
واأ�ص��اف يف حديث مع �ص��حيفة »الإقت�صادية« 
ال�ص��ع�دية عق��ب م�ؤمت��ر �ص��حفي م��ع نظ��ره 
العراق��ي جّبار اللعيبي "اأت�قع اأن اأكرث ال�رشكات 
ال�ص��ع�دية الت��ي �ص��تك�ن لها فر�ص يف ال�ص���ق 
العراقي��ة �ص��ابك ومع��ادن وال���رشكات الزراعية 
الكربى يف ال�ص��ع�دية، كذل��ك "اأرامك�" قد تك�ن 
له��ا فر���ص يف جم��ال جتمي��ع الغ��از، وحت�يله 
اإىل منتج��ات برتوكيماوي��ة، لك��ن ه��ذه بحاجة 
اإىل بح��ث، اأي�ص��ا ���رشكات اخلدم��ات البرتولية 
ال�ص��يزمي،  م�ص��ح  و���رشكات  احلف��ر  و���رشكات 
�ص��تك�ن مناف�ص��ة يف الع��راق، كذل��ك ال���رشكات 
العريق��ة ج��دا، مث��ل �رشك��ة طاق��ة الت��ي ت�ف��ر 
خدمات متقدمة وراقية جدا، وباأ�ص��عار تناف�صية 
لي�ص فقط ل� "اأرامك�" بل لدول اخلليج الأخرى".

يف  ال�ص��ع�دية  لل���رشكات  مكات��ب  فت��ح  وع��ن 
الع��راق، اأو�ص��ح الفال��ح، اأن اخلط���ة الأوىل هي 
اأن ي�صل املنتج ال�صع�دي وال�صادرات ال�صع�دية 
اإىل القطاع��ات ال�ص��تهالكية املختلفة ب�ص���رة 

مبا�رشة و�رشيعة.
ال�ص��ع�دية  املنتج��ات  لالأ�ص��ف  "الآن  واأ�ص��اف 
املطل�ب��ة واملرغ�ب��ة يف العراق مت��ر عن طريق 
دول اأخ��رى، وت�ص��در ع��ن طري��ق ه��ذه ال��دول، 
وهن��اك هام���ص مناول��ة وهام�ص ربح اإ�ص��ايف 
للتج��ار م��ن ال��دول الأخ��رى، وهذا يفق��د بع�ص 
التناف�صية وي�ص��عف ح�صة ال�صادرات ال�صع�دية 
يف الأ�ص���اق العراقي��ة ويف ال�ق��ت نف�ص��ه يحرم 
امل�ص��تهلك العراق��ي وال���رشكات العراقي��ة الت��ي 
حتت��اج اإىل املنتج��ات ال�ص��ع�دية عالية اجل�دة 

من احل�ص�ل عليها بكميات واأ�صعار مناف�صة".
ح�ص�ل ال�ص�ق العراقية على ب�صائع �صع�دية

واأ�ص��ار الفال��ح اإىل اأن اخلط���ة الأوىل للتع��اون 
القت�ص��ادي ب��ن البلدي��ن هي ح�ص���ل ال�ص���ق 
العراقي��ة وامل�ص��تهلك العراق��ي على م��ا يحتاج 
اإليه من ب�صائع ومنتجات �صع�دية باأ�رشع وقت 
واأقل تكلف��ة، وقال الفالح "اتفقن��ا على خط�ات 
تنفيذي��ة للتعجي��ل بذلك عن طري��ق فتح املنافذ 
وت�ص��هيالت م��ن الطرف��ن للجم��ارك والتم�ي��ل 
وغ��ر ذل��ك، و�ص��يتبع ذل��ك فت��ح مكات��ب لكثر 

م��ن ال���رشكات ال�ص��ع�دية يف ال�ص���ق العراقي��ة 
وم�ص��اركة القطاع اخلا�ص ال�صع�دي وال�رشكات 
للرتوي��ج  جتاري��ة  معار���ص  يف  ال�ص��ع�دية 
واحل�ص���ل على عق�د �رشاء يف ال�ص�ق العراقية، 
ويلي ذل��ك تقيي��م الفر�ص ال�ص��تثمارية وهناك 
م�صاريع عديدة طرحت كم�صاريع جديدة وبع�ص 

