبة 
باري�ض،  نببادي  مببع  التزاماته  ت�صديد  على 
اإ�صايف  مايل  دعم  على  ح�صوله  اىل  اإ�صافة 
اأن  كما  اخببرى.   دول  ومن  الببدويل  البنك  من 
االتفاق �صي�صاعد على اإ�صدار �صندات، وحت�صني 
الوقت  و�صيتيح  للعراق،  االئتماين  الت�صنيف 
للقيام باإ�صالحات ت�صتد احلاجة اإليها لزيادة 
االتفاق  هببذا  اأن  زيباري  واأ�ببصبباف  املبببوارد.  

لتجاوز  �ببروري  لكنه  الطريق  نهاية  لي�ض 
االأزمة التي يواجهها العراق.  وبطبيعة احلال، 
العجز  خف�ض  يف  �صي�صاعد  القر�ض  هذا  فاإن 
على  املرتتب  العامة  املوازنة  يف  االإ�صايف 
اإجراءات  اتباع  وعلى  النفط  اأ�صعار  انخفا�ض 
املوازنة  يف  الكلي  العجز  خف�ض  يف  ت�صاعد 

العامة.
وتهدف هذه املقالة اإىل تقييم جدوى القر�ض 
والتاأثريات  الدويل  النقد  املقرتح من �صندوق 
االإيجابية وال�صلبية املتوقعة وذلك باال�صتناد 
باتفاق  املتعلقة  والبب�ببروط  املعطيات  اإىل 
واالآراء  االأفببكببار  اإىل  ببباالإ�ببصببافببة  الببقببر�ببض 
وكيفية  بالقرو�ض  اخلا�صة  االقت�صادية 
وجتنب  منها  الق�صوى  اال�صتفادة  حتقيق 

التاأثريات ال�صلبية التي قد تنجم عنها.
فقد  املببذكببور  االتببفبباق  اعببالن  اإىل  وبالعودة 
جوز  كر�صتيان  ال�صندوق،  بعثة  رئي�ض  عّقب 
االتفاق  على   ،)CHRISTIAN JOSZ(
جراء  من  ب�صدة  تاأثر  قد  العراق  اإن  بالقول 
ال�راع مع ما ي�صمى تنظيم الدولة االإ�صالمية 
النفط  اأ�صعار  يف  احلبباد  والهبوط  )داعبب�ببض( 

البالد،  موارد  على  �صغوطا  ي�صببان  واللذين 
املوازنة.   واإيببرادات  املدفوعات،  ميزان  وعلى 
الثقة  تعطي  اخلطوة  هببذه  اإن  يقول  وم�صى 
التمويل.   من  مزيد  لتقدمي  االآخرين  للمانحني 
و�صيكون ال�صداد على ثماين �صنوات منها ثالث 
�صنوات مدة �صماح، و�صترتاوح الفائدة ما بني 

1 و1.3% بناًء على حجم اقرتا�ض العراق.
املالية  االأزمببة  خ�صم  يف  القر�ض  هذا  وياأتي 
جراء  من  العراق  يعي�صها  التي  واالقت�صادية 
انحدار اأ�صعار النفط العاملية منذ منت�صف عام 
2014 ف�صال عن تكاليف احلرب �صد ع�صابات 
داع�ض االرهابية التي ت�صيف عبئًا جديداً اإىل 
اأعباء املوازنة العامة للدولة.  ويتوقع البع�ض 
مليار  ماليًا مقداره 17  البلد عجزاً  يواجه  اأن 
مزيداً  العراق  ر  ُيدبِّ مل  ما  احلايل  العام  دوالر 

من التمويل.
القر�ض يحتاج  اإطالق  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
اأن  يتعني  ولهذا  النواب،  جمل�ض  موافقة  اإىل 
تر�َصل االتفاقية من احلكومة اإىل املجل�ض على 
�صكل م�روع قانون لدرا�صته والت�صويت عليه 

باملوافقة لكي يتم تنفيذ اتفاقية القر�ض...

