
  
يق��ف ال���راع املحت��دم يف ال��دورة االنتخابية املا�ضي��ة وتوالد 
االأزم��ات وغياب احللول العقالنية وال�ضيا�ضية �ضببا لف�ضح املجال 
ام��ام دخول داع���ش االرهابي و�ضق��وط ثالث حمافظ��ات وتردي 

االو�ضاع بال�ضكل الذي عاي�ضناه مبرارته جميعا.
وبع��د ان تاأكد ان الف�ض��اد ال�ضيا�ضي الذي ا�ضت�رى يف كل مفا�ضل 
الدول��ة خ��الل ال�ضن��وات املا�ضي��ة ه��و ال�ضب��ب الرئي�ض��ي يف كل 
م��ا جرى، حتى ب��ح �ض��وت املرجعي��ة الدينية وال�ضع��ب املطالب 
باالإ�ضالح والق�ضاء على الف�ضاد والفا�ضدين... فان احلكومة اليوم 
امام حتد جديد وهو ال�ضري يف طريق حماربة الف�ضاد ال�ضيا�ضي اىل 
نهايته حتى ال تتكرر ماأ�ضاة داع�ش ب�ضورة اخرى او تدخل الدولة 

يف دوامة اأزمة اقت�ضادية ثانية.
وال�ض��وؤال هو ملاذا انت�ر الف�ضاد ال�ضيا�ض��ي بهذه ال�ضورة املخيفة 

حتى اأ�ضبح ثقافة طغت على القيم الدينية واالأخالقية؟
وملاذا ال ت�ضتطيع اية قوة الوقوف بوجه الفا�ضدين، هل الن جذور 
هذا الف�ض��اد �ربت باإطنابها مفا�ضل ال�ضلط��ة وا�ضبحت جزءا ال 
يتج��زاأ منها ام ان غي��اب االإرادة ال�ضيا�ضية الق��ادرة على مواجهة 

الفا�ضدين هي ال�ضبب يف ا�ضتمرار ف�ضادهم؟؟.

قب��ل كل �ض��يء ينبغي حتدي��د ا�ضباب ا�ضت���راء الف�ض��اد ال�ضيا�ضي 
يف الع��راق بعد ٢٠٠٣، م��ع تثبيت حقيقة مهمة وه��ي ان الف�ضاد 
م��وروث م��ن النظ��ام ال�ضاب��ق وال�ضب��ب يف ا�ضتفحال��ه مبوؤ�ض�ضات 
الدول��ة اآن��ذاك: الديكتاتورية و�ضي��ادة احلزب الواح��د وطول فرتة 
احل�ض��ار االقت�ض��ادي، اما ا�ضباب��ه بعد التغيري فيمك��ن ان تندرج 

مبا يلي:
1. ان �ضقوط النظام ال�ضابق كان بفعل خارجي تدخل ب�ضكل �ضلبي 
يف االأو�ض��اع الداخلي��ة وت��رك ب�ضمات حتتاج اىل ف��رتات طويلة 

الإزالتها.
٢. ان تطبي��ق التوافقية يف معاجلة الق�ضاي��ا ال�ضيا�ضية والوطنية 
وانت�ضار املحا�ض�ضة يف تويل الوظائف العامة، كان من االأ�ضباب 

املوؤثرة يف �ضيادة ثقافة الف�ضاد بني النخب ال�ضيا�ضية.
٣. ت��دين الوع��ي ال�ضيا�ضي والثق��ايف للناخب العراق��ي يف اختيار 
االأكف��اء اثن��اء االنتخاب��ات �ضاع��د يف تويل الرجل غ��ري املنا�ضب 

للمنا�ضب الهامة.
4. تعاظ��م الهوي��ات الفرعي��ة على ح�ض��اب الهوي��ة الوطنية، افقد 

امل�ضلحة العامة اهم مقوماتها.
ا�ضاف��ة اىل غي��اب البديل الوطن��ي اال�ضلح... وغريه��ا الكثري من 
االأ�ضباب االخرى. وال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه: كيف ال�ضبيل للق�ضاء 

عل��ى الف�ضاد ال�ضيا�ض��ي يف ظل االأو�ضاع احلالي��ة ؟؟ وكيف ميكن 
ان يحا�ضب الفا�ضدين؟ ومن هو املوؤهل للنهو�ش بهذا الدور؟؟؟.

