
وي�ص��ر الباح��ث االقت�ص��ادي حمم��د اجلب��وري  : 
اىل اأن البي��ع باالجل نظام معتم��د يف الكثر من 
دول الع��امل ومنه��ا الواليات املتح��دة االمركية 
خ�صو�ص��ا يف �ص��وق العق��ارات وان كانت هنالك 
ازم��ة اأقت�صادية من ج��راء هذا االم��ر، م�صرا اىل 
ان حاجات االن�صان متزايدة ومتجددة لذلك قد ال 
يكفي��ه الدخل ال�صهري لتلبي��ة رغباته وباالخ�ص 
ال�صل��ع ال�رضورية ومع وجود مناف��ع للبيع �صواء 
حكومي��ة او اهلية ت�صج��ع هذا االم��ر لت�صهيل امر 
املواط��ن ومب��ا ان امل�صتهل��ك �صي��وزع دخله على 
جه��ات متع��ددة لك��ن يف الوقت ذاته ه��و ا�صلوب 
ين�ص��ط االقت�صاد طاملا اأنه لي�ص��ت هنالك م�صاكل 

قانونية ترتتب على ذلك  
وع��ن ثقاف��ة اال�صته��اك غ��ر ال�رضوري��ة ب��ن 
اجلب��وري :  ان البع�ص يلج��اأ اىل �رضاء ال�صلع غر 
ال�رضوري��ة من اأج��ل البذخ فق��ط والوجاهة وهذا 
اأ�صل��وب خاطيء �صيدفع اال�رضة اىل الت�صييق على 
نف�صها بحي��ث ي�صعب عليها االيف��اء بااللتزمات 
االخ��رى لذلك ف��ان �رضاء ال�رضوري��ات الباأ�ص به 

�رضط اأن يكون هناك تنظيم  
الدكت��ور عب��د اخلالق دب��ي اجلب��وري متخ�ص�ص 
يف ال�ص��اأن االقت�ص��ادي من كلي��ة اإدارة واقت�صاد 
بابل ق��ال :  ان ظاهرة البي��ع بالتق�صيط كان اول 
ظهور له��ا يف انكلرتا وفرن�صا واخ��ذت باالت�صاع 
اىل دول خمتلف��ة يف الع��امل . اذ ان االمركي��ن 
اغلبه��م اإن مل نق��ل جميعه��م يتعامل��ون بطريق��ة 
التق�صي��ط . ولكنها خمتلفة عما يح�صل يف العراق 
اذ ان امل�صارف هي التي تقوم بهذه العملية على 
ا�صا���ص ان املواط��ن لديه ح�ص��اب يف م�رضف ما 
ح�ص��ب البطاق��ة االئتماني��ة  اما يف الع��راق فاإن 
احل��ال خمتلفة متام��ا حيث ان املواط��ن العراقي 
وخا�صة املوظف والذي يت�صلم دخا ثابتا )راتبًا 
�صهري��ًا( ال ميكن��ه ال���رضاء بالنقد فيلج��اأ اىل هذه 
الظاه��رة والت��ي تعد خ��ارج النظ��ام االقت�صادي 
النق��دي او ما يطل��ق عليها بال��دورة النقدية النه 
ال توج��د جه��ة نقدي��ة او مالي��ة عام��ة او خا�صة 
تتدخ��ل يف ه��ذا العم��ل، اذ ان االأف��راد ه��م الذين 
يقوم��ون بها ومن ثم ف��اإن تاأثرها قد يكون غر 
مبا���رض بالن�صب��ة لاقت�ص��اد  ، م�ص��را اىل ك��رة 
اأعداد املح��ال االإن�صائي��ة والكهربائية ومعار�ص 

ال�صيارات التي خلقت تناف�صا كبرا يف ظل ال�صوق 
املفتوح��ة والتي من �صماته��ا اال�صا�صية التناف�ص 
يف العر���ص والطل��ب وتقدمي ال���رضط االف�صل من 
قب��ل ه��ذه املح��ال او املعار���ص لذلك تلج��اأ اىل 
عملي��ة البي��ع بالتق�صيط، باملقابل ف��اإن املواطن 

