
 وكان �لربمل��ان  �أق��ر يف 2015 تعدي��ات عل��ى 
قانون �ال�ستثمار رقم 13 ل�سنة 2006 بهدف خلق 
من��اخ م�سج��ع ومائ��م لا�ستثم��ار يف �لقطاعات 
كافة ومنح �متي��از�ت و�إعفاء�ت وقرو�ض مي�رسة 
جاذب��ة للم�ستثمرين �لذين يرتددون عادة بدخول 
�س��وق �لعر�ق ل��رتدي �لو�سع �الأمني. م��ن جانبه، 
ق��ال نائب رئي�ض غرفة جت��ارة بغد�د ح�سن �ل�سيخ 
�إن ” �قت�س��اد �ل�س��وق يخ�س��ع ملتغ��ر�ت كث��رة 
عل��ى ��سا�ض م��ا يطلبه �لذوق �لع��ام من �مل�ستهلك 
وتف�سي��ل منتج��ات معينة على ح�س��اب منتجات 
�خ��رى وم��ن منا�سيء خمتلف��ة ” . و�أ�ساف �ل�سيخ 
يف ت�رسي��ح ل��� »�جلورن��ال« ، �أن “غي��اب �ملنتج 
�ملحل��ي ه��و ب�سب��ب �الغ��ر�ق �ل�سلع��ي �لفو�سوي 
م��ن �ملنتج��ات و�ل�سل��ع ذ�ت �ملنا�س��يء �الير�نية 
و�لرتكي��ة و�ملنا�س��يء �الخ��رى” ، م�س��ر� �ىل �أن 
“هن��اك خطط��ا و��سرت�تيجيات تو�س��ع من �أجل  
تن�سيط �القت�ساد �لوطني �ال �ن تلك �خلطط جتاَبه 
باملحارب��ة وعدم �لتنفيذ من قب��ل بع�ض �جلهات 
�حلكومية �ملتنفذة وممن لها �سلطة �لقر�ر �ل�سيا�سي 
لك��ون رجل �ل�سيا�سة هو �لوجه �لثاين للتاجر ومن 
ثم فان �ملنفع��ة �ل�سخ�سية تغلب �ملنفعة �لوطنية 
” . وتاب��ع �أن هن��اك “تخبط��ًا يف �سيا�سة تفعيل 
�ملعامل و�مل�سانع و�ملنتج �ملحلي، الن �ل�سيا�سي 
��سب��ح م�ست��ورد� ول��ه ��سه��م كب��رة يف ���رسكات 
جتارية عماقة قد تكون عابرة للحدود ولعل عدم 
تنفيذ �لقو�نني �القت�سادية �الربعة ي�سهم وي�ساعد 
يف خلق �س��وق فو�سوية للم�ست��ورد �الجنبي على 
ح�س��اب �ملنت��ج �ملحلي” . و��س��ار �ىل �ن �ل�سنو�ت 
�لاحق��ة �ست�سه��د تغي��ر�ً يف �خلط��ط �القت�سادية 
و�ل�سيا�سية فيما يخ�ض �خلطط �خلم�سية و�لثاثية 
حت��ى  و�لت�رسيع��ات  �لقو�ن��ني  تنفي��ذ  وحماول��ة 
ن�سمن عودة �ملنتج �ملحلي �ىل �ل�سوق �ملحلية” . 
وذك��رت وز�رة �لتجارة �أن حجم �لتبادل �لتجاري 
م��ع �ير�ن، جت��اوز �ل� 6 ملي��ار�ت دوالر يف عامي 
2015 -2016، م��ا ميثل  �ال�ست��ر�د�ت من �ير�ن 
م�ساف��ا �ليه��ا 60 ملي��ون دوالر متث��ل �سادر�ت 
�لع��ر�ق �ىل �ي��ر�ن ، م�س��رة �ىل وج��ود 8 مناف��ذ 
حدودي��ة تربط �لبلدي��ن. وقالت �ل��وز�رة يف بيان 
�سحف��ي �ن “حجم �لتبادل �لتجاري مع �ير�ن يف 