ان االو�ض��اع احلالي��ة والتط��ورات االخرية يف مل��ف اقليم �ضمال 
الع��راق واالجراءات التي اتخذها جمل�ش االمن الوطني يف متابعة 
ح�ضاب��ات قي��ادات كردي��ة كان��ت ته��رب النف��ط خ��الل ال�ضنوات 
املا�ضي��ة، يبعث االمل من جديد بحكومة ال�ضيد العبادي للنهو�ش 
بهذا الدور بتاأيي��د املرجعية الدينية وال�ضعب مثلما يبعث بر�ضائل 
اىل الفا�ضدي��ن اىل ان ال��دور الق��ادم ق��د يطاله��م ان مل يتوقفوا او 
يرتدعوا.وبالعم��وم فان حما���رة الف�ضاد ال�ضيا�ض��ي او حتجيمه 

والق�ضاء عليه يحتاج اىل تدابري عاجلة تكمن يف:
كان  مهم��ا  الق�ض��اء  اىل  وتقدميه��م  الفا�ضدي��ن  حما�ضب��ة  اوال؛ 

من�ضبهم.
ثانيا؛ تهيئة وتن�ضئة وتوعية اجلماهري بحقوقها وواجباتها.

ثالثا؛ جتاوز الهويات الفرعية اىل الهوية الوطنية.
رابع��ا؛ اق��رار قان��ون انتخاب��ي ع��ادل ي�ضم��ح بت��داول ال�ضلطة ال 

تكري�ضها. ومغادرة التوافقية اىل االغلبية ال�ضيا�ضية خام�ضا؛.
و�ضاد�ض��ا وهو االأهم؛ بلورة بديل وكتل��ة وطنية قادرة على تدوير 
ال�ضلط��ة م��ن خ��الل مفو�ضي��ة انتخاب��ات نزيه��ة يديره��ا ق�ضاة 

م�ضتقلني.

يدخ��ل هب��وط ا�ضع��ار النف��ط عام��ه ثال��ث و�ض��ط 
انح�ض��ار االآم��ال املعق��ودة عل��ى ع��ودة اال�ضعار 
مل�ضتويات ما قبل حزيران ٢٠14. اجلديد املعتاد 
الأ�ضواق النفط اخلام خلف �ضغوطات مالية حادة 
على موازن��ات البلدان النفطية، األزمت حكوماتها 

على التعاي�ش مع �ضعر نفط منخف�ش.

ع��ن  النفطي��ة  االي��رادات  انهي��ار  خل��ف  وق��د 
امل�ضتويات التي تطبعت عليها املوازنات النفطية 
اىل اعادة النظ��ر بت�ضمي��م االدارة املالية العامة 
للتكي��ف مع دورات ال��رواج والك�ضاد النفطي التي 

ت�ضهدها ا�ضواق النفط العاملية با�ضتمرار.
يف ه��ذا ال�ضياق، جنح��ت االقت�ض��ادات اخلليجية 
)لغاي��ة االن( يف م�ضاي��رة تذب��ذب ا�ضع��ار النف��ط 
بف�ض��ل �ضناديق ال��روة ال�ضيادية وما وفرته من 

م��وارد مالي��ة �ضكلت طوقًا مالي��ًا �ضاعد يف ابعاد 
املوازن��ات العامة عن اجلزء احلاد من االزمة. مع 
ذل��ك، فان م��ا توفره ه��ذه ال�ضناديق م��ن موارد 
مالي��ة بعيدة عن اال�ضتدامة يج��دد الت�ضاوؤل حول 
ال�ضيا�ضات البديلة الالزمة لفك ارتباط اقت�ضادات 
اخللي��ج عن م��وارد الري��ع النفط��ي والتحول نحو 
التنوي��ع االقت�ض��ادي للقاع��دة االنتاجي��ة ومب��ا 
ي�ضم��ن مزي��داً م��ن اال�ضتق��رار مل��ايل وحتقي��ق 

