
اخلي��ون٬  بدي��ع  اجلباي���ش  قائممق��ام  وق��ال 
اإن "اإدارة ق�س��اء اجلباي���ش اع��دت بالتن�سي��ق 
م��ع هيئ��ة ا�ستثمار ذي ق��ار٬ خط��ة لطرح 15 
الأعم��ال  رج��ال  عل��ى  ا�ستثماري��ًا  م�رشوع��ًا 
القط��اع  لتطوي��ر  ال�ستثماري��ة  وال���رشكات 
ال�سياح��ي يف مناط��ق الهوار واأو�س��ح اأن من 
بني امل�ساريع املطروحة م�ساريع ان�ساء فنادق 
ومن�ساآت ومنتجع��ات �سياحية ومطاعم عائمة 
واألع��اب مائية وحمط��ات ا�سرتاحة لل�سائحني٬ 
ا�ساف��ة اىل خط��ة ت�ستم��ل عل��ى م�ساريع تعود 
ملديريت��ي بلدي��ة اجلباي���ش وامل��وارد املائية 
واأ�ساف اأن "الفر�ش ال�ستثمارية يف اجلباي�ش 
يف تزاي��د كبري"٬ موؤك��داً "لق��د مل�سنااقباًل من 
قب��ل ال���رشكات ال�ستثمارية ورج��ال الأعمال 
م�ساري��ع  يف  واأمواله��م  قدراته��م  لتوظي��ف 
ا�ستثماري��ة يف القط��اع ال�سياح��ي ال��ذي اأخ��ذ 
ينتع���ش بع��د ان�سم��ام الأهوار لالئح��ة الرتاث 

العاملي .
وك�س��ف اخلي��ون ع��ن م���رشوع لإن�س��اء قري��ة 
�سياحي��ة يف مناط��ق الأه��وار عل��ى م�ساح��ة 
214 دومن��ًا وم�ساريع اأخرى٬ معرو�سة حاليًا 
كفر���ش ا�ستثماري��ة م��ن قب��ل هيئ��ة ا�ستثمار 
ذي ق��ار ٬ م�س��دداً عل��ى  اهمي��ة ال�ستثمار يف 
تطوي��ر البن��ى التحتي��ة لل�سياح��ة والنهو���ش 
باخلدم��ات ال�سياحي��ة يف املحافظ��ة ويتطلب 
م�ساري��ع �سياحي��ة عل��ى م�ست��وى املحافظ��ة 
ولف��ت  فح�س��ب  اجلباي���ش  ق�س��اء  يف  ولي���ش 
النظ��ر اىل اأن  ال�سياح��ة يف مناط��ق اله��وار 
له��ا عالق��ة بال�سياح��ة الآثاري��ة ٬ م�س��رياً اىل 
اأن  ع��دداً م��ن رجال العم��ال املحلي��ني اأبدوا 
رغبته��م بال�ستثمار يف القط��اع ال�سياحي يف 
مناط��ق الأه��وار بع��د اأن مل�سوا حج��م القبال 
من قبل ال�سائحني واأو�سح ان  تنفيذ امل�ساريع 
ال�ستثماري��ة املطروح��ة م��ن �ساأن��ه ان يوّف��ر 
اخلدم��ات املطلوب��ة �سم��ن �سقف زمن��ي اأمده 
ع��ام واحد٬ ل�سيما ان حمافظة ذي قار �سهدت 
اأخ��ريا٬ً افتت��اح مط��ار النا�رشي��ة ال��ذي م��ن 
�ساأن��ه ان ي�سهل حرك��ة ال�سائحني الوافدين اىل 

املحافظ��ة  ونوه اخليون باأن م��ا يواجه رغبة 
امل�ستثمري��ن بال�ستثم��ار٬ يتمث��ل باملعوقات 
من��ح  يف  الإداري  الروت��ني  ع��ن  الناجم��ة 

