
اف���د م�ص��در اقت�ص���دي يف احلكوم��ة اأم�س االربع���ء ب�أن 
الدي��ن الداخل��ي انخف�س اأكرث م��ن ن�صف تريلي��ون دين�ر 
االي��رادات  زي���دة  ب�صب��ب  امل��صي��ن  ال�صهري��ن  خ��ال 

احلكومية بعد ارتف�ع ا�صع�ر النفط.
وق���ل امل�ص��در ال��ذي ف�ص��ل ع��دم الك�صف ع��ن ا�صم��ه ، اإن 
“الدين الداخلي للعراق انخف�س 544 ملي�ر دين�ر لي�صبح 
46.804 تريليون دين�ر بعد اأن ك�ن 47.348 تريليون 
دين���ر”. واأ�ص���ف اأن “انخف��س الدي��ن الداخلي يعود اإىل 
ت�صدي��د احلكومة بع�س الدي��ون التي ا�صتحقت خال االي�م 
امل��صي��ة ب�ال�ص�ف��ة اإىل ارتف���ع االي��رادات النفطية بعد 

زي�دة ا�صع�ر النفط يف ال�صوق الع�ملية”.
وك�ن��ت االأو�ص���ط االقت�ص�دي��ة حتدث��ت ع��ن بل��وغ الدين 
العراق��ي 120 ملي�ر دوالر من��ذ ثم�نين�ت القرن امل��صي 
وحت��ى االآن، ومير الع��راق ب�أزمة م�لية خ�نق��ة منذ الع�م 
2014 نتيجة انخف��س ا�صع�ر النفط يف ال�صوق الع�ملية 

وزي�دة االنف�ق الع�صكري على احلرب �صد تنظيم داع�س.
م��ن جه��ة اخ��رى ك�صف��ت جلن��ة االقت�ص���د واال�صتثم�ر 
ع��ن  االربع���ء،  اأم���س  الني�بي��ة، 
 600 ه��در 

ملي���ر دين���ر يف م�ص�ريع تنمية ال�صن�ع��ة العراقية خال 
عه��د احلكوم��ة ال�ص�بقة م��ن دون حتقي��ق اي نتيجة تذكر، 
م�ص��رة اإىل اأن اللجنة حتقق يف املب�ل��غ املهدورة يف تلك 
احلقبة. وذكرت ع�صو اللجنة جنيبة جنيب يف ت�رصيح ، اإن 
احلكوم��ة ال�ص�بقة اه��درت 600 ملي�ر دين���ر يف م�رصوع 
التنمي��ة ال�صن�عية واع���دة ت�أهيل امل�ص�ن��ع املتوقفة اال 
ان اغل��ب امل�ص�ريع مل تنج��ز ومل حتقق املب�درة اي نتيجة 
تذكر.وا�ص�ف��ت اأن اللجنة حتق��ق يف املب�لغ املهدورة يف 
تل��ك احلقب��ة، موؤك��دة اأن وزارة الزراعة ه��ي اي�ص� اهدرت 
نحو 600 ملي�ر دين�ر �صمن املب�درة الزراعية اال انه� مل 
حتقق االجن�ز املطل��وب . وت�بعت جنيب اأن االزمة امل�لية 
الت��ي ا�ص�بت البلد ع���م 2014 ك�ن له� اث��را ايج�بي� يف 
دع��م ال�صن�ع��ة واالعتم���د عليه��� ب�ص��كل اك��ر ويتم االن 
ت�أهي��ل امل�ص�ن��ع ب�ص��كل علم��ي لرف��د االقت�ص���د العراقي 
ب�ملنتج املحل��ي. واو�صحت جنيب اأن تلك اخلطوة بح�جة 
اىل ت�رصي��ع ق�ن��ون ي�صه��م يف م�ص�عفة االنت���ج املحلية 
وحم�يت��ه م��ن املن�ف�ص��ة اخل�رجية. من جهت��ه ق�ل ع�صو 
معه��د االإ�ص��اح االقت�ص���دي ف��وؤاد الربيع��ي٬ اإن ميزانية 
2017 فيه��� ه��در كبر للم�ل من قب��ل احلكومة نف�صه�٬ 
مط�لبً� بعر�صه� على خراء م�لين قبل البت فيه�. وا�ص�ر 
الربيعي وهو خبر م�يل واقت�ص�دي يف ت�رصيح �ص�بق اىل 
اإن "العج��ز الكبر الذي قدر يف موازنة الع�م 2017 
والذي يتوقع ان ي�صل اإىل 34 
ن  ليو تر

دين���ر كبر مبعنى الع�م٬ لكن لو دققن� يف ابواب املوازنة 
لوجدن� ان العجز ج�ء ب�صبب الهدر الكبر".