التنمية امل�ضتدامة.
جتربة �ضندوق الروة ال�ضعودي

اأ�ضهم تراكم الفوائ���ش النفطية، ابان فورة ا�ضعار 
النف��ط ما قب��ل حزي��ران ٢٠14، يف دع��م ر�ضيد 
املالي��ة العام��ة يف اململك��ة العربي��ة ال�ضعودي��ة 
وان�ض��اء �ضندوق ثروة �ضي��ادي، كان قوامه قرابة 
75٠ ملي��ار دوالر حت��ى نهاي��ة الع��ام ٢٠14. 
كما ع��ززت الفوائ�ش النفطية اآن��ذاك من ا�ضتقرار 

االقت�ضاد 
لكل��ي  ا
ف��ع  ر و
ت  ي��ا م�ضتو
ملعي�ض��ة  ا
وحت�ض��ن مي��زان 
ت  ع��ا فو ملد ا
البني��ة  وتقوي��ة 
التحتية واعادة بناء 
الوقائي��ة  الهوام���ش 
ت�ضدي��د  عل��ى  ف�ض��اًل 
كاف��ة الدي��ون احلكومية 
املرتاكم��ة من��ذ عقود. ومل 
العربي��ة  اململك��ة  تع��اين 
ال�ضعودي��ة من فجوات كبرية 
يف التموي��ل ومل تك��ن بحاجة 
اإىل االقرتا���ش لتمويل املوازنة 
العام��ة، حت��ى مع هب��وط ا�ضعار 
النف��ط اخل��ام اىل دون ٣٠ دوالر 
للربمي��ل ع��ام ٢٠15، نظ��را ملتانة 
ا�ضا�ض��ًا  املع��دة  املالي��ة  امل�ض��دات 
امل��ورد  تقلب��ات  امت�ضا���ش  لغر���ش 
النفط��ي. مع ذل��ك، ادى ا�ضتم��رار ا�ضعار 
النفط بالرتاج��ع وتقل�ش املوارد النفطية 
اىل دون الن�ض��ف خ��الل ال�ضنوات املا�ضية 
اىل تفاق��م عجوزات املوازن��ة العامة وق�ضم 
جزء كبري م��ن راأ�ش مال ال�ضن��دوق ال�ضيادي 
ال�ضع��ودي، ليفق��د قراب��ة الثل��ث خ��الل عام��ي 
٢٠15 و٢٠16، وي�ض��ل لنحو 5٠٠ مليار دوالر 
ع��ام ٢٠17. ويتوق��ع خرباء وخمت�ض��ون افال�ش 
�ضن��دوق الروة ال�ضيادي بحلول العام ٢٠٢٢ اذا 
م��ا ا�ضتمرت ا�ضع��ار النفط والنفق��ات العامة على 
ذات الوترية. ازاء ه��ذه التحديات بادرت اململكة 
العربية ال�ضعودية اىل اعتماد �ضيا�ضات اقت�ضادية 
ومالي��ة جدي��دة يف التمويل والنم��و االقت�ضادي 
ل�ضم��ان ا�ضتق��رار االقت�ض��اد الكل��ي واملحافظ��ة 
عل��ى موارد �ضن��دوق الروة ال�ضي��ادي. وقد بداأت 

اململك��ة ببع�ش خطوات اال�ض��الح املايل، �ضمن 
روؤي��ة ٢٠٣٠، كان اهمها �ضب��ط معدالت االنفاق 
الع��ام ورفع مع��دالت ال�رائب والر�ض��وم والبدء 
بربنام��ج اقرتا�ش عام عن طري��ق ا�ضدار �ضندات 
الدي��ن احلكومي��ة المت�ضا���ش اكتن��از ومدخرات 
القطاع العائلي و�ضخه��ا يف الدورة االقت�ضادية 
م��ن جه��ة وتخفيف الع��بء على �ضن��دوق الروة 

ال�ضيادي من جهة اخرى.
م��ع ذل��ك ف��ان احلاج��ة ملح��ة التخ��اذ ع��دد من 
اخلطوات امل�ضبقة لنجاح خطط التمويل احلكومية 