املوافقات الر�سمية للرخ�ش ال�ستثمارية ٬
لفت��ًا النتب��اه اىل اأن تل��ك املوافق��ات تتعلق 
بت�س��ع دوائ��ر حكومي��ة واأردف اأن "اإج��راءات 
املوافق��ة عل��ى القري��ة ال�سياحي��ة عل��ى �سبيل 
ومل  اأ�سه��ر٬   8 م��ن  اأك��ر  ا�ستغرق��ت  املث��ال٬ 
تنج��ز حت��ى الن عل��ى الرغم من انن��ي توليت 
لغر���ش  املعني��ة  الدوائ��ر  مراجع��ة  �سخ�سي��ًا 
التعجي��ل باإجنازه��ا" وخت��م اخلي��ون بالقول 
"ادارة ق�س��اء اجلباي���ش فاحت��ت حمافظ ذي 
قار يحيى النا�رشي٬ ح��ول ت�سهيل الجراءات 
الدارية اأم��ام امل�ستثمرين واقرتحت اأن حت�سم 
موافق��ات الدوائ��ر املعني��ة خالل م��دة ا�سبوع 
واح��د ومن املق��رر عقد اجتم��اع قريبًا٬ لبحث 
هذا املقرتح مع اجلهات املعنية وتبلغ م�ساحة 
اه��وار ذي قار ملي��ون و48 الف دومن٬ وت�سكل 
ُخم�ش م�ساحة املحافظ��ة٬ وتعد بيئة �سياحية 
متكامل��ة لطابعها الأثري والبيئ��ي الفريد وما 
مه من حمميات طبيعية وم�سطحات مائية  ت�سّ
وغابات الق�سب والربدي٬ اذ ميكن اأن ت�ستقطب 
اآلف ال�سائح��ني من خمتلف انح��اء املعمورة٬ 

لل�سياح��ة  التحتي��ة  البن��ى  تواف��ر  ح��ال  يف 
الرتفيهية٬ كالفنادق واملجمعات واملنتجعات 

ال�سياحية.
وكان��ت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة 
مت��وز   17 يف  وافق��ت  "يون�سك��و"٬  والعل��وم 
٬2016 عل��ى �سم الأه��وار واملناط��ق الأثرية 
فيه��ا٬ اإىل لئحة الرتاث العامل��ي بعد ت�سويت 

جميع الأع�ساء باملوافقة.
ومبوجب ق��رار منظمة "يون�سكو"٬ فاإن الأهوار 
واملواق��ع الأثري��ة الت��ي اأدرج��ت عل��ى لئحة 
وه��ور  واأري��دو٬  اأور٬  ه��ي:  العامل��ي  ال��رتاث 
احلمار٬ وهور احلوي��زة٬ والأهوار الو�سطى يف 
ذي قار ومي�سان٬ وال��وركاء يف املثنى٬ وهور 
احلم��ار ال�رشق��ي يف الب�رشة  وك�سف��ت اللجنة 
التنفيذي��ة العلي��ا ملل��ف اله��وار والث��ار عن 
درا�ستها ع��دداً من امل�ساري��ع ال�ستثمارية يف 
مناطق الهوار بالتن�سي��ق مع هيئة ال�ستثمار 
واحلكومات املحلية  وقال نائب رئي�ش اللجنة 
ح�س��ن وريو���ش ان جلنت��ه عق��دت اجتماعه��ا 
الثالث بح�سور رئي�ش هيئة ا�ستثمار املحافظة 
ومدير بيئ��ة ذي قار وبحثت الروؤى وامل�ساريع 
امل�ستقبلي��ة ملناطق الهوار والت��ي تعّد مكّماًل 
يف  ال�سياحي��ة  املناط��ق  تاأهي��ل  ملتطلب��ات 

اله��وار.  وا�ساف وريو���ش ان تلك املقرتحات 
متثل��ت بطرح ع��دد من امل�ساري��ع ال�ستثمارية 
امل�ستقبلي��ة املهمة من قب��ل هيئة ا�ستثمار ذي 
ق��ار والتي �سيتم اكمالها من قبل اللجنة العليا 
وبالتن�سيق مع احلكومات املحلية يف املناطق 

املعنية مبلف الهوار  .
م�سريا اىل ان املقرتحات ت�سمنت اي�سا افتتاح 
�سعبة بيئية يف ق�ساء اجلباي�ش واختيار مكان 
لدارة تل��ك ال�سعب��ة ، والتي �سيت��م من خاللها 
ال�سيط��رة عل��ى ال�سيد اجلائ��ر وارج��اع انواع 