واأ�ص���ف الربيعي ان "احلكوم��ة حملت املواطن واملوظف 
الب�صي��ط م�صوؤولية العجز وذهبت لت�صتكي به اىل املنظم�ت 
الدولية وتط�لب ب�رصورة �صد هذا العجز٬ واحلقيقية هي ان 
العج��ز ج�ء ب�صبب الهدر من احلكومة نف�صه�٬ حيث م�زالت 
تبقي عل��ى املخ�ص�ص�ت واالمتي���زات الكبرة مل�صوؤوليه� 
ف�صا عن حجم امل�صت�ص�رين واملديرين الع�من ورواتبهم 
اخلي�لية وهذه اأ�صع�ف رواتب املوظفن الب�صط�ء".وت�بع 
الربيع��ي ان "احلكوم��ة ال ت�صت��ورد اال القليل ج��دا وهذا ال 
ميكن ان ندخله يف �صلب املوازنة وامن� اال�صتراد يتم عر 
القط���ع اخل��س فهو من يوفر ال�صل��ع اال�صتهاكية لل�صوق 
العراقي��ة ولي���س الدول��ة"٬ مو�صح��� ان "احلكوم��ة ذهبت 
لتب��وب مل��ف اال�صت��راد يف مداخل املوازن��ة الع�مة وهذا 
خط���أ ف�ح�س ويج��ب ان يح��َصبوا عليه".وط�ل��ب الربيعي 
ب�"���رصورة عر�س املوازنة على خ��راء م�لين معتمدين 
لتقييمه��� واإعط�ء راأيهم به��� وعدم اقت�ص�ره� بن جمل�س 
ال��وزراء واللجن��ة امل�لي��ة الذي��ن يت�صورون الواق��ع الع�م 
للب��اد م��ن منظ��ور �صخ�ص��ي ولي���س للم�صلح��ة الع�مة".  
ب��دوره ق��دم اخلبر املهند���س ع�مر عبد اجلب���ر ا�صم�عيل 
رئي���س املكت��ب العراق��ي اال�صت�ص���ري درا�ص��ة اقت�ص�دي��ة 
بعن��وان "هدر اقت�ص�دي غر منظ��ور يف العراق" وحددت 

الدرا�صة ابواب  الهدر ب�ل�صكل االآتي:
1.   ه��در اقت�ص���دي غر منظ��ور يف املوانئ واملط�رات 

واملن�فذ احلدودية
2.   ه��در اقت�ص���دي غر 

منظور يف ت�صدير النفط العراقي
3.   هدر اقت�ص�دي غر منظور يف ا�صتخراج النفط والغ�ز 