يرى من ال�صهولة عليه ال�رضاء بالتق�صيط.
ويوؤك��د   اأب��و حممد ال��ذي يدير احد اك��ر املحال 
البي��ع  ان  التق�صي��ط  بنظ��ام  بالبي��ع  اخلا�ص��ة 
للموظف��ن يعتم��د عل��ى كت��اب ر�صم��ي م��ن قبل 
الدائ��رة املعني��ة باملوظ��ف ل�صم��ان اأ�صتم��راره 
بالعم��ل وح�صوله على الراتب ال�صهري م�صرا اىل 
اأن الكث��ر م��ن موظف��ي الدولة يقوم��ون بال�رضاء 
وف��ق ه��ذا النظ��ام ل�ص��د جمي��ع احتياجاتهم من 
بق�ص��ط  وت�صديده��ا  واملاب���ص  امل��واد  خمتل��ف 
�صه��ري مل��دة يتم حتديده��ا مقدما وفق��ا للفائدة 

امل�صتح�صلة من ال�صلع التي يقوم ب�رضائها  
ويتاب��ع ابو حممد قائا : ه��ذا النظام يحتاج اىل 
راأ���ص مال كب��ر لتتم ادارته ب�ص��كل جيد كما اننا 
نواج��ه اأحيان��ا تقاع�صًا من بع���ص املوظفن يف 
ت�صدي��د االجور نتيج��ة تعر�صهم حل��االت طارئة 
مثل حادث وف��اة او عار�ص معن وبالطبع نحن 
نتفه��م مثل هذه االم��ور . لكن يف ح��ال ا�صتمرت 
او تاأكدن��ا من عدم وج��ود اأي عار�ص فاننا نلجاأ 

اىل الدائ��رة او القانون لكن حتى االن مل ن�صل اىل 
مثل هذه احل��االت وناأمل ان يتم التوا�صل خلدمة 
املواط��ن م��ن دون اأي م�ص��كات خا�ص��ة واأنن��ا 
اأبناء مدينة واح��دة واغلب املوظفن تربطنا بهم 
عاق��ات اجتماعية عل��ى اثر التزامه��م معنا كما 
ان الكث��ر من زبائننا يتحول��ون اىل كفاء للبيع 
بالنظ��ام نف�ص��ه لغر املوظفن بع��د ان يجلب لنا 
املوظف احد زمائه اأو اقربائه لي�صرتي ب�صمانته 

وهكذا  
م��ن جانب اخ��ر اعلن جمل�ص حمافظ��ة بغداد، يف 
وق��ت �صاب��ق نيت��ه بي��ع ال�صي��ارات للعاطلن عن 
العم��ل وامل�صمولن ب�صبكة احلماي��ة االجتماعية، 
ويف حن اأكد ان �رضكات متخ�ص�صة ابدت رغبتها 
بالتع��اون عل��ى امل���رضوع مب�صارك��ة م�ص��ارف 
حكومي��ة، ا�ص��ار اىل ان ال�صي��ارات الت��ي �صت��وزع 
عل��ى املواطنن ه��ي من نوع االأج��رة وال�صيارات 
اخلدمي��ة و�صاحنات نقل النفط والغاز، باالإ�صافة 

اىل �صيارات خا�صة بالباعة املتجولن 
وق��ال رئي���ص هيئ��ة خدم��ات بغ��داد يف جمل���ص 
املحافظ��ة عل��ي احم��د ف��رج يف حدي��ث  �صحفي 
يف وق��ت �صاب��ق  : ان مق��رتح توزي��ع ال�صي��ارات 
عل��ى املواطنن بالتق�صيط كان مقدما من جمل�ص 
حمافظ��ة بغداد وهو االن قي��د الدرا�صة ، مبينا ان 

احدى ال���رضكات تقدمت بطل��ب اىل جمل�ص بغداد 
للتعاون يف هذا امل�رضوع  .