ال�سماك ال�سلية اىل مياه الهوار
وق��ال النائ��ب الول ملحاف��ظ ذي ق��ار ع��ادل 
الدخيل��ي يف وق��ت �سابق  ان ���رشكات فرن�سية 
واأب��دت  النا�رشي��ة  اىل  و�سل��ت  ا�ستثماري��ة 
رغبتها لال�ستثمار يف مناطق الهوار واملواقع 
الثري��ة يف عم��وم املحافظ��ة ونق��ل التجرب��ة 

الفرن�سية فيها. 
واو�س��ح الدخيلي ان ���رشكات فرن�سية عاملية 
اب��دت رغبتها لتنفيذ م�ساري��ع تنه�ش بالواقع 
ال�سياح��ي والقت�س��ادي والثق��ايف يف اه��وار 
واث��ار ذي ق��ار م��ن خ��الل ا���رشاك م��الكات 
فرن�سية وعراقية متكونة من علماء ومهند�سني 
وا�ست�ساريني متخ�س�سني يف جمالت متعددة 

املهام لالنطالق بها اىل العاملية. 
ب�سقيه��ا  املحلي��ة  احلكوم��ة  ا�ستع��داد  واك��د 
الر�سي��ة  لتهيئ��ة  والتنفي��ذي  الت�رشيع��ي 
املنا�سب��ة لعم��ل ال���رشكات على ار���ش الواقع 
وتق��دمي الدعم الكامل له��ا بغية ان�ساء م�ساريع 
ا�ستثماري��ة عمالقة تتنا�س��ب مع حجم الهوار 
والث��ار الت��ي دخل��ت لئح��ة ال��رتاث العاملي 
والعم��ل عل��ى حمايته��ا وتطويره��ا والرتكي��ز 
عل��ى اجلوانب الثقافي��ة والقت�سادية وا�سافة 
ا�سرتاتيجية جديدة وجدي��ة من خالل ال�رشاكة 

امل�سرتكة بني اجلانب الفرن�سي والعراقي . 
وا�سار الدخيلي اىل نية اجلانب الفرن�سي اإن�ساء 
اجلمعية العراقية الفرن�سية ا�سوة باأقرانها التي 
م��ن ال��دول التي متتل��ك مواق��ع اثري��ة واهوار 
ويك��ون عملها حمايته��ا وتطويرها با�ستخدام 
اخل��ربات والكف��اءات املتخ�س�س��ة باجلوان��ب 

ال�سياحية.

اك��د م�سدر مطل��ع يف ادارة م�رشف الر�سي��د ان امل�رشف يحمل 
يف خزائنه امواًل تعود اىل املواطنني ومن ثم فان منح القرو�ش 
يج��ب ان يره��ن بوج��ود الكفي��ل لكون��ه ال�سم��ان الوحي��د حلق 

امل�رشف واملواطنني املودعني اموالهم .
واأ�ساف��ت مديرة اعالم م���رشف الر�سيد امال الغراوي يف  حديث 
خا�ش )للجورنال (  : ان املواطن ي�سكو �سعف الثقافة امل�رشفية 
والتبع��ات القانونية فيما لو تقاع���ش  املواطن عن ارجاع اموال 
القرو���ش ، بال�ساف��ة اىل  ، اننا نعاين ازم��ة ثقة بني املواطنني 
وامل�س��ارف، وب�س��ورة عام��ة وبالرغ��م من �رشط الكفي��ل ال ان 
هن��اك تالعب��ا يدور ب��ني بع�ش �سع��اف النفو�ش م��ن اجل عدم 