امل�ص�حب
4.   ه��در اقت�ص���دي غ��ي منظ��ور يف الغ���س ال�صن�ع��ي 

النفطي
و او�ص��ح اخلبر املهند�س ع�مر عبد اجلب�ر ب�أن مقدار هذا 
الهدر يقدر مئ�ت املاين من الدوالرات وقد بن اال�صب�ب 
ب�لتف�صي��ل م��ع ذكر احلل��ول املقرتحة واملقنع��ة وهذا م� 
ا�ص���د ب��ه الدكت��ور مظهر حمم��د �ص�ل��ح وجمي��ع اخلراء 
احل��رصين وقد وجه الدكت��ور مظهر دعوة اىل عبد اجلب�ر 
للح�صور يف مكتب رئي�س الوزراء من�ق�صة م�صكلة اجلم�رك 
وامل�ص�رك��ة م��ع فري��ق عم��ل لتق��دمي احلل��ول املقرتح��ة 
وج�ءت ه��ذه الدعوة بن�ء على االمك�ني��ة والفي�س الكبر 
من املعلوم�ت املهنية الدقيقة التي قدمه� ال�صيد حم��رص 
اجلل�صة ويف اخلت�م قدم جميع احل��رصين ال�صكر والتقدير 
للخب��ر املهند���س ع�م��ر عب��د اجلب���ر وطلب��وا من��ه وعداً 
للح�ص��ور يف اجلل�ص��ة الق�دم��ة لتق��دمي اجل��زء الث���ين من 
الدرا�ص��ة االقت�ص�دية ال�ص�ملة حول الهدر االقت�ص�دي غر 
املنظور يف ت�صدير النفط العراقي . وختم عبد اجلب�ر ق�ئا 
: ان احلكوم��ة تذه��ب اىل �صي��صة تق�صفية نظرية غر ق�بلة 
للتطبي��ق مث��ل تقلي��ل الرواتب او زي���دة تعرف��ة الكهرب�ء  
ولكن هن�لك هدر اقت�ص�دي كبر غر منظور مل يلتفت اليه 
احد ميكن ان تع�لج احلكومة من خاله العجز يف املوازنة 
الع�م��ة من دون ا���رصار املواطنن بتقليل رواتبهم او غر 
ذل��ك وعلى �صبيل املث�ل ب�أن م��ن خال الية ت�صدير النفط 
العراق��ي ميكنن� ان نح�صل على دوالرين ا�ص�فية عن �صعر 
كل برمي��ل نف��ط م�ص��در كحد ادن��ى ، ثم �صكر عب��د اجلب�ر 
مبو�ص��وع  الإ�ص�دته��م   احل��رصي��ن  جمي��ع 

البحث.
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الحكومة تسدد جزءًا من ديونها.. الدين الداخلي العراقي ينخفض بنحو 544 مليار دينار
بغداد – خاص
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االقتصاد النيابية تشيد بمشروع الصيرفة 
الجوالة وتعده خطوة ستدر أرباحًا 

اأعل��ن م�رصف الرافدي��ن،  ام�س االربع���ء، تخ�صي�صه ا�صتم���رة الكرتونية على 
موقعه الر�صمي ل�صلفة ال� 5 ماين للموظفن، حمذرا اي�هم من تكرار ار�ص�له�.
وق���ل امل�رصف يف بي���ن اإن "امل�رصف خ�ص���س ا�صتم���رة الكرتونية خ��صة 
وجم�ني��ة على موقعه االإلك��رتوين للتقدمي على �صلفة اخلم�ص��ة ماين من قبل 
املوظفن".وحذر امل�رصف املوظفن ب�لقول، "يف ح�ل تكرار ار�ص�ل اال�صتم�رة 
االلكرتونية من قب��ل املوظف �صوف ي�صتبعد طلبه ويتم الغ�ء ا�صتم�رته".وك�ن 
م���رصف الرافدي��ن اأعل��ن، يف وق��ت �ص�ب��ق، اط��اق �صلف��ة ال� 5 ماي��ن دين�ر 
للموظفن.وح��ذر امل�رصف، ال�صبت امل��صي، م��ن بع�س �صع�ف النفو�س الذين 

يقومون ببيع ا�صتم�رة ال�صلفة للموظفن، داعي� اىل التبليغ عنهم.

�ص��وت جمل���س ال��وزراء، على رفع ���رصط الكفيل م��ن �رصوط من��ح القرو�س 
اخل��صة مب�رصوع ب�صم�ية ال�صكني ب�ال�ص�فة اإىل حتويل 25 ملي�ر دين�ر من 

موازنة وزارة النقل اإىل ح�ص�ب �رصكة ديو الكورية اجلنوبية.
وق���ل جمل�س ال��وزراء يف بي���ن �صحف��ي ، اإن "جمل�س الوزراء  عق��د جل�صته 
االعتي�دية برئ��صة رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العب�دي"، مبين� اأن "املجل�س 
ن�ق�س  مو�صوع اال�صتثم�ر يف امل�رصوع ال�صكني املتك�مل مبح�فظة مي�ص�ن، 
ووّجه املجل�س ب�ن ت�صتكمل الهيئ��ة الوطنية لا�صتثم�ر التف��صيل املطلوبة 
يف �ص��وء م��� مت يف اجتم�ع جمل�س ال��وزراء". واأ�ص���ف اأن "املجل�س �صوت 
عل��ى رف��ع �رصط الكفيل من ���رصط منح القرو�س اخل��ص��ة مب�رصوع ب�صم�ية 
ح���رصاً، ورهن الوح��دة ال�صكنية للم�ص���رف )الرافدي��ن والر�صيد وامل�رصف 
التج���ري("، م�صيف��� "�ص��ّوت جمل�س الوزراء عل��ى ابرام عق��د م�ص�ركة بن 
�رصك��ة ن�قات النفط العراقية وال�رصكة العربي��ة البحرية لنقل البرتول التي 

ي�ص�هم العراق بجزء من راأ�صم�له�".