توزي��ع  يت�صم��ن  امل���رضوع  ان  ف��رج  واأ�ص��اف 
�صي��ارات لاأج��رة وال�صيارات اخلدمي��ة و�صيارات 
نق��ل النفط والغاز، باالإ�صافة اىل �صيارات خا�صة 
بالباع��ة املتجول��ن ، الفتًا النظ��ر اىل ان  جمل�ص 
بغ��داد و�ص��ع اآلي��ة له��ذا املو�ص��وع و�ص��كل جلنة 

لدرا�صته من جميع النواحي  . 
واأك��د ان جمل���ص بغ��داد قام مبفاحت��ة امل�صارف 
املعني��ة ، وحتدي��دا امل�ص��ارف احلكومي��ة ، الأنها 
متتل��ك الر�صان��ة يف عمله��ا ، م�ص��را اىل وج��ود 
تن�صي��ق م��ع اجلمعي��ات امل�صتقل��ة ووزارة العم��ل 
وال�صوؤون االجتماعية ملعرفة ا�صماء العاطلن عن 
العم��ل والفئ��ات امل�صمولة االخ��رى من املعوقن 
وكبار ال�صن ، واو�صح رئي�ص هيئة خدمات بغداد :  
ان االليات التي �صنتعامل بها هي اليات انتاجية 
مث��ل �صي��ارات لبي��ع اخل���رض والفواك��ه واك�صاك 
متنقلة من اج��ل نقل �ص��ورة ح�صارية ومتطورة 
ع��ن العا�صمة بغداد مثلما مطبق يف خمتلف دول 
الع��امل  منوه��ا بوج��ود  م�صاريع كث��رة لت�صغيل 
ودع��م العاطلن عن العم��ل برعاية جمل�ص بغداد، 
وتاأخ��ر ه��ذه امل�صاريع يعود اىل �صع��ف التمويل 

وقلة الواردات .

ا�صتبعد اخلبر االقت�صادي مظهر حممد �صالح، نهاية تاأثر الدوالر 
يف االمد املتو�صط، الفتًا النظر اإىل اأن هيمنة الواليات املتحدة على 
�صوق النفط العاملية والتحكم ب�صيا�صات �صوق الطاقة، يخفي حربًا 
اقت�صادية باردة، كما ان �صوق الطاقة دوالرية، والطلب على النفط 

يعني طلبًا دوليًا على الدوالر.
الدوالر  كون  من  قوا�صمي،  فهد  االقت�صادي  اخلبر  حذر  حن  يف 
يلفظ انفا�صه االخرة كعملة لاحتياطي العاملي، و�صيكون جمرد 

عملة حملية داخل امركا، ولي�ص يف اال�صواق العاملية.
اأجرتها  مقابلته  يف  �صالح  حممد  مظهر  االقت�صادي  اخلبر  ورد 
الباردة  "احلرب  اإن  قائًا  قوا�صمي،  ت�رضيح  على  )اجل��ورن��ال(، 
االقت�صادية كما يحلو يل ت�صميتها رمبا بداياتها بخروج بريطانيا 
كحليف و�رضيك يف االحتاد االوروبي وعملة اليورو ثاين اكر عملة 
احتياطية يف العامل". واأ�صاف �صالح وهو م�صت�صار رئي�ص الوزراء 
لل�صوؤون املالية، "لكن حتول امركا ماليًا اىل دولة �صغرى يف االمد 
الق�صر كما يعتقد البع�ص وتبدل النظام املايل العاملي بت�صابكاته 
"هذا  �صالح،  وتابع  به".  التكهن  ي�صعب  رمبا  �صيء  وعاقاته 
اال�صتبعاد ال ينفي العودة اىل احلرب الباردة التي انتهت مع �صقوط 
ثمانينيات  نهاية  يف  ال�صابق  ال�صوفياتي  واالحت��اد  برلن  جدار 
ومطلع ت�صعينيات القرن املا�صي، فظهور قطبية اقت�صادية ثاثية 
القوى  اقت�صادية دولية جديدة داخل مع�صكر  او رباعية واحاف 
ماحمه  تتبلور  اخذت  اقت�صاديًا  املتحاربة  ال�صاعدة  العظمى 
العامل  وبدء   ٢٠٠٨ العام  يف  العاملية  املالية  االزمة  طهور  منذ 
ونوه �صالح  امل�صتمر".  او  االجل  الطويل  الركود  مزاد  الدخول يف 
باأن "هيمنة الواليات املتحدة على �صوق النفط العاملية اليوم من 
الطاقة  �صوق  ب�صيا�صات  والتحكم  ال�صخري  النفط  ظاهرة  خال 
)كمحتكر كبر للبيع وحمتكر كبر لل�رضاء( �صيء يخفي تلك احلرب 
االقت�صادية الباردة مع العر�ص ان �صوق الطاقة هي �صوق دوالرية، 
وينبغى ان تبقى هكذا، فالطلب على النفط يعني طلبًا دوليًا على 
الدوالر". وقال �صالح "انا مطمئن ان ا�صعار النفط ال تتدهور كثراً 
ال�صباب تتعلق باحلفاظ على قوة الدوالر ونفوذه املايل يف خ�صم 
عمليات  غرفة  ان  وات�صور  الباردة،  واملالية  االقت�صادية  احلرب 
احلرب االقت�صادية الباردة هي من تدير احلرب العاملية الثالثة". 

