
و��صافــت �صالح يف ت�رصيح لـــ »�جلورنال « �أن 
" مايقرب من 75% من �مل�صاريع توقفت نهائيا 
عــن �لعمــل ال�صيما بعــد دخول د�ع�ــش وتز�منت 
معهــا �الزمة �ملاليــة ، وبينــت �ن “دول �جلو�ر 
و�قليــم كرد�صتان ترتبع علــى عر�ش �ال�صتقطاب 
�ال�صتثمــاري ب�صبــب ��صتقــر�ر �لو�صــع �المنــي 
وتهيئة �لبيئة �ملالئمــة ومنح �لقرو�ش وغريها 

�صو�ء كان  لال�صتثمار �الجنبي �و �ملحلي  " .
�لطاقــة  توفــري   " �ــرصورة  �ىل  �لنظــر  ولفتــت 
�لكهربائيــة العــادة ت�صغيل �مل�صانــع و�ملعامل 
�العتمــاد  عــن  و�البتعــاد  �اليــر�د�ت  وتعظيــم 
�لوحيــد للنفــط " . وك�صــف ع�صو �للجنــة �ملالية 
رحيــم �لدر�جــي، عن وجــود �كرث مــن 10 �آالف 
م�ــرصوع وهمــي �صمن �صفقــات �لف�صــاد �ملايل 
و�الد�ري يف �لبــالد، يف حني �صدد على �رصورة 

�حالة م�صاريع �العمار �ىل �رصكات ر�صينة.
وقــال �لدر�جي يف حديث �صحفــي �ن "�ملرحلة 
�ملقبلــة هي لالإعمــار وبناء �ملــدن �ملحررة من 
ع�صابــات د�ع�ــش وهذه �خلطــوة ال تقــل �همية 
عــن عمليــة �لتحريــر مــن خــالل توفــري �ملــال 
وح�صن �نفاقه وحمايته مــن �ل�صيا�صيني �ل�رص�ق 
و�ملعتا�صني على �ل�صفقات و�مل�صاريع �لوهمية"  
و��صاف �نه "جرى �لتعاقد يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة 
مببلــغ �صتة مليــار�ت دوالر مع �ــرصكات لتوفري 
يغــذى  �و  يعلــق  مل  �أنــه  و�لنتيجــة  �لكهربــاء، 
م�صباح و�حد، كا�صفا عن "وجود �كرث من ع�رصة 
�ملجــاالت  خمتلــف  يف  وهمــي  م�ــرصوع  �الف 
ووز�ر�ت �لدولــة" . وك�صفت ع�صو �للجنة �ملالية 
�لربملانيــة ماجدة �لتميمــي يف وقت �صابق  عن 
معــدل �المــو�ل �لتــي �هــدرت يف �لعــر�ق خالل 
�العــو�م �ل�صابقــة منــذ 2003-2014 و�لتي ال 
تقــل عن 350 مليار دوالر ذهبــت �د�رج �لرياح 

يف م�صاريع وهمية.
وقالت ع�صو �للجنة ماجدة �لتميمي يف ت�رصيح  
�صحفــي �نــه "لــو متت �ال�صتفــادة مــن �لفائ�ش 
وتوظيــف  �ل�صابقــة  �ملو�زنــات  يف  �ملرت�كــم 
�المــو�ل يف مكانهــا �ل�صحيــح ملــا و�صلنــا �ىل 
�الزمة �حلالية و�صيا�صة �لتق�صف و�صغط �لنفقات 

�لتي نعي�صها �ليوم".

