
وق��ال رئي���س �لغرف��ة فر����س �حلم��د�ين �إن 
»�لو�ق��ع �ل�ص��ناعي يف �لع��ر�ق يحت��اج �إىل 
در��ص��ة تف�ص��يلية تتن��اول �لأ�ص��باب �لت��ي 
حتول دون تطوره«، م�صري�ً �إىل �أن »�ل�صناعة 
�ملحلي��ة و��ص��تثمار �ملو�رد �لب�رشية ب�ص��كل 
�أف�ص��ل ي�ص��تحقان نقا�ص��ًا عميق��ًا، ونطالب 
�مل�رشف �ل�ص��ناعي �لعر�قي ببناء م�صانع 
و�إدخال �لتاجر �لعر�قي م�صاهمًا فيها، وهي 
�لو�ص��يلة �لت��ي نر�ه��ا ممكن��ة للق�ص��اء على 
�لرك��ود �ل��ذي يعاني��ه �لقت�ص��اد �لعر�قي«. 
و�أكد »��صتعد�د �لغرفة للتعاون مع �مل�رشف 
�ل�ص��ناعية  �لتنمي��ة  لغر���س  �ل�ص��ناعي 
�لعر�قية و�ل�ص��تفادة من �خلرب�ت �ملتو�فرة 

لدى �جلانب �لرتكي«.
وتط��ّرق رئي���س »�حت��اد �لغ��رف �لتجاري��ة 
نقطت��ن،  �إىل  �حلم��د�ين  جعف��ر  �لعر�قي��ة« 
�لأوىل تتعلق »بال�صتري�د �لع�صو�ئي من قبل 
�لتاجر �لعر�قي من دون در��صة و�قع �ل�صوق، 
م��ا ي�ص��بب رك��ود�ً يف �ل�ص��ناعة �ملحلي��ة، 
ويجب مر�عاة هذ� �ملو�ص��وع بالتن�صيق مع 
�جلهات �ملعنية وتوعية �لتاجر �لعر�قي �إىل 
�أهمي��ة �لأخ��ذ يف �لعتبار حاجات �ل�ص��وق 
�لفعلي��ة بعي��د�ً ع��ن �ملز�جي��ة«. �أم��ا �لنقطة 
�لثاني��ة فتتعلق »بالأر��ص��ي �ملتو�ف��رة، �إذ 
�إنه��ا زر�عي��ة وم��ن ث��م فه��ي غري �ص��احلة 
لإن�ص��اء مدين��ة �ص��ناعية عليه��ا«. وقال �إن 
»�حت��اد �لغرف �لتجارية يتطلع �إىل �لتعاون 
م��ع غرف��ة �لتج��ارة و�ل�ص��ناعة �لعر�قية - 
�لرتكي��ة لإيج��اد �لأر�ص��ية �ملنا�ص��بة �لتي 
ت�صاعد يف تنفيذ �أي م�صاريع تخدم �ل�صناعة 

�لعر�قية«.
وخل���س �لجتماع �إىل ت�ص��كيل جلنة لتقدمي 
در��صة متكاملة عن �ملدن �ل�صناعية ودعوة 
�إىل �مل�ص��اهمة يف  �ل�ص��ناعي«  »�مل���رشف 
مث��ل ه��ذه �مل�ص��اريع وتوفري �لدع��م �ملايل 
و�ل�ص��تثماري، كما ُطرحت �أفكار عن �إمكان 
تفعيل �ملناطق �ل�ص��ناعية �ملتوقفة حاليًا، 
مثل »جممع �لنه��رو�ن« �رشقي بغد�د و�لذي 
ُبني يف ثمانينيات �لقرن �ملا�ص��ي، وي�ص��ّم 
�لبني��ة �لتحتي��ة و�ملتطلب��ات �لت��ي حتتاج 

�إليه��ا مث��ل ه��ذه �ملجمعات �ل�ص��ناعية من 
مي��اه وكهرب��اء وطرق معبدة وو�ص��ائل نقل 