بدرا�صة  يخت�ض  االقت�صاد  اأن  املعلوم  من 
املوارد  با�صتخدام  االأفببراد  حاجات  اإ�صباع 
باأقل  ممكنة  و�صيلة  بكل  املتاحة  الطبيعية 
علم  هو  فاالقت�صاد   ، وتكلفة  وجهد  وقببت 
الرثوة الذي يعتمد يف اإ�صباع حاجات االأفراد 

على املوارد املادية وهي تنق�صم اإىل :
موارد طبيعية : وهي الرثوات التي خلقها اهلل 
للب�ر من دون دخل لالإن�صان يف وجودها ، 

وتتمثل يف كل املوارد املخلوقة �صواء اأكانت 
حتتهما  وما  فوقهما  وما  مائية  اأم  ياب�صة 
واملناجم  والبببببرتول  واحلببيببوان  كالنبات 

وغريها الكثري .
طبيعي  مببورد  كل  وهببي   : م�صنوعة  مببوارد 
منه  ي�صتهدف  ومل  ببب�ببري  بجهد  اختلط 
واالآالت  كببالببعببدد  املبببببا�ببر  اال�ببصببتببهببالك 
العملية  يف  ت�صتخدم  الببتببي  واملبب�ببصببانببع 
اأو  املبباديببة  باالأ�صول  وتعرف  االإنتاجية 

االأ�صول الراأ�صمالية .

مفهوم االأ�صول
علم املحا�صبة يعرف االأ�صل باأنه �صئ مملوك 
له قيمة قادرة على �صداد ديون الغري ، ومع 
وال�ركات  ال�صخمة  املبب�ببروعببات  ظهور 
اإليه  لينظر  االأ�صل  مفهوم  تطور  امل�صاهمة 
كاأحد عوامل االإنتاج التي يتولد عنها دخل 
�صداد  يف  ي�صتخدم  امل�صتقبل  يف  للم�روع 
اأن  يجب  املعنى  بهذا  فاالأ�صل   ، االلتزامات 
تتوافر فيه �روط امللكية واحليازة وتكون 

له قيمة ذاتية حقيقية .

اإ�ببببببصببببببببببببباع 
احلبببببباجببببببات 
الببببببب�بببريبببة يف 
يتم  جمتمع  اأي 
الن�صاط  خالل  من 
العيني  االقت�صادي 
البببذي   ، احلببقببيببقببي 
ال�صلع واخلدمات  ينتج 
بببا�ببصببتببخببدام االأ�ببصببول 
املبببباديببببة املببلببمببو�ببصببة 
الببرثوة  اأ�ببصببل  متثل  التي 
املببمببلببوكببة لببلببمببجببتببمببع ، 
كبباالأرا�ببصببي ، واملببببببباين ، 
واملعادن   ، واملواد   ، واالآالت 
 ، ، واحلبوب والفاكهة  النفي�صة 
التي  اال�صتهالكية  ال�صلع  و�صائر 

هي اأ�صا�ض حياة الب�ر .
مبكراً  الببببب�ببريببة  اكت�صفت  وقبببد 
املبباديببة عن  االأ�ببصببول  تبببببادل  اأن 
" داخل  " املبادلة  املقاي�صة  طريق 
االقت�صاد العيني احلقيقي ، يحتاج اإىل 
تبادل  عملية  لت�صهيل  و�صيطة  و�صائل 
 ، االأفبببراد  بني  العينية  االأ�ببصببول  ملكية 
وكذلك تي�صري عملية اال�صرتاك بني مالكي 
هذه االأ�صول العينية يف اإقامة م�روعات 
الإنتاج �صلع ا�صتهالكية وا�صتثمارية الإ�صباع 

احلاجات الب�رية املتزايدة على الدوام .
عملية  ت�صهل  التي  الو�صيطة  الو�صائل  هذه 
االأفببراد  بني  العينية  االأ�صول  ملكية  تبادل 

العملية  يف  مالكيها  بني  اال�صرتاك  وتي�ر   ،
حتى  الع�صور  مر  على  تطورت   ، االإنتاجية 
التي  املتداولة  الورقية  النقود  اإىل  و�صلت 
تعطي حائزيها حق احل�صول على ال�صلعة اأو 