و�و�صحــت �ن "�لعــر�ق �صيذهــب �ىل �القرت��ــش 
�لد�خلــي و�خلارجــي ل�صــد ذلــك �لعجز مــا يولد 
�خطار� م�صتقبلية على �لعر�ق". ور�أت �ن "جميع 
�الحز�ب �مل�صاركة يف �لعملية �ل�صيا�صية تتحمل 
ذلــك الن �حلكومــة جــاءت عــرب �ملحا�ص�صــة". 
و��صافــت �ن "�لعجز �ملقــرر يف �ملو�زنة �لعامة 
هــو 23 تريليــون دينــار، لكن وفقــا للح�صابات 
و�ملعطيــات �حلالية و�نخفا�ش ��صعار �لنفط يف 
�ل�صــوق �لعامليــة، و�صل �لعجــز �ىل 53 تريليون 
دينار".ودعت رئي�ــش �لوزر�ء حيدر �لعبادي �ىل 
دمــج دو�وين �الوقــاف و�مل�صــي بتقلي�ش عدد 
�لــوز�ر�ت و�لهيئــات من �جــل �لتقليل مــن �ثار 

�الزمة �القت�صادية يف �لبالد.
يف  و�لتطويــر  �الإعمــار  مكتــب  رئي�ــش  وقــال   
جمل�ــش حمافظــة بغــد�د غالــب �لز�ملــي  "لقــد 
�صخ�صــت �لعديــد مــن �مل�صاريــع �ملتلكئة، وهي 
للم�صاريــع  نف�صــه  �لتو�صيــف  حتمــل  بالفعــل 
�لوهمية وهناك م�صاريــع ��صرت�تيجية يف بغد�د 
تنفــذ ولكــن لي�ــش �صمــن �ملو��صفــات �لعاملية 
،وهنــاك م�صاريــع �صغــرى يتــم �لعمــل بها يف 
�لوقــت �حلا�رص لكنها لي�صــت �صمن �ملو��صفات 
�ملطلوبــة ب�صبــب �فتقارنــا لل�ــرصكات �لعاملية 
�ملتخ�ص�صة يف جمال �خلدمات ،و�إن تنفيذ مثل 

هذه �مل�صاريع �صيوثر �صلبًا يف �ملو�طن" .
�لز�ملــى �أو�صــح �ن "جمل�ــش �ملحافظــة وبعــد 

ت�صخي�ــش  مت  �ملاليــة  �لتخ�صي�صــات  ر�صــده 
و�مل�صاريــع  �ملهمــة  �ال�صرت�تيجيــة  �مل�صاريــع 
�ل�صغــرى كما متــت در��صــة �مل�صاريــع �ملتلكئة 
و�الأخــرى مــن غري �ملمكــن �لعمل بهــا ،وهذ� مت 
بالن�صيــق مــع حمافظة بغــد�د و�الأمانة حيث مت 
حتليــل كل م�ــرصوع و�إعطاء �الأولويــة لتلك �لتي 
تهم �ملو�طن ب�صــكل مبا�رص" . �لز�ملي ك�صف عن 
�ن �حــد �مل�صاريع �لتــي يجري �لعمل بــه حاليًا 
منــذ 2011/2/3 وحتــى �الآن وهــو م�ــرصوع 
تطويــر طريــق حممــد �لقا�صــم بكلفــة 67 مليار 
دينــار و�صيغــة �لعقد ت�صري �إىل �إجنــاز �مل�رصوع 
وت�صليمــه مبــدة ال تتجــاوز ثمانيــة ��صهــر حتى 
عــام 2014 ومل ينجــز �مل�ــرصوع ، وهــذ� يعني 
�ن هنالك تلكــوؤ�ً يف تنفيذ �مل�رصوع ، وبالنتيجة 
نحن قــد �أحلقنا �رصر� كبــري� باملو�طن يف عدم 

تنفيذ �مل�صاريع �ملعلنة".
�ملهند�ش حممد �لعامري وهو مدير �حد م�صاريع 
وز�رة �الإعمــار و�الإ�صكان بني �أن "على �حلكومة 
�الحتادية و�ملحليــة �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية 
بحــق �ل�ــرصكات و�أ�صحــاب �مل�صاريــع �ملتلكئة 
�لتــي �أ�رصت بحيــاة �ملو�طن ب�صــكل و��صح من 
خــالل غلــق �لطــرق وغريهــا مــن �مل�صاهــد�ت 
و�ملتاعــب �ليوميــة منهــا منــع �ل�صفــر �أو حجز 
�لعقــار�ت وغريهــا ل�صمــان تنفيــذ �مل�صاريــع 
�مل�صتقبليــة بدقة وكفاءة �إ�صافــة �إىل �إدر�ج تلك 