ا�ستقطاع املبالغ من الرواتب ال�سهرية لجل �سداد القر�ش .
وتابعت :  اأن امل�سارف احلكومية  ل يوجد امامها غري حل الكفيل 
لرج��اع الم��وال املقرت�سة ، م�س��رية اىل ان امل�سارف ل تعطي 
قرو�س��ا للمواط��ن على وحدات �سكنية غ��ري مكتملة اىل الوحدات 
الت��ي متلك ن�سبة اجناز عالية تتجاوز ال���25% كم�رشوع ب�سماية 
وال��ذي مت توزي��ع وحدات جاهزة فيه وم��ازال هناك اربعة الف 
وحدة جاهزة للت�سليم بالتفاق مع هيئة ال�ستثمار يف حال �سلم 
املواط��ن ما يقرب م��ن 10% وتوقيع عقد مع امل���رشف الر�سيد . 
واك��دت الغ��راوي : يف الوقت احلايل نتجه كم���رشف وبالتعاون 
م��ع هيئات ال�ستثم��ار اىل دع��م املواطن فيما يخ���ش الوحدات 
ال�سكني��ة لكونن��ا نعاين ازم��ة �سكن وقلة يف املجمع��ات ال�سكنية 
، م��ن جهته ق��ال رئي�ش هيئ��ة ا�ستثمار بغداد �ساك��ر الزاملي يف 
حديث خ�ش به )اجلورنال( :  ان هناك عدة اليات للقرو�ش منها 
م��ا يعطى لوحدات �سكنية غري مبني��ة اي على �سكل �سندات عقار 
وي��وكل بها �سندوق ال�سكان ، وامل�رشف العقاري واما م�رشفا 
الر�سي��د والرافدين فان قرو�سهما تعطى عل��ى الوحدات ال�سكنية 
الت��ي متتلك اج��ازة ا�ستثماري��ة لديها ن�سب اجن��از متقدمة وهذا 
م��ا تن���ش عليه امل��ادة التا�سعة م��ن قانون ال�ستثم��ار من اجل 
ت�سجيع امل�ستثمرين وبا�ستعان��ة املنظمات امل�رشفية والهيئات 
ال�ستثماري��ة لفت��ا النظ��ر اىل ان اعطاء القرو���ش للم�ستفيد مبا 
ي�س��ل للوح��دات ال�سكني��ة م��ا يق��رب 25% ومن ثم يك��ون هناك 

م���رشف يقر�ش املواط��ن ل�رشاء الوح��دة ال�سكنية 
وتوف��ري �سيولة مالي��ة للمواطن 

ف��ري  تو و

فر�ش عمل لن امل�ستثمر لديه ت�سيري الموال بيده. 
وا�س��اف : ان امل�س��ارف مل تعم��ل بطريق��ة اقرا���ش امل�ساري��ع 
ال�ستثماري��ة ب�سم��ان الوح��دات ال�سكنية وت�سجي��ع امل�ستثمرين  
وم��ن ث��م ف��اإن امل�س��ارف ل تعمل م��ن دون اخذ �سمان��ات  من 
املنظم��ة  القانوني��ة  للن�سو���ش  خمال��ف  وه��ذا  امل�ستثمري��ن 
لال�ستثم��ار ، م�س��ريا اىل ان  بغ��داد  فيها  م�ساري��ع  بن�سب اجناز 
متقدم��ة ما يدعون��ا اىل نطال��ب امل�سارف بدعم تل��ك امل�ساريع 
واقرا���ش امل�ستثمرين لت�سكي��ل حلقة ا�ستثم��ار متكاملة وتدعيم 

التنمية الجتماعية وتوفري فر�ش عمل  
وتاب��ع الزامل��ي :  ان اه��م اج��راء تق��وم ب��ه امل�س��ارف ه��و اخذ 
الم��وال  ارج��اع  ل�سم��ان  للقرو���ش  امل�رشفي��ة  ال�سمان��ات 
املقرت�س��ة ول توج��د هن��اك قرو�ش لوح��دات غري مبني��ة  ،  بل 
على م�ساريع بها ن�سب اجناز مرتفعة ومن ثم تكون لدينا �سيولة 
مالي��ة تتوافر بي��د امل�ستثمر لكم��ال امل�ساريع ال�سكني��ة ، مبينا 
ان ااخل��روج  م��ن ازم��ة الكفيل تك��ون عن طريق �سم��ان الوحدة 
ال�سكني��ة نف�سها والت�سجي��ل العقاري عند ا�س��داره �سنداً يجب ان 
يك��ون مكتمال وبالتايل ف��ان كان هناك وح��دة �سكنية مل�رشوع 
مع��ني يدخ��ل القر���ش يف ح�س��اب ال�رشك��ة امل�ستثمرة م��ن قبل 