و�ت�صالت.
وق��ال رئي���س »غرف��ة �لتج��ارة و�ل�ص��ناعة 
�لعر�قي��ة �لرتكي��ة« فر����س �حلم��د�ين عل��ى 
هام�س �لجتماع �إن »�لأو�ص��اط �ملعنية يف 
�لبلدين تعّول كثري�ً على تنظيم موؤمتر مو�ّصع 
ملناق�ص��ة �ملو��صيع �لتي تتعلق بعملية دعم 
�ل�ص��تثمار يف �لعر�ق، خ�صو�صًا يف �لقطاع 
كث��رية  يو�ج��ه حتدي��ات  �ل��ذي  �ل�ص��ناعي 
جت��ب معاجلتها �رشيع��ًا وعلمي��ًا«. و�أكد �أن 
»�لعر�ق �صوق عمل و�عدة، ومعظم �ل�رشكات 
�لعاملي��ة تدرك ذلك وترغ��ب يف �لدخول �إىل 
ميد�ن �لعمل �ل�ص��تثماري فيه و�ل�ص��تفادة 
م��ن �لفر���س �ملتاح��ة«. وتوق��ع �أن يخ��رج 
�ملوؤمت��ر، �ل��ذي يتوقع عقده خالل �ص��هرين، 
بنتائج �يجابية على �صعيد �لتعاون �لرتكي 

- �لعر�ق��ي ورف��ع م�ص��تو�ه يف �لقطاع��ات 
�ل�صناعية و�خلدمية و�لتجارية. وك�صف عن 
�أن »هناك جلنة م�صرتكة ت�صم م�صوؤولن من 
�لبلدي��ن ب��د�أت عملها م�ص��تفيدة م��ن �لرغبة 
�ملتبادل��ة يف تفعي��ل �خلط��و�ت �لت��ي تقود 
نح��و تنمي��ة �لتع��اون �لثنائ��ي، ل�ص��يما �أن 
�ل���رشكات �لرتكي��ة �أبدت با�ص��تمر�ر رغبتها 
يف �لعم��ل يف �ل�ص��وق �لعر�قي��ة، حي��ث تعّد 
حاليًا نحو 250 �رشكة نف�صها للم�صاركة يف 
معر���س ينظم يف بغد�د خالل �ملدة �ملقبلة، 
وه��ي ذ�ت �خت�صا�ص��ات خمتلف��ة وق��ادرة 
على �إحياء �لقطاعات �لإنتاجية يف �لعر�ق، 
و�إن�ص��اء  �ل�ص��ناعة  مي��د�ن  يف  خ�صو�ص��ًا 
خطوط �ص��ناعية تخ��دم �لقط��اع �لإنتاجي 
�ملحلي وتع��زز فر�س �لتنمية �لقت�ص��ادية 