تط��ور م�ستمر يف ظ��ل  رغبة �لبلدي��ن �جلارين يف 
تطوي��ر وتنمية �لعاق��ات �القت�سادية و�لتجارية 
وتفعيل  �التفاقات �لثنائية �مل�سرتكة �لتي ��سهمت 
يف زيادة حج��م �لتبادل �لتجاري ب��ني �لبلدين”.  
و�أ�س��اف” �ن ن�سب��ة �لزي��ادة �ل�سنوي��ة يف عملية 
�لتب��ادل �لتج��اري ت�س��ل �ىل �كرث م��ن ربع  مليار 
دوالر �سنوي��ا ، وه��ي يف زي��ادة م�ستم��رة عل��ى 
�لرغ��م من �لظ��روف �القت�سادي��ة و�ملالية نتيجة 
 �نخفا���ض ��سع��ار �لنفط ب�سكل كبر ج��د�”.  و��سار 
�لبي��ان �ىل” �ن هن��اك )8( مناف��ذ حدودية تربط 
�لع��ر�ق و�ي��ر�ن وه��ي مناف��ذ �ل�سي��ب  وزرباطي��ة 
و�ملنذري��ة ومن��ديل و�ل�ساجم��ة وح��اج عم��ر�ن 
وبنجوي��ن وبرويزخ��ان ، وه��ي  �ملناف��ذ �لر�سمية 
�ملعتم��دة ب��ني �لبلدي��ن لنق��ل ودخ��ول �لب�سائع 
�ملختلف��ة”.  ون��وه ب��� “وج��ود �تفاق��ات ثنائي��ة 
�ست�سه��م يف ت�سجيع �ل���رسكات �الير�ني��ة ورجال 
�العم��ال  للدخ��ول يف �س��وق �ال�ستثم��ار �لعر�ق��ي 

�و �قام��ة م�ساري��ع م�سرتك��ة ، كذل��ك �لتعاون يف 
 جمال �لطاق��ة و�لكهرب��اء و�لنفط و�لغ��از و�لعمل 
عل��ى تطوير �ملنافذ �حلدودية �لر�سمية  �لتي تخدم 
م�سلح��ة �لبلدي��ن م��ن خ��ال ��ستخ��د�م �لو�سائل 
�حلديث��ة يف دخول وفح���ض  �لب�سائ��ع و�لتعاون 
يف جم��ال �لتقيي�ض و�ل�سيط��رة �لنوعية”.  و�أعلنت 
جلنة “�القت�ساد و�ال�ستثمار” �لنيابية، �عتمادها 
�جتاهني ��سا�سيني اليجاد حلول �رسيعة للنهو�ض 
بقطاع �لتنمية �القت�سادي��ة يف �لعر�ق، و�خر�جه 
من �سبغ��ة �ال�سته��اك �لطاغية علي��ه و�لهدر يف 
�لعمل��ة و�لرثوة �لوطني��ة �لناجتة ع��ن ذلك. وقال 
ع�س��و �للجن��ة �لنائ��ب علي �ملالك��ي، يف ت�رسيح 
ل�»�جلورن��ال« ، �إن “�للجن��ة عكف��ت عل��ى در��س��ة 
قانون �ال�ستثمار الكرث م��ن عام، ودر�ست قو�نني 
�ال�ستثم��ار �لعاملي��ة حت��ى خرج��ت بحل��ة جديدة 
للقانون �لذي حمل رقم 50 ل�سنة 2015 �ملعدل”.
�الول:  �جتاه��ني  �سم��ل  “�لقان��ون  �أن  و�أ�س��اف 

تفعي��ل �ال�ستثمار جلذب روؤو�ض �المو�ل �خلارجية 
ح��ني  يف  �لد�خلي��ة،  �الم��و�ل  روؤو���ض  وتن�سي��ط 
�سيت��م مبوجب �الجت��اه �لثاين، تفعي��ل دور وز�رة 
�ل�سناع��ة ملا لها من دور كبر يف حتريك �لتنمية 