امل�رشف  ما  ي�سمن عدم �سياع وهدر الموال .
يذك��ر ان م���رشف الر�سيد ق��رر، من��ح قرو�ش للمواطن��ني ل�رشاء 

وحدات �سكنية يف املجمعات ال�ستثمارية املمولة 
وق��ال امل���رشف يف بي��ان  �سحف��ي : اإن��ه ق��رر من��ح املواطنني 
قرو�سا ل�رشاء وحدات �سكنية يف املجمعات ال�سكنية ال�ستثمارية 
املمول��ة من امل�رشف ، واأ�س��اف اأنه،  مت تخ�سي�ش فرع معر�ش 
بغداد الدويل لت�سلم طلبات املواطنني ، م�سريا اىل اأن مديره العام  

وجه برتويج الطلبات وبال�رشعة املمكنة 
وكان م�رشف الرافدين قرر، يف  وقت �سابق  منح قرو�ش مالية 
لدع��م املوظفني واملواطنني ل�رشاء وح��دات �سكنية يف امل�ساريع 
ال�ستثمارية التي يت��م اجنازها من قبل هيئة ال�ستثمار الوطني 

والهيئ��ات ال�ستثماري��ة الخ��رى ببغ��داد واملحافظات 
الر�سي��د  واأطل��ق م���رشف  الخ��رى.  

�ساب��ق   وق��ت  يف 

قرو�س��ا �سكني��ة للموظف��ني، بقيم��ة 50 ملي��ون دين��ار، وبفوائد 
�سنوي��ة ت�س��ل اىل 7 باملئة، خالل م��دة ت�سديد 15 �سنة، يف حني 
ي��رى موظفون ان تلك املب��ادرة مل ت��اأت يف م�سلحتهم، ل �سيما 
وان الفوائ��د ال�سنوية تتج��اوز ن�سف قيمة القر�ش ، وي�سري هوؤلء 
املواطن��ون اىل ان مبل��غ القر���ش ل يكفي ل���رشاء اب�سط عقار يف 
العا�سمة، يف حني ان متخ�س�سني يف ال�ساأن امل�رشيف، يوؤكدون 
ان تل��ك القرو�ش �ستح��رك ال�سوق وتقلل من ح��دة نق�ش ال�سيولة 
املالي��ة، لكنه��م طالبوا ب��اأن تك��ون "قرو�سا موجه��ة" نحو حل 
م�سكلة ال�سكن فح�س��ب، مع تقدمي ت�سهيالت للمقرت�سني الراغبني 
ب���رشاء وح��دات يف املجمع��ات ال�سكني��ة ال�ستثماري��ة. يف ه��ذه 
الثن��اء، اعلنت دائرة التقاع��د العامة، قرب اط��الق "�سلفة فرح" 
بقيم��ة خم�سة روات��ب للموظف��ني واملتقاعدين، مبين��ة ان فوائد 
ال�سلفة واآلية احت�سابها والت�سديد "�ستكون ي�سرية على املواطن".

وكان��ت احلكوم��ة اطلقت منذ ع��ام 2008 وع��ن طريق م�رشيف 
الرافدي��ن والر�سي��د وبالتن�سي��ق م��ع وزارات ودوائ��ر الدولة منح 
�سل��ف وقرو�ش للموظف��ني خمتلفة، على اإل تق��ل خدمة املوظف 
ع��ن خم�ش �سنوات وفق��ًا لل�رشوط وال�سوابط املح��ددة لذلك، واأن 
ل يتج��اوز القر���ش 50 ملي��ون دينار، ال انها ق��ررت يف 2013 
ايقافها، نتيجة قلة ال�سيولة النقدية وحلاجة امل�سارف لإجراءات 
تنظيمي��ة. واك��د م�س��در مطلع يف م���رشف الر�سي��د يف ت�رشيح  
�سحفي : ان "امل�رشف قرر �رشف قرو�ش ملوظفي الدولة، وفقا 
ل���رشوط معينة، حيث ان مبلغ القرو�ش يجب ان ل يتجاوز ال�50 