اخلدمة من االقت�صاد .
منطلقات مفهوم قيمة النقود الورقية

العلماء  بني  اخلالف  يف  الدخول  عن  بعيداً 
الذهب  يف  حم�صورة  النقود  ثمنية  اأن  حول 
الورقية  النقود  اأن  عن  وبعيداً   ، والف�صة 
عمله  اأم  جتببارة  عببرو�ببض  اأم  ديببن  �صندات 
قانونية اإلزامية قائمة بذاتها لي�ض لها غطاء 
منطلقات  حتديد  املهم  من  فاإنه   ، ذهبي 
فكرة  الأن  الببورقببيببة  النقود  قيمة  مفهوم 
االأ�صول املالية مرتبطة مبفهوم قيمة النقود 

الورقية.
القيمة  ذاتية  والف�صية  الذهبية  النقود   -1
الأن قيمتها م�صتمدة من املادة التي �ربت 
وانخفا�صًا  ارتفاعًا  بها  مرتبطة  منها وهي 
ذاتية  قيمة  لها  فلي�ض  الورقية  النقود  اأما   ،
القانون  من  م�صتمدة  ا�صطالحية  وقيمتها 
األغي  فبباإذا  للدولة  االقت�صادية  القوة  ومن 

التعامل بها اأ�صبحت من دون قيمة.
القيمة  ذاتية  للنقود  االأ�صمية  القيمة   -2
النقود  اأما   ، لها  احلقيقية  للقيمة  م�صاوية 
عليها  م�صجلة  ا�صمية  قيمة  فلها  الورقية 
كجنيه اأو خم�صة اأو ع�رة تختلف عن قيمتها 
احلقيقية املتمثلة يف قوتها ال�رائية ، اأي ما 
ن�صتطيع اأن نح�صل عليه بوا�صطتها من �صلع 

وخدمات .
بالذهب  مغطاة  كانت  الورقية  النقود   -3
يف بداية التعامل بها لذا كانت تنوب عنه ، 
اأما اليوم فقد انفك االرتباط بينهما ومل تعد 

مغطاة بالذهب لذا فقيمتها قانونية فقط .
بل  لذاتها  تطلب  ال  الببورقببيببة  النقود   -4
لوظائفها وما ميكن احل�صول عليه من �صلع 
قيمتها  يجعل  وهببذا   ، بوا�صطتها  وخدمات 
ارتفعت  فكلما  االأ�صعار  مب�صتوى  مرتبطة 
القوة  نق�صت  واخلببدمببات  ال�صلع  اأ�ببصببعببار 

ال�رائية للنقود وانخف�صت قيمتها .
االقت�صاديني  معظم  اأن  من  الرغم  وعلى 
يوجد  ال  اأنه  يعرفون  كلهم  اأو  املعا�رين 
يف  يتعامل  الببذي  العيني  االقت�صاد  �صوى 
احلاجات  اإ�صباع  على  قادر  املادية  املوارد 
املايل  باالقت�صاد  ي�صمى  ما  واأن   ، الب�رية 
كالنقود  و�صيطة  مالية  اأدوات  اإال  هو  ما 
اإال   ، العيني  االقت�صاد  خدمة  منها  الغر�ض 
بوجود  القول  يف  غ�صا�صة  يجدون  ال  اأنهم 

اأ�صول مالية .
حد  يف  قيمة  لها  لي�صت  املالية  االأ�ببصببول 
يف  عنه  تعر  ملا  انعكا�ض  ولكنها   ، ذاتها 
دخواًل  توّلد  ال  اأنها  كما   ، العيني  االقت�صاد 
لت�صهيل  م�صاعدة  و�صيلة  ولكنها   ، بذاتها 
توليد الدخول من االأ�صول العينية ، ومع هذا 
العاملي باعتبارها  االقت�صاد  يتعامل معها 
انف�صام  يف  بذاتها  قيمة  توليد  على  قادرة 
فمعظم   ، العيني  االقت�صاد  وبني  بينها  تام 