�القت�سادية”.
�لنائ��ب �ملالكي، �أ�س��ار �ىل �أن “تعطي��ل قطاعات 
�ل�سناع��ة و�لزر�ع��ة يف �لب��اد، جعل م��ن �لتاجر 
�لعر�ق��ي مت��كا على �الرب��اح �ل�رسيعةم��ن بدون 

م�سقة �ل�سناعة و�لزر�عة و�ل�سياحة”.
يف �ل�سي��اق ذ�ت��ه، �أك��د �خلبر �القت�س��ادي ماجد 
�أ�سبح��ت  �لعر�قي��ة  “�الأ�س��و�ق  �إن   �ل�س��وري، 
��ستهاكي��ة ب�سب��ب ع��دم �ل�سيط��رة عل��ى �ملناف��ذ 

�حلدودية وتدفق �ملو�د و�ل�سلع �لرديئة”.
و�أ�س��اف يف ت�رسيح ل�»�جلورن��ال«،  �أن “�سيا�سة 
�ملحلي��ة  بال�س��وق  �أ���رست  �ل�سابق��ة  �حلكوم��ات 
و�أ�سعف��ت �لقط��اع �خلا���ض �إىل درج��ة �ختف��اء 

�ملنتج �لوطني من �الأ�سو�ق ب�سورة �سبه تامة”.

ت�سه��د مناطق �اله��و�ر جنوبي �لعر�ق تو�ف��د �أعد�د كبرة من 
�ل�سي��اح �الجانب و�ملحليني خال �ي��ام عطلة عيد �ال�سحى 
�ملبارك . وقال مدير منظمة طبيعة �لعر�ق جا�سم �ال�سدي يف 
ت�رسيح ل�»�جلورنال  « �ن”�ل�سياحة جنوب �لعر�ق يف �الهو�ر 
ت�سه��د زي��ادة ملحوظ��ة يف عدد �ل�سي��اح �لعر�قي��ني يف �يام 
�الأعي��اد حيث تتجه �لعو�ئل و�ل�سب��اب �ىل هذه �ملناطق على 
�لرغ��م من ح��ر�رة �جلو لكنها ماذ مه��م للر�حة و�ال�ستجمام 
“.  و��ساف �ن منظمته ر�سدت �رتفاع معدالت �عد�د �ل�سياح 
�لو�فدي��ن �إىل مناطق �الأهو�ر �لو�سطى . و��سار �ىل �ن” معظم 
زيار�ت �لوف��ود �ل�سياحية تركز على مناطق �الأهو�ر �لو�سطى 
يف �جلباي�ض وهور �حلمار و�ملو�قع �الأثرية �ملهمة يف مدينة 
�لنا�رسية . ولفت �لنظر �ىل �ن �ال�ستقر�ر �المني و�أ�سعار مبيت 
�لفن��ادق �مل�سجع��ة ��سهمت يف زيادة �ع��د�د �لز�ئرين ومتديد 
م��دة زيارتهم لا�ستمتاع ببيئة ر�ئع��ة، و�ل�سعي لتكليف عدد 
م��ن �لدو�ئ��ر �ملعنية باإع��د�د خارطة �سياحي��ة لتنظيم حركة 
�ل�سياح يف عم��وم �ملحافظة ومنها مناط��ق �الهو�ر و�الثار. 
يف ح��ني طالب جمل���ض حمافظة ذي ق��ار �حلكومة �ملركزية 
باإطاق �ملبالغ �ملالية لدعم ملف �الهو�ر. وقال رئي�ض جلنة 
�نعا���ض �اله��و�ر يف جمل���ض حمافظ��ة ذي قار عب��د �لرحمن 
�لطائ��ي ملر��س��ل »�جلورن��ال « :”عل��ى �حلكوم��ة �ملركزي��ة 
�ط��اق �ملبال��غ �ملالي��ة لدع��م ملف �اله��و�ر . و��س��اف �ن” 
�حلكوم��ة  تعهدت يف وقت �ساب��ق بدعم �د�رة مناطق �الهو�ر 
بع��د دخوله��ا الئحة �ل��رت�ث �لعاملي “، معربا ع��ن �مله باأن 
“ت�ساه��م �حلكومة يف تطوير وحتوي��ل �ملناطق �ملائية �ىل 
قبل��ة لل�سي��اح“ . وت�سهد مناطق �اله��و�ر يف ق�ساء �جلباي�ض 
/70 ك��م �ىل �ل�رسق من مدينة �لنا�رسي��ة/ ، تز�يد� ملحوظا 
باع��د�د �ل�سي��اح �لقادم��ني من خمتل��ف حمافظ��ات �لعر�ق ، 
لا�ستمت��اع باملناظر �جلميلة و�لطبيع��ة �ملائية و�الحيائية 
فيه��ا ، وم�ساه��دة �ن��و�ع خمتلفة م��ن �لطي��ور �ملهاجرة من 
�سيبري��ا ومناطق �لعامل �الخرى ف�سا ع��ن �الحياء �ملائية 
�الخ��رى �لتي تتميز بها مناطق �اله��و�ر. �ال �ن تلك �ملناطق 