مليون دينار عراقي، ولأغرا�ش �رشاء عقار �سكني .
وت�سم��ن كتاب وجه��ه امل�رشف لدوائر الدول��ة، بعنوان )اقرا�ش 
موظفي دوائ��ر الدولة(، ان تكون ن�سبة فائ��دة القر�ش "7 باملئة 

�سنوي��ا ومب��دة 15 �سن��ة"، م�س��ريا اىل ان "ت�سدي��د الق�س��اط 
ال�سهرية يبداأ بعد �سهر من منح القر�ش".
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الربيط��اين  الت�سخ��م  مع��دل  ا�ستق��ر 
يف مار���ش اآذار ب�سب��ب تاأخ��ر توقيت 
عط��الت عي��د القيام��ة خ��الل الع��ام 
احلايل عن ال�سنة ال�سابقة ما اأدى اىل 
انخفا�ش اأ�سع��ار تذاكر الطريان ويف 
ظل ت��دين اأ�سعار النف��ط العاملية لكن 
من املتوق��ع اأن تتجدد ال�سغوط على 

امل�ستهلكني قريبا
وقال مكت��ب الإح�ساءات الوطنية اإن 
اأ�سعار امل�ستهلكني زادت 2.3 باملئة 
يف مار���ش اآذار مقارنة مع م�ستواها 
قب��ل عام مب��ا يتما�سى م��ع توقعات 

خرباء القت�ساد

ارتف��ع الذهب  مع اإقب��ال امل�ستثمرين 
عل��ى الأ�سول التي تعد م��الذات اآمنة 
ال�سيا�س��ة  التوت��رات  ت�ساع��د  و�س��ط 
ال�سمالي��ة  كوري��ا  ب�س��اأن  والأمني��ة 
والنتخاب��ات  الأو�س��ط  وال���رشق 

الفرن�سية الو�سيكة
وارتف��ع ال�سعر الف��وري للذهب 0.15 
باملئة اإىل 1256.10 دولر لالأوقية 
عق��ود  زادت  ح��ني  يف  )الأون�س��ة( 
الذهب الأمريكية 0.5 باملئة لت�سجل 

1259.50 دولر
يف  باملئ��ة   0.1 الف�س��ة  وزادت 
املعامالت الفورية اإىل 17.93 دولر 

لالأوقية. 

اأعلى  م��ن  اخل���ام  النفط  انخف�ش 
مع  اأ�سابيع  خم�سة  يف  م�ستوياته 
ال�سخري  ال��ن��ف��ط  اإن��ت��اج  ارت��ف��اع 
املخاوف  على  ليطغى  الأم��ريك��ي 
اجليو�سيا�سية  بالتوترات  املرتبطة 
وتخفي�سات  الأو���س��ط  ال�����رشق  يف 
الإنتاج احلالية التي تهدف اىل دعم 

الأ�سعار
وتراجع خام القيا�ش العاملي مزيج 
باملئة   0.36 اأو  �سنتا   20 برنت 
عن �سعر الإغالق ال�سابق لي�سل اإىل 
55.78 دولر للربميل. وكان برنت 
قفز اإىل اأعلى م�ستوياته منذ ال�سابع 
دولر   56.16 عند  اآذار  مار�ش  من 

للربميل

 المجمعات السكنية االستثمارية.. إقبال كبير يشكو اإلجراءات اإلدارية المطولة 

بعد دخولها الئحة التراث العالمي 

األهوار.. أبواب االستثمار تشرع فيها وخطط الحكومة تنتظر التنفيذ

ك�ضفت اإدارة ق�ضاء 
اجلباي�ش يف حمافظة ذي 
قار عن تلقيها عرو�ضًا من 

رجال اأعمال حمليني لتنفيذ 
15 م�ضروعًا ا�ضتثماريًا يف 

اأهوار املحافظة٬ مبينة اأن 
امل�ضاريع �ضتوؤّمن اخلدمات 

ال�ضياحية خالل عام.

بغداد – فادية حكمت 

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