اجلديدة، اهمها:
1- لتجنب االنزالق اىل فخ املديونية ينبغي ربط 
االقرتا���ش الع��ام امل�ضتقبل��ي مب�ضاري��ع انتاجية 
وتنمي��ة البنية التحتي��ة الالزمة لتحفي��ز القطاع 

اخلا�ش.
٢- اإن�ض��اء مكتب الإدارة الدين العام حتت اإ�راف 
وزارة املالي��ة والبنك املركزي، يت��وىل م�ضوؤولية 
و�ض��ع االأط��ر القانوني��ة واأط��ر احلوكم��ة واإدارة 

املخاطر من اأجل اإدارة الدين بكفاءة.
٣- ان�ضاء ح�ضاب با�ضم �ضندوق تعوي�ضات الدين 
الع��ام، ت��ودع في��ه اية زي��ادة ناجمة ع��ن حت�ضن 
ا�ضعار النفط ف��وق املعدل امل�ضتهدف يف املوازنة 
العام��ة ي�ضتخ��دم لت�ضدي��د اق�ضاط وفوائ��د الديون 

الداخلية واخلارجية.
4- حتدي��د ا�ضرتاتيجي��ة متو�ضط��ة االأج��ل الإدارة 
الديون العامة الأجل املفا�ضلة بني ا�ضرتاتيجيات 

الدين البديلة.
 5- تنفي��ذ حزمة م��ن االج��راءات الرامية لتنمية 
وتطوي��ر بنية اأ�ضواق الدي��ن املحلية الأجل حتريك 
املدخرات الفردية واكتناز القطاع العائلي املقدر 

مبليارات الدوالرات.
 لقد الزم االنهيار االخري يف ا�ضعار النفط العاملية 
اململكة العربية ال�ضعودي��ة على ت�ضميم برناجمًا 
 ،٢٠٣٠ روؤي��ة  اإط��ار  يف  االقت�ض��ادي،  للتح��ول 
ي�ضعى اىل اعادة هيكلة االقت�ضاد الوطني باجتاه 
التنويع االقت�ضادي وفك االرتباط بالريع النفطي 
وحتفيز القطاع اخلا���ش ليكون حمركًا بدياًل عن 
القط��اع العام يف ادام��ة زخم النم��و االقت�ضادي 
وتوفري فر���ش العمل. ف�ضال عل��ى اتخاذ خطوات 
تدريجية لتعبئة االي��رادات غري النفطية )�ريبة 
القيم��ة امل�ضافة مث��ال( و�ضبط وتر�ضي��د النفقات 

العامة وتعزيز القدرات اال�ضتثمارية للبلد.
وي��دور اجل��دل موؤخ��راً حول م��دى ال�رع��ة التي 
ينبغ��ي ان ت�ض��ري به��ا عملية اال�ض��الح املايل يف 
اململكة العربي��ة ال�ضعودية، خ�ضو�ض��ًا مع وجود 
هوام���ش مالي��ة وقائي��ة وامكاني��ة التعاي���ش مع 
هب��وط اأ�ضعر النفط اخل��ام ل�ضنوات اإذا ما مت �ضبط 
وتر�ضيد النفق��ات العامة. ورغ��م توقعات ارتفاع 
النمو االقت�ضادي غري النفطي يف اململكة العربية 
ال�ضعودي��ة ه��ذا الع��ام، اال ان معدل من��و اإجمايل 
الن��اجت املحل��ي االجمايل ق��د تقرتب م��ن ال�ضفر 
ب�ضبب انخفا�ش اإنتاج النف��ط الناجم عن انخراط 
اململك��ة يف اتف��اق تقلي���ش االنت��اج، واله��ادف 
اىل رف��ع م�ضتوي��ات اال�ضعار مل�ضتوي��ات توازنية 
مقبول��ة. وتنب��ع املخاط��ر يف االأ�ضا���ش م��ن عدم 
اليقني ب�ض��اأن م�ضتقب��ل اأ�ضعار النفط وم��دى تاأثر 

االقت�ضاد ال�ضعودي باالإ�ضالحات اجلارية.