�لبن��ى �لتحتي��ة وع��دم وج��ود م��ا يحتاج��ه  تفتق��ر �ىل 
�ل�سائ��ح م��ن و�سائ��ل ر�ح��ة وغرها من 

�مل�ستلزم��ات �الخ��رى. 
ودعا 

رئي���ض جلنة �نعا�ض �اله��و�ر يف جمل�ض حمافظة ذي قار عبد 
�لرحم��ن �لطائ��ي ، �حلكوم��ة �ملركزية �ىل �ط��اق 80 مليار 
دينار لدعم ملف �الهو�ر كانت قد تعهدت بها يف وقت �سابق 
لدعم �د�رة مناطق �الهو�ر بعد دخولها الئحة �لرت�ث �لعاملي 
، حم��ذر�ً من �الخف��اق يف ��ستمر�ر �إبقاء تل��ك �ملناطق �سمن 
الئح��ة �لرت�ث ب�سبب م��ا تعانيه من �هم��ال. وقال يف حديث 
�سحف��ي �ساب��ق �ن مناط��ق �اله��و�ر ت�سهد تو�ف��د �الالف من 
�ل�سي��اح ��سبوعي��ا يف ظل �نع��د�م �ب�سط �خلدم��ات �ل�رسورية 
له��م، �المر �لذي يهدد قطاع �ل�سياح��ة و�إبقاء مناطق �الهو�ر 

على لو�ئح �ليون�سكو “.
و��س��ار �ىل ” �رسورة �ن تقف �حلكومة �الحتادية وقفة جدية 
و�رسيع��ة جتاه ما يج��ري وعدم �لبقاء مكتوف��ة �اليدي لكون 
هذ� �مللف ما ز�ل حتت مر�قبة وتقييم منظمة �ليون�سكو �سنويا 
ويتطل��ب �ملزيد من �جله��د و�الأمو�ل لتطوي��ر مناطق �الهو�ر 
وحت�س��ني م�ست��وى �خلدم��ات وتوف��ر �لبن��ى �لتحتي��ة ودعم 
قطاع �ل�سياحة الإنعا�ض �حلالة �القت�سادية لل�سكان �ملحليني 
يف مناطق �هو�ر �جلباي�ض “. يف حني تعهد �ل�سفر �المركي 
يف �لع��ر�ق دوغا���ض �سيليم��ان بت�سجي��ع وح��ث �ل���رسكات 
�المركية على �ال�ستثمار يف مناطق �الهو�ر وعموم حمافظة 
ذي ق��ار. وقال خال زيارته مناطق �اله��و�ر يف وقت �سابق 
”�ن �ل�سفارة �المركية بحثت مع �د�رة �ملحافظة �سبل تطوير 
�لقط��اع �ل�سياحي يف مناطق �ه��و�ر �جلباي�ض بعد �سمها �ىل 
الئحة �ل��رت�ث �لعاملي م��ن �جل توفر فر���ض �لعمل لايدي 
�لعامل��ة �ملحلي��ة ملو�جهة �الزم��ة �ملالية �حلالي��ة “. و�أ�سار 
�ىل ”�ن �جلانب��ني قدما روؤية و��سحة الإمكانات هذ� �لتطوير 
يف ظ��ل وج��ود �ملوؤه��ات �لطبيعية لبيئة �اله��و�ر من خال 
و�س��ع خط��و�ت جدية تتبناه��ا �ملحافظة للنهو���ض بالو�قع 
�حل��ايل “. ولفت �لنظ��ر �ىل �ن ف�سح �ملجال لقطاع �ال�ستثمار 
�ملحل��ي و�الأجنب��ي للعم��ل يف جم��ال �ل�سياح��ة يع��د فر�سة 
مهم��ة لتطوي��ر �ملنطقة بال�س��كل �ل�سحيح و�ل�رسي��ع. وهناك 