و�ل�صتثمارية يف �لبلد.
ولف��ت �حلم��د�ين �لنظ��ر �إىل وج��ود م�ص��اع 

لإن�صاء �ص��وق للب�ص��ائع �لرتكية يف �لعر�ق، 
ُتعر�س فيه منتجات ذ�ت مو��صفات عاملية.
وكان تلك��وؤ �جن��از �لكث��ري م��ن �مل�ص��اريع 
�ملا�ص��ية،  �ل�ص��نو�ت  خ��الل  �ل�ص��تثمارية 
ع��زز �لدع��و�ت �ىل �لعمل �جلاد على تن�ص��يط 
وتق��دمي  �أ�ص��كالها  مبختل��ف  �ل�ص��تثمار�ت 
�لقت�ص��اد  لتن�ص��يط  �ملمكن��ة  �لت�ص��هيالت 
و�إع��ادة �لإعم��ار وتن�ص��يط �ل�ص��وق �ملحلية. 
ويتطلب ت�صجيع �ل�صتثمار �ملحلي و�لأجنبي 
تفعي��ل �لأطر �ملوؤ�ص�ص��ية و�لقانونية بالعمل 
وفق��ًا لقو�ع��د �ل�ص��فافية ل��زرع �لثق��ة ل��دى 
�مل�ص��تثمر �لأجنبي يف �ص��مان ��صتثمار�ته، 
كم��ا �أن �لقاع��دة �ملوؤ�ص�ص��ية ه��ي �لأ�ص��ا�س 
لتنظيم �أي ن�صاط ��صتثماري، ولذلك بات من 
�ل�رشوري حتقيق �ل�ص��تقر�ر �لعام �لذي من 
دون��ه ل ميكن لأي م�ص��تثمر �أن يتقدم للعمل 
يف �لعر�ق. و�أ�ص��ار معنيون �إىل �أن �مل�صتثمر 
�لأجنبي يخ�ص��ى من �لتعامل مع �ل�صيا�صات 
و�لت�رشيع��ات  �ملت�ص��اربة  �لقت�ص��ادية 
�ملتقاطع��ة وع��دم وجود توجه و��ص��ح نحو 
�ل�صيا�صة �ل�صتثمارية. وتتمثل حاجة �لعر�ق 
لال�ص��تثمار�ت �مل�ص��رتكة ب��ن ر�أ���س �مل��ال 
�لأجنب��ي �أو �لعرب��ي ور�أ���س �مل��ال �لوطني، 
يف نق��ل �خل��رب�ت �لفني��ة �إىل �مل�ص��تثمرين 
�ملحلي��ن لتطوير قدر�ته��م و�إمكاناتهم، ما 
ي�ص��جع على ��ص��تخد�م �ليد �لعاملة �لوطنية 
بعد تقدمي �لت�ص��هيالت �ملمكن��ة و�لإعفاء�ت 
م��ن �لر�ص��وم و�ل�رش�ئ��ب و�إل��ز�م �مل�ص��تثمر 
�لأجنبي بت�ص��غيل ن�ص��ب حمددة م��ن �لقوى 
وتطوي��ر  �لبطال��ة  لمت�ص��ا�س  �لعامل��ة 
�لنظ��ام �لإد�ري و�لفني للموؤ�ص�ص��ات �ملالية 
و�مل�رشفي��ة، لتكون �أك��ر تفاعاًل مع حركة 
�إىل  خ��رب�ء  و�أ�ص��ار  و�ل�ص��تثمار.  �لدخ��ار 
وحت�ص��ن  �لقت�ص��ادي  �لنم��و  »حتقي��ق  �أن 
�لنفت��اح  م��ن  ياأتي��ان  �ملعي�ص��ة  م�ص��توى 
عل��ى �ل�ص��تثمار. وتظهر يف �لع��ر�ق، نتيجة 
�لظروف �لتي تعر�س لها �لقت�ص��اد ل�صيما 
�أ�ص��عار �لنف��ط،  بع��د ع��ام 2014 وتر�ج��ع 
حاج��ة كب��رية جل��ذب �ل�ص��تثمار مبختل��ف 
�أنو�عه وتذليل �ل�ص��عوبات و�لتحديات �لتي 
تو�ج��ه تهيئ��ة �لبيئ��ة �ملالئمة، ل�ص��يما �أن 

�لعر�ق ميتلك �ملقومات لنجاح �ل�صتثمار.

�أعلن��ت �ل�ص��لطات �لعر�قية �رتفاع عدد �ملناطق �لع�ص��و�ئية يف 
بغ��د�د �إىل 350 منطق��ة )�أغلبيته��ا من �ل�ص��فيح و�لطن( على 
�لرغ��م م��ن �أن �حلكوم��ات �ل�ص��ابقة خ�ص�ص��ت م��ا يقرب �ص��تة 
مليار�ت دولر لغر�س �لإ�صكان يف بغد�د، ومنحت 421 �إجازة 