يف  املببراهببنببة  اىل  توجهت  اال�ببصببتببثببمببارات 
االأ�صول  اإنتاج  املالية على ح�صاب  االأ�صول 
وتقل�ض  املراهنات  وت�صخم حجم   ، العينية 
حجم االإنتاج لدرجة اأن حجم العقود املالية 
حجم  �صعف   57 اأ�صبح  العامل  يف  االآجلة 

التجارة الدولية وفقًا لتقرير البنك الدويل .
االأوراق  هي   : التقليدية  املالية  االأ�ببصببول 
مثبتة  �صكوكًا  تكون  اأن  اإمببا  وهي  املالية 
التي تعر عن حق  امللكية كاالأ�صهم  حلقوق 
ال�ريك يف �صايف االأ�صول املادية اململوكة 
الإثبات  �صكوكًا  تكون  اأن  واإمببا   ، لل�ركة 
املديونية كال�صندات ، والكمبياالت ، واأذون 

اخلزانة ، و�صهادات االإيداع .
مالية  اأوراقبببًا  لي�صت   : املالية  امل�صتقات 
 ، وال�صندات  كاالأ�صهم  التقليدي  باملعنى 
تعاقدية  الأدوات  توليد  عملية  هي  واإمنببا 
االأ�صول املالية لتنفيذ عمليات  �صورية من 
امليزانية  خارج  ببنود  تتعلق  وقمار  رهان 
لها  جمببدول  هو  ملا  وفقًا  الحببق  موعد  يف 
تعريف  بو�صوح  احلقيقة  هذه  عن  ويعر   ،
امل�صتقات املالية املقدم من بنك الت�صويات 
، الذي  الدولية التابع ل�صندوق النقد الدويل 
يرد يف م�صمونه اأن امل�صتقات املالية عقود 
املالية  االأ�صول  اأ�صعار  على  قيمتها  تتوقف 
تتطلب  اأو  تقت�صي  ولكنها ال   ، التعاقد  حمل 
 ، االأ�صول  هذه  يف  املببال  الأ�صل  ا�صتثماراً 
االأ�صعار  فروقات  مدفوعات  تبادل  ويكفي 
ال�روري  لي�ض من  واأنه   ، العقد  بني طريف 

انتقال ملكية االأ�صل حمل التعاقد .
الن�صاط  عببلببى  املببالببيببة  االأ�بببصبببول  تبباأثببري 

االقت�صادي
�رورية  املالية  ال�صيولة  اأن  املعلوم  من 
االأمببوال  فا�صتخدام   ، االقت�صادي  للن�صاط 
املحلية اأو اخلارجية يف اال�صتثمار املبا�ر 
من خالل تاأ�صي�ض م�صاريع اإنتاجية وخدمية 
لزيادة  قائمة  م�صاريع  تطوير  اأو   ، جديدة 
طاقتها االإنتاجية ، ي�صاهم يف عملية التنمية 

االقت�صادية للمجتمع .
اأما تداول ال�صيولة يف عمليات �صورية قائمة 
على الرهان والقمار حتت م�صمى اال�صتثمار 
التقليدية  املالية  االأ�صول  يف  املبا�ر  غري 
اأو امل�صتقات املالية يف البور�صات املحلية 
للموارد  اخراجًا  يعد  ذلك  فاإن   ، العاملية  اأو 
االقت�صادي  الن�صاط  دائبببرة  مببن  املببالببيببة 
االإنتاجي اإىل الن�صاط املايل الطفيلي الذي ال 
ي�صتفيد منه املجتمع ، فاإذا ما متت خ�صارة 
فاإن  العاملية  البور�صات  يف  االأمببوال  هذه 
ذلك يعد اإهداراً لهذه االأموال وتدمريا للن�صاط 

االقت�صادي احلقيقي .
باالأ�صول  ي�صمى  ما  اأن  يت�صح  تقدم  مما 
هي  ما  العامل  يف  تداولها  يتم  التي  املالية 
اإال اأوراق وم�صتندات وهمية ب�روط تعاقدية 
، يتم بيعها و�راوؤها يف �صيل من املراهنات 
فعلي  متليك  اأو  ت�صليم  دون  من  ال�صكلية 
لالأ�صول العينية ، وهي �صبب االأزمة املالية 

العاملية الراهنة.