"امركا مازالت دولة عظمى ماليًا وتتعر�ص  اأن  واأ�صاف 
ال�صامتة  العمات  اىل طواحن حرب 

املع�صكرين  م��ن 

النفوذين  حتتكر  مازالت  انها  املناوئن،اال  وال�صيني  االوروب��ي 
الع�صكري والتكنولوجي العاملين .فلذلك �صتظل امركا بف�صل هذا 
النفوز مولدة الحتياجات العامل يف الطلب على الدوالر االمركي 
"رمبا  . وختم �صالح حديثه بالقول،  يف االمد املتو�صط يف االقل 
االمد  يف  الدولية  املدفوعات  يف  تاثرا ً  اقل  ي�صبح  ال��دوالر  دور 
وقال  االقل".  يف  املتو�صط  االمد  يف  اال�صعف  لي�ص  ولكن  البعيد 
اخلبر االقت�صادي فهد قوا�صمي، يف ت�صجيل �صوتي ح�صلت عليه 
لاحتياطي  كعملة  االخرة  انفا�صه  يلفظ  "الدوالر  اإن  )اجلورنال( 
يف  ولي�ص  امركا،  داخ��ل  حملية  عملة  جمرد  و�صيكون  العاملي، 
"من لديه اأعمال م�صتمرة حتتاج  اال�صواق العاملية"، م�صرتكًا باأن 
الدوالرات فا �صر ان يحتفظ بها لكني اتكلم، ب�صكل عام ب�رضورة 
املختلفة".  للعمات  كاملة  هيكلة  اع��ادة  ح�صول  اىل  االنتباه 
واأ�صاف قوا�صمي، اأن "يف ٢٠1٠ بداأت حرب العمات ب�صكل ر�صمي 
املالية  وزارة  داخل  قاعة  ا�صميها حربًا الن هناك  وانا  و�رضيح، 
االمركية ا�صمها غرفة حرب وفيها كل التخ�ص�صات وترتبط ببقية 
املوؤ�ص�صات االمركية، وهذه الغرف  تدير حرب عمات �صد ال�صن 
واحلرب  االيدي،  مكتوفتي  تقفا  لن  الدولتن  هاتن  لكن  ور�صيا، 
تفتيت عظام". وتابع اأنه "قبل 1٠ �صنوات كان الدوالر ميثل %7٠ 
من فائ�ص امليزان التجاري لدول العامل، واالن 6٠% وعندما يقرتب 
التجارية  املوازين  لفوائ�ص  املميزة  العملة  يبقى  لن   %5٠ من 
للدول". وذكر قوا�صمي اأن "ال�صن ورو�صيا بداأتا بعد ٢٠٠٨ ببيع 
�صندات اخلزينة االمركية بحما�صة وتتخل�ص منها ، بعد ان كانتا 
نحو  من  التخل�ص  ا�صتطاعتا  حتى  ذلك،  قبل  بحما�صة  ت�صرتيانها 
٨٠٠ مليار دوالر". وزاد قوا�صمي، اأن "الذي ي�صرتي هذه ال�صندات 
اأنف�صهم لكنهم رتبوها بطريقة  االمركية املباعة هم االمركيون 
ذكية جداً، ومل يدخلوا هذه ال�صندات اىل داخل امركا لكي ال حت�صل 
م�صكلة، لكن االحتياطي الفيدرايل واملركزي االوروبي و�صعا 45٠ 
مليار دوالر مقابل اليورو ببنك يف بلجيكا ا�صمه يورو كلرن، حتى 
ظهرت هذه االموال على امليزان التجاري لبلجيكا على الرغم من 
تقوم  مليار دوالر  ال�45٠  "هذه  اأن  واأ�صاف  كونها دولة فقرة". 
ال�صوق،  يف  وال�صينيون  الرو�ص  يرميه  ما  اخلزينة  �صندات  ب�رضاء 