امل�صانع القائمة لتملكها واإعادة طرحها".
وح���ل حج��م ال�ص��تثمارات املت�قع��ة، اأو�ص��ح 
الفال��ح اأنه��ا يف ال�ق��ت احل��ايل حم��دودة جدا، 
وم��ا نطم��ح اإلي��ه خ��الل �ص��ن�ات اأن ي�ص��ل اإىل 
ع���رشات امللي��ارات م��ن ال��دولرات، فم�ص��اريع 
البرتوكيماويات فقط اإذا متت، فكلنا يعلم اأنها ل 
تقا�ص مبئات املالين ب��ل مبليارات، واإذا كانت 
هناك م�ص��اريع للغاز مثل م��ا تق�م به "اأرامك�" 
يف اململكة، اأي�ص��ا هذه م�ص��اريع جبارة، وكذلك 
�رشك��ة مع��ادن ق��د تت��اح له��ا فر�ص ا�ص��تغالل 
الف��ص��فات وه� امتداد لحتياطيات الف��ص��فات 
يف اململك��ة، وه��ذه �ص��تك�ن م�ص��اريع ك��ربى، 
وهن��اك اأي�ص��ا احتياطي��ات مع��ادن كب��رة يف 
الع��راق مل تقّي��م ومل ت�صتك�ص��ف ومل حت���ل اإىل 
م�ص��اريع، واأي�ص��ا الأرا�ص��ي الزراعية، فالعراق 
اأر���ص خ�ص��بة وهن��اك م���ارد مائية �ص���اء من 
خ��الل الأنهار اأو املياه اجل�فية التي مل ت�ص��تغل 

يف العراق.
وذك��ر ال�زي��ر الفالح اأن نقل التجربة ال�ص��ع�دية 

الناجحة لي�ص فقط يف الزراعة بل يف ال�صناعات 
الغذائية و�ص��تك�ن فر�ص��ة متاح��ة اإذا ُوفرت لها 
البيئة ال�ص��تثمارية املنا�ص��بة يف العراق وكذلك 

التحفيز ف�صتك�ن فيها فائدة للجميع.
واأ�ص��اف الفال��ح اأن "احتم��ال خف���ص الإنت��اج 
مط��روح، ومل نغل��ق الب��اب عل��ى متدي��د خف�ص 
الإنت��اج، واإذا كان��ت هناك حاج��ة اإىل اأي اإجراء 
اإ�ص��ايف �ص���اء متدي��دا اأو تغي��را يف م�ص��ت�يات 
الإنت��اج، ف�ص��ُتدر�ص يف حينه ويت��م التفاق من 
خ��الل 24 دولة"، م�ص��را اإىل اأن "ال�ص��ع�دية لن 
تتخ��ذ اإج��راءات اأحادية لكن من خ��الل الت�افق 
ب��ن ال��دول كافة �ص��نتخذ الإجراء املنا�ص��ب يف 
حين��ه، ومن ال�ص��ابق لأوان��ه اأن نتنباأ مبا �ص��يتم 
بعد الربع الأول من العام املقبل"، لفتًا النتباه 
اإىل اأنه "يف اجتماعنا يف رو�ص��يا اأكدنا ا�صتعداد 
اململك��ة للنظر يف التمديد اإذا كانت هناك حاجة 

اإليه".
تقلي�ص �صادرات اململكة

وعن تقلي�ص �ص��ادرات اململك��ة اإىل 6.6 ملي�ن 
برميل ي�ميا، قال الفالح "اإن عملية ال�ص��تثمار 
يف قطاع النفط يف ال�ص��ع�دية ل��ن تتاأثر اإطالقا 
الإنتاجي��ة  فالطاق��ة  امل�ؤق��ت،  التف��اق  به��ذا 
للمملكة ما زالت 12 ملي�ن برميل ون�ص��تثمر يف 
املحافظ��ة على ه��ذه الطاقة الإنتاجية، واأي�ص��ا 
ا�ص��رتاتيجية  "اأرامك���" م�ص��تمرة ح�ص��ب خط��ة 

