
واأ�ساف اجلهاز، اأن "متو�سط غلة الدومن الواحد 
م��ن املح�سول بلغ 1175.5 كغم بارتفاع بلغ 

18.9% عن �سنة "2015".
واأو�سح اأن "امل�ساحة املزروعة ملح�سول عباد 
ال�سم�س ق��درت ب� 2.1%، يف ح��ن بلغ متو�سط 
امل�ساح��ة  اأ�سا���س  الواح��د عل��ى  ال��دومن  غل��ة 

املزروعة 439.4 كغم".
جدي��ر بالذكر اأن احلكوم��ة كانت اأطلقت يف اآب 
ع��ام 2008، مبادرة زراعي��ة �ساملة للنهو�س 
بالواق��ع الزراع��ي يف الب��اد، وح��ددت �سقف��ًا 
زمنيًا مدته ع�رش �سن��وات لبلوغ العراق مرحلة 

االكتفاء الذاتي من املحا�سيل اال�سرتاتيجية.
على �سعي��د مت�س��ل اأعلنت قائمقامي��ة ق�ساء 
خانق��ن يف حمافظة دي��اىل، معاجل��ة انهيار 
ج��دول مهم يف اأطراف الق�ساء، كاد يت�سبب يف 
توق��ف �سخ مي��اه ال�رشب الأكرث م��ن 200 الف 

ن�سمة. 
وق��ال مدير اع��ام قائمقامي��ة خانقن )105 
كم �سم��ال �رشقي ب عقوبة( يو�س��ف ابراهيم يف 
حديث ل��ه، ان "ماكات �سعبة امل��وارد املائية 
يف خانق��ن جنح��ت وخ��ال م��دة وجي��زة يف 
معاجلة انهيار يف ج��دول حاج قره قرب قرية 

ما عزيز يف اأطراف الق�ساء".
واأ�س��اف ابراهي��م ان "اجل��دول ينق��ل املي��اه 
من بح��رة الوند اإىل حمطة خانق��ن الرئي�سية 
لتنقية املي��اه"، الفتا النظ��ر اإىل ان "املعاجلة 
ال�رشيع��ة النهي��ار اجل��دول �ساهم��ت يف من��ع 
توق��ف �سخ مي��اه ال�رشب الأكرث م��ن 200 الف 

ن�سمة يف الق�ساء".
وتعتم��د خانق��ن ب�س��كل رئي�س��ي عل��ى بحرة 
الوند يف تاأمن املياه اخلام للمحطة الرئي�سية 

ل�سخ املياه اإىل جميع احياء وازقة الق�ساء.
م��ن جانب اخر �سعت احلكومة اىل تنمية زراعة 
احلنطة ،فمنذ ال�سنوات االأوىل للعقوبات الدولية  
بع��د العام 1991 كان امل��د واجلزر متمثا يف 
اإنتاجه��ا اذ ج��اء الأ�سب��اب عدة منه��ا االحوال 
املناخية ،كما يف ال�سمال اأو م�سكلة ا�ست�ساح 

االأرا�سي يف الو�سط واجلنوب اأو اإجمااًل م�ساكل 
تتعلق بالب��ذور واالأ�سمدة واالآليات ،واالأهم هو 
عملي��ة الت�سوي��ق الت��ي اأ�سبح��ت االآن م�سكل��ة 

ترتفع اإىل املقام االأول .
واأعلنت جلنة الزراعة الربملانية اأن اإنتاج العام  
2016  م��ن احلنط��ة اأق��ل م��ن اإنت��اج 2015 ، 
فرمبا تكون عملية الت�سويق هي اأ�سا�س وركيزة 
ت�سهم يف تطوير زراعة القمح يف العراق وبقية 
املحا�سي��ل اال�سرتاجتي��ة ذات العاقة باالمن 
الغذائ��ي، كم��ا ب��ادرت احلكوم��ة م��ن جانبها  
اي�س��ا ومن خ��ال املبادرة الزراعي��ة ، بجميع 
ما اتي��ح لها من ت�سهي��ات ملعاجلة اختاالت 
لتفت��ح  االولوي��ة  ومنحه��ا  الت�سوي��ق  عملي��ة 
الطري��ق �سال��كا اأم��ام بح��ث م�س��اكل االأ�سمدة 
والبذور واالآليات وملوحة الرتبة و�سح املياه .                       
ال�سك اأن انت��اج وت�سويق القمح ورديفه ال�سعر 
التنظي��م يف  اللذي��ن يتحم��ان تبع��ات �س��وء 
املل��ف الزراع��ي هما ركنا الزراع��ة يف حتقيق 
االأم��ن الغذائي ، فعندما يك��ون لدى املزارعن 