�كرث م��ن 15 فر�سة ��ستثماري��ة ميكن �لعمل 
عليه��ا يف ج��ذب �ل�رسكات 

�ال�ستثماري��ة �لر�غبة بالعمل يف جم��ال �ل�سياحة، كما يقول 
قائممق��ام ق�س��اء �جلباي���ض بدي��ع �خلي��ون، قدمته��ا �د�رة 
�لق�س��اء وميكن �لعمل عليها يف جذب �ل�رسكات �ال�ستثمارية 

�لر�غبة بالعمل يف جمال �ل�سياحة.
و��ساف �ن ”�ملحافظة تتطلع �ىل �ملزيد من �لدعم من جميع 
�ل��دول �ل�سديق��ة ومنها �لوالي��ات �ملتح��دة يف تطوير �لبنى 
�لتحتية ملناطق �الهو�ر و�الثار بعد �سمها �ىل الئحة �لرت�ث 
�لعامل��ي يف ظ��ل �لتحدي��ات �ملالي��ة �لت��ي يو�جهه��ا �لعر�ق 

ب�سبب حربه على د�ع�ض �الرهابي “.
و�ك��د ” �ن �الزم��ة �القت�سادي��ة �لق��ت بظاله��ا عل��ى جميع 
�لقطاع��ات �المر �ل��ذي يتطلب �ملزيد من دع��م �ال�سدقاء يف 
ه��ذ� �جلان��ب من خ��ال حتريك عجل��ة �ل�سياح��ة و�القت�ساد 

مب�ساركة �ل�رسكات �الجنبية �ملتخ�س�سة “.
م��ن جهته ق��ال مدي��ر �سعب��ة �ل�سياحة يف حمافظ��ة ذي قار 
مه��دي ثام��ر ، �ن��ه مت ت�سجي��ل 8 ���رسكات �سياحي��ة جمازة 
ر�سميًا د�خل �ملحافظة للعمل على تنظيم �لرحات �ل�سياحية 
�ىل مناط��ق �الهو�ر و�الثار ، باالإ�سافة �ىل �رسكات �سياحية 
�خ��رى م��ن حمافظ��ات بغ��د�د وباب��ل وكرب��اء و�لديو�ني��ة 

و�لب�رسة و�ملثنى.
و��س��اف ” �ن حرك��ة �ل�رسكات �ل�سياحية ت�سه��د �نتعا�سا �ثر 

تز�يد �عد�د �ل�سياح من د�خل �ملحافظة وخارجها “.
و��س��ار �ىل ” �ن �د�رة �ل�سعب��ة تلقت �ت�س��االت وعرو�سا من 
قب��ل �الد�ر�ت �ملحلي��ة يف مناطق �سامر�ء ودي��ايل للتن�سيق 
�مل�سرتك من �جل تفويج �عد�د كبرة من �ل�سياح �ىل حمافظة 

ذي قار خال �اليام �لقليلة �ملقبلة “.
ولف��ت �لنظر �ىل �ن �ال�ستقر�ر �المن��ي و�أ�سعار مبيت �لفنادق 