 حق��ق رئي���ش الوزراء الياب��اين �ضينزو اآب��ي انت�ضاراً 
كبرياً يف االنتخابات الت�ريعية املبكرة بعد ح�ضول 
حتال��ف حزبه الليربايل الدميوقراطي وحزب كوميتو 
عل��ى ٣11 م��ن اأ�ضل 465 مقع��داً يف الربملان، هذا، 
وتعه��د اآب��ي اب��اأن مت�ض��ي حكومته قدم��ا يف زيادة 
مق��ررة ل�ريبة املبيع��ات يف ٢٠19 ما مل يتعر�ش 
االقت�ضاد ل�ضدمة يف حجم انهيار بنك ليمان براذرز 

عام ٢٠٠8.
 وداف��ع رئي���ش ال��وزراء الياباين عن خط��ة احلكومة 
لتحوي��ل بع���ش عائ��دات زي��ادة �ريب��ة املبيعات 
م��ن 8 يف املئ��ة ل� 1٠ يف املئ��ة اإىل رعاي��ة وتعليم 
االأطف��ال قائ��ال اإن اال�ضتثمار يف االأطف��ال "�ضيوؤدي 

دون �ض��ك اإىل منو اقت�ضادي اأقوى"، ي�ضار اإىل اأن اآبي 
اأرج��اأ مرتني زيادة �ريب��ة املبيعات اإىل ع�رة يف 
املئ��ة بعدما اأدت زيادتها لثمانية يف املئة اإىل جعل 

االقت�ضاد على �ضفا الك�ضاد.
 التحديات االقت�ضادية

العومل��ة،  �ضعي��د  عل��ى  �ضعوب��ة  الياب��ان  تواج��ه   
فمفاو�ض��ات اتفاق��ات التبادل احلر �ضاق��ة، وقد اآبي 
جن��ح بعد اأك��ر من اأربعة اأع��وام الإب��رام االتفاق مع 
االحتاد االأوروبي الذي مل تتحدد تفا�ضيله، يف اإبرام 
معاه��دة عرب املحيط اله��ادئ مع 11 بلدا يف منطقة 
اآ�ضي��ا - املحيط الهادئ، لكن الواليات املتحدة التي 
دفعت��ه اإىل ذلك يف عهد باراك اأوبام��ا، ان�ضحبت من 
االتفاق يف نهاية املطاف بناء على قرار من دونالد 
ترم��ب.  كم��ا تواج��ه املوؤ�ض�ض��ات الياباني��ة اأي�ض��ا 

�ضعوب��ة يف الت�ض��دي للتنام��ي الكب��ري للمجموعات 
االآ�ضيوي��ة، وال �ضيم��ا ال�ضيني��ة والكوري��ة اجلنوبية 
منها، و�ركات اأمريكي��ة يف جماالت كانت مع ذلك 
ت�ضيطر عليها )املعلوماتية والتجهيزات االإلكرتونية 
وال�ضمعي��ة –الب�رية ...(، ب�ضبب عدم تكييف طريقة 
عمله��ا، ومقارنة مبناف�ضاتها االأجنبي��ة، فهي تفتقر 
اإىل التن�ضي��ط يف بيئ��ة تغريت كثريا ب�ضب��ب الت�ضارع 
الناج��م عن االإنرتنت، وتن�ضف ف�ضائح متكررة اأي�ضا 

�ضورتها لدى امل�ضتثمرين وامل�ضتهلكني.
 ومل تتو�ض��ل الياب��ان اإىل التخل�ش مل��دة طويلة من 
االنكما���ش ال��ذي يكبح من��ذ عقدي��ن ن�ض��اط االأفراد 
واملوؤ�ض�ض��ات، عل��ى الرغم من تطبي��ق �ضيا�ضة نقدية 
مت�ضاهلة وخطط الإنعا�ش املوازنة يفرت�ش اأن ت�ضجع 
االإنف��اق املن��زيل وا�ضتثمارات املوؤ�ض�ض��ات، وما زال 