ترلي��وين  تبل��غ  التج��ارة  وزارة  بذم��ة  ام��وال 
دين��ار م�ستحق��ات االع��وام )  2014  �� 2015  
����  2016 ( ال يعن��ي اأن هذا ن��اجت مبا�رشة عن 
انخفا���س اأ�سعار النف��ط اأواًل واأخراً اإذن هناك 
م�سكل��ة تتمثل يف اأن ه��ذا الدين هو دين ممتاز 
بذمة الدولة على الرغم من تخفي�س �سعر الطن 
م��ن  780 األ��ف دين��ار  اإىل 520 األ��ف دينار  ، 
كم��ا اأن ال�سعر مل ُت�سدد من اقيامه "مئة مليار 

دينار".                  
اإذن مل يب��ق غ��ر اخلل��ل االداري املعل��ن وه��و 
تدقي��ق الرقاب��ة املالي��ة وال نعل��م �سحته من 
عدمه��ا،  ومبا اأن اخلل��ل ومفتاحه هما اخلطوة 
االأوىل بع��د معاجلتها لفتح الطريق �سالكا اأمام 
الزراع��ة احلديثة باآلياتها وانتاجها الكبر غر 
التقلي��دي لت�سب��ح ان�سيابي��ة العم��ل يف بقي��ة 
االأن�سط��ة ال�ساندة واملواد امل�ساع��دة اأمراً هينًا 
مثل البذور واالأ�سمدة ومعاجلة �سح املياه .          

ويف �س��وء م��ا تق��دم ف��ان احلل��ول املجرب��ة 
واالأوام��ر واللجان وتبادل الته��م بن االأجهزة 

ذات العاقة وم�سوغات لعل اأهمها اأن املو�سل 
خرج��ت م��ن دائ��رة االإنت��اج لل�سن��وات الثاث 
املا�سي��ة ،  وتهاف��ت ه��ذه التربي��رات البد من 
التوج��ه عملي��ًا وفق خطوات حوكم��ة مرتابطة 
وبلغة واح��دة تتكلم وهي لغ��ة االرقام ،ولذلك 
فابد من اتخ��اذ اربعة اإجراءات فعالة الجناح 
االنت��اج والت�سوي��ق الزراعي يف البل��د ب�سورة 
عام��ة ، اخلطوة االوىل وعن��د حتديد االأ�سعار ال 
توؤخذ بنظر االعتبار غر زيادة االإنتاج بتحديد 
ال�سع��ر يف �س��وء الكل��ف احلقيقي��ة واجل��دوى 
االقت�سادية م��ن خال جميع الكلف من تهيئة 

االأر�س اإىل ال�سايلو . 
الث��اين يتمث��ل يف تكثي��ف  ح�س��ور  االج��راء 
ال�س��وت  وو�س��ول  ال�ساح��ة  يف  املزارع��ن 
ال�ساغط عل��ى االدارات ذات العاقة من خال 
احت��اد ع��ام للجمعي��ات الفاحي��ة املفرت���س 
اأن يك��ون رائداً وقائ��داً على م�ست��وى الت�سويق 
معي��اراً لن�ساطه واإال فاإنه ال ميكنه اأن يدعي اأن 

الزراعة بخر ونحن ن�ستورد حتى ال�سلغم. 