��صتثمار يف قطاع �لإ�صكان. 
حيث ت�ص��ري تقارير برملاني��ة �إىل �أن نحو 20% من تلك �لأمو�ل 
�أنفقت على �لإ�ص��كان، و�ملتبقي م��ن �ملبلغ نحو �أربعة مليار�ت 

دولر م�صريها جمهول. 
وق��ال حماف��ظ بغ��د�د، �ملهند�س عط��و�ن �لعط��و�ين، �إن "بغد�د 
حتت��اج �إىل مليون وحدة �ص��كنية لتغطية �أزمة �ل�ص��كن �خلانقة 

يف بغد�د خا�صة لذوي �لدخل �ملحدود". 
و�أ�ص��اف �لعطو�ين يف بيان ل��ه �أن �حلل �لوحيد حلل �لأزمة هو 
�ل�ص��تثمار و�إن�ص��اء وح��د�ت �ص��كنية على غر�ر جممع ب�ص��ماية 

�ل�صتثماري جنوبي بغد�د".
و�أو�ص��ح �أن بغ��د�د تعاين وجود 350 منطقة ع�ص��و�ئية ب�ص��بب 
عدم وجود خطة �إ�صكانية مدرو�صة، ف�صاًل عن توقف �لعديد من 

�مل�صاريع �لإ�صكانية يف �ملحافظة ب�صبب �لأزمة �ملالية".
و�أثارت ت�رشيحات حمافظ بغد�د ردود فعل و��ص��عة وغا�ص��بة 
م��ن قبل �ل�ص��ارع �لعر�ق��ي و�ملتخ�ص�ص��ن بقطاع �ل�ص��تثمار 
يف �لب��الد، موؤكدي��ن �أن حاج��ة بغ��د�د مليل��ون وحدة �ص��كنية 
وتفاقم �لع�ص��و�ئيات، يعك�صان فد�حة �لأزمة �لناجتة عن ف�صاد 
�حلكومات �ل�صابقة �لتي كان من �ملفرت�س �أن تبني ربع مليون 
وحده �صكنية منخف�صة �لتكلفة يف �لأقل باملخ�ص�صات �ملالية 

�لتي مت �عتمادها �آنذ�ك.
ويف هذ� �ل�صياق، قال ع�صو �للجنة �لحتادية ملر�قبة �ل�صتثمار 
يف �لعر�ق، �لقا�صي عبد �لرحمن �لربزجني، يف حديث  �صحفي 

“�أن �أك��ر من �أربع��ة مليار�ت دولر، �ختفت من 
لن��ا  وتب��ن  �لإ�ص��كان  �ص��ندوق 

�إج��از�ت  �أن  �أي�ص��ا 

�ل�ص��تثمار �لت��ي منحت مل�ص��تثمرين ت�ص��لمو� مبوجبه��ا �أر��س 
�ص��كنية، مل ُت��َن، بل قام بع�س �مل�ص��تثمرين باإن�ص��اء م�ص��اريع 
�أخ��رى عليه��ا، وت�ص��لم بع�ص��هم قرو�ص��ا م��ن �لبن��ك �لتجاري 
�لعر�قي لإقامة مئات �لوحد�ت �ل�صكنية، ومل يبنو� غرفة و�حدة، 

ومل يحا�صبو�". 
وتعد �أزمة �ل�صكن يف �لعر�ق، و�حدة من �أهم �صتة ملفات عجزت 
عن حلها حكومات ما بعد �لحتالل �لأمريكي لبغد�د و�مللفات 
�ل�صتة، هي �لأمن و�لإ�صكان و�لكهرباء و�ملاء و�لفقر و�لبطالة. 