�ل�ــرصكات �ملحليــة �صمــن الئحة �صــود�ء وتعَلن 
عــرب و�صائل �الإعالم ،وهذ� �إجر�ء وطني للت�صدي 
للعديــد من �ل�ــرصكات �لوهمية �لتــي �أخذت على 
عاتقهــا تنفيــذ �لكثري من �مل�صاريــع حتت غطاء 

تفعيل �لقطاع �خلا�ش �ملحلي .
�لعامــري �أكد �ن "قــدوم �رصكة وتقــدمي �أور�قها 
�لر�صمية ي�صري �إىل قدرتهــا على تنفيذ �مل�رصوع، 
ولكــن بعد �الإحالة يبد�أ �مل�ــرصوع بالتعرث، وهذ� 
يعنــي �ن كل ما تقــدم به وهمي، وهــذ� �عرت�ف 

�صمني باأن �ل�رصكة وهمية" .
ت�صجيل �أكرث من 20 �ألف �رصكة بعد 2003

�خلبــري �القت�صادي �لدكتور جهــاد جميد �أكد �أن 
وز�رة �لتجــارة �صجلــت �أكرث مــن 20 �ألف �رصكة 
عر�قية خا�صة بعد عام 2003، ف�صال عن فروع 
�ل�رصكات �الأجنبيــة ومكاتب �لتمثيــل �الأجنبي، 
يف حــني مل ت�صجــل �صــوى 8374 �رصكــة للمدة 

�ملح�صورة ما بني عامي 1946 و 2003!!
جهــاد قال �إن هــذ� �الرتفاع �لكبــري يف ت�صجيل 
�ل�ــرصكات �صمــح بــربوز �لعديــد مــن �ل�ــرصكات 
�لوهميــة �لتي �صاهمت بانت�صــار �لف�صاد �الإد�ري 
يف �لبــالد كمــا �صاهمت �ملحا�ص�صــة �ل�صيا�صية 
يف �لتمويــه علــى �لعديــد مــن عمليــات �لف�صاد 
�الإد�ري وهــدر �ملــال �لعــام وقد عرقلــت بع�ش 
�جلهات �ل�صيا�صية فتح �لعديد من ملفات �لف�صاد 

�الإد�ري وهدر �ملال �لعام .
ونفــت وز�رة �لتخطيط يوم  �الحــد، �النباء �لتي 
تتحــدث عن وجــود 10 �الف م�رصوع وهمي يف 

�لعر�ق خالل �ل�صنو�ت �الخرية.
وقــال �ملتحــدث باإ�صــم �لــوز�رة، عبــد �لزهــرة 
�لهنــد�وي، يف ت�رصيــح �صحفــي  "ال يوجــد �أي 
دليل يبني وجود �أي م�رصوع وهمي يف �لعر�ق"، 
م�صــري�ً �ىل �ن "هنــاك م�صاريع مل تنفــذ �أو �أوقف 
�لعمل بها ب�صبب �المو�ل �لطائلة �لتي ��صتهلكتها 
�حلــرب مع تنظيــم د�ع�ــش �الرهابــي منذ ثالث 
�صنو�ت". و�أ�صــاف " يف �لعام 2014 كان لدينا 
600 م�ــرصوع يف عمــوم �لبــالد لكــن معظمهــا 
حتتــاج �ىل �عادة �لنظر يف �آليات �ل�رصف، لذلك 
�أجلــت تاأجيلهــا �و �أوقــف تنفيذها فــور �حتالل 
تنظيــم د�ع�ش �الرهابي الأر��صي �لعر�ق علمًا �ن 
هذه �مل�صاريع مدرجة �صمن �خلطة �ال�صتثمارية 

للوز�رة". 