بحث حم�فظ بغداد عطوان العطواين، اأم�س االربع�ء، مع وفد احدى ال�رصك�ت 
ال�صوي�رصي��ة املتخ�ص�صة مب�ص�ريع تدوير النف�ي�ت تنفيذ م�رصوع مم�ثل يف 
املح�فظة. وق���ل املكتب االإعامي للمح�فظ يف بي�ن، ، ان "العطواين بحث 
م��ع وفد احدى ال�رصك�ت ال�صوي�رصي��ة الر�صينة املتخ�ص�صة مب�ص�ريع تدوير 
النف�ي���ت، لكون املح�فظ��ة حري�صة على تبني هك��ذا م�ص�ريع وهي �صب�قة 
يف دعوة ال�رصك�ت الع�ملية املتخ�ص�صة للعمل يف حم�فظة بغداد"، م�صيف� 
ان "املح�فظ��ة ج�ه��زة لتوف��ر البنى التحي��ة وتقدمي خمتل��ف الت�صهيات 
واالإج��راءات الق�نوني��ة واالإدارية الإح�ل��ة وتنفيذ م�ص�ري��ع ا�صتثم�رية بهذا 
املج�ل". واأ�ص�ف، ان "احلكومة املحلية ت�صجع �رصك�ت اال�صتثم�ر الع�ملية 
للعم��ل يف املح�فظة وتق��دم كل الدعم الازم لتنفيذ ه��ذه امل�ص�ريع، والتي 

تعود ب�لنفع على املح�فظة ومواطنيه�".

ع��دت ع�ص��و اللجن��ة االقت�ص�دي��ة الني�بية جنيب��ة جنيب، اأم���س االربع�ء،  
م���رصوع تفعي��ل ال�صرف��ة اجلوالة م��ن قبل البن��ك املركزي خط��وة �صتدر 

االرب�ح على الدولة وتنعك�س ايج�ب� على املواطن .
وق�ل��ت جني��ب يف حديث �صحفي ، ان "ه��ذه اخلطوة الت��ي اقرتحه� البنك 
ب�عتم���د الكي ك�رد ال�صرفة اجلوالة خطوة جي��دة النه� �صتخلق ثقة بن 
املواط��ن وامل�ص�رف والتي ك�نت قليلة جدا ، و�صتنعك�س ايج�ب� يف ح�رص 
االموال يف بط�قة واحدة �صهلة احلمل وح�فظة للمب�لغ الكبرة من ال�رصقة 
".وا�ص�ف��ت ان " م��ن اوىل اهتم�م�ت الدولة دعم القط�ع اخل��س واوله� 
امل�ص�رف النه��� العمود الفقري للقط�ع االقت�ص���دي وخلق حلقة توا�صل 
ب��ن املواط��ن والدولة ". وت�بعت ان " هذه اخلط��وة �صتمكن امل�ص�رف من 
احل�ص��ول على فوائد وحتق��ق ارب�ح� تعود اىل الدولة وم��ن ثم على تطوير 

القط�ع امل�رصيف ".

ت���رص احلكوم��ة العراقية على تنفيذ م���رصوع خ�صخ�صة 
قط���ع توزي��ع الكهرب�ء بجمي��ع من�طق الب��اد، يف ظل 
االحتج�ج���ت ال�صعبي��ة الراف�صة له، م��ع امتن�ع خم�س 
حم�فظ���ت على تنفيذه بحج��ة اإ�رصاره ب�لفق��راء الذين 

ي�صكلون %30 من �صك�ن البلد.
عل��ى   ،30/7/2012 يف  �ص��وت  الرمل���ن  وك�ن 
خ�صخ�ص��ة الكهرب���ء نتيج��ة الف�صل احلكوم��ي بتح�صن 
واقعه��� ب�لرغ��م من اإنف���ق 22 ملي���ر دوالر خال 10 
اأع��وام، ويحت�ج العراق اىل 30 الف ميغ�واط بينم� يبلغ 