    
  

كثرا ما ي�سمع املواطنون باإعان م�رشوع من امل�ساريع اأو اإحالته 
عل��ى التنفيذ حتى يداخلهم الف��رح الأنهم �سيح�سل��ون بعد معاناة 
طويل��ة على م�رشوع خدمي اأو ترفيه��ي اأو تربوي وتزداد فرحتهم 
عندم��ا ي�ساهدون اآليات وماكات ال�رشكة املنفذة يف موقع العمل 
اإال اإن فرحته��م ال ت��دوم طوي��ا اإذ �رشع��ان ما ي�سطدم��ون بجملة 
ب��داأت كلماته��ا ت��رتدد عل��ى م�سامعن��ا يف االآون��ة االأخ��رة وهي 
)امل���رشوع متلكئ حاليا( وهنا تتب��ادر اإىل ذهن اجلميع جمموعة 
م��ن االأ�سئل��ة الت��ي تبحث ع��ن اإجابة عاجل��ة و�سافي��ة وهي ملاذا 
يح�س��ل التلكوؤ وما هي اأ�سبابه وما هي انعكا�ساته على املواطنن 
وكي��ف ميكن الق�ساء عليه  ال�سيم��ا وان الدولة قد خ�س�ست اأمواال 
طائل��ة.  م�سوؤول حملي يف حمافظة دياىل ، طالب احلكومة بو�سع 
اآلي��ة جديدة ت�ساهم با�ستئن��اف العمل ب�3 م�ساريع حيوية عماقة 
متوقف��ة �سم��ال �رشق��ي املحافظ��ة متوق��ف العمل فيه��ا منذ مدة 
طويلة . وقال مدير ناحية ال�سعدية احمد الزركو�سي ان 3 م�ساريع 
حيوية عماقة يف ناحية ال�سعدية )65 كم �سمال �رشقي بعقوبة(، 
متوق��ف العم��ل فيها منذ م��دة طويلة والبد من و�س��ع اآلية جديدة 
م��ن قب��ل احلكوم��ة ال�ستئن��اف العمل فيها م��ن جدي��د"، مبينًا ان 
الناحية مل ينفذ فيها اأي م�رشوع خدمي منذ مدة طويلة". واأ�ساف 
ان "امل�ساري��ع الثاث��ة التي ت�سه��د تلكوؤاً وتوقف العم��ل فيها هي 
م���رشوع الطريق الرئي�س��ي يف ناحية ال�سعدية وال��ذي اأجنز بن�سبة 
 % 20 وبعده��ا توق��ف كذل��ك م���رشوع جم��اري الناحي��ة منذ مدة 
طويلة بعد ان �سهد ن�سبة عمل �سئيلة، باالإ�سافة اإىل اإيقاف العمل 
مب�رشوع مياه ري حمرين". واأ�سار اإىل اأن "ناحية ال�سعدية بحاجة 
اىل الكث��ر من امل�ساريع اخلدمي��ة واحليوية لت�رشرها ب�سكل كبر 
اأثن��اء �سيط��رة تنظيم داع�س عل��ى مناطقها ع��ام 2014"، مطالبًا 
احلكومت��ن املركزي��ة واملحلية ب�"و�س��ع اآلية جدي��دة ال�ستئناف 
العم��ل بامل�ساريع املتوقفة يف الناحي��ة كذلك تخ�سي�س م�ساريع 
خدمي��ة جديدة له��ا". املواطنون من جانبهم ع��ربوا عن ا�ستيائهم 
وتذمره��م من ظاهرة التلكوؤ، املواطن كام��ل  ح�سن  قال: ت�سنف 
امل�ساري��ع املتلكئة يف م��دى تاأثرها وانعكا�ساته��ا على املواطن 
اإىل �سنف��ن االأول ي�سمل م�ساريع الطرق و�سبكات املجاري واملاء 
وه��ذه غالب��ا ما تك��ون تاأثراته��ا ال�سلبية مبا�رشة عل��ى املواطن 
لكونه��ا ت��رتك احلفري��ات واالأنقا���س يف موق��ع العم��ل وال جن��د 
اأي اك��رتاث اأو اهتم��ام من قب��ل البلدية مع  اإنه��ا اأدت اإىل حوادث 
مروري��ة ب�سب��ب ترك م��واد البن��اء مرمي��ة ومتناثرة عل��ى قارعة 
الط��رق ف�س��ا عن ت�سببه��ا يف م�سايقة املواطن��ن وت�سويه منظر 
املدينة ، وي�سمل ال�سنف الثاين امل�ساريع العماقة التي هي بعيدة 