�مل�سجعة ��سهمت يف زيادة �عد�د �لز�ئرين ومتديد 
مدة زيارته��م لا�ستمتاع ببيئة 

�هو�ر ذي قار. 
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دون  م��ن  �لذه��ب  �أ�سع��ار  ��ستق��رت 
�لتوت��ر�ت  م��ن  بدع��م  يذك��ر  تغ��ر 
�جليو�سيا�سية ب�ساأن كوريا �ل�سمالية 
و�لتوقع��ات باأن �نخفا���ض �لت�سخم 
يف �لواليات �ملتح��دة قد يف�سي �إىل 
تاأجي��ل �لزي��ادة �جلدي��دة يف �أ�سعار 
�لذه��ب  و�نخف���ض  هن��اك.  �لفائ��دة 
يف �لعق��ود �الأمركي��ة �الآجلة ت�سليم 
دي�سم��رب كان��ون �الأول 0.1 باملئ��ة 
لاأوقي��ة.  دوالر   1343.40 �إىل 
وتر�ج��ع �ل��دوالر �أمام �ل��ني متجها 
�سوب �أدنى م�ست��وى يف �أربعة �أ�سهر 
ون�س��ف �ل�سهر بفع��ل �لتوتر�ت حول 

كوريا �ل�سمالية.

تعامات  �لنفط  �أ���س��و�ق  �سهدت 
حذرة و�سط تر�جع يف �لطلب على 
�إغ��اق  ب�سبب  و�سحناته  �خل��ام 
ه��اريف  �لعا�سفة  بعد  م�ساف 
منطقة  يف  �أكرب  �إع�سار  وو�سول 
�لنفط  �أ���س��و�ق  ويف  �ل��ك��اري��ب��ي. 
خام  �أ�سعار  �نخف�ست  �لعاملية 
يف  برنت  مزيج  �لعاملي  �لقيا�ض 
�إىل  �سنتات  �الآجلة ثمانية  �لعقود 

53.20 دوالر للربميل. 

�ختتمت �الأ�سهم �ليابانية تعاماتها 
�ل��وق��ت  يف  ي��ذك��ر  ت��غ��ر  دون  م���ن 
�مل�ستثمرين  ���رس�ء  فيه  ب��دد  �ل��ذي 
�ل�سغرة  �ل�رسكات  الأ�سهم  �الأف���ر�د 
وقعت  �لتي  �خل�سائر  �أثر  و�ملتو�سطة 
�أدن���ى  �إىل  �ل�����س��وق  ت��ر�ج��ع��ت  ح��ني 
م�ستوى يف �أربعة �أ�سهر بفعل تنامي 
�لكورية.  �جلزيرة  �سبه  يف  �لتوتر�ت 
�لنا�سئة  لل�رسكات  موؤ�رس  �أد�ء  وفاق 
�أد�ء �ل�سوق لينهي �لتعامات مرتفعا 
�أدن��ى  بلغ  �أن  بعد  �ملئة  يف   0.4
�أ�سهر.  �أربعة  من  �أك��رث  يف  م�ستوى 
�سناعة  �رسكات  �أ�سهم  و�نخف�ست 
تويوتا  �أ�سهم  تر�جع  مع  �ل�سيار�ت 
موتور 0.9 يف �ملئة وني�سان موتور 

0.6 يف �ملئة.

خالل عيد األضحى... األهوار تنتعش سياحيًا 

13 مليار دوالر.. تخصيصات حكومية للنهوض بالخطة االستثمارية

اأكد وزير ال�صناعة وكالة، 
حممد �صياع ال�صوداين اأن 

الدولة خ�ص�صت 13 مليار 
دوالر خالل ميزانية العام 

اجلاري للخطة اال�صتثمارية 
واأغلبية هذه امل�صاريع الجتدي 

نفعًا اقت�صاديًا.
وقال ال�صوداين، اإن "الدولة 

خ�ص�صت 13 مليار دوالر 
)خالل ميزانية العام اجلاري( 

للخطة اال�صتثمارية، اإال اأن 
امل�صاريع  تلك  % من   40

لي�صت ذات جدوى اقت�صادية، 
اإ�صافة اإىل عدم اأخذ ال�صناعات 

االأ�صا�صية واملهمة ن�صيبها 
من هذه التخ�صي�صات، يف 

حني مت اإهدار اخلطة ومل يتم 
اال�صتفادة منها بامل�صتوى 

املتوقع".

بغداد – الجورنال  

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

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

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