بعي��دة املدى، لال�ص��تثمار يف احتياطياتها ويف 
يف  الكام��ل  الحتياط��ي  وتقدي��ر  ال�صتك�ص��اف 

باطن الأر�ص يف اململكة".
وتاب��ع ال�زي��ر اأن "م��ا يت��م الآن م��ن حتكم يف 
الإنت��اج وال�ص��ادرات ه��ي اأم�ر ق�ص��رة املدى 
ومررن��ا به��ا عل��ى م��دى ع���رشات ال�ص��نن م��ن 
تذبذب يف الإنتاج وال�ص��ادرات، لكن ال�ص��تثمار 
ال�ص��رتاتيجي يف ال�صع�دية يف قطاع البرتول ل 

يتاأثر باملتغرات ال�قتية يف ال�ص�ق".
واأو�ص��ح الفالح اأن �ص��ادرات اململك��ة تنخف�ص 
ن�صبة وتنا�صبا مع �صقف الإنتاج ونحن ملتزم�ن 
بهذا ال�صقف، ونفرت�ص اأن الدول الأخرى �صتك�ن 

ملتزمة بالن�صب ذاتها كما مت التفاق عليه.
و�صدد الفالح على اأن قطاعات "اأرامك�" والهيئة 
امللكي��ة للجبيل وينبع، و�رشكة �ص��ابك، �ص��تك�ن 
جاهزة للدخ�ل يف �رشكات مع العراق �ص�اء كان 
ذلك بت�ف��ر الإمدادات من املنتج��ات البرتولية 
والكيماوية والأ�ص��مدة واملنتجات املعدنية التي 
ت�ص��نع يف ال�ص��ع�دية مث��ل احلدي��د والأملني�م، 
وهذا على املدى الق�صر، وعلى املدين املت��صط 
والبعي��د الدخ�ل يف ا�ص��تثمارات مبا�رشة كربى 
يف ال�ص���ق ال�اعدة يف العراق ب�رشاكة �ص���اء مع 
���رشكات ممل�ك��ة للحك�مة العراقي��ة اأو �رشكات 
القط��اع اخلا�ص، وحتى ال�رشكات الدولية ترغب 
العمل يف العراق، وميكن لل�رشكات ال�صع�دية اأن 
ت�ص��هم يف تخفيف خماطر ال�صتثمار والرفع من 

جدوى هذه ال�صتثمارات.
واأ�ص��ار اإىل اأنه مت التفاق على فتح مكاتب لعدة 
���رشكات �ص��ع�دية يف اأق��رب وق��ت يف الع��راق، 
لتق�صي الفر�ص ال�صتثمارية. وعن تاأثر خف�ص 
الإنتاج ال�صع�دي للنفط يف عمالئها، قال الفالح 
"اإن هناك فائ�ص��ا يف املخ��زون وبداأ ينخف�ص 
تدريجي��ا واأعتق��د اأن عم��الء �رشك��ة اأرامك��� يف 
تع�ي���ص  يف  الفر���ص  لديه��م  كاف��ة  الأ�ص���اق 
اأي نق���ص باإم��دادات "اأرامك���" له��م، عن طريق 
ال�ص��حب م��ن املخزون��ات القريب��ة من الأ�ص���اق 
ب�صكل عام"، م��صحا اأنه ل ت�جد الآن �رشكة يف 
جم��ال التكرير حتتاج اإىل برتول غر قادرة على 
احل�ص�ل، اإما من املنتجن مبا�رشة اأو عن طريق 

ال�صحب من املخزون.