ع��ن اأع��ن املواط��ن مث��ل م�ساريع م��اء الهندي��ة املوحد 
ومقرتبات ج�رش الهندية ووحدة معاجلة 

جم��اري الهندي��ة وه��ذه 

امل�ساري��ع تعد م�ساريع مف�سلية ومهمة ولق��د عول عليها املواطن 
كث��را ولك��ن تاأخرها �سب��ب قلقا وتذم��را لدى املواطن��ن وكذلك 
ول��د �سعوراً بخيب��ة االأمل يف اإمكانية اجنازه��ا على املدى القريب 
ونح��ن نتمنى من امل�سوؤولن امل�ساهمة يف اإيجاد احللول املنا�سبة 
لتعجي��ل اجناز ه��ذه امل�ساري��ع احليوية خدمة للم�سلح��ة العامة .  
بينم��ا األقى املواطن عبا���س �سالح باللوم عل��ى بع�س املواطنن 
يف عرقل��ة امل�ساري��ع وق��ال :ال نري��د اأن نلق��ي الل��وم كل��ه عل��ى 
ال���رشكات واملهند�س��ن امل�رشف��ن وغرهم فاملواط��ن يف بع�س 
االأحي��ان يك��ون ه��و ال�سب��ب الرئي�سي يف عرقل��ة تنفي��ذ امل�ساريع 
فعل��ى �سبي��ل املثال لدينا م���رشوع تبليط طريق منطق��ة املنفهان 
ال�سم��ايل بط��ول 3ك��م �سم��ن م�ساريع الط��رق لع��ام 2011 وهذه 
املنطق��ة بحاجة ما�سة للطريق لكنه يواج��ه اإعرتا�سات من بع�س 
املواطن��ن وال ي�سمحون بتنفيذه الن م�سار الطريق مير باأرا�سيهم 
وبع�سهم يرف���س نقل اأعمدة الكهرباء ون�سبها يف اأر�سه والغريب 
يف االأم��ر اإن املعرت�س��ن ه��م اأنف�سه��م كان��وا من اأ�س��د املطالبن 
واملتحم�س��ن الإن�ساء الطريق يف املنطق��ة وكان من املفرو�س اأن 
يقف��وا اإىل جان��ب الدولة وم�ساعدتها يف اإن�س��اء ال�سارع الأنه يخدم 
املنطق��ة وخ�سو�س��ا يف مو�سم االأمط��ار يف ف�سل ال�ست��اء كما اإن 
ا�ستم��رار االعرتا���س �سيحرم املنطق��ة اأجمعها من اإن�س��اء الطريق 
. يف ح��ن ق��ال املواطن خ�سر العل��ي ، ان يف كرب��اء الكثر من 
امل�ساري��ع وتكاد ال جتد منطقة من مناطقها تخلو من اآليات العمل 
يف تنفي��ذ م���رشوع ، اال ان امل�سكلة هي التلك��وؤ يف التنفيذ وجتاوز 
امل��دة املق��ررة الجناز امل���رشوع ،واعتقد ان ال�سب��ب يعود اىل عدم 
وج��ود �رشكات كفوءة ومتخ�س�سة للعمل يف تنفيذ امل�ساريع . اأما 
املواط��ن جعف��ر العار�سي فقال، ان اغلب امل�ساري��ع التي تنفذ يف 
املدين��ة ي�سوبها تلكوؤ اأو تاأخر يف ن�س��ب االجناز واإن دل هذا على 
�س��يء فان��ه يدل على اننا بحاجة ل���رشكات عاملية متخ�س�سة يف 
تنفي��ذ امل�ساريع وعدم ت�سليم او اإحالة ه��ذه امل�ساريع اىل �رشكات 
حملية غر قادرة على اجنازها، ومن ثم يكون املواطن هو اخلا�رش 
الوحي��د. من جانبه قال رئي���س جلنة اخلدمات يف جمل�س حمافظة 
كرب��اء ، ان �سب��ب التلك��وؤ او االخف��اق يف بع���س امل�ساريع خال 
امل��دة ال�سابق��ة يعود اىل وج��ود تعار�س��ات مع م���رشوع اآخر من 
قب��ل الدوائر اخلدمية كامل��اء واملجاري واالت�س��االت والكهرباء .   
واأ�س��اف ان هذه التعار�سات وعدم رفعها ي��وؤدي اإىل تاأخر اجناز 
امل���رشوع ولدينا م�ساريع كثرة تاأخرت ب�سبب عدم تعاون الدوائر 