جتهيز املواطنن االآن 8 اآالف ميغ�واط.
وزارة الكهرب���ء اتخ��ذت يف 25/1/2016 من منطقة 

م���رصوع  لتطبي��ق  اأوىل  جترب��ة  بغ��داد،  و�ص��ط  زيون��ة 
اخل�صخ�ص��ة ب�التف���ق مع �رصك��ة نور الث�ق��ب املحلية، 
وخال الع���م احل�يل اتفقت مع �رصك�ت اأجنبية وحملية 

على تنفيذ امل�رصوع يف اإنح�ء البلد.
ويتح��دث الن�طق الر�صمي ب��صم وزارة الكهرب�ء، م�صعب 
املدر���س،  ع��ن اأن  "التج���وزات على الكهرب���ء اأدت اىل 
�صي���ع %65 من الط�ق��ة املنتجة نتيج��ة الع�صوائي�ت 
ال�صكنية املنت���رصة يف الباد، كم��� اأن اأغلبية املواطنن 
يرف�صون ت�صديد اأموال اجلب�ية الب�لغة 2.7 ملي�ر دوالر 

وهي تكفي لت�صديد رواتب موظفي الوزارة لع�من".
واأك��د اأن "ال��وزارة و�صل��ت اىل نتيج��ة مف�ده��� اأن بق�ء 
��ل اأزم��ة الكهرب���ء وطرحت  الو�ص��ع عل��ى ح�ل��ه ل��ن حتحُ
فك��رة خ�صخ�ص��ة قط�ع التوزيع الذي يه��دف اإىل تر�صيد 

اال�صته��اك واحل�ص��ول على اأم��وال اجلب�ية م��ع �صم�ن 
جتهيز مل��دة 24 �ص�ع��ة"، مبّينً� اأن "امل���رصوع طّبق يف 
بع�س من�طق بغداد وحقق جن�ح� كبراً و�ص�هم برت�صيد 
اال�صته��اك بن�صب��ة %30 م��ع اإنه�ء ال�ص�ئع���ت بن�صبة 

."100%
واأ�ص���ف اأن "ال��وزارة م��صي��ة بتطبيق امل���رصوع التي 
تدعم��ه بن�صب��ة %94، اإذ اأن يكل��ف الكيل��و واط الدول��ة 
180 دين���را ونبيعه ب�صع��ر 10 دن�نر"، م�صرا اإىل اأن 
"ال��وزارة اتفقت مع الب�رصة وكركوك و�ص�مراء وكرباء 

وب�بل على تنفيذ امل�رصوع".
ولف��ت النظ��ر اإىل اأن "بع���س اجله���ت املت���رصرة م��ن 
امل���رصوع تعم��ل �ص��ده وحت���ول ت�صلي��ل ال��راأي الع���م 
ع��ّر تزوي��ر الفوات��ر ون�رصه��� عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل 

االجتم�عي".لك��ن جلن��ة الط�ق��ة يف الرمل���ن، توؤكد اأن 
امل���رصوع يف ط��ور التجربة وقد يحت���ج اإىل وقت طويل 

ملعرفة عيوبه.
"م���رصوع  اإن  رئي���س اللجن��ة ئ�ري��ز عب��د اهلل، ���رصح  
خ�صخ�ص��ة الكهرب���ء م���زال يف ط��ور التجرب��ة ب�لرغم 
م��ن وج��ود ردود اأفع���ل مع�ر�ص��ة له من قب��ل جم�ل�س 
املح�فظ���ت واملواطن��ن"، مبين��ً� اأن "جترب��ة منطق��ة 
زيون��ة ك�نت ن�جحة ولكن ه��ذا النج�ح قد ال ينطبق يف 

منطقة اأخرى".
واأو�صح اأن "جلنة الط�ق��ة تت�بع �صي��صة وزارة الكهرب�ء 
التي حتت���ج اإىل تطوير كبر من ن�حية االإنت�ج"، م�صرا 
اإىل اأن "اللجن��ة �صتبن موقفه� من ه��ذا امل�رصوع خال 

االأي�م املقبلة".