ت�قع �ص��ندوق النقد الدويل اأن يظل الن�صاط القت�صادي للعراق 
خالل العام احلايل �ص��امتًا ب�صبب انكما�ص اإنتاج النفط بن�صبة 
1.5% ب�ص��بب اتفاق اأوبك عل��ى خف�ص اإنتاج النفط وا�ص��تعادة 

مت�ا�صعة للقطاع غر النفطي.
واأ�ص��اف ال�ص��ندوق يف تقرير ل��ه، اأن "اآفاق النم��� على املدى 
املت��ص��ط لالقت�ص��اد العراق��ي اإيجابي��ة، و�ص��يع�د النم��� اإىل 
الزيادة املعتدلة املت�قعة يف اإنتاج النفط والنتعا�ص يف النم� 
غ��ر النفطي ال��ذي يدعمه التح�ص��ن املت�قع يف الأم��ن وتنفيذ 
الإ�ص��الح الهيكل��ي". وتاب��ع: "املخاط��ر ل ت��زال مرتفعة جدا، 
ولكن تن�صاأ اأ�صا�صا عن تقلب الأمن والت�ترات ال�صيا�صية و�صعف 
تنفيذ ال�صيا�ص��ات، وي�اجه العراق �ص��دمة مزدوجة ناجمة عن 

ال�رشاع مع داع�ص والهب�ط يف اأ�صعار النفط".
وارتف��ع الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بن�ص��بة 11% بنهاية 
ع��ام 2016،  ب�ص��بب زي��ادة اإنت��اج النفط بن�ص��بة 25%، والتي 
مل تتاأث��ر كث��را بال���رشاع مع داع�ص. واأ�ص��اف ال�ص��ندوق، اأن 
"تراجع اأ�صعار النفط اأدى اإىل تراجع احتياطيات العراق الدولية 
م��ن 54 مليار دولر يف نهاية عام 2015 اإىل 45 مليار دولر 
يف نهاية عام 2016 وتت�ا�ص��ل ال�صغ�ط املالية، حيث ارتفع 
العج��ز احلك�مي من 12% من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 
2015 اإىل 14% يف عام 2016 على الرغم من ا�ص��تمرار �صبط 
اأو�ص��اع املالية العامة، ب�ص��بب �ص��عف اأ�ص��عار النفط وارتفاع 

الإنفاق الإن�صاين والأمني".
واأ�ص��ار ال�صندوق اإىل اأن "ال�صلطات حافظت ب�صكل منا�صب على 
ربط �ص��عر ال�رشف، واأدى تب�صيط متطلبات الت�ثيق التي نفذها 
البنك املركزي العراقي اإىل انخفا�ص يف انت�صار ال�ص�ق امل�ازية 
اإىل 6% يف ي�ني��� 2017". واأكد "دعم العراق من خالل ترتيب 
احتياطي مدته ثالث �ص��ن�ات بقيم��ة 3.831 ملي�ن وحدة من 
حق�ق ال�ص��حب اخلا�ص��ة )5.380 ملي��ار دولر(، اأي ما يعادل 

230% م��ن احل�ص��ة 2". وت�ق��ع �ص��ندوق النق��د ال��دويل 
حمدودي��ة يف من��� القت�ص��اد ال�طن��ي  

للعام اجلاري، لأ�ص��باب 

اأهمه��ا اللت��زام باتف��اق "اأوب��ك" خلف���ص اإنتاج الأع�ص��اء يف 
املنظمة من النفط اخلام. وقال ال�صندوق يف بيان  له  اإن ن�صاط 
القت�ص��اد العراقي �ص��يبقى حمدوداً يف 2017 ب�ص��بب تقلي�ص 
اإنت��اج النف��ط، بن�ص��بة 1.5% مب�ج��ب التفاقية التي ت��ص��لت 
اإليها منّظمة الدول امل�صّدرة للنفط )اأوبك(، والتعايف املت�ا�صع 
للقط��اع غر النفطي. واأ�ص��ار ال�ص��ندوق اإىل اأن النم��ّ� احلقيقي 
لإجمايل الن��اجت املحلي العراقي بلغ 11% يف 2016، مدع�مًا 
بزي��ادة كبرة يف اإنتاج النفط الذي ا�ص��تفاد من ال�ص��تثمارات 
النفطية ال�ص��ابقة. وعقدت ال�ص��لطات العراقية وخرباء �ص��ندوق 
النق��د ال��دويل مناق�ص��ات يف العا�ص��مة الأردنية عم��ان، خالل 
املدة م��ن 5 اإىل 17 مار�ص/اآذار اجلاري، ح���ل املادة الرابعة 
لعام 2017، واملراجعة الثانية لتفاق ال�صتعداد الئتماين مع 
العراق. ويهدف اتفاق ال�ص��تعداد الئتماين، اإىل ت�صحيح ميزان 
املالي��ة العام��ة وت���ازن املرك��ز اخلارج��ي، وحت�ص��ن الإدارة 
املالية العامة، مع حماية الإنفاق الجتماعي. واأكد ال�صندوق، 
اأن الع��راق ت�رّشر ب�ص��بب ال���رشاع مع تنظي��م داع�ص،الرهابي  
والنخفا���ص احل��اد يف اأ�ص��عار النفط العاملية، وقد ا�ص��تجابت 
احلك�م��ة لالأزم��ة املالي��ة العامة، واأزم��ة مي��زان املدف�عات، 
بت�ص��حيح مايل كبر، ولكّنه �رشوري، مدع�مًا مب�صاعدة مالية 