فيم��ا بينها ، لذا مت توجي��ه الدوائر اخلدمية باإعداد 
ك�سوف��ات موقعي��ة قبل تق��دمي اأي 

للت�سديق  م�رشوع 

علي��ه .الفتا النظر اىل ان هن��اك اأ�سبابًا قاه��رة وخا�سة الزيارات 
املليوني��ة املتك��ررة والتي ينتج عنها قطوع��ات وتاأخر يف اأعمال 
امل�ساري��ع يف املحافظة ، ف�سا عن وجود مقاولن و�رشكات غر 
اأكفاء ت�سلموا بع�س امل�ساريع حيث مت ت�سخي�سهم من قبل احلكومة 
املحلي��ة واللجان امل�رشفة و�سيت��م ا�ستبعادهم عن اأي م�رشوع يف 
امل�ستقب��ل ، موؤك��دا ان توج��ه احلكومة املحلية �سيك��ون لل�رشكات 

واملقاولن ذات القدرة واخلربة العالية يف تنفيذ امل�ساريع. 
يف ح��ن قال قائممقام ق�ساء الهندي��ة عبا�س ال�سمري: من خال 
جتربت��ي العملية بو�سفي قائممقام ا�ستطي��ع اأن اأقول اإن االأ�سباب 
احلقيقي��ة لتلك��وؤ امل�ساري��ع والت��ي ينبغي عدم جتاهله��ا هي عدم 
اأهلية بع�س املقاولن وال�رشكات وقلة اخلربة لدى جلان االإ�رشاف 
وكذل��ك الك�سوفات الفنية اخلاطئة اإ�سافة اإىل االإجراءات الروتينية 
لفح���س امل��واد يف املخترب وتاأخر نتائ��ج الفح�س ف�سا عن عدم 
اإتخاذ االإجراءات احلازمة من قبل اجلهات امل�سوؤولة بحق ال�رشكات 
املتلكئ��ة كم��ا اإن اعرتا�سات املواطنن على بع���س امل�ساريع تعد 
�سبب��ا اآخراً لتاأخ��ر اإجنازها يف املدة املحددة، وهنا ال بد اأن اأ�سر 
اإىل اإن احلكوم��ة املحلي��ة يف ق�س��اء الهندي��ة واملتمثلة باملجل�س 
البلدي والقائممقامية مهمتها الرئي�سية حتديد اأولويات امل�ساريع 
وال تتحمل اأية م�سوؤولية جتاه التاأخر يف اإجناز امل�ساريع و التلكوؤ 
يف العم��ل ولي�س��ت لنا اأي��ة �سلط��ة يف معاقبة ال���رشكات املتلكئة 
�س��وى اإننا نطال��ب ب�سحب العمل وهذا الطل��ب ال يوؤخذ به يف اأغلب 
االأحي��ان، م�سيف��ا اإن ظاهرة التلك��وؤ يف امل�ساريع تع��د اآفة خطرة 
تعرق��ل البناء يف العراق وان الق�ساء عليها يتطلب وقفة جادة من 
اجلمي��ع .   املهند�س حبيب ظاهر ال�سياح ،قال: املهند�س امل�رشف 
عل��ى امل�رشوع  لي�س له دور يف تلكوؤ امل�ساريع ويقت�رش دوره على 
التوجيهات فقط وهي اأن يكون العمل �سمن املوا�سفات وال�رشوط 
العامة للهند�سة املدنية يف العراق وتنفيذ العمل يكون ح�سب بنود 
العقد املربم مع �ساحب العمل واأنا اأرى اإن ال�سبب الرئي�سي للتلكوؤ 
ه��و ال���رشكات املنفذة وخا�س��ة املحلي��ة منها واأق�س��د باملحلية 
ال���رشكات العراقي��ة وذل��ك لعدم قي��ام اجلهات املعني��ة بالتدقيق 