اأعلن��ت وزارة ال�صن�عة واملع���دن، اأم�س االأربع���ء، افتت�ح 
خ��ط جتميع واإنت���ج مع��دات ال�صغط املتو�ص��ط يف ال�رصكة 
الهند�صية لل�صن�ع�ت الكهرب�ئية، موؤكدة حر�صه� على دعم 
القط�ع ال�صن�عي اخل��س والع�م واملختلط.                       

وق�ل��ت ال��وزارة يف بي�ن  اإن "وزي��ر ال�صن�عة وك�لة حممد 
�صي���ع ال�ص��وداين افتتح خط جتميع واإنت���ج معدات ال�صغط 
املتو�ص��ط يف ال�رصك��ة الهند�صي��ة لل�صن�ع���ت الكهرب�ئي��ة 

اإح��دى �رصك�ت القط�ع اخل��س"، مبين� اأنه� "ب�درة االأوىل 
من نوعه� ويف اإط�ر توجه احلكومة والوزارة لرع�ية ودعم 

وت�صجيع القط�ع اخل��س".
واأ�ص�ف��ت، اأن "اخلط يعد من اخلط��وط االإنت�جية املتطورة 
ذات التقني��ة الع�لي��ة التي تعمل ب�ملوا�صف��ة الفرن�صية من 
�رصك��ة �صن�ي��در، النت���ج مع��دات ال�صغ��ط املتو�ص��ط الت��ي 
ت�صتخ��دم يف املحط���ت ال�صندوقي��ة والغ��رف اخل�رجي��ة 
يف املط���رات وم��رتو االإنف���ق واالحم���ل الكهرب�ئي��ة يف 
البن�ي���ت، اإ�ص�فة اإىل الطواح��ن الكهرب�ئية"، مو�صحة اأن 

"ه��ذا امل�رصوع يعد ن��واة مل�رصوع كبر متع��دد االأغرا�س 
كون هذه املنتج�ت متت�ز ب�إمك�نية ا�صتخدامه� يف وظ�ئف 
وخ��صي���ت متعددة وتنتج هذه املعدات �صمن املوا�صف�ت 
املعتم��دة ل��دى وزارة الكهرب�ء كم� اأنه� حتت��وي على غ�ز 
خ�مل مينع ال�رصارة الكهرب�ئية ويطيل من عمره�".                         
وق�ل ال�ص��وداين، بح�صب البي�ن، اإن "افتت�ح اخلط االإنت�جي 
ج���ء بدعوة م��ن ال�رصكة الهند�صية لل�صن�ع���ت الكهرب�ئية 
و�صم��ن توج��ه احلكومة لدع��م القط���ع اخل����س"، مردف� 
ب�لق��ول "كم��� اأنه ميثل ر�ص�ل��ة ال�صتع��داد احلكومة بتوفر 

كل ال�صبل املمكنة لت�صجيع القط�ع ال�صن�عي اخل��س اأ�صوة 
ب�رصك�ت القط�ع ال�صن�عي الع�م".

ولف��ت النظ��ر اإىل، اأن "ال�رصك��ة اعتمدت التقني���ت احلديثة 
م��ن خال التع���ون وال�رصاكة مع �رصكة �صن�ي��در الفرن�صية 
املتخ�ص�ص��ة"، مبين��� اأن "منتج�ت ال�رصك��ة من املحط�ت 
ال�صندوقية وحمط�ت ال�صغط الواطئ واملتو�صط واللوح�ت 
الكهرب�ئي��ة واالإلكرتوني��ة تخت���س برف��د قط���ع التوزي��ع 
املنظوم��ة  حت�ص��ن  يف  لا�صه���م  الكهرب�ئي��ة  للط�ق��ة 

الكهرب�ئية".

أزمة خصخصة الكهرباء تتفاقم.. 
إصرار حكومي وتخوف المعارضين من تكاليفها الباهضة    

وزارة الصناعة تفتتح خط إنتاج معدات الضغط المتوسط دعمًا للقطاع الخاص   

الرافدين يحذر الموظفين من تكرار التقديم 
للحصول على سلفة الـ 5 ماليين

 إلغاء شرط الكفيل لقروض مشروع بسماية   

االتفاق مع شركة سويسرية على إنشاء 
مشروع تدوير نفايات العاصمة    

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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