من املجتمع الدويل.
اإن  وق��ال كر�ص��تيان ج���ز رئي���ص بعث��ة ال�ص��ندوق للع��راق، 
النخفا���ص احلاد يف اأ�ص��عار النفط ت�ص��بب بانخفا�ص اإجمايل 
الحتياطي��ات الدولي��ة للعراق من 53.7 ملي��ار دولر اأمركي 
يف نهاي��ة 2015 اإىل م�ص��ت�ى م��ا يزال ُمريح��ًا، مقداره 46.5 

مليار دولر اأمركي، يف نهاية دي�صمرب/كان�ن الأول 2016.
واأ�ص��اف اأن جمم���ع الدي��ن الع��ام ارتف��ع م��ن 32% اإىل %64 

م��ن اإجم��ايل الن��اجت املحل��ي يف امل��دة 2016-2014، 
"وتباطاأ من� الئتمان وارتفعت القرو�ص 

املتعرثة لدى امل�صارف 

اململ�ك��ة للدول��ة وامل�ص��ارف اخلا�ص��ة ب�ص��كل كب��ر يف عام 
."2016

ولف��ت البيان النتباه اإىل وج�د حاجة ملزيد من الإ�ص��الحات 
خللق حّيز مايل للنمّ� ال�صامل، وتعزيز بيئة الأعمال، واحلّد من 
الف�ص��اد، واإ�ص��الح القطاع امل���رشيف لدعم النمّ� ال��ذي يق�ده 

القطاع اخلا�ص، والتن�يع يف القت�صاد.
وب��داأت ال�ص��لطات العراقي��ة وخ��رباء �ص��ندوق النق��د ال��دويل 

مناق�صات ب�صاأن املراجعة الثانية لتفاق ال�صتعداد الئتماين.
وا�ص��تمرت هذه املناق�ص��ات خالل اجتماعات الربيع ل�ص��ندوق 
النقد ال��دويل والبنك الدويل يف املدة ما ب��ن 21-23 اأبريل/

ني�صان املا�صي ، يف وا�صنطن العا�صمة.
واأب��رم العراق و�ص��ندوق النق��د الدويل يف ماي���/ اأيار 2016، 
اتفاقًا بعد اجتماعات لعدة اأيام عقدت يف العا�ص��مة الأردنية، 
يق�ص��ي مبن��ح العراق قر�ص��ا ماليا بقيم��ة 5.3 مليارات دولر 
بن�ص��بة فائدة ت�صل اإىل 1.5%. وت�صلم العراق ق�صطا اأوليًا بقيمة 
634 ملي���ن دولر ي�لي�/حزي��ران املا�ص��ي. وكان املر�ص��د 
القت�صادي ملنطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا ال�صادر عن 
البنك الدويل، قد ت�قع اأن يتعافى اقت�ص��اد العراق لي�ص��هد من�اً 
7.2 % يف 2016. ويتعر�ص القت�صاد الكلي العراقي، ملخاطر 
تت�ص��ل بالبيئ��ة العاملية والتط���رات الجتماعية وال�صيا�ص��ية 
وداع���ص. كم��ا اأن تراج��ع وت��رة النم��� القت�ص��ادي العامل��ي 
اأو ا�ص��تمرار وف��رة املعرو���ص العامل��ي م��ن النف��ط، ق��د يخلق 