اإن تطور االأفكار واالآراء عر الع�صور اأدى اإىل ظهور 
االأنظمة االقت�صادية املعا�رة ، وبداية يجب تاأكيد 
اأنه ال ميكن عزل اأي نظام اجتماعي اأو اقت�صادي عن 
جذوره العقيديبة . وكل نظام اجتماعي اأو اقت�صادي 
ودفببع  النفع  بجلب  امل�صلحة  حتقيق  اإىل  يهدف 
ال�رر ، وامل�صلحة قد تكون خا�صة اأو عامة ، وقد 
تتعار�صان ، ومن هنا تختلف االأنظمة االجتماعية 
واالقت�صادية بح�صب موقفها من هاتني امل�صلحتني 

.
املتفرعة  واالأنظمة  الفردي  االقت�صادي  فاملذهب   
فتهتم  هدفها  الببفببرد  جتعل  كالراأ�صمالية  عنه 
ذلك  ويرر   ، املجتمع  على  وتقدمه  اأواًل  مب�صلحته 

بطريقة  يحقق  اإمنا  الفرد  م�صلحة  يرعى  حني  باأنه 
املجتمع  اأن  حيث   ، اجلماعة  م�صلحة  مبا�رة  غري 

لي�ض اإال جمموعة من االأفراد .
فهم   ، احلرية  مبداأ  على  تقوم  النظام  هذا  فل�صفة   
وتعاىل  �صبحانه  اهلل  حركها  اآلة  الكون  يت�صورون 
تاأليه  مت  وبذلك   ، تدخل  دون  من  تدور  تركها  ثم   ،
اأ�صا�ض ذلك منا نظام  ، وعلى  االأر�ض  االإن�صان على 

املناف�صة احلرة .
 " واإذا كان النظام الراأ�صمايل قد اأدى اإىل مزايا اأهمها 
: اإطالق الباعث ال�صخ�صي واملبادرة الفردية وبواعث 
الرقي . اإال اأنه اأدى اإىل م�صاوئ اأهمها : اجتاه الن�صاط 
الربح ب�رف  اأكر قدر من  اإىل حتقيق  االقت�صادي 
وانت�صار   ، االأ�صا�صية  العامة  احلاجات  عن  النظر 
و�صوء  واالحتكار  االقت�صادية  واالأزمببات  البطالة 

توزيع الرثوة وتفاقم ظاهرة التفاوت وال�راع بني 
الطبقات " .

االقت�صادي اجلماعي واالأنظمة املتفرعة   واملذهب 
فتهتم  هدفها  املجتمع  جتعل   ، كاال�صرتاكية  عنه 
اأواًل وتقدمه على الفرد ، ويرر ذلك باأنه  مب�صلحته 
بطريقة  يحقق  اإمنببا  املجتمع  م�صلحة  يرعى  حني 
اإال  يعي�ض  ال  الفرد  اإذ   ، الفرد  م�صلحة  مبا�رة  غري 
 ، جمتمعه  قيمة  بح�صب  هي  قيمته  واإن  جمتمع  يف 
واإن تقدمه وتفتح ملكاته هي بح�صب درجة منو هذا 

املجتمع وتطوره .
هيمنة  اأن  اأ�صا�ض  على  تقوم  النظام  هببذا  فل�صفة   
ا�صتغالل  اإىل  توؤدي  االإنتاج  لو�صائل  وملكيته  الفرد 
الطبقة العاملة وفقرها ما يثري هذه الطبقة ويدفعها 
النظام  موؤ�ص�صات  على  تق�صي  حتى  االحتبباد  اىل 

الراأ�صمايل ليحل حمله النظام اال�صرتاكي . لقد ا�صتغل 
العمال و�صّهر  " احلقد امل�صتعل يف قلوب  " مارك�ض 
بكل و�صيلة با�صتغالل رجال االأعمال لهم ، وبداًل عن 
الطبقي  ال�صبراع  اأ�صلحة  �صحبذ  العدالة  اإىل  يدعو  اأن 
التيه  ذلك  ا�صتغل  ثم  اال�صرتاكية  با�صم  ودمر املالك 
بالدين  لي�صهر  اأوروبا  امل�صيحيني يف  وال�صالل عند 

كله وعّده اأفيون ال�صعوب وو�صيلة اال�صتغالل .