املواطن��ون واملوؤ�ض�ض��ات الياباني��ة الذي��ن خيبته��م 
االأزم��ات ال�ضابق��ة، مييل��ون اإىل االدخ��ار وتاأجي��ل 
النفق��ات غ��ري ال�روري��ة اإىل وقت الح��ق، ومل يجد 
رئي���ش الوزراء بعد الطريقة املثل��ى الإعادة الثقة اإىل 

نفو�ضهم.
 قلق حملي وعاملي

 اع��رتف اآب��ي اأخ��ريا ب��اأن حج��م املوازن��ة ال�ضنوي��ة 
لالإدارات العامة )مبعزل عن خدمة الدين( لن ت�ضتعيد 
توازنه��ا يف ٢٠٢٠ كم��ا كان متوقع��ا، وي��ربر ه��ذا 
التاأجيل اجلدي��د ب�رورة القيام مبزيد من اخلطوات 
لالأطفال )جمانية ق�ضم من التعليم(، يف الوقت نف�ضه، 
يوؤك��د اآبي اأنه ل��ن يوؤخر مرة اأخ��رى الزيادة اجلديدة 
يف ر�ض��وم اال�ضتهالك، التي �ضرتتفع من 8 يف املائة 
حالي��ا اإىل 1٠ يف املائة يف ت�ري��ن االأول )اأكتوبر( 

٢٠19.  وحتذر كل املنظمات الدولية، بدءا ب�ضندوق 
النق��د ال��دويل، واأع�ض��اء يف فريق��ه من الدي��ن العام 
الهائل للبالد - اأكر من ٢٠٠ يف املائة من اإجمايل 
ناجته��ا املحلي - ومن اخلط��ر الذي ي�ضكله ذلك، من 
خالل �ضيا�ضت��ه االنعا�ضية التي اأطلقها اأواخر ٢٠1٢ 
لدى عودته اإىل احلكم، وعد اآبي بعدد من االإ�ضالحات 
البنيوية )رفع القيود واإعادة النظر يف قوانني العمل 
وتعزي��ز و�ض��ع امل��راأة واإ�ضالح��ات زراعي��ة(، لك��ن 
قلي��ال منها اأحرز تقدما، ويعت��رب املحللون اأن البالد 
ل��ن تتو�ض��ل م��ن دون ه��ذه االإ�ضالح��ات االأ�ضا�ضية 
اإىل التخل���ش م��ن م�ضاكلها، ويرى اآب��ي اأنه من اأجل 
ت�ضدي��د الدي��ن الع��ام الياب��اين يجب اأن حتق��ق النمو 
االقت�ض��ادي، واأن��ه يج��ب امل�ضي باجت��اه االإ�ضالح 
املايل بتحفيز النمو االقت�ض��ادي واال�ضتثمار م�ضريا 

اإىل اأن اإدارته �ضتوا�ضل الرتكيز على زيادة النمو بدال 
م��ن التق�ض��ف املايل.  م��ن جهة ثاني��ة اأظهر حم�ر 
اجتماع جمل�ش ال�ضيا�ض��ة النقدية يف البنك املركزي 
الياب��اين اأن اأع�ض��اء املجل���ش ي��رون اأن االقت�ض��اد 
الياب��اين ينمو بوترية معتدل��ة، واأ�ضاف املح�ر اأن 
االقت�ض��ادات يف اخلارج توا�ضل النمو اأي�ضا وهو ما 
اأدى اإىل ارتفاع ال�ضادرات اليابانية. كما يظل معدل 
الت�ضخ��م منخف�ض��ا لك��ن اأع�ضاء املجل���ش يتوقعون 
ارتفاعه خالل ال�ضهور املقبلة، وخالل ذلك االجتماع 
�ض��وت جمل�ش ال�ضيا�ضة النقدي��ة ل�ضالح االإبقاء على 
�ضعر الفائدة الرئي�ضية عند م�ضتوى �ضالب 1،٠%. كما 
اأبق��ى املجل�ش على حزمة التحفي��ز النقدي ال�ضخمة 
دون تغيري ومتديد الفرتة امل�ضتهدفة للو�ضول مبعدل 

الت�ضخم اإىل ٢% �ضنويا.
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جواد العطار 

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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك

السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821

من يقف بوجه الفساد السياسي؟