�أعلنت �للجنة �القت�صادية يف جمل�ش �لنو�ب �أن 30% من �ير�د�ت 
�لنفط ت�رصف من دون �صفافية، د�عية �إىل جعل �مو�ل �لنفط حتت 

ت�رصف وز�رة �ملالية.
وقــال مقــرر �للجنــة �القت�صاديــة �لنيابيــة، فار�ــش �لفار�ش يف 
حديــث  �صحفــي   �إن "30%  من �يــر�د�ت �لنفط ت�رصف من دون 
�صفافيــة و�صــط غمو�ش يخيم علــى �آلية �ل�رصف مــن قبل وز�رة 
�لنفــط". و�أ�صاف  �نه "من �ملفرت�ش �ن تذهب �المو�ل �ىل وز�رة 
�ملاليــة لتدقق وتتابع لكن هذ� ال يحــدث على �ر�ش �لو�قع �المر 
�لذي ي�صكل لدينا �صكًا كبري�ً يف �ختفاء �المو�ل ، مبينا �أن "%70 
مــن �ير�د�ت �لنفط تدخــل �صمن مو�زنة �لعر�ق بينما ي�صكل %30 

منها م�صاريف لل�رصكات �ال�صتثمارية".
وكان ع�صــو جلنــة �القت�صاد �لنيابية، جــو�د �لبوالين، ك�صف عن 
�ختفــاء نحو 18 مليــار دوالر مــن مو�زنة �لدولــة �ملالية للعام 
�حلــايل، مو�صحًا �أنها ناجمة عــن غمو�ش يف �إير�د�ت بيع �لنفط 
وم�صتقاتــه د�خل �لعر�ق.  و�علنت ع�صــو �للجنة �ملالية �لنيابية، 
ماجدة �لتميمــي وجود �ير�د�ت د�خلية تقدر مبليار�ت �لدوالر�ت 
مل تدخل �ىل خزينة �لدولة. وقالت �لتميمي يف حديث �صحفي �ن 
"هنــاك �ير�د�ت "خفية" مل تدخل يف مو�زنة �لدولة ومل ن�صتطع 
�لتعرف �إليها، ب�صبب �الجو�ء �لطائفية �لتي ت�صود �ملناخ �لعر�قي 
و�صيطــرة بع�ش �جلهات �ملتنفذ علــى هذه �ملوؤ�ص�صات حيث متنع 
حماوالت معرفة �ير�د�ت هذه �ملوؤ�ص�صات مبينة �ن "هناك م�صكلة 

باإد�رة �ملال �لعام وال توجد حما�صبة للفا�صد".
وتابعــت �ن "�المر �الخر وهو �لتهرب �ل�رصيبي و�لكمارك و�لذي 
تهدر منه مليار�ت �لدوالر�ت ومل يدخل من هذه �الير�د�ت خلزينة 
�لدولــة حتــى 1 باملائــة وكلهــا تذهــب �ىل جيــوب �لفا�صديــن" 
م�صيفــة �ن "�لنفــط �ملهرب خارج �لعــد�د�ت �ي�صــا يجني �مواًل 
كبــرية تهــدر وال نعــرف م�صريها كمــا ال ن�صتطــع �حل�صول على 

�رقام حمددة للتهريب".
وتوؤكد �أرقــام �ل�رصكة �لوطنيــة للت�صويق 

�لنفطي )�صومو(، �أن حجم 

�ل�صــادر�ت �لنفطية �ليوميــة  يف عام 2015  ، بلغ ثالثة ماليني 
�لت�صديــر  ُقــدر حجــم  وقــت  برميــاًل، يف  �آالف و874  و�أربعــة 
باملو�زنــة للعام ذ�ته بثالثــة ماليني و300 �ألــف برميل يوميًا، 
ولــو جمعنا هذ� �لرقــم على مد�ر �لعام لفاق 107 ماليني برميل، 
وهو رقم كبري بح�صــب متخ�ص�صني، ولو �حت�صب ب�صعر بيع �لنفط 
�لعر�قــي و�لبالــغ 36.9 دوالر�ً للربميــل، لكان هــذ� �لفرق بقيمة 