و�أخ��ري�ً ب��د�أ �لبنك �ملرك��زي �لعر�قي مبنح قرو���س للمو�طنن 
�أطل��ق عليه��ا ��ص��م قرو���س �لإ�ص��كان �ملي���رش يف حماولة منه 
للتخفيف من وطاأة �أزمة �ل�ص��كن و�نت�ص��ار �لع�صو�ئيات وتكد�س 

�أكر من عائلة و�حدة يف �ملنزل �لو�حد. 
ويبل��غ �لقر�س �ملقدم للمو�طن �ملوظ��ف 50 مليون دينار نحو 
)40 �ألف دولر( وت�ص��دد على ع�رش �ص��نو�ت، �إذ يتم ��صتقطاعها 
من �لر�تب �ل�ص��هري من دون �أي فو�ئد ترتتب على ذلك، وح�صب 
خرب�ء �إ�ص��كان لن حتل هذه �لقرو�س �مل�ص��كلة ب�ص��كل كامل �إل 
�أنه��ا �ص��تخفف منه��ا خالل ع��ام �أو �أك��ر، لأن �أغلبي��ة �لذين ل 
ميلك��ون منازل يف �لع��ر�ق هم من غري �ملوظف��ن، ول ميكنهم 

�حل�صول على قر�س بنكي من �لدولة. 
وتع��د �لب�رشة وبغ��د�د من �أبرز �ملدن �لعر�قي��ة �لتي تعاين تلك 
�لأزمة، ب�صبب زيادة عدد �ل�صكان فيهما، و�نتقال �أغلبية �صكان 

�لأرياف �إليهما بحثا عن �لعمل بعد تر�جع �لزر�عة يف �لبالد. 
و�أخري�ً طرحت جلنة يف �لربملان �لعر�قي مقرتحا �أمام �حلكومة 

يق�ص��ي بتوزيع قطع �أر��س �صكنية للمو�طنن، وتقوم 
�لدولة بتجهيزه مبو�د �لبناء كالطابوق 

�لت�ص��ليح  وحدي��د 
�صمنت  و�لإ

و�مل��و�د �لأخرى ب�ص��عر مدعوم مع قر�س مي���رش لأجور �لعمل، 
مع �إلز�م �مل�صتفيد بالبناء خالل عام و�حد فقط، �إل �أن �حلكومة 
�لعر�قي��ة مل تاأخ��ذ بها ب�ص��بب �عتمادها خطة �لبن��اء �لعمودي 

بدل عن �لأفقي يف �لعر�ق. 
وقال مدير �مل�ص��اريع �ل�صابق يف �لد�ئرة �لهند�صية ببغد�د، عبد 
�ل�ص��الم ح�ص��ن �لو�ئلي، �إن تز�يد عدد �ل�ص��كان يجعل من �أزمة 
�ل�ص��كن �أكر حدة و�أثرت على �ملجتم��ع �لعر�قي كثري�، حتى �إن 

�مل�صاكل �لأ�رشية ز�دت �إىل �ل�صعف يف �لبالد. 
و�أ�ص��اف �لو�ئل��ي �أن بغ��د�د حتت��اج �إىل ملي��ون وحدة �ص��كنية 
تقريب��ًا، ويف ح��ال مت �عتم��اد مق��رتح توزي��ع قط��ع �أر����س 
للمو�طن��ن ف��اإن ذل��ك ل��ن يك��ون منطقي��ا بالن�ص��بة مل�ص��احة 
�لعا�ص��مة �لت��ي حتت��اج �إىل بنى حتتية وخدمات وتت�ص��بب يف 

خ�صارة كبرية للدولة. 
وتاب��ع �أن �حلل��ول �لعاجل��ة تتمث��ل يف فت��ح �ل�ص��تثمار �أم��ام 
قط��اع �ل�ص��كن و�لب��دء باعتم��اد خط��ة عاجل��ة منه��ا ت�ص��هيل 
عمل �مل�ص��تثمرين ومنحه��م �متياز�ت تختلف عن ��ص��تثمار�ت 
�لقطاع��ات �لأخ��رى، مبين��ا �أن �لدولة حتت��اج �إىل �أكر من 72 
ملي��ار دولر حلل �لأزمة، وهذ� �ملبل��غ حاليا غري متو�فر، ويف 

ح��ال �جته��ت �إىل �عتم��اد مو�زن��ة �ص��نوية ثابت��ة فاإنه��ا 
�ص��تحتاج لأك��ر من 15 عامًا حل��ل �لأزمة، 

ح�صب �لو�ئلي.