الفكرة  عملوا  التخمة،  حد  اىل  و�صلت  وبعدما 
 4 منذ  ال��ي��اب��ان  يف  نف�صها 

ت  ا �صنو

اخلزينة  �صندات  ي�صرتون  وراحوا  الدوالر  مقابل  اليوان  وو�صعوا 
التي ترميها ال�صن ورو�صيا يف اال�صواق العاملية وكل هذا ليبعدوا 
وكذلك  االمركية  املالية  باال�صواق  �صيطيح  الذي  الدوالر  �صقوط 
اأن  قوا�صمي  وتوقع  العقارات".  �صوق  عن  ف�صا  ال�صندات  �صوق 
العمات، والكام  الدوالر �صيكون قوي و�صت�صقط معه كل  "�صقوط 
منذ 1969 عن ايجاد عملة عاملية بديلة".   واأ�صاف اأن " ال�صن 
ب�صكل  الذهب  احتياطي  برفع  الدوالر  ل�صقوط  تتحوطان  ورو�صيا 
منذ  اليها  دخل  الذي  الذهب  لكن  بذلك  تعرتف  ال  وال�صن  كبر، 
٢٠٠٨ بح�صب التقارير ٨ االف طن وغر معروف ن�صبة  احلكومة 
الن�صف  الدولة عن  تقل ح�صة  ان ال  لكن يرجح  والقطاع اخلا�ص 
اي اربعة االف طن". وبن اأن "ال�صن ال تعلن �رضاءها الذهب النه 
موت  وال  ال��دوالر  موت  ت�رضيع  تريد  ال  وهي  ال��دوالر  موت  يعني 
تريد  امركا  ال�صن فا  امركا من  واردات  امركا الن 7٠% من 
اإىل  م�صراً  ال�صن"،  حتتاج  امركا  الن  العك�ص  وال  ال�صن  موت 
اأنهم "بداأوا يتعاملون مبقاي�صات يف بع�ص احلاالت مثا بيع �صكر 
ال�صعودية بدات تتعامل مع  اأن  او ذهب، كما  مبقابل طاقة وهكذا 
ال�صن بالعملة املحلية واالتفاقية بن رو�صيا وال�صن يف جمال 
الطاقة قيمتها 4٠٠ مليار دوالر بالعملة املحلية". واأكد اأن "الكل 
يبتعد عن الدوالر، والتحوط يكون  بالذهب والف�صة وهناك دول ال 
تبايل بهذه التطورات". واأ�صاف قوا�صمي اأنه "العادة ثقة ال�صعوب 
بعماتها، ينبغي اعادة ربط العملة بالذهب والذهب املوجود عن 
الر�صمي  الذهب  هو  ال�صيادية  وال�صناديق  املركزية  البنوك  طريق 
طن  الف   17٠ ويوجد  طن،  الف   35 هو  ال��دول  به  تتعامل  ال��ذي 
الر�صمي موجود كحلل ومدخرات". وتابع قوا�صمي،  خارج النظام 
اأنه "اذا ق�صمنا اخلم�صة والثاثن الف طن على الدول االربع، واذا 
من  والن،  والباون  واليورو  الدوالر  االربع  العمات  ح�صة  قدرنا 
35 الف طن من الذهب ف�صتكون االون�صة بحدود ال�صبعة االف اىل 