ثالثة مليار�ت و954 مليون دوالر . 
و�كد خبري نفطــي �أن �لتقدير�ت �لنفطية يف �ملو�زنات �الحتادية 
"غــري و�قعيــة" وت�صاعف مــن مقد�ر �لعجــز، عــاد�ً �أن �جلهات 
�ملعنيــة ت�صتن�صــخ �ملو�زنــات مــن دون �أن تكلــف نف�صهــا عنــاء 
�ختــالف �لكميات �ملنتجة �أو �مل�صدرة وتذبذب �الأ�صعار �لعاملية 

�أو حتى م�رصوفات �لدولة.
 وقــال حمــزة �جلو�هــري، يف حديث �صحفــي �إن "�الأ�صعــار �لتي 
�ُفرت�صــت حل�صــاب �لعائد�ت �لنفطيــة يف مو�زنة �لعــام �ملا�صي 
2016 مل تكــن و�قعيــة، وجــاءت �أعلــى مــن توقعــات �الأ�صعــار 
�لعامليــة، مبينــًا �أن "�ملو�زنة و�صعــت �صعر �لنفــط �مل�صدر على 
�أ�صا�ــش 45 دوالر�ً للربميــل، يف حــني �أنه مل يكن يتجــاوز �لـ36 

دوالر�ً حينها �الأمر �لذي يوؤكد خطاأ �لتقدير".
وذكــر �جلو�هــري، �أن "توقعــات ت�صديــر �لنفــط باملو�زنة كانت 
خاطئــة �أي�صــًا الأن �لعــر�ق مل يتمكن مــن ت�صديــر ثالثة ماليني 
و400 �ألف برميل يوميًا من �جلنوب، و600 �ألف �آخر من �ل�صمال 
، م�صــري�ً �إىل �أن  �لت�صدير من �حلقــول �جلنوبية مل يتجاوز حاجز 
�لثالثة ماليني برميل يوميًا، مع عدم �حل�صول على �أية كمية من 

نفط �إقليم كرد�صتان".
وبــني �خلبري �لنفطــي، �أن "�الأرقام �لــو�ردة باملو�زنة �الحتادية 

�صو�ء �ملتعلقة باإنتاج �لنفط �أم ت�صديره، غري و�قعية 
وينبغــي �إعادة �لنظــر ب�صاأنها على 

غــر�ر ما حــدث يف 

�ل�صنو�ت �ملا�صية"، عاد�ً �أن "�الأجدر بالربملان كان رفع �أي رقم 
م�صكوك ب�صحته الأنه ي�صاعف عجز �ملو�زنة".

ويحّمل �جلو�هــري  "وز�رتي �ملالية و�لتخطيــط م�صوؤولية و�صع 
�لتقديــر�ت غــري �لو�قعيــة باملو�زنــة، الأن وز�رة �لنفــط تعطــي 
تقديــر�ت لطاقتهــا �الإنتاجيــة �لق�صــوى ، مم�صــري�ً �ىل �أن �للجنة 
�ملاليــة �لربملانية كان ينبغي �أن تدقق تلــك �لتقدير�ت وال تقبل 

�ملبالغة فيها ".
ويتابــع �خلبري �لنفطي، �أن هناك "��صتن�صاخًا للمو�زنات من دون 
�أن تكلــف �جلهات �ملعنية نف�صها عناء �ختالف �لكميات �ملنتجة 
�أو �مل�صــدرة وتذبــذب �الأ�صعــار �لعامليــة �أو حتــى م�رصوفــات 

�لدولة". 
و�أعلنــت وز�رة �لنفــط ، ت�صدير نحو 98 مليــون برميل نفط خام 
�ل�صهــر �ملا�صــي، مو�صحــة �أن قيمــة تلــك �ل�صــادر�ت جتــاوزت 

�الأربعة مليار�ت دوالر.
وقــال �ملتحــدث با�صــم �لوز�رة عا�صــم جهاد يف بيــان  �صحفي  
�إن "جممــوع �لكميــات �مل�صدرة مــن �لنفط �خلــام ل�صهر حزير�ن 
�ملا�صــي من �حلقول �لنفطية يف و�صــط وجنوب �لعر�ق بلغت 97 
مليونــا و 500 �لف برميل"، مو�صحا �أن "جمموع �ل�صادر�ت من 