Tue.11 Jul. 2017 issue no 380مال واستثمار4
الثالثاء 11 تموز 2017 العدد 380

0.5

0.4

0.29

ن��زل �لذهب �إىل �أقل م�ص��توى يف نحو 
�أربع��ة �أ�ص��هر بع��د �أن ع��ززت �أح��دث 
بيان��ات �لوظائف �لأمريكية �أ�ص��و�ق 
�لأ�ص��هم وعائ��د�ت �أذون �خلز�ن��ة ما 
قل���س �لطلب عل��ى �لذهب �ل��ذي يعد 

مالذ� �منا.
�ملعام��الت  يف  �لذه��ب  و�نخف���س 
�لفوري��ة 0.5 باملئة �إىل 1207.03 
دولر لالأوقية )�لأون�ص��ة(. وكان قد 
لم���س يف وقت �ص��ابق �أقل م�ص��توى 
من��ذ �خلام�س ع���رش من مار���س �آذ�ر 

عند 1204.45 دولر.

مدعومة  �لأوروبية  �لأ�صهم  �رتفعت 
ب��ال��ب��ن��وك و���رشك��ات �مل��ر�ف��ق مع 
��صتمر�ر عمليات �لدمج و�ل�صتحو�ذ.

 600 �صتوك�س  �مل���وؤ����رش  و���ص��ع��د 
بالتو�زي  باملئة   0.4 �لأوروب����ي 
�ليورو. و��صتفادت  �أ�صهم منطقة  مع 
لأ�صهم  قوية  مكا�صب  من  �ملوؤ�رش�ت 
قطاع  ت��ر�ج��ع  ح��ن  يف  �ل��ب��ن��وك 

�ملو�رد �لأ�صا�صية.

�نخف�س �لن �لياباين مقابل عمالت 
بنك  حمافظ  �أك��د  �أن  بعد  رئي�صية 
�ليابان �ملركزي هاروهيكو كورود� 
عزم �لبنك مو��صلة برناجمه �ل�صخم 
للتحفيز حتى ي�صتقر معدل �لت�صخم 

فوق �ثنن يف �ملئة.
وم��ق��اب��ل �ل������دولر ج���رى ت���د�ول 
ين   114.17 عند  �ليابانية  �لعملة 
باملئة   0.29 ن�صبته  بانخفا�س 
يف  �لقوية  �لوظائف  بيانات  بعد 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة و�رت���ف���ع منو 
يف  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لوظائف 
�ملتوقع  من  باأكر  حزير�ن  يونيو 
عمل  �صاعات  �لعمل  �أرب���اب  ورف��ع 
�صوق  موؤ�رش على منو  �ملوظفن يف 
يبقي  �أن  ���ص��اأن��ه  م��ن  وه��و  �لعمل 
جمل�س �لحتياطي �لحتادي )�لبنك 
�ملركزي �لأمريكي( على م�صار رفع 

�أ�صعار �لفائدة خالل �لعام �حلايل .

مصادر: ارتفاع عدد العشوائيات في بغداد إلى 350 منطقة 

اقتصاديون: مساع تركية للمساهمة بإحياء القطاع الخاص في العراق

ح�ضرت التحديات التي 
تواجه القطاع ال�ضناعي 

العراقي على طاولة 
النقا�ش التي نظمتها 

»غرفة التجارة وال�ضناعة 
العراقية - الرتكية« يف 

بغداد، والتي بحث خاللها 
املعنيون يف الو�ضائل التي 

ت�ضاهم يف نه�ضة القطاع 
من كبوته احلالية واإزالة 

الرتاكمات عنه، ليكون 
فعاًل يف العملية الإنتاجية 

وم�ضاهمًا يف الناجت 
املحلي الإجمايل.

بغداد – متابعة 

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

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

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