النظرية  الناحية  من  اال�صرتاكي  النظام  كان  واإذا   
اإ�صباع  �صمان   : اأهمها  مزايا  حتقيق  اإىل  يهدف 
احلبباجببات الببعببامببة وتببباليف البببببطببالببة واالأزمببببات 
االأغلبية  م�صلحة  رعاية  عن  ف�صاًل   ، االقت�صادية 
اأدى  اأنه  اإال   . الرثوة  توزيع  �صوء  ومعاجلة  العاملة 
ال�صخ�صية  احلببوافببز  �صعف   : اأهمها  م�صاوئ  اإىل 

واملبادرات الفردية وباعث الرقي االقت�صادي ف�صاًل 
عن التعقيدات االإدارية وحتكم البريوقراطية و�صياع 

احلرية ال�صخ�صية التي هي جوهر االإن�صانية .
 واملذهب االقت�صادي االإ�صالمي والنظام االقت�صادي 
الفرد  اأ�صا�صًا على  ارتكازه  املنبثق عنه ينفرد بعدم 
�صاأن  املجتمع  على  وال   ، الراأ�صمايل  املذهب  �صاأن 
املذهب اال�صرتاكي ، واإمنا يوازن بني م�صلحة الفرد 
من  كاًل  اأن  هو  ذلك  واأ�صا�ض   ، املجتمع  وم�صلحة 
 ، االآخر  امل�صلحتني اخلا�صة والعامة يكمل كالهما 

ويف حماية اأحدهما حماية لالآخر .
على  تنبني  االإ�صالمي  االقت�صادي  النظام  فل�صفة   
اهلل  خليفة   " االإن�صان  اأن  من  النابع  التعبدي  البعد 
وينتهي  ببباأوامببره  ياأمتر  اأن  وعليه   ،  " االأر�ببض  يف 
واملادة  الروح  بني  اجلمع  يتم  وبذلك   ، نواهيه  عن 

يف االقت�صاد ، فتن�صاأ خا�صية االإح�صا�ض باهلل تعاىل 
ومراقبته يف كل ن�صاط اقت�صادي . 

اأن  اأنه لي�ض معنى ما تقدم  اإىل   وهنا يجب التنويه 
والنظام  االقت�صادية  املذهبية  اأن  البع�ض  يت�صور 
االقت�صادي النابع منها مزاج مركب بني الراأ�صمالية 

واالإ�صرتاكية تاأخذ من كل منهما جانبًا .
له  متميز  اقت�صاد  االإ�صالمي  االقت�صاد  اأن  احلقيقة   
مببادئ  على  تقبوم  منفردة  اقت�صادية  اأيديولوجية 
م�صتخلف   " عببام  بوجه  االإن�صبان  لكبون  عقبائديبة 
خرياتها  وا�صتثمار  لعمارتها  االأر�ض  يف   " اهلل  من 
املتقني  جمتمع  اإقامة  بهدف  له  اهلل  �صخرها  التي 
لقوله  هلل  العبودية  وهي  االأ�صمى  الغاية  وحتقيق 
ِلَيْعُبُدوِن {  اإِال  َواالإِن�َض  َنّ  اجْلِ َخَلْقُت  َوَما  تعاىل : } 
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وهم األصول المالية في التعامالت الدولية 
عبد الفتاح محمد صالح

د. مدحت القريشي 

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

597.49
5.39
0.89%

863,811,384
1,110,708,361

525
36
8
19
9

0.87
214,961,424.00

0.90
175,174,048.00

2.46
133,181,416.00

0.38
79,820,800.00
26.25

53,352,500.00

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

)HBAY( بابل

0.87
270,189,603.00

0.38
206,860,000.00

0.90
194,637,829.00

0.50
70,709,877.00

0.46
60,375,652.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط
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