نفط كركوك بلغ 677 �لفا و413 برميال".
و�أو�صــح، �أن �إيــر�د�ت تلــك �ل�صادر�ت بلغت �أكرث مــن 4 مليار�ت 

و130 مليــون دوالر، مبينا �أن "�ملعــدل �ليومي لل�صادر�ت 
بلــغ 3 ماليــني و273 �ألــف برميــل، مبعدل 

للربميــل  دوالر�   42،067
�لو�حد".
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قالت وزيرة �لتخطيط �مل�رصية هالة 
�ل�صعيــد �إن معدل منــو �لناجت �ملحلي 
�الإجمــايل للبــالد لن يقل عــن �أربعة 
باملئــة يف �ل�صنــة �ملاليــة -2016
2017 �لتــي �نتهــت يف 30 يونيــو 
 4.3 مــع  مقارنــة  وذلــك  حزيــر�ن، 

باملئة يف �ل�صنة �ل�صابقة.
وذكرت �لوزيرة خالل موؤمتر �صحفي 
�لربــع  يف  �الأويل  �لنمــو  معــدل  �أن 
�الأخــري مــن �ل�صنة �ملاليــة -2016
2017 يــرت�وح ما بــني 4.5 و4.8 
باملئــة مقارنــة مــع 4.5 باملئة يف 

�لربع �ملقابل من �ل�صنة �ل�صابقة.

�أن  ـــدويل  �ل �لنقد  �ــصــنــدوق  تــوقــع 
يف  �القت�صادي  �لن�صاط  يكت�صب 
ــًا يف  �الإمــــــار�ت زخــمــًا تــدريــجــي
�رتفاع  ظــل  يف  �ملقبلة  �ل�صنو�ت 
�لعو�مل  من  وغــريه  �لنفط  �أ�صعار 
�لتكامل  �إجر�ء�ت  �لعاملية، وت�صهيل 

�ملايل.
�لقطاع  ينمو  �أن  �ل�صندوق  وتوقع 
�لعام   3.3% بو�قع  �لنفطي  غري 
 ،2016 يف   2.7% مــن  ـــاري  �جل
�لعام  �الإنفاق  يف  زيادة  يعك�ش  ما 

�ملحلي، وزيادة �لتجارة �لعاملية.
كما توقع �أن يبقى �لنمو غري �لنفطي 
�ملنظور  �ملــدى  يف   3% من  �أعلى 
يف  �ملتز�يد  باال�صتثمار  مدعومًا 
�إك�صبو  معر�ش  من  �ملقبلة  ــدة  �مل

2020 دبي.

�رتفعت �أ�صعار �لنفط %1 يف نهاية 
بانخفا�ش  مــدعــومــة  �لـــتـــد�والت 
وموؤ�رص�ت  �الأمريكية  �ملخزونات 
لكن  �ل�صيني  �لطلب  زيـــادة  على 
ظل  يف  متقلبة  كــانــت  �لــتــد�والت 

��صتمر�ر قوة �ملعرو�ش �لعاملي.
و�رتفع خام برنت يف �لعقود �الآجلة 
عند  ليغلق   1% بنحو  �صنتا   49

�لت�صوية 48.91 دوالر للربميل.
�الأمريكي  تك�صا�ش  غرب  خام  وز�د 
46 �صنتا �أو ما يعادل % ليبلغ عند 

�لت�صوية 46.54 دوالر للربميل.

وسط غموض في آلية صرفها.. 30% من اإليرادات النفطية صرفت من دون شفافية

  من جراء الفساد

10000 مشروع وهمي والهدر يقدر بـ 60 مليار دوالر 

قالت ع�سو جلنة اال�ستثمار  
يف جمل�س حمافظة بغداد 

تغريد �سالح اإن " دعم 
االقت�ساد الوطني يتمثل 

باعادة ر�سم اخلطط 
�ال�سيا�سات ال�سابقة بر�ؤى 

�افكار جديدة للنهو�س 
باالقت�ساد الوطني " .

 اعداد – فادية حكمت 

بغداد – الجورنال 

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
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