حد  اىل  الذهب  �صعر  �صرفع  الربط  وهذا  دوالر،  االف  ع�رضة 
كبر".
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يف  االأوروبي��ة  االأ�صه��م  هبط��ت 
التعام��ات املبكرة موا�صلة اخل�صائر 
التي مني��ت بها يف اجلل�ص��ة ال�صابقة 
م��ع تعر���ص اأ�صه��م ���رضكات املوارد 

االأ�صا�صية والبنوك ل�صغوط
 600 �صتوك���ص  املوؤ���رض  وانخف���ص 
 0.9 االأوروبي��ة  ال���رضكات  الأ�صه��م 
خ��ال  م�صت��وى  اأدن��ى  اإىل  باملئ��ة 
اأ�صبوعن مع ت�رضر االأ�صواق العاملية 
م��ن خماوف م��ن اأن يواج��ه الرئي�ص 
االأمرك��ي دونال��د ترام��ب �صعوبات 
االقت�صادي��ة  �صيا�صات��ه  تطبي��ق  يف 

الرامية اإىل اإنعا�ص االقت�صاد

�صجل��ت الياب��ان يف فراي��ر فائ�ص��ا 
جتاري��ا بلغ 813.4 ملي��ار ين )6،7 
ملي��ارات ي��ورو(، ه��و االأك��ر من��ذ 7 
اإىل  اإىل عودت��ه  موؤ���رض  �صن��وات، يف 

االرتفاع بعد تراجع يف يناير
وقالت وزارة املالية اإن فائ�ص فراير 
ال��ذي يتطابق م��ع توقعات املحللن، 
يع��ادل ارتفاعا بن�صبة 245 يف املئة 
عل��ى م��دى ع��ام، م�ص��رة اأي�ص��ا اإىل 
ارتفاع وا�ص��ح يف ال�صادرات بف�صل 
االإلكرتوني��ة  واملكون��ات  ال�صي��ارات 

واالأجهزة العلمية

االحت��ادي��ة  ال��ط��ران  اإدارة  ق��ال��ت 
ال��ط��ائ��رات من  اإن ع��دد  االأم��رك��ي��ة 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  طيار  دون 
ال�صنوات  خال  كبر  ب�صكل  �صيزيد 
االإدارة  وق��ال��ت  املقبلة،  اخلم�ص 
اأ�صطوال  اأن  اإىل  ت�صر  تقديراتها  اإن 
�صغرا من طائرات الهواة ال�صغرة 
من  ب��اأك��ر  �صيزيد  طيار  دون  م��ن 
مليون   1.1 نحو  من  اأمثال  ثاثة 
ماين   3.5 اإىل   2016 يف  طائرة 
طائرة بحلول 2021، وتقدر االإدارة 
اأي�صا اأن اأ�صطول الطائرات التجارية 
األفا   42 من  �صيزيد  طيار  دون  من 
 442 نحو  اإىل   2016 نهاية  يف 
وكالة  وقالت   .2021 بحلول  األفا 
هناك  يكون  قد  اإنه  الطران  �صامة 
طائرة  مليون   1.6 اإىل  ي�صل  م��ا 
م�صتخدمة  طيار  دون  من  جتارية 

بحلول 2021

قواسمي يحذر من نهاية الدوالر كنقد عالمي.. وصالح يستبعد ذلك في األمد المتوسط

 متخصصون: البيع بالتقسيط .. نظام عالمي لتحريك عجلة االقتصاد 

قال متخ�ص�صون  يف 
االقت�صاد ان عملية البيع 
بالتق�صيط امر ي�صهم يف 
تن�صيط االقت�صاد لكونه 

يوفر طاقة ا�صتهالكية كبرية 
لل�صلع والب�صائع من خالل 

�صراء املواطن الكرث من �صلعه 
يف ان واحد ,  م�صريين اىل 

ان املواطن العراقي حمب 
بطبيعة لال�صتهالك وبعيد اىل 

حد ما عن ثقافة االدخار 

بغداد- خاص

بغداد – متابعة  

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات
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الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