�ص��غ�طا نزولية على اأ�ص��عار اخل��ام، وي���ؤدي بالتايل اىل 
�ص��غ�ط جديدة على عج��ز املالية العامة 

واملعامالت اخلارجية. 
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ارتفع الذه��ب يف املعامالت الف�رية 
دولرا   1287.91 اإىل  باملئ��ة   0.2
لالأوقية )الأون�ص��ة( بحل�ل ال�ص��اعة 
1803 بت�قي��ت جرينت���ص، ويتج��ه 
املع��دن النفي�ص �ص���ب حتقي��ق اأكرب 
مك�ص��ب اأ�ص��ب�عي منذ منت�صف اأبريل 
ني�ص��ان. ويف وقت �ص��ابق من اجلل�صة 
�ص��جل الذه��ب اأعل��ى م�ص��ت�ياته منذ 
عن��د  حزي��ران  ي�ني���  م��ن  ال�ص��ابع 

1291.86 دولر لالأوقية.
العق���د  ت�ص���ية  يف  الذه��ب  وزاد 
الأمركي��ة الآجل��ة 0.3 يف املئة اإىل 

1294 دولرا لالأوقية.

بخ�صائر  الأوروب��ي��ة  الأ�صهم  منيت 
ي�م  الت�ايل  على  الثالثة  للجل�صة 
لأ�صهم  بيع  م���ج��ة  بفعل  اجلمعة 
ذي  الأ�صا�صية  امل����ارد  قطاع  يف 
اأ�صب�عي  اأداء  اأ���ص���اأ  لت�صجل  الثقل 
زيادة  ظل  يف  احل��ايل  العام  خالل 
املتحدة  ال���لي��ات  ب��ن  ال��ت���ت��رات 
التقلبات  وزادت  ال�صمالية.  وك�ريا 
امل�ؤ�رش  فيه  هبط  ال��ذي  ال�قت  يف 
ال�رشكات  لأ�صهم   600 �صت�ك�ص 
الأوروبية الكربى 1.1 باملئة لت�صل 
2.8 باملئة  اخل�صائر الأ�صب�عية اإىل 
ن�فمرب  اأوائ��ل  منذ  اأ�صب�ع  اأ�ص�اأ  يف 

ت�رشين الثاين 2016.

اأغ��ل��ق��ت الأ���ص��ه��م الأم��رك��ي��ة على 
ا�صتمرت  خ�صائر  منهية  ارت��ف��اع 
مراهنة  مع  اأي��ام  ثالثة  م��دار  على 
اأ�صعار  خف�ص  على  امل�صتثمرين 
ت�صاعد  لكن  الأم��رك��ي��ة  ال��ف��ائ��دة 
ال��ت���ت��ر ب��ن ال����لي���ات امل��ت��ح��دة 

وك�ريا ال�صمالية قل�ص املكا�صب.
البيانات  اأح����دث  اإىل  وا���ص��ت��ن��ادا 
ارت���ف���ع امل����ؤ����رش داو  امل���ت����اف���رة 
نقطة،   14.31 ال�صناعي  ج���ن��ز 
اإىل  باملئة،   0.07 ي��ع��ادل  م��ا  اأو 

. 21858.32 نقطة 

النقد الدولي: مخاطر األزمة االقتصادية ما تزال مرتفعة في العراق

 لتعزيز األواصر االقتصادية بين البلدين 

  فرص استثمارية بانتظار الشركات السعودية في العراق

 قال املهند�ص خالد الفالح؛ 
وزير الطاقة وال�صناعة 

والرثوة املعدنية يف 
ال�صعودية، "اإن �صركات 

مثل اأرامكو ومعادن 
و�صابك و�صركات اخلدمات 
البرتولية و�صركات احلفر 
و�صركات م�صح ال�صيزمي 

وال�صركات الزراعية الكربى 
والعديد من ال�صركات 

ال�صعودية، تنتظرها فر�ص 
ا�صتثمارية يف ال�صوق 

العراقية".

اعداد – 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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