ال��كايف الإمكاني��ات ال�رشك��ة املادية قب��ل اإحال��ة امل�رشوع 
اإليها فعل��ى �سبيل املثال توجد عدة �رشكات 

عم��ل  تنفي��ذ  يف  متلكئ��ة 
به��ا  من��اط 
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ع��ن  ال��دويل  للبن��ك  تقري��ر  ك�س��ف 
ممار�سة اأن�سط��ة االأعمال 2018، اأن 
احلكوم��ات يف 119 اقت�سادا طبقت 
264 اإ�ساحا لتح�سن بيئة االأعمال 
اإيج��اد  به��دف  املا�س��ي  الع��ام  يف 
العم��ل والوظائ��ف، وج��ذب  فر���س 
اال�ستثم��ارات، وزي��ادة قدرتها على 
املناف�س��ة. واو�سح البنك الدويل، اأنه 
منذ اإطاق م���رشوع " �سل�سلة تقارير 
ممار�س��ة اأن�سط��ة االأعم��ال " يف عام 

،2003

ال�سعودي  البنك  اأرب����اح  ارت��ف��ع��ت 
الثالث  للربع  ب�63%  لا�ستثمار 
مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام 
مليون   358 اإىل  لت�سل  املا�سي 

ريال.
متو�سط  من  اأعلى  النتائج  وج��اءت 

التوقعات البالغ 330 مليون ريال.
 40% بنحو  البنك  اأرب��اح  وارتفعت 
لفرتة ت�سعة اأ�سهر، مقارنة مع الفرتة 
لت�سل  املا�سي  العام  من  املماثلة 

اإىل 1.6 مليار ريال.

يلقي رئي�س البنك املركزي االأوروبي 
ماريو دراجي كلمة يف منتدى ب�ساأن 
فرانكفورت  يف  امل�رشيف  االإ���رشاف 

يوم الثاثاء املقبل.
وقرر البنك يف نهاية ال�سهر املا�سي 
بدء تخفي�س م�سرتياته من ال�سندات 
مبقدار الن�سف اإىل 30 مليار دوالر، 

بدءاً من يناير املقبل.
دراج��ي  ف��اإن  ذل��ك  من  الرغم  وعلى 
اأكد اأنه �سيوا�سل احلذر حتى بالرغم 
من بدء تخفي�س التدابر التحفيزية 

مبنطقة اليورو.
واأ�سىاف اأن قرار تقلي�س م�سرتيات 
ثقة  يعك�س  ال�����س��ن��دات  م��ن  ال��ب��ن��ك 
الت�سخم  معدل  اق��رتاب  يف  متزايدة 
نتيجة  امل�ستهدفة،  الن�سبة  م��ن 
ملنطقة  القوي  االقت�سادي  التو�سع 

اليورو.

دعوات الستئناف العمل في المشاريع المتوقفة عام 2018

تقديرات رسمية: توقع بموسم وفير في محاصيل الحنطة والشلب 

توقع اجلهاز املركزي للإح�صاء، 
ارتفاع اإنتاج حم�صويل ال�صلب 

وزهرة ال�صم�س عام 2017 
وانه �صيكون عاما وفريا يف 

انتاج احلبوب.
وقال اجلهاز يف تقرير له، اإن 

بلغ   2016 لعام  ال�صلب  "اإنتاج 
للمحافظات  طن  األف   181.3
امل�صمولة بارتفاع بلغت ن�صبته 

يف  عليه  كانت  عما   66%
املو�صم الذي �صبقه والذي 

كان الإنتاج فيه 109.2 األف 
طن"، م�صريا اىل اأن "امل�صاحة 

املزروعة للمح�صول بلغت 
دومن". األف   154.2

بغداد- خاص

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
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